
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Prano Dovydaičio atmintis – ir Ukmergės žemėje

Brangu ar ne?
Archyviniuose dokumentuose 

muziejinkai aptinka įvairių doku-
mentų. Jie atspindi ne tik šalies 
istorinius pokyčius, bet ir atsklei-
džia to meto ekonomikos pokyčius. 
Skaitytojams siūlome pasižvalgyti, 
kiek prieš šimtą metų ir daugiau 
kainavo įvairios prekės ir paslaugos. 

◊◊◊
1924 m. vidutinės kainos 50 ki-

logramų: rugių – 33,47 Lt, kviečių 
– 37,78 Lt, avižų – 20,34 Lt, mie-
žių – 23,71 Lt, žirnių – 28,15 Lt, 
kvietinių miltų – 75,50 Lt, ruginių 
miltų – 37,07 Lt, bulvių – 7,74 Lt.

◊◊◊
1924 m. 1 kg perlinių kruopų 

kainavo 1,39 Lt, sėmenų – 0,73 Lt, 
kopūstų – 0,28 Lt, svogūnų – 2,16 Lt.

◊◊◊
1924 m. darbinis arklys kainavo 

497 Lt, karvė – 293 Lt, 4 mėnesių 
paršas – 43,42 Lt, poros savaičių 
veršiukas – 32,27 Lt, ožka – 40,81 
Lt, avis – 29,03 Lt, višta – 4,58 Lt, 
antis – 5,98 Lt, žąsis – 13,56 Lt, 
kalakutas – 13,79 Lt.

◊◊◊
1924 m. kilogramas druskos kai-

navo – 0,21 Lt, smulkaus cukraus – 
1,65 Lt, paprastas muilas – 2,17 Lt.

◊◊◊
1924 m. vyriški pusbačiai kai-

navo 43,25 Lt, avies kailis – 6,47 
Lt, išplautos vilnos (kg) – 6,95 Lt, 
juoda gelumbė (metras) – 40,43 Lt, 
perkelis – 3,09 Lt, fabrikinė drobė 
– 3,49 Lt, naminė drobė – 2,76 Lt.

Parengta pagal to meto spaudą 

Dovydaičių šeima 1918 m.Pranas Dovydaitis (1886–1942).

Didžiosios Kovos apygardos par-
tizanų parke pastatytame memoriale 
okupantų nužudytiems pirmosios 
Lietuvos Respublikos ministrams 
pažymėtas valstybės ministras pir-
mininkas Pranas Dovydaitis.

1886 m. pabaigoje Višakio Rūdos 
valsčiuje, Marijampolės apskrityje, 
skurdžioje valstiečių šeimoje gimė 
Vasario 16-osios Akto signataras 
P. Dovydaitis. Būsimasis politikas, 
valstybės ministras pirmininkas, 
profesorius, iškilus visuomenės 

veikėjas atėjo į pasaulį grytelėje, 
mažame kaimelyje. 

Šeima, vaikystė
Dovydaičių šeima garsėjo dideliu 

darbštumu, tiesmuku charakteriu 
ir atsiskyrėlišku gyvenimo būdu. 
Bendrauti nemėgo, tai su niekuo ir 
nesibičiuliavo. Tačiau žmonės juos 
gerbė. Dėl įvairiapusio nagingumo 
ir darbštumo šeimai pavyko prasigy-
venti. Iš dūminės pirkios persikėlė į 
naują, erdvią trobą. Iš knygnešių jie 

nuolat nusipirkdavo knygų, giesmy-
nų ir taip lavino savo vaikus.

Pranukui buvo penkeri metai, kai 
tėvas parvežė jam lauktuvių lietu-
višką elementorių, vėliau – ir lentelę 
su „gripeliu“. Berniukas išmoko 
skaityti ir rašyti bei ėmėsi su dideliu 
smalsumu „analizuoti“ visas tėvų 
namuose buvusias knygas. „Jam, 
kaip pirmagimiui, teko sunki našta. 
Tais laikais šeimos būdavo didelės 
– reikėjo ir mažesnius vaikus augint, 
ir tėvui padėti žemę dirbti. Pranas 

buvo labai smalsus, labai troško 
mokslo“, –  pasakojo P. Dovydaičio 
brolio sūnus, Rimantas Dovydaitis.

Višakio Rūdos pradžios mokyk-
lą P. Dovydaitis pradėjo lankyti tik 
sulaukęs 10-ies metų, nes ūkyje 
reikėjo padėti, o ir mokykla toli 
buvo. Miškais iš Runkių reikėdavo 
keliauti kelis kilometrus, o mažam 
vaikui toks atstumas – nelengvas. 
Vis dėlto į pradžios mokyklą Pra-
nukas atėjo mokėdamas ir skaityti, 
ir rašyti, tad nuo abėcėlės pradėti 

nereikėjo. Negana to, jis tapo ge-
riausiu mokyklos mokiniu. 

Jaunystė
„1903 m. P. Dovydaitis atvažiavo į 

Veiverių seminariją, kaip ir visi, pus-
bernio amžiuje, grynas kaimo vaikas, 
su girininkų atspalviu: kietabūdis, 
naminiais drabužiais, tvirtu lietuviš-
ku nusistatymu ir gera galva“, – rašė 
tuomet Veiverių mokytojų seminari-
joje mokęsis Mykolas Krupavičius.
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Užmiršta istorija: kaip žydai 
kovojo už Lietuvos nepriklausomybę
Žydų tautybės savanoriai prieš 

šimtą metų aktyviai dalyvavo jau-
nos Lietuvos valstybės kovoje už 
nepriklausomybę.  

„Tai nepelnytai užmiršta isto-
rija, kurią šiandien norime papa-
sakoti visiems. Žydai 1918 metais 
sąmoningai pasirinko būti besiku-
riančios nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos piliečiais, aktyviai da-
lyvavo visuomeniniame gyvenime, 
atnešė daug ir svarbių inovacijų. 
Visa tai dabar užmiršta. Mūsų tiks-
las yra priminti jų istorijas ir vardus 
– asmeniškai tikiuosi, kad tai ves 
prie to, kad baigsis kalbėjimas apie 
žydus kaip apie svetimus, kitus. 
Mes buvome ir esame Lietuvos 
istorijos bendrakūrėjai“, – šiemet 
surengtoje konferencijoje kalbėjo 
Lietuvos žydų bendruomenės pir-
mininkė Faina Kukliansky. 

Jai pritaria žurnalistas, knygų 
autorius Vilius Kavaliauskas, kuris 
aktyviai domisi Nepriklausomybės 
kovų laikotarpiu ir dalijasi su-
kaupta informacija ir atradimais: 
„Tyrinėjant Lietuvos savanorių, 
Pirmosios Respublikos laikais 
apdovanotų už nuopelnus Lietu-
vos valstybei, sąrašus, randu daug 
žydiškų pavardžių. Kai kuriose 
yra ir gimimo, ir mirties datos, 
o kiti išgyveno ir prisidėjo prie 
Lietuvos gerovės kūrimo vėliau. 
Žydų istorijos ypač įdomios, nes 
jie buvo ir mūsų kariuomenės 
tiekėjai, ir medikai, ir organiza-
toriai – tai rodo, kad savanoriška 
Lietuvos kariuomenė buvo gerai 

organizuota, joje tarnavo aukštos 
kvalifikacijos žmonės. Tai ypač 
svarbu įsisavinti – Lietuva visada 
vertino kompetencijas ir žinias.“ 
Pasak žinovo, Lietuvos žydų at-
stovai buvo siunčiami į įvairias 
diplomatines misijas, nes jų tarpe 
buvo puikių teisininkų, advoka-
tų, jie turėdavo pažinčių ir buvo 
įtraukiami į įvairias diplomatines 
misijas, kad padėtų siekti tarptau-
tinio Lietuvos pripažinimo. V. Ka-
valiauskas dalijasi įdomiausiomis 
ir netikėčiausiomis istorijomis, 
nutikusiomis permainingu kovų 
už Nepriklausomybę laikotarpiu 
1918–1920 metais. 

Ginklų sandėlininkas
„Kai kūrėsi Lietuvos kariuome-

nė, daug ko trūko. Nebuvo užtek-
tinai kareivių, todėl į savanorius 
siūlėsi daug karininkų, ypač reikėjo 
ginklų“, – primena V. Kavaliaus-
kas. Keli žmonės ėmėsi iniciatyvos 
supirkinėti ginklus iš vokiečių 
dalinių, kurie karo pabaigoje buvo 
likę Lietuvos teritorijoje. Vienas 
iš tokių ginklų supirkinėtojų buvo 
Hermanas Aronsonas – turtingas 
verslininkas, iš vokiečių ginklus 
pirkęs ofi cialiai ir įsteigęs net du 
ginklų sandėlius. Tokiu būdu jis 
galėjo tiekti ginklus ir Lietuvos 
kariuomenei. „Įdomus faktas – H. 
Aronsonas turėjo savo dvarą ir 
jame maitino Lietuvos kariuomenę, 
o po kovų buvo pristatytas Vyties 
kryžiui – šiuo apdovanojimu buvo 
pagerbiami Lietuvos kariuomenei 

nusipelnę asmenys“, – pasakoja V. 
Kavaliauskas. 

Pristatytas Vyties kryžiaus ap-
dovanojimui buvo ir Ilijošus Zizlė, 
profesionalus policininkas, buvęs 
Kauno milicijos vado pavaduo-
tojas. 1918 m., mieste dar esant 
vokiečių kareiviams, Zizlė atliko 
svarbų darbą: sprendė konfl iktus, 
patruliavo ir ėmėsi priemonių, 
kad vokiečiai negaudytų lietuvių 
kareivių. Abi šios asmenybės žydų 
bendruomenėms buvo pavyzdžiai, 
jie vertinami savo amžininkų, 
tačiau abu žuvo Holokausto metu. 
„Dabar šių žmonių net nuotraukų 
neturime, o savo laiku jie prisidėjo 
prie Lietuvos valstybės stiprini-
mo“, – sako V. Kavaliauskas.  

Nuo batsiuvio iki gydytojo 
Žydai, taip pat kaip ir lietuviai, 

noriai ėjo į savanorių pajėgas, 
todėl dabar Lietuvos miesteliuose 
atidengiamose savanorių atmini-
mo lentelėse neretai galima rasti 
žydų pavardžių. „Žydai užėmė 
labai įvairias pozicijas, kartais 
jiems tekdavo ypatingos užduotys. 
Pavyzdžiui, Isakas Kantaravičius 
buvo karo valdininkas. Kilęs iš 
labai įtakingos, turtingos šeimos, 
pirmiausia tapo Lietuvos kariuo-
menės savanoriu. Ten jam teko 
užduotis spręsti konfliktines si-
tuacijas su vokiečiais, jis taip pat  
padėjo išnarplioti Prano Eimučio 
nužudymo bylą. P. Eimutis buvo 
vienas pirmųjų žuvusių savanorių 
– jį, saugantį Kauno „Metropolio“ 

viešbutyje apsistojusią JAV Mai-
tinimo komisiją, nušovė vokiečių 
kareiviai. Po mirties praėjus ket-
veriems metams, I. Kantaravičius 
1924 m. buvo paskelbtas Lietuvos 
savanoriu, o po to apdovanotas ir 
Vyties kryžiumi.“

Šalia išsilavinusių, pasaulio 
mačiusių žydų į savanorių gretas 
stojo ir paprasti bendruomenės 
nariai. Chaimas Silkinelis tarnavo 
Baltgudžių batalione (jame tarnavo 
daug žydų), kuris veikė Baltarusi-
jos teritorijoje, bet buvo Lietuvos 
kariuomenės dalimi ir taip pat ko-
vojo už Lietuvos nepriklausomybę. 
Vėliau, lenkams batalioną nugink-
lavus, Silkinelis kažkaip nusigavo 
iki Kauno, kur kovą tęsė. Po Nepri-
klausomybės kovų jis garsėjo kaip 
graveris. Kitas savanoris Volfas 
Kaganas buvo beraštis batsiuvys iš 
Balbieriškio. Kariuomenėje išmoko 
skaityti, rašyti, tapo puskarininkiu. 
Pirmą Vyties kryžių gavo už kovas 
su bolševikais, antrą – už kovas 
su bermontininkais. „Paskutinėje 
kovoje buvo sužeistas, bet karo 
lauke pasiliko iki pergalingo mū-
šio pabaigos. Po to buvo išvežtas 
į ligoninę ir ten jo pėdsakai dingo. 
Šio savanorio vėlesnis likimas 
mažai žinomas. Atrodo, kad jis 
taip pat žuvo Holokauste“, – sako 
V. Kavaliauskas.  

Ypač įdomi asmenybė – Vyčio 
kryžiaus kavalierius Berelis Stras-
burgas, kilęs iš Ariogalos, baigęs 
Berno universitetą Šveicarijoje. 
Savanoriu stojęs į Lietuvos kariuo-
menę, jis tarnavo kaip karo gydyto-
jas. „Vyties kryžių gavo su kardais, 
nes mūšyje šliaužiojo nuo vieno 
sužeistojo prie kito ir, skraidant 
kulkoms, perrišinėjo sužeistuosius.
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Dirbo Karo ligoninėje, vėliau – 
civilinėje ligoninėje Kaune, buvo 
žinomas, vertinamas gydytojas.  
Jo istorija baigėsi 1944 m. Dachau 
koncentracijos stovykloje“, – pa-
sakoja V. Kavaliauskas, primin-
damas, kad žydų karo gydytojų 
Lietuvos karinėse pajėgose buvo ir 
daugiau. Vienas žymiausių – Mošė 
Bermanas, vienu metu buvęs visos 
Lietuvos karo ligoninės vadovas, 
o Antrojo pasaulinio karo metais 
– Kauno geto ligoninės vadovas. 
1940 m. M. Bermanas buvo apdo-
vanotas Vytauto Didžiojo ordinu 
– jis buvo paskutinis Lietuvos 
pilietis, apdovanotas šiuo ordinu. 

Būtina paminėti ir Širvintų vers-
lininkę Libą Mednikienę, daug pa-

dėjusią Lietuvos žvalgybai. Ji tapo 
vienintele žyde moterimi, pagerbta 
Vyties kryžiumi. Neseniai jai at-
minti Širvintose Lietuvos šviesuo-
lių ir Lietuvos žydų bendruomenės 
pastangomis pastatytas paminklas. 
Nužudyta ši narsi moteris buvo 
Holokausto metu Pivonijos miške, 
prie Ukmergės.

Paskutinis žuvęs 
savanoris – žydas

„Nedaug kas žino ir tai, kad 
žydai buvo vieni iš paskutinių 
nepriklausomybės kovose žuvusių 
savanorių. 1923 m., nusistovėjus 
paliauboms su Lenkija, buvo 
nustatyta neutrali zona, kurią abi 
pusės kartais pažeidinėjo. Netoli 
Leipalingio 5 vyrai poste saugojo 

teritoriją, kai netikėtai juos užpuolė 
ir kardais sukapojo lenkų kareiviai. 
Tai buvo paskutinės aukos, lyg 
ir užbaigimas visų tų Nepriklau-
somybės kovų. Tarp tų 5 vyrų 
buvo du žydai – Motelis Kancas 
ir Abraomas Štromas. Po įvykio 
visi 5 gavo Vyties kryžius ir buvo 
paskelbti didvyriais. Žydai buvo 
palaidoti senose Alytaus žydų kapi-
nėse“, – primena V. Kavaliauskas.  

Tačiau, pasak jo, visai Lietuvai 
verta sužinoti Aleksandro Bero 
istoriją: „Baigęs karo mokyklą 
gavo leitenanto laipsnį ir buvo 
pasiųstas su savo kareiviais likvi-
duoti Varviškės Respubliką, kurią 
buvo užėmę Lenkijos karininkai ir, 
pasiskelbę atskirą pavietą, jau buvo 
pradėję leisti pašto ženklus, puldi-

nėjo gretimo Leipalingio žmones. 
Kartu su būriu Beras išspyrė juos 
iš ten, bet pats žuvo. A. Beras yra 
paskutinis mūsų Nepriklausomy-
bės kovų žuvęs karys.“

Tikėjimas valstybės ateitimi
V. Kavaliauskas apgailestauja, 

kad daugelis šių istorijų yra užmirš-
tos, o įvedus šias Lietuvai nusipel-
niusių žmonių pavardes į paieškos 
sistemą, nerasite nei nuotraukų, nei 
biografi jų. „Atrodo, kad pamiršta-
me, kokia svarbi žydų bendruome-
nė buvo tarpukario Lietuvoje. 1918 
m. Vyriausybėje vienas ministro 
portfelis net buvo skirtas žydų 
reikalams, jis atiteko Vilniaus žydų 
bendruomenės pirmininkui Jakovui 
Vygodskiui. Šis portfelis buvo labai 

svarbus ir egzistavo iki Smetonos 
perversmo 1926 m.“

„Amžininkų atsiminimai rodo, 
kad Lietuvos žydų bendruomenėje 
nuo pat Lietuvos nepriklausomy-
bės paskelbimo vyravo stiprus 
patriotinis požiūris į Lietuvos vals-
tybingumą ir tikėjimas, kad laisvo-
je ir nepriklausomoje valstybėje 
geriau vystysis ir kursis demokra-
tija. Tikėta, kad ir žydams gyventi 
šioje valstybėje bus gera, todėl jie 
dėl jos ir kovojo. Nepamirškime 
to“, – apibendrina F. Kukliansky. 

Lietuvos žydų (litvakų) 
bendruomenės inf.
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Tačiau rusinančio pobūdžio 
seminarija ir joje nuolat vykstantys 
neramumai Prano netenkino, tad po 
2,5 metų ją paliko.

Būsimasis signataras grįžo 
namo į Runkius. Aukštasis mokslas 
jam buvo pasiekiamas tik išlaikius 
abitūros egzaminus. Jiems pasi-
ruošti ryžosi pats. 

„1908 m. birželio mėn. grįžau 
iš Marijampolės pėsčias į Runkius 
(apie 30 km) po kojomis žemės ne-
daug jausdamas: kišenėje nešiausi 
gimnazijos baigimo pažymėjimą“, 
– vėliau prisiminė P. Dovydaitis.

Kadangi jis mokėsi savaran-
kiškai, netrūko komiškų epizodų 
– užsienio kalbų žodžius mokėsi 
tarti taip, kaip jie parašyti, ir per 
egzaminą juokino mokytojus.

„Egzaminatoriai kone plyšo 
juokais, išgirdę jį tariant prancū-
ziškai. Nenuostabu, nes jis tą kalbą 
buvo mokęsis ne gyvai, o beveik 
vien iš nebylių fonetiškų ženklų. 
Bet komisija jį vis dėlto praleido, 
nes gramatiką puikiai valdęs“, – 
pokariu rašė geras P. Dovydaičio 
draugas, Lietuvos telegramų agen-
tūros įkūrėjas ir pirmasis vadovas 
Juozas Eretas.

Gavęs atestatą, P. Dovydaitis  
įstojo į Maskvos universitetą ir 
baigė Teisės fakultetą. Dar mokėsi 
istorijos ir filologijos. Mokslai 
Maskvoje truko iki 1913 m.

Lietuviui, kuris užaugo itin 
dievobaimingas, Maskvoje nepa-
tiko universitetą užvaldę ateistai. 
Akademiniame gyvenime lietuviai 
studentai taip pat propagavo atvirą 

ateizmą, leido laikraštį „Aušrinė“.
P. Dovydaitis ėmėsi redaguoti 

prie „Draugijos“ žurnalo leidžiamą 
krikščionišką „Ateitį“ ir atsidavė 
„gyvenimo pagal Kristaus dvasią“ 
skelbimui.

Besimokydamas jis pastebėjo, 
kad daugelis atvykusių lietuvių 
veda vietines rusaites – ar studen-
tes, ar ne studentes. P. Dovydaitį 
tai labai šokiravo. 

1911 m., dar nebaigęs studijų, 
jis susirado žmoną gimtuosiuose 
Runkiuose – kaimynų dukrą, savo 
jaunystės draugę ir meilę. Marcelė 
nebuvo labai mokyta, bet supra-
tinga, šeimininkiška. Jų santykiai 
namuose buvo šilti. 

Pats P. Dovydaitis apie vedybas 
yra kalbėjęs: „Tokioms „kavalieriš-
koms“ pareigoms, kaip kad pane-
lėms kiną „užfundyti“ arba palydėt, 
aš nebuvau priaugęs. Tad ir mano 
ženatvės klausimas, dėkui Dievui, 
išsisprendė ne tąja kryptimi, kaip 
ne vieno šių dienų mūsų senesnės 
kartos didžiųjų „patriotų“.

Darbai Lietuvoje
27-erių P. Dovydaitis grįžo 

į Lietuvą ir, perėmęs iš Antano 
Smetonos, ėmė redaguoti „Viltį“. 
Šį žurnalą pavertė dienraščiu. 
Redakcijos kolektyvas išėjo su 
Smetona, tad naujam redaktoriui 
teko pradėti darbą plyname lauke. 
„Viltis“ tapo katalikiškos krypties 
leidiniu.

1915 m. „Viltis“ užsidarė, o 
P. Dovydaitis persikėlė į Kauną. 
Čia buvo paskirtas pirmosios 
katalikiškos „Saulės“ gimnazijos 

direktoriumi. Karo metais ją norėta 
paversti vokiška gimnazija, tad 
protestuodamas iš pareigų pasi-
traukė. Direktoriaudamas subūrė 
ypatingą mokytojų kolektyvą, sun-
kias disciplinas pats ėmėsi dėstyti. 
Maža to, dirbdamas gimnazijoje 
tuo pat metu leido pedagogikos 
žurnalą.

Signataras ir diplomatas
Papūtus Nepriklausomybės 

vėjams, P. Dovydaitis neliko abe-
jingas politikai. Vilniaus konferen-
cijoje jį išrinko Lietuvos Tarybos 
nariu. Posėdžiuose laikydavosi 
daugumos nuomonės, neišsišok-
davo. Tačiau dėl nepriklausomybės 
Akto buvo kategoriškas ir 1918 
m. vasario 16-ąją jį pasirašė nea-
bejodamas.

Tokia jau buvo P. Dovydaičio 
dalia, kad jis atsidurdavo blogiau-
siose vietose sunkiausiu laiku. 
Jaunai valstybei buvo ypač sunku. 
Pirmasis ministrų kabinetas su 
Augustinu Voldemaru priešakyje 
žlugo. Toks pats likimas netrukus 
ištiko ir premjero Mykolo Sleževi-
čiaus Vyriausybę. Naująją Vyriau-
sybę nusprendė pavesti sudaryti 
P. Dovydaičiui. Laikas buvo siau-
bingas: siautėjo vokiečiai ir rusų 
bolševikai. Tad gyventa ant parako 
statinės. P. Dovydaičio Vyriausybė 
išsilaikė vos mėnesį, bet tą aplinką 
gerokai nukenksmino. Priešinin-
kai šį kabinetą pravardžiuodavo 
„gyvojo rožančiaus kabinetu“, 
pasišaipydami iš premjero didelio 
dievobaimingumo.

Politika P. Dovydaičiui buvo 

ne prie širdies, todėl, laikydamas 
šį būtiną darbą atliktu, iš jos pa-
sitraukė.

Profesorius
Itin ryškus P. Dovydaičio as-

meninis indėlis ir iniciatyva buvo 
žurnalo „Ateitis“ ir Ateitininkų 
federacijos įkūrimas. Ateitinin-
kija buvo skirta ugdyti jaunimą 
krikščioniškųjų vertybių ir meilę 
Tėvynei. Ji tapo svariu veiksniu, 
formuojant lietuviškąją inteligen-
tiją.

1922–1940 m. profesorius P. 
Dovydaitis dirbo universitete. Iki 
tol aktyviai dalyvavo Aukštųjų 
kursų veikloje, skaitė fi losofi jos 
paskaitas. Įkūrus universitetą, tapo 
katedros vedėju, senato sekreto-
riumi. 1935 m. gavo filosofijos 
daktaro laipsnį. Be fi losofi jos, dėstė 
senovės bei viduramžių istorijas ir 
pedagogikos istorijos kursą. 

Profesorius gerai mokėjo lo-
tynų, graikų, vokiečių, rusų, kiek 
silpniau prancūzų, anglų kalbas ir 
šiek tiek italų, ispanų, olandų.

Smetoniškoji tautininkų partija 
kreivai žiūrėjo ne tik į krikdemus, 
bet ir į ateitininkiją, kuri plito vis 
plačiau ir sparčiau. Iš kitos pusės 
pasigirsdavo kritiškų pastabų ir 
apie tautininkų veiklą. Esant tokiai 
atmosferai, P. Dovydaitis, J. Eretas 
ir Jonas Leimonas buvo suimti ir 
kalinti Kretingos bei Marijampo-
lės kalėjimuose. Tai truko tik 1,5 
mėnesio, tačiau buvo suvaržyta jo 
mokslinė veikla. Šešerius metus 
laiką leido kaime, netoli Čekiškės, į 
Kauną tik retai atvažiuodavo. 

Okupacija
1940 m. sovietai P. Dovydaitį iš 

universiteto atleido. Kaip signataras 
gavęs 20 ha žemės, vyras persikėlė 
į kaimą. Dauguma inteligentų bėgo 
į Vakarus. Jis bėgti atsisakė. Liko 
visiškas elgeta. Reikėjo kaime baigti 
trobą, kad perkeltų šeimą, o pinigų 
nebuvo. Tad Kaune ėjo per pažįsta-
mus, kuriuos kadaise rėmė, prašyda-
mas paskolinti pinigų. Keli žmonės 
paskolino, bet tai buvo „katės ašaros“.

1941 m. sovietai P. Dovydaitį 
suėmė ir išsivežė. Pirmiausia nu-
vežė į Kauną, vėliau – į Donbasą. 
Sename vienuolyne buvo prigrūsta 
suimtų lenkų. Atvežtus pusantro 
tūkstančio lietuvių „apgyvendino“ 
prie vienuolyno tvoros. Netrukus 
lenkus kažkur išvežė, o į jų vietą 
patalpino lietuvius. Trumpam. Ir 
vėl kelionė traukiniu Šiaurės Uralo 
link. Sugrūdo į lagerį už 300 km 
nuo Sverdlovsko. Vasara ten trunka 
du mėnesius, žiemą temperatūra 
nukrenta iki minus 50 laipsnių.

Lageryje žmones kamavo ba-
das, parazitai, nešvara ir sunkus 
darbas. Teko kirsti mišką, tiesti 
kelius. Nebe jaunas P. Dovydaitis 
greit paliego, todėl buvo perkeltas 
dirbti lengvesnius darbus. Tačiau 
ir ten neužsibuvo. Uralo lageriuose 
jauno, sveiko kalinio gyvenimas 
trukdavo vos dvejus metus, tai 
ką jau kalbėti apie šeštą dešimtį 
einantį žmogų. Jį nuvežė į Sverd-
lovsko kalėjimą, kur naktimis 
tardė, marino badu, kankino. 1942 
m. lapkričio 4 d. „trojka“ pagal 58 
straipsnį nuteisė sušaudyti. Palai-
dojimo vieta nežinoma.

Šeimos likimas
Tą pačią dieną, kai suėmė P. 

Dovydaitį, M. Dovydaitienė su 
dukra ir sūnumis buvo ištremti į 
Tomsko sritį. Grįžo į Lietuvą 1949 
m. M. Dovydaitienė mirė 1972 m., 
būdama 88-erių. Palaidota Rasose. 
Dukra įgijo bibliotekininkės spe-
cialybę, dirbo archyvare. Sūnus 
Vytautas tremtyje dirbo traktori-
ninku, kroviku. Po kurio laiko buvo 
įkalintas. Grįžęs į Lietuvą tapo 
garsiu sklandytoju. Vėliau dirbo 
žurnalistu. Antrasis sūnus Jonas 
taip pat buvo ištremtas, vėliau 
kalintas. Grįžęs dirbo žurnalistu, 
tapo rašytoju.

Pagal lrs.lt, vle.lt, signatarai.lt 
parengė Lina Sukackienė

Trečiasis ministrų kabinetas su Lietuvos Valstybės Tarybos ir Amerikos pagalbos misijos nariais. Kaunas, viešbutis „Metropolis“, 1919 m. Iš kairės, prade-
dant antru: K. Šklėrius, V. Petrulis, L. Noreika, A. Merkys, J. Šimoliūnas, V. Bartuška, J. Šaulys, A. Stulginskis, J. Šimkus. Antras iš dešinės – P. Dovydaitis.


