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Pogrindžio „ab“ spaustuvėje 1980–1990 m. išleisti leidiniai

Spaudos mašina, naudota pogrindžio leidiniams spausdinti

Šiltnamyje įrengtas slaptas įėjimas į pogrindžio
spaustuvę. Nuotr. Vilmos Juozevičiūtės, 2008 m.

Juozas Bacevičius gimė 1918 m. kovo 17 d. Karčrūdėje, Jankų valsčiuje, Šakių apskrityje. Juozo tėvai turėjo apie 6 ha žemės, dirbo miškų
ūkyje. Šeimoje augo 4 sūnūs ir 2 dukros. 1930–1934 m. J. Bacevičius,
vienuolių globojamas, Italijoje mokėsi amatų, mokėjo italų ir lotynų
kalbas. 1936–1937 m. jis tapo savanoriu ir tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Pirmąją sovietų okupaciją praleido kaime. Po Antrojo pasaulinio
karo vertėsi atsitiktiniais darbais. Ilgus metus dirbo Šakių miškų ūkyje.
Nuo 1975 m. iki 1978 m. darbavosi Kauno miškų ūkyje. 1954–1958 m.
buvo Paluobių (Šakių r.) parapijos komiteto pirmininkas.
XX a. aštuntajame dešimtmetyje J. Bacevičius aktyviai dalyvavo
neginkluotame antisovietiniame pasipriešinime. Bendradarbiavo su
kunigais disidentais Sigitu Tamkevičiumi, Juozu Zdebskiu, drauge su
jais daug nuveikė rengdamas, daugindamas ir platindamas pogrindžio
spaudą. J. Bacevičius tapo vieno reikšmingiausių pogrindinių savilaidos leidinių – „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ – platintoju.
Matydami pragaištingus sovietinės propagandos vaisius, istorinės
ir religinės literatūros stoką, 1979 m. J. Bacevičius drauge su spaustuvininku Vytautu Andziuliu sumanė įkurti nelegalią pogrindžio
spaustuvę ir spausdintu žodžiu priešintis okupuotos Lietuvos žmonių sovietizacijai ir ateizacijai. Salių kaime, kolektyviniame sode, išsidėsčiusiame kalno šlaite, J. Bacevičius ir V. Andziulis iškasė kelių
metrų gylio požeminę slėptuvę. Į ją įkėlė spausdinimo mašiną, įvedė
signalizaciją, kuri turėjo perspėti apie pavojų. Įėjimas į slėptuvę ėjo iš
šiltnamio. Jis buvo užmaskuotas slankiuoju baseinu. Spaustuvė buvo
pavadinta abiejų įkūrėjų inicialais – „ab“.
1980 m. šioje pogrindžio spaustuvėje-leidykloje išspausdinta pirmoji knygelė – vyskupo Kazimiero Paltaroko „Tikybos pirmamokslis“. Spaustuvė veikė iki Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Visą
tą laiką čia dideliais tiražais buvo spausdinamos sovietinei sistemai
priešiškos knygos. Iš viso dideliais tiražais išspausdinta daugiau nei
20 pavadinimų patriotinio ir religinio turinio knygų ir brošiūrų. Čia
buvo išleisti Juozo Urbšio prisiminimai, Adolfo Damušio studija
apie sovietinį genocidą, poetų Juozo Gražulio, Roberto Grigo (Rasūno), Kęstučio Genio kūryba ir daug kitų leidinių. Išspausdinta apie
138 tūkst. egzempliorių.
Spausdinimo procesas vyko sklandžiai: V. Andziulis prižiūrėdavo
spausdinimą, J. Bacevičius požemyje išspausdintus lapus lankstydavo,
brošiūruodavo ir įrišdavo. Vėliau J. Bacevičius autobusais, traukiniais
arba pakeleivingais automobiliais šią spaudą išvežiodavo po visą Lietuvą. Tai buvo rizikingas darbas, reikalaujantis išradingumo ir nuovokos, nes daugelis kunigų ir aktyvių pasauliečių, kuriems buvo skirti
„ab“ leidiniai, buvo nuolatos stebimi KGB informatorių.
1986 m. „ab“ spaustuvėje išspausdintas J. Bacevičiaus parengtas,
V. Šauklio slapyvardžiu pasirašytas leidinys „Trumpa Lietuvos istorija“. J. Bacevičius surinko medžiagą ir parengė knygą „Lietuvių vargai
dėl savo kalbos Vilniaus krašte“, kurią 1991 m. išleido jo bendražygis
V. Andziulis.
Kartu su V. Andziuliu už pogrindžio veiklą J. Bacevičius 1992 m.
buvo apdovanotas „Lituanicos“ avalynės fabriko literatūrine premija.
Atkūrus nepriklausomybę, jis buvo Lietuvos krikščionių demokratų
partijos narys, vieną kadenciją – Kauno miesto tarybos deputatas.
Mirė J. Bacevičius 1995 m. liepos 19 d. Kaune. Palaidotas Paluobių
(Šakių r.) kapinaitėse.
Nuo 1997 m. spaustuvė „ab“ yra Vytauto Didžiojo karo muziejaus
Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus padalinys. Spaustuvėjemuziejuje galima pamatyti iškiliosios spaudos įrangą, antinacinio, antisovietinio pasipriešinimo dokumentų kopijas, pogrindinės spaudos
leidinius, rezistencijos dalyvių fotografijas.
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