
Biografijos dėmė 

 
Nuotrauka iš asmeninio archyvo, daryta Kalvarijoje 1951 m. nežinomo autoriaus. Nuotraukoje 

mano prosenelio Antano Miravinsko žmona Anelė ir Miravinskiukai. Antroje eilėje iš kairės į dešinę 

– Algimantas ir Kęstas. Pirmoje – Petras ir Algimantė. Šią nuotrauką prosenelė siuntė vyrui Antanui 

į Kirovo sritį, kur jis atliko bausmę. 

Ir mano šeima nukentėjo nuo sovietinės okupacijos. Prosenelis - Antanas Miravinskas dirbo 

Lietuvos Pasienio policijoje. Jau vėliau, kai sovietai užėjo, jo namuose buvo padaryta  krata. Kratos 

metu atrado dienoraštį, kuriame buvo surašyti faktai apie Katynės žudynes. Dienoraštyje buvo 

prosenelio aprašyta, kaip rusai sušaudė Lenkijos karininkus. Prosenelis buvo nuteistas pagal 58 str., 

25 metams išsiųstas į Sibirą, į Kirovą. ,,Prikabino‘‘ ir tai, kad Antanas mėgo su miestelio vyrais 

sovietinę valdžią aptarinėti.  

Kirovo srity Antanas dirbo nežmoniško sunkumo darbus. Jis kirto mišką. Norėdamas greičiau 

,,atitarnauti‘‘ dirbo visą dieną iki vėlumos, todėl jam užskaitydavo kaip dvi dienas. 1953m., mirus 

Stalinui, 1956m. gruodžio 1d. po amnestijos buvo paleistas į Lietuvą, tačiau dar penkis metus turėjo 

sėdėti LTSR kalėjime. Likusią gyvenimo dalį prosenelis labai kentėjo nuo sveikatos sutrikimų. Jis 

mirė 1989m. gruodžio 2d., palaidotas Kalvarijos miestelyje. 



Be vyro likusiai Anelei gyvenimas buvo itin sunkus. Su vaikais kraustės į Lenkiją ir vėl atgal, 

dirbo pas ūkininkus, kad tik vaikai turėtų ką valgyti. ,,Patys putras srėbė, bet vyrui į Kirovą 

išsiųsdavo lašinių paltį, kad tik išgyventų‘‘. 

Saugumas ne kartą tardė ir Algimantę Miravinskaitę, bet dėl jauno amžiaus paliko ramybėje. 

Kaip pasakoja senelis Algimantas, Antano Miravinsko tarybinei valdžiai ,,padarytos 

nuodėmės‘‘ atsiliepė ir jo vaikams,  ir anūkams. 

,,Mokslai uždaryti‘‘ visiems nuotraukos herojams – ir Petras, ir Kęstas ilgą gyvenimą pradirbo 

vairuotojais Marijampolės apskrityje. Mano seneliui – Algimantui Miravinskui -nebuvo leista 

mokytis lakūnų mokykloje, o kadangi vėliau jis irgi dirbo vairuotoju,  galėjo važinėti tik po SSRS.  

Mano tėvas, Alius Miravinskas, mokydamasis Kaune, turėjo reikalų su saugumu dėl 

„antitarybinės veiklos“. Rašau kabutėse todėl, kad tokios veiklos nebuvo. Tiesiog jį apkaltino. O 

tądien studenčiokai žiūrėjo kovinius filmus. Net ir dabar pamena, kad vaidino Briusas Li. 

Dabar tėtis tik atsidūsta :,,o, kad tik tokios dėmės kiekvieno biografijoj‘‘  
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