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Savanoriška karo tarnyba – 
patriotizmo mokykla

Ar Gediminas buvo karalius?
Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, Vilnius

Popiežiaus Jono Pauliaus II skulptūra. 
 Kun. V. Šimkūno SJ nuotr.

Šiauliuose atidengtas paminklas 
Pal. Jonui Pauliui II

Inesė RATNIKAITĖ, Šiauliai
Š. m. lapkričio 4 d. Šiauliuose atideng-

tas ir pašventintas monumentas – popie-
žiaus Jono Pauliaus II skulptūra. Sukurta 
iš granito ir bronzos, ji pastatyta Šv. Igna-
co Lojolos bažnyčios kiemelyje. Šioje baž-
nyčioje, lankydamasis Lietuvoje 1993 m. 
rugsėjo 7 d., meldėsi ir ilsėjosi popiežius 
Jonas Paulius II. Monumentui padaryta 
kryžiaus formos aikštė, įrengtas apšvieti-
mas. Šiauliečių Žuklių šeimos užsakymu 
šį monumentą sukūrė vilnietis skulptorius 
Mindaugas Junčys.

Monumento atidengimo šv. Mišias 
jaukioje jėzuitų bažnyčioje aukojo Šiau-
lių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių 
vyskupas Jonas Boruta SJ, jo padėjėjas 
vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vo-
dopjanovas OFM, kunigai jėzuitai. Šiaulių 
Šv. Ignaco Lojolos bažnyčios rektorius T. 
Algis Baniulis SJ pasidžiaugė į Šiaulius 
iškilmėms atvykusiais Vilniaus Šv. Ka-
zimiero bažnyčios rektoriumi T. Stasiu 
Kazėnu SJ ir Kauno jėzuitų namų vyres-
niuoju T. Aldonu Gudaičiu SJ. Į pamaldas 
susirinkę žmonės netilpo bažnyčioje. Dalis 
jų liko prieangyje. 

Pamokslą T. Aldonas Gudaitis SJ 

Tokį klausimą esu gavęs ne iš vieno 
„Vorutos“ skaitytojo. Jiems rūpi karaliaus 
sąvoka. Ką vadiname karaliais? Ar senosios 
Lietuvos valstybės valdovus galima vadinti 
karaliais? Apie visa tai ir bus kalbama šiame 
straipsnyje. Karaliai yra, vaizdingai kalbant, 
dviejų rūšių: 1) valdovai, neturintys siuze-
reno (turinčio jam pavaldžių vasalų – že-
mesnio rango valdovėlių), taigi niekam 
nepriklausantys, ne submonarchai ir 2) 
popiežiaus nurodymu pateptieji valdovai. 

Pirmajai rūšiai priklauso visi senosios 
Lietuvos valstybės valdovai. Dėl XIII–XIV a. 
Lietuvos valdovų negali kilti net abejonių. 
Jie karaliais laikė patys save ir taip juos va-
dino kitų šalių valdovai, net popiežius. Tai 

Akad. Zigmas Zinkevičius

matyti iš tarpusavio susirašinėjimų. Antai 
popiežius Jonas XXII laiške Prancūzijos ka-
raliui 1323 m. lapkričio 7 d. rašė: Gediminas, 
kuris save tituluoja lietuvių ir rusų karaliumi (se 
regem Lethoviae et ruthenorum intitulyat). Li-
vonijos kronikoje skaitome: Lietuvos karalius 
Algirdas surinko stiprią kariuomenę ir įsiveržė į 
brolių kraštą. Toje pačioje kronikoje: Karalius 
Kęstutis kartu su savo sūnumis ir Algirdo sūnu-
mis, savo sūnėnais, su didele kariuomene, kurioje 
buvo ir rusų, kaip priešai įsiveržė i Kuršą. 

Tokių pavyzdžių daug
Juose lietuvių karaliai niekuo neišski-

riami iš kitų kraštų karalių. Ir mes neturime 
jų skirti. Todėl istoriko prof. Alfredo Bum-
blausko siūlymas juos vadinti nesisteminiais 
karaliais, t. y. išskirti iš kitų, yra nevykęs. 
Kaip ir kitur, taip ir Lietuvoje, karaliais buvo 
vadinami tiek dar nekrikštyti pagonys, tiek 
ir jau pakrikštyti, krikščionys. Tikyba šiuo 
atveju neturėjo reikšmės. 

Antrosios rūšies karalius (popiežiaus 
nurodymu pateptasis) buvo Mindaugas. 
Vėliau, Jogailai tapus Lenkijos karaliumi, 
šia sąvoka piktnaudžiaudami lenkai sten-
gėsi pavergti Lietuvą, ją prisijungti prie 
savo tada daug mažesnės valstybės. Lenkai 
popiežiaus nepateptuosius savus valdovus 
linkę vadinti karaliais, bet tik ne lietuvius. 

Nukelta į 13 p.

Lapkričio 23 d. – Lietuvos kariuomenės diena

Š. m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi 
Lietuvos kariuomenės padaliniuose Rukloje 
ir pasveikino karius Lietuvos kariuomenės 
dienos proga.

Už nuopelnus krašto apsaugai šalies 
vadovė įteikė valstybės apdovanojimus 
tarptautinėje NATO operacijoje Afganistane 
pasižymėjusiems kariams. Vyčio Kryžiaus 
ordino Riterio kryžiumi apdovanotas pul-

kininkas leitenantas Eligijus Senulis, Vyčio 
Kryžiaus ordino medaliu – vyresnysis ser-
žantas Egidijus Bačėnas.

Šalies vadovė Didžiojo Lietuvos etmono 
Jonušo Radvilos mokomajame pulke susiti-
ko su karių savanorių kursuose esančiais ir 
savanoriškai bazinius karinius mokymus 
atliekančiais kariais, stebėjo iškilmingą ri-
kiuotę ir jų priesaikos ceremoniją.

„Šalyje daugėja patriotiško jaunimo, su-

prantančio pareigą Tėvynei ir prisiimančio 
atsakomybę už savo šalį. Savanoriška karo 
tarnyba, kurią kasmet renkasi vis daugiau 
jaunuolių – geriausia patriotizmo mokykla 
ir dar vienas įrodymas, kad prireikus šalis 
turės į ką atsiremti. Būti naudingam valsty-
bei – kiekvieno mūsų pasirinkimas“, – teigė 
šalies vadovė.

Į savanoriškus trijų mėnesių mokymus 
vien šiemet atėjo apie 700 kareivių. Daugu-
ma jų toliau tęs tarnybą Lietuvos kariuo-
menėje, kiti papildys kariuomenės rezervą. 
Jame jau yra 70 tūkstančių būtiniausias 
žinias turinčių karių.

Prezidentės teigimu, būtina tinkamai 
organizuoti ir sutvarkyti parengtąjį kariuo-
menės rezervą, nuolat atnaujinti jų žinias, 
kad kilus grėsmei jie būtų pasirengę vykdyti 
gynybines užduotis ar paremti Lietuvos 
sąjungininkų pajėgas.

Prezidentė taip pat apsilankė Sausumos 
pajėgų Juozo Lukšo mokymo centre, kur 
vyksta sausumos pajėgų kariniai mokymai 
ir ruošiami sertifikuoti specialistai.

Šalies vadovė padėkojo visiems Lietuvos 
kariams už drąsą, pasirengimą ir pasirinktą 
pareigą Tėvynei. Prezidentė palinkėjo, kad 
Kariuomenės diena taptų ne tik švente kariš-
kiams, bet ir aktyviu kvietimu visiems būti 
atsakingais savo šalies piliečiais.

Prezidentės spaudos tarnyba

Prezidentė Dalia Grybauskaitė lankėsi Lietuvos kariuomenės padaliniuose Rukloje. 
Dž. G. Barysaitės nuotr.

Tragiški lietuvių karių likimai 
Pirmajame pasauliniame kare

Arvydas POCIŪNAS

Pasiilgau lietuviškos kalbos...

Vytas MILIAUSKAS

Drąsiai skelbkime 
Evangelijos paslaptį

Dalia BUKONTIENĖ
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Dionizas Poška kaip istorikas
Habil. dr. Benediktas JANKAUSKAS, Kaunas

Minimą D. Poškos straipsnį18,20 R. Grikšaitė21 
sieja su istoriko T. Narbuto veikalu „Lietuvių 
tautos istorija“ (LTI). Apie tai ji rašė: „Kaip by-
loja antro LTI tomo parankinis egzempliorius, 
istorikas gerai žinojo šį rašinį, be to, ir kitus 
D. Poškos darbus, juolab kad Šaurų dvaro 
(T. Narbuto gyvenamoji vieta – B. J.) bibliotekoje 
buvo saugoma nemažai šio žemaičių literato 
rankraščių. Antra vertus, vargu ar būtume tei-
sūs kalbėdami apie šį D. Poškos testamentą 
(taip R. Grikšaitė vadina tą straipsnį dėl to, kad 
jis atspausdintas prieš D. Poškos mirtį – B. J.), 
kaip apie išskirtinį, programinį dokumentą, 
turėjusį ypatingą poveikį to meto šviesuomenei, 
besidominčiai Lietuvos praeitimi. Ir vis dėlto šis 
straipsnis rodo bendrą lygį, bendrą nuotaiką, 
gimstantį norą rašyti patiems, t. y. tokiu būdu 
išvengti klaidų, kurias sąmoningai ar nesąmo-
ningai darė kiti“21. 

Kitas daug platesnis bemaž tuo pačiu metu 
atspausdintas D. Poškos veikalas buvo „Kai-
miečio artojo mąstymai apie lietuvių ir žemaičių 
tautos istoriją ir jos kalbą“22. T. Narbutas, būda-
mas 20 metų jaunesnis už D. Pošką, savo veikale 
LTI daug kur rėmėsi jo darbais. Rašydamas apie 
pirmykštę lietuvių gentį hirius19, jis pateikia 
nemažai tos genties vardą primenančių Lietu-
vos vietovardžių ir nurodo į D. Poškos darbus 
teigdamas: „Dionizas Paškevičius, tyrinėdamas 
herulus ir hirius, vardija Žemaitijoje esančius 
vietovardžius, kurie rodo, jog ten kadaise 
gyveno toji lietuvių gentis.“ Keletą iš daugelio 
D. Poškos cituojamų vietovardžių nurodau ir 
šiame straipsnyje: Girkantiškė, Girdiškė, Girš-
nai, Girdaičiai, Girkalnis, Girininkai, Giliogiris, 
Daugirdai, Užgiriai, Vozgirdai19, 22. 

Ir iš tikrųjų minimame veikale22 D. Poška 
rašė ne tik apie herulius, bet ir apie „scirus, arba 
skirius“, „nomadus“, kuršius, Žemgaliją, apie 
Palemoną, Žemaitijos ežerus, upes, tyrelius ir 
kt. Čia pat jis apibūdino savo pažiūras į istoriją, 
teigdamas, kad „Kiekvienas sąmoningas žmo-
gus turi tokį dvasioje ir kraujuje glūdintį įgimtą 
norą, jog visų pirma trokšta žinoti savo tėvynės, 
savo tautos, krašto istoriją, o tik vėliau nori pa-
žinti gretimų valstybių ir visuotinę istoriją, bet 
gimtąją tėvų kalbą būtinai turi mokėti.“ 

Dar yra žinomas D. Poškos darbas „Apie 
senovines pagoniškas religines apeigas Lietuvos 
ir Žemaičių kunigaikštystėse“23, 24, kuris, mano 
spėjimu, ne tik paskatino T. Narbutą imtis rašyti 
LTI, bet ir prisidėjo jam rašant ypač pirmąjį to 
veikalo tomą25. Tokį spėjimą paremia D. Poškos 
darbų citavimas keliose pirmojo tomo vietose. 
T. Narbutas savitai panaudojo D. Poškos su-
kurtą Baublių muziejų savo įdėjoms paremti. 
Pirmojo LTI tomo skyrelyje „Šventieji medžiai“ 
(p. 233–242) T. Narbutas, nurodydamas 1817 
ir 1829 m. leidinius26,27, rašė: „Neseniai buvo 
aptiktas kadaise milžiniškas ir labai senas jau 
bedžiūstantis ąžuolas; kadangi jis išliko, todėl 
teisingai manoma, kad jis garbintas kaip šven-
tasis. Jį atrado pats poetas Dionizas Paškevičius 
Bardžių dvare, Žemaitijoje, arti Kražių, prie vieš-
kelio į Raseinius, tarp Nemakščių ir Kaltinėnų 
miestelių. Šis tėvynės paminklų brangintojas 
liepė sutrūnijusiame šio ąžuolo kamiene įrengti 
kabinetą, turintį 7 uolekčių, 18 colių skersmenį, 
kuriame dabar jis laiko retų senienų kolekciją 
ir istorijos veikalus apie krašto praeitį. Mitolo-
ginis šio ąžuolo vardas yra Baublys (Baublis); 
žemaičių tarmėje tai turėtų reikšti buliaus balso 
apibūdinimą, balso, kokiu nebliauna nei karvė, 
nei jautis. Matyt, tai buvo vienas ąžuolų prana-
šautojų, iš kurio sutrūnijusio vidaus pasigirsda-
vo balsas, panašus į buliaus baubimą.“ Toji citata 
paliudija, kad T. Narbutas pirmąjį LTI tomą jau 
rašė tarp 1829 (vėlyvoji nurodyto šaltinio data)  
ir 1930 metų (D. Poškos mirties data). 

Subtiliai T. Narbutas minėjo D. Pošką 
aprašinėdamas senovės lietuvių laidojimo 
papročius. LTI pirmojo tomo 378 puslapyje jis 
rašė apie akmeninę urną mirusiojo palaikams 
laikyti, rastą „ties Pleviškių kaimu, aštuonios 
mylios nuo Karaliaučiaus prie Priegliaus upės.“ 
Priede parodytas tokios urnos piešinys. Išsamiai 
aprašęs tą urną, T. Narbutas nurodė D. Pošką 
teigdamas: „Lygiai tokią pat urną turėjo Dio-
nizas Paškevičius savo rinkinyje. Žemaitijoje 
kapinėse, tai yra laidojimo vietose, buvo rasta 
ir daugiau tokių urnų.“ Tai T. Narbutas rašė, 
remdamasis K. Nezabitauskio straipsniu28. 

Paties D. Poškos rašytu straipsniu29 T. Nar-
butas rėmėsi teigdamas, kad „Vilniuje lietuviš-
kus pamokslus kunigai iš ambonų sakydavo 
iki XVII amžiaus pirmojo ketvirčio.“ Tai, beje, 
dėmesio verta žinia ir dabartiniams Vilniaus 
krašto „problemų“ sprendėjams. 

Minėtieji D. Poškos darbai pirmiausiai buvo 

atspausdinti lenkų kalba, todėl lietuviakalbiui 
skaitytojui jie buvo sunkiau prieinami ir su-
prantami, tad ir mažiau žinomi. Nors 1959 m. 
pasirodė D. Poškos „Raštai“17, kuriuose buvo 
dauguma jo kūrinių ne tik dabartine lietuvių 
kalba, bet ir rašyti lenkiškai ar žemaitiškai-len-
kiškai, tačiau tai jau nedaug padėjo populiarinti 
jo kūrybą – domėjimasis tais darbais tada buvo 
gerokai sumažėjęs.

D. Poška savaip vertino senųjų istorikų 
teiginius apie lietuvių kilmę, rašydamas: „<...> 
jų raštuose, radęs, kad mes esą kilę iš Nojaus 
ir jo sūnų, nelaikiau sau mirtina nuodėme tuo 
netikėti ir tikra istorija to nelaikyti. <...>Betgi 
Palemoną visad laikiau ne tik tikru, o ir visų 
tikriausiu mūsų protoplastu, nes labai daug 
žymių šeimų Lietuvoje ir Žemaitijoje, iš jo kildi-
nančių savo bajorystę, yra gavusios savo kilmės 
dokumentus“13.

D. Poška gana palankiai vertino lietuvio 
kunigo Ksevero Bogušo veikalą „Apie lietuvių 
tautos ir kalbos kilmę“ ir mozūro Jokimo Leleve-
lio knygas „Žvilgsnis į lietuvių giminių senovę 
ir jų ryšius su heruliais“ bei „Trumpos žinios 
apie seniausius lenkų istorikus ir pastabos dėl 
veikalo „Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę“, 
bet labai kritiškai atsiliepė apie kunigo Teodoro 
Vagos Lenkijos istoriją Lietuvos mokykloms. 
Kritikuodamas T. Vagos veikalą, jis rašė: „Man 
atrodo, kad mes, lietuviai ir žemaičiai, esame 
verti geresnės istorijos ir nesame nusipelnę to-
kios literatų paniekos. Tik visas klausimas, kas 
tą Lietuvos istoriją turi parašyti?“13 

Autorius aiškino, kodėl istorijos negali 
parašyti: 1) kaimietis artojas, 2) kamendorius 
arba vikaras, 3) klebonai, prelatai, kanauninkai, 
vienuoliai, 4) jaunuolis, tik iš mokyklos išėjęs, 
o „mokyti literatai, didžiais mokslais užsiėmę, 
šito dalyko imtis nenori.“ Toliau jis rašė: „Vienu 
žodžiu, nėra apie tai nė kam pagalvoti! O mes, 
nelaimingi lietuviai ir žemaičiai, be tautinės 
lietuvių kalbos, be tikslaus žodyno, be jokios 
gramatikos, be jokios istorijos, esame panašūs 
į tą perkrikštą, kuris senas žydiškas knygas 
sudegino, o naujų krikščioniškų ne tik skaityti 
neišmoko, bet net neturi vilties kuriuo nors 
būdu jų įsigyti“22.

Dar po ilgokų išvedžiojimų, nerasdamas 
kitos išeities, D. Poška apsisprendžia: „Teesie 
leista ir man, kaimiečiui artojui, pažįstančiam 
tik savo krašto geografinę padėtį ir mokančiam 
jo kalbą, šį tą pasakyti ir savo mintis išdėstyti, 
nes tylėjimas nieko nepaaiškina“22. Ir po tokio 
„įvado“ autorius nemažai parašė apie tai, kas 
jau anksčiau aprašyta ir kuo vos keleriems me-
tams praėjus po jo mirties Teodoras Narbutas 
sėkmingai pasinaudojo. 

Man tik keista, kad kai kurie šiuolaikiniai 
Lietuvos istorikai, nežinodami ar paprasčiau-
siai ignoruodami beveik prieš du šimtmečius 
D. Poškos pareikštas ir Lietuvos bei Lenkijos 
spaudoje paskelbtas mūsų istorijos įžvalgas, 
beatodairiškai ignoruoja jas, patys Lietuvos is-
torijos vadovėlius „lipdydami“ iš nurašinėjamų 
lenkiškų, vokiškų, o kartais ir rusiškų šaltinių, 
net nesistengdami jų kritiškai įvertinti. Apie tai 
rašiau anksčiau30, 31.

Istorijos propagavimas per pirmąjį Lie-
tuvos muziejų. 2012 m. įvardijimą Muziejų 
metais labiausiai lėmė D. Poškos 1812 m. 12,5 
metro apimties ąžuolo kamieno drevėje įsteigtas 
viešasis muziejus, vėliau pavadintas Dionizo 

Poškos Baubliais. Jame rašytojas kaip didžiau-
sias šventenybes kaupė surastas senienas, 
archeologinius radinius. Pirmieji tarp jų buvo 
prie Adakavo, Baisiogalos, Nevėžio paupiuose 
surinkti senoviniai namų apyvokos daiktai, 
šarvai, suakmenėjusios mamuto iltys, kitos 
vertingos senienos3. 

Žmonės ąžuolą Baubliu vadinę todėl, kad 
vėjas jo giliose drevėse baubte baubdavęs. Pats 
rašytojas jo vardą siejęs su senovės lietuvių 
medaus dievaičiu Bubuliu, nes medžių drevėse 
bitės sau „namus“ rengdavo. 

Baublių eksponatai bei įrašai kėlė visuo-
menėje patriotines nuotaikas, skatino tyrinėti 
Lietuvos istoriją ir kultūrą. Ypač D. Poškos 
radiniais domėjosi mokslininkai. Baublį lankė 
tautinio atgimimo veikėjai, gausios ekskursijos 
(3 pav.), prie jo buvo rengiamos dainų šventės, 
chorų pasirodymai, gegužinės. 

D. Poškos palikimo puoselėjimo svarba. 
Prieš mirtį D. Poška testamentu Baublius palikęs 
Simonui Stanevičiui10, dalį eksponatų profeso-
riui I. Loboikai, o senovės pinigus ir medalius, 
dalį senoviškų ginklų – Kražių mokyklai. Jo 
testamente nurodyta: „Kražių gimnazinei mo-
kyklai, kurioje pats pradžios mokslus gavau, 
pagal atskirą ir pasirašytą rejestrą dovanoju ir 
visam laikui atiduodu numizmatus, t. y. senovės 
pinigus ir medalius, taip pat dalį senoviškų gin-
klų, kuriuos per visą savo gyvenimą kruopščiai 
surinkau“32.

Muziejėlis gerokai nukentėjo per Pirmąjį 
pasaulinį karą. Po karo Bijotuose buvo įsteigtas 
memorialinis D. Poškos muziejus: didžiajame 
Baublyje buvo atkurtas D. Poškos darbo kamba-
rėlis su autentišku stalu, suolu, o mažesniajame 
eksponuoti ginklai, šarvai, šalmai, knygos, 
mamuto šonkauliai. 1924 m. Baublių vertybės 
atiteko Tauragės mokytojų seminarijai. Saugant 
Baublius nuo sunykimo, 1930 m. jiems buvo 
pastatytos laikinos pašiūrės. 1947 m. Baublių 
muziejus buvo dar kartą atkurtas. Jis perėjo 
Šiaulių „Aušros“ muziejaus žinion. Vėliau 
atlikti Baublių konservavimo darbai, o 1971 m. 
ant jų uždėti stikliniai gaubtai labai panašūs į 
dabartinius.

Vėliau, jau XX a. antroje pusėje, netoli 
D. Poškos Baublių buvo pastatyti dar du Bau-
bliukai (4 pav.). Visi jie stovi ant kalvos, kur 
senovėje buvo įsikūręs Barzdžių dvaras ir ošė 
didelis parkas, iš kurio iki šių dienų yra išlikę tik 
keletas senų galingų medžių. Parke, ant Pelesos 
upelio kranto,  D. Poškos Baubliuose, ir dabar 
veikia pirmasis Lietuvoje įkurtas kraštotyros 
muziejus. Priešais Baublius yra dvi kalvelės, o 
ant jų  po paminklą: vienas skirtas muziejaus 
įkūrėjui Dionizui Poškai, o kitas – Vytautui Di-
džiajam. Pastatyti jie 1930 m., minint D. Poškos 
100-ąsias ir Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties 
metines.

Dabartiniai muziejaus restauratoriai, matyt, 
galvodami, kad mūsų visuomenėje vis dar 
esama D. Poškos aprašytų ir prof. S. Skrodenio 
vaizdžiai apibūdintų33 „grandesių“, restau-
ruotame muziejuje vietoje D. Poškos saugotų 
aprūdijusių surado, nupoliravo ar nukaldino 
blizgančius šarvus.

D. Poškos 1812 m. įrengtas pirmas Žemaitijo-
je ir Lietuvoje kraštotyros muziejus Baubliai yra 
unikalus senovės lietuvių kultūros paminklas, 
neturintis analogo ne tik Lietuvoje, bet ir pa-
saulyje. Jis gyvai mena iškilų Lietuvos rašytoją, 

istoriką, kultūros veikėją ir Lietuvos praeitį. Tad 
tikrai didžiai prasminga ir didžiausios pagarbos 
verta V. Jocio pačiu laiku iškelta Dionizo Poš-
kos paveldo išsaugojimo idėja8 ir Šilalės rajono 
Bijotų seniūnijos bei rajono vadovų iniciatyva 
iš pagrindų atkurti garbingą praeitį menančią 
Bardžių-Bijotų dvarelio aplinką, saugančią 
unikalų Dionizo Poškos prieš du šimtmečius 
sukurtą istorinį paveldą su akcentu į istorinį 
kraštotyros muziejų – D. Poškos Baublius. Tai, 
be jokios abejonės, labai prisideda ir ateityje 
prisidės stiprinant muziejų ir visuomenės 
bendradarbiavimą, atkreipia dėmesį į muziejų 
atliekamą svarbią sociokultūrinę misiją šiuolai-
kinėje visuomenėje, skatina giliau domėtis savo 
tautos praeitimi ir sieti ją su nūdienos istorija bei 
ateities vizijomis. 

Pirmojo Lietuvos muziejaus – Dionizo Poš-
kos Baublių – prikėlimas naujam gyvenimui 
stimuliuos turizmo plėtrą Žemaitijoje, padės 
stiprinti muziejų ir visuomenės bendradarbiavi-
mą, skatins giliau domėtis savo tautos praeitimi 
ir sieti ją su dabarties aktualijomis bei ateities 
planais. Tai ypač svarbu jaunajai kartai – stu-
dentijai ir moksleivijai.
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Viešvilė. II d. Dvarų likimai
Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Projektą „Mažoji Lietuva abipus Nemuno – lietuviškojo žodžio ir rašto ištakos“ remia

Buvusio dvaro rūmuose nuo 1902 m. 
veikė dvi miškų įstaigos – vyriausiosios 
girininkijos ir vietinės girininkijos admi-
nistracijos. Tas didysis pastatas stovėjęs 
ant kalnelio prie tvenkinio, supamas 
suvešėjusio parko medžių. Tą įspūdingą 
reginį mėgdavo fotografuoti keliautojai, jį 

savo kūriniuose įamžino garsūs praeities 
tapytojai.

Kuklesniame pastate buvo įsikūręs 
miškų sekretoriatas (kontora), kuriam 
vadovavo K. Danulis. Ten prieškariu dar-
bavosi Mėta Simonaitienė-Žemaitytė, Ela 
Gotšalk-Radvilaitė, Angrabaitis ir kiti.

Visus finansinius reikalus tvarkė 
miškų kasa, kuriai vadovavo F. Gucaitis. 
Buvusio dvaro sodybos pastatuose buvo 
įrengti ir butai miškų darbuotojams, 
ten gyvenęs ir Viešvilės policininkas 
O. Prūsas.

1902 m. Viešvilės miškų ūkiui priklau-
sė 4682 ha žemių (iš jų 4470 ha miškų), 
o 1925 m. – 5382 ha su 41 gyventoju. 
1939 m. valdytos 9 girininkijos su 8852 
ha (iš jų 8562 ha miškų, 50 ha arimų, 120 
ha pievų, 50 ha ganyklų ir kt.). Ūkiui 
vadovavęs Tomsonas, vėliau dar dirbo 
Bekeris ir Belgardas.

Didelėje buvusio dvaro sodyboje nuo 
1928 m. dar veikė lietuviška mokykla. 
Sodybos pastatai buvo elektrifikuoti, 
ten veikęs vandentiekis (vandenį tiekęs 
elektrinis siurblys). Dailius statinius 
supo nemažas dvaro parkas, tvarkingi 
gėlynai.

Įprastinis gyvenimas baigėsi 1944 m. 
pabaigoje, į Klaipėdos kraštą įsiveržus 
sovietinei kariuomenei.

1951 m. dar stovėjusios dvaro rūmų 
apdegusios sienos, kurias uoliai ardė, 
pardavinėdami plytas kitur ar naudo-
dami pokarinėms statyboms. Buvo su-
naikinti ir kai kurie kiti didžiosios dvaro 
sodybos trobesiai. Ištuštėjusiame plote 
sovietiniais metais būdavo rengiami 
šokiai pokariniams atvykėliams, greta 
įrengtos kapinės apylinkėse žuvusiems 
sovietiniams kariams.

Likę senojo dvaro pastatai buvo per-

dirbinėjami, nemaža jų nugyventa. Tiesa, 
vaizdingas dvaro parkas dar 1958 m. 
skelbtas valstybės saugomu objektu, 
o 1986 m. – vietinės reikšmės gamtos 
paminklu.

Pokariu buvo suniokotas ir Riedels-
bergo dvarelis, nugriauta dauguma tos 
sodybos trobesių, nusiaubtos tenykštės 
kapinaitės, kur praeityje buvo laidojami 
ir Donelaičių giminės žmonės.

Sovietinės okupacijos dešimtmečiais 
ypač nukentėjo senosios geležies kalyklos 
sodyba. Visi vaizdingieji įrenginiai buvo 
išdraskyti, buvę gamybiniai statiniai 
nugriauti. Taip nebeliko dar prieškariu 
veikusio savotiško muziejaus – įspūdin-
gų senovinių mechanizmų, archajiškos 
technologijos ir Viešvilės praeities liudi-
ninkų. Ties perstatyta tvenkinio užtvanka 
teliko perdirbinėtas gyvenamasis namas. 
Itin nusiaubtos ir tenykštės kapinaitės, 
kur iškasinėti kapai, pagrobti antkapiniai 
paminklai, nuardyta kapinių tvora.

Dabar apsilankiusieji Viešvilėje jau 
neberanda nei praeityje garsių fabrikų, 
nei keletos gyvavusių dvarų ženklų – po 
1944 m. prarasta įspūdingiausia senojo 
paveldo dalis.
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Viešnagė Andernache
Vaida ČINČIENĖ, projekto ,,Vynas – Europos turtas“ Lietuvoje 
koordinatorė, Vilniaus Žvėryno gimnazijos mokytoja

2012 m. spalio 15–19 d. Vokietijos An-
dernacho mieste įvyko Comenius daugiašalės 
partnerystės  projekto ,,Wine – an European 
asset“ (,,Vynas – Europos turtas“) pirma-
sis susitikimas (projektas finansuojamas 
Švietimo mainų paramos fondo. Dotacijos 
sutarties numeris – LLP-COM-DP-2012-
LT-00063).

Vilniaus Žvėryno gimnazija dalyvauja 
daugiašaliame projekte, kurio veiklą vykdo 
dar 8 šalys partnerės: Vokietija, Italija, Tur-
kija, Ispanija, Graikija, Lenkija, Portugalija, 
Kroatija. Į pirmąjį susitikimą su partneriais 
vyko projekto koordinatorės lietuvių kalbos 
mokytoja Vaida Činčienė, anglų kalbos 
mokytoja Irena Januškevičiūtė ir II gimna-
zijos klasės mokinės Karolina Janonytė bei 
Gabrielė Žalaitė. Susitikimą organizavo Vo-
kietijos Andernacho August-Horch-Schule 
mokytoja  Rūta Šrekenberg (Ruth Schrec-
kenberg). Šis vizitas buvo skirtas partnerių 
pažinčiai, projekto veiklai aptarti, darbams 
suplanuoti. 

Per susitikimą visų šalių mokiniai buvo 
suskirstyti į mobilias darbo grupes, atliko 
įvairias apklausas, klausėsi paskaitų apie 
ekonomiką, tyrinėjo reklamų efektyvumą, 
pagamino projekto logotipą. Šeimininkai 
pasirūpino, kad atvykę partneriai išsivežtų 
kuo gražesnių įspūdžių, tad suorganizavo 
nuostabių ekskursijų vynuogynuose, su-

pažindino su vyno gamybos ir pardavimo 
Vokietijoje procesu, aprodė keletą vyno 
rūsių. Grožėjomės nuostabiomis Reino 
upės pakrantėmis plaukdami laivu, ben-
draudami su kolegomis ir mokiniais iš kitų 
šalių turėjome puikią progą tobulinti anglų 
kalbos  žinias.  

Projekto dalyviai patyrė nuostabių aki-
mirkų ir nekantriai laukia naujų susitikimų.

Projekto dalyviai

Vorutos fondas išleido dr. Martyno Purvino 
knygą Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai, 

Trakai: Voruta, 2011, 352 p., 
spalvota, iliustruota.

Knygą galite įsigyti Lietuvos knygynuose, 
Vilniaus centriniame knygyne, Martyno 

Jankaus muziejuje 
Bitėnuose, Mažosios Lietuvos 

muziejuje Klaipėdoje, Šilutės muziejuje ir 
Vorutos redakcijoje. 
buhalterija@voruta.lt

Jonas Grigolaitis: jo gyvenimas, 
jo knyga ir jo kova

2012 m. lapkričio 26 d. (pirmadienį) 
17 val. Mažosios Lietuvos istorijos mu-
ziejuje (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) 
vyks Jono Grigolaičio knygos „Nacių 
pragare“ pristatymas.

Paklauskime šiandien savęs – kas yra 
Jonas Grigolaitis? Ką nuveikęs, ką sukū-
ręs? Prisipažinkime – žinome labai menkai 
arba beveik nieko. Vienas kitas atsakytų – 
buvo Klaipėdos krašto visuomenininkas, 
buvo žurnalistas, dirbo Lietuvos naujienų 
agentūroje ELTA, mirė išeivijoje. Kai kas 
pridėtų – parašė knygą apie konclagerį.  
Tai beveik ir viskas. Todėl nepasinaudoti 
pasitaikiusia proga jį pristatyti, supažin-
dinti su jo kažkada garsia, bet dabar už-
miršta knyga ir nusistebėti, kokią teisinę 
koliziją šis žmogus buvo sukėlęs – būtų 
tiesiog nesusipratimas.

Rimčiausia paskata – Vilniuje VšĮ 
„Vibroseka“ savo iniciatyva perleido Jono 
Grigolaičio knygą „Nacių pragare. Kalinio 
Nr. 40627 išgyvenimai nacių koncentra-
cijos stovyklose 1941–1945“. Pirmą kartą 
ši knyga buvo išleista 1948 m. pabėgėlių 
stovyklos Dilingene leidykloje „Mūsų 

kelias“. Lietuvių istoriografijoje knygos 
apie pergyvenimus nacių konclageriuo-
se nėra paplitęs dalykas. Tad nutylėtos 
knygos pasirodymas pats savaime yra 
reikšmingas įvykis. 

Apie savo parašytą knygą pats J. Gri-
golaitis yra pasakęs: Savo eilutes rašau tam, 
kad būsimos kartos galėtų susidaryti vaizdą, 
kiek žemai nusmuko Europos tautų kultūra, 
įsigalėjus XX amžiaus diktatūroms. Gal šios 
eilutės padės apsisaugoti nuo tokių baisių 
kančių pakartojimo.

Be to, šiais metais simboliškai galima 
paminėti ir du autoriaus „jubiliejus“ – 110 
gimimo ir 55 mirties metines.

Renginyje dalyvaus knygos leidėjas 
šilutiškis, o dabar vilnietis Dalius Katilius, 
apie autoriaus gyvenimą, jo knygą ir jo 
kovą su Vokietijos vyriausybe pasakos 
doc. dr. Arūnė Arbušauskaitė.

Organizatoriai: Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejus, KU Baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos institutas.

Mažosios Lietuvos
 istorijos muziejaus inform.

Vydūno ir lietuvių jaunimo susitikimas. Apie 1927 m. Iš kairės stovi penktas – J. Grigolaitis

Mokyklų gyvenimas
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Kisiniuose pagerbtas pirmojo lietuviško 
laikraščio leidėjas Johanas Ferdinandas Kelkis

Š. m. birželio 24 d. Kisinių kaimo (Klai-
pėdos r.) kapinių šventėje paminėtos pirmojo 
lietuviško laikraščio pirmojo numerio išleidi-
mo 180-osios metinės.

Šventėje dalyvavo liuteronų bendruome-
nės nariai ir kiti kraštiečiai, kuriems svarbi 
savo gimtinės istorija. Pamaldas kapinėse 
laikė ir giesmėms vadovavo evangelikų 
liuteronų kunigas Remigijus Šemeklis kartu 
su diakonu Gediminu Kleinu. Susirinkusiuo-
sius sveikino LR Seimo narė Agnė Bilotaitė, 
Dovilų seniūnijos seniūnė Nijolė Ilginienė, 
Dovilų etninės kultūros centro darbuotojas 
ir liuteronų bendruomenės narys Helmutas 
Lotužis pasidžiaugė bendruomenės pastan-
gomis puoselėti senąsias etnografines Kisinių 
kaimo kapines, kuriose, be kitų žymių ir 
šviesių žmonių, palaidotas ir Mažosios Lie-
tuvos pedagogas, poetas, spaudos ir raštijos 
darbuotojas, vienas iš lietuvių periodinės 
spaudos pradininkų Johanas Ferdinandas 
Kelkis.

Kapinėse buvo tradiciškai giedamos 
giesmės, giedojo Kretingalės bendruomenės 
prie Kretingalės katalikų bažnyčios choras, 
kalbamasi apie gražius darbus savo gimtinei, 
kuriais prasmingai tarnaujame Dievui, apie 
krašto istorijos pažinimo svarbą.

Siūlome paskaityti žurnalistės Aldonos 
Vareikienės pranešimą „Lietuviškosios 
periodinės spaudos pradininkas Johanas 
Ferdinandas Kelkis ir jo leistas laikraštis 
„Nusidavimai tarp evaneglijos prasiplati-
nimą tarp žydų ir pagonių“, kurį jo autorė 
perskaitė Kisinių kapinėse:

Labai gražu, kad pirmojo lietuviško laikraščio 
leidėją, precentorių Johaną Ferdinandą Kelkį 
kasmet prisimename. Už tai dėkingi pirmiausia 
šio krašto gyventojams lietuvininkams, kurie per 
visus sunkmečius stengėsi išsaugoti jo atminimą 
Kisiniuose ir kaupti žinias apie šio žmogaus nuo-
pelnus pirmiausia Mažosios Lietuvos istorijai ir 
lietuviškosios periodikos raidai apskritai.

Žemai nusilenkiame prieš šios kilnios misijos 
puoselėtoją, didįjį šių dienų lietuvininką Helmutą 
Lotužį ir jo šeimą. Pelnytas mūsų Helmutui 
kultūros švyturio vardas, ir tuo mes visi kartu 
džiaugiamės ir didžiuojamės.

Kuo didžiausios Jums, pone Helmutai, sėkmės 
ir stiprybės tokioje garbingoje kultūros veikloje 
tęsiant tauriąsias protėvių tradicijas!

Esu paprašyta čia susirinkusiems šiek tiek 
priminti, kokius mūsų tauriųjų protėvių pradėtus 
darbus turėtume tęsti ir jais pasididžiuoti. Taigi 
kalbėsiu apie lietuviškos spaudos ištakas ir poreikį 
tokią spaudą turėti bei jos įtaką tautos savimonei 
ir laisvo žmogaus suvokimo prasmei. Tuo labiau, 
kad šiemet mus pasiekė apvali sukaktis – 180 
metų nuo pirmojo lietuviškojo laikraščio pirmojo 
numerio pasirodymo būtent šiose žemėse, kur 
dabar esame susirinkę. Kur nuo amžių gerbtas lie-
tuviškas žodis, nuoširdi malda, ja žmogus dėkojo 
jį maitinančiai žemei, miškams, upėms – viskam, 
kas Dievo duota...

Pamąstykime, kam žmogui reikalingas ben-
dravimas ir žinojimas, kas jį supa, kuo gyvena 
kiti žmonės ir visas pasaulis ir kaip kilo poreikis 
gauti vis naujų žinių. Tą bylojo ir mitai.

... Senovės graikų dievas Hermis, o lotynų – 
Merkurijus buvęs Olimpo pasiuntinys, iš kurio 
dievų taryba sužinodavusi Žemės naujienas – apie 
prekybą, susisiekimą vandeniu ir sausuma, 
verslus ir kitas naujienas. Taigi, jis laikytinas 
„dangišku reporteriu“ ir gali būti dabartinių 
naujienų agentūrų globėju.

Pirmaisiais ne dangiškos kilmės reporteriais 
ne be pagrindo laikomi Antikos istorikai Herodo-
tas ir Plinijus, stebėję ir savo raštuose operatyviai, 
vaizdingai užrašinėję bei analizavę to meto įvy-
kius. O Julijus Cezaris, konsulu tapęs, pirmiausia 
įsakė viešai skelbti žinias apie senato veiklą ir apie 
kasdieninį Romos imperijos žmonių gyvenimą.

Vadinasi, nuo senovės žmonijai ir jos vadams 
buvo svarbu žinoti, kas vyksta aplink, ir mąstyti, 
kaip tai veikti. Tai reiškia informacijos poreikį, o 
jį skleisti pasitelkiamas spausdintas žodis – pirma 
ranka rašytas, o vėliau – spausdintas.

Lietuvą tokia informacinės technikos naujovė 
pasiekė vėliau nei Vakarų Europą, nors pirmosios 
spaustuvės ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystė-
je atsirado beveik vienu metu. 1522 m. Pranciškus 
Skorina Vilniuje įkūrė pirmąją spaustuvę, bet 
laikraščių lietuvių kalba ji nespausdino; 1545 m. 

Karaliaučiuje buvo išspausdinta pirmoji knyga 
prūsų kalba, o po dvejų metų – pirmoji lietuviška 
knyga – tai Mažvydo „Katekizmas“.

Pirmieji periodiniai leidiniai lietuvių kalba 
gotišku šriftu pasirodė 19 amžiaus trečiojo de-
šimtmečio pradžioje Mažojoje Lietuvoje, tai yra 
už dabartinės Lietuvos teritorijos ribų. Pačiu 
pirmuoju formaliai laikomas iki šiol nesurastas 
ir žinomas tik pagal aprašus žurnalo pobūdžio 
leidinys „Nusidavimai Dievo karalystėje“, leistas 
Tilžėje 1823–1825 m. Jo tęsinys – Karaliaučiuje 
1832–1921 m., tai yra daugiau kaip visą šimtmetį, 
Johano Ferdinando Kelkio ir kitų Mažosios Lie-
tuvos šviesuolių redaguotas žurnalas „Nusida-
vimai apie evangelijos prasiplatinimą tarp žydų 
ir pagonių“.

Vilniaus universiteto knygotyros ir dokumen-
totyros instituto profesorius dr. Domas Kaunas 
savo tyrimuose teigia, jog smarkiai germatizuota-
me Prūsijos ir Mažosios Lietuvos krašte lietuviai 
ypač kovojo dėl gimtosios kalbos teisių mokyklose 
ir bažnyčiose, rašė prašymus ir peticijas karaliui. 
Toks tautiečių atkaklumas šviesiausius protus 
skatino imtis knygų ir periodikos leidybos, tuo 
palaikant krašto gyventojų savigarbą ir siekius. 
Būtina pastebėti, kad Prūsijoje įvedus visuotinį 
privalomą pradinį mokslą jau 18-ajame amžiuje 
buvo suformuota pakankamai apsišvietusi, pajėgi 
naudotis knyga skaitytojų auditorija.

1811 m. netoli sienos su Prūsija pradėjusioje 
veikti Karalienės mokytojų seminarijoje daugumą 
seminaristų sudarė lietuvininkai, rengti darbui 
Mažosios Lietuvos mokykloms. Kurį laiką čia 
rektoriais yra dirbę lietuvininkai J. Romeikis, 
W. Tomušaitis. Per šimtmetį seminariją baigė 
2208 mokytojai, tarp jų vėliau žymūs Mažosios 
Lietuvos spaudos darbuotojai – P. Bajoraitis, 
M. Šapalas, J. Urbonas.

Periodinis leidinys, labiau panašus į žurnalą 
nei į laikraštį, „Nusidavimai apie evangelijos 
prasiplatinimą tarp žydų ir pagonių“ buvo 
skirtas evangelikų liuteronų misijų reikalams. 
Didžioji dalis spausdintų tekstų – vertimai iš 
vokiečių kalbos apie evangelinę misijų veiklą 
Afrikoje, Azijoje, Amerikoje. Skelbtos žinios apie 
tų žemynų tautas, smerkiama kolonizacija ir so-
cialinis išnaudojimas. Kartais paliesti Mažosios 
Lietuvos tautinio susipratimo klausimai, švieti-
mas, emigracija į JAV. Pasitaikydavo ir kitokių 
šviečiamojo ar ūkinio pobūdžio publikacijų, rašyta 
ir grynai apie lietuviškus reikalus. Redaktorius 
savo straipsniuose reikšdavo samprotavimus apie 
blaivybę Mažojoje Lietuvoje. 1876 m. 8-ajame 
numeryje yra viena Vakarų Europos ir Afrikos 
žemėlapio, kurio užrašai lietuviški, įklija. „Nu-
sidavimuose...“ bendradarbiavo misionieriai, 
evangelikų liuteronų kunigai, sakytojai Mikelis 
Šapalas, Krisas Jedinaitis, Jonas Kikilis, Dovas 
Didlaukis ir kiti.

Manoma, jog tai buvo populiarus leidinys 
tarp Mažosios Lietuvos lietuvių.

Lietuviškos periodinės spaudos 100-metis 
plačiau paminėtas 1932 m. Kultūros istorikas 
Vaclovas Biržiška studijoje „Iš mūsų laikraščių 
praeities“ aprašė „Nusidavimų...“ leidimo isto-
rijos faktą, jam žinomus redaktorius. Tik vėliau, 
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, į Kauno 
universiteto biblioteką pagaliau pateko iš esmės 
visas 1832 m. „Nusidavimų...“ komplektas. Po-
puliarioje spaudoje paskelbta daugiau straipsnių 
apie redaktorių Kelkį ir jo leidžiamą laikraštį.

„Nusidavimai...“ pradžioje buvo spausdinami 
Tilžėje, vadinamoje Mažosios Lietuvos knygų 
sostinėje, kurioje apskritai išleista 40 procentų 
Mažajai Lietuvai skirtų lietuviškų knygų. Vėliau 
beveik visą šimtmetį šį leidinį spausdino Kara-
liaučiuje, o paskutiniaisiais jo gyvavimo metais, 
tai yra 1921-aisiais – Klaipėdoje. Leidėjais buvo 
Karaliaučiaus misijų draugija (1823–1914) ir 
Klaipėdos protestantiškosios lietuvių literatūros 
platinimo draugija „Gluosnis“ (1921). Leidinys 
buvo platinamas per Karaliaučiaus misijų draugi-
jos platintojus, remiantis Mažosios Lietuvos baž-
nytine organizacija, o nuo 1869 m.– per Prūsijos 
karališkąjį paštą prenumeratos būdu.

Kaip rodo šio laikraščio leidybos tyrimai, 
„Nusidavimai...“, pasirodydavo kas mėnesį, tie-
sa, kai kada su pertraukomis. Pačiame leidinyje 
1832 m. kruopščiai skelbta informacija apie su-
rinktas lėšas rodė esant jį pelningą – 21 taleris už 
1 egz. Iki 1879 m. vienas numeris kainavo vieną 
grašį. Siekdamas sutelkti pastovų skaitytojų būrį, 
redaktorius J. F. Kelkis ragino iš anksto susimokėti 

už visus metų numerius ir žadėjo tokiems prenu-
meratoriams nuolaidą – kitais metais nemokamai 
duoti du numerius...

Per visą laiką leidinį yra redagavę dešimt 
redaktorių. Tai daugiausia buvo dvasininkai, 
aktyvūs Mažosios Lietuvos lietuvių protestantų 
raštijos darbuotojai: Ostermejeris, Kelkis, Neisas, 
Sturys, Jurkšaitis, Pipiras, Penčiukas, Endriu-
laitis, Šiušelis ir Redmeris. Keletas jų yra kilę 
iš Klaipėdos apylinkių kaimų arba šiose vietose 
gyvenę: Kristupas Jurkšaitis kunigavo Priekulėje, 
Jonas Pipiras buvo gimęs Šaipių kaime, Mikelis 
Šiušelis – Anaičiuose, Endrikis Endriulaitis 
buvo Priekulės evangelikų kunigas ir parapijos 
mokyklų inspektorius, konservatyvus lietuvių 
visuomenės veikėjas.

Kuo iš visų redaktorių išsiskyrė Johanas 
Ferdinandas Kelkis?

Jis buvo vienas aktyviausių protestantiškosios 
lietuvių raštijos darbuotojų, poetas, kalbininkų 
talkininkas, gynęs lietuvius nuo germanizacijos. 
Redaguodamas „Nusidavimus...“ pirmiausia rū-
pinosi taisyklinga leidinio kalba ir rašyba, ją taisė 
pasitardamas su profesoriais Augustu Šleicheriu 
ir Frydrichu Kuršaičiu, pastarajam netgi padėjo 
suredaguoti Biblijos leidimą. Kelkis produktyviai 
bendradarbiavo su leidyklomis: Hartungo – Ka-
raliaučiuje, Posto – Tilžėje, Šrėderio – Priekulėje, 
Holco – Klaipėdoje. Ruošė spaudai knygas, sudarė 
kalendorių.

J. F. Kelkiui žurnalisto ir vertėjo darbas buvo 
viso gyvenimo tikslas ir prasmė. Su žymiuoju 
spaustuvininku Johanu Fridrichu Francu Šrėde-
riu bei kitais talkininkais iš vokiečių kalbos išvertė 
ir parengė spaudai pamokslų rinkinius. 1861 m. 
už grupės asmenų paaukotus pinigus gotišku 
raidynu išspausdino „Giesmeles apie evangelijos 
prasiplatinimą“, parašė satyrinį eilėraštį „Viernas 
Kretingos žmogus“ ir poemą „Lietuvininkai“. 
1866 m. su J. F. Šrėderiu iš vokiečių kalbos išvertė 
ir parengė spaudai pamokslų rinkinį „Apmąsty-
mai apie kentėjimus Kristaus“ ir šv. Mišias. 1875 
m. įsteigė ir dvejus metus redagavo dar vieną 
periodinį leidinį apie misijas – „Pasiuntinybės 
laiškelis“, o paskutiniaisiais gyvenimo metais 
parengė ir M. Šerniaus spaustuvėje išspausdino 
„Krikščioniškas kelendras ant meto 1877“. Čia 
keliuose straipsneliuose aprašė Mažosios Lietuvos 
kūrėjų gyvenimą.

Sudėtingomis nacionalinės priespaudos 
sąlygomis tokie leidiniai padėjo priešintis ger-
manizacijai. Religinio turinio literatūra stiprino 
tautinį susipratimą, šeimose formavo skaitymo 
įgūdžius.

J. F. Kelkis išvertė iš vokiečių į lietuvių kalbą 
daug religinio turinio knygų, redagavo giesmy-
nus, psalmynus, sudarė atskirą lietuviškų giesmių 
rinkinį, išleido „Naujas karo giesmes iš Pran-
cūzijos karų“. Nuolat prekiavo savo parengtais 
lietuviškais leidiniais.

Iki pat mirties bendradarbiavo Fridricho 
Kuršaičio redaguojamame laikraštyje „Keleivis iš 
Karaliaučiaus“, rašė jam straipsnius. Pirmuoju 
reportažu lietuviškosios žurnalistikos istorijoje 
laikomas jo reportažas, pavadintas „Mano keliavi-
mas į Berlyną bei kas ten nusidavė“. Šiame repor-
taže pateikiami įspūdžiai iš vokiečių evangelikų 
bažnyčios suvažiavimo. Tačiau bene labiausiai 
reportažo žanrą atitinka J. F. Kelkio pasakojimas 
apie 1854 m. spalio pradžioje Klaipėdą nusiau-
busį gaisrą, kurio pažiūrėti Kelkis buvo atjojęs 
iš Kretingalės.

Cituoju ištrauką iš šio reportažo: „Vakare 
ketvirtojo oktoberio labai didi vėtra pūtė ir tai 
ant septynių radosi Klaipėdoj ugnis, ir išgastin-
gai degė per visą naktį ir per visą dieną, po tam 
ir mažne dvi dali miesto sudegė, o tai geriausi 
butai, o tarp tų didžioji bei puikioji vokiečių 
liuteroniškoji bažnyčia, kalviniškoji bažnyčia 
ir didžioji lietuvininkų bažnyčia, visos miesto 
šiuilės, didysis sūdo buts ir svarbūs raštai tame, 
daug malūnų, daug špykėrių su didele daugybe 
visokio tavoro, javų, linų, kanapių, druskos ir taip 
toliau. Ir kelios šiepys ir reizvaltės...“ (šiuilės – 
mokyklos, sūdas – teismas, špykėriai – sandėliai, 
tavoras – prekės, šiepys ir reizvaltės – prekybiniai 
ir keleiviniai laivai).

J. F. Kelkis yra išspausdinęs Mažosios Lietu-
vos kolonizaciją smerkiančių eilėraščių. Kai lietu-
vių kalba iš mokyklų buvo pašalinta (1872–1876), 
dirbdamas parapijinės mokyklos precentoriumi 
Kretingalėje Kelkis siuntė peticijas Prūsijos 
karaliui ir Vokietijos imperatoriui Vilhelmui I 

bei Švietimo ir kulto ministrui, prašydamas bent 
tikybą leisti dėstyti lietuviškai.

Manoma, jog Johanas Ferdinandas Kelkis 
iš redaktoriaus pareigų pasitraukė išeidamas į 
pensiją dėl sveikatos. Apsigyveno pas dukterį Vil-
helminą ir žentą Gotlybą Dėringį Kisinių kaime. 
Čia ir mirė 1877 m. vasario 19 d. vakare.

Šioje vietoje norėčiau pažymėti, kad jo mir-
ties registracijos akto kopiją iš buvusio Vakarų 
Berlyno metrikacijos pirmojo biuro archyvo, 
Lietuvai nepriklausomybę atgavus, pasistengė 
gauti žinomas kraštotyrininkas priekuliškis Kazys 
Budginas.

Prisimindami ir pagerbdami pirmojo lietuviš-
ko laikraščio leidėjo ir švietėjo Johano Ferdinando 
Kelkio bei kitų Mažosios Lietuvos šviesuolių 
atminimą, suvokiame jų veiklos svarbą telkiant 
šio krašto bei visos Lietuvos visuomenę, siekiant 
tautos vienybės ir laisvės.

Pranašiškai pasitvirtina Šopenhauerio ir kitų 
mąstytojų vėliau išplėtota mintis, jog tauta, kuri 
nežino savo praeities, tebegyvena savo kartos da-
bartimi. Ir tik pažinusi savo praeitį tauta tampa 
sąmoninga.

Johanas Ferdinandas Kelkis gimė 1801 m. 
birželio 10 d. Piktupėnuose Tilžės apskrityje. 
Būdamas devyniolikos baigė Karalienės mokytojų 
seminariją, įkurtą netoli Įsrūties (nuo 1946 m. 
Zelionyj bor). Gavęs mokytojo diplomą trisde-
šimt vienus metus dirbo precentoriumi tuometės 
Pakalnės apskrities Įsės (dabar Pričalai) parapiji-
nėje mokykloje. Įsė buvo nedidelis žvejų kaimelis 
prie Kuršių marių, jo gyventojai ilgai išlaikė 
senuosius tikybos papročius. 1848 m. statistikos 
duomenimis, iš 1731 parapijiečio lietuviškai 
kalbėjo 1379.

1851 m. Prūsijos kaizerinė valdžia panaikino 
parapijinės mokyklos mokytojo vietą, ir J. F. Kelkis 
persikėlė į Kretingalę. Be tiesioginio mokytojo dar-
bo, jis čia įsteigė stojantiems į kunigų seminariją 
parengiamuosius kursus. Anuomet Kretingalėje 
jau buvo pastatyta nauja akmeninė bažnyčia. Jos 
klebonas Gabrielis Engelis su šviesiais kunigais 
kėlė balsą prieš vokietinimą, o lankantis Vokietijos 
karaliui įteikė jam protesto laišką. Kretingalė, kaip 
ir visa Klaipėdos apskritis, ilgą laiką buvo lietu-
viškiausia Prūsijos karalystėje. Tad J. F. Kelkiui 
čia atsivėrė platesnė erdvė lietuviškai veiklai. Jis 
dažnai lankydavosi Klaipėdoje, ėmė bendradar-
biauti vietinėje spaudoje, vertė ir ruošė spaudai 
religinius tekstus.

Tačiau 19 amžiaus antrojoje pusėje ir čia pra-
sidėjo intensyvi germanizacija. Tada J. F. Kelkis 
parašė peticiją, prašydamas tikybą mokyklose leisti 
dėstyti lietuvių kalba ir nusiuntė ją Prūsijos Sei-
mo deputatui nuo Klaipėdos ir Šilutės apskrities 
E. V. Berbomui. Deja, peticija nepadėjo.

Mažosios Lietuvos rašytinio paveldo savitu-
mas iš šių dienų visuomenės reikalauja ypatingos 
pagarbos – jis turi būti saugomas nepakitusia 
forma, skleidžiamas ir apmąstomas, nes jo svarba 
daugeliu atvejų tebėra reikšminga.

Parengta pagal Mažosios Lietuvos, Bostono 
enciklopedijų tekstus: prof. Domo Kauno „Lietu-
vių periodikos pirmtakas“, „Mažosios Lietuvos 
spaustuvės“, „Iš lietuvių knygos istorijos“, 
Vytauto Šilo ir Henriko Samboros „Mažosios 
Lietuvos kultūros pėdsakai“.

Pasibaigus šventei Kisiniuose, Helmuto 
Lotužio sodyboje toliau tęsėsi prasmingi po-
kalbiai apie Dievą, krašto istoriją ir jos įtaką 
dabarčiai, buvo giedamos giesmės, skanauja-
ma tradicinių lietuvininkų pyragų, kurių šiai 
progai Lotužių šeima iškepė net 8 rūšių.

Parengė Daiva BELIOKAITĖ, Klaipėdos r. 
savivaldybės administracijos

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja
Šaltinis: www.klaipedos-r.lt

Lietuviškos periodinės spaudos istorija

Kelkių antkapiniai kryžiai
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Tragiški lietuvių karių likimai 
Pirmajame pasauliniame kare

Arvydas POCIŪNAS, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas

Pirmojo pasaulinio karo istorija

1919–1920 m. vykstant Nepriklausomy-
bės kovoms, Lietuvos kariuomenės pagrin-
dą sudarė jauni vyrai. Vyresnio amžiaus 
vyrų buvo nedaug. Kur jie? Atsakyti ne 
itin sudėtinga.

1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauli-
niam karui, iš Lietuvos buvo mobilizuota 
daugiau kaip 60 tūkst. vyrų į Rusijos 
kariuomenę, apie 10 tūkst. – į Vokietijos 
kariuomenę. Viename žiauriausių žmonijos 
istorijoje karų daugelis jų žuvo arba buvo 
sužeisti, kiti grįžo į Tėvynę, belaisvių sto-
vyklose netekę sveikatos.

Kaip pavyzdį papasakosiu apie vieno 
Rusijos kariuomenės dalinio, kur tarnavo 
daug mūsų tautiečių, tragišką likimą. 

Kauno tvirtovės 28-oji pėstininkų di-
vizija buvo dislokuota Kauno tvirtovėje ir 
mokėsi ją ginti. Tai – specifinis parengimas. 
Divizija mokėsi kautis tvirtovės fortifika-
ciniuose statiniuose, bet nebuvo paruošta 
kovai atvirame lauke, manevriniuose 
mūšiuose. 

Prasidėjus karui, neatsižvelgiant į 
parengimo specifiką, divizija kartu su jai 
priklausančia 28-ąja artilerijos brigada buvo 
įtrauktos į Rusijos armijos 20-ąjį korpusą.

28-ąją pėstininkų diviziją sudarė: 109 
Volžsko, 110 Kamos, 111 Dono ir 112 
Uralo pėstininkų pulkai. Lietuvių tarnavo  
visuose divizijos ir brigados daliniuose, 
tačiau 111 Dono pėstininkų pulke jie sudarė 
pagrindą. Dauguma jų buvo 1912–1913 m. 
šaukimo vyrai iš Kauno gubernijos: eiliniai 
Stanislovas Borusevičius iš Šiaulių, Jonas 
Gervilius iš Raseinių, Petras Volonis-Danys 
iš Panevėžio, Jonas Raišelis iš Ukmergės 
ir kiti.

1914 m. rugpjūčio 16 d. (datos pagal 
naująjį kalendorių) divizija susitelkė ties 
Pilviškiais, o kitą dieną, peržengdama 
Rusijos-Vokietijos (Rytų Prūsijos) sieną 
ties Kudirkos Naumiesčiu, papuolė į vieną 
didžiausią 1914 m. Gumbinės operaciją. 
Vakare kariai užėmė Viliūnus. Rugpjūčio 
19 d. divizija išsidėstė linijoje Užbaliai-
Brakupėnai. Įsitvirtinus šioje linijoje, toliau 
buvo puolama Pakalniškių-Nybudžių link. 
Priešakiniai vokiečių pėstininkų daliniai 
priešinosi silpnai, bet jų artilerija smarkiai 
apšaudė 28-osios pėstininkų divizijos 
pulkus. 109 pėstininkų pulkas iš priekyje 
buvusių septynių kuopų prarado puspenk-
tos ir turėjo pasitraukti. Į jo vietą stojo 111 
pėstininkų pulkas.

Rugpjūčio 20 d. vokiečių 1-asis Karaliau-
čiaus pėstininkų korpusas pradėjo puolimą 
ir ėmė supti Rusijos 1-osios armijos dešinįjį 
sparną. Pagrindinį smūgį vokiečiai nukreipė 
į 28-ąją pėstininkų diviziją. Tą pačią dieną 
vokiečių lauko lengvoji ir sunkioji artilerija 
daužė divizijos pulkų apkasus. 28-oji artile-
rijos brigada (48 patrankos) mažo kalibro 
pabūklais buvo nepajėgi priešintis galingai 
vokiečių artilerijai. Vokiečių lauko artilerija 
šaudė iš gerai paruoštų apkasų, o rusiškos 
lengvos patrankos priešui nieko negalėjo 
padaryti. Divizijos vadas prašė į pagalbą at-
siųsti haubicų, tačiau tai ir liko tik prašymas. 
7 val. pulko 2 batalionio vadas pranešė, kad 
ties Užbaliais turi didelių nuostolių, tą patį 
pranešė ir 4 bataliono vadas iš Malviškių 
kaimo. Tarp 9 ir 10 valandos vokiečiai pro 
dideles pulko gynybos spragas pradėjo 
puolimą ir apėjo pulko dešinįjį sparną. 111 
pėstininkų pulkas traukėsi per 28-osios 
artilerijos brigados 4, 5, 6 baterijų pozici-
jas. Priešais baterijas, netoliese buvusiu 
keliu, ėmė traukti tankios vokiečių pės-
tininkų voros.

Pabūklai atidengė ugnį ir baltas plento 
ruožas papilkėjo nuo daugybės lavonų. 
Antra banga puolančiųjų vėl buvo ištašky-
ta. Tada vokiečių artileristai išrideno savo 
patrankas į atvirą lauką ir pradėjo šaudyti 
tiesiu taikymu į brigados baterijas. Bombo-
mis jas apmėtė atskridęs vokiečių lėktuvas. 
Baterijose prasidėjo tikras pragaras. Vo-
kiečių kariai apėjo 4 bateriją iš užnugario 
ir kulkosvaidžiu ją sunaikino. Su dideliu 

vargu išsigelbėjo 5 ir 6 baterijos. Šių baterijų 
dėka buvo išgelbėtas 111 pėstininkų pulkas, 
taip pat ir divizija.

Vadas įsakė pulkui susitelkti ties Žvir-
galiais, nes tikėjosi vokiečių kavalerijos 
atakos. Jai neįvykus, pulkas toliau traukėsi. 
Pakeliui buvo atvežtos lauko virtuvės, 
bet, nespėjus joms apsisukti, ties Lazdynų 
kaimu pulką netikėtai apšaudė vokiečių 
artilerija. Gurguolės ir lauko virtuvių 
personalas sukėlė paniką. Žmonės, arkliai, 
vežimai – viskas susimaišė.

Tuo metu pasirodė vokiečių kavaleri-
jos eskadronai, remiami automobilių su 
kulkosvaidžiais. Taikli vokiečių ugnis vėl 
pulkui kainavo naujų aukų. Per sumaištį 
pulko vadas kapitonui Luckij įsakė paimti 
pulko vėliavą ir ją gelbėti. Per Kudirkos 
Naumiestį vėliava buvo pristatyta Kauno 
tvirtovės komendantui, kavalerijos gene-
rolui V. Grigorjevui. O išsisklaidžiusios 
pulko kuopos – vienos pasiekė Kudirkos 
Naumiestį, kitos – Virbalį, kur pulkas vėl 
susitelkė.

28-oji pėstininkų divizija, jos artilerijos 
brigada turėjo milžiniškų nuostolių. Iš viso 
divizija neteko (skaičiuojant užmuštus ir 
sužeistus) karininkų – 104, kareivių – 6945. 
Neteko turto: kulkosvaidžių – 23 vnt., pa-
trankų – 8 vnt. ir 163 arklių.

111 pulkas neteko: karininkų – 34, karei-
vių – 2231. Daug žuvo šiame mūšyje pulke 
tarnavusių lietuvių: papulkininkis Kvintas, 
kapitonas Jeronimas Margevičius, štabo 
kapitonas Petrulevičius, eiliniai Juozas Bal-
tupis, Rapolas Vaičekonis, Antanas Žižys ir 
kiti. Į nelaisvę papuolę vokiečių sanitarai 
pasakojo, jog prie Ederkiemio lauke gulėjo 
120 neužkastų žuvusių karių, o kaime – su-
degė troboje 25 kariai (tikriausiai palikti su-
žeistieji). Malviškių kaimo laukuose gulėjo 
262 kariai, Užbaliuose – 150. Ties Užbaliais, 
rusų daliniams besitraukiant, buvo palikta 
650 sužeistų ir žuvusių karių.

Šalia 28-osios pėstininkų divizijos ko-
vėsi 27-oji pėstininkų divizija (dislokacijos 
vieta iki karo – Vilnius ir jo kraštas). Joje 
taip pat  buvo nemažas skaičius mūsų 
tautiečių, ypač karininkų. Ne vienas jų 
vėliau tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Ši 
divizija sėkmingai kovėsi ties Stalupėnais 
(Rytprūsiuose). Per kautynes minėtosios 
divizijos štabo viršininkas, generalinio 
štabo pulkininkas L. Radus Zenkavičius 
(vėliau Lietuvos kariuomenės generolas) su 
dešimčia lauko telefono aparatų užmezgė 
ryšį su visais divizijos pulkais, greta išsidės-
čiusiomis divizijomis, korpuso štabu. Pasak 
liudininkų, vadovaudamas divizijos štabui, 
jis daug prisidėjo prie 27-osios pėstininkų 
divizijos sėkmės kautynėse ir sustiprino 
1-osios armijos kovinius veiksmus. 

Prasidėjus kautynėms ties Stalupėnais, 
lapkričio 12 d., vykstant mūšiams ties 
Angerape, drąsa pasižymėjo minėtosios 
divizijos 108 pėstininkų pulko bataliono 
vadas papulkininkis Jančys. Liudininkas 
pasakojo: <...>vokiečių artilerija ypač smar-
kiai apšaudė papulkininkio Jančio bataliono 
barą. Pats bataliono vadas su telefonistais 
ir ryšių kareiviais buvo ne apkasuose, bet 
pusiau sugriauto namo antrame aukšte, iš 
kur buvo patogiau sekti vokiečių poziciją; 
namas už kuopų apkasų, ir staiga – artile-
rijos sviedinys įlekia pro langą, sudaužo 
telefono aparatą, sudedamą papulkininkio 
Jančio lovą ir užmuša du telefonistus... Jan-
čys, tą momentą tame pat kambaryje rašęs 
pranešimą, liko nepaliestas. Kitas jo vietoje 
tuoj būtų apleidęs tą patalpą ir persikraus-
tęs žemyn į netoli namo iškastus apkasus. 
Bet Jančys – fatalistas, giliai įsitikinęs – „kas 
kam skirta – įvyks“ ir lieka su savo štabu 
tame pačiame kambary, tik... pastatė naują 
telefoną, įsakė pataisyt jo sudaužytą lovą 
ir užkalti langą...“ Visą mėnesį vokiečių 
artilerija daužė bataliono apkasus, sviedi-
niai krito arti namo, bet nė vienas sviedinys 
nepataikė į namą, kur buvo kaip buvęs 
papulkininkis Jančys!

Kai rusų 1-oji armija vėl užėmė minėtų 
mūšių laukus, vienas liudininkas aprašė 
kraupius vaizdus taip: „<...> gulėjo ištisų 
kuopų grandinės su savo karininkais ir 
batalionų  vadais, jie kaip ir sustingo tomis 
pozomis, kuriomis juos sutiko mirtis...“

Straipsnio autorius turi masinio karių 
laidojimo vietovių schemas. Dabartinėje 
Kaliningrado srityje, žinoma, kapavietės 
sunaikintos, tačiau keliai nepasikeitė, ir 
jas būtų įmanoma surasti. Juo labiau kad 
ten guli didesnė dalis tautiečių, kurie taip 

ir nesuprato, už ką turėjo mirti. Tačiau 
šios aukos buvo įvertintos, kai Europos 
valstybės ėmėsi pripažinti Lietuvą kaip 
savarankišką valstybę.

1921 m. prancūzų laikraštis „Petit 
Parisien“ rašė: „<...> Lietuviai nusipelnė 
Antantės dėmesio tuo, kad jie pirmieji, gel-
bėdami Prancūziją, garbingose kautynėse 
ties Gumbine išliejo savo kraują...“

Straipsnis buvo spausdintas 2001 m. 
žurnale „Karys“ (2001, Nr.3)

Atskiro lietuvių batalionio Vitebske štabas prieš grįžtant į Lietuvą 1918 m. Antroje eilėje ketvirtas 
iš kairės – paporučikis Antanas Juozapavičius, pirmasis karininkas, žuvęs kovose dėl Lietuvos 

nepriklausomybės. Nuotr. iš Lietuvos vaizdo ir garso archyvo

1914 m. per Gumbinės kautynes žuvę rusų kariai

1914 m. Vokiečių pėstininkai gynybos pozicijose
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Aukų gainiojimas po vardynus ir jų žudikų slėpimas

Gal išsigandus, 
kad partizanai nebū-
tų išbalinti, į „Kny-
gą“ įrašytos šeimos, 
kurių žudikai – re-
presinės struktūros, 
aktyvistai ar plėšikai. 
Tai seniai dokumen-
tiškai įrodyta, plačiai 
viešai aptarinėta.

Apsiribosime ke-
liomis istorijomis. 
„Genocido“ vardyne 
įrašyta, kad 1947 m. 

1 011 Šiaulių apsk. Karvazų k. daugiavaikę 
Stepo Breivos šeimą (8 asmenis, iš jų 6 ma-
žamečius) nužudė NKVD kareiviai (stribai). 
Leidinyje „Lietuvos partizanų kovos ir jų 
slopinimas MVD–MGB dokumentuose“ 
šiuo kraupiu nusikaltimu (užkapojimą kir-
viais) kaltinami sovietiniai aktyvistai broliai 
Tukišai. Minėtame leidinyje pažymima, 
kad MGB gerai žinojo nusikaltėlius. Tačiau 
„Knygoje“, remiantis šios struktūros archy-
vine medžiaga, Breivos – partizanų aukos. 
Jiems suversta kaltė ir už Gerdašių k. (Lazdi-
jų apsk.) valstiečio Albino Augustinavičiaus 
šeimos (8 asmenų, iš jų 2 nepilnamečių ir 
senelių) nužudymą. Neseniai analitikas 
Juozas Prapiestis remdamasis KGB bylomis 
išaiškino, kad Dzūkijoje (Pusčioje) buvo 
planingai partizanų vardu intensyviai žu-
domos šeimos siekiant likviduoti kovotojų 
ryšininkus ir rėmėjus, sujaukti žmonių pro-
tus, kompromituoti partizanus („Naujasis 
židinys–Aidai“, 2011, Nr. 1–3). Pasak jo, 
1947-08-15 (per Žolinę) realizuojant čekistų 
šėtonišką kombinaciją buvo nužudytos 
Inokaičių, Janukevičių ir Uoslių šeimos 
(17 žmonių). 1949-04-30 kombinacija buvo 
pakartota, sunaikintos Augustinavičių (mi-
nėta), Jakentų, Juožukų, Vaikšnorų šeimos 
(30 asmenų). Vis dėlto „Knygoje“ įrašyta 
J. Inokaičio šeima (3 asmenys).

J. Prapiestis padarė įtikinamą įžvalgą: 
represinės struktūros buvo suinteresuotos, 
kad pasipriešinimas kuo ilgiau rusentų, nes 
išliktų prielaidos ir pretekstai naikinti ir 
tremti mūsų žmones. Šeimų žudynės buvo 
okupantui naudingos ir kitomis prasmėmis: 
likę jų artimieji užsidegdavo kerštu, tapda-
vo uoliais talkininkais, daugelis pasirinko 
stribystę.

Kokios tiesos apie šeimų žudymą sie-
kia „Knygos“ sudarytojai, galima spręsti 
iš jos pratarmėje irzlų puolimą rašiusiųjų 
apie Jokubauskų šeimos (Bridų k., Šiaulių 
apsk.) tragediją ir skerdynes Laumakių k. 
ūkininko Rimdžiaus sodyboje. Padarytą 
išvadą, kad jas įvykdė smogikai, Masilionis 
vadina pritrenkiančia, iš fantastikos srities 
(p. 10). Apsimetama neskaičius, kad apie 
žudynes V. Rimdžiaus sodyboje rašė jo 
garbinamas M. Pocius, „mito“ smogikai-
žudikai neigėjas. Pastarasis rašo: 1946-04-22 
specialios grupės agentai sušaudė 14 taikių, 
pogrindžiui palankių gyventojų, šventusių 
šv. Velykas: „Nesigailėta net vaikų ir sene-
lių“ („Kita mėnulio pusė“, p. 269). Už vis 
smagiausia, kad „Knygoje“ neįrašyti nei 
Jokubauskai, nei Rimdžiai ir kiti. Ir taip 
skaudžiai užlipk ant grėblio!

„Knygos“ sudarytojai verčia pasukti į 
Lietuvos šiaurę, į Pakruojo r. Vaigalių k., 
kur, jų teigimu, 1945 m. partizanai nužudė 
Juozą, Kazį ir Leoną Šimkus bei pastarojo 
žmoną Emiliją. Tikroji istorija ir egzekuto-
riai buvo kiti. 2011 m. Šiaulių apygardos 
teismas nagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje 
buvo pareikštas kaltinimas buvusiam stribui 
Ignacui Lauciui. Pakruojo r. prokuroro teigi-
niu, kaltinamasis su mirusiu sėbru Alfonsu 
Remeika 1947-03-11 (sekmadienį) apsimetę 
partizanais kirviu užkapojo Kazimierą Šim-
kų, po to nužudė kitoje sodyboje gyvenusio 
brolio Leono šeimą: jį nušovė, žmoną Emiliją 
ir motiną Barborą užkapojo vaikų akivaizdo-
je (www.lrytas.lt, 2011-12-02). Vaikus paliko. 
Vienas žudikas taręs: „Mes juk veikiam ban-
ditų vardu, o anie vaikų neliečia“ (LKA, t. 18, 
p. 101). Kitądien į žudynių vietą atvažiavo 
operatyvinė grupė, kurioje sukiojosi ir žudi-
kai (juos atpažino kaimynai). „Išsiaiškino“: 
į nužudytųjų kartoteką įrašė, kad Leoną, 

žmoną ir motiną nužudė banditai. „Knygo-
je“ nesivaržant partizanams suversta kaltė 
net už iš tremties bėgusių Dzūkijos ūkinin-
kų Prano Palažojos („Dzūkijoje“ Palazijos) 
nužudymą. Juk tokius bėglius be gailesčio 
šaudė trėmėjai. Tokia čekistinė tiesa apie 
partizanų „teroro aukas“ užkonservuojama 
„Knygoje“. Joje ignoruojama „Genocido“ 
informacija, kad 1946-06-12 Lazdijų apsk. 
Valkininkų (?) k. Juozą Aranauską, jo žmoną 
Emiliją ir 2 m. dukrelę sušaudė enkavėdistai, 
o ne partizanai. „Knygoje“ partizanų au-
kos – Kirdeikių k. (Švenčionių r.) gyventojas 
Justinas Garbauskas su žmona. Jų dukra 
Bronė Pakalkienė ir tyrinėtojas Laimonas 
Abarius išsiaiškino, kad Kirdeikių bažny-
čios zakristijonas J. Garbauskas ir žmona 
tapo rafinuotos MGB klastos ir kaimynų 
žiaurumo aukomis. Išlindo klebono šeimi-
ninkės – agentės Varia ausys. Pasak aukų 
dukros, žudynėmis nesidomėjo nei milicija, 
nei stribai, jie net nepasirodė, jokių tyrimų 
nedarė (LKP, d. 7, kn. 2, p. 319, 328).

Partizanams verčiama kaltė ir už Alek-
sandro Jankausko šeimos (3 suaugusiųjų ir 
4 vaikų), gyvenusios Betygalos vlsč. Diržio-
nių k. išžudymą (1948-11-10). „Pėdose“ jie 
visi įvardyti, o „Knygoje“ to nėra. Kodėl? 
Ir kodėl remiamasi „Pėdomis“ ir „Dievai jų 
nepasigailėjo“, bet nepasiaiškinama pasire-
miant KGB archyvine medžiaga. Abejones 
sukėlė prof. S. Skrodenio išsakyta nuomonė, 
jog šios šeimos žudikai – plėšikai. „Genoci-
de“ abejojant šios aukos priskirtos partiza-
nams. Matyt, pasikliauta to krašto kraštoty-
rininkų surinkta medžiaga. Ką besurinksi, 
kai miestelyje stovi Jankauskams paminklas. 
Buvęs partizanas Leonas Laurinskas pateikė 
kitą versiją: smogikas F. Gaubtys-Vytautas 
pasakęs, kad iš apygardos gautas įsakymas 
sunaikinti Jankauskų ir Šegždų šeimas (LKP, 
kn., 1, p. 656). Žinoma, šeimų, o ypač daugia-
vaikių, žudymas – tiesiog lobis partizanams 
diskredituoti. Daugybė kraujo, ašarų, bega-
linio skausmo. Kaip to atsisakysi.

„Knygos“ vardyną sutikrinus su loka-
linių monografijų informacija, išaiškėja, 
kad joje įrašyta, partizanams priskirta daug 
represinių struktūrų nužudytų asmenų. Taip 
pasielgta su 1944-12-15 Viešintų vlsč. nužu-
dytais Broniumi Žaliu, Jonu Masiuliu, 1945 
m. balandį nušautu moksleiviu Juozu Tyla, 
stribų nudurtu Jonu Šimkūnu („Anykščiai 
XX amžiuje“, p. 263). Šioje monografijoje 
nurodyta, kad okupantas nužudė tris Tylas, 
o „Knygoje“ įrašyti 1949 m. neva partizanų 
nužudyti Napolis Tyla ir Petro Tylos šeimos 
(4 asmenys).

Kaip rašoma monografijoje, Anykš-
čiuose baudėjai žiauriai nukankino 10 m. 
moksleivį Bronių Paulavičių. Ar ne jis, tik 
10 metų pasendintas, įrašytas į „Knygą“? 
Į ją „maloningai pakviestas“ ir 1944-12-22 
Svėdasų vlsč. Narbučių k. NKVD kareivių 3 
km gainiotas ir nušautas siuvėjas Apolinaras 
Vilutis (K. Kasparas. Min. veik., p. 246).

Knygos pratarmėje gulamasi kryžiumi 
už tai, kad sovietų valdžios atstovai nežudė 
jos remtų mažažemių, naujakurių, įvairių 
aktyvistų. Vadinasi, žudyti kitus gyventojus 
buvo normalu, „vsio zakono“ (visa teisėta). 
Toliau postringaujama, kad tai siekiantys 
jiems kergti esą turi būti visiškai susipykę 
su loginiu mąstymu ar net sveiku protu 
(p. 11). Bijau, kad į tokius susipykėlius gali 
pretenduoti net M. Pocius, nes jis rašo, jog 
1946-04-16–18 naktimis Skaistgirio vlsč. 
vienkiemiuose girti smogikai sušaudė 10 
lojalių okupantui žmonių („Kita mėnulio 
pusė“, p. 269). Jo skelbtais duomenimis, 
1944–1953 m. per represinių struktūrų ope-
racijas nužudyti 92 aktyvistai. 

Simonas Norbutas išaiškino kitokią 
1946 m. žudynių istoriją. Anot jo, Šiaurės 
Lietuvoje veikęs A. Gumbelevičiaus-Savo 
provokatorių būrys, nesugebėjęs įsiskverbti  
į partizanų gretas, 1946-04-16 vien Skaistgi-
rio vlsč. nužudė 9 žmones, tarp jų Klemo 
Vainausko šeimą (3 asmenys) („Gruzdžiai“, 
V., 2009, p. 859). Iš jų „Knygoje“ atsidūrė Kle-
mas Vainauskas (neįrašė tik jo žmonos ir 14 
m. dukros), Kazys Povilaitis, Antanas Nau-
dužas, broliai Julius Vincas Praniai, Pranė 
Adomaitienė. Pastaroji „Knygoje“ vadinama 

milicininko motina, Praniai – komjaunuo-
liais, darbininkais (jų nužudymas datuoja-
mas 1945 m.). Ši istorija patvirtina žinomą 
faktą, kad slėpdami savo pėdas smogikai 
žudė ir aktyvistus, nes tai lengvino užduotį 
žudynes suversti partizanams.

I. Tkačenkos pranešime (1945-09) pri-
pažįstama, kad 1945-09-23 Šiauliuose du 
NKVD karininkai nušovė metalo fabriko 
direktorių, komunistą Joną Kovestkovą ir jo 
pavaduotoją Grigaliūną („Lietuvos partizanų 
kovos ir jų slopinimas“, p. 280). 1944-12-22 
Anykščių vlsč. NKVD kareiviai nužudė 10 
kaimo gyventojų, tarp jų ir komjaunuolį 
Povilą Užusienį, kuris rodė baudėjams savo 
komjaunimo bilietą („Anykščiai“, V., 2000, 
p. 262).

Tarp anksčiau įvardytų, „Knygoje“ par-
tizanų aukoms nepriskirtų šeimų ne viena 
jų priklausė naujakurių ir aktyvistų katego-
rijai. Papildomai galima nurodyti į „Knygą“ 
neperkeltus iš „Pėdų“ šiuos žuvusiuosius: 
Viduklės apyl. deputatę Pranę Valinčienę, 
Raseinių vlsč. sekretorių Joną Rusą, Tilin-
džių k. dešimtininką Joną Petronį, Didžiulių 
apyl. naujakurį Kazį Navickį, Vosyliškio 
apyl. aktyvistą Mykolą Danielių ir kt. Tad jei 
juos mirtimi nubaudė ne partizanai, turėjo 
būti kiti žudikai. 

Na, jei represinės struktūros (anot Ma-
silionio, valdžios atstovai) nežudė, „nesu-
sipykę su sveiku protu“ turėjo į „Knygą“ 
įrašyti per NKVD iš anksto suplanuotas 
skerdynes Kėdainių apsk. Ruseinių k. nužu-
dytus 17 žmonių, tarp jų šeimininko šeimą 
(8 asmenys), jos 4 mažamečius vaikus. Šios 
„operacijos“ plane buvo numatyta, „kad 
neturėtume nuostolių, į namą atidengiame 
uraganinę ugnį“. Enkavėdistams pavojų kėlė 
4 Mažeikių vaikai ir dvi suaugusios dukros, 
viešnios Stokienės 2 m. dukra, 19 m. Genė 
Jasaitytė. Vaikų ir moterų lavonus sudegino, 
o vyrus – „banditus“ nusviedė Kėdainių 
aikštėje. Pagal tą pačią logiką „Knygoje“ 
turėjo atsidurti ir 1945-07-31 Švendrių k., 
Kuršėnų vlsč. NKVD naikintojų sadistiškai 
nužudytas Antano Klemanskio ir Adomo 
Lipskio šeimos. Iš padegto namo išėjusioms 
drebančioms O. Klemanskienei ir dukrai 
įsakė grįžti atgal, tačiau jos bandė bėgti. 
Bėgančią motiną uždaužė šautuvo buože, 
o dukrą sušaudė į nugarą. Sunkiai sužeistą 
šeimininką surado rugiuose ir užmušė. Vi-
sus sumetė į degantį namą. Pamišėliškai ir 
triumfuojančiai šaukė: „Šildykitės, slavai!“ 
Ant krosnies sudegė 14-metis jų sūnus 
Alfonsas. Egzekucijai vadovavę karininkai 
surašė pažymą, kad per kovinę operaciją 
nušovė 4 „banditus“, o dar penki jų sudegė 
pastatuose. Bataliono vadovybė sumažino 
„banditų“ nuostolius iki trijų. Trys Lipskiai 
sudegė nuo įmestų granatų užsiliepsnojus jų 
namui (LYA, f. 18, ap. 1, b. 7). Štai taip NKVD 
gerino kovos su „banditizmu“ rezultatus. 
Siekiant tai nuslėpti, prireikė sukurti žiaurių, 
brutalių „banditų“ įvaizdį. Dabar vis didesnį 
pagreitį įgauna jo restauracija.

Vis daugėjant žinių apie represinių 
struktūrų sunaikintas daugiavaikes šei-
mas, stiprėja įtarimas, kad bent daugumą 
jų nužudė ne partizanai. Pocius rašo, kad 
1948-04-27 Veisiejų vlsč. partizanai sušaudė 
6 jų rėmėjų šeimas (25 asmenys), tarp jų 
A. Andriuškevičiaus (7), Domo Milkevičiaus 

(Miliukevičiaus) 4 asmenis, Adomo Vilkelio 
(6) („Kita mėnulio pusė“, p. 230). „Knygo-
je“ A. Vilkelio šeimos nėra. Kitas šeimas 
tikriausiai nužudė represinės struktūros 
arba partizanai pagal jų provokacinį planą. 
Žudynių braižas labai panašus į J. Prapiesčio 
aprašytas kombinacijas. Į „Knygą“ perkelta 
„Dzūkijoje“ įrašyta 1948-12-08 nužudyta 
Alytaus apsk. Muižulėnų k. gyventojo 
Simo Vadeikos šeima (11 asmenų!). Pocius 
mesteli: „Sušaudymo motyvai ir aplinkybės 
nežinomos“ (p. 253). „Dzūkijoje“ buvo įra-
šytas „motyvas“ – naujakuriai, o „Knygoje“ 
jis išleistas. Veikiausiai nužudymo motyvų 
ir aplinkybių nesiaiškino, nes ir taip jie buvo 
žinomi, o kažką sukurti neįstengė.

Taip pat rezistentų ir kitų prisiminimuo-
se užfiksuota daug faktų, kai vidaus agentai, 
siekdami įgyti partizanų vadų pasitikėjimą, 
žudė komunistus ir aktyvistus, ragino kitus 
taip elgtis. Žudė ir provokatorių būriai, 
įvairūs apsimetėliai. Antai A. Garmutė rašo, 
kad Bronius Palockas persimetė iš stribų į 
partizanus,  iš jų vėl grįžo į stribyną, parti-
zanų vardu išžudė vieną šeimą Žeimiuose, 
kitą – Guobiniuose, sušaudė Jakentus Kaziu-
liuose („Tėvo vasara“, p. 242). 

Prie žudynių prisidėta ir čekistams kurs-
tant tarp partizanų nesantaiką. Tai galėtų 
patvirtinti Labanoro apyl. pirmininko Leono 
Narušio šeimos (6 asmenų) nužudymo is-
torija. Jų mirties kažkodėl troško partizanų 
grupės vado pavaduotojas Z., kuris prisi-
menamas kaip ūmus, kerštingas ir žiaurus. 
Tačiau vadas Antanas Krinickas-Romelis 
tramdė savo pavaduotoją, reikalavo gerai 
ištirti Narušio elgesį, veiklą. Besiplieskiantį 
tarp Romelio ir Z. priešiškumą kurstė į būrį 
infiltruotas vidaus agentas. Čekistai „pame-
tė“ raštą apie tariamą Romelio tarnavimą 
jiems. Klastotė pateko į Z. rankas, kuris su 
bendrais likvidavo Romelį, o po to ir Naru-
šius. Greitai pagal tą patį scenarijų buvo su-
naikintas ir Z. Užuot pabandžius išnarplioti 
sudėtingus klastos mazgus, kai kurios jėgos 
dar stipriau juos suraizgo, kad kuo daugiau 
būtų partizanų nekaltų aukų. Nekaip sekasi 
išlaikyti išbandymą sveiku protu. Giesmė 
negali būti sklandi, kai slepiamas NKVD 
kariaunos teroras.

„Knygoje“ nuo partizanų „sąskaitos“ 
nurašyti nužudytieji pakeičiami naujomis 
aukomis, dažnai kažkokiais skrajūnais, 
žmonėmis be biogramų, antrininkais. Tokių 
į Tauragės r. žuvusiųjų sąrašus įrašyta maž-
daug 63, o Alytaus r. – net apie 280 žmonių, 
t. y. 1,8 karto daugiau nei išbraukta iš var-
dyno „Dzūkijoje“. Na, jau labai atnaujinta 
aukų personalinė sudėtis. Tebesitęsia šokiai 
purvinais batais kapinėse, palaikų mėtymas 
iš vienų kapų į kitus. Kaip anaidais, dar 
gerai, kad leidiniuose. Žuvusieji Leipalin-
gyje atsiduria Leipalongyje, iš Saldutiškio 
vlsč. permetami į Skudutiškį, iš Ginučių – į 
Genučius, iš Kirdeikių – į Kiedeikus, dalis 
užkasama iki 1955 m. neegzistavusiame 
Kapsuke. „Įsteigiamas“ Tautagės rajonas, 
sudaromos Jiestralio ir Skaitgirio apylinkės. 
Gal dėl tokių atradimų Masilionis paten-
kintas savimi žvelgia iš „Laisvo laikraščio“ 
puslapio. Be gyventojų pasitaiko ir gyvento-
jasų. Tokia „Knygos“ sudarytų ir tvarkytojų 
kompetencija, geografijos žinios.

Vladas Terleckas

Tęsinys. Pradžia Nr. 22

Pabaiga

Vorutos fondas išleido 
Viktoro Jenciaus – Butauto 

knygą „1918 m. Nepriklauso-
mybės Akto signataras Donatas 
Malinauskas“. 

Knygą galima nusipirkti Lie-
tuvos knygynuose bei Vilniaus 
centriniame, „Humanitas“ kny-
gyne, bei www.patogupirkti.lt 

bei Vorutos redakcijoje. 

El. paštas
buhalterija@voruta.lt
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Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje veikla

Stebint ir sielojantis dabartiniu gyvenimu Tėvynėje*
Bronius SAPLYS, Torontas, Kanada

Turiu ir aš mokytojo pažymėjimą, 
išduotą jau Tarybų Lietuvos Socialistinės 
Respublikos vardu, bet dar su Vyčio herbu. 
Nauja emblema, atrodo, jau buvo rengiama. 
Dalyvavau ir gausiame mokytojų suvažia-
vime 1940 m. rugpjūčio 28 d. Kauno sporto 
halėje. Buvo sugiedotas Lietuvos himnas. 
Mačiau, kaip giedant himną prezidiume 
buvę tuometinės Vyriausybės nariai vieni 
stovėjo, kiti sėdėjo, o treti buvo pritūpę, 
pasimetę ir nežinojo, kaip elgtis. Mačiau, 
kažkas mėgino daryti nuotrauką. Įdomu, ar 
ji yra kur nors archyvuose?

Dabar esu atvykęs iš už Atlanto. Likimo 
nublokšti į Vakarus ir Rytus dauguma mūsų 

prisimename poeto Adomo Mickevičiaus 
žodžius: „Tėvynė Lietuva kaip sveikata. 
Ją saugoti reikia. Tas tik besupras, kuris ją 
praradęs.“

Atgavome Nepriklausomybę, džiaugia-
mės, bet neužmirškime, kad ją saugoti reikia 
kaip sveikatą. Tėvynė, tauta, valstybė yra 
sąvokos, kurios šiuo metu užgožtos mate-
rialinių vertybių. Tauta ir valstybė sovietų 
pakeisti žodžiu nacionalinis, nes nenorėta, 
kad tuo metu vadinama „liaudis“ prisimintų 
valstybę, o tautos sąvoka buvo niveliuojama 
į internacionalizmą ir „homo sovieticus“.

Buvo atsiradęs švyturys, supratęs laiko 
dvasią, bet neilgam, nes vadinama dešinioji 
kryptis to nesuprato ir nenorėjo suprasti. 
Kaimyninės šalies pažadėtas asilo pavadis 
buvo svarbiau.

Tie iš Jūsų, kurie matėte ir jautėte par-
tizanų sušaudytą ir kraujuotą trispalvę, 
pasijautėte priartėję prie laisvės, prie Ne-
priklausomybės.

Dabar dar Lietuvą valdo tik suvereni-
tetas.

Visos unijos su Lenkija, o jų buvo daug, nes 
bijota Lietuvą paleisti, labai naudingos Lenkijai. 
Tad Lenkija ir dabar mini jas iš eilės: Krėvos, 
Radomo, Liublino ir t. t. Siūlo ir Lietuvai net 
1791 m. gegužės 3 d. Konstituciją. Kas ji yra, 
žinote. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
panaikinimas, t. y. lenkų kalbos įteisinimas. Jie, 
lenkai, siūlė „Želigovskio akciją” istorijai, tai 
kodėl nepasiūlo ir gegužės 3 d. Konstitucijos.

Betgi neseniai pareiškia vidaus reikalų 
viceministras Ramūnas Darulis, kad Šal-
čininkų rajonas – tai ne lietuvių etninės 
žemės. Turėdami tokius savus, ką norėti iš 
kaimynų? Štai vėl vienas iš savų istorikų jau 
Atgimimui prasidėjus vadino Vasario 16 d. 
Aktą pasirašiusius kaizerio bernais.

Tie iš Jūsų, kurie dirbate nelietuviškoje 
aplinkoje, ar reikalaujate, kad Jums sekma-
dieniais bažnyčioje bent Evangelija būtų 
skaitoma lietuvių kalba? Per lenkų okupaciją 
lietuviškose parapijose dirbę policininkai ar 
eiguliai to reikalavo ir gavo.

Ar vystoma popamokinė tautinė 
veikla?

Ar kuriamos patriotinės jaunimo organi-
zacijos – skautai, ateitininkai, kt.?

Jau praėjus dešimčiai metų vis dar jau-
čiasi, kad kažko trūksta. Ogi teisingumo. 
Teisingumas – valstybės pagrindas. Justicia 
fundmentum regnovum est. Tai ką gi turime? 
Suverenitetą be teisingumo.

Baudžiami ir kalėjime sėdi naminio 
alaus pasidarę, o bankus išvogę laisvi, 
dar ir kitiems mėgina skolinti. Teisėsauga 
vargsta ieškodama „nusikaltimo sudėties“. 
Piliečio etikos normos susijusios tik su tvoros 
aukščiu. Su Europos Sąjunga tariasi neblai-
vūs viceministrai. Taip kuriamas Lietuvos 
įvaizdis užsienyje.

Štai prieš 600 metų, kai Jogailą vežė į 
Krokuvą pas Jadvygą, tai nė Gardino nepri-
važiavus jau jį pavadino Jagiello, pridėdami 

dar vieną raidę l, o Krokuvoje pakrikštijo 
Wladislaw (valdyk slavus). Taip ir dabar 
nori lenkai, kad pridėtume raidžių, kurių 
mūsų raidyne nėra.

Apie Europos Sąjungą tiek daug prikal-
bėta ir prirašyta. Atrodo, kaip kadaise krikš-
čionybė plito iš Vakarų į Rytus, taip dabar 
Europos Sąjunga. Tada pavėlavome – dabar 
gal laiku. Yra privalumų ir trūkumų. Kurių 
daugiau? Čia būtų spaudos reikalas išnagri-
nėti nešališkai. Didžiosios valstybės sukūrė. 
Jos ir valdo. Tiksliau, didysis kapitalas. Net 
Lenkija ten mažai balso turės. Didžiųjų 
valstybių propaguojamas kosmopolitizmas, 
aišku, jiems naudingas. Mažoms tautoms 
reikia susirūpinti tautiškumo išsaugojimu. 
Lietuvai tai išlikimo klausimas. Čia ir vėl rei-
kia grįžti prie švietimo ir mokyklos. Gairės 
turėtų būti iš aukščiau. Ar jos bus?

Taip pat reikia sekti, kad per tarpparla-
mentinius ir tarpvyriausybinius posėdžius 
su kaimynais lietuvių pusė nedarytų nerei-
kalingų nuolaidų. Budėkime.

Tai tiek padrikų minčių stebint ir sielo-
jantis dabartiniu gyvenimu tėvynėje.

Dar kartą sėkmės Jums, kuriant ateities 
Lietuvą.

* Kalba pasakyta 2001 m. rugsėjo 8 d. 
„Vilnijos“ draugijos ir Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos išeivijoje surengtoje konferencijoje 
„Rytų Lietuvos problemos“

Bronius Saplys

Nuo Tverečiaus iki Toronto
Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Lietuvos knygynus pasiekė žinomo Lie-
tuvos ir Kanados visuomenininko, Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos išeivijoje ilgamečio 
pirmininko, Tautos fondo Kanadoje vice-
pirmininko, Lietuvos nepriklausomybės rė-
mėjo, altruisto Broniaus Saplio prisiminimų 
ir visuomeninių bei politinių apmąstymų 
knyga „Gyvenimo kelionė: Tverečius – To-
rontas“ (2012). 

B. Saplys gimė 1920 m. Tverečiuje, buvu-
siame  Švenčionių apskrityje (dabar– Igna-
linos rajonas), valstiečių šeimoje. Mokėsi 
Švenčionių lietuvių gimnazijoje, kai ją užda-
rė – Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje. Ją 
baigė 1941 m. ir įstojo į Vilniaus universiteto 
Ekonomikos fakultetą, kur studijavo iki jo 
uždarymo 1943 m. 1944 m. pasitraukė į Va-
karus. Po kelerių metų, praleistų Vokietijoje, 
laivu išplaukė į Kanadą ir įsikūrė Toronte. 
Čia vedė lietuvaitę iš Kauno Primą Simin-
kevičiūtę. Šeimoje užaugo trys sūnūs, taip 
pat kaip ir tėvai sukūrę lietuviškas šeimas. 
B. Saplys dirbo geležinkelininku, kasėju, 
staliumi, vakarais mokėsi Toronto statybos 
institute. Jį baigęs iki pensijos dirbo statybų 
prižiūrėtoju.  

„Žodyje skaitytojui“ autorius rašo: 
„Labai sunku, kartais atrodė – neįmanoma, 
peržengus 80 metų slenkstį suglausti vienon 
vieton atmintin įsirėžusias akimirkas, patir-
tus įvykius bei potyrius. <...> Rašydamas šią 
knygą norėjau paliudyti skaitytojui, kaip 
žmogus, išplėštas iš Tėvynės, gali išlikti 
jai ištikimas ir visą gyvenimą paskirti savo 
tautos, savo giminės gerovei.“

B. Saplys labai gerai žinomas lietuviams, 
o ypač Vilniaus krašto visuomeninėms orga-
nizacijoms. Po Nepriklausomybės atkūrimo 
Lietuvoje lankosi beveik kasmet, kartu su 
kitais Vilniaus krašto lietuvių sąjungos 
nariais organizuoja visapusišką pagalbą 
gimtajai Rytų Lietuvai, padeda rengti moks-
leivių kraštotyros darbų konkursus „Vil-
nius – ilgaamžė istorinė Lietuvos sostinė“, 
prisideda prie Lietuvos ir užsienio lietuvių 
kultūros veikėjų atminimo įamžinimo. 
J. M. Šlapelių muziejui surinko ir atsiuntė 
Vilniaus krašto lietuvių sąjungos archyvą, 
senųjų vilniečių biografijas knygai „Vilnie-
čių veikla išeivijoje“. Yra aplankęs daugelį 
Vilniaus krašto mokyklų, rūpinasi švietimo 
reikalais, organizuoja labdarą mokykloms 
ir pats jas remia. 

Prisiminimų knygą autorius pradeda 

nuo tėviškės – aprašo Tverečiaus miestelio 
istoriją, tėvus, šeimą, kaimynus, mokslus 
Švenčionių ir Vilniaus gimnazijose, mokyto-
jus, tarp jų ir garsųjį kūno kultūros mokytoją 
Praną Žižmarą, kurio „pamokos ir pokalbiai 
su mokiniais, požiūris į gyvenimą, Lietuvos 
ateitį mus ugdė ir pratino visur ir visada 
puoselėti savo priklausomybę lietuvių 
tautai“. B. Saplys pasakoja tik jau būdamas 
Toronte iš dr. P. Ancevičiaus sužinojęs, kad 
jaunimo legenda P. Žižmaras dėl įžeidžia-
mai apie lietuvių tautą atsiliepusio lenkų 
karininko kovėsi su juo dvikovoje ir laimėjo. 
Dr. P. Ancevičius buvo P. Žižmaro sekun-
dantas dvikovoje. Knygoje publikuojami 
autoriaus seserų bei artimiausių giminaičių 
ir bendražygių prisiminimai, laiškai.

Karo metai B. Saplio šeimai prasidėjo 
tremtimi. Autoriaus tėvai kartu su kitais 
nelaimingaisiais vien už tai, jog buvo 
Lietuvos patriotai, buvo ištremti į Sibirą, 
Irkutsko sritį. Aplinkybės privertė iš gim-
tinės trauktis ir B. Saplį. Autorius aprašo 
kelionę per Rytprūsių kraštą, gyvenimą 
Vokietijoje, nuolatinę nežinią ir klausimus: 
kur kelionės pabaiga? Ir tik maža gudrybė 
padėjo B. Sapliui patekti į Kanadą – pa-

reikšti, jog tėra menkai išsilavinęs, baigęs 
keturis pradžios mokyklos skyrius, kai tiesa 
buvo kitokia – mokslai gimnazijose, studijos 
Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 
Kanadai irgi nereikėjo išsilavinusių imigran-
tų. „Niekada nepamiršau tos kankinančios 
išpažinties ir melo, kurie turėjo atverti man 
duris į kitą valstybę, kur galėčiau įprasminti 
savo svajones“, – rašo B. Saplys. 

Visą laisvalaikį Kanadoje autorius skyrė 
visuomeninei lietuviškai veiklai, stengda-
masis „mylėti Lietuvą iš tolo“. „Dėjome 
visas pastangas, kad pasaulis suprastų, jog 
Lietuva yra sovietų okupuota valstybė ir 
privalu išgirsti jos kančios  balsą ir išlaisvinti 
iš raudonosios vergovės“, – prisiminimuose 
rašo B. Saplys. 

Nenumaldomas tėvynės ilgesys jau-
čiamas kiekvienoje knygos eilutėje – „na-
muose kalbėjome lietuviškai, <...> dieną 
naktį lydėjo mus ilgesys, tėvų, artimųjų ir 
gimtosios žemės šauksmas. <...> Nelengva 
suprasti išeivio dalią, ne pinigų, ne turtų 
buvome atvykę krauti. Dabar vartojamas 
„priverstinio emigranto“ terminas tiksliai 
nusako esmę.“

B. Saplys prisimena Vilniaus krašto lietu-

vių sąjungos įkūrimą, skautų vyčių būrelio 
veiklą, „Romuvos“ stovyklavietę, „Park 
Lithuania“ Toronto mieste įkūrimą. 

Prisiminimų knyga gausiai iliustruota as-
meninėmis šeimos fotografijomis, artimiausių 
šeimos narių ir visuomeninių organizacijų 
atstovų prisiminimais. Publikuojami interviu 
su B. Sapliu, autoriaus pranešimai iš simpo-
ziumų, aplankytų Rytų Lietuvos mokyklų, 
taip pat a. a. Prezidento A. Brazausko de-
kretas dėl B. Saplio apdovanojimo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino me-
daliu, Prezidento V. Adamkaus sveikinimai 
85-mečio proga ir ordinas „Už nuopelnus 
Lietuvai“. Knygoje žodį taria akademikas 
Z. Zinkevičius: „Dėkui, kad išsaugojote 
Tėvynę“, spausdinami habil. dr. K. Garšvos 
prisiminimai apie pažintį su B. Sapliu ir jo 
nenuilstamą veiklą Rytų Lietuvos labui. Apie 
B. Saplį pasakoja sesuo N. Sadūnaitė, lietu-
vių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas 
Algimantas Masaitis, „Vilnijos“ draugijos 
Kauno skyriaus pirmininkas A. Petrukevi-
čius, žurnalistas, mėnraščio „Lietuvių godos“ 
steigėjas ir pirmasis redaktorius B. Šaknys 
ir daug kitų Rytų Lietuvos visuomeninių 
organizacijų atstovų. 

B. Saplio knygos „Gyvenimo kelionė: 
Tverečius – Torontas“ viršelis B. Saplys Šalčininkų r. Turgelių vidurinėje mokykloje 
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Žemė nemoka verkti

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.

Muziejus laikraštyje Nr. 45 (254)
Apie tautinį kostiumą

Tautinis kostiumas – lietuvių 
tautos materialinės ir dvasinės 
kultūros simbolis, vizuali tauti-
nės savimonės išraiška. Lietuvoje 
tautinio kostiumo samprata atsi-
rado XIX a. pab. - XX a. pr. Jo pa-
grindu tapo valstiečių tradiciniai 
išeiginiai drabužiai, kurie forma-
vosi Lietuvoje veikiami istorinių, 
ekonominių, klimatinių sąlygų, 
ūkinės veiklos pobūdžio, vietinių 
tradicijų ir papročių iki XIX a. 
vidurio. Senos gentinės teritorijos 
ir vėlesnė atskirų kraštų istorija 
Lietuvoje suformavo penkis etno-
grafi nius regionus – Aukštaitiją, 
Žemaitiją, Dzūkiją, Suvalkiją ir 
Klaipėdos kraštą, kurių gyventojai 
ne tik kalbėjo skirtingomis tar-
mėmis, bet ir jų drabužiai turėjo 
ypatingų, tai teritorijai būdingų 
bruožų.

Šį kartą plačiau aptarsime Suval-

kijos, kurioje dažnai dar išskiriami 
kapsų ir zanavykų regionai, namų 
darbo drabužius. Trakų istorijos 
muziejaus etnografi jos rinkinyje 
saugomas XIX a. I pusės kostiu-
mas, dėvėtas Marijampolės apskri-
tyje, Veiverių valsčiuje, Girininkų 
I kaime gyvenusios Marytės Mi-
liušienės tetos. M. Miliušienė gavo 
dovanų iš tetos šį kostiumą 1937 
m., o į muziejų jis pateko 1969 m.  
Eksponuojamą tautinio kostiumo 
komplektą sudaro sijonas, lieme-
nė bei prijuostė. Viskas siūta iš 
namuose austo lininio-medvilni-
nio-vilnonio audinio. Audinio fo-
nas juodas, kuriame žalios, oran-
žinės, violetinės, baltos, melsvos, 
geltonos siauros besikartojančios 
juostelės. Tarp juostelių – juoda-
me fone esantys violetinių ir žalių 
vilnonių siūlų geometrinio orna-
mento kaišytinės juostos. Sijono 

apačia puošta rauktu skersiniu vo-
lanu. Liemenė bei prijuostė siūtos 
iš to paties namuose austo audinio, 
tačiau jų ornamentika šiek tiek ki-
tokia – paįvairinta įvairių spalvų 
vilnonių siūlų kaišytiniais stilizuo-
tais gėlių žiedais. 

Visos suvalkietės audė išilgai 
dryžuotus sijonus, su viena vyrau-
jančia spalva, dažniausiai tamsiai 
mėlyna arba tamsiai raudona. Pati 
įspūdingiausia suvalkiečių kostiu-
mo dalis – prijuostė. XIX a. vidu-
ryje įsivyravo spalvotos kaišytinės 
prijuostės, kurių sudėtinga audi-
mo technika retai aptinkama liau-
dies mene. Zanavykės mėgo įausti 
ornamentų eiles išilgai prijuostės, 
o kapsės – skersai. Zanavykės lie-
menes siuvosi su giliomis iškirp-
tėmis ir gana trumpas, o kapsės 
– ilgesnes. Tačiau visos suvalkietės 
vertino liemenes iš brangių fabri-

Suvalkietės kostiumas, XIX a. vid.
V. Neliubino nuotr.

kinių audinių, 
kai kada siu-
vosi iš skersai 
dryžuoto nami-
nio pusvilnonio audinio. Kapsų 
merginos galvas puošė auksiniais 
aukštais galionais, zanavykės 
siaurais galionėliais. Ištekėjusios 
moterys dėvėjo gobtuvėlius su 
puošniai priekakčiais, o virš jų riš-
davosi skaras.

Atskiruose etnografi niuose regi-
onuose krinta į akis kaimų ar net 
kaimynų aprangos bendrumai, ta-
čiau tradicinių rūbų vilkėtojai sie-
kė individualumo. Nėra Lietuvoje 
išlikusios nė vienos identiškos ap-
rangos dalies, nors drabužis būtų 
buvęs pasigamintas ir vilkėtas vie-
noje šeimoje. 

Muziejininkė Evelina Petrauskė

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.
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Antano Vaičiūno kūryba atvirukuose
2012 m. lapkričio 3 d. minėtos garsaus 

XX a. I pusės dainininko, choro dirigen-
to, pedagogo, žymaus Lietuvos kultūros 
veikėjo Antano Vaičiūno 80-osios mirties 
metinės. Deja, kūrėjo biografi niai duo-
menys nėra labai išsamūs, tačiau nemažai 
žinoma apie jo visuomeninę ir kūrybinę 
veiklą.

Antanas Vaičiūnas gimė 1890 m. ge-
gužės 30 d. Mokolų kaime, Marijampolės 
rajone. Iš pradžių muzikos mokėsi pas J. 
Bendorių, dainavo Marijampolės „Ga-
bijos“ draugijos chore. 1913-1915 m. A. 
Vaičiūnas Varšuvos muzikos institute 
studijavo dainavimą. 1915-1916 m. toliau 
studijas tęsė Maskvos konservatorijoje, 
o 1916-1917 m. – Odesos imperatoriš-
koje konservatorijoje pas profesorių A. 
Deifi no-Mendi. Studijuodamas vadovavo 
lietuvių chorams. 1916 m. Odesoje suor-
ganizavo lietuvių „Varpo“ chorą ir Česlovo 
Sasnausko muzikos draugijos skyrių, ren-
gė koncertus lietuvių kolonijose. 1917 m. 
mokytojavo ir vadovavo chorams Jarosla-
vyje, Voroneže, Rybinske (Rusija).

Grįžęs į Lietuvą, 1918 m. apsigyveno 
Marijampolėje, kur atgaivino „Gabijos“ 
chorą ir rengė koncertus Užnemunėje. 

1919 m. savanoriu įstojęs 
į Lietuvos kariuomenę, 2–
ajame pėstininkų pulke su-
organizavo karių orkestrą, 
vadovavo chorui. Vėliau 
mokytojavo gimnazijoje 
Marijampolėje. Išstojęs iš 
kariuomenės 1920-1922 
m. gyveno Rygoje, čia su 
pagyrimu baigė muzikos 
institutą, dalyvavo Rygos 
lietuvių muzikiniame gy-
venime, aktyviai įsitraukė 
į lietuvių kultūrinį gyveni-
mą, dirbo „Rygos balso“ redakcijoje.

Vėl sugrįžęs į Lietuvą, 1922-1923 m. 
buvo Kauno Valstybės operos teatro so-
listas, 1922-1924 m. vadovavo centriniam 
Šaulių sąjungos mišriajam chorui. 1923 
m. birželio 23 d. Kaune suorganizavo trijų 
chorų nedidelę dainų šventę. 1923-1931 
m. A. Vaičiūnas gyveno ir dirbo Klaipė-
doje, tuo pat metu (1929–1931) studijavo 
Prahos konservatorijoje. Vadovavo „Ai-
dos“ chorui, mokytojavo Kretingoje. A. 
Vaičiūnas daug nuveikė Klaipėdos miesto 
ir krašto muzikiniame gyvenime, kuravo 
16 chorų. Mažojoje Lietuvoje A. Vaičiū-

nas steigė Giedotojų Draugijos Sąjungos 
chorus, buvo šios sąjungos pirmininkas, 
1926-1932 m. vadovavo šios draugijos 
mišriam ir vyrų chorams, su šiais chorais 
dalyvavo 1924 m. ir 1928 m. Lietuvos dai-
nų šventėse, buvo jų dirigentas. Nuo 1926 
m. vadovavo Klaipėdos miesto Centri-
niam lietuvių chorui. Šis choras per metus 
surengdavo po 6-7 viešus koncertus, choro 
repertuare dominavo populiarios lietuviš-
kos J. Gruodžio, J. Naujalio, S. Šimkaus ir 

kitų Lietuvių kompozitorių 
dainos. 1924 m. atgaivino 
Šaulių sąjungos vyrų chorą 
– sutelkė apie 100 daininin-
kų ir koncertavo Klaipėdos 
krašte. 1927 m. 1-osios 
Klaipėdos krašto Dainų 
šventės rengimo komitetas 
pavedė A. Vaičiūnui ir Vy-
dūnui galutinai nustatyti 
repertuarą, chorų pasi-
ruošimo kontrolės dieno-
tvarkę, A. Vaičiūnas buvo 
šventės vyriausiasis diri-

gentas. Padėjo organizuoti ir 2-ąją Klaipė-
dos krašto dainų šventę 1933 m.. Prisidėjo 
prie M. Petrausko operos „Birutė” bei Ch. 
Gounod operos „Faustas” pastatymų, pats 
dainuodavo solo, rašė straipsnius į „Klai-
pėdos žinias”, “Klaipėdos garsą”.

1931 m. grįžęs į Kauną, suorganiza-
vo Jaunosios Lietuvos sąjungos centrinį 
mišrųjį chorą. Dirbo Lietuvos muzikų ir 
chorvedžių draugijos valdyboje, Kauno 
radiofone. Bendradarbiavo periodinėje 
spaudoje – „Muzikos baruose“, „Trimite“, 
redagavo dainų rinkinius „Pajūrio aidos“ 
ir „Šiaulių trimitai“. Harmonizavo lietuvių 

Atvirukas. A. Vaičiūnas, liaudies daina „Marš, 
marš!“. XX a. 3 deš. O. Ševeliovo nuotr.

liaudies dainas, rašė 
originalius muzikos 
kūrinius chorams ir 
solo, sukūrė pjesių 
fortepijonui. Parašė knygas „Mūsų ka-
riuomenės dainos“, „Kritusiems šauliams“, 
„Mūsų šokiai fortepijonui“. Išspausdino 
scenos vaizdelį „Švintant“. Rašė apysakas 
ir eilėraščius. A. Vaičiūnas buvo pakvies-
tas į JAV suorganizuoti Amerikos lietuvių 
dainų šventę, bet netikėta mirtis šią kilnią 
misiją nutraukė 1932 lapkričio 3 d. Kaune. 

Trakų istorijos muziejaus fi lokartijos 
rinkinyje Antano Vaičiūno kūrybinis pa-
likimas įamžintas Onos Vitkauskytės kny-
gyne Kaune išleistuose atvirukuose. Dalis 
jų yra ne tik su dainų gaidomis ir žodžiais, 
bet ir iliustruoti Lietuvos kariuomenės gy-
venimo bei žygių foto vaizdais. Muziejuje 
saugomuose atvirukuose – A. Vaičiūno 
sukurtos dainos „Laisvės himnas“, „Ant 
kryžkelės“ pagal M. Gustaičio žodžius, 
„Jau pajėgos mažėja“ pagal A. Vaičaičio 
žodžius, harmonizuotos liaudies dainos 
„Aušta aušrelė“, „Marš, marš“, „Šią nakte-
lę“ ir kitos. 

Muziejininkė Agnė Jonikaitė

Valensas Viktoras ČEGINSKAS, ilgametis Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys, Žemėnaudos-žemėtvarkos inžinierius
Lietuvoje turimas žemės fondas 

(6 530 023 ha) – vienintelis ir niekuo ne-
pakeičiamas valstybei bei jos žmonėms 
įgalinantis teikti didžiulę potencinę 
naudą – dabar yra paliktas be reikalingo 
valstybės dėmesio.

Lietuvoje nėra išvystytos pramonės, 
todėl žemė, miškai bei vandenys nuo 
seniausių laikų mūsų tautai laidavo pra-
gyvenimą, teikė materialinę ir dvasinę 
stiprybę. Mūsų bočiai ir tėvai mylėjo, 
išradingai naudojo ir brangino žemę, net 
pamiškes, pelkes, griovius bei su kaimy-
nais besiribojančias ežias nušienaudavo 
arba nuganydavo.

Tarpukario nepriklausomybę iškovo-
jusioje Lietuvoje Vyriausybė (1918–1938) 
sunkiomis ano meto sąlygomis žemė-
valdos-žemėtvarkos klausimams skyrė 
ypatingą dėmesį: iš dvarų paimtas žemes 
perdavė bežemiams ir mažažemiams, kad 
šie turėtų darbo, pragyvenimą ir neemi-
gruotų; siekė, kad tauta būtų materialiai 
aprūpinta ir gausi.

Per nepriklausomybės dvidešimtmetį 
Lietuvoje kaimai buvo išskirstyti į vien-
kiemius ir įvykdyta kaimų plėtra: daug 
žmonių valstybės remiami įsikūrė vien-
kiemiuose, šalyje buvo rūpinamasi žem-
dirbystės kultūros kėlimu. Tam tiesiogiai 

vadovavo Žemės ūkio ministerija, kuri 
savo žinioje turėjo žemės tvarkymo, žemės 
reformos darbų vykdymo padalinius. 
Ministerija per pavaldžias žinybas vykdė 
miškų tvarkymo, melioracijos darbus, ūki-
ninkams teikė agronominę ir veterinarinę 
pagalbą; vykdė žemės gaminių eksporto 
kontrolę.

Per tą laikotarpį racionaliai naudojant 
žemę, kai dar žemės ūkio gamyba nebu-
vo taip mechanizuota kaip dabar, maisto 
produktų bei žaliavos pramonei Lietuvoje 
buvo gaminama tiek, kad apie šios pro-
dukcijos importą net nekilo minčių. Šios 
produkcijos eksportui nuolat buvo ieškota 
rinkų. Kai kuriuos žemės ūkio produktus 
tarnautojai privalėjo pirkti net prievarta 
(žąsis, bekonus). Taip dar anuometinėmis 
primityviomis žemdirbystės ir gamybos 
sąlygomis ūkininkai akivaizdžiai įrodė, 
kokią gamybinę galią turi savyje žemė ir 
kokią naudą teikia Lietuvai.

Dabar po sovietinės okupacijos atkūrus 
nepriklausomybę (1990 m. kovo 11 d.) 
ir jau dvidešimt dvejus metus gyvenant 
savarankišką gyvenimą Lietuvoje žemė-
naudos, žemės ūkio, miškų bei vandenų 
telkinių naudojimo būklė yra apgailėtina. 
Ir ne tik tai...

Dabar jau XXI amžiuje Lietuvos žmo-

nės dideliais kiekiais maisto produktus 
importuoja iš užsienio ir taip savo pinigais 
remia ne savo valstybės žemės ūkio pro-
duktų gamybą, reikalingą naudą gauna iš 
kitų šalių žemėnaudos. Šio meto moderni-
zuotas Lietuvos žemės ūkis net ligoniams 
ir vaikams nepateikia sveikatingumui 
reikalingos veršienos, neįperkama ir rin-
koje reta tapo aviena. Į respubliką dideliais 
kiekiais įvežama nelabai kokybiška kiau-
liena, senų galvijų mėsa, daug kiaušinių, 
daržovių, vaisių, uogų. Česnakai įvežami 
net iš Kinijos. Pienininkai didelį pieno 
kiekį superka iš Latvijos ir Lenkijos ūki-
ninkų. Neplečiant žemės ūkio produktų 
gamybos šiuo metu Lietuvoje, naudojant 
Europos Sąjungos lėšas, nemaži žemės 
naudmenų plotai, net ariama žemė, yra už-
sodinama miškais; daug pievų bei ganyklų 
nenušienaujama, nemažai ariamos žemės 
dirvonuoja. Toks akivaizdus žemėnaudos 
neūkiškumas badyte bado akis ir Lietuvos 
valstybingumui daro neapskaičiuojamus 
nuostolius, kelia žmonių nepasitenkinimą, 
o nekuriant kaime naujų darbo vietų – di-
dina emigraciją. 

Žemė nekalba ir nesiskundžia, kad 
dabar, naujaisiais laikais, jos gamybinis 
potencialas nenaudojamas Lietuvos eko-
nomikai gerinti. Ji tyli, kad tik kaip prekė 

yra raižoma sklypais ir pardavinėjama 
saviems ir svetimiems. Tyli ir Lietuvoje 
besikeičiančios valdžios, nes nereikia rū-
pintis, kaip iš esamo žemės fondo valstybei 
ir žmonėms gauti reikalingų pajamų; pa-
tiems pasigaminti pakankamai maisto pro-
duktų ir paklausą turinčių žaliavų – sau 
ir eksportui. Tokia padėtimi džiaugiasi 
Žemės ūkio ministerijoje po vienu stogu 
nesutelpantys valdininkai, nes jiems – pa-
lyginti su tarpukario nepriklausomos 
Lietuvos Žemės ūkio ministerijos veikla – 
dabar mažiau rūpesčių: padalinti žemę 
be reikiamos valstybei grąžos, biudžeto ir 
Europos Sąjungos skiriamas gausias lėšas 
organizuoti kaimo plėtrą statant turizmui 
pastatus, bet kaip pardavinėti valstybės 
žinioje likusią nesugrąžintą žemę, dar 
pasirūpinti stogų perdengimu – šis darbas 
garbingas ir malonus. 

Stebint, kaip Žemės ūkio ministerija 
valstybėje propaguoja ir įgyvendina kaimo 
plėtros programą, be padidinamojo stiklo 
matyti atvirkštinis vaizdas, kad Lietuvos 
kaimas nuolatos siaurėja, kaimo žmonių 
mažėja – uždaromos mokyklos, darže-
liai, bibliotekos, prekybos kioskai, pašto 
poskyriai ir kiti kaimą aptarnaujantys 
įstaigų tinklai.

Ar dar ilgai taip bus alinama Lietuva?
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Pasiilgau lietuviškos kalbos...
Vytas MILIAUSKAS, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos valdybos pirmininkas, Vilnius 

Lietuvos tremčių istorija

Kai du nusikaltėliai plėšikauja indivi-
dualiai, jų galimybės ir norai yra kuklesni, 
o nusikaltimai – lokalinio pobūdžio. Abiem 
sutarus veikti drauge, apetitai didėja, o 
„darbeliai“ tampa dar žiauresni ir įžūlesni. 
Tokie draugai, pavydėdami vienas kitam 
padidėjusios įtakos arba didesnio grobio, 
neišvengiamai susipeša.  Visuomenėje tokie 
reiškiniai vadinami „gaujų karais“. Nesena 
istorija byloja, kad taip atsitiko su Stalino 
valdoma Sovietų Rusijos ir Hitlerio Vokie-
tijos draugyste. Abudu bičiuliai susėdo prie 
bendro stalo, pasidalino pasaulį, pasirašė ir 
paspaudė vienas kitam ranką, o, įgyvendi-
nant suokalbį, keitėsi patirtimi, glaudžiai 
bendradarbiavo.... Prasidėjo masiniai kaimy-
ninių valstybių ir jų piliečių „išvadavimai“ 
nuo tiesos sakymo, tikėjimo, laisvės, teisės 
ir viso, kas trukdė vergauti „vaduotojams“. 
Atsirado kalėjimai, lageriai, getai, darbo sto-
vyklos ir kitos gyventojų „auklėjimo“ prie-
monės. Žmonių žudymai tapo kasdienybe... 
Lietuva taip pat atsidūrė šių nusikaltimų 
erdvėje. Sovietų Rusijai okupavus šalį, visi 
greitai pajuto spygliuotos vielos grandines. 
Prasidėjo valstybinių, visuomeninių ir politi-
nių organizacijų vadovų areštai ir kalinimas, 
daugelis jų dingo nežinia kur. Didžiulį žmo-
nių sąmyšį ir pasipiktinimą sukėlė netikėtas 
ir brutalus masinis 1941 m. birželio 14–16 d. 
šalies inteligentijos trėmimas į Sibirą. 
Tuomet išvežta per 30 tūkstančių žmonių. 
Dauguma vyrų, atskirtų nuo šeimų, pateko 
į Krasnojarsko kr. Rešotų lagerį, vadinamą 
„Revučij“ (liet. „Kriokiantis“), iš kurio mažai 
kas grįžo namo, o moterys, vaikai, seneliai 
nutremti į Vakarų Sibirą ir išblaškyti po visą 
Altajaus kraštą.

Antra tremtis – į „Ameriką“

Tačiau nusikaltėliai, kurių „draugystė“ 
rėmėsi išskaičiavimu, ilgai negalėjo būti 
draugais. Ideologija „plėšk, kas priplėšta“ 
sukiršino juos. Prasidėjo Antrasis pasau-
linis karas, pareikalavęs ne tik kareivių ir 
ginklų, bet ir daug maisto, taip pat ir žuvies, 
produktų, kurių gamyba sulėtėjo, nes vyrai 
kariavo, o moterys ir vaikai atsidūrė jų vieto-
je – gamyklose, dirbančiose karo reikmėms. 
Skubiai reikėjo pigios darbo jėgos, kai tuo 
metu Baltijos šalyse ir didesnėje Sovietų 
Rusijos europinėje dalyje jau šeimininkavo 
Hitlerio kariuomenė, tad iš čia nebus naujų 
tremtinių ešelonų. Maskvos strategai priėmė 
„saliamonišką“ sprendimą – dar kartą iš-
tremti prieš metus į Altajaus kraštą atvežtus  
Lietuvos žmones, kurie išliko gyvi po pirmos 
bado žiemos. Šį kartą – prie Laptevų jūros 
krantų, į Lenos ir Janos upių žioties salyną 
gaudyti žuvį frontui.

Nutarė tremti ten, kur amžinas įšalas, 
ten, kur nėra jokio būsto, ten, kur vasara 

nepaprastai trumpa, o žiemą siaučia nežmo-
niškas šaltis ir pūgos, kur poliarinė diena 
ir naktis, ten, kur gerai jaučiasi baltosios 
meškos...

Tačiau, vykdant sumanymą, surinkti po 
visą Altajaus kraštą išmėtytus tremtinius 
sekėsi sunkiai, daugelis jų netikėjo valdžia ir 
slapstėsi. Manytina, kad kilus sunkumams 
komplektuojant žmones antram trėmimui, 
NKVD (vidaus reikalų liaudies komisaria-
tas) paleido gandą neva renkami žmonės 
kelionei į Ameriką. Buvo kalbama, kad visus 
perkels per Lenos upę, o ten jau ir Amerika 
netoli, todėl atsirado nemažai savanorių 
vykti į laisvės šalį. Per ilgą kelionę ši graži 
pasaka mutavo ir, jau plaukiant baržomis 
į šiaurę Lenos upe, šnekėta, kad Laptevų 
jūroje visus perims amerikiečių laivas ir 
nuplukdys į Ameriką. Graži pasaka maitina 
viltį, jeigu jos dar kiek yra...

Antroji  tremtinių odisėja prasidėjo 
1942 m. birželio 26 d. Prie Laptevų jūros 
krantų atgabenta 2,7 tūkstančių mūsų tau-
tiečių, neskaitant tų, kurie, neatlaikę ilgos 
ir sunkios kelionės, mirė ir  buvo palikti 
ant Lenos upės krantų arba palaidoti upėje. 
Į čia atvežė tūkstančius, o namo sugrįžo 
vienetai.

Kelionė į Jakutską

2012 m. rugsėjo 6–12 d. paminėti mūsų 
žmonių pačių žiauriausių trėmimų 70-metį į 
Sachos Respublikos sostinę Jakutską nuvyko 
devynių žmonių Lietuvos valstybinė delega-
cija, kuriai vadovavo brolijos „Lapteviečiai“ 
pirmininkas Jonas Markauskas (gimęs Tro-
fimovsko saloje). Kartu vyko šios brolijos 
pirmininko pavaduotoja Rita Vaicekaus-
kaitė-Vipartienė (gimusi Jakutsko mieste), 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro (LGGRTC) gen. direktorė 
Birutė Burauskaitė, Socialinių paslaugų 
priežiūros departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos specialistės 
Rima Gudelytė ir Daiva Siurblytė-Juškienė, 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 
(LNOBT) solistė Rasa Juzukonytė, veslinin-
kas Simas Petrikis, LR Seimo narys prof. 
Arimantas Dumčius ir Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių bendrijos (LPKTB) val-
dybos pirmininkas Vytas Miliauskas.

Pradžioje pasiruošimas kelionei vyko 
sklandžiai: gautas Sachos Respublikos 
vadovų kvietimas, su lietuvių bendrija 
„Gintaras“ suderinta glausta ir turininga 
renginių programa, nupirkti suvenyrai, 
knygos, atributika, sumokėta už kelionę 
į abi puses, o Jakutske užsakyti viešbutis, 
salės susitikimams, susitarta dėl šv. Mišių ir 
kt. Tačiau, likus parai iki išvykimo, Rusijos 
ambasada Vilniuje be komentarų pranešė, 
kad atsisakoma išduoti vizas. Prasidėjo 

nerimo valandos. Delegacijos nariai dėkingi 
buvusiam LR užsienio reikalų ministrui 
Audroniui Ažubaliui, kuris ėmėsi aktyvių 
veiksmų. Po kelių apsikeitimų notomis su 
Maskva, likus keturioms valandoms iki 
skrydžio, vizos visai delegacijai buvo iš-
duotos. Įvertinus paskutinių metų įvykius 
Rusijoje ir mūsų vizų „nekaltą“ nuotykį, 
nenorom peršasi bloga nuojauta, kad ten 
jau pradėta pinti spygliuota viela ir liejami 
pamatai „geležinei uždangai“.

Rudens spalvos ir statistika

Po septynių valandų skrydžio lėktuvas, 
artėdamas prie Jakutsko, išniro iš debesų, 
ir atsivėrė keistas vaizdas, atrodė, kad 
skrendam virš smėlėtos Sacharos dykumos 
arba virš didžiulio gerai prinokusių kviečių 
lauko – aplinkui viskas buvo geltona, tik 
vietomis matėsi tamsiai mėlyni vandens 
telkiniai. Sostinė mus pasitiko toli nužygia-
vusio rudens spalvomis. Vietiniai gyventojai 
sakė, kad bet kurią dieną gali iškristi sniegas, 
kuris nutirps tik pavasarį, ne kaip Lietuvoje. 
Mums pasisekė, orai buvo geri, ir pakako 
striukių, o kartais ir jas teko nusivilkti.

Delegaciją pasitiko lietuvių bendrijos 
„Gintaras“ pirmininkė Regina Burbaitė-
Trofimenko ir Žemės ūkio ministerijos  
atsakinga darbuotoja Agafija Ptycina. Įsi-
kūrę viešbutyje, išskubėjome į ekskursiją 
po miestą, tad pateiksiu šiek tiek duomenų. 
Sachos Respublika (Sacha – jakutiškai jakutų 
žemė) užima 3083, 5 tūkst. kv. km teritoriją. 
Palyginimui, tai sudaro apie 47 Lietuvos te-
ritorijas, arba apie 6 Prancūzijos. Gyventojų 
skaičius beveik 1 mln., tankis 0,31 žm./kv. 
km. Palyginimui, Lietuvoje yra apie 3 mln. 
gyventojų, o tankis apie 46 žm./kv. km. 
Tautinė gyventojų sudėtis: jakutai – 45,5%; 
rusai – 41,2 %; ukrainiečiai – 3,7 % ir kiti, 
tarp jų apie 500 lietuvių. Didžiausias mies-
tas yra Jakutskas, kuriame yra 235,6 tūkst. 
gyventojų. Svarbiausia respublikos pramo-
nės šaka – anglių, dujų, naftos, deimantų, 
aukso, sidabro, alavo, valgomosios druskos 
ir kt. gavyba. Išvystyta gyvulininkystė 
ir žvejyba. Sostinėje yra upės uostas, oro 
uostas, teatrai, muziejai, nedidelis, tačiau 
rūpestingai prižiūrimas senamiestis, kurio 
statiniai pastatyti iš maumedžio rąstų, o ša-
ligatviai padaryti iš įvairaus dydžio apvalių 
trinkelių, imituojančių nupjauto maumedžio 
raštą. Viešasis transportas – tik autobusai ir 
taksi. Daug kur vyksta naujos statybos, o 
dėl amžino įšalo namai statomi ant polių. 
Dažnai galima pamatyti plakatą, skelbiantį 
apie tai, kad prieš 380 metų Jakutija „įėjo“ į 
Rusijos sudėtį. Centrinė sostinės gatvė ir joje 
esanti didelė aikštė turi Lenino vardą, čia 
ir paminklas proletariato vadui, panašus į 
stovėjusį Vilniuje, su iškelta ranka, rodančia, 
kurioje pusėje galima pamatyti „komunizmo 
šmėklą“.

Prie kavos puodelio

Kitą dieną prie kavos puodelio susiti-
kome su aukštais respublikos pareigūnais: 
respublikos ekonomikos ir pramonės 
politikos ministro pavaduotoja Natalija 
Degeleva; finansų ministro pavaduotoja 

Tatjana Osipova; Žemės ūkio ministerijos 
Kadrų skyriaus vedėja Agafija Ptycina; akcinės 
bendrovės  „Tuimazalizing“ gen. direktoriaus 
pavaduotoja Rozaida Gudujeva; respublikos 
bulvių ir daržovių augintojų asociacijos 
pirmininku Valerijumi Fominu. Kai svečiai 
ir šeimininkai prisistatė ir papasakojo apie 
savo veiklą, užsimezgė šiltas ir nevaržomas 
bendravimas, neformalūs pokalbiai. Rita Vi-
partienė jakutų kalba padeklamavo eilėraštį 
ir sulaukė emocingų šeimininkų plojimų. 
Mūsų žavioji Rasa Juzukonytė padainavo 
G. Savinienės dainą „Lietuva“, o šeiminin-
kai, nenorėdami atsilikti, taip pat sudainavo 
jakutų liaudies dainą. Nustebau sužinojęs, 
kad šio susitikimo organizatoriai 2012 m. 
gegužės mėn. dalyvavo Vilniuje veikusioje 
„AgroBalt“ parodoje (iš viso 9 atstovai) ir, 
pamatę daug naujovių, žada jau kitais metais 
kai kurias iš jų taikyti savo ūkiuose. Kalbėjo 
apie aukštą parodos kokybę, bendradar-
biavimo naudą ir ypač akcentavo Lietuvos 
žmonių geranoriškumą ir svetingumą. Čia 
taip pat daugiau sužinojau apie jakutų tautos 
tų pačių 1942 m. tragediją, kai iš Bulunsko, 
Kobeisko, Žigansko bei Čurapčos rajonų 
tūkstančiai jakutų prievarta buvo deportuoti 
prie Laptevų jūros ir, kaip lietuviai, ten 
sparčiai nyko. Šie žmonės, save vadinantys 
perkeltaisiais, turi muziejų, esantį Čurapčos 
gyvenvietėje, yra Vyriausybės  remiami ir, 
kiek mus informavo, neblogiau nei Lietuvos 
tremtiniai. Susitikimas baigėsi, o geri įspū-
džiai liko. Matyt, neformalus, be protokolų 
bendravimas, kad ir su aukštais pareigūnais, 
suteikė galimybių atviriau diskutuoti ir 
daugiau pažinti. 

Kartu su tautiečiais

Jakutske yra vienintelė katalikų Kristaus 
Tiesos bažnyčia, kuri tarnauja visų mieste 
ir apylinkėse gyvenančių tautybių katali-
kams – lietuviams, lenkams bei suomiams. 
Jakutai savo maldos namų nestato, pas juos 
tebegyvuoja šamanizmas. Rugsėjo 9 d. visi 
rinkosi į šv. Mišias už mirusius Lietuvos 
tremtinius ir gulago kalinius, minint trėmi-
mo prie Laptevų jūros 70-metį. Šv. Mišias 
rusų kalba laikė ir prasmingą pamokslą 
pasakė slovakas kunigas klebonas Tėvas 
Juzefas. Salezietis Juzefas Tot gimė 1952 m. 
Bratislavos priemiestyje. 1992 m. atvyko į Al-
dano miestą, esantį respublikos pietuose, ir 
8 metus tarnavo katalikų bažnyčioje, vėliau 
Mongolijoje, o nuo 2009 m. dirba Jakutske. 
Pasibaigus šv. Mišioms ir nuskambėjus 
įžanginiam vargonų akordui, pasigirdo 
nuostabios giesmių melodijos, atliekamos 
LNOBT solistės Rasos Juzukonytės. Tai 
buvo įspūdingas koncertas, tikra dovana 
visiems. Nors mūsų solistė ir vargonininkė 
Larisa Donskaja neturėjo bendros repetici-
jos, giesmės skambėjo puikiai. Delegacijos 
vardu Tėvui Juzefui įteikti medinė skulp-
tūrėlė „Angelas“, Dalios Grinkevičiūtės 
knyga „Lietuviai prie Laptevų jūros” (rusų 
kalba), LPKTB padėkos raštas ir suvenyrai. 
Šv. Mišių dalyviai šventoriuje prie paminklo, 
pastatyto  Lietuvos žmonėms, žuvusiems ir 
mirusiems Jakutijoje atminti, padėjo gėlių. 
Paminklas pastatytas 2011 m. Reginos Bur-
baitės-Trofimenko pastangomis.

Delegacija atvyko susitikti su Jakutske gyvenančiais lietuviais. Iš kairės: Jonas Markauskas, 
delegacijos vadovas, Rita Vaicekauskaitė-Vipartienė, Teresė Birutė Burauskaitė, prof. Ariman-
tas Dumčius, Agafija Ptycina, Rasa Albina Juzukonytė, Simas Rimutis Petrikis, Rima Petronėlė 

Gudelytė, Regina Burbaitė-Trofimenko, Daiva Siurblytė-Juškienė. V. Miliausko nuotr. 

Kristaus Tiesos bažnyčios šventorius. Prie paminklo mirusiems 
Jakutijos žemėje lietuviams atminti. V. Miliausko nuotr. 

Tęsinys kitame numeryje
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Rytų Lietuvos mokyklų mokytojai

Daugiau nei pusšimto metų mokykloje
Mokytojo Vytauto Vansavičiaus, dirbusio Rytų Lietuvoje, prisiminimai

Pradėjau dirbti mokytoju 1945 metais 
Vilniaus apskrityje, Dieveniškių valsčiaus 
Rimašių pradinėje mokykloje. Mokykloje 
mokėsi apie 40 mokinių. Mokiniai buvo 
įvairaus amžiaus, nuo 7 iki 13 metų.

Rimašių pradinėje mokykloje dirbau 
iki 1946 metų. 1946 metų mokslo metais 
pradėjau dirbti Daubutiškių pradinėje mo-
kykloje. Į ją buvo sujungtos dvi pradinės 
mokyklos – Rimašių ir Stalgonių. Joje mokėsi 
apie 70 mokinių, dirbome du mokytojai. 
Tuo metu valsčiuje buvo kelios lietuviškos 
mokyklos. Tai: Daubutiškių, Poškonių, 
Žižmų, Macuičių, Didžiulių, Jurgelionių, 
Miežionių. Jose dirbo lietuviai mokytojai: 
Vansavičius V., Buinauskas J., Tolvaiša 
J., Trainavičius, Balčiūnas J., Vakulskas, 
Laugalys, Vakulskienė. 1948 metais atvyko 
Kaškelytė, Umbrasas, Kuodytė, Dombraitė 
ir daugiau lietuvių mokytojų. 1949 metais 
Poškonių pradinėje mokykloje buvo 5 klasė, 
vėliau ji peraugo į septynmetę. Lietuviškos 
klasės atsirado ir Dieveniškių septynmetėje 
mokykloje. 1947 metų nuotraukoje beveik 
visi Dieveniškių valsčiaus mokytojai. Dau-
guma jų lietuviai.

Mus, lietuvius, globojo valsčiaus par-
torgas lietuvis Karolis Jankauskas, buvęs 
rusų partizanas, kilęs iš Šiaulių apskrities 
Žeimelio miestelio. Ačiū jam.

Dirbant Dieveniškėse santykiai su kole-
gomis buvo labai geri. Ne tik su kolegomis, 
bet ir su aplinkiniais vietiniais gyventojais. 
Buvo tradicija šeštadieniais po pamokų su-
sirinkti pas vieną ar kitą kolegą. Virdavome 
rūgštynių sriubą. Rūgštynių prisirinkdavo-
me, bulvių atnešdavo mokiniai. Bendruose 
pobūviuose dainuodavome lietuvių liaudies 
dainas, šokdavome. Net kaimo žmonės pa-
sigėrėdavo – sakydavo: „Gražiai lietuviai 
dainuoja“.

1951 metais prasidėjo masinė kolekty-
vizacija. Atvykdavo valdininkai iš Vilniaus 

Prie Daubutiškių malūno. Iš kairės: malūnininkas, 
malūno vedėjas, mokyklos vedėjas. 1946 m.

Dieveniškių valsčiaus  mokytojai. 1947 m.

Iš kairės: Vakulskas, Trainavičius, Tolvaiša, 
Vansavičius. 1949 m.  

agituoti į kolūkius. Mane, kaip ir visus 
mokytojus, veždavosi kartu agituoti. Visko 
prisiklausydavome. Susirinkimuose dažnai 
išgirsdavome: „Ką norite darykite, bet į 
kolchozą nevarykite“, „Išdusinkit, bet nes-
tosim“. Aktyvesnės būdavo moterys. Vyrai 
į susirinkimus neidavo.

Vėliau prasidėjo „zaimai“ – paskolos 
rinkimai – vėl mokytojai privalėjo tą darbą 
atlikti. Ateini pas žmogų, matai, kad jo šei-
mai nėra net ko valgyti. Bet vis vien reikėjo 
rašytis, pirkti obligacijas.

Dieveniškėse buvo sunkus gyvenimas. 
Duonos užtekdavo tik iki vasario mėnesio. 
Po to „ateidavo Sirbalauskas“, tai yra bado 
laikas. Duonos nebėra. Likdavo grikiai, bu-
rokai, bulvės. Ir taip iki rugpjūčio.

Rugius ir kitus javus moterys pjaudavo 
pjautuvais. Kuldavo spragilais. Teko ir man 
spragilu pamojuoti. 

Iš atlyginimo pragyventi buvo beveik 
neįmanoma. Dalį maisto atnešdavo moki-
niai. 1946 metais atneštos bulvės peršalo. 
Jų užvalgęs ilgą laiką sirgau. Šiaip valgiau 
grikių blynus, raugintų burokų rasalą su 
bulvėmis.

Panaikinus Vilniaus apskritį atsirado 
Šalčininkų rajonas. Rajone prasidėjo aktyvi 
rusinimo politika. Mums, lietuviams, buvo 
pasiūlyta išvažiuoti. Tą ir padariau 1952 m.

Vytautas VANSAVIČIUS 
2011-09-16

Pro memoria

Aldona Žukauskienė
(1950 08 31 – 2012 11 01)

Labai netikėtai mus paliko puiki 
dvasinga kolegė, Jašiūnų (Šalčininkų r.) 
,,Aušros” vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos mokytoja, ilgametė šios moky-
klos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Aldona Žukauskienė. Mums trūks Jos 
profesionalumo, subtilaus literatūrinio 
žodžio, malonaus juoko…

Aldona Žukauskienė gimė 1950 m. 
rugpjūčio 31 d. Molėtų rajono Laluičių 
kaime Onos ir Justo Bražėnų šeimoje, buvo 
antroji dukra gražioje šviesių žmonių 
šeimoje. 1968 m. baigė Suginčių vidurinę 
mokyklą ir įstojo į Vilniaus valstybinį pe-
dagoginį institutą, kuriame įgijo lietuvių 

kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. 
Baigusi institutą, 1972 m. buvo paskirta 
dirbti Širvintų rajono Zibalų aštuonme-
tės mokyklos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, tačiau jau po metų grįžo į gim-
tąjį Molėtų rajoną ir dirbo direktoriaus 
pavaduotoja Girsteitiškio aštuonmetėje 
mokykloje, vėliau – Arnionių aštuonmetės 
mokyklos direktore. 

1976 m. ištekėjo už Vytauto Žukaus-
ko, vėliau susilaukė dukters Gintautės 
ir sūnaus Lauryno. 1983 m. su šeima 
išsikėlė gyventi į Ukmergės rajono Še-
šuolių kaimą. Šešuolių kolūkyje ir užėmė 
įvairias svarbias pareigas. Kurį laiką dirbo 
socialinių reikalų vedėja. 1991–1998 m. 
sėkmingai vadovavo Šešuolių kultūros 
centrui. 1996-ųjų rudenį ji grįžo prie savo 
pašaukimo – lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojos duonos. 1998-ųjų vasarį Aldo-
na Žukauskienė pradėjo dirbti toli nuo 
gimtųjų vietų – Šalčininkų rajono Jašiūnų 
,,Aušros” vidurinėje mokykloje. 

Palaidota šalia sūnaus ir vyro Ukmer-
gės r. Šešuolių kapinaitėse.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą du-
krai Gintautei, artimiesiems, draugams 
ir mokiniams. 

Lietuvių švietimo draugija ,,Rytas”

Sėdi: Trainavičius, Dambrauskaitė. Stovi (iš kairės): Bajorienė, Bajoras, Vansavičienė, 
Vansavičius. 1950 m. Daubutiškis

 Iš kairės: Dambrauskaitė, Kaškelytė, Vansavičius, Vakulskas, 
Vakulskienė, (...). 1948 m. prie Gaujos upelio 



11Voruta       2012 m. lapkričio 24 d. Nr. 24 (762)

Šiauliuose atidengtas paminklas 
Pal. Jonui Pauliui II

Inesė RATNIKAITĖ, Šiauliai

pradėjo klausimu: kodėl šiandien čia 
susirinkome? Atsakymas, jog prisiminti 
popiežių Joną Paulių II, vargu ar būtų 
mielas pačiam popiežiui. Popiežius mums 
brangus, nes lankėsi Šiauliuose, šioje baž-
nyčioje atsiklaupęs meldėsi. Tačiau kokį 
atsakymą į šį klausimą norėtų išgirsti pats 
Jonas Paulius II? Tikrasis atsakymas turė-
tų būti: „ieškom Dievo“. Tėvas Aldonas 
aiškino, jog toks buvo ir minimo popie-
žiaus šventumas, nes šventasis yra tas, 
kuris sutinka Dievą, gyvena Jo šviesoje. 
Šventas tas, kuris panašus į Dievą. Jonas 
Paulius II panašus į Dievą tuo, kad mokėjo 
kalbėti taip, kad kiekvienas jį suprato, 
kiekvienam mokėjo rasti tinkamą žodį, 
visada Dievui teikė pirmenybę, mylėjo 
Dievą ir žmones, kai melsdavosi būda-
vo paskendęs Dievo šviesoje ir be galo 
pasitikėjo Dievu. „Svarbiausia, kad ir čia 
šiandien mes sutiktume Jėzų – Eucharisti-
joje, vieni kituose. Labiausiai pagerbsime 
mylimo popiežiaus atminimą mąstydami 
apie Dievą“, – sakė T. Aldonas Gudaitis.

Po šv. Mišių įvyko skulptūros atiden-
gimo ceremonija. Skulptūrą pašventino 
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 
Šiaulių ganytojas, prisimindamas, kaip 
popiežius mėgo būti su jaunimu, pasiūlė 
visiems sugiedoti Šventojo Tėvo mėgsta-

mą giesmę „Viešpats pakrantėj stovėjo“.
Šiaulių jėzuitų bažnyčios rektorius T. 

Algis Baniulis SJ pasidžiaugė atlikto dar-
bo kruopštumu. Skulptorius Mindaugas 
Junčys, anot rektoriaus, pervertė visus 
susitikimo su popiežiumi akimirkas sau-
gančius albumus, stengdamasis įamžinti 
tipišką Jono Pauliaus II žvilgsnį, šypseną. 
„Skulptūra turėtų padėti pajusti laimi-
nančią ranką, kuria popiežius iš dangaus 
laimina kiekvieną“, – sakė T. Algis. 

Prie bažnyčios taip pat pritvirtinta len-
ta, kurioje pažymima, jog 1993 m. rugsėjo 
7 d. šioje Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje 
lankėsi ir meldėsi Šventasis Tėvas.

Popiežiaus Jono Pauliaus II sutikimo 
Šiauliuose įspūdžius prisiminė ir Šiaulių 
miesto meras Justinas Sartauskas. Įgyven-
dintą galimybę turėti popiežiaus atvaizdą 
paminkle meras vadino palaima.

Mecenatė Jūratė Žuklienė, dėkodama 
visiems, kurių dėka pavyko įgyvendinti 
velionio vyro troškimą, paatviravo, jog 
gerus darbus daryti yra ir lengva, ir 
sunku ir kad šis įvykis padėjo dar labiau 
patikėti žodžiais: „Belskite, ir jums bus 
atidaryta, prašykite, ir jums bus duota“ 
(žr. Lk 11, 9).

Šaltinis: Vatikano radijas

Drąsiai skelbkime Evangelijos paslaptį
Dalia BUKONTIENĖ, Vilnius

Jauniausios šalyje Šiaulių vyskupijos, praė-
jusią vasarą paminėjusios tik penkiolikos metų 
sukaktį, vyskupas Eugenijus Bartulis kviečia 
visus tikinčiuosius kartu švęsti Eucharistiją 
gruodžio 4 d., Trakų Dievo Motinos – Lietuvos 
Globėjos – paveikslo karūnavimo dieną, 12 val. 
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
bažnyčioje. 

Po šv. Mišių dalysimės tikėjimo išmintimi. 
Jo Ekscelencija pristatys knygas „ Evangelija 
kasdien “ir 2013 m. kalendorių „Dievo angelai, 
mūsų sargai “. Giedos Šiaulių katedros šv. Ce-
cilijos ansamblis. Renginį ves aktorė Doloresa 
Kazragytė.

O dabar trumpai apžvelkime minėtus 
leidinius. 

Ganytojas rodo vieną po kito penkis „Evan-
gelija kasdien“ tomus, penktasis – baigiamasis, 
dar spaustuvės dažais kvepiantis ir pažymėtas 
,,C” liturginių metų kalendoriaus ženklu. Tai 
tikras kraitis tikintiesiems Tikėjimo metų pro-
ga. Knygos iš tiesų akinančios kiekvieną nerti į 
Dievo Žodžio gelmes ir keliauti Jėzaus pėdomis 
po Šventąją Žemę. Skaitome dienos Evangelijos 
tekstą ir čia pat regime paties vyskupo arba jo 
bičiulio Evaldo Darškaus iškalbingą nuotrauką, 
vis kitą, atrinktą tik tos dienos skaitiniui, tarsi 
gyvą Gerosios Naujienos liudijimą iš Betliejaus, 
Jeruzalės, Nazareto, nuo džiaugsmu ir skausmu 
alsuojančių Alyvų, Taboro, Palaiminimų kalnų, 
nuo kurių atsiveria slėpiningojo Genezareto eže-
ro vandenys, Galilėjos laukų platumos. Matome 
Kafarnaumo šventovės likučius, ten Petro uošvė 
išgydyta ir paralyžuotasis prikeltas, aklajam re-
gėjimas grąžintas… Vartant knygas nejučiomis 
supranti, kad nereikia nei didelio pasiryžimo, nei 
kažkokio atskiro laiko įsileisti Viešpaties  Žodį į 
savo sielą ir namus, kad šventas alsavimas lydėtų 
mūsų dienos darbus bei žingsnius.

Vyskupas primena, kaip turėtume skaityti 
,,Evangeliją kasdien”: ne skaitymo metodiką 
aiškina (tam yra sudarytas specialus ir labai aiš-
kus liturginių metų kalendorius), bet kaip elgtis, 
kad Žodis apsigyventų tarp mūsų. Paprasčiausia 
atsivertus tos dienos Evangeliją ir ją perskaičius, 
neužversti knygos. Tegul lieka atversta visai die-
nai! Mūsų namuose, darbovietėse, mokyklose, 
bažnyčiose – ten, kur ją skaitome. Taip pamažu 
išmoksime pajausti Dievo artumą, labiau įsigi-
linti į Jo mokymą ir tapti šiltesni vieni kitiems. 
Ganytojas sako: ,,Mums dienos kelionėje kalba 
radijas, televizija, spauda, žmonės, bet labai daž-
nai tarsi tyli Jėzus. O mūsų troškimas, kad ryte 
gyvai į mus prabiltų mylintis Kristus ir patartų, 
kaip gyventi, kad gyvenimas būtų prasmingas. 
Kad Jis mums gyvai kalbėtų visą dieną ir daugelį 

kartų, o vakare visa šeima aptartų, ką iš Dievo 
išgirdo, įsiklausytų ir toliau džiugiai eitų ten, 
kur Jėzus kviečia.“

Toks Dievo Žodžio pažinimas nebėra nau-
jiena. Kadangi pirmosios trys knygos pasirodė 
prieš dvejus metus, tai šitas skaitymo būdas jau 
daug kur praktikuojamas ir prigijęs. Ir ne tik 
Šiaulių vyskupijoje.  Jo Ekscelencija džiaugiasi, 
kad ,,Evangelija kasdien” pritapo ir LR Seime, 
čia yra žmogus, kuris Palaimintojo Jono Pauliaus 
II maldos ir susikaupimo kambaryje kas rytą at-
verčia Knygą, kad per dieną Seimo nariai galėtų 
pasidomėti, ką jiems Viešpats byloja. Ateinančių 
tikrai yra. Yra ir ministerijų, ir kitų valdžios insti-
tucijų, ir mokyklų, kuriems ,,Evangelija kasdien” 
tampa vis labiau pažįstama, o atversti puslapiai 
liudija Tikėjimą, Viltį ir Meilę.

Pasigirsta ir vieno kito skeptiko nuomonė, 
kad tokios prabangios knygos esą ne kiekvie-
nam pagal kišenę, o Evangelija turėtų būti kuo 
patogesnė naudojimui, kad būtent kišenėje ir 
galėtum ją nešiotis… Šiuo atveju norisi prisiminti 
trapistų vienuolio Thomo Mertono poelgį, kai 
jis savo gilių svarstymų valandą, nors turėjo 
mažai pajamų, nusipirko gražiausiai įrištus ir 
pačius brangiausius Brevijoriaus tomus ir dėl to 
visada labai džiaugėsi, nes skaitydamas Valandų 
liturgiją jausdavo dvigubą malonumą – turinio ir 

formos vienovę. Pasitinkant pirmuosius vysku-
po E. Bartulio sudarytus ir išleistus ,,Evangelija 
kasdien” tomus, apaštalinis nuncijus Luigi Bo-
nazzi pažymėjo: ,,Nesu menininkas fotografas 
kaip vyskupas Bartulis, bet, kaip ir jis, myliu 
Bibliją… Biblija mane žavi ir kaip meno mėgėją, 
nes joje randu simbolių, pasakojimų, aprašymų, 
kurie įkvėpė literatūros, muzikos, skulptūros, 
tapybos, poezijos ir dramos kūrėjus, didžiuosius 
menininkus ir žmonijos genijus… Šiuose pusla-
piuose kruopščiai suporuoti tekstai ir fotografijos 
turi tikslą sužadinti, jeigu to dar nebuvo, susi-
domėjimą ir meilę didžiajai žmonijos Knygai.” 
Šiandien tikrai galima pasidžiaugti, kad tikslas 
pasiektas, nes pernai reikėjo pakartoti tiražą.

Paklausus vyskupo, kaip pavyko taip uni-
kaliai autentiškomis nuotraukomis iliustruoti 
Evangelijos tekstus, ganytojas, nestokojantis 
subtilaus humoro, šyptelėjo: ,,Angelai ant spar-
nų atnešė.“ Ir savo ruožtu paklausė: ,, Ar jums 
kartais neteko bažnyčiose pastebėti angelų, 
kurie padeda vykdyti Dangiškojo Tėvo valią?” 
Prieš akis iškilo dažniausiai lankomų šventovių 
altoriai:  Nukryžiuotasis, Prisikėlęs Kristus, ste-
buklingieji Dievo Motinos ir daugelio Šventųjų 
paveikslai... Kažkaip pavyko prisiminti tik nese-
niai Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazi-
likoje pastebėtą iškalbingą Angelo Sargo altorių, 
kuriame simbolizuojama, kaip angelai – vienas, 
pridėjęs pirštą prie lūpų, o kitas laikantis spyną, 
kurios raktą turi Dievas, padeda kunigui saugoti 
išpažinties paslaptį.  Altoriaus centre matome  
Angelą Sargą, lydintį bedalius našlaičius.

Iš tiesų keista. Taip dažnai įsivaizduojame 
turį savo Angelą Sargą ir daug girdime apie 
juos, tačiau ne tiek jau daug žinome apie angelų 
reikšmę bažnyčios gyvenime. Pasirodo, vyskupo 
užuomina buvo ne šiaip sau. Jau septyneri metai, 
kai vyskupas  Naujųjų  Metų proga  tikinčiuosius 
džiugina savo meninių fotografijų kalendoriais. 
Taigi aštuntąjį, 2013 metų, kalendorių puošia  
angelai, vyskupo nufotografuoti  Lietuvos 
bažnyčiose. Anot ganytojo, labai simboliška, 
kad ,,Evangeliją kasdien“ į kelią išlydi angelai 
ir, paėmęs į rankas Knygą, perskaito: ,,Iš tiesų 
sakau jums: jūs matysite atsivėrusį dangų ir 
Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant 
Žmogaus Sūnaus” (Jn 1, 51). Žvelgiame į greta 
įdėtą nuotrauką – Kristaus Atsimainymo bazili-
ka, Taboro kalnas –  trys angelai globoja ėdžiose 
gulintį kūdikėlį Jėzų.

Tikėjimo metams prasidėjus, Lietuvos 
vyskupijų bažnyčiose vyksta gražios Šiaulių 
vyskupo Eugenijaus Bartulio  leidinių sutiktu-
vės, kurias drąsiai galėtume pavadinti gyvuoju 
evangelizavimu. Renginiai prasideda Eucharis-
tijos šventimu, vėliau susirinkusius džiugina 
specialiai tam parengta meninė programa. 
Evangelijoje pagal Luką skelbiama: ,, Nė vienas, 
uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, 
bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų 
šviesą” ( Lk 8, 16). Šitokios tikėjimo šviesos ku-
pini ir susitikime  Trakų Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčioje. 

Norintys galės įsigyti leidinius.

Vyskupas Eugenijus Bartulis su jaunaisiais piligrimais keliauja nuo Kryžių kalno į Šiluvą. 
E. Darškaus nuotr.

Kijeve atidengta memorialinė 
lenta lietuvių poetui Maironiui

Š. m. lapkričio 13 dieną 
Lietuvos ambasada Ukraino-
je surengė iškilmingą lietu-
vių poeto Maironio gimimo 
150-ųjų metinių minėjimą 
Kijevo Nacionalinio Taraso 
Ševčenkos universiteto Filo-
logijos institute.

Per ceremoniją Lietuvos 
ambasadorius Ukrainoje 
Petras Vaitiekūnas ir uni-
versiteto  rektorius Leoni-
das Guberskis universiteto 
Filologijos instituto pagrin-
diniame fasade atidengė 
skulptoriaus Leono Pivo-
riūno sukurtą memorialinę 
lentą su bareljefu, kurioje 
lietuvių ir ukrainiečių kal-
bomis įrašyta: „JONAS 
MAČIULIS-MAIRONIS 
(1862–1932), lietuvių poetas, dvasininkas ir tautinio atgimimo veikėjas 1883–1884 m. 
studijavo Kijevo universitete“.

Savo sveikinimo kalboje ambasadorius P. Vaitiekūnas pažymėjo, kad Kijevo universitete, 
kuris tuo metu buvo  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimo centras, istorija 
ir lietuvių tautos savimonė Maironiui tapo studijų ir nuolatinių interesų objektu. Pasak 
ambasadoriaus, istorija žavėjo ir kurstė poeto meninę vaizduotę  iki gyvenimo pabaigos.

Memorialinės lentos Maironiui atidengimo iškilmėse dalyvavo Kijevo lietuvių bendrijos 
nariai, Kijevo universiteto studentai ir profesūra, verslo, žiniasklaidos atstovai.

Per ceremoniją  susirinkusiems svečiams poetinę muzikinę kompoziciją, sukurtą speci-
aliai šiai progai, atliko dainininkė Skaidra Jančaitė ir Kijevo lietuvių bendrijos  choras.

Poetinės-muzikinės programos sukūrimą  ir dainininkės dalyvavimą parėmė LR Kul-
tūros ministerija ir Tarptautinių kultūros programų centras.

Šaltinis: www.alkas.lt

Kijeve atidengta memorialinė lenta Maironiui, 
www.urm.lt nuotr.

Atkelta iš 1 p.

Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo vainikavimo 300-osioms 

Švenčiant Trakų Švč. Mergelės Marijos 
Apsilankymo bažnyčios 600 metų jubiliejų 
nutapyta Trakų Dievo Motinos – Lietuvos 
Globėjos – paveikslo kopija. Fundatoriai 

Zinaida ir Vladas Juškiai, dail. Sergejus Maslovas
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Tęsinys kitame numeryje

Kun. Danielius Buivys
Vytautas ČESNULIS, Vilnius

Kitu 1923 m. rugsėjo 24 d. raštu D. Bui-
vys paprašė vyskupijos patvirtinti parapijos 
išrinktą bažnyčios ir kitų statinių remonto 
komitetą. Jį sudarė pirmininkas D. Buivys, 
iždininkas, sekretorius ir du nariai (LVIA 
694-5-2098). Medinė Šv. Joakimo bažnyčia, 
statydinta 1786 m., paskutinį kartą buvo 
remontuota 1903 m. (LVIA 694-5-2096). 
Dabar bažnyčią norėta apdengti skarda, o 
kleboniją, svirną, vežiminę ir arklidę malks-
nomis. Be to, reikėjo pastatyti naują špitolę, 
nes senoji jau buvo visai supuvusi. Parapijos 
išrinktą komitetą spalio 2 d. patvirtino vys-
kupas augziliaras K. Michalkevičius.

Lentupio valsčiaus valdyba, remdamasi 
Švenčionių apskrities Finansų skyriaus nu-
tarimu ir kitais dokumentais, 1924 m. sausio 
12 d. pareikalavo iš D. Buivio mokėti pajamų 
mokestį, nuo kurio kunigai už pajamas, 
gaunamas iš dvasininko pareigų atlikimo 
bei valdomų žemių ir pastatų, nebuvo at-
leisti. Todėl D. Buivys vasario 21 d. kreipėsi 
į Vilniaus vyskupijos Ekonomikos komisiją. 
Anot K. Michalkevičiaus tos pačios dienos 
rezoliucijos, Lentupio valsčiaus rašto nuora-
šą reikėjo pasiųsti Tikybų departamentui ir 
prašyti jo potvarkio, kad valsčiaus reikalavi-
mas būtų atmestas (LVIA 694-5-2103).   

Klebonas 1924 m. gruodžio 19 d. prašė 
vyskupo J. Matulaičio leisti jam dėstyti tiky-
bą septyniose parapijos mokyklose ir apie tai 
pranešti mokyklų inspektoriui Švenčionyse. 
Mokyklų prefektu D. Buivys paskirtas gruo-
džio 24 d. (VAK).

Kliuščionių parapijos Šaikūnų dvaro 
savininkas Konstantas Svolkienis 1925 m. 
rugsėjo 13 d. kreipėsi į Vilniaus vyskupą dėl 
mišių laikymo dvare esančioje mūrinėje Šv. 
Michalinos koplyčioje. Ji bolševikų kariuo-
menės 1920 m. buvo išniekinta, o paskui vie-
tos žmonių apiplėšta. Dvarininkas koplyčią 
suremontavęs ir prašė vyskupo duoti nuro-
dymą vietos klebonui, kad kartą per savaitę 
koplyčioje būtų laikomos šv. Mišios. 

Svyrių dekanas V. Holiakas 1926 m. 
spalio 19 d. nusiuntė kurijai spalio 18-osios 
protoklą,  kuriuo klebonas D. Buivys ir dvaro 
savininkas, dekanui dalyvaujant, susitarė, 
jog iš anksto paskirtą dieną kartą per savai-
tę klebonas laikys šv. Mišias. Už tai dvaro 
savininkas ir jo įpėdiniai įsipareigojo kasmet 
duoti Kliuščionių klebonui pievos 10-čiai 
vežimų šieno arba jo kainą atitinkantį skaičių 
pūdų rugių. Jei atlygis nebūtų mokamas 
ar dvaro savininkai koplyčią apleistų, tai 
klebonas pamaldas laikytų tik 3 kartus per 
metus: Kalėdų, Velykų ir Sekminių trečiomis 
dienomis. Su protokolo sąlygomis kurija 
spalio 20 d. sutiko (LVIA 694-5-2086). Deja, 
po kelerių metų, kai Kliuščionyse klebonavo 
Lionginas Ivančikas, sandėris su dvaru iširo: 
klebonas atsisakė važinėti į Šaikūnus dėl 
blogo kelio ir kt. Todėl, pvz., 1931 m. liepos 
3 d. dvaro savininkas prašė arkivyskupijos 
mišias koplyčioje laikyti įpareigoti Lentupio, 
Želadzio ar Svyrankos klebonus...

D. Buivys 1925 m. spalio 30 d. kreipėsi 
į Vilniaus kuriją dėl kryžiaus ir šv. Jono 
figūros (statulos) kažkokio profanavimo. 
Kliuščionių klebono laišką kurija lapkričio 
4 d. persiuntė Vilniaus apygardos teismo 
prokurorui, prašydama kaltininkus patrauk-
ti atsakomybėn, o klebonui tą pačią dieną 
parašė: „Figūrą saugoti ir tardymo organų 
reikalavimu pateikti kaip daiktinį įrodymą“ 
(LVIA 694-5-2106). Tačiau ta statula, galbūt 
pataisyta, vėliau vis dėlto buvo pašventinta, 
apie ką kurija 1926 m. liepos 2 d. pranešė 
D. Buiviui.               

1926 m. liepos 22 d. D. Buivys prašė 
Vilniaus vyskupijos valdytojo K. Michalke-
vičiaus tarpininkauti Vilniaus vaivadijoje, 
kad jam būtų suteikta Lenkijos pilietybė. Mat 
per Švenčionių apskrities storastiją klebonas 
buvo gavęs vaivadijos liepos 10 d. prane-
šimą, kad suteikti jam Lenkijos pilietybę 
atsisakoma. D. Buivys priminė vyskupijos 
valdytojui, jog Vilniaus vyskupijoje kuni-
gavo jau 30 metų; 20 metų darbavosi prie 
Michalkevičiaus. Tačiau kaip tik 1926 m. dėl 
D. Buivio buvo pradėtas teisminis tyrimas 
(anot Vilniaus apygardos teismo prokuroro 
Švenčionių apskričiai 1926 m. gruodžio 10 d. 
rašto, byloje buvę 27 įvairūs dokumentai; 

VAK). Išsamesnių žinių apie tyrimo turinį 
nėra.

Kliuščionių klebono Liongino Ivančiko 
1933 m. sausio mėn. parengtoje parapijos 
monografijoje D. Buivys paminėtas tik kaip 
vienas buvusių klebonų, nenurodžius jokių 
jo nuopelnų Kliuščionių parapijai (LVIA 
694-5-2089).

1927 m. gruodžio 20 d. lenkų valdžia iš 
Lukiškių kalėjimo paleido antrą kartą čia ka-
lintą Gervėčių kleboną Ambraziejų Jakavonį 
ir nuvedė tiesiai pas arkivyskupą Jalbžikovs-
kį. A. Jakavonis į Gervėčius negrįžo, o buvo 
paskirtas į Kliuščionis, iš kur į Gervėčius 
gruodžio 21 d. perkeltas D. Buivys.       

Gervėčiuose D. Buivys greitai patyrė pa-
rapijiečių lenkų šmeižtą, juolab kad tautinės 
nesantaikos Gervėčiuose būta nuo anksčiau. 
Po muštynių bažnyčioje per 1927 m. Velykas 
arkivyskupija leido bažnyčioje giedoti tik 
lotyniškai.

Rašinio pradžioje minėtoje studijoje 
Juozas Marcinkevičius rašo, kad D. Buivį 
atkėlus į Gervėčius, „buvęs vikaras Romeika, 
pasitelkęs dvarininkę Domeikienę, mokytoją 
E. Budrevičiūtę bei Lenkų jaunimo sąjungos 
narius, pradėjo organizuoti obstrukciją prieš 
lietuvių kalbą bažnyčioje. 1927 m. gruodžio 
25 d., kai po pirmųjų mišių turi būti lietu-
viškas pamokslas, kunigas Romeika be per-
traukos laikė visas trejas mišias, ir lietuviai tą 
dieną pamokslo neišgirdo. Paklaustas dėl to 
dalyko, D. Buivys atsakė, „kad taip vikaras 
pasielgęs“. Toks kunigo Romeikos elgesys 
rodė, jog jis nepaiso klebono nuomonės ir 
yra pasiryžęs išguiti lietuvių kalbą iš baž-
nytinių apeigų.“    

Po dviejų savaičių, 1928 m. sausio 15 d., 
D. Buiviui sakant lietuvišką pamokslą, 
lenkai pradėjo giedoti lenkiškas giesmes, 
triukšmauti,  ir pamaldos buvo nutrauktos. 
Apie bažnyčioje lenkų sukeltą demonstraciją 
bene pirmasis sausio 17 d. parašė Vilniaus 
lenkų laikraštis „Słowo“ („Žodis“).

Laikraštis „Vilniaus aidas“ 1928 m. 
sausio 26 d. (Nr. 10) pranešė, kad sausio 
22 d., sekmadienį, daugiausia sulenkėję 
Sakalaičių kaimo gyventojai ir kiti, vikaro 
Romeikos pakurstyti, ėmė giedoti lenkų 
giesmes ir vėl neleido Buiviui sakyti lietu-
viško pamokslo. 

Vilniaus arkivyskupo R. Jalbžikovskio 
sausio 27 d. į Gervėčius atsiųstas prelatas 
A.Savickis pareiškė, kad bažnyčioje dau-
giau nebūsią jokių giedojimų, pamokslų 
ir pridedamųjų pamaldų, tik skaitytinės 
mišios prie dviejų žvakių. Tačiau artimiau-
sią sekmadienį kun. Romeika lenkišką 
pamokslą pasakė. 

Gervėčių apylinkės 16-kos kaimų 8 
įgaliotinių delegacija su prašymais, kuriuos 
pasirašė 970 gyventojų, vasario 7 d. nuvyko 
į Vilnių pas arkivyskupą prašyti leisti lietu-
viams turėti savo pamaldas bent pusiau su 
lenkais ir iškelti iš Gervėčių kunigą Romeiką. 
R. Jalbžikovskis delegacijos nepriėmė – 
šventė vardines. Du delegatai liko laukti 
rytojaus. Kitą dieną jie įteikė arkivyskupui 
parapijiečių prašymus, bet aukštasis gany-
tojas žmonių neišklausė, išvadino kvailiais, 
chamais ir užtrenkė duris. 

D. Buivys pasiuntė arkivyskupui baž-
nytinių iškilmių sąrašą, kurias būtų galima 
švęsti su Švč. Sakramento išstatymu. Visą tą 
sąrašą R. Jalbžikovskis 1928 m. vasario 25 d. 
patvirtino (LVIA 694-5-1012a).

Lenkai nutraukė D. Buivio lietuvišką 
pamokslą ir 1928 m. balandžio 9 d., antrąją 
Velykų dieną, kai pamaldos išpuolė lietu-
viams. Chorui su vargonais ir visai bažny-
čiai ėmus giedoti „Pulkim ant kelių“, keli 
lenkai ėmė rėkti. Pradėjus sakyti pamokslą 
lietuviškai, 10 lenkų (daugiausia iš Saka-
laičių kaimo, tokių, kaip Szawlis, Gudojć, 
Matułojć...) ėmė giedoti lenkiškai (LVIA 
694-5-1012b). Triukšmas persikėlė į mies-
telį. Kilo didelės muštynės. Peiliais subadę 
20-metį lietuvį, riaušininkai buvo priversti 
pasitraukti iš miestelio („Vilniaus aidas“, 
1928 m. Nr. 42). 

Muštynių dieną D. Buivys kreipėsi į 
Vilniaus metropolitą: ką daryti, kaip elg-
tis? R. Jalbžikovskis Buivio rašto nuorašą 
pasiuntė Vilniaus apygardos teismo pro-

kurorui, prašydamas kaltininkus patraukti 
atsakomybėn. Tokie patys nuorašai nusiųsti 
Vilniaus vaivadai ir Lenkijos teisingumo 
ministrui. Jų prašyta užtikrinti ramybę 
Gervėčių parapijoje. Deja...

Lenkai neleido sakyti lietuviško pa-
mokslo ir per Atvelykį. Į bažnyčią atvykęs 
policijos būrys gynė provokatorius nuo įnir-
šusios minios. Klebonui paprašius policijos 
komendanto sutvarkyti triukšmadarius, 
pastarasis tai daryti atsisakė kaip „neturįs 
parėdymo ir teisės kištis į tą dalyką“. O 
vikaras aktyviausius triukšmadarius pasi-
kvietė pas save ir vaišino „pergalės prieš 
lietuvius“ proga.   

Vikaras Pr. Romeika lenkiškus pamoks-
lus visada sakydavo. O klebonui arkivysku-
pas paaiškino, jog civilinei administracijai 
nesiimant priemonių prieš triukšmadarius, 
jis esąs bejėgis. Naudodamasis bažnytinės 
administracijos galia, pažadėjo nubausti visą 
parapiją. Anot J. Marcinkevičiaus, balandžio 
viduryje klebonui D. Buiviui buvo įsakyta 
persikelti į Varnionis ir ten eiti Gervėčių 
klebono pareigas. Tai buvo nepelnytas ku-
nigo D. Buivio pažeminimas. Atsisakęs 
keltis į Varnionis, D. Buivys buvo iškeltas į 
Ceikinius. Gervėčiuose D. Buivys neišdirbo 
nė keturių mėnesių. 

„Vilniaus aidas“ (1928 m. Nr. 47) ta proga 
rašė: „Abu kunigu: ir klebonas lietuvis, kuris 
sugebėjo savo tautiečių aistras suvaldyti, ir 
kamendorius lenkas, kuris tų aistrų savo 
tautiečių nė nebandė raminti (jeigu nepasa-
kyti dar daugiau), arkivyskupo parėdymu 
iš Gervėčių iškelti. Parapija ne tik palikta be 
kunigų, bet ir bažnyčia uždaryta.“   

Taigi iškeltas ir kun. Romeika, bet vi-
karu į Vilniaus Visų Šventųjų parapiją. Į 
Gervėčius paskirtas iš Lietuvos kilęs kun. 
Kazimieras Malinovskis (kai kurių autorių 
vadinamas Malinausku) gynė tiktai lenkų 
reikalus. Gervėčių parapiją D. Buivys K. 
Malinovskiui perdavė 1928 m. gegužės 
10 d., jau beveik mėnesį būdamas Ceikinių 

klebonu (LVIA 694-5-4947). Ta proga pa-
rengtas bažnyčios inventorius. Perduodant 
ir perimant parapijas paprastai dalyvauja 
dekanas ar jo atstovas. Tačiau Gervėčiuose 
gegužės 10 d. Varnionių dekanas Antanas 
Nenevskis kažkodėl nedalyvavo. Dekano 
nepasirašytas inventorius pasiųstas arki-
vyskupijos kurijai. Ji beveik po pusantrų 
metų apsižiūrėjo ir 1929 m. lapkričio 29 d. 
įpareigojo dekaną patikrinti, ar inventoriuje 
viskas teisingai surašyta.  

Buvo nesusipratimų tautiniu pagrindu 
Gervėčiuose ir 1928 m. gegužės 28-ąją, antrą-
ją Sekminių dieną. Birželio 15 d. čia atvykusį 
arkivyskupą Jalbžikovskį sodiečiai lietuviai 
pasitiko su juodomis vėliavomis, taip protes-
tuodami prieš lietuvių kalbos naikinimą jų 
bažnyčioje. 18-kos kaimų lietuviai įteikė ar-
kivyskupui prašymą dėl lietuviškų pamaldų 
ir siūlymą atsiimti kun. Malinovskį. 

Vilniaus lietuvių spauda kaltino R. Jalbži-
kovskį, jog jis, spręsdamas konfliktą, nepa-
naudojo daugelio jo galioje buvusių prie-
monių, nes, matyt, norėjo palaužti lietuvių 
nenuolaidumą tautos teisių gynimo srity ir 
pakurstyti lenkų akiplėšas („Vilniaus aidas“, 
1928  m. Nr. 72, 73). Lenkų administracija 
nieko iš tų akiplėšų nebuvo suėmusi ar 
tardžiusi.  

Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto 1928 
m. balandžio 25 d. memoriale popiežiaus 
nuncijui Varšuvoje apie Vilniaus ir Lomžos 
(Seinų) vyskupijose lietuviams katalikams 
darytas skriaudas bei kunigų lietuvių ne-
pagrįstą kilnojimą minimas ir Danielius 
Buivys. Šia proga galime prisiminti, kad 
Pinsko vyskupas Zigmuntas Lozinskis apie 
1928 m. pradžią išsiuntinėjo visiems vysku-
pijos kunigams maldą už greitesnį Lietuvos 
ir Lenkijos susijungimą į vieną valstybę. Tai, 
hierarcho manymu, padėtų išplėsti ir susti-
printi katalikybę Rytų Europoje...

Lietuvos katalikų bažnyčia

Tęsinys. Pradžia Nr. 22

Ceikinių Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia

Gervėčių Šv. Trejybės bažnyčia
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Parodos

„Labanoro vinys“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje
Martyna MILIEŠKAITĖ, Molėtai

Š. m. spalio 29 d. Vilniaus šv. Juozapo 
kunigų seminarijoje buvo atidaryta Teresės 
Blažiūnienės, Akvilės Blažiūnaitės ir Peterio 
Janaušek meno darbų paroda „Labanoro 
vinys“. Visi šios parodos darbai yra sukurti 
iš 2009 m. gruodžio mėnesį sudegusios 
senos ir unikalios Labanoro bažnyčios, kuri 
dar kartais buvo vadinama Labanoro miškų 
perlu, liekanų.

Pristatydama parodą organizatorė semi-
narijos bibliotekos vedėja p. Irena Aleksan-
dravičienė kalbėjo: „Tvarkant gaisravietę 
gerbiamas kun. Jurgis Kazlauskas kreipėsi 
į visus parapijiečius ir geros valios žmones, 
kurie atvyko talkinti tvarkant gaisro padari-
nius, su vienu prašymu – viską palikti, nieko 
neišmesti. Taip į vieną krūvą buvo surinkti 
kelių šimtų metų vinys, skardos lakštai, nuo 
ugnies susilydę įvairūs metaliniai daiktai, 
stiklo, krištolo ir keramikos gabalėliai, kai 
kurių paveikslų ir skulptūrų fragmentai. Visi 
šie daiktai buvo sudėti į dėžes ir perduoti 
bažnytinio meno restauratorei p. Teresei 
Blažiūnienei. Ši moteris su didele meile ir 
atsakomybe ėmėsi kūrybinio darbo. Ji savo 
mintyse pirmiausiai subrandino šios paro-

dos būsimą viziją. Labai džiugu, kad prie 
p. Teresės kūrybinės minties įgyvendinimo 
prisidėjo jos šeima – dukra Akvilė Blažiūnai-
tė ir jos vyras Peteris Janaušek.“

P. Teresė Blažiūnienė yra gimusi Mo-
lėtų rajone esančiame Kulundžių kaime, 
pakrikštyta Giedraičių Šv. Baltramiejaus 
bažnyčioje. „Todėl Labanoras man yra sa-
vas kraštas“, – sako ji. Parodos pristatyme 
p. Teresė pirmiausiai dėkojo seminarijos 
bendruomenei už tai, kad priėmė šią paro-
dą: „Šie darbai visiškai kitaip skamba šioje 
erdvėje. Labanore jie buvo savuose namuo-
se. Pakabinti ant medinių naujos bažnyčios 
sienojų jie turėjo kaimišką dvasią. Čia jie jie 
atrodo truputį didingiau.“ P. Teresė sakė: 
„Tai yra Kūrėjo valia, kad leido mums su-
kurti šiuos darbus. Linkiu visiems malonių 
ir tikrai gilių įspūdžių.“

Visi darbai neturi pavadinimų, prie 
jų taip pat nėra nurodyti autoriai. Tai yra 
sąmoningas parodos kūrėjų pasirinkimas. 
P. Teresė sakė: „Mes dirbome su tais senais 
vinimis, kuriuos kalė prieš šimtmetį ar du 
šimtus metų gyvenę to krašto kalviai. Tam 
tikra prasme tie žmonės taip pat yra šių 

darbų autoriai. Būtų ne visai etiška įvardinti 
tik save, nepaminint tų žmonių, todėl šie 
darbai taip ir liko anonimiški.“ Pavadinimai 
nenurodomi siekiant palikti laisvę žiūrovui 
ir neprimesti savo nuomonės. Kiekvienas 
lengvai gali atpažinti Nukryžiuotąjį, Nojaus 
laivą, erškėčių vainiką, saulutes; ir kiekvie-
nam šie krikščioniški simboliai gali kalbėti 
vis kitaip.

Į parodos pristatymą susirinkusiuosius 
sveikino ir menininkams dėkojo gerbiamas 
seminarijos rektorius mons. Žydrūnas 
Vabuolas. Jis kalbėjo: „Nepaisant to, kad 
ši paroda susijusi su liūdnais įvykiais, mes 
džiaugiamės, kad galime ją čia eksponuoti. 
Kai pats pirmą kartą ją nuodugniai apžiū-
rėjau, tai pagalvojau, kad ši paroda semi-
narijai ypač tinka. Ji yra ypač krikščioniška 
ne tik todėl, kad yra sukurta iš sudegusios 
bažnyčios liekanų ir ne tik todėl, kad joje 
vaizduojami religiniai motyvai. Ši paroda, 
man regis, yra ypač krikščioniška todėl, 
kad ji liudija, kaip Dievas veikia žmogaus 

gyvenime. Dievas iš nuodėmės sunaikinto 
žmogaus gyvenimo griuvėsių kuria gyve-
nimą iš naujo. Jis nesusitaiko su tuo, kad jo 
pirmapradis kūrinys žmogus yra nuodėmės 
sunaikintas, sudegintas ir išbarstytas. Jis 
imasi darbo ir iš pelenų vėl kuria iš naujo. 
Tam, kad vėl žmogų sukurtų dar gražesnį, 
dar kilnesnį, dar vertingesnį ir pakviestų jį į 
Dangaus Karalystę. Norėčiau palinkėti, kad 
ši paroda mus visus žavėtų ir kreiptų mūsų 
žvilgsnį ir mintį į Dievo darbą mūsų gyve-
nime bei skatintų vis labiau Juo pasitikėti ir 
Jam dėkoti už tai, kad Jam nėra pelenų, kurių 
Jis negalėtų prikelti naujam gyvenimui.“

Ši paroda yra unikali, nes tokio pobū-
džio darbai Lietuvoje yra sukurti pirmą 
kartą. Kūriniai jau yra eksponuoti Utenos 
kraštotyros muziejuje, Labanoro parapijos 
namuose ir Labanoro Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje. Numatoma, kad semi-
narijoje paroda bus eksponuojama iki š. m. 
gruodžio 10 d.

Gabrieliaus Satkausko nuotr.

Meno darbų parodos „Labanoro vinys“ Vilniaus šv. Juozapo kunigų 
 seminarijoje atidarymo akimirka 

Viduryje – viena iš meno darbų parodos „Labanoro vinys“ kūrėjų, bažnytinio meno 
restauratorė Teresė Blažiūnienė

J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei 
 Daliai Grybauskaitei

Mes palaikome LR Prezidentės veiksmus ir dėkojame Jos Ekscelencijai, kad 
garbingai laikotės LR Konstitucijos 77 str.

Apgailestaujame, kad LR Konstitucinis Teismas pagal Konstitucijos 105 str. 
negalėjo išnagrinėti, ar nebuvo pažeistas Rinkimų įstatymas per Seimo narių 
rinkimus: neišnagrinėjo Lenkų rinkimų akcijos koalicijos sąrašo su Rusų aljansu 
ir Kazimieros Danutės Prunskienės partija – tas sąrašas turėjo surinkti ne 5, o 7 
procentus rinkėjų balsų.

Nenustatė, ar LRA galėjo dalyvauti rinkimuose su prieškonstitucine programa, 
paneigiant valstybinės kalbos statusą.

Nenustatė, ar LRA narių Seimo nario priesaika bus teisėta, jeigu jie turi Lenko 
kortą su lojalumo pasižadėjimu Lenkijai ir nevykdo LR Konstitucijos bei įstatymų, 
teismų sprendimų, nesaugo valstybės žemių vientisumo tiek prieš priesaiką, tiek 
po jos.

Iki šiol nesulaukta  LR generalinės prokuratūros tyrimo dėl LRA Seimo narių 
priesaikos sulaužymo, autonomininkų ir Armijos Krajovos nusikaltimų bylų.

Pagal LR Konstitucijos 102, 105 ir kitus straipsnius nenustatė, ar koalicinės 
vyriausybės programos numatomos nuostatos perimti kai kuriuos buvusius Je-
dinstvos reikalavimus neprieštarauja Konstitucijai:

LRA etninių lietuvių žemių vietovardžius, pavardes, gatvių pavadinimus rašo 
ne pagal Valstybinės kalbos įstatymą ir teismų sprendimus;

LRA savavališkai įveda vadinamąją regioninę kalbą, nors Lietuvos Respublika 
nėra federacinė valstybė;

LRA nesilaiko Švietimo įstatymo, Pietryčių Lietuvoje trukdo veikti švietimo 
įstaigoms valstybine kalba, per valstybinės kalbos egzaminą reikalauja diskri-
minuoti mokinius, už Lietuvos įstatymų laikymąsi atleidinėja iš darbo lojalius 
valstybei piliečius;

LRA ir kai kurie kiti Seimo nariai reikalaujamu lygiu neišmoko valstybinės 
kalbos ir taip pažeidžia piliečių teises bei Valstybinės kalbos įstatymą girdėti 
taisyklingą lietuvių kalbą.

„Vilnijos“ draugijos vardu
pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva

Užs. Nr. 26

Taigi jie taiko dvigubus standartus. Tai jiems 
nedaro garbės. 

Lietuvoje valdovai iš seno buvo vadi-
nami germanų kilmės žodžiu kunigas. Po 
krikšto dėl lenkų ksiądz įtakos šis žodis gavo 
dvasiškio reikšmę. Tada pasaulietiniam 
valdovui vadinti buvo pasidarytas vedinys 
kunigaikštis, su priesaga -aikštis. Terminas 
didysis kunigaikštis buvo lygiavertis karaliui. 
Dėl to, pavyzdžiui, didžiojo kunigaikščio Buti-
geidžio bataliono pavadinimas – tai tas pats, 
kas karaliaus Butigeidžio batalionas. 

Kijevo Rusioje kniazj reiškė valdovą, 
pavaldų siuzerenui, kuriuo buvo mongolų-
totorių chanas. Klaidingai sutapatinus velikij 

Ar Gediminas buvo karalius?
Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, Vilnius

Atkelta iš 1 p.

kniazj su didžiuoju kunigaikščiu, ilgainiui 
imta ir mūsų didįjį kunigaikštį suvokti kaip 
vasalinį valdovą. Tokį didžiojo kunigaikščio 
sąvokos vartojimą perima dabar Vakarų 
šalys ir tuo būdu Lietuvos karaliai yra nu-
žeminami iki vasalinių valdovų lygio. Tai 
didelė neteisybė.

Žodžiui karalius, kaip ir lenkų krol, gudų 
karolj ir kt., pradžią davė Karolio Didžiojo 
vardas. Plg. žodį ciesorius, rusų carj, kilusį 
iš Romos imperatoriaus Cezario vardo. Žo-
dis valdovas turimas jau senuosiuose mūsų 
raštuose, ne koks naujadaras. Senovėje jis 
tapatintas su karaliumi. 

Kviečiame į religinio meno XII parodą 
„GLORIA DEO“

Maloniai kviečiame jus da-
lyvauti katalikų dailininkų re-
liginio meno kūrinių parodoje 
„GLORIA DEO“, kuri vyks 
2012 12 02–2013 03 05. Paroda 
bus eksponuojama Birštono 
sakraliniame muziejuje, Biru-
tės g. 10, LT-59217 Birštonas. 
Parodos atidarymas gruodžio 
2 d., advento pirmąjį sekma-
dienį.

Birštono sakralinis muziejus
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Sibiro kankinys prelatas Povilas Pukys
ir jo atsiminimų knyga

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Pabaiga

Lietuvos katalikų bažnyčia

Be to, prof. B. Dundulis buvo pirmasis 
atkurtos Lietuvos istorijos draugijos pirmi-
ninkas (1988–1991), vėliau išrinktas Lietu-
vos istorijos draugijos Garbės pirmininku 
taip pat Lietuvos–Prancūzijos draugijos 
Garbės pirmininku. 

Prof. B. Dundulio darbus įvertino ne 
tik Lietuvos Vyriausybė – 1998 m. apdo-
vanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino III laipsnio ordinu, bet ir Prancū-
zija – 2000  m. liepos 5 d. jam  įteiktas Pran-
cūzijos nacionalinis nuopelnų Komandoro 
laipsnio ordinas. Garbingas apdovanoji-
mas B. Dunduliui suteiktas už nuopelnus 
istoriografijos mokslui ir ypač už darbus, 
skirtus Napoleono kampanijai ir jo žygiui 
į Lietuvą, už Lietuvos istorinių ryšių su 
Europos valstybėmis, ypač su Prancūzija, 
atskleidimą. 

Mokytojas Juozas Šimkus

Kitas itin svarbus faktas knygos įva-
dinėje dalyje nepaminėtas faktas – pačių 
atsiminimų likimas ir mokytojas Juozas 
Šimkus. 

J. Šimkus gimė Noriškių kaime (Plungės 
valsčius). 1940 m. Plungėje baigė Kapucinų 
progimnaziją (dabar akademiko Adolfo 
Jucio pagrindinė mokykla). Iki 1942 m. 
dirbo Mosėdyje bibliotekos vedėju. 1942 m. 
įstojo į Vilniaus universitetą studijuoti miš-
kininkystę Miškų mokslo fakultete. Mokėsi 
tik vienus metus, nes 1943 m. vokiečiai 
universitetą uždarė ir antrakursis Juozas 
išvyko į tėviškę, į Žemaitiją. Miškų darbams 
įsidarbino Plungės urėdijoje, Kulių girinin-
kijoje. Čia dirbo iki 1945 m., kol atidarius 
universitetą grįžo tęsti mokslų. 

1949 m. jam buvo įteiktas miškų inži-
nieriaus diplomas. Pagal paskyrimą dirbo 
Miškų ūkio ministerijoje Lietuvos miškų 
vyr. patologu (rūpinosi miškų švara, kad 
jie nebūtų užkrėsti vabzdžiais, puviniais). 
Prof. Minkevičiui vadovaujant, dar studi-
juodamas J. Šimkus pradėjo rašyti darbą 
„Sanitarinė miškų apsauga“ – tikėjo, kad 
išvystęs šią temą, parašys ir apsigins diser-
tacijos darbą. Deja, 1950 m. Miškų fakultetui 
išsikėlus į Kauną (įsijungė į Žemės ūkio aka-
demiją) planuoto darbo teko atsisakyti.

Po kelerių metų darbo Miškų ūkio mi-
nisterijoje, pasuko į darbą turizmo srityje. 
Nuo 1951 m. tapo Respublikinės vaikų 
ekskursinės-turistinės stoties direktoriumi, 
organizavo sąskrydžius, su vaikais keliavo 
po Lietuvą. Vėliau dirbo Ekskursijų turizmo 
valdyboje inspektoriumi. Keletą metų (iki 
išėjo į pensiją 1980 m.) dirbo mokyklų ins-
pektoriumi Profesinio techninio mokymo 
komitete. Dar 1948 m. pradėjęs dirbti dės-
tytoju Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos 
technikume ir išėjęs į pensiją darbavosi iki 
1988 m.

Vaikystėje J. Šimkus Plungės bažnyčioje 
buvo mišių patarnautoju-ministrantu, tad 
pažinojo ir prelatą P. Pukį. 

Juozo Šimkaus  atsiminimai 
„Jaunystės aidai“

Pirmąsyk publikuojami Juozo Šimkaus  
atsiminimai „Jaunystės aidai“ apie prel. 
Povilą Pukį teikia naujų svarių žinių ne tik 
apie šią asmenybę, bet ir apie to meto aplin-
ką Plungėje, užfiksuotą jauno vaikinuko 
akyse ir širdyje:

Apie prel. Povilą Pukį pirmiausia išgirdau 
iš mamos Marijos Rudytės-Šimkienės. Ji buvo 
Plungės katalikių moterų sąjungos aktyvi 
narė. Nepraleisdavo susirinkimų, nebijodavo ir 
kunigus susirinkimuose pakritikuoti, ypač dėl 
vargšų šelpimo, girtuokliavimo.

Pirmą kartą prel. Povilą Pukį susitikau, 
kada jis kalėdodamas užsuko į mūsų namus 
Noriškių kaime.

Tai buvo 1928 m., kada jis grįžo į Plungę 

paskirtas klebonu. Visa šeimyna kartu su samdi-
niais priėmėme  palaiminimą. Po to su kiekvienu 
pasisveikino, man su piemenuku davė saldainių. 
Paklausė, kada eisiu į mokyklą. Mama atsakė, 
kad šį rudenį. Toliau nukrypo kalbos su tėvais 
apie Plungės bažnyčios statybą. Tėvas atidavė 
nustatytą mokestį Plungės bažnyčios statybai 
(neprisimenu kiek), o zakristijonas su broliu 
Kaziu ir bernu nuėjo į klėtį atseikėti pyliavos 
bažnyčios tarnams ir prieglaudos seneliams.

Toliau klebonas kreipėsi į mano tėvą Antaną 
Šimkų: „Tavo gausi šeimyna, galėtumėte prisi-
dėti ir prie bažnyčios statybos – atvežti žvyro, 
miško medžiagos, cemento ir kt.“

Mamai pasiūlė išsipirkti bažnyčioje sau 
pastovią klaupką. Prisimenu, tėvas savo pažadą 
išpildė. Brolis Kazys keletą kartų su arkliais 
dalyvavo statybos darbuose. Taip pat mama 
išsipirko pastovią numeruotą klaupką, joje per 
visas pamaldas ir sėdėdavo.

Kaip mama sakė klebonui, rudenį pradėjau 
lankyti Plungės valsčiaus pradžios mokyklą 
visai arti bažnyčios. 

Plungės bažnyčios statybos darbai vyko 
sparčiai. Tačiau ir mes mokinukai norėdavome 
prisidėti prie statybos. Svarbiausia knietėjo iš 
aukščiau pasižiūrėti, kaip atrodo Plungė, jos 
apylinkės ir net mano tėviškė – Noriškiai.

Kai tik ilgajai pertraukai suskambėdavo 
skambutis, mes skubėdavome prie bažnyčios 
statybos, pasiimdavome ant pečių neštuvus, 
prisidėdavome po penkias plytas ir kildavome 
pastoliais į viršų prie stogo. Tai buvo didelis 
malonumas ir pasididžiavimas, kad ir mes, 
mokinukai, prisidėjome prie Plungės naujosios 
bažnyčios statybos.

Prel. P. Pukys buvo ir mano tikybos moky-
tojas pradžios mokykloje. Tai jam buvo pato-
giausia –  netoli klebonijos, o vikarus  siųsdavo 
į tolimesnes kaimo mokyklas.

Prisimenu, vaizdžiai aiškindavo Senojo 
ir Naujojo Testamento istoriją, o svarbiausia, 
atsinešdavo didelius paveikslus. Juose nupiešti 
vaizdai ilgai išliko atmintyje.

Baigiant ketvirtąjį skyrių (mokykla dar 
nebuvo reformuota), klebonas kartą klausia: 
„Kur toliau mokysitės?“ Tuo metu Plungėje 
be pagrindinės gimnazijos jau veikė ir privati 
Tėvų kapucinų progimnazija su bendrabučiu, 
maitinimu; o neturtingieji moksleiviai būdavo 
atleidžiami ir nuo mokesčio už mokslą bei 
pragyvenimą. Tai nemažai moksleivių, tarp jų 
ir aš, tęsėme mokslus Plungės Tėvų kapucinų 
progimnazijoje.

Tačiau prel. P. Pukys nebuvo labai palankus 
tėvams kapucinams, kad jie atsikėlė į Plungę, 
taip pat ir prieš mokslą šioje mokykloje.

Tėvų kapucinų progimnazija veikė tik 4 
metus, o ją baigę, įsijungėme mokytis Plun-
gės gimnazijoje. Nuo penktos klasės tapau 
ateitininku, taip pat prisidėjau prie Plungės 
pavasarininkų veiklos.

Labai veiklūs buvo Plungės gimnazijos ka-
pelionai ir parapijos vikarai kunigai: Stanislovas 
Vaitelis, Stanislovas Šantaras, Petras Jasas, Petras 
Lygnugaris, Valerijonas Sobūtas, Juozapas 
Paulauskas, o ypač Juozapas Olšauskas, kuris 
savo entuziazmu, kūrybine veikla įjungė mane 
dar nesubrendusį gimnazistą į veiklos sūkurį: 

pavasarininkų gegužines su vaidinimais, spor-
tiniais žaidimais, pasirodymais pas kaimyninių 
parapijų pavasarininkus.

Mano seserys Stanislova, Aniceta bei brolis 
Kazys taip pat buvo aktyvūs pavasarininkai: 
dalyvavo chore, sportiniuose žaidimuose, kon-
ferencijose, kaimyninių parapijų pavasarininkų 
renginiuose. Mano pusbrolis Vincas Šimkus 
ilgą laiką buvo Plungės pavasarininkų pirmi-
ninku. Mano tėviškėje – Noriškiuose (2 km nuo 
Plungės) dažnai būdavo jaunimo susibūrimai, 
pasilinksminimo, žaidimų vieta (buvo įrengtos 
sūpynės).

Prel. Povilas Pukys buvo Plungės tretinin-
kų dvasios vadovas, bet taip pat dažnai daly-
vaudavo  ateitininkų konferencijose, šventėse. 
Ateitininkai, kadangi buvo oficialiai uždrausta 
organizacija, rinkdavosi pas bet kurį narį jo 
tėviškėje, kaimo sodyboje, kur taip pat atvykdavo 
ir prel. P. Pukys.

Artimiau su prel. P. Pukiu bendravo mano 
brolis Antanas Šimkus Plungės T. kapucinų 
progimnazijos direktorius, o vėliau 1942–
1944 m. ir Plungės gimnazijos direktorius. 
Plungės visuomenės veikėjų grupė: prel. P. 
Pukys, A. Šimkus, inž. Kazimieras Pabedinskas, 
Plungės miškų urėdas Jonas Žadeikis, moky-
tojai, gydytojai ir kt. važinėjo po artimiausius 
kaimus, artimesnius bažnytkaimius, skaitė 
paskaitas kaimo švietimo, kultūrinio gyvenimo, 
ekonomikos ir ūkio tvarkymo klausimais.

Nugriovus senąją Plungės medinę bažnyčią 
liko daug sveikų rąstų, lentų. Numatyta tai 
panaudoti statant Plungėje senelių namus. 
Rąstuose ir lentose liko daug vinių. Per mamą 
prel. P. Pukys išsikviečia mano tėvą, ar jis su 
šeimyna negalėtų ištraukyti tas vinis.

Tėvas sutiko ir mudu su broliu Kaziu beveik 
mėnesį triūsėme traukydami tas vinis. Vėliau 
jos man net sapne vaidendavosi.

Apie prel. P. Pukį būdavo įvairiausių kalbų. 
Nors ir ne viešai, bet jo nemėgo Plungės žydai. 
Tam jie turėjo pagrindo. Iki atsikeliant į Plungę 
prel. P. Pukiui, visa Plungės pramonė ir pre-
kyba buvo žydų rankose. Norėdamas apsaugoti 
žmones nuo žydų išnaudojimo, prel. P. Pukio 
rūpesčiu buvo įsteigtas Plungės kredito ban-

kelis, kur plungiečiai, ypač neturtingieji, už 
mažus procentus galėjo gauti paskolas. Taip pat 
jis padėjo Plungėje įsikurti „Lietūkio“ ir „Pieno 
centro“ bendrovėms. Aišku, tai sumažino žydų 
pajamas. Žmonės suprato, kad ir be žydų „pa-
galbos“ gali net geriau gyventi.

Komunistėliams – laisvamaniams taip pat 
nepatiko, kad prel. P. Pukys per pamokslus at-
skleisdavo jų pinkles katalikų tikėjimui, žmonių 
doroviniam gyvenimui, ateizmo propagandai 
tarp jaunimo. Atsikeršydami komunistai prel. 
P. Pukį greit ištrėmė į Sibirą.

Nors  ir aukštaitis prel. P. Pukys greit prita-
po prie žemaičių, įsijautė į jų gyvenimą, papro-
čius, buvo plungiškių gerbiamas ir mylimas.

Kaip visiems, ir man jis išliko šviesi, tauri 
asmenybė. Mūsų visa šeima artimai bendravo 
ne tik su prel. P. Pukiu, bet ir visa jo gimine, 
ypač Dundulių šeima. Jaučiu didelę padėką 
Dievo Apvaizdai, kad nuo pat jaunystės buvau 
apsuptas gilų pasitikėjimą Dievu, dvasinį gro-
žį, meilę bei prasmingą gyvenimą skleidusių 
asmenybių.

Būtų gražu ir prasminga, jei šie atsimini-
mai atskiru skyreliu būtų išspausdinti prel. 
P. Pukio atsiminimų knygoje. Juo labiau 
kad Juozas Šimkus, buvęs prelato mišių 
patarnautoju, sovietiniais metais išsaugojo 
prelato užrašytus atsiminimus. Atsimini-
mus J. Šimkus perspausdino mašinėle ir 
pribrendus laikui ieškojo mecenatų knygos 
leidybai. Knyga – tai mašinėle perspausdin-
tų atsiminimų faksimilinė kopija, kurios 
savininką liudija mokytojo Juozo Šimkaus 
ekslibrisas.

Nuotr. iš asmeninio 
dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Tęsinys. Pradžia Nr. 23

Š. m. lapkričio 14 d. posėdyje Vyriausybė patvirtino Lituanistikos mokslinių tyrimų 
plėtros 2012–2020 m. kryptis. Dokumente išskiriama per 20 prioritetinių lituanistikos 
mokslinių tyrimų temų. Tarp jų – ne tik tradiciniai paveldo tyrimai, bet ir itin aktualūs 
šiuolaikiniai iššūkiai, tokie kaip dabartinės lietuvių kalbos ir kalbinės sąmonės kaita, 
globalizacijos ir Europos integracijos poveikis Lietuvai, naujausių laikų Lietuvos politinės 
ir teisinės sistemos transformacijos, migracija ir diaspora, vizualiosios kultūros plėtra. 

Lituanistikos plėtros kryptys suformuluotos pagal ekspertų darbo grupės pasiūlymus 
dėl lituanistikos plėtros gairių. Šių gairių rengimą inicijavo buvusio Ministro Pirmininko 
Andriaus Kubiliaus vadovaujama Lituanistikos plėtros komisija. 

Pagal plėtros krypčių dokumente nurodytus principus bus atrenkami lituanistikos 
tyrimų projektai, nustatytomis gairėmis turės remtis Lietuvos mokslo taryba, priimdama 
finansavimo sprendimus bei nustatydama lituanistikos programines tyrimų kryptis.

Lituanistikos mokslinių tyrimų plėtros 2012–2020 m. kryptis galima rasti čia:
http://www.smm.lt/stuff/talpykla/upload/Lituanistikoskryptys.pdf

Spaudos tarnyba

Nustatytos lituanistikos plėtros 
2012–2020 m. kryptys

Kazimieras Tamošiūnas prie  
prel. P. Pukio kapo 

Atminimo lenta prie namo, kuriame Žemaičių Kalvarijoje gyveno ir mirė prel P. Pukys
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Karlo Knoblaucho Antrojo pasaulinio karo 
meto kovų Rytų Prūsijoje dienoraštis

Antrojo pasaulinio karo istorija

K. Knoblauchas lėktuvo Ju-88 oro žvalgo 
vietoje. Odiniame lakūno šalme įmontuotos 

ausinės ir laringofonas

Knygos apie karą įgyja nuolatinį skaity-
toją. Iš jų nenudailinta tikrove ir autentišku-
mu išsiskiria „Hermano Geringo“ divizijos 
parašiutininkų tankistų fuzilierių 2-ojo ba-
taliono kario, vyresniojo leitenanto Karlo 
Knoblaucho knyga „Pabaigai artėjant“. 
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje rašytas 
dienoraštis apie paskutiniąsias kovas Rytų 
Prūsijoje tapo atsiminimų knyga.

Po tarnybos 95-ojoje pėstininkų divizi-
joje K. Knoblauchas tampa Liuftvafės oro 
žvalgu. Sužeistas Rytų fronte oro mūšyje 
virš Viazmos, patenka į karo lauko ligoninę. 
Po kiek laiko tikindamas, jog yra pasveikęs, 
nors blogai matė viena akimi, pasiprašė į 
tolesnę tarnybą kariuomenėje.

 Mūšiai Rytų Prūsijoje skyrėsi nuo anks-
tesniųjų, nes sovietų kariuomenei peržengus 
tuometinės Vokietijos valstybės sieną, kova 
tapo lemiama – ne dėl fiurerio, o dėl vokiečių 
tautos išlikimo.

Pasiaukojamos, sekinančios kovos, ati-
duotos paskutinės jėgos gelbstint senukus, 
vaikus ir moteris nuo visa griaunančio, 
naikinančio, nuožmaus priešo tapo žiauria 
kasdienybe. Juk bent kiek sustabdytas milži-
niško dydžio Raudonosios armijos puolimas 
gelbėjo šimtus ir tūkstančius taikių civilių 
nuo baisios, nenumaldomos lemties.

Rytų Prūsijoje karys patyrė neįtikėtinų 
išgyvenimų. Buvo akimirkų, kai, rodos, jau 
nėra vilties likti gyvam, bet netikėtai šalia 
atsiradęs, tave išgelbsti ginklo draugas...

Kovodamas garsiojoje „Hermano Ge-
ringo“ divizijoje parašiutininkų tankistų 
fuzilierių pulke, K. Knoblauchas susitiko su 
užsigrūdinusiais kariais kapitonu A. Volfu, 
majoru Šveimu, 1944 m. liepą gelbėjusiu 
Vilniaus įgulą parašiutininkų jėgerių pulko 
vadu pulkininku leitenantu G. Širmeriu, tad 
teko apgalvotais veiksmais įgyti jo vadovau-
jamų karių pasitikėjimą. 

 ...Spalio 21 d. ...pulkininkas leitenantas 
Širmeris pasisveikino paspausdamas mums 
rankas: „Sveiki atvykę į pulką!... Daugiau klau-
simų yra?“

Aš turėjau: „Pone pulkininke leitenante, mes 
visiškai beginkliai, išskyrus 7,65 kalibro pistole-
tus. Kur galėtume gauti automatus?“

Širmeris pralinksmėjo: „Atrodo, esate 
visiški naujokai šioje draugijoje. Jeigu norite 
geriau apsiginkluoti, jums teks pasižiūrėti ten, 
lauke. Tarp žuvusiųjų tikrai rasite tinkamų 
ginklų. „Kas savimi čia nesirūpina – niekada 
nepasensta!“ Vadas vėl paspaudė mums rankas. 
Galėjome eiti.

Aš žvelgiau į Planertą, jis į mane. Neatrodė-
me esantys pakilios nuotaikos. Štai toks klimatas 
buvo parašiutininkų kariuomenėje. 

Velniava! Tikra velniava!
Knygos autorių lydi sėkmė, nors sužeis-

tas, drauge su kitais sužeistais kariais jam 
pavyksta išvengti Rytų Prūsijos „katilo“ ir 
pasitraukti per vandens apsemtą Aistmarių 
ledą.

Vasario 3 d. ...Priešais mane stovėjo jefreito-
rius: „Kaimo komendantas atvėrė Jums kelią per 
Aistmares. Dar privalu pasakyti: Neringą turite 
pasiekti prieš patekant saulei. Jeigu nesuspėsite, 
pateksite į rusų apšaudymą!“

Mums 15 kilometrų kelio! Po sunkaus žygio 
iš Frauenburgo. Žengiau pirmą žingsnį į šaltą 
vandenį. Buvo iki kelių. Ar išlaikys ledas? – to 
niekas nepaklausė!... Ant ledo gulėjo palaikai 
tų, kurie prieš mus mėgino įveikti Aistmares 
gelbėdamiesi nuo rusų.

K. Knoblauchui tenka klajoti Rytų Prūsi-
jos karo keliais, kovoti su žiauriu, nežinančiu 
pasigailėjimo nepaprastai gausiu priešu. 
Pagaliau pavyksta pasiekti Vokietiją, kur ir 
sulaukia karo pabaigos.

K. Knoblauchas yra parašęs tris kny-
gas apie kovas Antrajame pasauliniame 
kare – „Nuo Metco iki Maskvos“, „95-osios 

Vokiečių grenadieriai geležinkelio stotyje neto-
li Reicho kelio Nr. 123. Rytų Prūsija, Geldapė 

(Goldapp). 1944 m. lapkritis

Pabėgėlių vilkstinės ant Kuršių nerijos ledo. 1945 m.

K. Knoblaucho knygos 
„Pabaigai artėjant“ viršelis

pėstininkų divizijos kova ir baigtis“ bei 
„Pabaigai artėjant“. 

Po karo K. Knoblauchas gyveno Vokie-
tijoje, Ronenberge.

Daugumą knygoje autoriaus vokiečių 

kalba vartojamų Mažosios Lietuvos vie-
tovardžių leidėjai pateikia ir originaliai 
lietuviškai. 

Leidyklos „Briedis“ inform.

LDK istorijos keliasi į internetą
erdvėje, siekdamos sudominti smalsų, 
bet užimtą šiuolaikinį žmogų. Jaunimo 
apklausų rezultatai rodo, kad vienas 
įdomiausių Lietuvos istorijos tarpsnių 
yra LDK, tačiau būtent apie jį interneto 
erdvėje informacijos ir trūko. Svetainė 
www.ldkistorija.lt ir užpildo šį informacijos 
trūkumą – jos lankytojas po istoriją gali 
keliauti tarsi po labirintą, vis atrasdamas 
naujų, intriguojančių LDK gyvenimo 
detalių“, – pastebi projekto „Orbis Litua-
niae“ vykdantysis direktorius Žygimantas 
Jančoras.

Pasak projekto autorių, „Orbis Litu-
aniae“ bus ko pasisemti ir tiems, kurie 
išmano LDK istoriją,  ir beveik nieko apie 
ją nežinantiems, tačiau smalsiems praei-
ties naršytojams: juk istorija nėra vien tik 
politika ir karai.

„Nesiekėme  kurti enciklopedinio 
vaizdinio, o kaip tik norėjome pateikti 
kuo daugiau mažai girdėtų temų, kurių 
nėra įprastiniuose vadovėliuose ar moks-
lo darbuose. Todėl specialiai tinklapiui 
sukurtuose tekstuose skaitytojas susi-
pažins su LDK bastūnais, jų nuotykiais, 
neįprastomis kasdienybės detalėmis ir net 
nevidonais“,  – žada Vilniaus universiteto 
istorikas doc. dr. Eugenijus Saviščevas.

Taip pat svetainėje www.ldkistorija.lt 
dedama itin vertinga nuskaitmeninta Vil-
niaus universiteto auklėtinio profesoriaus 
Joachimo Lelevelio kartografijos kolekcija. 
Iki šiol norintieji dirbti su 500 metų senu-
mo žemėlapiais turėjo atvykti į Vilniaus 
universiteto biblioteką, norimus leidinius 
užsisakyti iš anksto, juos vartyti tik retų 
spaudinių skaitykloje. Dabar šis procesas 
tapo daug lengvesnis, nes interneto sve-
tainėje www.ldkistorija.lt šiuos retuosius 
atlasus galės vartyti kiekvienas.

Ateityje planuojama puslapį pratur-
tinti papildomomis funkcijomis: sukurti 
istorinę laiko juostą bei mobiliojo telefo-
no aplikaciją. Taip pat tikimasi svetainę 
išversti ir į anglų kalbą, kad su LDK 
istorijos laikotarpiu galėtų susipažinti ir 
tarptautinė bendruomenė. 

Projektą „Orbis Lituania“ įgyvendino 
Vilniaus universitetas kartu su interneti-
nių sprendimų įmonėmis „Gaumina“ ir 
„Sintagma“. Neseniai startavęs tinklapis 
jau sulaukė pripažinimo: „Orbis Litua-
niae“ įvertintas Metų skaitmeninių kūry-
binių industrijų apdovanojimu.

Šaltinis: www.bernardinai.lt,
www.ldkistorija.lt nuotr.

Nuo šiol kiekvienas interneto varto-
tojas naršyklėje surinkęs adresą www.
ldkistorija.lt galės susipažinti su Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) istorija, 
pristatyta šiuolaikinėmis priemonėmis ir 
kalba.

Projektas „Orbis Lituaniae“ – tai be-
veik septyni šimtai trumpų iliustruotų 
pasakojimų apie įvairialypę LDK visuo-
menę, kultūrą, politiką ir kasdienybę.

„Vis daugiau valstybių savo kultūrinį 
ir istorinį paveldą pristato elektroninėje 
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Prenumeratos
indeksai 
0135, 0136

© Voruta 2012. Visa medžiaga (raši-
niai), pateikta laikraštyje „Voruta“, yra 
VšĮ „Vorutos“ fondas  (įmonės kodas 
181392738, PVM mokėtojo kodas 
LT813927314) nuosavybė. Laikraščio 
straipsnius kopijuojant ar platinant 
būtina nuoroda.

Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektus Lietuvos istorinė lemtis, Rytų 
Lietuvos (Vilniaus krašto) XX a. kultūros paveldo savitumai ir interpretacijos, Mažoji Lietuva 
abipus Nemuno – lietuviškojo žodžio ir rašto ištakos.

Laiškams: „Voruta“, Naujoji g. 16, LT-21111 Trakai, LIETUVA. Tel. faksas: (8 528) 5 12 66, 
El. paštas: vorutosfondas@voruta.lt , voruta@voruta.lt. vorutosfondas@yahoo.com
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Visos prekių ženklo teisės 
saugomos

Voruta

Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 510

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

Prabangi aplinka, karališkas aptarnavimas ir profesionalai, dirbantys 
virtuvėje. Norite švęsti tokioje vietoje? Apsilankykite 

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ Trakuo-
se ir palikite šiuos rūpesčius mums…

Mūsų personalas – tai ilgametę patirtį turintys, bei tradicijas puo-
selėjantys  specialistai , kurie pasirūpins ir padės organizuoti vestuves, 

jubiliejus, asmenines šventes, vaikų gimtadienius, edukacines pamokėles 
ar  įmonės renginius bei kitas Jums svarbias šventes.

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

pamokėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šim-

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, go-
muriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Dėmesio
Galite įsigyti 2011 m. įrištą Vorutos laikraščio metinį komplektą. 

Kreiptis tel. 8 528 51266; mob. 8 603 11117.  
El. p. buhalterija@voruta.lt

ARCHITEKTO PASLAUGOS. Detalieji planai, namų projektai.
Tel. 8 676 32 767

Užs. Nr. 25

Voruta 
parduodama 

K400 Alytus, Jotvingių g. 10

K236 Kaunas, Laisvės al./Ožeškienės g.  
sankryža

K369 Klaipėda, Taikos pr. 101

K436 Marijampolė, Stoties g. 2

K466 Panevėžys, Savanorių a. 5

K558 Šiauliai, Tilžės g. 109

K78 Trakai, Vytauto g. 90

K45 Vilnius, Gedimino pr. 19

K7 Vilnius, Gedimino pr. 31

K6 Vilnius, Gedimino pr. 44

K110 Vilnius, Geležinkelio g. 16

K8 Vilnius, Gynėjų g. 1

K145 Vilnius, Konstitucijos pr. 12

K44 Vilnius, Lelevelio g. 2

K5 Vilnius, Sodų g. 22 – 
autobusų stotis

K572 Vilnius, Sodų g. 22

K26    Vilnius, Sodų g. 22

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2013 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt
12 mėn. 39,78 Lt

Prenumeratos kaina pensininkams, neįgaliesiems, moks-
leiviams, studentams, mokytojams (indeksas 0136)

1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt
12 mėn. 37,09 Lt

Prenumerata trumpesniam nei metų ar pusmečio 
laikotarpiui (pvz., ateinančiam mėnesiui) priimama 

iki einamojo mėnesio 22 dienos, jei nenurodyta kitaip.
Gyventojų ir organizacijų užsakyti periodiniai leidiniai 

nurodytais adresais pristatomi kasdien, išskyrus 
sekmadienius, švenčių dienas ir – kai kuriose kaimo 

vietovėse – pirmadienius. Periodinius leidinius galima 
užsakyti ir internetu, tinklapyje www.post.lt.

www.post.lt.

Sveikiname
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

metodininkė, Rytų Lietuvos mokytojo švietėjo Jono 
Varno premijos laureatė, Lietuvos 
persitvarkymo Sąjūdžio dalyvė, Rytų Lietuvos 
mokytojų sąjungos narė, poetė, dainininkė 
Bronislava DAUNORIENĖ 
švenčia garbingą jubiliejų.

Nuoširdžiai sveikiname jubiliejaus proga! 
Linkime geros sveikatos, žmogiškos meilės, 
prasmingų dienų ir dėkojame 
už meilę lietuviškam žodžiui, dainai, 
už pasiaukojantį darbą Rytų Lietuvos švietimui.

 
Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga


