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Lietuvių enciklopedija. T 34. Bostonas. 1966..

LLŽŪŽŪU (tuo metu Akademijos) rektorius U (tuo metu Akademijos) rektorius 
prof. Balys Vitkus (1941prof. Balys Vitkus (1941--1944 m.)1944 m.)

Prof. Balys VITKUS gimė 1898 03 01 Staškūniškio viensėdijoje, Daugailių vls., Utenos aps. 1916 
baigė gimnaziją Petrapilyje, 1916-1917 studijavo Maskvos žemės ūkio akademijoje, 1922-1925 Breslau
universitete, kur 1925 08 01 gavo diplomuoto agronomo vardą. 1921/22 mokslo metais mokytojavo 
Utenos „Saulės” progimnazijoje. ŽŪA Dotnuvoje ėjo šias pareigas: 1925 10 20 - vyr. asistentas ir e. 
lektoriaus p., 1926 05 01 - e. docento p., 1928 01 01 - docentas, 1938 - e. o. prof. p., nuo 1926 -
Specialiosios gyvulininkystės katedros vedėjas; 1926-1934 - ŽŪA profesorių tarybos sekretorius; 1939 
– 1940 09 - ŽŪA prorektorius ir profesorių tarybos sekretorius; 1941-1944 - ŽŪA rektorius. Dėstė
bendrąją ir specialiąją gyvulininkystę. Buvo suorganizavęs mokomąjį ir tiriamąjį vištyną, kuriame atliko 
tyrinėjimų paukštininkystės srityje. 
1944 pasitraukė į Austriją, o nuo 1948 12 21 JAV. 
Yra parašęs Žemės ūkio vadovo III ir IV t. skyrius apie stambiuosius raguočius ir avis ir ožkas, apie 
gyvulių veisimą (1931, 1936). Paskelbė straipsnių gyvulininkystės bei paukštininkystės klausimais 
„Žemės ūkyje” ir ŽŪA metraštyje, „Kosmose”, „Litauens Tierzucht” (1933), Lietuviškojoje ir Lietuvių
Enciklopedijose.
Daugelį metų buvo Vilniui vaduoti sąjungos Centro komiteto nariu, Lietuvos agronomų sąjungos 
valdybos nariu, 1938-1939 Lietuvos galvijų augintojų ir kontrolės ratelių sąjungos valdybos, nuo 1912 
Ateitininkų sąjungos narys. Laikinojoje Lietuvos vyriausybėje 1941 buvo žemės ūkio ministru. Nuo 
1955 – VLIK’o narys. 
Mirė 1988 10 07 Čikagoje, JAV, ten ir palaidotas.



Iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.

LLŽŪŽŪU (tuo metu U (tuo metu AAkademijoskademijos) rektorius ) rektorius 
prof. Balys Vitkus (1941prof. Balys Vitkus (1941--1944 m.)1944 m.)

Prof. Balys Vitkus užaugo Liudviko Vitkaus ir Uršulės Tamošiūnaitės – Vitkuvienės šeimoje, 
Staškūniškyje, Utenos raj. Šeimoje augo 9 vaikai: Jonas, Ona, Teofilė, Teklė, Veronika, 
Vincas, Balys, Stefanija, Vladas.
Broliai Liudvikas ir Jonas Vitkai kartu pirko “prakortuotą“ Staškūniškio dvarą (palivarką) iš
grafo Durnovo (apie 1897-1899 m.). 180 ha žemės broliai pasidalino per pusę. Vyresnysis 
Liudvikas apsigyveno dvaro centre. Liudvikas Vitkus iš pradžių įsikūrė senuosiuose, baltuose, 
su kolonomis dvaro rūmuose, stovėjusiuose labai vaizdingoje vietoje ant kalno, prie upelio, su 
vaizdu į Indrajo ežerą. Tačiau baltasis pastatas buvo apleistas, jį remontuoti naujakuriams 
buvę per brangu, tad Liudvikas jį nugriovė ir pasistatė naują didelę medinę trobą ant 
akmeninių buvusio svirno pamatų, arčiau vieškelio. Šioje sodyboje virė visas didelės šeimos 
gyvenimas – augo 4 Liudviko sūnūs ir 4 dukros (penkta dukrelė Stefanija mirė maža).
Liudviko ir Uršulės Vitkų sodyba neišliko, tačiau Balio Vitkaus sesers Onos Vitkutės 
Juodvalkienės namas, statytas tuoj po pirmojo pasaulinio karo, tėvų žemėje išliko iki šių
dienų.



Buvusioje prof. Balio Vitkaus tėvų žemėje, vienintelis išlikęs iki šiol 
Balio Vitkaus sesers Onos Vitkutės - Juodvalkienės namas, statytas 
po pirmojo pasaulinio karo. Staškūniškis, Utenos raj, 2007 m.

Staškūniškis, 1960 m.

Prof. Balio Vitkaus gimtinProf. Balio Vitkaus gimtinėėje je 
(Nuotraukos iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.)



Balio Vitkaus sesuo Teklė
Vitkutė su šeima, 1932 m.

Prof. B. Vitkaus Prof. B. Vitkaus ššeima nuotraukoseeima nuotraukose
(Nuotraukos iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.)

Balio Vitkaus sesuo Veronika
Vitkutė su šeima, 1936 m.Balio Vitkaus brolis Vladas

Vitkus su šeima, 1947 m.

Balio Vitkaus brolis
Vincas Vitkus, apie 1933 m.

Prie savo namų sėdi Balio Vitkaus mama 
Uršulė Vitkuvienė, jai už nugaros stovi B. 
Vitkaus sesuo Ona Vitkutė-Juodvalkienė ir 
žentas M. Juodvalkis, iš kraštų samdiniai. 
Staškūniškis, apie 1910 m.

Balys Vitkus, apie 1935 m.



Iš kairės B. Vitkaus sesuo Veronika 
Vitkutė Žadeikienė, L. Žadeikaitė, 

R. Žadeikaitė ir V. Žadeika. 
Pajuostė, 1936 m.

Prof. Balio Vitkaus sesuo Veronika VitkutProf. Balio Vitkaus sesuo Veronika Vitkutėė su su ššeimaeima
(Nuotraukos iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.)

Veronika Vitkutė Žadeikienė. 
Kaunas, apie 1980 m.

V. Žadeika, L. Žadeikaitė ir 
V. Vitkutė Žadeikienė. 

Kaunas, 1922 m.

Antra iš kairės V. Vitkutė Žadeikienė, 
ketvirta R. Žadeikaitė Dailidienė, 
Piktupėnų km. Šilutės raj., 1975 m.



Teklė Vitkutė Indrašienė. 
Ramygala, apie 1968 m.

Prof. Balio Vitkaus sesuo TeklProf. Balio Vitkaus sesuo Teklėė VitkutVitkutėė su su ššeimaeima
(Nuotraukos iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.)

Nijolė Indrašiūtė, Teklė
Vitkutė Indrašienė ir 
Antanas Indrašius. 

Kamajai, apie 1932 m.

Iš kairės Vilija Targamadzė, 
Aleksandras Targamadzė,

Teklė Indrašienė, apie 1966 m.



Vladislovo Vitkaus ir Stefanijos Kviklytės 
vestuvės: greta jaunikio iš dešinės sėdi jo 

sesuo Tėklė Vitkutė Indrašienė
ir brolis Vincas Vitkus. 1928 m.

Prof. Balio Vitkaus brolis Vladislovas (Vladas) Vitkus su Prof. Balio Vitkaus brolis Vladislovas (Vladas) Vitkus su ššeimaeima
(Nuotraukos iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.)

V. Vitkus ir S. Vitkuvienė su 
vaikais Nijole, Ina, Baliu ir 

Vida. Staškūniškis, 
apie 1947 m. 

V. Vitkus greta savo namų su samdiniais ir 
kaimynais. Staškūniškis, apie 1945 m.



Žemės ūkio akademija Dotnuvoje
Nuotrauka iš LŽŪU muziejaus



1926 m. I ir II ŽŪA laidų vinjetėje tuo metu Akademijos dėstytojas doc. B. Vitkus (centre)

Prof. Balys Vitkus Prof. Balys Vitkus ŽŽememėės s ūūkio akademijoje Dotnuvojekio akademijoje Dotnuvoje
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ŽŪA studentai ir mok. personalas 1927 m. rudenį. 
(Centre iš kairės prie rektoriaus prof. P. Matulionio sėdi tuo metu Akademijos dėstytojas doc. B. Vitkus)

Prof. Balys Vitkus Prof. Balys Vitkus ŽŽememėės s ūūkio akademijoje Dotnuvojekio akademijoje Dotnuvoje
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Prof. Balys Vitkus Prof. Balys Vitkus ŽŽememėės s ūūkio akademijoje Dotnuvojekio akademijoje Dotnuvoje

Nuotraukos iš knygos: Povilaitis, B.(1979). Žemės ūkio akademija. Čikaga: Lietuvių agronomų sąjunga.



Ekskursijos vadovas ilsisi. Kelionė į
Švediją 1938 m.
Nuotrauka iš asmeninio Ramintos 
Žadeikaitės Dailidienės archyvo

Prof. Balys Vitkus Prof. Balys Vitkus ŽŽememėės s ūūkio akademijoje Dotnuvojekio akademijoje Dotnuvoje

Nuotrauka iš knygos: Povilaitis, B.(1979). Žemės ūkio akademija. Čikaga:
Lietuvių agronomų sąjunga.



Birutė Ona Vitkutė, studijavusi Dotnuvoje,
karietoje su pusbroliu Baliu Vitkumi. Dotnuva
(Iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. 
Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.)

Prof. Balys Vitkus Prof. Balys Vitkus ŽŽememėės s ūūkio akademijoje Dotnuvojekio akademijoje Dotnuvoje

Balys Vitkus su sesers Veronikos 
vyru V. Žadeika ir dukterėčia 
L. Žadeikaite, apie 1932-33 m.
(Iš asmeninio Ramintos Žadeikaitės 
Dailidienės archyvo)



Operetės “Čigonė Aza” pasatatymas ŽUA. Priekyje – Birutė Ona Vitkutė (Balio Vitkaus 
pusseserė) – Čigonė Aza - su kompozitoriumi ir dirigentu Antanu Budriūnu. Dotnuva.

Nuotrauka iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.



Vinjetės viršuje greta rektoriaus – tuo metu Akademijos dėstytojas doc. Balys Vitkus, 
trečioje eilėje jo pusseserė Birutė Vitkutė. 1935 m.

Nuotraukos iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.

Prof. Balys Vitkus Prof. Balys Vitkus ŽŽememėės s ūūkio akademijoje Dotnuvojekio akademijoje Dotnuvoje



Birutės Vitkutės ir Juozo Kunsko vestuvės. Kaunas, 1938 m. 
Virš jaunavedžių (penktas iš dešinės) stovi Balys Vitkus.

Nuotrauka iš knygos: Vitkų medis. Šaknys ir šakos. Sud. G. Vitkus ir R. Ambraziejienė. 2008.



Prof. Balio Vitkaus gyvenimo akimirkos iProf. Balio Vitkaus gyvenimo akimirkos iššeivijojeeivijoje

ŽŽememėės s ūūkio akademijos 50 m. sukakties minkio akademijos 50 m. sukakties minėėjimas jimas 
ČČikagoje 1974 m. spalio 12 d.ikagoje 1974 m. spalio 12 d.

Nuotraukos iš knygos: Povilaitis, B. (1979). Žemės ūkio akademija. Čikaga: Lietuvių agronomų sąjunga.



Prof. Balio Vitkaus gyvenimo akimirkos iProf. Balio Vitkaus gyvenimo akimirkos iššeivijojeeivijoje

Nuotraukos iš knygos: Povilaitis, B. (1979). Žemės ūkio akademija. Čikaga: Lietuvių agronomų sąjunga.



Balys Vitkus (pirmas iš kairės) 
1980 m. Čikaga

Prof. Balio Vitkaus gyvenimo akimirkos iProf. Balio Vitkaus gyvenimo akimirkos iššeivijojeeivijoje

Balys Vitkus (pirmas iš dešinės) 1980 m. Čikaga

Balys Vitkus vasaroja Kanadoje. 1979 m. liepos mėn.

Nuotraukos iš asmeninio Ramintos Žadeikaitės Dailidienės archyvo



Prof. Prof. BB.. VitkausVitkaus mokslomokslo darbdarbųų pavyzdpavyzdžžiaiiai

Žemės ūkio akademijos metraštis. 1928. T. 2. Prieiga internete: www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_134931_3
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_134931_6
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_134931_49


Prof. Prof. BB.. VitkausVitkaus mokslomokslo darbdarbųų pavyzdpavyzdžžiai iai 

Žemės ūkis.1928. Nr.2. Prieiga internete: www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_17984_2
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_17984_1
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_17984_37


Prof. Prof. BB.. VitkausVitkaus mokslomokslo darbdarbųų pavyzdpavyzdžžiai iai 

Žemės ūkis.1928. Nr.6. Prieiga internete: www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_17988_1&mc=N
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_17988_2
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_17988_3


Prof. Prof. BB.. VitkausVitkaus mokslomokslo darbdarbųų pavyzdpavyzdžžiai iai 

Žemės ūkio vadovas.Specialinė gyvulininkystė. 1931.T.IV.



Prof. Prof. BB.. VitkausVitkaus mokslomokslo darbdarbųų pavyzdpavyzdžžiaiiai

Žemės ūkis.1932. Nr.2. Prieiga internete:www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_18029_1&mc=N
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_18029_2
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_18029_19


Prof. Prof. BB.. VitkausVitkaus mokslomokslo darbdarbųų pavyzdpavyzdžžiai iai 

Žemės ūkis.1932. Nr. 3. Prieiga internete:www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_18036_1&mc=N
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Prof. Prof. BB.. VitkausVitkaus mokslomokslo darbdarbųų pavyzdpavyzdžžiaiiai

Žemės ūkio akademijos metraštis. 1935. T.9. Prieiga internete: www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_134950_1
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Prof. Prof. BB.. VitkausVitkaus mokslomokslo darbdarbųų pavyzdpavyzdžžiaiiai

Žemės ūkio akademijos metraštis. 1937. T.11. Prieiga internete: www.epaveldas.lt

http://www.epaveldas.lt/
http://www.epaveldas.lt/vbspi/content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_134941_5
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1944 lapkritis, Sensburg
Na, tai pagaliau!
Šiandien gavau laišką jau su adresu. Jo aš labai laukiau, nes bijojau, kad gali man tekti apleisti 
Sensburgą ir vėl bus sunku susirasti.
Kaip matote, vis dar esu čia, bet turbūt greit pradės jau mums padus čia svilinti. Tačiau, jeigu man 
tuojau rašysite, tai vienas Jūsų laiškas turbūt tikrai mane ras Sensburge.
Baisiai sunku, neblogai čia įsikūrus, išsijudinti iš vietos. Kad ne daiktai, jau turbūt tikrai būčiau kur išvykęs, 
bet su jais vykti dabar neįmanoma. Nors jų nedaug teturiu, bet vienam negalima su jais susitvarkyti, o 
antra, kas galėtų pagelbėti, neturiu.
Visa viltis, kad striokui prispyrus, galės mane paimti ta pati ligoninė. Ji tebėra Sensburge, su ja palaikau 
ryšius ir gydytojai, jei tik galės žada mane paimti. Jei ne mane, tai mano daiktus tikrai galės paimti 
Pagaliau, yra kiek vilties ir su Raiffeisenkasse, kurioje aš dirbu, pasitraukti, - ją juk evakuos.
Dabar kiek apie save. Liepos 11 d., 16 val. 30 min. apleidę Dotnuvą., ant rytojaus prievakaryje buvome 
jau Sensburge be jokių rūpesčių bei kontrolių. Rugjūčio 13 visi kiti išvažinėjo toliau, čia likausi tik aš
vienas. Apie 12 klm nuo Sensburgo dideliame dvare (su miškais ir ežerais 12,000 margų) gyvena pp. 
Maneliai. Jis ten eina Komendanto pareigas. Su jais bent kartą į savaitę matausi.
Prieš mėnesį čia atvyko (vien tik su švarkeliu) p. Vilimas-Užbalis. Jis Sensburge eina veterinarijos 
gydytojo pareigas. Užeinu kartais pas jį. Palaikydamas profesinius ryšius su ūkininkais jis kartais 
nudžiauna stiprių dalykų. Pasivaišiname. Nugerti dažnai tenka pas pp. Gydytojus. Čia jie man rodo 
ypatingai daug širdies.
Gavau du laišku iš p. Grigo. Akademijoje jis išbuvo lig 27 liepos. Prieš tai buvęs atvykęs Dr. Fuchs
(vokiečių karininkas prie jų civilines valdžios, kuriam buvo daug su akademija susijusių reikalų patikėta B. 
P) ir išvaręs Baisogalos link visus galvijus, arklius ir kiaules. Akademijoje visiškai pasilikę: prof. Kondrotas, 
Žažeckiai, Baginskai Monika ir Banionytė. Prof.  Kemėšis likosi Paberžeje (už Šlapaheržės), o Kazys 
Brunza su šeima savo tėviskėje.   Atrodo, kad visi kiti dabar yra Vokietijoje.
J. Grigas dirba Pomeranijoje bulvių selekcijos ūkyje. Ten ir p. Bėčius; p. Grigas žadėjo iš ten išsikelti, 
todėl jo adresą paduosiu vėliau. Paršeliūno adresas - Pillnitz bei Dresden, Versuch und Forschungsanstalt
fūr Pflanzenbau. P-lė Sinkevičiūtė yra Vienoje. Juozas Brudza Meseritzo apskrity, Čerapas turbūt 
Lietuvoje, p. Jucaitis yra spirito varyklos vedėjas.
Sveikinkite pažįstamus. Viso geriausio.

Prof. Balio Vitkaus laiProf. Balio Vitkaus laišškaikai

Prof. B. Vitkaus laiProf. B. Vitkaus laišškai rakai raššyti B. Povilaiyti B. Povilaiččiui ir paskelbti knygoje:iui ir paskelbti knygoje:
Povilaitis, B. (2007). Apie Povilaitis, B. (2007). Apie įįvykius, vykius, žžmones ir save. Torontasmones ir save. Torontas--Kaunas.Kaunas.



1944 11 12, Sensburg
Labas,
Šiandien laisvas sekmadienio vakaras, jį panaudoju laiškams rašyti. Vakar ir užvakar buvau kinuose. Mat 
kaip aš šiuo atveju pasikeičiau: Lietuvoje nuo karo pradžios nemačiau nė vieno filmo, o čia abiejuose 
esamuose kinuose nepraleidžiu nė vieno.
Mano pase taip pat įrašyta „ungeklart", bet aš dėl to nei kiek nesirūpinu. Ar ne vis tiek?
Prieš 10 dienų gavau laišką iš Dozentenschaft (Vokietijos aukštųjų mokyklų dėstytojų organizacija. - B. R). 
Rašo, kad mano adresą sužinoję Hifstellėje (vokiška karo pabėgėliams globoti įstaiga. - B. P) Ir siūlosi, jei 
esą reikalo, man pagelbėti (gauti tinkamą užsiėmimą, Vietą gyventi ir tt.). Padėkojau ir parašiau, kad 
norėčiau dirbti gyvulininkystės srityje. Pažiūrėsiu, ką pasiūlys. Į miestą nevažiuosiu. Taip pat neisiu kokiu 
asistentu, o geresnio, žinoma, nėra ko tikėtis, net pretenduoti. Aš manau, kad geriau kitoje, svetimoje 
srityje dirbti bile kurį kad ir fizinį darbą, negu buvusiam profesoriui eiti asistentauti. Rusai sako: ieš
miakinu, a fasoną ne teriai.
Įdomių gandų paskutinėmis dienomis gavau apie dabartinį gyvenimą Lietuvoje. Neva iš rimtų šaltinių. 
Keletą jų labai liūdnų (tremiama į Sibirą, spaudžiama, areštuojama ir tt), bet yra ir kitokių, štai vienas: 
Kauno operos vadovu esąs mūsų simpatingasis Kučingis. Ten pat dainuojąs Antanas Sodeika ir kiti.
Iš vieno rimto kunigo gavau dar įdomesnių gandų. Pagal juos Lietuvą valdo kunigai. 32 kunigai esą
vykdomųjų komitetų pirmininkais. Iš Lietuvos tremia tuos, kuriuos pasiūlo vietos gyventojai 10-čia parašų, 
tačiau tą siūlymą turįs patvirtinti vietos klebonas. Jei jis nepatvirtina, lai tremia ne siūlomąjį, bet tuos 10, 
kurie pateikė siūlymą. Na, ar ne fain?
Žinoma, jei ten būtų geri  politikai ir gudrus diplomatai, tai propagandai galėtų visokių keistenybių
išgalvoti, bet vis dėlto jau per sunku tam tikėti. Perdaug jau gerai būtų.
Čia aš dar rengiuosi pagyventi. Šiandien lygiai 4 mėnesiai kai aš Sensburge. Per tą laiką turėjome 4 
alarmus (2 dieną, 2 nakčia), kurie truko 15-30 minučių. Žinoma, nieko nenumetė.
Pavalgyti čia taip pat dar gauni kartais virš kortelių. Ypač jeigu susirandi „Bratkartoffelbeziehungen".
Gavau laišką iš Špokevičiaus (Balio). Jis su šeima gyvena Pomeranijoje kartu su p. Tarėju Ramanausku.
Jus sveikina pp. Maneliai, o nuo manęs prašau sveikinti visus ten esančius man pažįstamus. Lauksiu 
parašant.
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1944 12 05, Sensburg

Sveikinimai ir padėka už laišką!
Rašau smulkiai, kad daugiau tilptų. Reikia taupyti popierius. Sėdžiu Sensburge ir laukiu, kada iš čia 
išvarys. Nevaro vis ir gana, o pačiam trauktis nepatogu.
Pagaliau reikia pasigėrėti čia tąja nuostabia tyla prieš audrą.
Šiandien gavau iš savo brolio atvirutę, kurioje jis rašo, kad mudu greit pasimatysime Berlyne. Jo 
supratimu, ir jis, ir aš tuo pačiu reikalu būsime greit pakviesti į Berlyną. Ten būsią kažkas organizuojama.
Matyt bandys kur nors įtraukti. Na tiek to. Žodžiu, gal aš arčiau prie paties persikraustysiu, tada galėsime 
susitikti.
Ponia Katelienė rašė poniai Manelienei, kad p. Katelė, būdamas, nesenai Berlyne, susitikęs Kriaučeliūną, 
kurs jam sakęs, kad ir Zuperskai esą čia. Aš tam nelabai tikiu: jeigu jie būtų atvykę, tai iki šiolei vis jau 
būtų kam nors apsiznaininę. Greičiau galima tikėti, kad jis dabar yra katedros vedėju, nes ten mokslas 
lapkričio pradžioje pradėtas. Apgailestaujamas pastatų sugriovimas ir ypač bibliotekos žuvimas.
Vienas Sensburgo karo ligoninėje buvęs sužeistas vokiečių karys pasakojo, kad Kėdainiai esą labai 
sunaikinti, nes ten buvę labai stiprūs mūšiai. Apie Dotnuvą jis nieko negalėjo pasakyti.
Nors aš jaučiu, kad iš Sensburgo teks pasitraukti, bet Kalėdas tikiuosi dar čia galėsiąs švęsti, taigi ir 
laiško iš paties dar čia laukiu. Viso geriausio.
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1944 12 22, Sensburg

Kalėdų Švenčių ir besiartinančiųjų Naujųjų Metų proga siunčiu geriausius sveikinimus ir linkėjimus. 
Svarbiausia jų- baigti 45-ais nelemtą emigranto gyvenimą ir laiminai nutūpti savo gūžtoje. Pačiam -
Dotnuvoje, ar kur šiaip patinka.
Visai teisingai: Berlyne buvau. Tapau iškviestas telegrama. Keletą kartų posėdžiavome, bet parašo aš
niekur nepadėjau. Kai kurie kiti padėjo. Pažiūrėsim, kas iš to išeis.
Berlyne užtikau labai daug pažįstamų ir prisiklausiau įvairiausių indų. Ar žinai, kad Akademijoje 
rektoriauja grįžęs p. Kriščiūnas? Apie kitų grįžimą nieko negirdėti.
Pulk. (dabar jau generolas) Urbšas yra Krašto Apsaugos komisaras, Didelėje pagarboje laikomas ir 
„Likierių karalius" gen. Velykis. Jis laikosi ten pat.
Kipras ir Kučingis taip pat labai garbinami, o Antanas Sodeika esąs sušaudytas (kur tai apie Jurbarką). Dr. 
Domas Cesevičius yra Vilniaus U-to prorektorius ir dekanas. Žinoma, visiškai raudonas. Ot laikai!
Įdomių dalykų pats rašai apie pasą (Lietuvos užsienio pasą tuo metu išduodamą Lietuvos diplomatinės 
atstovybės Šveicarijoje. - B. R). Prie progos parašykite aiškiau.
Kūčioms vykstu pas p. Manelius; ten pat bus ant rytojaus p. Vil. Užbalis ir dar vienas lietuvis. Vėliau esu 
užkviestas į ligoninę, o antrai dienai pas p. Vilimą-Užbalį. Jis turi visokių gėrybių, todėl perspektyvos 
šioms Kalėdoms šiuo atveju dar nėra blogos. Nežinia, kur ir kuriomis aplinkybėmis švęsime sekančias. 
Geriausius linkėjimus Švenčių ir Naujųjų Metų proga perduokite pp. Dėdinui, Šumskiui, Vazalinskui, 
Čižauskui ir kitiems pažįstamiems, jei tokių tektų matyti. Viso geriausio.
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.... iš Austrijos
1945 02 14, Waldzell

Šiandien atvykau į Waldzell pas brolį. Išsigelbėjau veik tik stebuklu. Maneliai ir Užbalis liko. Dievas žino, 
ar jie bėra gyvi. Nepaprastai skaudu apie juos galvoti.
Mano bėgimas truko 23 dienas. Per tą laiką nė karto nebuvau nusirengęs, nebuvau nusiavęs batų. 
Praustis ar nusiskusti teko tris ar 4 kartus. Dabar reikės iš naujo pratintis atsigulti į lovą ir užmigti. Tą
malonumą buvau jau pamiršęs.
Mano maršrutas: atkirtus visokį susisiekimą su vakarais geležinkeliu, ligoninės sunkvežimiu į Bartenstein
- Karaliaučiaus link. Iš ten per 15 valandų atvirame vagone, sningant ir šąlant, į Karaliaučių. Po trijų
sunkaus laukimo parų traukiniu į Piliau.
Į trečią dieną pavyko, pametus kai kuriuos vertingus daiktus, įsiskverbti į seną, nekūrenamą anglies 
transporto laivą (turbūt tėvas Nojui juo savo laiku važinėjęs). Per 10 parų, šąlant badaujant ir labai 
mažai turint geriamo vandens, prie nuolatinių pavojų, pasiekėme Swinemünde. Iš ten traukiniu į
Hamburgą, Mūncheną ir, pagaliau, esu čia.
Mane lydėjo nepaprasta laimė. Tai gryna Dievo malonė.
Tiesą pasakius, šį vargą, o gal ir didesnį buvau pelnęs, taip ilgai pasilikdamas Sensburge.
Ar spėjo pasitraukti į Piliau ligoninė, nežinau. Jei kai kuriems tai ir pavyko, tai Vincelis (buv. ŽŪA 
rektoriaus prof. Vilkaičio sūnus. Jis dabar Australijoje. - B. P), žinoma, ne jųjų tarpe. Vargšas.
Greit pradėsiu galvoti, kas toliau daryti. Esu labai pavargęs.
Rašykite.
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1947 05 01, Waldzell
Jūsų laiškas bus kur tai ilgokai išgulėjęs, nes tik dabar jį tegavau. Malonu, kad vėl užsimezgė nutrūkę

saitai, nors dabartiniu metu vienas antram nieko malonaus negalėsime parašyti. Ypač Jūsų naujienos šį
kartą liūdnos - ir dėl Akademijos griuvėsių ir dėl a.a. prof. J. Krikščiūno. Nesiseka Akademijai su Jurgiais. 

Du buvo, ir abu tremtyje mirė (prof. dr. Jurgis Krikščiūnas ir doc. Jurgis Elisonas, - B. P.).
Kai matysite ponią Krikščiūnienę, prašau pareikšti jai mano vardu nuoširdžią užuojautą.
Aš labai dažnai ir daug galvoju apie Akademiją ir niekaip negaliu jos įsivaizduoti be to didingo Raudonojo 
Rūmo. Man stačiai stinga žodžių pareikšti savo pasipiktinimą ir kartu pasišlykštėjimą tuo barbarišku 
besitraukiančių vokiečių darbu. Ir su kokiu metodingu užsispyrimu tie netikėliai darė viską, kad tik 
nustačius prieš save ir savo tautą net ir tuos, kurie jiems, kaip kovotojams prieš...reiškė dar kiek 
simpatijų. „Jeigu Dievas ką nori nubausti, atima pirmiausia protą."
Apie Akademiją ir ten išgyventus laikus aš dabar labai daug galvoju. Iki smulkmenų prisimenu visą laiką
nuo pat 1925 metų. Žinoma, be reikalo. Kas praėjo, tas nebegrįžta.
Gyvenu labai neįdomiai. Tiesa, tuo tarpu dar sočiai, bet ir tai turbūt neilgam. Bandžiau studijuoti anglų
kalbą, bet tikrai jau protas surambėjęs, nes po pirmų gražių pasisekimų, pradėjau žengti atgal. Pagaliau, 
sėdėti ir kalti nėra mano natūrai. Čia gi mokytis kalbą yra labai sunku, nes nėra jokio mokytojo ir jokių
galimumų praktikai.
Vienu požiūriu tebetęsiu Dotnuvos tradiciją - po senovei verčiuosi vištų ūkiu. Ir dabar net 5 laikau. Tai ir 
bus bene vienintelė sritis, kurioje dar nevisiškai nutolau nuo savo specialybės.
Iš mūsų apylinkės keletas, turinčių U.S.A. giminių, šeimų išplaukė per vandenyną. Kiti su affidavitais
laukia savo eilės. Kadangi visi mano giminės, išskyrus tik vieną brolį, pas kurį dabar gyvenu, iš senų
laikų gyveno ir pasiliko Lietuvoje, tai neturiu, kas taip jau būtų suinteresuotas ir mane ten parsitraukti. 
Sėdžiu tai ir laukiu pats nežinodamas ko.
Jūs turbūt greit persikelsit į Angliją. Aš taip pat mielai važiuočiau ten, kad ir kiaulių šerti bet iš čia tai 
neįmanoma. Labai gaila, kad likimas mus šiuo metu taip išskyrė. Kartu vis kaip tai smagiau būtų dirbt ir 
lengviau kentėt.
Beje, parašykite, kokiu būdu Vincelis atsirado Danijoje. Gal kartu su juo ir p. Vilimas-Užbalis? Gal iš
Vincelio teko ką nors sužinoti apie gydytojų likimą, tai painformuokite ir mane. Aš manau, kad visi jie yra 
belaisvėje, tačiau, jeigu būtų kurie jų laisvi, labai norėčiau susirišti.
Pas mus dabar labai gražus oras: yra pats medžių žydėjimas, o rugiai jau pradeda plaukti. Tokiu metu 
ypatingai norėtųsi būti Dotnuvoje ir, kaip anuomet, kartu apeiti laukus, pievas ir ganyklas.
Aš vis dar nenustoju tikėjęs, kad kada nors mes dar vaikščiosime visais tais takeliais, nors dauguma čia 
esančių lietuvių jau tam nebetiki.
Sveikinkit pp. Manelius, p. Katelę ir visus kitus bendrus pažįstamus, kuriuos tik pamatysite.
Jums gi geriausios sėkmės.
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Besitraukdama iš Lietuvos vokiečių armija susprogdino ŽŪA Dotnuvoje. 1944 m. 

Nuotraukos iš LŽŪU muziejaus



1947 09 19, Waldzell

Mielas p. Broniau,
Paties laišką gavau tikrai jau senai, - už jį ir už visus adresus labai dėkoju. Delsiau su savuoju, nes per 
tą laiką buvau spėjęs užvirti amerikonišką košę. Maniau, kad reikalas greit paaiškės ir aš galėsiu Jus 
nustebinti naujiena: „žygiuoju per prūdą anapus... ir tt." Deja, ugnelė šiais laikais nekaitri ir manoji košė
atvėsusi. Tiesa, buvau apklaustas CIC, - ir aš, ir mano brolis su šeima (norime vykti kartu, toji aplinkybė
ir mane sulėtina), rodos, niekur neužkliuvome, bet eilė ilga ir nežinia ar kada nors sulauksime savosios. 
Viena yra aišku, kad žiemą teks dar čia pat praleisti, nors to jau labai nenorėčiau.
Amerikos lietuvių spaudoje teko pasekti, kad „Jūsų" (Pabaltijo) Universitetas norima perkelti į U.S. Jūs, 
be abejonės, tuo reikalu turit! daugiau konkrečių žinių. Būtų labai įdomu jas patirti.
Teigiamu atveju Jūs tikrai galėsit ten įsikurti, tuo tarpu kai mes „affidavitininkai" esame taip suvaržyti 
kvotos, kad tik nepataisomi optimistai vis dar sėdi rankas sudėję ir tikisi sulauksią laimės patekti j 
žadėtąją žemę.
Mūsų apylinkės lietuviai pradeda pamažu skirstytis. Dalis išvyko | Venesuelą, jaunų vyrų dalia (jų tarpe 
agronomai Žemaitis II Dimitrijevas ir daininkas Marijošius) į Kanadą miškų darbams. Dabai vėl visa eilė
užsirašė vykti į Chile; užsirašiusiųjų tarpe Meiliūnas ir Liutikas su šeimomis. Venclovas (žemės ūkio vice-
tarėjas) daro žygių vykti į Australiją.
Jeigu mums nepasiseks kelių mėnesių bėgyje išvykti į U.S., tai į pavasarį gali čia pasidaryti ir visai nešilta. 
Ko gero Rytų saulė gali pradėti šviesti toliau į vakarus.
Nuoširdžiai sveikinkite nuo manęs visus pažįstamus ir neužmirškit parašyti. Geriausios sėkmės.
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... iš JAV

Vitkus atvyko į J.A.V. iš Austrijos 1949 metais. Po to pasikeisdavome vienu kitu laišku, o vėliau ir 
asmeninį kontaktą atnaujinome. Žemiau kai kurios ištraukos iš jo laiškų.

1951 07 25, Holy Family Villa

Mielas Broniau,
Labai dėkoju už laišką ir už kvietimą. Nors iš vienos pusės tektų lyg ir apgailestauti, kad pasiryžote 
apleisti garbingą senbernių būrį, bet vis dėlto nuoširdžiai džiaugiuosi ir sveikinu.
Aš labai norėčiau ir dėsiu pastangų nuvykti, bet esant ūkyje kartu,ir bosu, ir vienu stipriausių darbininkų, 
kartais labai sunku iš jo pasitraukti.
Bijau, kad kaip tik tuo metu gali tekti vežti ir kulti avižas, o be manęs kas mins vežimus.

1958 03  23, Brockton, Mass

Mielas Broniau,
Nors aš tos velnio mašinos ir neturiu, bet plunksna vis tiek yra mano priešas, - aš labai privengiu imti ją į
rankas.
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1958 05 13, Brockton, Mass

Mielas Broniau,
Dabar gali būti sunkiau susitarti, nes nuo šio mėnesio pabaigos aš čia netenku darbo. Vienuolynas 
likviduoja visas karves, o su jomis ir mane.
Kadangi dabar čia nėra vilties gauti greit darbo, tai teks ilgiau paatostogauti, - gal ir į Kanadą pasiseks 
užsukti.

1958 05 27, Brockton, Mass

Labai dėkoju už laišką ir parodytą susirūpinimą mano ateitimi. Aš pats nė kiek nenusimenu, - priešingai 
esu patenkintas, kad šį kartą gausiu kiek ilgiau pailsėti. Tam jau senokai buvo atėjęs laikas.
Rytoj išskrendu kokiai savaitei į Chicagą. Ten apsiuostinėsiu, pasitarsiu ir gal ką nors sukombinuosiu. 
Nežuvome blogesniais laikais, tai ko čia dabar nusiminti. Dolerį kitą blogesniam atvejui jau turiu. Mano 
planai tuo tarpu yra visiškai neaiškūs, tačiau galimas dalykas, kad šią vasarą galėsiu net ir patį
Tillsonburge pasiekti.
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1958 07 19, Monument Beach, Mass

Nuo 18 birželio gyvenu prie Atlanto ponų Lušių vasarvietėje.
Pagelbsčiu jiems darbuotis,   tai taip ir gyvenu jiems nieko nemokėdamas ir iš jų nieko negaudamas. 
Pinigėlis, žinoma, eina, nes tenka kartais pasiraškažyti. Manau čia išbūti bent iki rugpjūčio pabaigai arba 
net ir ilgiau, jei nesusirasiu per tą laiką kokio darbelio.
Laikas bėga labai greit. Mano sveikata ir ūpas neblogi. Nepražuvau iki tol, manau, nežūsiu ir toliau.

1958 09 03, Chicago

Kaip matai rašau iš Chicagos. Chicagoje jau esu ketvirta savaitė. Buvau staiga iškviestas prieš darant 
broliui operaciją. Pasirodė esąs viduriuose vėžys jau beviltiškai išbujojęs. Visas dienas be išimties 
praleidžiu ligoninėje, nes brolio sūnus dirba Washingtone (atskrenda tik savaitgaliais), o brolienė labai 
silpna ir pasimetusi. Kaip matai, mane išsyk užpuolė visos bėdos.
Rugsėjo 5 manau skristi į Rytus, susirankioti ir parsigabenti į Chicagą išmėtytus daiktus. Jei sąlygos leis -
tai, žinoma, pareis nuo brolio padėties ir likimo-bandysiu ieškoti kokio darbo. Šiaip gyvenant, mano 
santaupos gana smarkiai tirpsta.
Jeigu taip susidės reikalai, kad kurį laiką teks būti be darbo išsiblaškymui bandysiu kur nors pavažiuoti. 
Kas žino, gal ir jus galėsiu aplankyti.

Prof. Balio Vitkaus laiProf. Balio Vitkaus laišškaikai

Prof. B. Vitkaus laiProf. B. Vitkaus laišškai rakai raššyti B. Povilaiyti B. Povilaiččiui ir paskelbti knygoje:iui ir paskelbti knygoje:
Povilaitis, B. (2007). Apie Povilaitis, B. (2007). Apie įįvykius, vykius, žžmones ir save. Torontasmones ir save. Torontas--Kaunas.Kaunas.



1958 09 17, Chicago

Labai dėkoju už laišką ir ypač Jums abiems už reiškiamą man užuojautą.
Po keturių savaičių laikymo ligoninėje, brolį parvežė namo, čia pat mūsų akyse džiūsta - iš 170 svarų
liko tik 138, atrodo, kad gyvybės gali užtekti dar porai mėnesių.
Šiuo metu daugiausia sėdžiu namuose. Po biskį dairausi darbo, bet jį nėra taip lengva vyresnio amžiaus 
žmogui susirasti. Yra draugų, kurie siūlo man su kokiu partneriu eit į biznį - liquor store ar tavern. 
Pagalvoju kartais ir ta linkme.
Jeigu sąlygos taip susidėtų, kad kuriam laikui būsiu laisvas, mielai užsuksiu pas Jus pabuvoti. Nesenai 
kalbėjausi su pp. Maneliais. Jie galvoja kada nors Jus atlankyti - gal kada ir susitarsime.

1958 10 21, Chicago

Pas mane senos bėdos. Brolis iš lėto eina žemyn. Aš daugiausia sėdžiu namie. Buvo atsiradęs neblogas 
darbas, bet turėjau atsisakyti, nes negaliu šiuo metu ilgesniam laikui išeiti iš namų.

1959 01 03, Chicago

Sausio 1 d. brolienę su sūnumi išleidau įWashingtoną, pats apsigyvenau rūsyje ir dairausi darbo, tačiau 
šiuo metu nebus lengva jį susirasti.

Prof. Balio Vitkaus laiProf. Balio Vitkaus laišškaikai

Prof. B. Vitkaus laiProf. B. Vitkaus laišškai rakai raššyti B. Povilaiyti B. Povilaiččiui ir paskelbti knygoje:iui ir paskelbti knygoje:
Povilaitis, B. (2007). Apie Povilaitis, B. (2007). Apie įįvykius, vykius, žžmones ir save. Torontasmones ir save. Torontas--Kaunas. Kaunas. 



1959 03 12, Chicago

Mano planuose viskas apsivertė aukštyn kojom, nes sausio 13 d. pradėjau dirbti. Dirbu siuntinių j Europą
siuntimo įstaigoje, Trečiadienius ir sekmadienius turiu laisvus, bet užtat šeštadieniais tikra rugiapjūtė. 
Gyventi susiradau mažą kavalierišką butelį iš kambario, virtuvės ir vonios. Patalpa švari, šviesi ir šilta, -
ko čia daugiau šiuo metu ir bereikia.

1959 11 10, Chicago

Ilgai nerašiau, nes norėjau galutinai susitarti su pp. Maneliais dėl mūsų kelionės. Dabar jau viskas 
sutarta (žinoma jei nebus per daug sniego): išvykstame iš Chicagos ketvirtadienio rytą; sustojame ir 
nakvojame Detroite. Pas jus tikimės atsirasti penktadienį tarp 12 ir 2 val. po pietų. Tą ir sekančią dieną
norėtume praleisti pas Jus arba kur nors netoli Jūsų.
Nors mes visi trys dabar vedame labai padorų gyvenimą, bet, jeigu ilgo nesimatymo proga kokia 
puskvortė pateks į Jūsų šaldytuvą, manau, ji netaps paniekinta.
Tad iki malonaus pasimatymo.

Prof. Balio Vitkaus laiProf. Balio Vitkaus laišškaikai
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Prof. Balio Vitkaus laiProf. Balio Vitkaus laišškaikai

Prof. B. Vitkaus laiškas, rašytas B. Kvikliui 1952 m.
IIšš DaugailiDaugailiųų pagrindinpagrindinėės mokyklos muziejauss mokyklos muziejaus



Prof. Balio Vitkaus laiProf. Balio Vitkaus laišškaikai

Prof. B. Vitkus, siųsdamas laiškus į Lietuvą, pasirašinėjo Edvardo Lukonio slapyvardžiu 
(Edvardas – sūnėnas, O Lukonis- nuo kaimo Lukonys).

IIšš asmeninio Ramintos asmeninio Ramintos ŽŽadeikaitadeikaitėėss DailidienDailidienėės archyvos archyvo



Prof. Balio Vitkaus laiProf. Balio Vitkaus laišškaikai

Prof. B. Vitkaus laiškas, rašytas giminėms 1968 m.
Iš asmeninio Ramintos Žadeikaitės-Dailidienės archyvo
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Prof. B. Vitkaus laiškas, rašytas giminėms 1982 m.
IIšš DaugailiDaugailiųų pagrindinpagrindinėės mokyklos muziejauss mokyklos muziejaus



Mano  1944 metais pasitraukimui iš Lietuvos buvo daug priežasčių. Jas čia suminėsiu:
1.Jau 1917 m., būdamas studentu Petrapily, išgyvenau rusų revoliuciją ir vėlyvesnį
komunistų valdžios siautėjimą, netvarką bei nekaltų žmonių žudymą. Jau tuomet gavau 
supratimą, koks gali būti gyvenimas komunistams valdant.
2.1940 m. komunistams Lietuvoje paėmus valdžią, mane po  15 metų darbo tuojau atleido 
iš Žemės ūkio akademijos dėstytojo pareigų, net nepaaiškindami atleidimo priežasties. 
Kiek vėliau vienas tos komisijos narys privačiai  man  paaiškino,  kad mano pasilikimas 
akademijoj    būtų apsunkinęs    studentų komunistinį perauklėjimą.
Tiesa, tas atleidimas buvo kartu ir mano išgelbėjimas, nes 1941 m. birželio mėn. buvo su 
šeimomis išvežti į Sibirą prof. Juozas Tonkūnas, prof. Vincas Vilkaitis, doc. Jokūbas 
Stanišauskis, lektorius Mečys Žemaitis. Visi jie 1940 m. valymo metu buvo palikti dirbti 
akademijoj.
Prof. Vincas Vilkaitis, jo žmona lektorė Sofija Orvydaitė Vilkaitienė, doc. Jokūbas 
Stanišauskis ir lektorius Mečys Žemaitis mirė Sibire. Vilkaičių vaikai, Tonkūnų šeima ir Ona 
Stanišauskienė vėliau grįžo į Lietuvą.
Tuo metu buvo atvykę ieškodami manęs tėviškėje ir buvusioje mano darbovietėje (prie 
Kuršėnų), tačiau aš nuo gegužės 1 d. buvau perkeltas prie Telšių eiti 14 sovchozų
zootechniko pareigas. Man buvo patarta mažiausia prisilaikyti namuose, bet važinėti iš
vieno ūkio į kitą, ypač susipažįstant su tų ūkių ganyklomis. Tik vėliau aš supratau, ką tas 
patarėjas (komunistas) turėjo galvoj. Ir šiandien esu jam labai dėkingas.
3. Antrajam Pasauliniam karui prasidėjus, man teko būti Laikinosios Vyriausybės Žemės 
ūkio ministeriu. Ministerio kabinete radau užsilikusią kai kurių žemės ūkio darbuotojų
charakteristiką. Jų skaičiuje ir mano. Be visos eilės komunistinių „komplimentų", 
paskutinis sakinys buvo toks: turi būti skirtas ištrėmimui.
Iš viso, kas aukščiau pasakyta, išvada galėjo būti tik viena: nors ir skaudančia širdimi, 
turėjau tačiau apleisti savąjį kraštą.

Prof. Prof. BBalysalys VitkusVitkus. . BuvauBuvau skirtasskirtas iišštrtrėėmimuimimui

IIšš knygos: Prunskis, J. (1980). Bknygos: Prunskis, J. (1980). Bėėgome nuo teroro. gome nuo teroro. ČČikaga, p. 109ikaga, p. 109--110110.



BALYS VITKUS 75 METŲ SUKAKTYJE

Nesigilindamas per daug į B. Vitkaus biografinę statistiką, noriu čia iškelti keletą aspektų
iš jo gyvenimo istorijos. Kadangi jo kūrybingiausi metai buvo Žemės Ūkio Akademijoje, tat 
pirmiausia ir dera keliais žodžiais paminėti, kaip jį matė studentai. Aš pats klausiau jo
gyvulininkystės paskaitas apie gyvulių veisimą ir apie atskirus namų ūkio gyvulius bei
paukščius, kai jis buvo dar jaunas docentas. Mūsų susidarytas įspūdis, regis, nepakito ir
vėlesnėse studentų kartose. Bendra studentų nuomonė buvo ta, kad buvo verta jo
paskaitų klausyti. Jo grynas, aiškus, stiprokas balsas ir taisyklinga lietuvių kalba
formuluoti sakiniai buvo lengva absorbuoti. Didelį įspūdį darė ir tai, kad jis niekada
nenaudojo užrašų ir paskaitų metu nieko iš popieriaus neskaitė, net nemaža statistinės
medžiagos pateikdavo iš atminties. Tą jis galėjo padaryti tik savo fenomenalinės atminties
dėka. Studentų vardus ir pavardes įsidėmėdavo per labai trumpą laiką. Ta jo fenomenalinė
atmintis jam ypač padėjo sekti tarptautinę mokslinę literatūrą, kurios tada buvo gausu
ypač vokiečių kalba. Be to, jam lengvai buvo įkandama literatūra ir rusų, lenkų bei
prancūzų kalbomis. Todėl jam nebuvo sunku perteikti studentams pačias paskutines
gyvulininkystės mokslo naujienas.

ApieApie pprofrof. Bal. Balįį VitkVitkųų

Povilaitis, B. (1973).Povilaitis, B. (1973). Aidai.Aidai. Balys Vitkus 75 metBalys Vitkus 75 metųų sukaktyjesukaktyje..



Būdamas ilgesnį laiką ŽŪA profesorių tarybos sekretorium, kurį laiką prorektorium ir vėliau 
rektorium, B. Vitkus dalyvavo įvairių administracinių problemų sprendime ir ŽŪA gyvenimo 
tvarkyme bendruose ir kasdieniniuose reikaluose. O tų reikalų buvo begalės, nes priešingai 
kaip universitete, nebuvo fakultetų, taigi ir dekanatų, ir todėl rektoratas turėjo be savo 
betarpiškų pareigų eiti ir dekanato pareigas. Tuo būdu ant rektoriaus pečių gulė dviguba 
atsakomybės našta. Reikia dar pažymėti, kad ŽŪA esant ne mieste, net ir tolokai nuo bet 
kokio didesnio miestelio, Akademijos reprezentacijos pareiga sostinėje ar pačioje 
Akademijoje dažnai buvo itin apsunkinanti rektorių pareiga. Rektoriaus pareigose B. Vitkus 
buvo visiems labai priimtinas, nes savo sprendimuose visų pirma atsižvelgdavo į
humaniškąją reikalo pusę. Jo lengvas priėjimas prie žmogaus ir geras vokiečių kalbos 
valdymas buvo vienintelė garantija, kad ŽŪA galėjo kurį laiką veik normaliai funkcionuoti 
vokiečių okupacijos metais, o studentai buvo apsaugoti nuo okupantų reikalaujamo darbo 
prievolės atlikimo. Visi tada ŽŪA džiaugėsi, kad tokio didelio takto ir administracinio 
sugebėjimo žmogus buvo šios įstaigos vyriausias tvarkytojas.
Veikla visuomeninio gyvenimo srityje B. Vitkui buvo irgi labai arti prie širdies. Jis buvo 
ilgametis Vilniui Vaduoti Sąjungos centro valdybos narys, taip pat buvo ir Lietuvos 
Agronomų Draugijos centre. Dalyvavo ir specializuotose draugijose, kaip Galvijų Kontrolės 
Ratelių Sąjunga ir kt. Gal daugiausia jam prie širdies yra ateitininkų organizacija, su kuria 
jis neišskiriamai yra susijęs nuo 1912 m. ŽŪA ateitininkų korporacija Agricola buvo išrinkusi 
jį savo garbės nariu. JAV nuo 1955 m. jis yra VLIKo narys.
Prof. Balio Vitkaus atliktas darbas, keliant Lietuvos žemės ūkį, paruošiant žemės ūkio 
specialistų ir nesišalinant visuomeninės veiklos, yra pelnęs jam pagarbą ne tik jo gausių
draugų, bet ir visų kitų.

ApieApie pprofrof. Bal. Balįį VitkVitkųų

Povilaitis, B. (1973).Povilaitis, B. (1973). AidaiAidai.. Balys Vitkus 75 metBalys Vitkus 75 metųų sukaktyje.sukaktyje.



Kaip dėstytojas paliko studentams labai gerą įspūdį savo iškalba ir atmintimi. Paskaitas 
skaitė gana nuosekliai, lentoje mintinai rašė įvairius skaičius, lenteles. Būdavo, baigė
paskaitą ir po 15 minučių ateina toliau skaityti. Ir man atrodydavo, jog jis anąkart, 
nebaigęs sakinio, tik įlipa į katedrą ir tęsia nebaigto sakinio dalį. Kaip dėstytojas buvo 
įdomus. Jis mylėjo pabūti linksmesnėse kompanijose ir visuomet turėjo humoro jausmą. 
Atsimenu, kai B. Vitkus pobūvyje pas selekcijos stoties direktorių Z. Mockevičių suskėlė
humorą. Ten dalyvavo prof. Kemėšis, S. Mastauskis ir P. Jucaitis. Kiek išgėrus, B. Vitkus 
tyčia ėmė kalbėti šiokius tokius niekus. F. Kėmešis, kaip kunigas, klausė ir pagaliau sako:
- Iš šios kalbos aš nieko gero nematau, kaip tik eilines blevyzgas.
B. Vitkus tuojau sureagavo ir F. Kemėšiui atsakė:
-Oi, kokios pas tamsta blogos mintys...
Po tokios replikos visi pradėjo juoktis, tame tarpe ir F. Kėmešis.
B. Vitkus buvo nevedęs, gražiai dainavo ir dažnai dalyvaudavo studentų surengtuose 
pobūviuose. Taigi buvo visuomeniškas žmogus. Dalyvavo Žemės ūkio organizacijų veikloje. 
Apsilankydavo pas Dotnuvos apylinkės dvarininkus, pavyzdžiui draugavo su dvarininku 
Jucevičiumi. Drąsesnės studentės, kaip kavalieriui, iškrėsdavo ir pokštus.
Karo metu B. Vitkus jau buvo profesorius, ėjo akademijos rektoriaus pareigas. Turėjo daug 
sunkumų kaip vokiečiai uždarė akademiją. Vokiečiams traukiantis, jis išvyko į Vokietiją, po 
to į JAV. Tenai dirbo pašte siuntinių skyriaus vedėju.

PriPrisisiminimaiminimai apieapie pprofrof. Bal. Balįį VitkVitkųų

SubaSubaččius, A. (2003). Dviejius, A. (2003). Dviejųų karkarųų ir keturiir keturiųų santvarksantvarkųų gyvenimasgyvenimas.



Kartą Liudviko ir Uršulės sūnus Balys Vitkus, tuo laiku Žemės Ūkio akademijos 
docentas, per Laisvės alėją ėjo kartu su dviem dukterėčiom – Giedre ir Laima. Jis 
kilojo skrybėlę visiems studentams, sveikinusiems studentę panelę Giedrę. Etiketas  
liepė atsakyti į pasveikinimą visų, nors ir nepažįstamų, kurie sveikina su tavim 
einančią moterį. Beje, profesoriai vadindavo studentus kolegomis ir elgdavosi su jais 
kaip su sau lygiais suaugusiais žmonėmis. Balys buvo labai kultūringas ir 
išsiauklėjęs, bet drauge ir labai linksmas, turįs humoro jausmą.
Kai jis nusipirko automobilį (o tada Lietuvoje keliais važinėdavo jų labai nedaug, ir 
arkliai labai baidydavosi), sutikęs kelyje moteriškę, važnyčiojančią besibaidantį arklį, 
Balys sustodavo, išlipdavo, paėmęs už apynasrio pravesdavo arklį pro mašiną ir tik 
tada važiuodavo toliau.
Teko jam dalyvauti pobūviuose Smetonos aplinkoje, ir ten buvo mielai priimamas, 
nors buvo opozicionierius, aktyvus ateitininkų veikėjas ir Smetonos nemėgo. 
Laukiamas jis buvo visur. Kai atvažiuodavo Staškūniškin, jau būdamas Akademijos 
profesorius, pas jį ateidavo apylinkės ūkininkai pakalbėti, pasitarti ūkio klausimais. 
Ir jam niekada nenusibosdavo. Stoviniuodavo apie kokią karvę ar arklį ilgiausiai 
besikalbėdami.

PriPrisisiminimaiminimai apieapie pprofrof. Bal. Balįį VitkVitkųų
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Iš Lurdo Balys visiems giminaičiams parvežė gražių rožančių, o savo mamai Uršulei 
švęsto vandens įdomioje žydroje skardinėje su Lurdo atvaizdu. Kažkuriai anūkei 
senelė liepusi nunešti įpylus į puodelį Lurdo vandens tetai Anciai (sodybos visai arti). 
Pakelėje vanduo išsipylė. Bijodama prisipažinti išliejusi iš taip toli vežtą švęstą
vandenį, toji prisėmė skardinę iš duobutės ir nunešė.
Iš kažkurios kelionės Balys parsivežė guminių apelsinų ir duonos rėkelių. Jos visai  
nesiskyrė nuo tikrų, tik buvo tuščiavidurės ir paėmus sucypdavo kaip vaikiškas 
žaisliukas. Balys įdėdavo jų prie tikrų, ir kas nors iš svečių paėmęs mesdavo 
išsigandęs. Visiems būdavo juoko. Iš Prancūzijos jis parsivežė pagarsėjusios 
pranašautojos modemuaselle Lenormand kortas būrimui su įvairiais kabalistiniais 
paveiksliukais ir pridėta instrukcijų, kaip jomis naudotis. Kažin, ar jis tikėjo būrimu. 
Tai greičiau pasismaginimui. Iš Alžyro ir Tuniso Balys parsivežė raudoną, turkišką, 
kaip apverstas pailgas puodas, su kutosu vidury kepuraitę, ilgą, rytietiško porceliano 
pypkę, labai gražių, šilkinių, arabiškom raidėm ir raštais austų staltiesėlių, takelių. Iš
Amerikos parsivežė ant natūralios odos gabalo nupieštą indėno kario portretą.
Buvo Balys ir Vatikane.

PriPrisisiminimaiminimai apieapie pprofrof. Bal. Balįį VitkVitkųų
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Dėdė Balys buvo nepaprastai įdomi asmenybė, buvo toks pat geidžiamas jaunikis 
kaip dabar M. Mikutavičius. Liko viengungis gal todėl, kad neišsirinko, bet gal ir todėl, 
kad jam patiko tas gyvenimo būdas, visur laukiamas svečias, visose draugijose 
tinkamas, su niekuo nesusirišęs, o be to ir giminės numylėtinis, absoliučiai visų. Ir 
dabar kiek aš žinau daug apie dėdę ne pati, nes buvau dar visai mergytė, o iš tetų, 
dėdžių, pusseserių pasakojimų – dėdė buvo legenda. Dėdė buvo giminės širdis. 
Nebuvo giminėj nei tolimų, nei artimų giminių, kurie jo nemylėtų, kur jis nebūtų
laukiamas svečias ir kur nebūtų apie jį nuolatos kalbama ir pasakojama. Jo posakiai, 
jo visokie nutikimai, jo visur būdavo pilna ir jis buvo numylėtinis visos Vitkų šeimos. 
Kamajuose viena sesuo buvo ištekėjusi už vaistininko, na ir ten būdavo subuvimo 
vieta. Vaistininkas, kuris sakydavo ne arbata, o arbota, tai dėdė Balys praminė jį
Dėde Arbota. Arba mėgdavo taip sparnuotai sakyti: reikia važiuoti į Kamajus 
“apsiėjimo” mokytis, nes kažkada dėdė buvo prasitaręs, kad tos jaunosios 
pusseserės sakydavo – atvažiuotum pas mus dažniau pasisvečiuoti – apsiėjimo 
pasimokyti. Tai ir liko giminėje dėdės paleistas sparnuotas posakis: “Važiuokim į
Kamajus apsiėjimo mokytis”. Visokių tokių panašių sparnuotų žodžių buvo pilna. Jau 
šposyti tai jis visada mėgo, kas antras sakinys būdavo su kokiu nors šposu.

PriPrisisiminimaiminimai apieapie pprofrof. Bal. Balįį VitkVitkųų
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Prof. Balio Vitkaus Prof. Balio Vitkaus daiktadaiktai, ii, iššsaugoti giminaisaugoti giminaiččiiųų LietuvojeLietuvoje

Kryželis, parvežtas seseriai 
Veronikai Vitkutei iš kelionės 
po Izraelį, apie 1935 m.

Iš B. Vitkaus bibliotekos:  12 tomų
vokiškų enciklopedijų rinkinys 

“Der größe Herder”
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