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Štai dar vieneri metai nuplaukia į tą laiko pusę, kurią mes vadina-
me praeitimi. Nors ji ir liudija tai, kas jau įvykę, nepakeičiama,
sustingę ir sumarmurėję, tačiau ji visuomet gyva. Neturėdami

jos, neturėtume ir dabarties. Meilė, atjauta, kaltė, atgaila, dėkingumas,
tikėjimas, teisingumo troškimas – argi, to neprisimindami, mes apskri-
tai galėtume vadintis žmonėmis?.. Ar ne beprasmiška atrodytų ateitis,
jei jos kaip to paties Laiko medžio šaknų nemaitintų praeitis?..

Ir argi ne naivūs yra žmonės, kurie dėl ateities linkę nubraukti vi-
są praeitį?.. Dažniausiai, žinoma, tuo naudojamasi politikos srityje, bet
ne išimtis ir visuomeninis gyvenimas, ir kultūrinė aplinka. Žinoma,
politikų naivumu neapkaltinsi – dėl savo interesų jie bevelytų pamiršti
ne tik praeitį, bet ir tai, kad Žemė sukasi aplink Saulę. Tačiau kodėl lai-
ką kaip egzistencinės patirties sąvoką iš savo gyvenimo šiandieną lin-
kęs išbraukti paprastas žmogus?.. Nepripažindamas savo kaltės, žmo-
giškojo ribotumo, to, kad žmogus gyvena ir miršta klysdamas ir atgai-
laudamas... Dabarčiai šiandien tarsi suteikiama savotiška neklystamu-
mo padėtis, lyg visa tai, kas dabar vyktų, būtų teisinga ir neginčijama,
ir šią padėtį užtikrintų civilizacijos laimėjimai, visuomenės gerovę,
žmogaus teisių deklaravimas.

Bet ar tai nėra Majos šydas?..
Ar žmogus, tegu ir apsuptas saugios civilizacijos plėvelės, visgi

nėra bejėgis ir nuogas, ypač egzistencinių iššūkių akivaizdoje?.. XX
amžiaus filosofai egzistencialistai tuos iššūkius vadino riba, už kurios
plyti žmogui nepavaldžios dimensijos – laikas ir erdvė. Ir čia jau rei-
kia kreiptis į Kažką, kas yra už laiko ir erdvės, už žmogaus pažinimo ri-
bų.

Be šito kreipimosi, be šito žvilgsnio į laiko ir erdvės širdį žmogaus
praeitis, ateitis ir dabartis – negyvybinga, Laiko medžio šaknys pleve-
na erdvėje kaip gražūs ir gležni voratinkliai, užuot laikęsi gyvybės šer-
dies.

Be laiko priežastingumo laikas atrodo baisus ir beprasmiškas. Jei-
gu seniau jis žmones glumindavo ir versdavo gūžtis, o galbūt – ir ka-
riauti, pamirštant memento mori kruvinose kautynėse ir smuklėse, tai
dabar egzistencinę laiko esmę kaip žvakės liepsnelę savo pirštinėta
ranka nesunkiai uždusina pramogų kultūra, jos credo ir tikslui apibū-
dinti puikiai tinka posakis „užmušti laiką”.

Užtat jeigu angelas pakutens tau kaktą vėsia sparno plunksna, ne-
būk tikras, ar tai tikrai Viešpaties siųsta būtybė – juk ir velnias turi sa-
vuosius angelus. Juos mini ir Naujasis Testamentas, tik žmonės nere-
tai tai primiršta, jiems paprasčiausiai patogiau skirstyti nežemiškas
būtybes į rūšis pagal Ch. Darwino teoriją. O juk būtent laiko atžvilgiu
angelai yra nevienodi. Vieni turi daugiau, kiti – mažiau laiko.

Ir būti stovykloje tų, kurie turi mažiau laiko, užtat vagia jį iš mūsų,
šiandien yra visiškai įprastas dalykas. Jei nekvestionuosi vertybių, ne-
bandysi iškreipti gyvenimo pagrindų, iškreivinti tiesos, niekada nebū-
si populiarus. Juk bene visi garsiausi bestseleriai ir populiariausi fil-
mai paremti iškreipta tiesa. Ji taikosi į pačią jautriausią auditoriją –
vaikus. Ji nebeliudija metafizinės laiko didybės. Ji vėl verčia mus gūž-
tis iš siaubo prieš jo beprasmiškumą. Todėl ir į angelus žvelkite atsar-
giai – juk visas Pandemoniumas kadaise gyveno danguje.

Bet aš tikiu, kad gerasis angelas stovi ant metų slenksčio. Nebūtina
jo matyti – žmogaus akys tokios trumparegės. Galima jį pajusti, vėjui
dvelktelint pro šalį. Žvaigždei ištirpstant po užmerktais vokais. Sapne
besileidžiant į milžinišką nužydėjusios violetinės pienės galvutę – gal-
būt joje gimė laikas ir tavo siela.

Jonas Benamis

Sostai (detalė). XII–XVI a. Krikštyklos kupolas, Florencija.
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* * * 
Nors nečionykštės įsimynė pėdos
Miruolių būsto linkui smiltyse,
Tačiau ne žemėj mūs klajonių vietos,
Ne danguje mirtingojo dvasia...

Pilna kančių, pavojų ir laukimo
Mus gūdžiai gobia žemės sutema,
Bet nepažįsta Dievas ištrėmimo,
Ir nemalonė širdžiai svetima...

Dienos vaizdus, nakties žvaigždynų ugnį,
Audras ir tylą tuokia visada,
Mus vainikuoja ta pati bedugnė –
Padangės mirksnis, žemės valanda.

Jurgis Baltrušaitis, 1920 12 21
Iš rusų k. vertė Linas Broga



Iškilios ir daug nuveikusios asmenybės – Pet ro -
nė lės Sirutytės-Lastienės vardą ir darbus den -
gia užmaršties skraistė. O juk ji dar anks tyvoje

jaunystėje carinės priespaudos metais da ly va vo
lie tuviškoje veikloje, Nepriklausomoje Lietu vo je
gar sėjo kaip iškili pedagogė, vertėja, aktyvi skau -
tė. Nacistinės okupacijos metais, rizikuo da ma ne
tik saugumu, bet ir gyvybe, ši kilni moteris gel bė -
jo žydų vaikus. Antrosios sovietinės oku pa cijos
me  tais ji buvo rezistentų gretose ir už tai at kentėjo
stalininiame lageryje. Grįžusi iš lagerio su pa lauž -
ta sveikata tęsė kultūrininkės darbą – rinko ir
siun tė lituanistinę medžiagą Bostone leidžia mai
,,Lietuvių enciklopedijai”.

Mokymosi metai

Gimė Petronėlė Sirutytė 1897 m. rugpjūčio
mėn. 9 d., Dalginės kaime, netoli Liudvinavo (da -
bar Marijampolės raj.) pasiturinčioje Suvalkijos
ūki  ninkų Felikso Siručio ir Magdalenos Bliū džiū -
tės šeimoje. Sodyba buvo labai gražioje vietoje
tarp Dovinės ir Šešupės upių, sumaniai tvarkoma,
au  go didelis sodas, jame buvo bitynas. Tėvas – Fe -
lik sas Sirutis – caro laikais dalyvavo slaptos knyg -
nešių ,,Sietyno” draugijos veikloje, už tai 1897 m.
bu vo suimtas ir ištremtas. Į Lietuvą grįžo tik pa -
nai kinus spaudos draudimą. Motina buvo irgi iš
lie tuvybei pasiaukojusios šeimos, jos brolis Juo -
zas taip pat priklausė ,,Sietyno” draugijai.

Petronėlė šeimoje buvo vyriausia, be jos dar
au go penkios seserys ir du jaunesni broliai. Visi
vai  kai įgijo aukštąjį išsilavinimą. Mergaitė mokė -
si privačioje K. Breverniūtės mergaičių gimnazi -
jo je, įsteigtoje 1906 m. ( Nuo 1907 m. Marijampolėje
veikė pirmoji Lietuvoje aukštesnio tipo lietuviška
mo kykla – ,,Žiburio” draugijos įsteigta mergaičių
pro  gimnazija. Joje inspektore dirbo Marija Peč -
kaus  kaitė-Šatrijos Ragana). 

Gimnazijoje buvo dėstoma rusiškai, tik tiky -
bos pamokos – lietuviškai. Buvo viena savaitinė
lie tuvių kalbos pamoka, nes po spaudos draudimo
panaikinimo ją dėstyti buvo leidžiama visose Lie -
tu vos mokyklose. Sirutytės lietuvių kalbos moky -
to jas buvo Petras Kriaučiūnas (1850 – 1916). Kla sė -
je dauguma moksleivių buvo rusų karininkų, len -
kų valdininkų, žydų pirklių ir amatininkų dukros.
Visos lietuviukės buvo iš kaimo, todėl klasės drau -
gės jas laikė mužikėmis ir nebendraudavo. Lietu -
vių jaunimas iš mergaičių ir berniukų gimnazijų
bendravo tarpusavyje, būrėsi į kuopeles. Labai ak -
ty vi buvo Marijampolės aušrininkų kuopelė, o
pen  kio likmetė Petronėlė buvo viena iš aušrininkų
va dovų. Susibūrimuose jaunimas pristatydavo re -
fe ratus aktualiausiomis temomis, skelbdavo juos
,,Aušrinės” žurnale. Kiekvienais metais kuopelės
na riai surengdavo lietuvišką vaidinimą, kurie
vyk  davo slaptai, kaime, toliau nuo žandarų akių,

nes rengėjai neprašydavo labai sunkiai gaunamo
lei  dimo. Ypač įspūdingas vakarėlis vyko 1914 m.,
minint spaudos atgavimo dešimtmetį. Kaip rašo
sa vo atsiminimuose Lastienė, tada aušrininkai
,,su  vaidino Paparonio ‘Beauštanti aušrelė’”. [...]
Chorą parengė tuometinis Marijampolės vargoni -
nin kas J. Bendorius. Buvo perskaityti referatas
apie spaudos draudimą, V. Kudirkos ,,Lietuvos til -
to atsiminimai” (Vilniaus universiteto bibliotekos
Rankraštynas, f. 161, b. 3, l. 6). Viena pagrindinių
ar tisčių visada būdavo Sirutytė. Kaip atsimena,
jai pačiai reikėjo išspręsti dilemą, kuo būti – mo -
ky toja ar artiste? ( ten pat, b. 5, l. 2)

1915 m., priartėjus Pirmojo pasaulinio karo
fron tui, Marijampolės gimnazijos evakavosi į Ru -
siją ir įsikūrė Voroneže. Šiame mieste 1916 m. Pet -
ronėlė Sirutytė baigė gimnaziją ir išvažiavo į Mas -
kvą, įstojo į universitetą studijuoti istorijos.

Veikla Nepriklausomoje Lietuvoje

Į Lietuvą mergina grįžo po
Bresto taikos sutarties pasirašy -
mo su karo pabėgėlių banga 1918
me tų vasarą ir apsistojo tė viš kė -
je. Tuomet Marijampolėje bu vo
stei giamos dvi gimnazijos – ,,Ži -
bu rio” draugijos, vėliau pava din -
ta Rygiškių Jono (Jono Ja blons -
kio) vardu ir privati realinė gim -
na zija, įsteigta advokato An d -
riaus Bulotos ir gydytojo Stasio
Matulaičio. Ji veikė iki 1925 m.
Pet ro nėlė tapo šios gimnazijos is -
torijos mokytoja. Netrukus ji iš -
tekėjo už savo kolegos mokytojo,
vė  liau – advokato, poeto Adomo
Las to (1887–1961). 

Realinės gimnazijos kolek ty vas įsteigė savi -
veiklinį Liaudies teatrą, pradėjusį veikti 1920 m.
sausio 1 d. Iniciatoriumi buvo Al binas Iešmanta,
mo kęsis teatro meno Var šuvoje. Jo iniciatyvai pri -
tarė bendradarbiai iš realinės gimnazijos, kiti Ma -
rijampolės inteligentai. Liau dies teatro entuziastų
gretose buvo Petronėlė ir Ado mas Lastai. Vaidi ni -
mai vykdavo realinės gim nazijos salėje. Bilietai į
spek taklius būdavo pigūs, o kareiviams nemo ka -
mi. Po vaidinimų visada vyk davo šokiai. Per pen -
kerius metus Liaudies teatro artistai pastatė 15
spek taklių. Tai buvo lietuvių autorių veikalai (Že -
maitės ,,Apsiriko”, Keturakio ,,Amerika pirtyje”,
G. Landsbergio-Žemkalnio ,,Blin   da”), pasaulinė
kla sika (H. Ibseno ,,Šmėk los”, A. Čechovo ,,Dėdė
Va  nia”). Petronėlė Las tie nė suvaidino nemažai
vaidmenų (Liūdos Ras tei kie nės-Mažylytės prisi -
mi  nimų apie Petronėlę Sirutytę-Lastienę kopija, l. 2
– Autorės asmeninis archyvas).

Tuo metu labai pablogėjo Adomo Lasto svei ka -
ta, jis susirgo plaučių tuberkulioze. Kai vyro svei -
kata sustiprėjo, Lastai persikėlė į Kauną. Adomas
pradėjo verstis advokato praktika, Pet ronėlė tęsė
stu dijas Kauno Vytauto Didžiojo uni versitete, ja -
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Nukelta į 3 psl.
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me 1923 metus įgijo istorikės diplomą. Vakarais
dir bo mokytoja Kauno suaugusių gim nazijoje. Po
kurio laiko ji įsteigė savo privačią mo kyk lėlę, ku -
rioje rengdavo vaikus stojimui į gim naziją. Mo -
kyklėlė veikė Lastų nuomojamame ke tu rių kam -
ba rių bute Daukanto gatvėje. Ten pat buvo ir advo -
ka to Adomo Lasto kabinetas. Mokyklėlė bu vo ne di -
deliame kambaryje, jame stovėjo vaikiški sta le liai
ir kėdutės, ant sienos kabojo rašomoji len ta. Mo -
kinių būdavo 10–12 berniukų ir mergaičių, dau -
giausia draugų ar giminių vaikai. Mokslas truk da -
vo trejetą metų, po to vaikai laikydavo sto ja muo -
sius egzaminus į gimnazijas. Kaip atsimena vie na
jos mokinių, pamokų pabaigoje mokytoja vi sa da
skai tydavo pasakas. Mokyklėlėje mokėsi Sta sys
Lozoraitis (1924–1994), 1993 m. kandida ta vęs į Lie -
tu  vos prezidentus, vadintas ,,vilties prezi dentu”,
Ramutė Jablonskytė-Rimantienė (g. 1921), vėliau –
garsi archeologė, akmens amžiaus tyri nė toja Lie -
tuvoje. Mokyklėlė veikė iki 1936 m. Be pe dago gi nio
darbo, Petronėlė nemažai vertė iš užsie nio kalbų.
Ji buvo aktyvi skautė, keletą metų re dagavo skau -
čių žurnalą ,,Vadovė”.

Nutraukusi mokyklėlės veiklą, Lastienė dirbo
is torijos mokytoja Kauno Šančių, o vėliau ,,Auš -
ros” mergaičių gimnazijose. Tuo metu ji išsiskyrė
su savo vyru Adomu. Dirbdama gimnazijoje pasi -
žymėjo kaip aukštos kvalifikacijos pedagogė, nors
bu vo reikli, mokiniai ją mėgo ir gerbė. Rūpinosi
sa vo profesine kompetencija, parengė ir išleido is -
to rijos vadovėlių. Vytauto Didžiojo universiteto is -
to rikai, žinodami jos gilias istorijos žinias, pa ve dė
Petronėlei Lastienei parengti Lietuvos miestų ir
miestelių istoriją. Šio darbo ėmėsi su dideliu entu -
ziaz mu, bet istorinės pervartos sutrukdė dar bą
baig ti.

Okupacijų metais

Pirmoji sovietinė okupacija, prasidėjusi 1940
m. birželį, skaudžiai palietė Petronėlės arti muo -
sius. Jos du jaunesnieji broliai 1941 m. birželį buvo
išvežti į lagerius. Vyresnysis – agronomas Jonas
Si rutis, baigęs Dotnuvos Žemės ūkio akademiją, la -
geryje žuvo. Jo žmoną Onutę ištrėmė į šiaurę, prie
Laptevų jūros, ten mirė Onutės ir Jono sū nelis.
Jau  nėlis Juozas – Vytauto Didžiojo univer si te to
Tech nikos fakulteto studentas pateko į lagerį
Sverd lovsko srityje, o po lagerio ištremtas į Ka za -
chs  taną, ten mirė. Stengdamasi gelbėti brolius,

Pet ronėlė Lastienė nuvyko į Vil -
nių, pas seną pa žįs tamą mari -
jam polietį Andrių Bu lotą, kuris
tada buvo sovie ti nės Lietuvos
Aukščiausios Tarybos ju ridinio
sky riaus vedėjas. Jis buvo bejė -
gis padėti, nes viską tvarkė ga -
lin ga Maskvos ranka.

Prasidėjusi nacių okupacija
atnešė naujų baisumų, prasidėjo
žydų naikinimas. Petronėlė Las -
tie nė kartu su savo draugėmis –
dantų gydytoja Brone Pajėdaite,
mokytoja Veronika Žvironaite ir
Ona Leonaite-Kairiene iš karto
pradėjo žydų vaikų gelbėjimą.
Liū dos Rasteikienės liudijimu, į

tetos Petronėlės butą po vieną būdavo atvedami žy -
dų vaikai. Jie kurį laiką ten pabūdavo, kol jiems
su rasdavo sau gią vietą. Taip buvo išgelbėti Jurgis
Teperis, Ta mara Lazerson, Lilijana Levintoff, Bela
Gurvič ir kt. (Ten pat, l. 2 ). Tamara Lazerson apie
savo pa bėgimą iš geto ir slapstymąsi pas Petronėlę
Las tienę atsiminimuose rašė: Aš dirbau Gumos
fab   ri ke prie konvejerio kaip ir pridera penkiolik me -
tei. [...] Staiga mane iškviečia į kontorą. Ir da bar
pri  simenu savo pergyvenimus – kaip aš ten pasiro -
dy siu tokia nešvari, nuskurusi, nelaiminga. Kon to -
ro  je sėdėjo nepažįstama moteris. Ji manęs paklausė,
ar aš prisimenu savo mokytoją Petronėlę Lastienę ir
ar norėčiau eiti pas ją. Kurgi nenorėsi, noriu, la bai
no riu! Nepažįstamoji buvo Bronė Pajedaitė. [...]
1944 metų balandžio 7-ta diena. Aš pabėgu iš geto.
Taigi einu, einu pas savo istorijos mokytoją iš Kau -
no 5-osios gimnazijos – Petronėlę Lastienę. Jinai pa -
žadėjo priimti mane. Perėjusi per visą miestą, pa ga -
liau pasiekiu Donelaičio gatvę. Gatvė pa si su ka ir
pe  rei na į akligatvį. [...] Ankstyvas rytas, kaž kur gie -
da gaidys. Girdisi muzika. Aš trypčioju prie var te -
lių. Lyg ir ankstoka dar belstis pas žmones, ne -

P. Sirutytė-Lastienė su savo mokyklėlės mokiniais 

P. Lastienė 
savo gyvenimo saulėlydžio metu



Antanas A. Jonynas
SENTIMENTALUS

Ant besvorių voratinklio gijų
žvilga ašaros tyliai nukritę
lyg lietus būtų naktį nulijęs
ant besvorių voratinklio gijų

laibos šakos aukštai susiviję
tuos voratinklius laiko ant vėjo
liūdnas ašaras vėjui dalija
laibos šakos aukštai susiviję

o padangė aukšta ir gili jau
nuo voratinklio ašaras renka
ir raudojimas liūdnas netyla
nors padangė aukšta ir gili jau

ir pavargusios sielos atgyja
nesuvokdamos verkia ar juokias
lyg besvorės voratinklio gijos
mūsų sielos savęs neišmokusios
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„IR SUSPAUDŽIA TAVO ŠIRDĮ TOLIMAS DANGUS”...patogu. Bet negaliu ir labai ilgai čia užsilaikyti. Aš
juk už įstatymo ribų, neturiu teisės čia būti... Lė tai
pakylu laiptais. Trečiame aukšte pasibel džiu į vos
vos pridarytas duris ir iš karto papuolu į savo mo -
kytojos glėbį. Pasirodo, manęs čia laukė! Petronėlė
iš karto kažkam skambina ir praneša, kad atėjo
Ele nutė. Ar tai aš Elenutė? Keis ta... Pet ronėlė man
duoda gimimo liudijimą, niekada anks čiau aš nesu
mačiusi tokių dokumentų. Ten aiš kiai parašyta, jog
aš esu Elenutė Savickaitė, Al donos duktė. Petronėlė
Lastienė buvo graži vidu ti nio amžiaus moteris.
Kaž kas didingo buvo joje, el gė si labai oriai, lyg
jaus dama savo vertę, drąsi ir ryž tinga, žavinga ir
išsilavinusi. [...]Petronėlė sky rė man vieną iš dviejų
savo kambarių ir pasakė, kad čia ką tik gyveno
Lietuvos Prezidento Stul gins kio duktė. Detaliau aš
neklausinėjau ir nesi ste bėjau, kadangi buvau įpra -
tusi niekuo nesi ste bėti ir nieko neklausinėti. (cituo -
ta pagal www.jmuseum.lt/ index aspx?...). Kai
slaps tytis pas Petronėlę Lastienę pasidarė nesau -
gu, tada mer gaitę globojo mokytoja Veronika Žvi -
ronaitė, o vėliau – Petronėlės sesuo Vera Efertienė
su vyru Petru, gyvenę Pakamačių dvare Rokiškio
ra jone. 

1944 metų vasarą, jau artėjant frontui, Pet ro -
nėlė Lastienė su savo bičiuliais ėmėsi organizuoti
Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugiją. Buvo su -
da  ryta draugijos valdyba, pirmininku tapo profe -
so rius medikas Pranas Mažylis (1885–1966). Tada
Kaune iš okupacinės vokiečių valdžios Petronėlė
Las tienė Raudonojo kryžiaus vardu išprašė pigių
maisto produktų ir apleistos valgyklos virtuvėje
Laisvės alėjoje virė sriubą, ją nemokomai dalijo
mies to varguomenei. Lastienei talkininkavo jos
mo   kinės iš ,,Aušros” gimnazijos. Deja, ši veikla
ne  il gai tetruko, nes visai priartėjo frontas, Kau -
nas ištuštėjo. Žmonės masiškai bėgo iš miesto, vie -
ni – bijodami artėjančių karo veiksmų, kiti – so -
vie  tinės valdžios grįžimo, nes visų atmintyje buvo
įsirėžę pirmosios sovietinės okupacijos baisumai.
Tarp pabėgėlių atsidūrė ir Petronėlės Lastienės
se serys su šeimomis: Albina Čepėnienė su vyru
Pra nu Čepėnu (1899–1980), žymiu Lietuvos is to ri ku
ir dukryte Ina, pasiekė Čikagą, gydytoja Aldo na
Mikužienė, jos vyras gydytojas Jonas Mikužis ir
dvi dukrytės – Australiją, Adelaidą, agronomė Vera
Efertienė ir Petras Efertas – Kanadą. Jos nie kada
ne besusitiko. Savo artimiesiems Petronėlė daž nai
kar  todavo: ,,Leistų mane, pėsčia pas juos nu ei -
čiau.” (Liūdos Rasteikienės atsiminimai, l. 4...) 

1944 m. rugpjūčio 1 d. sovietinė kariuomenė už -
ėmė Kauną, prasidėjo antroji sovietinė okupa cija.
Prie Vytauto Didžiojo Kauno universiteto pra dėjo
veik ti darbininkų-valstiečių kursai, ku rie turėjo
pa dėti jaunuoliams baigti vidurinį moks lą. Pet ro -
nėlė Lastienė tapo tų kursų direk tore. Su oku pa ci -
ne valdžia ji nesusitaikė ir nuo pirmųjų oku pa cijos
dienų įsijungė į rezistencinę veiklą. Visą są mo nin -
gą gyvenimą puoselėjusi lietuvybę, moteris buvo
gi liai įsitikinusi, kad tik aktyvus prie ši ni masis
oku pantams gali prisidėti prie greito Lie tu vos Ne -
priklausomybės atkūrimo. Gyven da ma le ga liai,
Las tienė palaikė ryšius su rezisten cinio pogrin -
džio veikėjais, gaudavo iš jų padirbtų pasų, kurie
buvo reikalingi asmenims legalizuotis. Jos bute
bu vo pogrindinės spaustuvės įranga. Kartu su
diplomatu Petru Klimu, profesoriumi Tadu Pet ke -
vičiumi, kunigu Petru Rauda Petronėlė Las tie nė
rengė memorandumą, siekdami informuoti Va ka -
rų pasaulio visuomenę apie padėtį Lietuvoje ir
taip tarptautiniu mastu iškelti Nepriklausomybės
at kūrimo klausimą. Memorandumo rengėjai ieš -
ko  jo būdų, kaip parengtą dokumentą perduoti į
Vakarus. Kaip liudija savo atsiminimuose Liūda
Ras teikienė, Lastienė kreipėsi pagalbos į aukštą
Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchą (ten pat).
Jis, suvokdamas situacijos beviltiškumą ir pavo -
jin  gumą, atsisakė padėti, nes katalikų dvasinin -
kai buvo ypač persekiojami, patyrė didžiules re -
pre   sijas, jau buvo įkalintas Lietuvos katalikų baž -
nyčios vyskupas Vincentas Borisevičius (1887–
1946), netrukus buvo suimtas vyskupas Mečis lo -
vas Reinys (1884–1953).

Enkavedistai memorandumo rengėjus susekė,
visi buvo suimti. Petronėlę Lastienę suėmė 1946
m. balandžio mėnesį. Moters bute buvo atlikta
nuo  dugni krata. Laimei, enkavedistams nepavyko
ras ti šapirografo, kurį po Lastienės arešto gi mi -

Leonardas Gutauskas

Ledėjančios prieplaukos. Šiaurės šalnų
Apdegintos grandys tilvikų.
Ir tau nebereikia gruoblėtų kalnų,
Ir viskas aplinkui, kaip miegant, kilnu,
Ir nieko daugiau neįvyko.
Jau visko užtenka. Pripildo žiema
Krantų apšerkšnijusį indą
Raminančios santarvės. Miega žema,
Pablyškus, baugšti, užsnigta žaluma:
Ledinėm lelijom suspindo.
Ir plinta nuo šiaurės pirminė šviesa,
Sugrįžta į sningantį kraują,
Apnuogina seklumas... „Ar netiesa,
Jog tau artima paslaptinga vėsa, –
Kur sėkloms kelius pranašauja?”

Aidas Marčėnas
ŽIŪRĖK ERŠKĖTIS

žiūrėk erškėtis dega vandeny
tykiam upėkšny almančiam į rytą
yra kančia ir ji bus įrašyta
pačiam giliausiam sielos šuliny

kur keistos pėdos veda prie vandens
tarytum vienaragiai būtų gėrę
dar kelyje dažnai pasivaidens
šie vandenys per naktį nuskaidrėję

išaušus veidui paukštis virš galvos
vingiuotas takas pro medžius į dieną
keliauk ir kai nužengsi nuo kalvos
atmink ir mano žodžių mėnesieną

nes ši naktis neturi pabaigos

Henrikas Algis Čigriejus
ŽIEMOS VIEŠNAGĖ

Žiemą, kai atvažiuosime į svečius,
Suvažiuos ir visi pasimirę giminės,
Bus tad kalbelės, be galo kalbos
Apie pasaulius nežinomus.

Sustabdysim mėnulį – ta lempa balta
Naktį kitą kabės virš vidužiemio –
Ant stalo šviesu ir šviesu lig miškų,
Lig vilko meldimo tolimo.

Vien tik melo baisu, o mirties nebaisu –
Garantuos mums užkaušę numirėliai,
Va žiemos vidury, va baltam pakely
Pramogėlė nedidelė.

Atkelta iš 2 psl.

Stasys Jonauskas
ŽVAIGŽDĖS

Mes artėjame, jos tolsta
Iš vidaus: tiesa
Ta pati – ji ant kaktos tau –
Amžina šviesa

Ar akimirkos apgaulė,
Kai gelsvi miškai
Ir žemelė, ligi kaulų
Gulanti minkštai,

Jau ne balso laukia – aido
Iš tenai – ar mes
Kai sumirga prie pat veido
Spalio naktimis?

Jas, akis atmerkęs, girdi
Miegantis žmogus.
Ir suspaudžia tavo širdį
Tolimas dangus.

Pasitikti jų atėjom,
Laukia? – nežinai.
Tolsta jos, o mes artėjam
Ten, kur – amžinai.

Nukelta į 6 psl.



Žmogus nueina Amžinybėn, bet jo šešėlis gali
driektis per laiko erdves šimtus metų į prie -
kį. Tokius žmones valstybės ir tautos vadina

sa vo didvyriais. Lietuva per šimtmečius turėjo
daug savo didvyrių, bet sovietmečiu buvo sten gia -
masi ištrinti juos iš tautos atminties. Nepavyko.
Džiugina vis dažniau atverčiami tie istorijos pu -
slapiai, kurie mokslininkų istorikų vadinami
nau jųjų laikų Lietuvos istorija. Visų pirma, tai
po   kario Lietuvos partizanų – laisvės kovotojų pa -
si  priešinimo sovietinei okupacijai laikotarpis.
Lietuva, ypač jos jaunimas, atranda vis naujas as -
me  nybes, kurios buvo padengtos pilkosios už -
marš  ties klodais. 

2011 m. gruodžio 10 d. Kauno įgulos karininkų
ra movėje buvo paminėtos Nepriklausomos Lie tu -
vos kariuomenės karininko ir vieno iš pokario re -
zistencijos vadų, pulkininko Juozo Vitkaus-Ka zi -
mie raičio 110-osios gimimo metinės. Praėjusią va -
sarą Žaliamiškyje, Dzūkijos krašto pakraštyje, kur
su sirėmimuose su sovietine kariuomene žuvo šis
narsus Pietų Lietuvos partizanų vadas, buvo mi -
nimos jo 65-osios žūties metinės. Gaila, kad la bai
šykščiai tokius faktus nušviečia mūsų žinia sklai -
da, kad per visą Nepriklausomybės dvide šimt  metį
mūsų pedagogai vangiai domėjosi poka rio Lie tu -
vos pasipriešinimo istorija, ir tik visai neseniai į
mo kyklų programas buvo įtrauktas po kario lai ko -
tarpis su partizanų kovų ir tautos tremties te mo -
mis. Iki šiol tik pavieniai mokytojai, daugiausia is -
to rikai, supažindindavo mokinius su šiuo tragiš -
ku, lemiamą reikšmę XX a. antrosios pusės visuo -
menės sąstingiui ir prisitaikymui prie okupacinio
režimo laikotarpiu, kuris pagimdė ir didvyrius, ir
kolaborantus.Tik dabar susizgribta, kad reikia pa -
sakoti mokiniams apie žmones, kurie praliejo savo
kraują dėl Lietuvos laisvės. Par ti za nai tikėjo lais -
ve, kai apie ją net pagalvoti nedrįso susigūžę ko la -
borantai. Deja, partizanai prisime na mi tik atitin -
kamomis progomis. Ačiū Krašto ap sau gos ministe -
rijai, Lietuvos rezistencijos ir geno ci do tyrimo
centrui, pavieniams entuziastams, dau giausia jau
gar baus amžiaus buvusiems poli ti niams kali -
niams ir tremtiniams, kad bent jie gai vina tautos
at mintį.

Taigi šių metų gruodžio 10 dieną Kaune vyko
prasmingas ir gražus renginys, kurį surengė Lie -
tu vos krašto apsaugos ministerija ir Juozo Vit -
kaus-Kazimieraičio palikuonys – vaikai ir vaikai -
čiai. Jame dalyvavo gausus būrys Kazimieraičio
gi mi nių (vaikai, vaikaičiai su savo šeimomis, kiti
gi minaičiai), Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk -
nevičienė, Seimo nariai, Lietuvos kariuomenės at -
sto vai, Inžinerijos bataliono, kuriam suteiktas J.
Vit kaus-Kazimieraičio vardas, kariai, buvusieji
Ka  zimieraičio bendražygiai, kurių gretos nenu -
mal   domai mažėja, kiti svečiai.

Prisiminimais apie savo senelį – meile Tė vy -
nei ir žmonėms, dorumu, sąžiningumu, darbštumu
pasižymėjusį Lietuvos laisvės ir nepriklauso my -
bės mylėtoją – pasidalijo vaikaitis, Kauno krašto
or topedų traumatologų mokslinės draugijos pre zi -
den tas, doc. dr. Linas Vitkus. Provaikaitės Marija
ir Rūta senelio atminimui atliko partizanams skir -
tą dainą.

Priminsiu kai kuriuos Juozo Vitkaus-Kazi mie -
raičio biografijos faktus, kad žmonės, mažai apie jį
girdėję, susidarytų išsamesnį vaizdą apie žmogų,
pranokusį laiką ir save. J. Vitkus gimė 1901 m.
gruo džio 10 d. Mažeikių apskrities Ketūnų kai me,
ūki ninko šeimoje. 1920 m. lapkritį, mokyda ma sis
Telšių gimnazijos 6 klasėje, įstojo į Kauno karo mo -
kyklą. 1921 m. ją baigęs buvo paskirtas į 4-ąjį Kara -
liaus Mindaugo pėstininkų pulką. J. Vitkus gilino
ži nias Kauno aukštesniuose karo technikos kur -
suo  se, mokėsi Briuselio karo vadovybės inži ne ri -
nėje mokykloje. Po studijų tarnavo Kauno inži ne -
rijos bataliono technikos viršininku. 1938-aisiais,
gavęs pulkininko leitenanto laipsnį, pradėjo dės ty -
ti Karo mokykloje. Jis jau anuomet buvo apdo va -
notas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Lie tu -
vos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu, Šaulių
žvaigžde.

1941 m. Lietuvą užplūdus sovietiniams oku -
pan   tams, iš kariuomenės pasitraukė. Nacių oku -
pacijos metais dirbo inžinieriumi, buvo pasiprie ši -
nimo abiems okupacijoms „Lietuvių fronto” Vil -
niaus štabo narys, kūrė pogrindinę antinacinę bei
antikomunistinę karinę „Kęstučio” organizaciją,
dės tė pogrindinėje karo mokykloje.

Antrosios bolševikinės okupacijos metais J.
Vit kus organizavo partizaninę veiklą. Būdamas
vos ne vienintelis tokio aukšto rango karininkas
re zistenciniame sąjūdyje, jis gerai suprato politinę
ir karinę organizacijos reikšmę. 1945 m. gegužę J.

Vitkus įsteigė Dzūkų
gru pės partizanų štabą,
parengė jo dokumentus,
vėliau suformavo Mer -
kio rinktinę, kuri po jo
žū ties buvo pavadinta
Ka  zi mieraičio vardu.
1945 m. lapkritį įkūrė
„A” apy gardą, o 1946 m.
pa va sarį, susitikęs su
Tau ro apygardos vadais,
su formavo Pietų Lietu -
vos partizanų sritį ir bu -
vo išrinktas jos vadu.
Ka  zi mie raitis paruošė
svar bius partizanų ko -
vos do kumentus, Lietu -
vos iš lais vinimo planą
„Parti zanų taktika ir va -
do va vi mas”, „Par tizanų
da li nių rikiuotė ir vado -
va vi mas”, karo lau ko
teis mo nusikaltusiems
ir par ti za nų apdo va -

nojimo ko vo se pasižymėjusiems nuostatus bei kt.
Tuo metu buvo iš leistas įsakymas dėl parti za -

nų kovų istorijos rašymo, pats J. Vitkus-Kazi mie -
rai tis rašė Dzūkų grupės štabo dienoraštį, ku ria -
me stengėsi tiksliai fiksuoti visus reikš min gus
įvy  kius. Būtent jo iniciatyva 1945 m. buvo pra dėta
leisti „Laisvės varpo” laikraštis atokiame Kas čiū -
nų kaime, tarp miškų. Ten, ant Merkio kranto, erd -
vio je mano senelio Juliaus Jakavonio so dyboje,
kur mano tėvas Juozas, tuomet dvi de šimt metis
jau  nuolis, iškasė bunkerį, tapusį Kazi mieraičio ir
Adolfo Ramanausko-Vanago vada vie te, ir buvo
spaus dinamas „Laisvės varpas”. Isto ri nių jo nu -
me  rių dabar galima pamatyti kuklioje eks pozi ci -
joje (prie atkurtos vadavietės), kurią Lietuvos at gi -
mimo metais įrengė mano tėvas Juo zas, buvęs par -
tizanas, politinis kalinys ir trem ti nys. 

1946 m. balandžio 22 d. J. Vitkus pasirašė gar -
siąją Lietuvos partizanų deklaraciją, skelbiančią
pag rindinius Lietuvos valstybingumo atkūrimo
prin cipus ir tapusią neoficialia pavergtos, bet ne -
pa siduodančios vergovei Lietuvos konstitucija.
Trum pa yra Juozo Vitkaus-Kazimieraičio kovinė
biog rafija – tik 45 metų amžiaus sulaukęs, laisvės
kovotojas Juozas Vitkus 1946 m. liepos 2 d. su si rė -
mi me su sovietine kariuomene Žaliamiškyje, ne -
toli Liškiavos, buvo sunkiai sužeistas ir po kelių
va landų mirė. Šiurpi jo palaikų išniekinimo isto -
rija, verta tragedijos žanro. Gaila, kad tik dabar už -
sie nyje (JAV, Kanadoje) anglų kalba ima rodytis
knygos apie šį tragišką Lietuvos laikotarpį. Turiu
galvoje Rūtos Šepetys knygą jaunimui „Tarp pilkų
debesų” (2010) ir Antano Šileikos romaną „Pogrin -
dis” (Underground, 2011). Pastaroji pripažinta vie -
na geriausių knygų Kanadoje 2011 metais, o R. Še -
petys romanas pelnė Prancūzijos jaunimo simpa ti -
jas ir literatūrinę premiją.

Adolfas Ramanauskas-Vanagas savo dieno raš -
čiuose rašė: Kazimieraičiui žuvus, sąjūdis neteko
vie no iš aukščiausiųjų savo vadų, be galo atsi da -
vusio savo Tėvynei. Aš kaip pavyzdį kėliau Kazi mie -
raičio asmenybę: žmogų, kuris visas savo dvasines
ir fizines jėgas paskyrė Lietuvos išlaisvinimo kovai;
karininką, kuris iki paskutinio atodūsio tęsėjo duo -
tąją priesaiką; kovotoją, kuris pelnytai buvo ir yra
laikomas partizanų idealu. Jis įgijo meilę ir pa gar -
bą visų partizanų ir jų vadų, turėjo didžiulę įtaką
dėl to, kad buvo išsižadėjęs asmeniškos ge rovės, be
ga lo pasišventęs sąjūdžio reikalams, ne pap rastai
darbštus, teisingas, kantrus, blaivus ir labai re li -
gin gas žmogus...

Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, ko -
votojo už laisvę nuopelnai buvo deramai įvertinti.
1997 m. Prezidento V. Adamkaus dekretu J. Vitkus-
Kazimieraitis apdovanotas Vyčio Kryžiaus I laips -
nio ordinu, jo vardu pavadintas Inžinerijos batalio -
nas, gatvės Vilniuje ir Kaune.

Kazimieraičiui žuvus, sovietinė valdžia iš trė -
mė J. Vitkaus žmoną Genutę su šešiais maža me -
čiais vaikais į Irkutsko krašto Usoljės rajoną sun -
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ANGELĖ JAKAVONYTĖ-RUKŠTELIENĖ
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Pranokęs laiką ir save

J. Vitkaus-Kazimieraičio vaikaičiai

J. Vitkaus-Kazimieraičio žmona Genovaitė su vaikais



Prieš kelias savaites pasi ro -
dė naujas ,,Lituanus” žur  -
nalo numeris. Pen kias    de -

šimt septynerius metus anglų
kal ba leidžiamas žurnalas pasaulį supa -
žindina su Lietuvos kultūros lobiais. Šia -
me žiemos numeryje rasite daug origina -
lios medžiagos bei diskusijas žadinan čių
minčių.

Thomas F. Broden, Purdue universite-
to profesorius, aptaria vieno iškiliausių
Lie  tuvos ir Prancūzijos mokslininkų, se -
mio  tiko Algirdo Juliaus Greimo biografi-
ją. Prieš daugelį metų su A. J. Greimu Pa -
ry žiuje susipažinęs ir pas jį studijavęs,
Bro  denas pabrėžia nepriklausomos Lie tu -
vos ir Antrojo pasaulinio karo įtaką Grei -
mo asmenybės ir kūrybos raidai. Žurnale
,,Lituanus” spausdinamas straipsnis – tai
tik įvadas į Brodeno rašomą A. J. Greimo
biog rafiją, su kuria vėliau bus galima nuodugniau susipažinti. Domėjimasis
Greimu – didelis, ir tai patvirtina faktas, kad ,,Lituanus” leidėjai Greimo pa -
sekėjams (,,greimininkams”) turėjo skubiai parūpinti penkiasdešimt šio nu -
me rio kopijų.

Patrick Chiura, University of  Akron profesorius ir šio ,,Lituanus” nume-
rio redaktorius, pristato Rolando Pavilionio verstą Henry Davido Thoreau
,,Walden; or Life in the Woods” (,,Waldenas, arba gyvenimas miške”). R. Pa vi -
lio  nis, kaip ir T. F. Brodenas, stažavosi Paryžiaus Sorbonos universitete pas
pro  fesorių Greimą. Dar sovietmečiu, 1985 metais, Pavilionis, sužavėtas XIX a.
JAV rašytojo ,,Waldeno”, išvertė šį kūrinį į lietuvių kalbą. Šis dabar primirš-

tas vertimas anuomet susilau -
kė didelės sėkmės – dvi de šim -
ties tūkstančių egzempliorių
tiražas buvo grei tai išpirktas, o

antrąją laidą so vietinė valdžią spausdinti
drau  dė. Chiura, į anglų kalbą versda mas
Pavilionio parašytą įžangą ,,’Bū ti’ reiš  kia
nepaklusti absurdui”, pa stebi, kad Pavilio -
nis ne tik sovietinei Lie tuvai at skleidė
,,Wal deno” prasmę, bet ir į spėjo žmo nes
apie plintančio materializmo grėsmę.

Apie genialią M. K. Čiurlionio kūrybą
nemažai rašyta. Tačiau Antanas Andri -
jaus kas, Vilniaus meno akademijos ir Vil -
niaus universiteto Orientalistikos centro
pro fesorius, atranda naujos medžiagos
apie Tolimųjų Rytų Azijos įtaką Čiurlionio
dai lei. 

Šiame ,,Lituanus” numeryje taip pat
galima susipažinti su šiuolaikine litera tū -

ra: spausdinama Aurido Jociaus esė apie sausio 13-ąją, poetės Sonatos Pa liu -
ly tės, poetų Kerry Shawno Keyso ir Lau ryno Katkaus eilės. Pristatomos ir
knygų recenzijos bei dailės darbų iliustracijos.

Keturiskart per metus pasirodančio žurnalo prenumeratos kaina – tik 20
dol. Galite jį užsisakyti internetu – www.lituanus.org Taip pat galite paštu
siųs ti čekį: Lituanus Foundation, Inc., 47 W. Polk St. Suite 100–300, Chicago, IL
60605. Nauji prenumeratoriai gaus liaudies dainų kompaktinį įrašą. Žurnalo
internetinėje svetainėje rasite ir seniau išspausdintus straipsnius, taip pat ir
pirmuosius 1954 metų numerius.

,,Lituanus” informacija
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Šventėms – naujas ,,Lituanus” numeris

kiems miško darbams. Liaunos, trapios moters ne -
įvei kė Sibiro šaltis ir badas – meilė Dievui, Tė vy -
nei, savo vaikams ir artimiesiems buvo neįvei kia -
mas gynybinis skydas. Tokios moterys, lietu viš ko -
sios Sibiro antigonės, irgi nusipelno rašytojų ir
dra maturgų bei kino scenaristų dėmesio. 

J. Vitkus-Kazimieraitis labai mylėjo savo žmo -
ną ir vaikus. Dar studijuodamas Briuselyje, jis sa -
vo Genutei rašydavo laiškus, kupinus meilės, švie -
sos ir gėrio. Vieno jų, rašyto Briuselyje, iš trau ką
no risi tiesiog pacituoti kaip pavyzdį dabar ti niam
jaunimui. Tuomet žmona laukėsi kūdikio, o grįžęs
trumpam į Lietuvą J. Vitkus atėjo jos ap lan kyti.
Sa vo laiške vėliau jis rašė: Mano brangioji ir ma no
meile, mano meile... Mano Genutė vienu mo men tu
tu rėjo tikro angelo vaizdą ir taip gražaus, kuris tur -
būt per visą amžių iš mano akių neišnyks. Tai buvo,
kada aš atėjau Tavęs aplankyti po pietų dar prieš
gimdymą… Tu atrodei tada tokia graži, ma žutė su
melsvai violetiniu baltu chalatu ir veidu… Veidu
an  gelo, spindinčiu begaline nekaltybe, skaus mu ir
meile. Tavo ašaros buvo briliantai, kurie dar labiau
puošė Tavo veidelį ir taip jau spindintį kokiais tai
ypatingai gražiais spinduliais. Tavo aša  ros ir Tavo
veido švytėjimas sukėlė manyje kaž ko kį maloniai
skaudų jausmą. Esu įsitikinęs, kad moteris tada
atgimsta visa nekaltybe, kaip kad pir mą krikšto die -
ną. Aš jaučiausi taip keistai, kad bijojau prie Tavęs
net prisiliesti. Kad tavo skais tumo, tavo nekaltybės
nesutepti ir kartu širdis plyšo matant Tavo aša -
ras....” Taip rašė karys, grū di nę sis rezisten cinio
ka-ro žaizdre. 

Kenčianti šaltį, badą, nežinanti, kur palaido -
tas jos mylimas vyras, Genutė Vitkienė užaugino
do rus, dvasiškai šviesius, sąžiningus, pasiauko jan -
čius, mylinčius Dievą ir Tėvynę vaikus: penkis sū -
nus (Vytautą, Rimgaudą, Algimantą, Kastytį, Liu -
dą) ir dukrą Jūratę. Iškentę Sibiro badą, šaltį ir
grį  žę į Lietuvą, Kazimieraičio vaikai buvo sekami
uolių KGB darbuotojų. Gal dėl šios priežasties bei
ka muojami ligų anksti į Amžinybę iškeliavo jau
trys Kazimieraičio sūnūs (Algimantas, Vytautas ir
Kastytis). Genutė buvo tikra Lietuvos patriotė,
kuri nepriekaištavo vyrui dėl jo pogrindinės veik -
los vokiečių ir sovietų okupacijos metais, jam pri -
ta rė, palaikė ir didžiavosi juo. Matyt, meilė Tėvy -
nei užkoduota jau žmogaus genuose, kaip noras ap -
gin ti tai, kas jam brangu. Visų pirma – savo arti -
mus žmones, savo Tėvynę, gimines, draugus. Vado -
vėliai ir istorijos pamokos to niekada neišmokys,
nes tokia meilė gimsta šeimose. J. Vitkus-Kazi mie -
 raitis buvo labai pamaldus. Bolševikai po žū ties iš -
niekino jo kūną ir Dievą, nuplėšdami nuo Kazi mie -
raičio kaklo rožinį ir užmesdami jį ant ap nuogintų
sužalotų lytinių organų. Siaubingai nu kan kinti ir
sužaloti Lietuvos partizanai, numes ti mies telių
aikš tėse, kad įbaugintų žmones – sena bolševikinė

praktika. Po tokio viešo
išniekinimo partizanai
būdavo slapta užkasami
žvyrduobėse, pel kėse ar
kitose sunkiai prieina -
mo se vietose. Ne ži no -
mas ir Juozo Vitkaus-
Kazimieraičio kapas.
Tik dainose – raudose
dzū kės apgieda partiza -
nų kovą ir mirtį. 

Kadangi Kazi mie -
rai  tis buvo giliai tikintis
žmogus, maldų jis iš mo -
kė ir partizanus. Mano
tė   velį (partizaną Juozą
Ja kavonį-Tigrą, tuomet
dar jaunuolį) jis min ti -
n ai išmokė Švč. Merge -
lės Ma rijos litanijos, ku -
rią tėvelis kartu su kali -
niais kalbėdavo kalėji -
me. Gal Dievas, o gal Ka zimieraičio išmokytos mal -
 dos apsaugojo mano tėvelį nuo mirties, ir jis išliko
gyvas, iškentęs bai  sius kankinimus ir kančias so -
vietų kalė ji muose. 

Meilę Dievui, Lie tu  vai ir žmonėms, ramybę,
gėrį, nuoširdumą pa veldėjo ir J. Vitkaus-Kazimie -
raičio vaikai ir vai kai čiai, kurių yra net penkio li -
ka. Algimanto Vit kaus žmona Rūta, gyvenanti
Drus kininkuose, prisimena: Pulkininkas leite nan -
tas J. Vitkus-Ka zimieraitis norėjo, kad jo vaikai iš -
augtų sąži nin gais ir darbščiais žmonėmis. Jis pra -
sitarė, jog ne no rėtų, kad jo vaikai iškart turėtų gerą
ma terialinį gyve nimą, bet per vargus patys siektų
mokslų. Šis lem tingas testamentas išsipildė visiems
šešiems jo vai kams. Jie įvykdė tėvo priesaiką būti
są žiningais, dorais, mylėti artimą, savo šeimą, Die -
vą ir Lie tuvą.

Visų Kazimieraičio palikuonių (provaikaičių
yra net 29) akys spindi gerumu ir nuoširdumu, at -
spindinčiu jų sielos grožį. Kiekvieną kartą, pa bu -
vojęs jų senelio paminėjimo renginiuose, pa si junti
tarsi pabuvęs tarp giminių, sielai artimų žmonių,
kurie, nepaisant užimamų pareigų, yra kuk lūs,
mie  li ir inteligentiški žmonės. Matyt, stip rūs se -
nelio genai, meilės žmogui ir dvasingumo nešėjai,
nu lėmė, kad net penki vaikaičiai (Jūratė, Daina,
Rūta, Linas, Gintaras) baigė medicinos moks lus,
kiti penki (Vilija, Adrija, Vaida, Kazys, Gytis) tapo
profesionaliais muzikantais, Rasa bai gė dailės stu -
dijas, dar kiti studijuoja arba sąži nin gai dirba Lie -
tuvai.

Vaikaitis Gintaras Vitkus, įgijęs medicinos
gydytojo specialybę, po keleto gydytojavimo metų
pa sirinko kunigystę, stengdamasis, kad Lietuvos
žmonės, kuriuos dvasiškai suluošino okupacijų pa -
dariniai, atstatytų dvasinę sveikatą. Ilgą laiką jis
bu vo Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius, šiuo

me tu – jėzuitų provincijolas Lietuvai ir Bal tijos ša -
lims. Provaikaitė Dalia papasakojo, kad su drau -
gais žaidžia tokį „žaidimą” – kasdien dieno raštyje
užrašo, ką gero ir gražaus patyrė gyven dama Lie -
tuvoje, ir po to apsikeičia tokiu dieno raščiu su
draugais – taigi sužino, ką ir kitas gero ir gražaus
at rado savo Tėvynėje... 

Kiekvienais metais Kazimieraičio vaikai su
vaikaičiais ir provaikaičiais aplanko Dzūkijoje at -
kurtus bunkerius ir tas vietas, kur už Lietuvos
lais  vę kovojo jų tėtis, senelis, prosenelis. Bet iki
šiol gausi J. Vitkaus-Kazimieraičio šeima negali
už  degti žvakutės ant Pietų Lietuvos partizanų va -
do kapo, kadangi iki šiol niekas nežino, kur yra už -
kastas jo kūnas. Šeima tiki, kad pagaliau ateis ta
diena, kada galės uždegti žvakutę ir pasimelsti
prie jo kapo. Artimieji tiki ir tuo, kad kada nors
bus sukurtas išsamus dokumentinis filmas apie
Dzū   kijos partizaninį judėjimą, kad bus pastatytas
monumentas Dzūkijos partizanams. Jau tradicija
tapo kasmet sausio 12–13 dienomis organizuoti žy -
gį iš Marcinkonių iki partizano Kazimieraičio va -
da  vietės prie Skroblaus upelio Rudnelės kaime. Vis
daugiau Lietuvos jaunimo domisi savo Tėvy nės
isto rija ir aplanko partizanų kovų vietas. Drus ki -
ninkų tremties ir rezistencijos muziejaus direk -
torius Gintaras Kazlauskas yra parengęs maršrutą
„Partizanų takais”. Ekskursijos metu galima susi -
pažinti su atkurtais bunkeriais ir išgirsti dar gyvų
is torijos liudytojų prisiminimus. Manau, kad to -
kios ekskursijos yra ypač reikalingos jaunimui,
kad suprastų, kokia buvo Lietuvos laisvės kaina,
kad nenorėtų palikti Tėvynės sunkiu jos atkūrimo
metu, ieškodami užjūriuose tik baltesnės duonos
ir kitokių materialinių gėrybių. Lietuvoje būtent
dabar labai reikalingos jaunos rankos, doros šir -
dys, sąžiningi darbuotojai. �

Atkelta iš 4 psl.

J. Vitkaus-Kazimieraičio artimieji prie skulptoriaus A. Teresiaus sukurto koplytstulpio
Mer kinės partizanų memoriale – Kryžių kalnelyje

Hokusajus. Didžioji Kanagawos banga



ir tautų apsisprendimo teisės vardan.”
Taip pat siunčiau telegramą ir prezidentui A.

Bra  zauskui, kad tikiu, jog jis atves Lietuvos laivą į
ra mų uostą. Rašiau laiškus p. V. Landsbergiui. Siun -
 čiau telegramas JAV pasiuntiniui D. Beikeriui, Ang -
lijos pasiuntinybėn, JAV pasiuntiniui J. W. Svi kar tui
dėl Čečėnijos, vykstant didžiųjų valstybių pa si ta ri -
mui Maskvoje.

Atgavus nepriklausomybę, Vytautas atidžiai
se kė politikos vingius šalies vyriausybėje, dėl so -
vie tinės nomenklatūros atsigavimo tuoj pat re a guo  -
damas laiškais, pastabomis. Buvo nuolatinis sve -
čias susitikimuose su Šakių vidurinės mo kyk los
moksleiviais. Padėjo mokykloje organizuoti kon -
kursus patriotizmo tematika, rūpinosi dova no mis.

Iškilo netikėtas konfliktas su kadaise buvusiu
bendraminčiu, „Laisvės sakalų” organizacijos na -

riu J. Dailide, kuris Vytautui nuo mokyklos suolo
savo elgsena kėlė įtarimus. Kai jiedu nuomojo
kam   barį klebonijoj pas zakristijoną, 1946 m. rug sė -
jį J. Dailidė, būdamas pogrindinės organiza cijos
narys, staiga persikėlė pas našlę Naikuvienę, NK -
VD karininko Šatkovo sugyventinę. Įtarimą su -
stiprino J. Dailidės pareiškimas dėl Laisvės ko vo -
tojo statuso, kuriame jis pasigiria, jog buvęs LLA
na riu ir kovęsis partizanų gretose, sukur damas
fantazijas ir prasimanymus, klastodamas datas.
Be to, drauge skaitant KGB archyvuose by las, iš -
girsta, jog už kito stalo J. Dailidė plėšo iš bylos la -
pus. Sužinojęs, kad jis pretenduoja į rezis tento sta -
tusą, Vytautas į Genocido centrą komisi jai pasiun -
čia protestą dėl šio statuso suteikimo J. Dailidei.
Pastarasis nelieka skolingas: spaudoje paskelbia
kaltinimą, neva V. Kluonius išdavęs „Lais vės saka -
lų” organizaciją. Vytautas šį šmeižtą skaudžiai ir
giliai išgyveno. Bylinėjosi net dvejus metus, kol
nusikratė šios dėmės.

Jį iki šiol jaudina ir Prūsijos likimas, karo me -
tu išžudyti Karaliaučiaus krašto žmonės, rusų ma -
rodierių išprievartautos moterys. Kreipiasi šiuo rei -
kalu net į JAV prezidentą Reaganą ir JTO dėl žiau -
raus, nežmoniško okupantų elgesio ir ne teisė to Ka -
raliaučiaus žemių kolonizavimo. Pasi pik ti nęs rusų
karine intervencija Čečėnijoje, ma žos tau tos sker -
dynėmis, rašo laiškus Europos parla men tui. Turbūt
tik vienas kitas politkalinys ar trem tinys ryžosi
kreip tis į Kremliaus galiūnus, rei  kalaudamas, kad
už neteisėtą įkalinimo laiką Rusija, pagal jo apskai -
čiavimus, sumokėtų kom pen saciją – 575 tūkstančių
litų. Gavęs atsakymą, kad Maskva neturinti tokio įs -
tatymo – skirti kom pensacijas nuo represijų nuken -
tėjusiems kitų res pub likų piliečiams – Vytau tas ima
ieškoti tiesos ki tur. Jis, negailėdamas santaupų,
pasamdo advo katą ir Rusiją paduoda į Strasbūro
teis mą. Daug kam atrodytų, jog tai donkichotiška. O
Vytautas lai kosi kieto principo: ,,Nesvarbu, kad aš
ne su lauk  siu Strasbūro teismo nuosprendžio, bet
Eu ro pa tegu dar kartą sužino, ką su mūsų tauta iš -
da ri nėjo sovietų okupantai”. 

Spaudai parengė 
Eugenijus Ignatavičius
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Vytauto Kluoniaus Golgotos keliasIŠTIKIMIEJI
Pabaiga. Pradžia 2011 m. lapkričio 19 d. „Kultūroje”

Taksisto „detektyvas”

Vytautas – principingas žmogus nuo pirmųjų
są moningo gyvenimo metų. Sukūręs šeimą, visas
jė  gas atidavė darbui, kad vaikams ne tik duonos
ne  pristigtų, bet kad jie ir aukštąjį išsilavinimą
įgy  tų. Jo darbo diena prasidėdavo ankstų rytą ir
tęs  davosi keturiolika valandų. Norėdamas page -
rin  ti buities sąlygas, užtikrinti ateitį vaikams,
lais valaikiu jis su „Moskvičiuku” dirbo nelegaliu
tak sistu. Kadangi tuo metu visuomeninio trans -
por to trūko, paklausa buvo didelė. Iš darbo grįžda -
vo, kai šeima jau miegodavo, o išeidavo, jiems dar
ne pa budus. Atminty įstrigo jo papasakotas „de tek -
tyvas” iš taksisto nuotykių. 

Vieną rugpjūčio pavakarę mane sustabdo tre je -
tas vyrų ir paprašo pavėžėti į Ignaliną. Aš sua be jo -
ju – vėlus laikas. Jie man teškia į delną 100 rublių
ir įtikinančiai prašo, jog reikalas neatidėliotinas ir
sku bus. Ką gi, šimtas rublių patvoriais nesimėto.
Va žiuojam. Saulė jau leidžiasi, o trijų vyrų kom pa -
ni  ja kelia įtarumą ir nerimą. Pravažiavus Molėtus,
su kam Utenos link, vidury miško jie paprašo sustoti
ir valandėlę palaukti. Netrukus iš eglių tankumyno
jie pradeda tempti išardyto automobilio dalis ir krau  -
ti bagažinėn. Man kaista paširdžiai – su pra tau,
kad vagia. Sukrovus dalis, sėda vidun ir įsako grįž -
ti atgal į Kauną. Važiuoju ir kyla negeros min tys –
jie bet kuriuo momentu gali susidoroti su ma nim
kaip su gyvu liudytoju ir automobilį nusivai ruo ti
pa tys. Sutemo. Išnirus iš miškų, pamatau pa ke ly
degalinę. Baigiasi kuras, sakau. Aš tuoj. Pri sipilu
baką ir, mokėdamas pinigus, paprašęs opera to riaus
telefono, paskambinu milicijon. Sakau – į Kau  ną
ve žu vagis su vogtais daiktais. Nuo Molėtų pusės at -
vyksta „Moskvičiukas”, numeris toks ir toks, su tri -
mis plėšikais ir grobiu bagažinėj. Jie nie ko neįtarė.
Ties Kaunu mus sustabdo milicijos eki pa  žas, pa tik -
rina bagažą ir visus susemia. Paskui tar dymai,
teis mai. Vagys sužino mano adresą. Gra si  nimai.
Ten ka liudyti. Juos nuteisė, o aš daug metų vis lau -
kiau susidorojimo.

Tiesos beieškant

Pilietinio teisingumo principas išlaikytas. Su
motinos pienu gavęs tvirtas nuostatas ir dvasines
vertybes, Vytautas liko ištikimas joms sunkiau -
sio mis gyvenimo akimirkomis. Visas jėgas ati duo -
da mas darbui, jis neliko abejingas bręstančiam
Są jū džiui; ne vienas Katalikų kronikos numeris
ar slap ta pargabentas A. Solženycino „Gulago” ga -
ba  las, atspausdintas ant rūkomojo popieriaus, il -
gai ne užsi laikydavo jo namuose, o pasklisdavo ar -
ti mų ir patikimų žmonių rate, stiprindamas viltį
ir ti kė jimą artėjančia laisve.

Aš vis galvodavau, kaip priminti pasauliui apie
pavergtą Lietuvą. Pogrindžio grupės organi zuo ti
nesiryžau, nes 1947 m. arešto patirtis neliko be pėd -
sa kų. Pradėjau rašyti trumpus laiškus Didžio sios
Britanijos premjerei M. Thatcher, JAV pre zi den tui
R. Reiganui, kad mes balsuotume tik už lais vę ir ne -
priklausomybę Persitvarkymo laikotarpiu pa ra -
 šiau JAV prezidentui, kad Lietuva jau at gims ta. Už
tai dėkoju Jums ir p. M. S. Gorbačiovui, paskel bu -
siam viešumą. Baltų dėmių istorijoj neturi likti. Su -
vokiau, kad M. S. Gorbačiovas sudaro są ly gas žmo -
nėms sužinoti tiesą apie praeitį, kuri turėtų sukelti
pasibjaurėjimą praeities totalitarizmo žiau rumu,
ir sužinoję tiesą, žmonės nusigręžtų nuo ko mu niz -
mo. Pats mačiau, kaip SSRS imperijoj kiek vienas,
nu kry pęs nuo bolševikinio kurso, būdavo ap kal ti -
na mas besąs užsienio agentu ir sušau do mas. Todėl
ir pasiunčiau M. S. Gorbačiovui padė kos telegra -
mą: ,,Didžiai gerbiamas Michailai Ser ge jevičiau,
nuo širdžiai dėkoju Jums už riziką savo gyvybe, už
paskelbtą pertvarkymą, kuris sudarė galimybę
dva siškai atgimti Lietuvai. Mes tikime Ju mis. Su
mei le ir pagarba, buvęs Vladimiro ka lė ji mo polit -
ka   linys V. Kluonius.”

Blokados metu pasiunčiau jam kitą tele gramą:
,,Po nas Prezidente, istorinė dialektinė patirtis, svei -
kas protas ir kilnus pasiaukojimas tegu pataria
Jums, ką daryti šiuo svarbiu momentu, teisingumo

V. Kluonius 2010 m.

naičiai sunaikino. Tardymai buvo žiaurūs, mo te -
ris buvo mušama, jai atmušti inkstai, iš jos ty čio -
ja masi. Stalino laikų ,,teismo” – trojkos nuo spren -
dis buvo pagal garsųjį 58 straipsnį. Kalėjo Petro -
nėlė Lastienė Komijoje, Vorkutos lageryje. Nu teis -
tos moters bute apsigyveno jos tardytojas, kuris
išsikeldamas išsivežė visą Lastienei pri klau siusį
tur tą. 

Į Lietuvą, iškentusi lagerio baisumus, moteris
grį žo 1953-aisiais, po Stalino mirties. Polit kali -
niams įsitvirtinti Lietuvoje buvo sunku, visur
per  sekiojo ,,liaudies priešo” šleifas. Gyventi ją
pri ėmė rašytojo Jono Biliūno našlė Julija Bi liū -
nienė-Matijošaitienė savo bute Kaune, Donelai čio
gatvėje duodama vieną kambarį. Apskritai gau   ti
darbą, o juo labiau pagal specialybę, nebuvo gali -
my  bės. Pagelbėjo tuometinis Kauno poli tech nikos
instituto (toliau – KPI) rektorius, profe so rius Ka -
zi mieras Baršauskas (1904–1964), buvęs Las tienės
mokinys Marijampolės realinėje gim nazijoje. Jis
kartu su savo mokytoja nuvyko au dien  cijos į Vil -
nių pas Lietuvos kompartijos pir mą jį sekretorių
A. Sniečkų. Jis davė leidimą, kad Las   tienė KPI ga -
li dėstyti rusų kalbą. 

Po Stalino mirties prasidėjo vadinamasis
Chruš čiovo laikų ,,atšilimas”. Režimas šiek tiek
su švelnėjo. Lietuvos žmonėms buvo leista susira -
ši nėti su užsienyje gyvenančiais giminaičiais, tik
visa korespondencija būdavo griežtai tikrinama.
Pet ronėlė Lastienė po ilgo laiko susisiekė su savo
seserimis, jos ją rėmė materialiai, gyvenimo są ly -
gos palengvėjo. Visą savo laisvą laiką istorikė sky -
rė lituanistinės medžiagos rinkimui Bostone lei -
džiamai ,,Lietuvių enciklopedijai”, neįkainoja -
mos vertės leidiniui, kurio parengimą ir spausdi -

nimą lietuvių išeivių inteligentijos jėgomis, ne tu -
rint etatinių darbuotojų, valstybinio finansa vi mo,
galima prilyginti žygdarbiui. Sovietmečiu šis lei -
di nys Lietuvos skaitytojams buvo nepriei na mas,
jis buvo tik didžiųjų bibliotekų specfonduose. No -
rint jį skaityti, reikdavo gauti specialų, sovie ti nių
saugumo organų išduotą leidimą, o tai būdavo be -
veik neįmanoma. Dabar Lietuvių enciklopedija
yra prieinama kiekvienam skaitytojui. Atgavus
Ne priklausomybę, JAV lietuvis Donatas Januta
pa dovanojo Lietuvos bibliotekoms 21 ,,Lietuvių
en  ciklopedijos” komplektą. 

Petronėlė Lastienė, didelės erudicijos, gilaus
pro fesinio pasirengimo istorikė, medžiagą rinko
labai kruopščiai, su didele atsakomybe, atidžiai
tik rindavo istorinius faktus. Po to ją persiųsdavo į
JAV seseriai Albinai, istoriko Prano Čepėno, vie -
no iš Enciklopedijos autorių ir redaktorių, žmo -
nai. Lastienės giminaitės Liudos Viliūnienės liu -
di jimu, užklausimus laiškuose pateikdavo Če pė -
nas, kitą medžiagą istorikė siųsdavo savo nuo žiū -
ra, manydama, kad ji galės būti panaudota (au to -
rės pokalbis su Liuda Viliūniene 2011 m. lap kri čio
11 d.). Ji parašė trumpus atsiminimus apie mo ky -
 mosi Marijampolės gimnazijoje laikus, kurie sau -
gomi VU Rankraštyne.

Po lagerio Petronėlės sveikata buvo nestipri,
ją dar labiau sutrikdė trauma, po kurios moteris
sunkiai vaikščiojo. Ją globojo sesuo Adelė Augu -
lie  nė. Mirė Petronėlė Lastienė 1981 m. lapkričio 29
d., palaidota Liudvinavo kapinėse greta savo tėvų. 

Po mirties 2004 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Res -
publikos Prezidento dekretu nr. 74 Petronėlė Las -
tie  nė už žydų gelbėjimą Antrojo pasaulinio karo
metais apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kry žiu -
mi. �

UUŽŽMMIIRRŠŠTTAASS  VVAARRDDAASS
Atkelta iš 3 psl.
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2011 m. Kultūros turinių rodyklė
Asmenybės:

Abromavičius, Stanislovas: Motiejus Smetona,
prezidento brolis, 09.24, Nr. 34; 10.01, Nr. 35.

Abromavičius, Stanislovas: Sausio 13-osios
didvyris, 01.15, Nr. 3.

Abromavičius, Stanislovas: Tylus gyvenimo
nuskriaustos moters žygdarbis, 07.09, Nr. 27.

Abromavičius, Stanislovas: Vytautas Jonas
Dainius ir jo šeimos likimas, 11.12, Nr. 41.

Aleknienė, Violeta: „Dieve, užverčiau ir
pamaniau, o jei jie pateks į kieno rankas”…,
09.10, Nr. 32.

Aleknienė, Violeta: „Stebinančiai naujas ir
originalus atėjo į mūsų literatūrą”, 03.12, Nr. 10;
03.19, Nr. 11; 03.26, Nr. 12.

Aleknienė, Violeta: Visas gyvenimas buvo
kupinas veiklos, 12.10, Nr. 44.

Atlaidai, kuriuos dovanojo Marcinkevičius: In
memoriam Tautos Poetui, 02.26, Nr. 8.

Butkuvienė, Anelė: „Aš lieku amžinu skolininku”,
09.10, Nr. 32.

Butkuvienė, Anelė: Paskutinioji aušrininkė, 04.16,
Nr. 15.

Butkuvienė, Anelė: Pirmoji Lietuvos advokatė,
02.05, Nr. 6; 02.12, Nr. 6(2).

Butkuvienė, Anelė. Užmirštas vardas, 12.31, Nr.
47.

Dumšienė, Perpetua: Baltais lino keliais, 12.10, Nr.
44.

G., A.: Rūta Staliliūnaitė: liūdesio karalienė, 05.28,
Nr. 21.

Girdzijauskaitė, Audronė: Jeronimas Čiuplys –
laisvas paukštis, 07.16, Nr. 28.

Girdzijauskaitė, Audronė: Juta, 04.30, Nr. 17.

Girdzijauskaitė, Audronė: Vega Vaičiūnaitė:
Mirties angelo paviliota, 01.22, Nr. 4; 01.29, Nr. 5.

Gureckas, Algimantas: Aristokratiškų manierų
demokratas Jurgis Jaks–Tyris (1921–1961), 10.08,
Nr. 36.

Ivanauskienė, Jūratė: Bern. Brazdžionio, pirmojo
Maironio muziejaus vadovo, gyvenimo ir veiklos
fragmentai, 06.18, Nr. 24.

Jakavonytė-Rukštelienė, Angelė. Pranokęs laiką ir
save, 12. 31, Nr. 47.

Juodpusis, Vaclovas: „…Panele, jūsų balsas
atitinka jūsų pavardę…”, 01.15, Nr. 3.

Juodvalkė, Eglė: Rašytojo viltis – grūdelis
gėrio…, 05.07, Nr. 18.

Kelertas, Julius: Haris: paprastas, nepaprastas,
09.24, Nr. 34.

Matiukaitė, Lina: In memoriam Nijolė Jankutė–
Užubalienė, 12.03, Nr. 43.

Matuzaitė, Jolanta: Režisierius Jonas Jurašas: „Esu
laimingas, turėdamas ne vieną, o kelis
gyvenimus…”, 10.22, Nr. 38.

Mikelaitis, Gediminas: Lietuvos XX a. antrosios
pusės humanitarinės kultūros šviesulys – Vanda
Zaborskaitė, 01.08, Nr. 2.

Mikelaitis, Gediminas: Stasys Šalkauskis – tautos
filosofas. 

70-osioms mąstytojo mirties metinėms, 12.24,
Nr. 46.

Mikelaitis, Gediminas: Žmoniškumo ugdytoja
Gabrielė Petkevičaitė–Bitė, 04.23, Nr. 16.

Paplauskienė, Virginija: ,,… ranka, kuri visuomet
būtų ištiesta tau – laimei ir nelaimei…” (II), 01.01,
Nr. 1. 

Paplauskienė, Virginija: Rašiau iš meilės…, 07.23,
Nr. 29; 07.30, Nr. 30.

[Peleckis-Kaktavičius, Leonas]: Profesorius, kurio
knygos parašytos ranka, 05.07, Nr. 18.

Ruseckaitė, Aldona: Garsiosios Babickų šeimos
atminimas Lietuvoje, 05.21, Nr. 20.

Šerelytė, Renata: „Susitikom eilėrašty…” Julijai
Švabaitei-Gylienei – 90, 05.21, Nr. 20.

Šimkevičius, Šarūnas: Dzūkijos senovinės
technikos klubo įkūrėjas, 05.21, Nr. 20.

Šimkevičius, Šarūnas: Ūkininkas Gintautas
Šapoka – bibliofilas, 05.14, Nr. 19.

Šulaitienė, Ona: Sūduvos šviesuolis kunigas
Antanas Tatarė, 03.19, Nr. 11; 03.26, Nr. 12; 10.15,
Nr. 37; 10.22, Nr. 38.

Trimakas, Kęstutis A.: Popiežiaus Jono Pauliaus II
kelias į šventumą, 04.30, Nr. 17.

Tumėnas, Stasys: Užrašai iš Amerikos: Algimantas
Kezys – daugiašakis lietuvis ąžuolas Čikagoje,
10.29, Nr. 39.

Vaškevičius, Algis: Valdas Papievis: „Kai nerašau,
man atrodo, negyvenu”, 04.16, Nr. 15.

Žemaitytė, Aldona: Antanas Dambrauskas, 05.07,
Nr. 18.

Žemaitytė, Aldona: Auksinė gyvenimo kelionė,
11.12, Nr. 41.

Žemaitytė, Aldona: In memoriam Silvija Marija
Vėlavičienė 1941–2011, 09.10, Nr. 32.

Žemaitytė, Aldona: Po to, kai viskas praėjo.
Antanui Dambrauskui – 100, 05.28, Nr. 21; 06.04,
Nr. 22; 06.11, Nr. 23.

Ateitininkijai – 100:

Aleksa, Vainis: Inteligentiškumas kaip dialogas ir
įsipareigojimas, 01.29, Nr. 5.

Aukštuolienė, Vita: Modernioji šeima: iššūkiai ir
pavojai, siekiant idealo, 01.15, Nr. 3.

Giedraitis, Andrius: Ar tai, ką nutarėte daryti,
atitinka jūsų principus? 01.22, Nr. 4.

Idzelis, Augustinas: Mintys, perskaičius dr.
Kęstučio Skrupskelio knygą „Ateities draugai”.
Kalba, pasakyta per Ateitininkų šventę, skirtą
organizacijos šimtmečiui paminėti, 04.02, Nr. 13.

Kazlauskas, Andrius: Inteligentiškumo principas.
Įvadas, 01.22, Nr. 4.

Kazlauskas, Andrius: Inteligentiškumo svarstymų
išvados, 01.29, Nr. 5.

Kisielius, Petras V.: Kodėl nėra meksikiečių
ateitininkų Meksikoje? Nauja kristocentrinė
ateitininkų tautiškumo principo samprata, 01.01,
Nr. 1.

Kriaučiūnas, Romualdas: Iššūkiai ateitininkams
XXI amžiuje: inteligentiškumo principas, 01.22,
Nr. 4.

Kuprys, Saulius: Atnaujinti ir suderinti:
pasauliečio pašaukimas visuomeniniame
gyvenime, 02.05, Nr. 6.

Maciūnas, Vytas: Visuomeniškumas: „Amerikos
lietuvių visuomenė yra Amerikos ateitininkų
vynuogynas”, 02.05, Nr. 6.

Malinauskas, Vygantas: Ateitininkija šimtmečių
sandūroje: viltys ir iššūkiai, 02.05, Nr. 6(2).

Mikelaitis, Gediminas: Ateitininkų iššūkiai ir
uždaviniai. Šimtmečio šventės Čikagoje
aptarimas, 07.30, Nr. 30.

Satkauskas, Remigijus: Tautiškumo sampratos
tema, 01.08, Nr. 2.

Trimakas, Kęstutis A.: Ateitininkai Lietuvos ir
išeivijos likimo akivaizdoje, 03.05, Nr. 9.

Trimakas, Kęstutis A.: Ateitininkų vaidmuo
viešajame Lietuvos gyvenime, 02.19, Nr. 7.

Trimakas, Kęstutis A.: Gyvybės kultūra,
užtikrinanti didžią viltį. Komentaras V. 

Malinausko paskaitai „Ateitininkija šimtmečių
sandūroje: viltys ir iššūkiai”, 02.05, Nr. 6(2).

Dailė:

Goštautas, Stasys: Užrašai iš Clevelando. Apie
bendruomenę ir meną, 12.10, Nr. 44.

Goštautas, Stasys: Užrašai iš Clevelando II.
,,Grafika – tai dailės poezija”, 12.17, Nr. 45.

Goštautas, Stasys: Užrašai iš Kauno ir Paryžiaus:
Apie Arbit Blatą ir kitus keturis paryžiečius
Kaune, 06.04, Nr. 22; 06.11, Nr. 23.

Kavaliauskaitė–Hunter, Nijolė: Dia: Beacon,
Riggio Galleries, 11.12, Nr. 41.

Kavaliauskaitė-Hunter, Nijolė: Hudson River
muziejus ir Hudson River mokykla, 03.19, Nr. 11;
03.26, Nr. 12.

Mažrimienė, Vida: Lietuvai – su meile…, 10.15,
Nr. 37.

Pintukaitė-Valečkienė, Grytė: citata iš teksto apie
knygą ,,Kauno dailė: realijos en face”, 07.30, Nr.
30.

Esė:

Benamis, Jonas: Eilėraščiai – žemės paukščiai,
05.21, Nr. 20.

Benamis, Jonas. Laikas ir tavo siela, 12.31, Nr.47.

Benamis, Jonas: Reikalinga patikra, 11.12, Nr. 41.

Bežemis, Antanas: Mieganti sodietė, 06.04, Nr.
22.

Geda, Sigitas: Žmogus užgyveni daug nesą-
monių, bet sykiu ir šviesos, 01.29, Nr. 5.

Griežtis, Jonas: Knygnešystė šiandien, 05.14, Nr.
19.

Kazlauskaitė, Giedrė: Dangiška žinutė, 03.19, Nr.
11.

Laučiūtė, Jūratė: Kad neišnyktų gerumas, 03.26,
Nr. 12.

Marcinkevičius, Justinas: Amžinam gyvenimui,
01.15, Nr. 3.

Marcinkevičius, Justinas: Lango praplėtimas,
12.17, Nr. 45.

Martinaitis, Marcelijus: Iš užrašų sąvartyno, 01.22,
Nr. 4.

Mendeika, Petras: Cenzūra ir potekstė, 05.28, Nr.
21.

Mendeika, Petras: Jaudinantis grožio šiurpas,
10.15, Nr. 37.

Mikelinskas, Jonas: Aš ir mano Dievas, 02.05, Nr.
6.

Pelėda, Barbora: Valstybė – didelė ir maža, 07.02,

Nr. 26.

Pelėdaitė, Barbora: Jei mes nelauktume…, 12.03,
Nr. 43.

Pelėdaitė, Barbora: Nežinios rugsėjis, 09.03, Nr.
31.

Pelėdaitė, Barbora: Senovinė kalbos harmonija,
10.22, Nr. 38.

Pempytė, Marija: Brangakmenių karūna ant tėvo
galvos, 06.18, Nr. 24.

Pempytė, Marija: Knyga – asmeninis apsisprendi-
mas, 09.17, Nr. 33.

Raudonėlis, Laurynas: Žodžiai kaip reikšmių
perdirbiniai, 09.24, Nr. 34.

Sasnauskas, Julius: Matyti ir nematyti, 04.02, Nr.
13.

Sasnauskas, Julius: Vasariui – su meile, 02.19, Nr.
7.

Šerelytė, Renata: Auksinė Šv. Velykų šviesa,
04.23, Nr. 16.

Šerelytė, Renata: „Dėk mamą prie žvaigždės”…,
05.07, Nr. 18.

Šerelytė, Renata: Gailestinga viešpatystė, 11.05,
Nr. 40.

Šerelytė, Renata: Gaivališki žiedai, 06.25, Nr. 25.

Šerelytė, Renata: Išjungti televizorių, 02.12, Nr.
6(2).

Šerelytė, Renata: Kalėdos – kibirkštimi atminty,
12.24, Nr. 46.

Šerelytė, Renata: Krikščionybės kosmosas, 04.16,
Nr. 15.

Šerelytė, Renata: Laisvė – sapnas ir sąžinė, 03.12,
Nr. 10.

Šerelytė, Renata: Santvarka ir žmogaus siela,
11.19, Nr. 42.

Šerelytė, Renata: Šventasis Jeronimas žvelgia į
kaukolę, 10.08, Nr. 36.

Šerelytė, Renata: Viską ištverianti meilė, 01.01, Nr.
1.

Šerelytė, Renata: Žodis, kuris priešinasi, kviečia,
šaukia, 07.09, Nr. 27.

Skaisčiūnas, Ignas: Tiesos ieškojimo energija,
10.01, Nr. 35.

Trimakas, Kęstutis A.: Dvasinės kultūros riteris,
04.30, Nr. 17.

Trimakas, Kęstutis A.: Tauta vadovaujant Tam,
Kuris pats pasišvenčia ir įkvepia kitus pasišvęsti,
02.26, Nr. 8.

Uola, Petras: Vakaro saulė tuščiuose namuose,
06.11, Nr. 23.

Visvydas, Pranas: Buvimo pastangos, 09.03, Nr.
31.

Visvydas, Pranas: Domiuosi praeities vaizdeliais,
12.17, Nr. 45.

Visvydas, Pranas: Pirmapradės mintys, 09.17, Nr.
33.

Visvydas, Pranas: Rašinėjimai, ilgą metą svetur
užsibuvus, 07.02, Nr. 26.

Žemaitytė, Aldona: Gailestingumo metai
Lietuvoje, 09.10, Nr. 32.

Žemaitytė, Aldona: Mūsų oligarchai ir jaunimas,
04.09, Nr. 14.

Žemaitytė, Aldona: Nelaisvai laisva valstybė ir
ateiviai iš praeities, 07.16, Nr. 28.

Etnografija:

Motuzas, Alfonsas: K†M†B†, 01.08, Nr. 2.

Fotografija:

Mareckaitė, Gražina: Vydėtojas, 12.03, Nr. 43.

Vaškevičius, Algis: Senają Marijampolę įamži-
nančių fotografijos albumų – vis daugiau, 12.17,
Nr. 45.

Istorija:

,,Ištikimieji”. Vytauto Kluoniaus Golgotos kelias,
11.19, Nr. 42; 12.03, Nr. 43; 12.10, Nr. 44; 12.17,
Nr. 45; 12.24, Nr. 46; 12.31, Nr. 47

Abromavičius, Stanislovas: 1941 metų birželio
14-os tremčiai atminti, 06.11, Nr. 23.

Abromavičius, Stanislovas: Vizitėlės – kančių ir
skausmo liudytojos, 07.23, Nr. 29.

Dudavičius, Arūnas: Paskutinės okupacijos aukos,
09.17, Nr. 33.

Idzelis, Augustinas: Sovietinis holokaustas
Lietuvoje 1940–1941 metais ir jo vykdytojai,
07.23, Nr. 29; 07.30, Nr. 30.

Katilius, Algimantas: Leveno universiteto lietuvių
studentų draugijos, 09.17, Nr. 33; 09.24, Nr. 34.

Kazlauskas, Gintautas: Gyvoji atmintis: ,,Partizanų
takais”, 07.16, Nr. 28.

Žemaitytė, Aldona: Istorija apie senąjį namą,
10.29, Nr. 39.

Knygos:

Atėjus pavasariui – naujas ,,Lituanus” numeris,
04.09, Nr. 14.

Braun, Giedrė: B. Nainio knyga ,,Lietuvos laisvini-
mo keliu”, 02.05, Nr. 6.

Goštautas, Stasys: Užrašai iš Cape Cod: Iš Lukiškių
į ,,Baltas naktis”. Menachemo Begino beieškant,
03.12, Nr. 10.

Guščius, Alfredas: Bandant įspėti produktyvumo
ir talentingumo mįsles, 10.15, Nr. 37.

Jonušys, Laimantas: Tarp dviejų kultūrų, 01.15,
Nr. 3.

Jurkus, Pranas: Broniaus Nainio knygos ,,Lietuvos
laisvinimo keliu” sutiktuvės 2010 m. lapkričio 28
d. Pasaulio lietuvių centro lietuvių dailės
muziejuje, 01.29, Nr. 5.

Kriaučiūnas, Romualdas: ,,Buvom, esam, būsim” –
dvidešimtmečio kronika, 03.12, Nr. 10.

Kriaučiūnas, Romualdas: ,,Protų nutekėjimas” –
lašišų stiliumi, 03.19, Nr. 11.

Kriaučiūnas, Romualdas: Jau aplankiau septynio-
lika Lietuvos miestelių, 02.05, Nr. 6.

Kriaučiūnas, Romualdas: Lietuvos valdovai XIII–
XVIII a. epochoje, 09.03, Nr. 31.

Kriaučiūnas, Romualdas: Sapnų karūna šeimos
atžalyne, 04.16, Nr. 15.

Mareckaitė, Gražina: Dokumentikos ar beletris-
tikos tiesa?, 07.02, Nr. 26.

Mikelaitis, Gediminas: Įspūdinga kultūros autobi-
ografija, 10.22, Nr. 38.

Naujiems metams – naujas „Lituanus” numeris,
01.01, Nr. 1.

Pempytė, Marija: Kas tas molis, kas ta dvasia,
07.16, Nr. 28.

Petraitytė, Astrida: Pati sau žmogus, 11.05, Nr. 40.

Šerelytė, Renata: Žvaigždės žiūri žemyn. 12-ojoje
tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje apsilankius,
03.05, Nr. 9.

Šimkevičius, Šarūnas: Vidmanto Staniulio dovana
Lietuvos mokykloms, 04.02, Nr. 13.

Škiudaitė, Audronė V.: Skola kunigui ir filosofui
dr. Juozapui Čepėnui, 01.22, Nr. 4.

Škiudaitė, Audronė Viktorija: Dailininko Antano
Lipskio kūrybinė ataskaita – knyga, 10.22, Nr. 38.

Šventėms – naujas „Lituanus“ numeris, 12.31, Nr.
47.

Svirbelis, Rapolas: Klajūniškos vaikystės prisimini-
mai, 05.07, Nr. 18.

Trimakas, Kęstutis A.: Prie knygos su recenzentais
ir skaitytojais, 10.22, Nr. 38.

Vaškevičius, Algis: Vatikano radijo laidų sukakčiai
– knyga apie jų vedėją mons. V. Kazlauską, 03.12,
Nr. 10.

Veličkaitė, Lidija: Nauja knyga apie lietuvių tauto-
tyros teorijos ir istorijos pradmenis, 12.24, Nr. 46.

Vėlavičienė, Silvija: Nutylėta Vytauto Aleksandro
Jonyno veiklos sritis, 04.02, Nr. 13; 04.09, Nr. 14.

Vėlavičienė, Silvija: Vienišas smalsuolis, suartinęs
Lietuvą su Islandija, 01.01, Nr. 1.

Visvydas, Pranas: Malonaus poetinio rašymo ir
skaitymo trauka, 07.23, 29.

Visvydas, Pranas: Tapiniai su eiliuotais poeto
komentarais, 11.19, Nr. 42.

Vitkauskas, Vidmantas: J. Lukšos-Daumanto
knyga „Partizanai” vėl primena pasauliui lietuvių
tautos tragizmą ir didvyriškumą, 01.08, Nr. 2;
01.15, Nr. 3.

Vitkus, Aleksas: Broniaus Nainio knygos ,,Lietuvos
laisvinimo keliu” sutiktuvės 2010 m. lapkričio 28
d. Pasaulio lietuvių centro lietuvių dailės
muziejuje, 01.29, Nr. 5.

Voverienė, Ona: Po istorijos ratais, 10.01, Nr. 35.

Žemaitaitis, Algirdas: Ar girdė Vytautas žirgą
Juodojoje jūroje? 11.05, Nr. 40.

Žemaitytė, Aldona: Akistata su savimi: sielos
anatomija, 07.30, Nr. 30.

Žemaitytė, Aldona: Idealizmas prieš nihilizmą:
arba proto ir širdies dvikova, 03.26, Nr. 12.

Žemaitytė, Aldona: Trijų draugų drama karo aki-
vaizdoje, 01.29, Nr. 5.

Žemaitytė, Aldona: Žiauriojo laiko atodangos,
09.03, Nr. 31.

Kinas:

Kriaučiūnas, Romualdas: ,,Kelias atgal”, 02.26, Nr.
8.

Literatūra:

A. Škėmai – 40 metų, 10.08, Nr. 36.

Abromavičius, Stanislovas: Mano tėviškės
dainius, 04.30, Nr. 17.

Nukelta į 8 psl.
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Adomavičienė, Laimutė: Kvietimas polemizuoti.
L. Jakonytės ,,Karvės kuolas Pilies gatvėje:
Renatos Šerelytės kūrybos studija”, 04.02, Nr. 13.

Budriūnienė, Jolanta: Lietuviškosios tapatybės
sklaida egzilyje: keletas Stepo Zobarsko veiklos
fragmentų, 02.05, Nr. 6(2); 02.19, Nr. 7.

Goštautas, Stasys: Užrašai iš Cape Cod: Pastabos
apie ,,Naująjį romaną” Lietuvoje, 06.25, Nr. 25.

Ivanauskienė, Jūratė: Kitoks Bernardas
Brazdžionis, 01.15, Nr. 3; 01.22, Nr. 4.

Litvinskaitė, Daiva: Apie istorijos sudėtingumą:
naują Antano Šileikos romaną ,,Underground”
pasitinkant, 04.16, Nr. 15.

Mikalauskienė, Neringa: Vytautės Žilinskaitės
veikėjų svajonės, 02.19, Nr. 7.

Mikelaitis, Gediminas: Krikščioniška kritika ir
kūryba. Adomo Jakšto skvarbioji mintis, 02.26,
Nr. 8.

Ruseckaitė, Aldona: Vakaras su prisiminimų upe,
10.29, Nr. 39.

Trimakas, Kęstutis A.: Renatos Šerelytės ,,Vėjo
raitelis”: tėvo vaidmuo ir pasąmonė, 02.05, Nr. 6.

Žemaitytė, Aldona: Vytautės Žilinskaitės kūrybos
paslaptis, 02.05, Nr. 6(2).

Menas:

Abromavičius, Stanislovas: Skiautiniai Lietuvoje,
04.02, Nr. 13.

Goštautas, Stasys: Užrašai iš Cape Cod.
Skulptorių Vitolį Dragūnevičių prisimenant,
01.29, Nr. 5.

Goštautas, Stasys: Užrašai iš Venecijos. Lietuviai
Venecijos bienalėje, 12.24, Nr. 46.

Gudjurgienė, Gerda: Mada – epochos atspindys,
02.05, Nr. 6(2).

Gudjurgienė, Gerda: Stiklo menininkas, 11.12, Nr.
41.

Keliuotis, Juozas: Menas kaip individualybės, tau-
tybės ir modernumo ekspresija, 07.30, Nr. 30.

Mareckaitė, Gražina: Vargo pelė įamžinta bronzo-
je, 07.09, Nr. 27.

Matulionis, Vytautas: Trys sielos – viena mintis,
11.19, Nr. 42.

Mendeika, Petras: Gyvenimas po pasaulio
medžiu, 04.09, Nr. 14.

Vasiliauskaitė, Laimutė: Menas kaip fatališkas
atsitiktinumas. Angelės Lileikytės paroda
,,Ieškojimai” Antakalnio bibliotekoje, 05.14, Nr.
19.

Žemaitytė, Aldona: Išėjusieji sugrįžta, 07.09, Nr.
27.

Muzika:

Kavaliauskaitė-Hunter, Nijolė: Orfėjas ir Euridikė,
06.18, Nr. 24; 06.25, Nr. 25.

Paškauskaitė, Agnė: Magiškas ryšys su kultūra ir
pasauliu, 12.24, Nr. 46.

Venclauskas, Loreta: „Dainavos” ansamblio
koncertas „Aukos dvasia”, 02.26, Nr. 8.

Poezija:

Abromavičius, Stanislovas: 06.04, Nr. 22; 06.25,
Nr. 25.

Asyžietis, šv. Pranciškus: 11.05, Nr. 40.

Baliukonė, Ona: 01.29, Nr. 5; 12.03, Nr. 43.

Baltrušaitis, Jurgis: 11.19, Nr. 42. 12,31, Nr. 47

Bernotas, Albinas: 02.05, Nr. 6; 03.26, Nr. 12.

Bitinaitė, Irena: 02.12, Nr. 6(2).

Bložė, Vytautas: 06.11, Nr. 23.

Bogutaitė, Vitalija: 05.28, Nr. 21.

Bradūnas, Kazys: 12.24, Nr. 46.

Brazdžionis, Bernardas: 04.23, Nr. 16; 06.11, Nr.
23; 10.01, Nr. 35.

Braziūnas, Vladas: 03.19, Nr. 11; 07.23, Nr. 29.

Čigriejus, Henrikas Algis: 04.30, Nr. 17; 06.25, Nr.
25; 12.31, Nr. 47. 

Dačkevičius, Steponas A.: 06.11, Nr. 23.

Daunys, Vaidotas: 09.17, Nr. 33.

Degutytė, Janina: 04.30, Nr. 17; 05.07, Nr. 18;
06.18, Nr. 24; 09.10, Nr. 32; 10.22, Nr. 38; 10.29,
Nr. 39; 12.24, Nr. 46.

Geda, Sigitas: 01.15, Nr. 3; 04.30, Nr. 17.

Genys, Arvydas: 07.23, Nr. 29.

Grigaitytė, Kotryna: 04.23, Nr. 16; 05.14, Nr. 19.

Gutauskas, Leonardas: 03.12, Nr. 10; 10.08, Nr. 36;
12.31, Nr. 47.

Jankutė, Nijolė: 12.03, Nr. 43.

Jonauskas, Stasys: 06.11, Nr. 23; 10.01, Nr. 35;
12.31, Nr. 47.

Jonynas, Antanas A. ;12,31, Nr. 47

Juodvalkė, Eglė: 05.21, Nr. 20.

Juškaitis, Jonas: 04.30, Nr. 17.

Kajokas, Donaldas: 01.01, Nr. 1; 06.11, Nr. 23;
07.23, Nr. 29; 10.01, Nr. 35.

Kalinauskas, Jonas: 06.04, Nr. 22.

Karnauskaitė, Elena: 06.11, Nr. 23; 07.23, Nr. 29.

Keturakis, Robertas: 07.23, Nr. 29.

Lobžanidze, Georgi: 07.23, Nr. 29.

Lygutaitė–Bucevičienė, Stasė: 01.08, Nr. 2.

Maironis: 03.12, Nr. 10.

Marčėnas, Aidas: 01.08, Nr. 2; 10.01, Nr. 35; 10.15,
Nr. 37; 10.29, Nr. 39; 12.31, Nr. 47

Marcinkevičius, Justinas: 02.26, Nr. 7.

Marcinkevičius, Vidas: 10.08, Nr. 36.

Martinaitis, Marcelijus: 01.15, Nr. 3; 04.30, Nr. 17;
05.28, Nr. 21; 06.11, Nr. 23; 07.23, Nr. 29; 10.01,
Nr. 35; 12.24, Nr. 46.

Miliauskaitė, Nijolė: 10.01, Nr. 35.

Miloszas, Czeslawas: 07.09, Nr. 27.

Molytė-Lukauskienė, Daiva: 07.23, Nr. 29.

Nagys, Henrikas: 04.23, Nr. 16; 12.17, Nr. 45;
12.24, Nr. 46.

Nastaravičius, Mindaugas: 01.29, Nr. 5.

Nyka-Niliūnas, Alfonsas: 06.25, Nr. 25.

Perednytė, Eglė: 06.11, Nr. 23; 12.10, Nr. 44.

Puišytė, Aldona Elena: 04.23, Nr. 16; 06.11, Nr. 23;
11.05, Nr. 40; 12.24, Nr. 46.

Pūkelevičiūtė, Birutė: 05.21, Nr. 20.

Radauskas, Henrikas: 01.22, Nr. 4; 04.30, Nr. 17;
07.09, Nr. 27; 09.03, Nr. 31; 10.01, Nr. 35; 11.12,
Nr. 41; 12.24, Nr. 46.

Rudžianskas, Viktoras: 06.11, Nr. 23; 07.23, Nr. 29.

Šimkus, Vladas: 10.01, Nr. 35.

Skripka, Vytautas: 04.09, Nr. 14.

Šlaitas, Vladas: 04.23, Nr. 16.

Stacevičius, Stasys: 12.17, Nr. 45.

Stankevičius, Rimvydas: 03.05, Nr. 9.

Strielkūnas, Jonas: 05.14, Nr. 19; 07.02, Nr. 26;
09.24, Nr. 34; 10.01, Nr. 35; 10.29, Nr. 39.

Sutema, Liūnė: 04.30, Nr. 17; 07.23, Nr. 29.

Švabaitė-Gylienė, Julija: 04.16, Nr. 15; 04.23, Nr.
16.

Tulauskaitė, Gražina: 04.23, Nr. 16.

Vaičiūnaitė, Judita: 04.02, Nr. 13; 09.03, Nr. 31.

Pokalbiai:

,,Jaučiausi kaip savo darbą gerai atlikęs detekty-
vas”. Dr. Vaidas Šeferis apie knygą ,,Mano tėvynė
– prie jo širdies” (kalbina Laimutė
Adomavičienė), 02.19, Nr. 7; 02.26, Nr. 8.

Arčio kelionė prasideda Londone. Knygos
autorių Vitą Katilių kalbina Jūratė Svaldenienė,
01.08, Nr. 2.

Atgal pasižvalgius. Pokalbis su kun. Vaclovu
Aliuliu, MIC, 04.09, Nr. 14.

Cidzikaitė, Dalia: Apie įdomų darbą – literatūrinį
vertimą (pokalbis su Elizabeth Novickas), 12.17,
Nr. 45.

Gero teatro visuomet nedaug. Iš pokalbio su
scenografe Virginija Idzelyte, 09.17, Nr. 33.

Išsaugoti kultūrinį palikimą ir jį paviešinti.
Pokalbis su dr. Mirga Girniuviene, Lietuvių kata-
likų mokslo akademijos išeivijoje valdybos
pirmininke ir Amerikos lietuvių kultūros archyvo
(ALKA) vadove, 01.08, Nr. 2.

Lapienytė, Kristina: Dr. R. Vitas: „Būkime
mokslininkų, ne vien mėgėjų tauta”. Pažintis su
naujuoju Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
tarybos pirmininku, 04.23, Nr. 16.

Lėlių teatras – ne tik vaikams. Su scenografe
Julija Skuratova kalbasi Audronė Girdzijauskaitė,
02.19, Nr. 7.

Lietuvių rašytojų draugijos premija kun.
Kęstučiui A. Trimakui (kalbina Gediminas
Mikelaitis), 10.15, Nr. 37.

Nuo ,,Rigoletto” iki ,,Grafo Liuksemburgo”.
Lietuvių operos valdybos pirmininkę Daivą
Guzelytę-Švabienę kalbina Danutė Bindokienė,
03.05, Nr. 9.

Pasiekti lygiąsias. Rimas Tuminas apie Adomą
Jacovskį (kalbina Audronė Girdzijauskaitė), 04.16,
Nr. 15.

Rankena su liūto galva. Kolegiškas Aldonos
Žemaitytės ir Renatos Šerelytės pasikalbėjimas,
11.19, Nr. 42.

Rugienienė, Liūda: Žmogaus ryšys su konkrečia
žemės vieta – kultūros kūrybiškumo ir gyvybišku-
mo laidas. Pokalbis su filosofu Romualdu Ozolu,
10.08, Nr. 36.

Su Maironio vardu ir dvasia. Maironio lietuvių li-

teratūros muziejui – 75. Aldonos Žemaitytės ir
Aldonos Ruseckaitės pokalbis, 07.02, Nr. 26.

Žemės keleivis, mylėjęs Tėvynę: Petro Babicko
gyvenimo ir kūrybos pėdsakais. Aldonos
Žemaitytės pokalbis su Aldona Ruseckaite, 01.01,
Nr. 1.

Proza:

Dambrauskas, Antanas: ,,Apie Maironį” (iš knygos
,,Viskas praeina”), 05.07, Nr. 18. 

Dambrauskas, Antanas: Einu išpažinties pas
Tumą-Vaižgantą (iš knygos ,,Viskas praeina”),
05.14, Nr. 19.

Gedutis, Vytas: ,,Džordžo garažas” (ištrauka iš
knygos ,,Laukiant autobuso iš ‘Kalėdų slėnio’”),
05.07, Nr. 18.

Granauskas, Romualdas: ,,Žiogo apsireiškimas”
(Jonui Strielkūnui) (ištrauka iš novelių romano
,,Trys vienatvės”), 11.12, Nr. 41.

Janonė, Ineza Juzefa: ,,Skrudintos cukrinių runke-
lių skiltelės”, ,,Nuvinguriavusioj eilėj”, ,,Kai
žaidėme ‘Karusę’”, 02.19, Nr. 7.

Kalinauskaitė, Danutė: ,,Daiktai” (ištrauka), 03.19,
Nr. 11.

Keleras, Julius: Teta Elzė, šaltojo karo lyderė,
09.24, Nr. 34.

Keleras, Julius: Tetelė Janytė, teta Janina, 09.17,
Nr. 33.

Milošas, Česlavas: ,,Mes”, ,,Mūsų šalis”… (iš kny-
gos ,,Isos slėnis”), 07.23, Nr. 29.

Milosz, Czeslaw: ,,Isos slėnis”, 07.16, Nr. 28.

Parulskis, Sigitas: Opera – nekrofiliška mano
meilė (ištrauka iš knygos ,,Prieš mirtį norisi švel-
naus”), 11.19, Nr. 42.

Paškevičienė, Stanislova: Ištrauka iš apysakos
,,Gintautas, paskutinis krivė. 1413–1414 metų
istorijos apybraiža”, 04.16, Nr. 15.

Radzevičius, Bronius: ,, ‘Tėve’, – pasakys”,
,,Paslaptingas pasaulis”, 06.18, Nr. 24.

Ruseckaitė, Aldona: Šešėlis JMM (ištrauka iš
rašomos knygos), 09.03, Nr. 31; 09.10, Nr. 32.

Vilimaitė, Bitė: Dvi novelės: ,,Pelytė”, ,,Apie
vaikus”, 04.16, Nr. 15.

Religija:

,,Dievas Jūsų laukia, pasitikėkite!” Iš kun. Stasio
Ylos dvasinio palikimo, 04.30, Nr. 17.

,,Norėčiau įtikėti, kad būčiau laimingesnis”. Kun.
Stasio Ylos patarimai, kaip atrasti tikėjimą, 12.10,
Nr. 44.

Katilius, Algimantas: Atsiminimai apie lietuviškų
giedojimų įvedimą Seirijų bažnyčioje, 06.18, Nr.
24.

Motuzas, Alfonsas: Gavėnia ir katalikiška Lietuva,
03.19, Nr. 11.

Motuzas, Alfonsas: Gavėnios Graudūs verksmai,
04.09, Nr. 14.

Motuzas, Alfonsas: Gavėnios Švč. Jėzaus Vardo
rožinis, 04.16, Nr. 15.

Motuzas, Alfonsas: Gegužinės pamaldos
Lietuvoje, 05.14, Nr. 19.

Motuzas, Alfonsas: Katalikiška vasara Lietuvoje:
birželis, 06.11, Nr. 23; 06.18, Nr. 24.

Motuzas, Alfonsas: Katalikiška vasara Lietuvoje:
liepa, 07.02, Nr. 26.

Motuzas, Alfonsas: Katalikiška vasara Lietuvoje:
rugpjūtis, 07.30, Nr. 30.

Motuzas, Alfonsas: Lietuva – Marijos žemė. Jos
simbolis – Šiluva: apeigos ir istorija, 09.03, Nr. 31.

Motuzas, Alfonsas: Lietuva – Marijos žemė. Jos
simbolis – Šiluva: muzika ir istorija; 09.10, Nr. 32.

Motuzas, Alfonsas: Šv. Kazimieras ir Lietuva,
03.05, Nr. 9.

Motuzas, Alfonsas: Švč. Mergelės Marijos kalba-
masis ir giedamasis rožiniai, 10.01, Nr. 35.

Motuzas, Alfonsas: Vėlinės, 10.29, Nr. 39.

Motuzas, Alfonsas: Velykos Lietuvoje. Maldos ir
giesmės, 04.23 , Nr. 16.

Trimakas, Kęstutis A.: Medjugorjė, Viena,
Afrika…, 12.17, Nr. 44.

Trimakas, Kęstutis A.: Medjugorje: 30 metų,
1981–2011, 06.25, Nr. 25; 07.02, Nr. 26.

Renginiai:

Abromavičius, Stanislovas: Pagaliau Ramybės
parke padvelkė ramybe, 09.03, Nr. 31.

Dumšienė, Perpetua: Visa atnaujinti kalnuose,
05.28, Nr. 21; 06.04, Nr. 22.

Gudjurgienė, Gerda: Saugo praeitį, kad ateitis
mokėtų atsiminti; 06.25, Nr. 25.

Keleras, Julius: Šeštasis tarptautinis knygos festi-
valis Maskvoje, 09.03 , Nr. 31.

Kolevinskienė, Žydronė: „Išėjusiems – sugrįžti…”:
„Sugrįžimai” Kauno Maironio lietuvių literatūros

muziejuje, 05.21, Nr. 20.

Kriaučiūnas, Romualdas: Posakis „Veidu į Lietuvą”
nebėra populiarus, 05.14, Nr. 19.

Litvinskaitė, Daiva; Tamošiūnaitė, Aurelija: 58-
jam Santaros-Šviesos suvažiavimui praėjus,
11.05, Nr. 40.

Mareckaitė, Gražina: ,,Išmėginimai padarė mane
stiprią”, 10.08, Nr. 36.

Paplauskienė, Virginija: ,,O ji padavusi man lyrą /
Į tą užburtą vedė šalį…”, 10.29, Nr. 39.

Paplauskienė, Virginija: ,,Pasaulis – tarsi įstabi
pasaka”, 11.19, Nr. 42; 12.03, Nr. 43.

Pelėda, Barbora: Penkiolika arklių už romaną,
06.04, Nr. 22.

Pelėdaitė, Barbora: Istorija eilėraščiais, 05.21, Nr.
20.

Raudonėlis, Laurynas: 2011-ieji – Czeslawo
Miloszo kelias Lietuvoje ir Lenkijoje, 07.09, Nr. 27.

Ruseckienė, Rasa: Lietuviški posmai Škotijos
poezijos pavasaryje, 12.03, Nr. 43.

Šerelytė, Renata: Kristaliniai laiko žingsniai, 05.28,
Nr. 21.

Šerelytė, Renata: Poezijos pavasaris
Tolminkiemyje, 06.11, Nr. 23.

Šimkevičius, Šarūnas: Dingusio laiko atspindžiai,
03.12, Nr. 10.

Tumavičiūtė, Irena: Austras byloja Europai apie
Vilnių, 06.18, Nr. 24.

Vaškevičius, Algis: Dovana Marijampolei –
kraštiečio Viktoro Petravičiaus darbų paroda,
11.05, Nr. 40.

Vaškevičius, Algis: Kraštiečių darbai amžiams
sugrįžo į gimtąjį Sūduvos kraštą, 06.04, Nr. 22.

Vaškevičius, Algis: M. K. Čiurlionio renginiai
apėmė visą Lietuvą, 09.10, Nr. 32.

Veličkaitė, Lidija: Paveldo žinių šaltinis, 05.28, Nr.
21.

Svarstymai:

Kriaučiūnas, Romualdas: Būti žmogumi – tai
aukščiausia ir sunkiausia pareiga, 12.03, Nr. 43.

Mareckaitė, Gražina: Nelabųjų raisto linksmybės,
03.19, Nr. 11.

Teatras:

Baltušnikas, Laurynas: Dingusio artisto pėdsakais.
Kovo 27-oji – tarptautinė Teatro diena, 03.26, Nr.
12.

Baltušnikienė, Tatjana: Lietuvių aktoriai rusų
klasikos padangėje, 05.14, Nr. 19.

Girdzijauskaitė, Audronė: Dailininkas Vitalijus
Mazūras ir jo ,,aukso amžius”, 10.08, Nr. 36; 10.15,
Nr. 37.

Girdzijauskaitė, Audronė: Julija Skuratova: uni-
versalaus teatro link, 03.12, Nr. 10.

Jašinskaitė, Monika: Seniausiam Lietuvos teatrui
nestinga idealizmo ir svajonių, 02.12, Nr. 6(2).

Kaulakytė, Egidija: Buvo du iš trylikos. Pirmieji
Šiaulių teatro aktoriai, 11.05, Nr. 40.

Mendeika, Petras: Auksiniai scenos kryžiai, 04.02,
Nr. 13.

Visvydas, Pranas: Vėl klestėjo prielinksnis ,,pagal”,
01.22, Nr. 4.

Kita:

Dumšienė, Perpetua: Šviesuva: mokslas,
švietimas, menas, verslas, kultūra, 02.26, Nr. 8;
03.05, Nr. 9.

Goštautas, Stasys: Nauja karta perima
vadovavimą. Užrašai iš New Yorko, Washingtono,
Philadelphijos, Atlanta, Orlando, St. Petersburgo,
FL, Detroito ir kt., 11.12, Nr. 41.

Goštautas, Stasys: Užrašai iš New Yorko.
Susivienijimas Manhattane, 04.09, Nr. 14.

Idzelis, Augustinas: Žvilgsnis į archyvų darbą.
Pranešimas, skaitytas JAV LB ir LTSC archyvų
konferencijoje š. m. rugsėjo 3 d., 12.10, Nr. 44.

M., R.: Premija neįvertintiems talentams, 03.26,
Nr. 12.

Petraitytė, Astrida: Tariamosios nuosakos galia.
Vieno emigrantinio likimo pėdsakais, 07.09, Nr.
27; 07.16, Nr. 28; 07.23, Nr. 29.

Šimkevičius, Šarūnas: Bibliofilo Sigito Baliuko
rinkiniai, 10.01, Nr. 35.

Šimkevičius, Šarūnas: Butrimonių kalvis garsėjo ir
kaip bibliofilas, 10.01, Nr. 35.

Urmonienė, Beata; Sajauskas, Stanislovas;
Narbutas, Ignas: Dovana Nacionaliniam M. K.
Čiurlionio dailės muziejui Kaune, 05.07, Nr. 18.

Veličkaitė, Lidija: Vardan Lietuvos – kovoti ir
nepabūgti, 09.24, Nr. 34.

Žemaitytė, Aldona: Ant aukšto kalno – arti
dangaus, 04.23, Nr. 16.

2011 m. Kultūros turinių rodyklė
Atkelta iš 7 psl.


