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Artimiausiu metu Veprių mies-
telyje atsiras naujas meno dirbinys 
– skulptoriaus Viktoro Žentelio 
sukurta senojo vandens malūno re-
plika. Ji bus įkurdinta toje pačioje 
vietoje, kur ilgus metus sparnus 
suko ir gyventojams įvairiuose 
darbuose talkino tikras vandens 
malūnas. 

Pasak Veprių seniūnijos seniū-
nės, idėjos autorius ir iniciatorius ir 
yra kūrinio autorius. Mintis atkurti 
senąjį vandens malūną  V. Ženteliui 
kirbėjo jau seniai. 

Pernai, bendradarbiaujant su Ve-
prių bendruomene, buvo parengtas 
projektas, kurio lėšomis sukurtas 
maketas, kaip kūrinys atrodys.  

Šiuo metu ieškoma paramos 
pačiai replikai, o kol žvalgomasi 
galimų rėmėjų, darbai nestovi vie-
toje. Skulptorius neskaičiuodamas 
nei medžiagų, nei savo darbo, jau 
baigia išpjauti atskiras detales. 

Baigtas kūrinys bus dešimt kartų 
mažesnė originalo kopija. Seniū-
nės žiniomis, netrukus prasidės 
montavimo darbai, detales reikės 
suvaržyti. 

Senasis malūnas stovėjo ten, 
kur šiuo metu yra užtvanka. Dabar 
tai Ežero gatvė. Prieš pradedant 
įgyvendinti ilgai brandintą mintį, 
buvo renkami senųjų vepriškių 
prisiminimai, kaip tas vandens 
ratas atrodė ir kaip jis sukosi. Daug 

Veprių miestelyje 
konstruojama senojo vandens malūno replika

kas dar pamena, kaip vaikystėje 
džiaugdavosi malūno sukeliamais 
vandens purslais. 

Senais laikais greta būta ir 
lentpjūvės. Vandens ratas nustojo 
suktis 1961 metais, kai buvo pa-
statytas kolūkio grūdų malūnas. 
Senasis nyko ir sunyko, pastatas 
dar kurį laiką stovėjo, bet galiausiai 

jį nugriovė. 
Vėliau, tūkstantmečių sandū-

roje, ši vieta sutvarkyta ir įkurtas 
tūkstantmečio parkas, bet jame vis 
trūko kažkokio akcento. 

Senojo malūno vaizdą savo 
atmintyje saugo ir V. Žentelis. 
„Vaikystėje man dar teko matyti, 
kaip jis mala. Mano projektas – 

tai metalo ir medžio konstrukcija 
– grynai inžinerinis įrenginys. 
Daug skaičiavimo ir matavimo. 
Senojoje jo vietoje negilu, gali-
ma įbristi, gražiai krenta vanduo. 
Yra siekis, kad malūno ratą suktų 
elektra“, – apie savo darbą kalba 
pats autorius. 

Nukelta į 8 p.

Sukanka 100 metų, kai 1920 m. 
kovo 21 d. Šapio kaime Anykščių 
rajone gimė Ipolitas Dailidėnas – mu-
zikos mokytojas, chorvedys. Vargo-
nininkavo Užugiryje. 1950–1980 m. 
dirbo Ukmergės mokyklose muzikos 
dėstytoju ir choro vadovu. Daug metų 
buvo Ukmergės rajono dainų švenčių 
organizatorius ir vyr. dirigentas. Mirė 
2008 m. rugpjūčio 9 d. Plungėje. 

***
Sukanka 5 metai, kai 2015 m. 

kovo 21 d. Ukmergėje mirė Jurgis 
Užusienis (gimė 1927 m. balandžio 
20 d. Pamarnakio kaime, Kupiškio 
valsčiuje) – kunigas, monsinjoras. 
1985–2002 m. – Ukmergės Šv. apaš-
talų Petro ir Povilo parapijos klebonas 
ir Ukmergės dekanas. 2002 m. kovo 
28 d. buvo atleistas iš Ukmergės Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo parapijos kle-
bono ir Ukmergės dekano pareigų ir 
paskirtas tos pačios parapijos altaristu. 
Palaidotas Ukmergės Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje. 

***
Sukanka 85 metai, kai 1935 m. 

kovo 22 d. Ukmergėje gimė Elvyra 
Bungardienė – Lietuvos choreogra-
fė, režisierė, scenografė, kostiumų 
dailininkė.

***
Sukanka 50 metų, kai 1970 m. kovo 

23 d. Klaipėdoje mirė Kazys Plačenis 
(gimė 1907 m. spalio 20 d. Ukmergėje) 
– rašytojas, žurnalistas, redaktorius. 

Ukmergės 
Vlado Šlaito 

viešosios 
bibliotekos 

inf.

Metų sukaktys

Skulptoriui Viktorui Ženteliui 
paklūsta įvairios materijos, jo 
rankose įgauna formą ir atgyja 
metalas, akmuo, medis, plastikas. 
V. Žentelio skulptūrų yra visame 
rajone – Šešuoliuose, Pabais-
ke, Siesikuose, Vepriuose. Daug 
skulptoriaus kūrinių – Ukmergės 
mieste. Tai – ir smagiai riedantis 
dviratininkas Gedimino gatvėje, ir 
moteriškė su gėlių vaza, pasvirusi 
per langą, Kauno gatvėje, šokan-
tys katinai Vytauto gatvėje ir kiti 
kūriniai, puošiantys Vilkmergėlės 
upelį bei kitas miesto erdves. Apie 
kūrybos procesą bei kūrinių gimi-
mą kalbamės su pačiu menininku. 

Kaip atradote skulptorių sa-
vyje? 

Dar vaikystėje būdavo: visi 
nulipdo įprastą sniego senį, aš – sa-
votišką. Jaunystėje Čiurlionio menų 
mokykloje mokiausi muzikos, gro-
jau pianinu, bet ir piešdavau gerai. 
Mokytojai pastebėjo, pasakė – ne į 
tą specialybę įstojai. Gal būčiau ta-
pęs dirigentu, bet tapau skulptoriu-
mi. Dabar grojimui laiko nebelieka. 

Jums paklūsta įvairios ma-
terijos: medis, metalas, akmuo, 
plastikas. Su kuria pats labiausia 
mėgstate dirbti, kodėl?

Su kiekviena įdomu, kai įvaldai 
medžiagą. Jos savybės diktuoja 
sąlygas, iš akmens neiškalsi to, 
ką gali sukurti iš metalo. Metalą 
laisvai lankstai, jį gali suvirinti, 
sudurti. O jeigu ne ten nuskėlei 

Skulptorius Viktoras Žentelis: „Kiekviena materija turi savų paslapčių“
akmenį, jau turi galvoti, kaip tą 
klaidą ištaisyti. 

Kiekviena materija turi savų 
pliusų ir minusų. Ir medis turi 
savų kaprizų. Jis neilgaamžis, ta-
čiau, kaip medžiaga, turi daugiau 
šilumos, yra jaukesnis. Nušlifuoji, 
paglostai – malonu rankai. Medis 
yra gyvas, tad gyvybė ir kūrinyje 
išlieka. Akmeniui irgi galima gy-
vybės suteikti per formą. Būtent 
tai ir įdomu – kai įveiki medžiagą, 
kai ją suvaldai, kai pasiseka kažką 
sukurti. Man patinka, kai yra lini-
jos, kai jos matomos. Anksčiau esu 
tapęs freskų, tačiau tapyba užsiimu 
labai retai. 

Kokios yra jūsų temos? 
Pačios įvairiausios, tačiau mėgs-

tu, kai yra potekstė, kai mintis ne iš 
karto įkandama. Noriu, kad žmogus 
stabtelėtų ir pagalvotų, ką bandau 
pasakyti. Sovietmečiu daug kas 
buvo išreiškiama Ezopo kalba. Aš 
taip pat į skulptūrą įdedu paslėptą 
mintį. Kai kurie motyvai, kaip „Mo-
teris lange“, paimti iš gyvenimo, iš 
kasdienybės, tikrų įvykių. 

Aprašydami jūsų techniką 
vokiečių menotyrininkai ją api-
būdino žodžiais: „ir vėl stebina“. 
Koks yra jūsų stilius?

Mano darbai, lyginant juos, 
pvz., paminklas Pabaiske ir dvi-
ratininkas Ukmergėje – labai 
skirtingi. Vis dėlto, tikriausiai turiu 
savo braižą. Sudėjus darbus į vieną 
erdvę,  būtų galima pasakyti, kad 

jie – mano.
Man svarbu, kad skulptūros 

neerzintų žmonių, kad būtų plastiš-
kos. Kai kurie mano kūriniai šiek 
tiek chuliganiški, kaip pokštai. Kad 
ir dviratininkas – prieš akis sankry-
ža su šviesoforu, varna jam rėkia 
„stok“, o jis vis dar mina. Arba 
katinai-ekvilibristai, pasipuošę 
peteliškėmis – tai tarsi juokeliai, 
kad žmonėms linksmiau būtų. Po 
skirtingas miesto erdves keliaujan-
tis dailininkas ne iš šių laikų, o iš 
XX a. ar dar ankstesnių.  

Skulptūras darau taip, kad jų 
montavimas būtų paprastas ir ne-
reikėtų daug vargti.

Iš kur semiatės idėjų?
Idėjos gimsta, galvojant apie 

konkrečias erdves mieste. Kai jas 
atsijoju galvoje ir matau, kas toje 
vietoje labiausiai tiktų – tik tada 
pereinu prie eskizo ir jo derinimo. 

Daug kartų teko dalyvauti meno 
simpoziumuose Vokietijoje. Sten-
giuosi duotoje temoje sukurti kokį 
nors modernišką dalyką. Vienas iš 
tokių darbų – „Burė“. 

Užsiminėte, kad kartais jūsų 
kūrybą inspiruoja pačios erdvės. 
Kaip pasaulį mato jūsų, meninin-
ko, akys? 

Jei esu mieste, į akis visada 
krinta koks nors akcentas. Pastebiu, 
kad mūsų miestai užsipildo, kad 
nauji ar atnaujinti rajonai spalvin-
gesni. Kartais pastebiu, kad kažko 
trūksta. Nebūtinai skulptūros, bet 

kokio vizualinio akcento, kuris pa-
gyvintų vietą. Tačiau, jeigu erdvę 
supa graži gamta, tai kartais nieko 
ir nereikia.  

Kartais, jeigu sutinku labai 
charakteringą žmogų, išraiškingo 

V. Žentelis prie pernai rudenį atidengtos savo skulptūros nužudytam žydui 
gydytojui. Dainiaus Vyto nuotr.

veido, pagalvoju, kad tiktų portre-
tui nutapyti ar nulipdyti. Bet veidas 
turi būti neeilinis, ne toks, kokie 
senais laikais dirbdavo įvairiose 
struktūrose – beveidžiai.  

Nukelta į 8 p.

Baigtas kūrinys bus dešimt kartų mažesnė originalo kopija.
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Atkelta iš 7 p.

Vaizdinys skulptoriaus dėka po 
truputį virsta apčiuopiamu kūriniu. 

„Norų daug, o galimybės ribotos“ 
– sako seniūnė. Vandens rato idėja 
buvo pristatyta ir Ukmergės rajono 
merui bei platesniam visuomenės 
ratui. Šiai dienai į bendruomenės 
sąskaitą yra šiek tiek paaukota, bet 
tai – nedidelė suma. Rėmėjų ieškoma 
ir per socialinius tinklus, ir pakalbi-
nant asmeniškai įmonių vadovus, kas 

Veprių miestelyje konstruojama 
senojo vandens malūno replika

galėtų prisidėti technika, kas žvyru, 
kitomis medžiagomis. 

Informacija norintiems paremti 
projektą! Veprių kaimo bendruo-
menės atsiskaitomoji sąskaita 
LT797182400002700484, Šiaulių 
bankas, banko kodas 71824, mo-
kėjimo paskirtis –  malūno atstaty-

mui. Iniciato-
riai dėkoja jau 
parėmusiems 
projektą. 

Atkelta iš 7 p.

Kaip ateina įkvėpimas?
Kartais galvoji, nieko nesugal-

voji, o nejučia –  tykšt – ir išlenda 
kokia mintelė. Kartais, kad ir da-
rant paprastą dalyką, suki galvą, 
ieškai geresnio sprendimo, o jis 
ateina visai netikėtai. 

Akmenys, metalas dunksi – 
kartais kaimynai gal ir pyksta, bet 
viskas gerai, susitariam. Dirbu il-
gai, todėl rytais anksti keltis sunku, 
tad saulėtekius pasitinku tik žiemą.

Kokie jūsų naujausi darbai? 
Rudenį buvo atidengta skulptūra 

žydui gydytojui. Jį dar mena vie-
tos gyventojai. Man buvo svarbu 
įamžinti šią asmenybę, padėjusią 
ne vienam žmogui, nors jo paties 
lemtis buvo tragiška.  

Šiuo metu taip pat darbuojuosi. 
Vepriuose, kur yra užtvanka, seniau 
buvo malūnas. Gaminu buvusio 
malūno repliką. 

Kodėl pasirinkote gyventi 
Veprių miestelyje, įsikūrusiame 

gamtos ap-
suptyje? 

P a s i r i n -
kau gyventi 

kaime, kad nereikėtų stumdytis 
dėl užsakymų. Gyvenant mieste 
neišvengiamai būtų tekę vykdyti 
politinius nurodymus. Aš nei vie-
no Lenino nelipdžiau ir nekaliau. 
Politinių užsakymų įgyvendinti 
praktiškai neteko. Visada kūriau, 
kas man pačiam buvo prie širdies. 

Vilniuje, gavus vieną kitą gerą 
užsakymą, skulptorius gali pragy-
venti. Tačiau visuose konkursuo-
se būna povandeninių akmenų, 
kuriuos visi nujaučia, bet niekas 
nenori apie tai kalbėti. Kiekvienas 
nori būti laimėtoju, jaučiasi teisus, 
mano, kad jo darbas geresnis nei 
kitų. Aš nesu linkęs kariauti, geriau 
savo energiją nukreipti kitur. Tai 
geriausiai padaryti galiu gyvenda-
mas ir dirbdamas čia. 

Ką manote apie šiuolaikinius 
skulptūrų eksperimentus?

Eksperimentams visada valio. 
Tegul daro. Kai kurie dalykai iš-
liks, kai kurie bus laikini. Tie, kas 
kuria, ir patys žino, kad nebus visi 
kūriniai šedevrais. Kitus pripažįsta 
tik po mirties.  

O jūs ar jau sukūrėte savo 
šedevrą?

Skulptorius Viktoras Žentelis: 
„Kiekviena materija turi savų paslapčių“

Kovo 12 d. Vilniuje į amžinybę 
palydėtas Lietuvos laisvės kovo-
tojų sąjungos dalyvis Ukmergės 
tuometinėje pirmoje vidurinėje 
mokykloje veikusios pogrindinės 
organizacijos „Lietuvos patriotas“ 
narys Vytautas Bačius.

Portalas www.voruta.lt išspaus-
dino mūsų kraštiečio, LLKS val-
dybos Garbės pirmininko, laisvės 
kovų dalyvio Jono Buroko prisimi-
nimus apie tautos patriotą, romano 
„Sutrypti metai“ autorių V. Bačių.

Ši knyga, kurioje nušviesta 
Lietuvos partizanų, jaunimo pa-
triotinių organizacijų drąsi kova 
prieš okupantus, vietinius kolabo-
rantus, 2013 metais buvo pristatyta 
Ukmergėje ir sulaukė didelio skai-
tytojų susidomėjimo. 

„Atminčiai jis užrašė ir man tokią 
dedikaciją: „Žemieti, tikiu, kad ne-
pailsi nuolat kurstydamas Tėvynės 
meilės židinį“, – rašo J. Burokas.

Štai kaip portalui voruta.lt 
jis pasakoja apie prieš 70 metų 
Ukmergėje veikusią gimnazistų 
organizaciją „Lietuvos patriotas“. 

„Nors buvau už tuos jaunuolius 
5–6 metais jaunesnis, bet visus juos 
pažinojau. Jie rinkdavosi mano tėvų 
namuose, nes mano brolis Edvardas 
buvo tos organizacijos vadovas. 

Aš jais labai didžiavausi, nes 
jie duodavo kai kurias užduotis 
atlikti ir man. Mūsų tėvų ir vyres-
niųjų brolių karta patyrė visus karo, 
sovietinės okupacijos baisumus, 
drąsų ginkluotą partizanų pasiprie-
šinimą, pasiaukojimą ir žūtį.

Mačiau, kaip Ukmergėje Anta-
kalnio gatve nuo Šešuolių, Želvos, 
Lyduokių, Žemaitkiemio pusės 
buvo vežami nušauti, nuauti, ba-
somis kojomis, šiaudais apdengti 
partizanai, mašinomis ir vežimais 
į tremtį vežamos šeimos su ma-
žais vaikais ir seneliais, mačiau, 
kaip stribas Čikeliovas prie mūsų 
namų, gatvėje, paleido automato 
salvę ir peršovė ranką jaunuoliui 
už tai, kad jaunimo būryje dainavo 
partizaniškas dainas, mačiau, kaip 
mano tėvą vertė vežti stribus į 
mišką. Tėvui atsisakius, pastatė jį 
prie kaimynų namo sienos, ruošėsi 
nušauti, bet neišdrįso, aplink buvo 
daug žmonių. 

Sugrįžimas į Ukmergės gimnazistų laisvės kovų praeitį
Aišku, kaimo vietovėje taip ir 

būtų padaryta – jis būtų nušautas. 
1952 metais partizaninis judėjimas 
silpnėjo, tačiau patriotinis jauni-
mas tęsė savo užduotis, platino 
atsišaukimus, įvairaus turinio pro-
klamacijas, ragino neiti į rinkimus, 
nestoti į pionierių ir komjaunimo 
organizacijas, daužė mokyklose 
Lenino ir Stalino portretus, skleidė 
tiesą apie komunistų, stribų ir kitų 
parsidavusių okupantams asmenų 
siautėjimą, kėlė Vasario 16-osios 
garbei trispalves, per Vėlines degino 
žvakes kapuose ant savanorių kapų.

Ypač aktyvūs buvo kunigai. 
Ukmergės Marijonų bažnyčios 
kunigai, broliai marijonai, buvo 
vieni iš patriotinio judėjimo or-
ganizatorių. Mes tai jutome, nes 
kartu su broliu patarnaudavome 
šv. Mišioms. Vienuolyno bažnyčios 
rektorius Viktoras Šauklys, kunigas 
Jonas Paliukas už antisovietinę 
veiklą buvo nuteisti ir ilgus metus 
kalėjo sovietiniuose lageriuose.

Brolis marijonas Juozas Rut-
kauskas buvo partizanų ryšininkas, 
pristatydavo partizanams vaistus, 
tvarsliavą ir kitus medicininius rei-
kmenis. Partizanai ateidavo pas tėvą į 
kalvę taisyti ginklų, ten buvo ruošiami 
atitinkami sprogmenys. Manau, kad 
vieni iš iniciatorių sukurti pogrindinę 
jaunimo organizaciją „Lietuvos pa-
triotas“ buvo Marijonų vienuolyno 
kunigai ir jų aplinka. 

Daugelis šios organizacijos na-
rių jau ilsisi amžinybėje. Jie savo 
veiklą pradėjo 1949 metais. Vytau-
tas Bačius įstojo į šią organizaciją 
1950 metais, tačiau priesaikos dar 
nebuvo priėmęs.

Tokį statusą turėjo Vytautas 
Latinis, Algirdas Usonis, Č. Kriš-
čiūnas (Krikštūnas). Pastarasis 
žuvo partizanų gretose. Jie buvo 
kaip rezervas aktyviai veikiančiai 
10-ies jaunuolių grupei.

Ši grupė nedavė ramybės 
Ukmergės komunistų partijos 
vadovams, čekistams ir stribams. 
Vienais metais nukirpo ryšių linijas 
nuo Vilniaus, Kauno, Panevėžio ir 
Anykščių pusės.

Ukmergė liko be jokio telefo-
ninio ryšio visą naktį, o drąsieji 
jaunuoliai dar paskelbė, kad miestą 
puls partizanai. Stribai jau buvo 
pradėję net kasti apkasus. Vasario 
16-ą iškėlė trispalves ant gaisrinės 
bokšto ir ant piliakalnio aukštame 
medyje. Į tą medį įkėlė maišą su 
mėšlu ir užrašė – užminuota. Čekis-
tai šaudė į maišą, bet nedrįso lipti į 
medį nuimti vėliavos. Tik iš ryto, 
praaušus, trispalvę vėliavą nukėlė.

Iš Vilniaus buvo atsiųstas gim-
nazijos komjaunimui vadovauti la-
bai aršus sekretorius Masandukas. 
Vieną vakarą, sutemus, pamokos 
metu, V. Vagonio sviestas pro 
langą akmuo pateikė sekretoriui į 
galvą. Visi mokiniai nuo stipraus 
garso labai išsigando, o sužeistas 
Masandukas išvirto iš savo kėdės. 
Po savaitės jis pasitraukė iš „atsa-
kingų“ pareigų ir grįžo į Vilnių. 
Kas savaitę, kas dvi Ukmergėje 
pasirodydavo proklamacijos ant 
stulpų, namų, tvorų, jas rasdavo 
po susirinkimų, koncertų, šokių 
vakarėliuose kišenėse. Uoliai zujo 
KGB etatiniai darbuotojai, agentai, 
tačiau jų pastangos nepadėjo. Kurį 
laiką viskas nurimo.

Organizacijos nariai jau buvo 
išsiskirstę, kai kurie įstoję į aukš-
tąsias mokyklas, technikumus, 
įvairius kursus, buvo paimti į ka-
riuomenę. Tik po pusmečio saugu-
miečiai pasiekė savo tikslą – atsira-
do išdavikų. Vienas iš jų – kolūkio 
pirmininkas Jonas Karalius, klasta 
iš jaunų asmenų išviliojęs jaunų 
gimnazistų veiklos paslaptį. Juos 
išdavus, visi pogrindininkai buvo 
suimti, suvežti į Lukiškių kalėjimą 
ir KGB rūmus Vilniuje.

Mano brolį Edvardą, sovietinį 
kareivėlį, atvežė net iš Vladivos-
toko. Čia jis ir kiti buvo tardomi,  
žiauriai mušami, daužomi, kišami į 
brezentinius maišus. Maišai su kan-
kinamaisiais buvo apipilami vande-
niu. Maišai traukdavosi, mažėdavo 
ir tuo pačiu nežmoniškai išriesdavo 
juose esančias aukas. Tai sukeldavo 
labai didelius stuburo skausmus. 
Naktiniai ir kiti tardymai vyko 2–4 

kartus per parą, neduodavo miegoti. 
Visi jaunuoliai kankinami išsilaikė 
didvyriškai, nepalūžo.

Štai jie organizacijos „Lietuvos 
patriotas“ nariai: 

organizacijos vadovas Edvardas 
Burokas-Vytenis; 

organizacijos pareigas ėjęs, 
Edvardą paėmus į kariuomenę, 
Leonardas Zigmantas Vašatkevi-
čius-Vanagas; 

Stasys Aukštuolis-Daugirdas; 
Vilhelmas Vagonis-Erelis; 
Vytautas Turla-Šarūnas; 
Juozas Klastauskas-Old Šater-

handas; 
Vytautas Klastauskas-Tigras;
Algirdas Grebliauskas; 
Jonas Milinskas;
Kazys Grigas.
Jie buvo nuteisti pagal Rusijos 

Federacijos BK straipsnius 25 me-
tams ir 5 metams tremties. Vytautas 
Klastauskas (nepilnametis) ir parti-
zanų ryšininkas Kazys Grigas buvo 
nuteisti 10 metų kalėjimo. Teismas 
tęsėsi 5 dienas. 

Teismo parodijai atstovavo MGB 
justicijos majoras Zalatariov, liau-
dies tarėjai kapitonas Lekovič, leite-
nantas Ibutkin ir Salokin. Edvardui 
Burokui tribunolas pasiūlė mirties 
bausmę, bet bausmė buvo pakeista 
į 25 metų katorgą. Jonui Milinskui 
buvo pasiūlyta 10 metų bausmė, 
bet už sovietų valdžios kritiką ir 
audringą kalbą teismo metu, jam 
pridėjo dar 15 metų bausmę. 

Ypač audringai kalbėjo Vytautas 
Turla: „Jūs, raudonieji slibinai, 
prigėrę nekalto lietuviško kraujo, 
negalvokit, kad taip jums praeis. 
Jūs būsite teisiami antrame Niurn-
bergo procese ir mes teisime jus. 
Naudokitės savo galia, palaikoma 
kareivių durtuvais. Bet, žinokite, 

mūsų nebus, kiti bus.“
Lyg ugnis nutvieskė tribunolo 

narius. Pirmininkaujantis reikalavo 
nutilti, o kareiviai, atkišę automa-
tus, rėkė „molčat“ – tylėt. Edvardas 
Burokas kalbėjo valandą, bet be 
didelių emocijų, nes žinojo, kad jo 
kalba gali būti priešmirtinė. Visi 
teismui turėjo prisipažinti kaltais, 
bet nė vienas to nepripažino. Jie 
sakė, jei mes kalti, tai ne prieš 
Lietuvą, o prieš Sovietų Sąjungą. 
Į teismą tėvų ir artimųjų neįsilei-
do, nors jie buvo čia pat – teismo 
prieigose. 

„Lietuvos patriotas“ nariai so-
vietiniuose lageriuose tęsė savo pa-
triotinį darbą. Vorkutoje, Norilske, 
Intoje ir kitose kalinimo vietose, 
organizavo streikus, sukilimus, 
griovė sunkiąją sovietų pramonę, 
sprogdino šachtas. 

Lietuviai su ukrainiečiais buvo 
aktyviausi sukilimų organizatoriai. 
Lageriuose veikė Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos vardu. Apie tai 
Edavardas Burokas aprašė 5-iose 
savo knygose „Pūtėme prieš vėją“. 

Grįžę į Lietuvą politiniai kali-
niai nenurimo. Nuo1975 m. leido 
LLKS leidinį „Varpas“. Vytauto 
Vaineikio, brolių Burokų, mons. 
Juozapo Dabravolsko, Petro Grai-
nio ir kitų iniciatyva, žurnalas buvo 
leidžiamas Inturkės bažnyčioje, 
Vilniuje, Jogviluose. Žurnalas 
„Varpas“ buvo leidžiamas iki pat 
Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo – 1990 metų. 1996 metais 
vasario mėn. jo leidimas buvo 
atkurtas ir kas mėnesį pasirodo 

iki šiol. 2020 
metais sausio 
mėnesio leidi-
nys pažymėtas 
300 numeriu. 

Dėl savęs nežinau. Gal nesukursiu 
nei vieno. Čia kitiems vertinti. Ka-
daise Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčiai 
gaminau Nukryžiuotojo Kristaus 
skulptūrą. Tuo metu man pačiam 
daug kas joje atrodė negerai. Po dau-
gelio metų menotyrininkė, tyrinėjusi 
Kristaus skulptūras, ją išgyrė. Kartais 
žiūriu į savo senus darbus ir galvoju: 
„negi aš taip padariau?“. Žinoma, 
savo klaidas visada matai, žinai, kaip 
turi būti techniškai tvarkingai padary-
ta, tačiau su metais augi.

Kas jums nepriimtina gyvenime?
Visuotinis žmonių kvailumas, 

manymas, kad jėga galima ką 
nors pasiekti, beatodairiškas turto 
vaikymasis, gobšumas. Ieškojimas 
laimės ten, kur jos tikrai nėra. 
Daugelis galvoja: kuo daugiau 
turėsiu, tuo laimingesnis būsiu. 
Aš jau išaugau tą laiką, kai laimės 
ieškoma daiktuose ar piniguose.  

Jūsų palinkėjimas?
Žiūrėti į gyvenimą pozityviai. 

Ateityje vis tiek turi būti geriau, 
svarbu, kad nebūtų blogiau. Tačiau 
judam į gerą pusę.  

Kalbėjosi 
Skaistė VASILIAUSKAITĖ-

DANČENKOVIENĖ

Dabartinėje Jono Basanavičiaus gimnazijoje pokariu veikė gimnazistų orga-
nizacija „Lietuvos patriotas“.


