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Mitingo dalyviai reikalavo laikytis Konstitucijos, įstatymų

Popiežius priėmė kard. A. J. Bačkio atsistatydinimą ir 
naujuoju Vilniaus arkivyskupu paskyrė vysk. G. Grušą

Įspėjamame mitinge reikalauta pasipriešinti 
antikonstituciniams projektams

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Lietuvos bažnyčios istorija

Pakeliui į Europos sostinę

Nukelta į 3 p.

Nukelta į 4 p.Nukelta į 13 p.

Š. m. kovo 28 d. Vilniuje, Vinco Kudirkos 
aikštėje, prie Lietuvos Vyriausybės rūmų, 
įvyko įspėjamasis mitingas, kuriame Vyriau-
sybė raginta nepasiduoti autonomininkų 
spaudimui ir įgyvendinant savo programą 
nepažeisti Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos bei Valstybinės kalbos įstatymo.

Įspėjamame mitinge dalyvavo keli šimtai 
žmonių.

Kaip sakė vienas mitingo rengėjų „Vilni-
jos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimie-
ras Garšva, ši protesto akcija – tai tik pirmasis 
piliečių pasipriešinimo antivalstybiniams 

Popiežius Pranciškus priėmė kardino-
lo Audrio Juozo Bačkio atsistatydinimą 
iš Vilniaus arkivyskupo pareigų (pagal 
Kanonų teisės kodekso 401 kan. § 1) ir 
naujuoju Vilniaus arkivyskupu paskyrė 
vyskupą Gintarą Grušą, perkeldamas jį iš 
Lietuvos kariuomenės ordinaro pareigų.

Naujasis Vilniaus arkivyskupas 
G. Grušas gimė 1961 m. rugsėjo 23 d. 

Vašingtone, JAV. Augdamas lietuviškoje 
šeimoje, įsitraukė į tautinę ir katalikišką 
išeivių veiklą. Aktyviai dalyvavo Los 
Andželo  Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
gyvenime, Ateitininkų federacijos veikloje, 
1983–1987 m. buvo Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkas ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) 
valdybos narys.

Prieš stodamas į seminariją, baigė 
matematiką ir informatiką Kalifornijos 
universitete Los Andžele (UCLA), dirbo 
IBM korporacijoje. Dvasines studijas 
pradėjo  Pranciškonų univers i te te 
Steubenvile (Ohajas). Tolimesniems 
s e m i n a r i j o s  m o k s l a m s  i š v y k o  į 
Romą – po dvejų metų Popiežiškoje 

Naujasis Vilniaus arkivysk.
Gintaras Grušas

Kard. Audrys Juozas Bačkis ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 
kleb. dek. Jonas Varaneckas. Lauros Stankaitienės nuotr. 

Vizitas į Europos Parlamentą Briuselyje

Kelnas – Achenas – Kochemas – Briuselis

Likus savaitei (kovo 24–29 d.) iki svarbiau-
sios krikščionių šventės, simbolizuojančios Kris-
taus prisikėlimą, šv. Velykų, turėjome išskirtinę 
progą aplankyti Europos Parlamentą (EP) Briu-
selyje ir kai kuriuos Vokietijos miestus (Kelną, 
Acheną, Kochemą). Į kelionę, kurią organizavo 

EP narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės 
biuras, vyko „Žaliojo kodo“ laureatai ir jaunimo 
bendruomenė iš Kauno. Kelionės vadovė – Gin-
tarė Nefaitė. Su Vokietijos, Briuselio miestų 
istorija ir įžymiomis vietomis supažindino gidė 
Vitalija Kondratavičienė. 

Bendra kelionės dalyvių nuotrauka EP Briuselyje. Penkta iš kairės – europarlamentarė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė. Mindaugo Mikulėno nuotr. 

Lagerių armėnai

Petras PLUMPA

Petro Šalčiaus rankraščių fondas – 
atviras tyrinėtojams

Rūta VARKALAITĖ

Patriotizmas po 
katalikybės skraiste

Aldona GAIGALAITĖ
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Plaškių liuteronų parapija
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Mažoji Lietuva

Remontas baigtas 1939 m. pirmąjį Ad-
vento sekmadienį. Ji tapo viena iš gražiausių 
klebonijų visame krašte. Seniausias Plaškių 
pastatas – buvusi klebonija – ir dabar dar 
stūkso priešais įėjimą į bažnyčią.

Kitame bažnyčios gale tebestovi ir 
2008 m. uždaryta Plaškių pradinė mokykla 
(nuo 2002 m. Stoniškių vidurinės, vėliau 
pagrindinės, mokyklos skyrius) su pamin-
kline 2006 m. lenta. Pastatas sumūrytas 
XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje, o ištakos 
jau minėtos XVIII a. pradžioje. Mokyklai 
priklausė4 du mūriniai ir du mediniai statiniai 
bei 2 ha žemės sklypas. Buvusią mokyklą 
tikimasi iki 2013 m. kovo 31 d. kapitališkai 
suremontuoti ir įrengti kaimo bendruomenės 
namus. Parapijos teritorijoje veikė4 dar 
Galsdonų, Lazdėnų, Naujapievių (Pleinės), 
Pageldynų, Užpelkių ir Žemaitkiemių 
pradinės mokyklos, kurios dabar jau neberei-
kalingos sumažėjus mokinių skaičiui. Usėnų 
privati lietuviška pradinė mokykla, įsteigta 
1937 m. (nuo 1982 m. vidurinė), dabar veikia 
kaip pagrindinė (2001).

Klebonijos daržinė buvo pastatyta6 
1902 m. Prieš kelerius metus buvo pastatyti 
dideli tvartai. Vakarinėje kiemo pusėje bu-
vusios pašiūrės prie klėties buvo nugriautos6 
1935 m.

Bažnyčiai priklausė 20 ha dirbamos 
žemės, 71,33 ha pievų (kunigams mokėtos dar 
ir algos), kunigų našlių prieglaudai – žemės 
20,08 ha. Dalis žemės buvo nuomojama9. 
Labai vešlios pievos davė gerų pašarų, 
buvo laikoma6 iki 10 karvių. Todėl galima 
įsivaizduoti kokio dydžio buvo ūkiniai 
pastatai. Tad Plaškių parapija buvo „riebus 
kąsnis“ kunigams10.

1939 09 01 rytą bažnyčios varpai paskelbė 
baisaus karo pradžią. Jie vis dažniau skelb-
davo žuvusių kare parapijiečių atminimą. 
1944 10 01 kunigas Martynas Kybelka atlaikė6 
paskutines pamaldas. Po savaitės plaškiškiai 
pradėjo didįjį žygį į Vakarus. Šiandien jie 
išblaškyti įvairiose vietose. Kiek jų žuvo 
per karą ir vėliau, niekas jau nebenustatys. 
1944 m. spalį Plaškių bažnyčia tapo sovietinės 
armijos artilerijos taikiniu kaip vokiečių 
stebykla. Nubyrėjo daug stogo čerpių. Svie-
dinys sudaužė6 didįjį varpą, o mažąjį vėliau 
nukabino katalikai lietuviai. Klebonija ir ūkio 
pastatai išliko sveiki.

Žinomas atvejis (gal buvo ir daugiau), kad 
po karo šiek tiek nukentėjusioje bažnyčioje 
dar buvo laikomos11 pamaldos (pvz., diak. 
Frydrichas Megnis, 1945 09 02 atvykęs iš 
Žemaičių Naumiesčio, susitarė su rusų ka-
reiviais ir šie leido laikyti pamaldas).

Manau,  kad ver ta  paskelbt i  š ią 
informaciją*, nes joje yra detalių apie 
tuometinės bažnyčios vidaus išdraskymus 
ir naujųjų krašto atėjūnų požiūrį į vietinius 
lietuvininkus bei jų kultūros paveldą.

* Diakonas Mėgnius 1945 09 02 Kalvano 
nurodymu nuvyko į Plaškius atlaikyti pamaldų 
vietiniams lietuviams liuteronams. Pasirodo, 
kad prieš kelias savaites koks tai kareivių skyrius 
bažnyčią panaudojo kinematografiniams reika-
lams. Jam atvykus bažnyčia buvo atlaisvinta 
nuo kareivių ir nebuvo daroma kliūčių laikyti 
joje pamaldas. Pamaldose dalyvavo ne tik lietu-
viai liuteronai, bet ir kitatikiai. Ypač nemažai 
bažnyčioje susirinko kareivių. Pamaldoms jau 
įpusėjus įėjo du jauni katalikai žemaičiai. Jie 
nenusiėmė nuo galvos kepurių, užlipo į choro 
patalpas ir pradėjo ten triukšmauti. Jie pradėjo 
triukšmauti, draskyti vargonus, pūsti į išplėštus 
iš vargonų vamzdžius ir taip trukdyti pamaldas. 
Kadangi iš pradžių Mėgnius nesuprato, kas tie per 
žmonės, jis rusų kalboje paprašė triukšmadarius 
liautis trukdyti pamaldas. Kareiviai atsakė, kad 
ramiai sėdi, o triukšmą kelia liuteronai – mat 
jie neatskyrė lietuvių katalikų nuo lietuvių 
evangelikų liuteronų. Kadangi triukšmadariai 
nesiliovė triukšmauti, Mėgnius užlipo į choro 
patalpas ir paprašė, kad jie nustotų triukšmauti. 
Bet piktadariai nė nemanė liautis ir dabar buvo 
pasiruošę pulti ant diakono grasindami kumščiais. 
Tuomet pasipiktino bažnyčioje esantys rusų ka-
reiviai, kurie pareiškė protestą dviems minėtiems 
piktadariams. Šių kareivių palydimi jie išėjo iš 
bažnyčios, bet tęsiant pamaldas jie du kartus mėtė 
akmenis į bažnyčios duris ir po to pasišalino.

Atėmus bažnyčią, išlikę parapijiečiai mel-
stis rinkosi privačiuose namuose, tačiau para-
pija nebuvo atkurta ir oficialiai įregistruota. 
Namų pamaldos (surinkimai) laikytos6 
Plaškiuose, vėliau dažniausiai Karceviškių 
kaime, jas, beje, lankė ir katalikai (jie su-
darydavo6 du trečdalius dalyvių), kurie net 
priimdavo ir šventąją Komuniją. Juos aptar-
naudavo6 kun. diakonas Martynas Klumbys 
iš Šilutės, o šiam 1959 m. gruodį išvykus į 
Vokietiją – kunigai Jurgis Gavėnis ir Mikas 
Preikšaitis.

Tačiau labiausiai bažnyčios pastatas 
sunyko2 sovietmečiu, kai ilgus dešimtmečius 
virto grūdų ir trąšų sandėliu, kai buvo sunio-
kotas jo interjeras, nuplėštas stogas. Kelis 
metus jos zakristijoje veikė pieno supirkimo 
punktas, buvo beveik visiškai sunaikintos 
ir šiukšlynu virtusios šventoriuje esančios 
puošnios kapinės (daili bažnyčios šventoriaus 
tvora su mūriniais vartų stulpais, puošnūs ir 
nepigūs antkapiniai paminklai), per kurias 
važinėjo traktoriai ir pienovežiai.

Apie sugadintą bažnyčios stogą rašė12 
šilutiškis žurnalistas Orestas Lidžius:

Net rajono meras, statydamas sau namą, 
čerpių pasiplėšė nuo šios bažnyčios stogo. 
Tačiau neseniai LR kultūros vertybių apsaugos 
departamento (KVAD) Tauragės teritorinis 
padalinys įpareigojo Pagėgių savivaldybės 
administraciją iškeldinti iš Plaškių evangelikų 
liuteronų bažnyčios Vilkyškių pieninės supirkimo 
punktą, sutvarkyti kapinaičių teritoriją, ją aptverti 
ir uždaryti savavališkai įrengtą įvažiavimą.

Plaškių evangelikų liuteronų bažnyčioje ilgus 
dešimtmečius buvo laikomi tarybinio ūkio kom-
binuotieji pašarai, trąšos ir technika. Iki 1995 metų 
bažnyčios zakristijoje veikė dabartinio „Šilutės 
Rambyno“ pieno supirkimo punktas. Tais pačiais 
metais pieno punktą už 40 litų per mėnesį iš 
Rukų evangelikų bendruomenės trejiems metams 
išsinuomojo Vilkyškių pieninė. Po to planuota 
Plaškiuose įrengti standartinį punktą. <...>

Vilkyškių pieninė trejus metus kas mėnesį 
Rukų evangelikų bendruomenei mokėjo po 40 litų. 
Už šiuos pinigus bendruomenė tvarkė ir prižiūrėjo 
kapinaites. Tačiau prieš dvejus metus nuomos 
sutartis baigėsi, pieninė pinigus mokėti nustojo, 
tačiau bažnyčia ir toliau naudojosi. <...>

Paaiškėjo, kad Augusto Dravininko vadovau-
jama Rukų evangelikų bendruomenė Vilkyškių 
pieninei išnuomojo jai nepriklausantį turtą. Kam 
jis priklauso ir kieno jis – niekas nežino. Kur dėti 
niekieno turtą, pavyzdį kadaise parodė dabarti-
nis Šilutės meras Algirdas Balčytis. Irstančio 
bažnyčios stogo čerpes jis susirinko ir užklojo savo 
namą Šilutės miesto centre. <...>

1998 m. bažnyčia grąžinta2 tikriesiems 
šeimininkams, tačiau buvusioje Plaškių para-
pijoje belikę keli evangelikai liuteronai.

LELB konsistorija pagerinti pastato 
būklę ar jį konservuoti lėšų neturi. Parapija, 
netekusi bažnyčios, sunyko. Be valstybės 
įsikišimo ir pagalbos bažnyčiai gresia visiškas 
sunykimas.

Lietuviškas 
parapijos puslapis

Iki 1836 m. Plaškiai priklausė6 Pakalnės, 
vėliau – Tilžės (1836 01 01–1920), Pagėgių 
(1920–1939) ir Šilutės (1939–1945) apskritims. 

Pagal istoriko ir teologo J. Goldbeko 
(Goldbeck) topografiją 1780 m. Plaškių para-
pijai priklausė  38 gyvenvietės (kaimai, kai-
meliai ar dvarai), tik pora iš jų turėjo vokišką 
vardą. 1831 m. buvo 42 gyvenvietės.

1846 m. generalinio štabo Tilžės aps. 
žemėlapyje dar atsirado Kūgelių, Senojo ir 
Naujojo Žemkiemio, Suitkaičių, Grynaičių 
ir Kucų kaimai.

Plaškių parapijos dydis kito – kai kurie 
kaimai buvo priskirti6 naujai įkurtoms Vyžių 
(1857) ir Rukų (1869; Grynaičiai, Kovgiriai, 
Šilgaliai) parapijoms, o 1905 m. priglausti13 
Katyčių parapijos 5 kaimai (Usėnai, Os-
tradirviai, Svaraitkiemiai, Nelaimiškiai, 
Žemaitkiemiai).

1920 m. pradžioje parapijai priklausė6 25 
kaimai ir kaimeliai Tilžės aps.: Berštininkai, 
Berštininkėliai, Galsdonai, Grandininkai, 
Pageldynai, Plaškiai, Karceviškiai, Karce-

viškėliai, Kupstininkai, Lazdėnai, Leitvariai, 
Ostradirviai, Pervalkiškiai (Pakalnės aps.), 
Pilvariai, Pilvarėliai, Pleikiškiai, Pleinė, 
Svaraitkiemiai, Šaudyčiai, Šuneliai, Usėnai, 
Užpelkiai, Variškiai, Veržininkai bei  Že-
maitkiemiai.

Nuo pat Plaškių parapijos įkūrimo dienos 
tikriausiai iki Pirmojo pasaulinio karo pabai-
gos dauguma jos narių buvo lietuvininkai. 
Išlikusiuose 1702 ir 1709–1711 m. plaškiškių 
sąrašuose vyrauja2 gražios lietuviškos pa-
vardės – Briedis, Balnius, Dragenaitis ir kt. 
1848 m. bendruomenėje buvo užregistruoti14 
4597 žmonės, iš jų senųjų šio krašto gyventojų 
3136 (68,2%), 1870 m. iš 4500 – 3000 (66,7%), 
1878 m. iš 4150 – 2764 (66,6%), 1897 m. iš 
4320 – 2820 (65,3%). Per Vokietijos gyventojų 
surašymą 1905 m. gruodžio 1 d. Plaškių pa-
rapijoje suskaičiuoti14 4496 gyventojai, iš jų 
ev. liuteronai ir katalikai (jų buvo tik kelios 
dešimtys) – 4455 (su gimtąja lietuvių k. 2495 
(55,5%)). 1907 m. parapijiečių skaičius išau-
go14 iki 4640 (tada lietuvininkų užrašyta dar 
3400 (73,3%)), 1911 m. iš 393015 – 2430 (61,8%), 
1912 m. iš 393114 – 2430 (61,8%), bet po karo3, 
1921 – 3688 ir 1936 m. – 3450 asmenų.

Apie lietuvininkų vokietėjimą galima 
spręsti iš jaunuolių konfirmacijos. Kun. 
A. Jusas 1905 m. įžegnojo16 pamokslininkus – 81 
vokiškai ir 30 lietuviškai, 1907 m. – 68 vokie-
tukus ir 26 lietuviškus 27 pirmkarčius17, 14 
vaikų ir 13 mergaičių, nors lietuvininkų dar 
buvo daugiau nei pusė parapijiečių. O 1929 
m. mokykloje jau nė vienas neprisipažino4 
esantis lietuvis.

Per Pirmąjį pasaulinį karą bet kokia 
politinė veikla Vokietijoje buvo uždrausta. 
Pralaimėjusi karą ir besąlygiškai kapitulia-
vusi Vokietija pripažino tautų apsisprendimo 
principą; nuo jos buvo atskirtas ir Klaipėdos 

kraštas bei pavestas Santarvės vardu valdyti 
Prancūzijai. Lietuvininkai pakėlė galvas ir 
vėl pradėjo reikalauti lygių teisių su vokie-
čiais, lietuvių kalbos įvedimo mokyklose ir 
viešajame gyvenime, siekė prisijungti prie 
atsikūrusios Lietuvos valstybės. Krašte kūrėsi 
lietuvininkų draugijos. Vokiečiai ir pusvokie-
čiai nenorėjo prarasti privilegijuotos padėties, 
persekiojo jų veiklą. 

Tęsinys kitame numeryje

2Almonaitis V., Almonaitienė J. Šiaurės Skalva : 
keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas. – 2-asis atnauj. 
ir papild. leid. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2007, p. 
101–104.
3Juška A. Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI–XX amžiuje. 
Klaipėda: KU leidykla, 1997, p. 406–410, 640–641.
4Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda: KU 
leidykla, 2003, p. 522–523.
6Plaschken/Evangelische Kirchengeschichte http://
wiki-de.genealogy.net/Plaschken/Evangelische_
Kirchengeschichte
Plaškiai – Plaschken http://www.ostpreussen.net/
ostpreussen/orte.php?bericht=2886
Plaschken  http://wiki-de.genealogy.net/Plaschcken  
9Plaškių kunigo pievas. Prūsų lietuvių balsas, 1919, jun. 
19 (nr. 60), p. [4].
10Išaiškinimai apie evangeliškoses bažnyčios reikalus. 
Prūsų lietuvių balsas, 1919, dec. 2 (nr. 192), p. [1–2].
11Kun. dr. Dariaus Petkūno informacija iš vyskupo Jono 
Kalvano (1914–1995) archyvo.
12Lidžius O. Plėšė Šilutės meras – lopys Pagėgių 
savivaldybė. Meras bažnyčios čerpėmis užsidengė 
stogą, pienovežis išvažinėjo kapines, o Plaškiai lieka be 
pieninės. Respublika, 2000 lapkr. 15 (nr. 268), p. 20.
13Perkėlimas. Nauja lietuviška ceitunga, 1905, jul. 28 
(nr. 60), p. [1].
14Vileišis V. Tautiniai santykiai Mažojoje Lietuvoje ligi 
Didžiojo karo istorijos ir statistikos šviesoje. Kaunas: 
Politinių ir socialinių mokslų institutas, 1935, p. 
156–157, 233–235.
15Visokios žinios. Pagalba, 1911, nr. 5, p. 63.
16Iš Dievo karalystės. Pagalba, 1905, okt.(nr. 30, p. 65.
17Visokios žinios. Pagalba, 1907, nr. 10, p. 120; 
Plaškiuose, 1 okt. Nauja lietuviška ceitunga, 1907, okt. 
4 (nr. 80), p. [2].

Tęsinys. Pradžia Nr. 7

Buvusi Plaškių klebonija ir apgriauta bažnyčia, 2004 m. (Martyno Purvino nuotr. iš „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos“, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006)

Buvusi Plaškių pradinė mokykla, 2010 m. birželis (Marietos Waldszus nuotr.)
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Trapėnai. II d. Gyventojai ir jų kaita
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Pabaiga

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Išsipildžius trapėniškių svajonėms, 
1902 m. pradėta kurti naujoji Trapėnų pa-
rapija, kuri 1903 m. oficialiai atskirta nuo 
Viešvilės parapijos. Trapėniškiai tapo visai 
nepriklausomais – ten atsirado visokios 
institucijos, gautas ir skambesnis „bažnyt-
kaimio“ vardas.

Tiesa, naujoji Trapėnų parapija buvo gan 
kukli – parapijiečių skaičiumi pati mažiausia 
šioje Mažosios Lietuvos pusėje. Jai priklausė 
tik 1700 žmonių iš Trapėnų, Naujųjų Lubė-
nų, Būdupėnų, Treibgirių, Mėžių ir Šakių 
kaimų. Vėliau parapijai pavyko prasiplėsti, 
bet tai buvo jau kitokiais laikais.

O tuomet sulaukta vis naujų dalykų. 
1904 m. Trapėnų parapija gavo savo atskirą 
kunigą. Sparčiai kilo raudonplytis naujosios 
bažnyčios pastatas (tiesa, statytas pagal 
pigesnį kartotinį projektą). Ši bažnyčia buvusi 
paties kaizerio (Vokietijos imperatoriaus) 
Vilhelmo II malonės dovana savo atokiems 
pavaldiniams. Greitai, bet tvirtai sumūryta 
bažnyčia, uždengta raudonų čerpių stogu, 
papuošta balto tinko intarpais ir bokšto 
smaile, buvo pašventinta 1905 m. 1908 m. 
baigta statyti ir Trapėnų klebonijos sodyba. 
Netruko susiburti bažnytinis choras, 
per pamaldas vargonuodavo Trapėnų 
mokytojas.

Prisimintina ir Trapėnų mokykla, pra-
dėta kurti dar 1736 m. pagal tuometinę 
švietimo programą. XIX a. pabaigoje buvo 
sumūrytas naujasis raudonplytis dviaukštis 
mokyklos pastatas. Keturiose klasėse kartais 
darbuodavosi ir 7 mokytojai.

Tai buvo tikroji panemunių mokykla, ku-
rioje buvo suformuota atskira klasė Nemuno 
laivininkų vaikams, kurie Trapėnuose pa-
būdavo tik šaltuoju metų laiku (nuo vėlyvo 
rudens iki ankstyvo pavasario). Pasibaigus 
ledonešiui vietos laivininkai išplaukdavo 
uždarbiauti, ieškodami kokių krovinių, ku-
riuos reikėtų kur nors nuplukdyti. Dažnas 
laivininkas išplaukdavo keliems mėnesiams, 

pasiėmęs visą savo šeimą. Vaikai ne tik 
keliaudavo, bet ir talkindavo savo tėvams, 
rūpindavosi kasdieniais dalykais. Tik bai-
giantis laivybos sezonui mažieji laivininkai 
vėl įžengdavo į Trapėnų mokyklą.

Vietos žmonės žinojo ne vien burinius 
kuršlaivius, krovininius baidokus, bet ir reisi-
nius Nemuno garlaivius, kuriais plaukdavo 
į Ragainės ar Tilžės prekyvietes, kokiais 
kitokiais reikalais į miestus. Prisimenami 
upe plaukioję senieji garlaiviai „Viešvilė“, 
„Trude“, „Byruta“, kuriais plaukdavo ne 
vien keleiviai, bet ir jų kroviniai, visokie 
siuntiniai ir kitkas. Tai buvo anuometinis 
„visuomeninis“ (nors ir privatiems savi-
ninkams priklausęs) transportas, Trapėnų 
gyventojus siejęs su pasauliu.

Šiame rašinyje, prisimenant anuometinę 
istorijos tėkmę, paminėtini ir Mažajai 
Lietuvai skaudūs dalykai. Sėkmingai 
plečiantis krašto ūkiui, augant daugelio 
žmonių gerovei, ne taip gerai sekėsi 
lietuvybei. 1871 m. pradėjus oficialiosios 
germanizacijos politiką, iš viešojo gyvenimo 
pradėta guiti lietuvių kalba, šimtmečius 
aidėjusi Nemuno pakrantėse. Telikdavo 
prisiminti senus gerus laikus, kai visokių 
tautybių mokytojai ar dvasininkai dar 
privalėdavo mokėti ir lietuvininkų gimtąją 
kalbą, kai oficialūs valdžios raštai būdavo 
skelbiami ir lietuvių kalba. Deja, per kelis 
dešimtmečius XIX a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje pastebimai kito ir daugelio 
vietinių gyventojų savimonė, vis daugiau 
kas norėdavo būti privilegijuotu vokiečiu, 
o ne kokiu provincialiu lietuvininku.

Gal ir nelabai objektyvus 1905 m. gyven-
tojų surašymas rodė, kad lietuviškai tuomet 
kalbėjo tik 79 iš 1128 Trapėnų evangelikų, 10 
iš 20 vietos katalikų. Tiesa, ir anuometinių 
gyventojų sąrašai mirgėte mirga lietuviško-
mis ar baltiškos kilmės pavardėmis, bet trys 
dešimtmečiai prievartinės germanizacijos 
buvo paveikę daug krašto žmonių. Dabar 

tegalima manyti, kad tuomet lietuviškai 
dar mokėjo kalbėti gal keli šimtai žmonių, 
bet tuo neskubėjo girtis – geriau apsimokėjo 
būti „vokiečiu“.

Tuomet visose Trapėnų sodybose gyve-
no 1175 žmonės (iš jų 569 vyrai). Augusia-
me bažnytkaimyje išsiplėtė ir vietos žydų 
bendruomenė – tuomet Trapėnuose gyveno 
20 žydų.

Trapėnuose priskaičiuotos 103 sodybos, 
ten dar aptiktas ir gyvenamasis laivas. Jose 
buvo 250 šeiminių butų ir 12 būstų vieni-
šiams. Tuometiniuose Trapėnuose jau buvo 
susitelkusios visokios įstaigos (evangelikų 
parapija, valsčiaus ir civilinės registracijos 
valdybos ir t. t.). Tik katalikų parapijos cen-
tras tebeliko Viešvilėje.

1912 m. apibūdinant Trapėnus, ten buvo 
paminėti 1200 bažnytkaimio gyventojų, vei-
kusi vyriausioji girininkija, pašto, telefono ir 
telegrafo skyriai, sava taupomoji skolinamoji 
kasa (kredito unija).

Veikė 4 užeigos namai, priklausę Bal-
ceraičiui, Kančiui, Bolmanui ir Izraeliui 
Gutmanui. Alaus ir mineralinio vandens 
prekyba urmu užsiėmė V. Lekys. Medžiagas 
ir madingą aprangą pardavinėjo Ervinas ir 
I. Gutmanas, jie (ir Bolmanas) dar prekiavo 
įvairiomis kitomis prekėmis.

Statybines medžiagas pardavinėjo pats 
statybos darbų rangovas F. Acpodynas. Tra-
pėnai turėjo net savo architektą K. Noringą. 
Darbavosi dailidė Mejeris, staliai Endrikaitis 
ir Teichertas. Langus stiklindavo Hundryse-
ris. Krovinius vežiojo F. Noringas.

Duoną ir bandeles kepė A. Zuplys, dar-
bavosi trys mėsininkai (Bremeris, Fandynas, 
Kvičau). Pieninė ir sūrinė priklausė Keleriui, 
vėjo malūnas Hankei. Kitas Hankė turėjo di-
delį bityną. Upėje žvejojo Bremeris, Hankė, 
Hofmanas ir Šmidtas. Darbavosi siuvėjas 
Šilvaitis, batsiuviai Kyzelis ir Nikelis.

Lentpjūvė priklausė A. Zubrovaičiui, 
plytinė su garinėmis jėgainėmis – K. Hau-

Tęsinys. Pradžia Nr. 7

Taikos ir susitaikymo balandis - bendras 
paminklas žuvusiems I ir II pasauliniuose karuose. 

Vytenio Almonaičio nuotr.

Krašto būdingos architektūros namas Trapėnuose. 
Vytenio Almonaičio nuotr.

Nemunu žemyn senovinis ratinis garlaivis tempia vilkstinę baržų. Priekyje matoma įplauka į 
Trapėnų uostą ir apsauginis pylimas siaurame Pločio pusiasalyje. 1944 m. 

gvicui. Darbavosi du kalviai: Hakelbergas ir 
Malvicas. Urmine medienos prekyba vertėsi 
Bolmanas ir Hazenbeinas. Šlenteris valdė 
žvyro ir smėlio karjerus.

Trapėnuose buvę trys dvareliai priklausė 
Buzaičiui, Pėteraičiui ir Miulaueriui.

Trumpas anuometinis aprašymas atspin-
di buvusiojo Trapėnų aukso amžiaus gerovę, 
kai bažnytkaimyje veikė keli užeigos namai, 
prieskonių ir kitokios krautuvės, įvairūs 
verslai ir kitkas. To laiko tekstas parodo ir iki 
Pirmojo pasaulinio karo susiklosčiusį etninį, 
kultūrinį ir kitokį margumą išsiplėtusiame 
panemunių kaime, kuriame įsikūrė iš įvairių 
kraštų atvykę amatininkai, verslininkai ir 
prekybininkai.

Šv. Bedos kolegijoje, 1992 m. Vilniuje 
buvo įšventintas diakonu ir paskirtas 
Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios 
kelionės į Lietuvą komiteto generaliniu 
sekretoriumi. Grįžęs į Romą, tęsė studijas 
gyvendamas Popiežiškojoje Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijoje, teologijos bakalauro 
laipsnį įgijo Popiežiškajame Šv. Tomo 
Akviniečio universitete.

1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikate-

Popiežius priėmė kard. A. J. Bačkio atsistatydinimą ir 
naujuoju Vilniaus arkivyskupu paskyrė vysk. G. Grušą

Lietuvos bažnyčios istorija

droje arkivysk. A. J. Bačkio įšventintas ku-
nigu. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos 
vyskupų konferencijos generaliniu sekreto-
riumi. 1997 m. grįžęs į Romą tęsė studijas 
Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio 
universitete, čia 2001 m. įgijo bažnytinės 
teisės daktaro laipsnį. 2001–2003 m. buvo 
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos 
rektoriumi, iki šiol dėsto šioje seminarijoje 
kanonų teisę. Nuo 2002 m. eina Lietuvos 

vyskupų konferencijos generalinio sekre-
toriaus pareigas.

Pastarąjį dešimtmetį buvo Vilniaus 
arkivyskupijos Kunigų tarybos narys ir 
konsultorius. Vadovavo komisijai ren-
gusiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso 
redakciją. Nuo 2006 m. – Ateitininkų fede-
racijos Dvasios vadas. Popiežiškosios Šv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos tarybos narys. 
Leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ val-

dybos pirmininkas. Išeivių organizacijos 
„Lietuvių katalikų religinė šalpa“ valdybos 
vicepirmininkas.

2010 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Be-
nediktas XVI monsinjorą G. Grušą paskyrė 
Kariuomenės ordinaru. Vyskupas nomina-
tas buvo konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. 
Vilniaus arkikatedroje.

Šaltinis: Vatikano radijas

Atkelta iš 1 p.
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Algimantas MIŠEIKIS, „Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus narys, Kaunas

valdžios užmojams veiksmas. Jam antrino 
Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Vi-
dmantas Žilius: „Jei reikės, mūsų susirinks 
dar daugiau ir kituose Lietuvos miestuose. 
Mes toliau rinksime parašus, kol reikalavi-
mai bus išgirsti.“

Mitingo dalyviai iš Lietuvos valdžios rei-
kalavo laikytis Konstitucijos, įstatymų, vykdyti 
teismų sprendimus, nekurti teritorinės autono-
mijos su trimis valstybinėmis kalbomis. Taip 
pat nekraipyti istorinių Lietuvos vietovardžių, 
o gatvių pavadinimus, Lietuvos piliečių vardus 
ir pavardes Lietuvoje rašyti valstybine lietuvių 
kalba. Visose Lietuvos mokyklose rengti vie-
nodą valstybinės kalbos egzaminą, nepažeisti 
Tautos ir tautinių bendrijų teisių.

„Simboliškai Didįjį Ketvirtadienį – Judo 
išdavystės dieną – vykstančiame mitinge 
susirinkome išsakyti Lietuvos Vyriausybei 
reikalavimą – neišduoti Lietuvos Konstituci-
jos ir nepasiduoti autonomininkų spaudimui 
dėl vardų, pavardžių, gatvių, vietovardžių ir 
kitų dalykų rašybos kaitaliojimo. Nepritarimą 
tokiems Vyriausybės ketinimams savo parašais 
jau yra išreiškę per 20 000 Lietuvos piliečių. 
Jų skaičius ir toliau sparčiai auga. Jei valdžios 
žmonės šiuos piliečių reikalavimus ignoruos ir 
Vyriausybės programa bei darbo grupės siū-
lymai bus įgyvendinami pažeidžiant Lietuvos 
Konstituciją, protestuos nebe keli šimtai, bet 
keli tūkstančiai piliečių“, – kalbėjo K. Garšva.

Įspėjamame mitinge reikalauta 
pasipriešinti antikonstituciniams projektams

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Atkelta iš 1 p.

Mitinge kalbėjęs Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narys, Tautininkų sąjungos pirmininkas 
Gintaras Songaila ragino valdančiuosius nebūti 
judošiais ir neparduoti Lietuvos valstybės ir jos 
Konstitucijos nei už trisdešimt sidabrinių, nei už 
jokius kitus grašius. „Nebūkite svetimųjų pas-
tumdėliai ir neklydinėkite pasimetę kažkur tarp 
Vilniaus ir Varšuvos ar kokios kitos užsienio ša-
lies. Pasakykite aiškiai, ar liksite ištikimi Lietuvai, 
ar laikysitės jos Konstitucijos ir įstatymų. Ir būkite 
geri, nebeatsiprašinėkite. Tegu Lietuvos atsiprašo 
už okupacijas, ultimatumus, nutautinimą, naiki-
nimus ir šmeižimus“, – sakė G. Songaila.

Mitinge taip pat  pasisakė Seimo 
nariai Valentinas Stundys ir Rytas Kupčinskas, 
Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas 
Julius Panka, prof. Ona Voverienė ir kt.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmi-
ninkas Jonas Burokas pabrėžė, kad šiandieninė 
diskusija vyksta ne dėl lenkų pavardžių rašy-
bos, o dėl valstybės teritorinio vientisumo bei 
valstybinės kalbos išsaugojimo. „Daliai lenkų 
tebeatrodo, kad Lietuva – jos pakraštys, kur 
tebeveikia Lenkijos įstatymai. Vyriausybė turi 
ryžtingai pasipriešinti tokiems antivalstybi-
niams nusistatymams ir atsisakyti bet kokių 
skubotų sprendimų, kuriais dedamas pagrin-
das teritorinės autonomijos sukūrimui.“

Mitingo dalyviai buvo kviečiami pasirašyti 
reikalavimą ginti Lietuvos Respublikos valsty-
binę kalbą ir teritorijos vientisumą.

Šį reikalavimą jau pasirašė daugiau nei 
20 000 Lietuvos piliečių (galima pasirašyti 
ir internetu – www.peticijos.lt/visos/71086). 
Kovo 19 d. reikalavimas su parašais buvo 
įteiktas Lietuvos Respublikos prezidentūrai, 
Seimui bei Vyriausybei. Parašų rinkimo akcija 
tęsiasi.

Tačiau iki šiol valdančiosios koalicijos 
atstovai į piliečių protestą nereaguoja, gali-
mai pasiduoda kaimyninės šalies politiniam 
šantažui, žadėdami Lietuvos piliečiams įvesti 
lenkišką asmenvardžių rašybą, dvigubus ga-
tvių ir vietovių užrašus.

Tą pačią dieną 15 val. Lietuvos mokslų 
akademijos  (LMA) didžio jo je  salė je 
(Gedimino pr. 3, Vilnius) prasidėjo „Vilnijos“ 
draugijos suvažiavimas. Suvažiavimo dalyviai 
aptarė mitinge keltus bei kitus Lietuvai 
svarbius klausimus.

Mitingo dalyviai paskelbė kreipimąsi, kurį 
mitingui įgaliojus pasirašė Lietuvos Sąjūdžio 
pirmininkas, Seimo narys R. Kupčinskas, Lais-
vės kovotojų sąjungos pirmininkas J. Burokas 
bei „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. 
K. Garšva ir po mitingo įteikė premjero pata-
rėjui Viliui Kavaliauskui.

Skelbiame šį kreipimąsi:
Lietuvos  Respubl ikos  Ministrui 

Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
Kovo 28 d. įspėjamojo mitingo V.  Kudirkos 

aikštėje

Kreipimasis
Gerbiamas Lietuvos Premjere,
Prieš devynias dienas jums buvo viešai įteiktas 

20000 piliečių pasirašytas Reikalavimas ginti 
Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą ir te-
ritorinį vientisumą. Tačiau iki šiol nesulaukėme 
Vyriausybės viešo paaiškinimo, kaip ji vykdys savo 
programą, ar įgyvendins savo koalicijos partnerių 
Lenkų rinkimų akcijos pretenzijas. Negana to, 
Kultūros viceministro vadovaujama darbo grupė 
parengė „rekomendacijas“, nustatančias, kaip turi 
būti įgyvendinta Vyriausybės programa,  o ten yra 
siūlomi Lietuvos Respublikos Konstituciją ir valsty-
binės kalbos įstatymą paminantys dalykai.

Todėl siūlome:
1) neatidėliojant atmesti antikonstitucines 

darbo grupės rekomendacijas;
2) pasakyti aiškiai, kad ir ateityje bus atmesti 

visi Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo sprendi-
mams bei pamatiniams įstatymams prieštaraujantys 
pasiūlymai;

3) nepasiduoti šantažui ir Lietuvos Vyriausybės po-
ziciją išdėstyti taip, kad kaimyninėje šalyje niekas negalėtų 
skelbti apie naujus nepagrįstus Lietuvos pažadus.

Įspėjamojo mitingo vardu: Laisvės kovotojų 
sąjungos pirmininkas Jonas Burokas, Lietuvos Sąjū-
džio pirmininkas Rytas Kupčinskas bei „Vilnijos“ 
draugijos pirmininkas dr. Kazimieras Garšva.

Jono Česnavičiaus nuotr.
Šaltinis: www.alkas.lt

Vietovių pavadinimų rašybos klausimai

Apie vietovių pavadinimus, arba kas geriau – 
autonomija ar protektoratas?

Lietuvoje plačiai žinomi laidų vedėjai 
V. Savukynas ir R.Valatka dažnai pasako, 
kad kelios naujos raidės lietuviškame 
raidyne ar keli šimtai nevalstybine kalba 
parašytų gatvių pavadinimų lentelių yra 
mažareikšmis dalykas.

Kad tai nėra menkas dalykas, galima 
spręsti iš prieš daugelį metų sovietinėje 
spaudoje aprašyto įvykio. Vienas lenkų 
mokslininkas iš Vroclavo, bendravęs ir 
turėjęs bendrų mokslinių interesų su kolega 
iš Vakarų Vokietijos, gavo iš jo banderolę, 
ant kurios vietoje Vroclavo buvo užrašytas 
Breslau miesto pavadinimas. Lenkas 
banderolės nepriėmė motyvuodamas, kad 
Lenkijoje Breslau miesto nėra.

Mano nuomone, lenkų mokslininkas 
pasielgė teisingai, nes gerbė savo tautos 
istoriją ir savo valstybę. Silezija jau nuo VI a. 

Algimantas Mišeikis

buvo slavų apgyvendinta teritorija. Vroclavui 
vardą suteikė ar tai čekų karalius Vratislavas 
I, ar tai vietinis didikas, tai nėra taip svarbu. 
Pavadinimas Vroclav turi slavišką prasmę, 
o Breslau yra antrinis, išvestinis iš pirmojo 
pavadinimas. Net ir tuo atveju, jeigu mieste 
gyvenusi vokiškoji gyventojų dauguma 
nebūtų iškeldinta, pirminio pavadinimo 
sugrąžinimas yra Lenkijos teisė. Lietuva, kaip 
ir Lenkija, nebūdama federacinė valstybė, 
sugrąžino pirminius etnolingvistinius 
vietovių ar miestų pavadinimus. Lietuvoje 
yra Šalčininkai, bet ne Solečniki, Šalčia ir 
Merkys, bet ne Solčia ir Mereč. Lietuvos 
valstybė vartoja pirminius vietovių ir gatvių, 
upių bei ežerų pavadinimus, turinčius 
lietuvišką prasmę. Kad tai nuo senų laikų 
lietuviškas kraštas, pritaria ir rimti lenkų 
mokslininkai (Halina Turska ir kt).

Krašto informacinės erdvės žymėji-
mas kita kalba yra teritorinės autonomijos 
požymis ir tai turi atsispindėti valstybės 
Konstitucijoje. Būta įvairių teritorinės auto-
nomijos variantų: pirmasis – sovietinis. Mes 
jį atsimename iš netolimos praeities. Gatvių, 
vietovių, įstaigų pavadinimai buvo rašomi 
pirma lietuviškai, o po juo rusiškai (kirilica), 
nekeičiant pavadinimo prasmės. Pavyzdžiui, 
Šiauliai arba Pumpurų, nors ir kaip keistai 

tai skambėtų slaviškai. Postringaujantiems, 
kad Lietuva turėjo valstybingumą, atsakau: 
Lietuva iki smulkmenų buvo priklausoma 
nuo Maskvos, viską valdė komunistų par-
tija, viešpatavo komunistiškai rusiškasis 
nacionalizmas, bet autonomizacijos struktūra 
išoriškai buvo gerbiama.

Kitas variantas – hitlerinis. Vokietijos 
Trečiajame Reiche buvo sudarytas toks 
valstybinis darinys – Čekijos ir Moravijos 
protektoratas,  kuris buvo laikomas 
ne užkariauta teritorija, bet  prijungta 
(protektoratas), t. y. globojama. (Skirtingai 
nuo sovietinio, kur Lietuva buvo laikoma 
prisijungusi, t. y. lygiateisė). Protektorate 
griežtai buvo laikomasi autonomijos 
elementų. Gatvių, miestų ir vietovių 
pavadinimai buvo rašomi pirmoje eilėje 
vokiškai, antroje – čekiškai. Skirtingai 
nuo sovietinio varianto, pavadinimai 
buvo verčiami į vietinę kalbą. Pavyzdžiui, 
Prag-Praha, Tiefenbach – Hloubetin ir t. t. 
Protektoratui buvo leista turėti savus pinigus, 
pašto ženklus, net vietinį prezidentą.

Dabartiniams Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonų vadovams bei visai Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijai (LLRA), kaip matome, labiau 
prie širdies protektorato forma, kaip dau-
giau žadanti ateityje. Vilniaus ir Šalčininkų 

gatvių pavadinimų lentelėse lietuvių kalba 
parašytas pavadinimas verčiamas į lenkų 
kalbą. Pavyzdžiui, Turgelių miestelyje Baž-
nyčios garvė – ul.Kostelna ir t. t.

Taigi, Lietuvos valdžiai, įvykdžius pirmą-
jį lenkų reikalavimų paketą, bus galima reika-
lauti antrojo – savų pinigų ir savų pašto žen-
klų. O kandidatas į savus prezidentus jau yra. 
Viskas kaip protektorate! Nepriklausomybės 
Akto signataras N. L. Rasimas aiškiai pasakė: 
„Suslavintų baltiškų vietovių pavadinimas 
jau yra autonomija nacionaliniu pagrindu, 
atskiras valstybinis darinys, paruoštas būti 
kitos valstybės suvereniteto anklavu.”

Dabar, kai Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Varšuvoje jau atsiprašė už nepa-
darytas nuodėmes, o ponai V. Savukynas ir 
R. Valatka to poelgio nesuprantančius au-
klėja per spaudą ir televiziją, kai Seime buvę 
ir esantys premjerai įrodinėja balsavę taip, 
kaip to reikalavo LLRA, kiek šviesmečių dar 
turi praeiti, kad Seimo dauguma, koalicinė 
Vyriausybė ir energingieji žiniasklaidos 
atstovai suprastų tą tiesą, kuri buvo aiški 
garbingam lenkų mokslininkui, grąžinusiam 
savo kolegai vokiečiui banderolę, adresuotą 
į neegzistuojantį Breslau miestą.

Jono Vaiškūno nuotr.

„Tele2” GSM tinklas jau didžiausias pagal aprėptį
PR

Kas svarbiausia vertinant mobiliojo ryšio 
veikimą? Specialistai sako – ryšio tinklo aprėptis 
ir signalo stiprumas. Jie nulemia, kuriose vieto-
vėse galima be vargo skambinti, rašyti žinutes ar 
naudotis kita ryšio paslauga. Ryšių reguliavimo 
tarnybos (RRT) atliktas tyrimas atskleidė, jog 
didžiausią GSM tinklo aprėptį ir ryšio signalo 
kokybę Lietuvoje siūlo „Tele2“.

Pirmauja tiek ryšio aprėptimi, 
tiek stiprumu

Tyrimas atskleidė, kad „Tele2“ GSM tinklo 
aprėptis esant -95 dBm signalo lygiui, kurio 
pakanka normaliai naudotis ryšiu, sudaro net 
98,6 proc. Lietuvos teritorijos. Tai yra geriausias 
rodiklis tarp visų mobiliojo ryšio operatorių.

„Tele2“ pirmauja ir pagal stipresnių -85 dBm 
ir -75 dBm signalų aprėptį. -85 dBm stiprumo si-
gnalas apima 86,1 proc., o -75 dBm  yra 58,1 proc. 
Lietuvos teritorijos. 

„Į tinklo plėtrą ir paslaugų kokybę investavo-
me nuosekliai ir klientams užtikriname kokybišką 
ryšį. Praktikoje šie rezultatai reiškia, kad naudotis 
patikimu „Tele2“ ryšiu galima visoje Lietuvoje, 
nepriklausomai nuo to, ar būtum mieste, ar miš-
ke“, – sakė Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis 
direktorius.

RRT tyrimo metu visų mobiliojo ryšio 
operatorių tinklų tikėtinos aprėpties zonos ap-
skaičiuotos 2012 m. lapkričio 12 d. duomenimis. 
Skaičiavimai atlikti tuo pačiu metodu visiems 
operatoriams, įvertinant vietovės reljefą, miškų ir 

pastatų įtaką. Tyrimas skelbiamas RRT svetainėje 
internete – http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis.

Plečiantis tinklui, kaina išlieka maža
„Į tinklo plėtrą ir ryšio kokybę investavome 

nepamiršdami mažų ryšio kainų pažado var-
totojams. Tokie įvertinimai, kaip RRT tyrimas, 
patvirtina „Tele2” mažų kaštų verslo modelio 
naudą vartotojams. Žmonėms nebūtina permokėti 
už paslaugas, kad gautų kokybišką ryšį“, – sakė 
P. Masiulis.

„Tele2“ tęsia praėjusiais metais pradėtą tinklo 
modernizavimą, kuris padidins bendrovės teikia-
mų paslaugų kokybę, sumažins tinklo diegimo ir 
eksploatavimo kaštus, be to, naujoji tinklo įranga 
bus taupesnė ir ekologiškesnė. Atnaujinant tinklą 

bus visiškai pakeistos 2G (GSM) ryšio tinklo ba-
zinės stotys, atnaujintos 3G (UMTS) tinklo stotys. 
Jau įvyko vienas svarbiausių tinklo modernizavi-
mo etapų – pakeista pagrindinė tinklo įrangą.

Naujos stotys ir kita įranga užtikrins 10–15 
proc. didesnę „Tele2“ ryšio aprėptį ir signalo 
kokybę, bet įrenginiai yra kompaktiškesni ir jų 
reikia mažiau. Ši įranga taip pat naudoja 25 proc. 
mažiau elektros energijos. 

Bendrovės „RAIT“ 2012 m. gruodžio mėn. 
atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra po-
puliariausias ir labiausiai rekomenduojamas ope-
ratorius Lietuvoje. Beveik pusė apklausos dalyvių 
teigė, kad naudojasi „Tele2“ paslaugomis.

Užs.Nr.5
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Lagerių armėnai
Petras PLUMPA, Vilnius

Sovietiniuose lageriuose su armėnais 
pirmiausiai teko susidurti Mordovijos po-
litinių kalinių lageriuose, kur kalėjau nuo 
1958 iki 1965 m. Tuo metu kalėjo dviejų ka-
tegorijų kaliniai – pokariniai ir postalininiai. 
Pokariniai daugiausiai buvo Baltijos kraštų 
ir Vakarų Ukrainos partizanai bei buvę 
vermachto kariai. O postalininiai – tai anti-
sovietiškai nusiteikę kultūrininkai, studentai 
ir moksleiviai. Pirmajai kategorijai priklau-
sančių beveik nebuvo gruzinų, armėnų ir 
azerbaidžaniečių, nes jie netalkininkavo 
vermachtui ir tuose kraštuose nebuvo par-
tizaninio judėjimo. Tačiau po Stalino mirties 
ir Užkaukazėje atsirado politinių oponentų. 
Ypač gruzinai buvo nepatenkinti dėl Stalino 
nuvertinimo, todėl savaime iškilo ir politinės 
bei kultūrinės laisvės klausimai. 

Su jaunais armėnais Zacharianu ir 
Kazarianu teko susidurti 3-me Mordovijos 
lageryje, tačiau artimesnis bendravimas su 
jais neužsimezgė, nes tuo metu artimiau 
bendravo Baltijos šalių jaunimas – lietuviai, 
latviai ir estai. Mordovijos 7-me lageryje 
kalėjo grupė armėnų, kurie buvo repatrijavę 
iš buržuazinės Prancūzijos į „laimingą“ so-
cialistinę Armėniją. Kai išsvajotosios laimės 
protėvių tėvynėje nesurado ir bandė vėl 
sugrįžti į Prancūziją, juos KGB surinko ir 
patalpino į lagerius, tarp jų ir buvusį Pary-
žiaus komjaunimo organizacijos sekretorių 
Žano Chačaturianą. 

Kuomet antrą kartą patekau į lagerius, 
Permės srityje sutikau naujos kartos jaunus 
armėnus – labai aktyvius, patriotiškai ir 
antisovietiškai nusiteikusius: Ašotą Na-
vasardianą, Paruirą Hairikianą, Razmiką 
Markosianą. Tai buvo armėnų Jungtinės 
nacionalinės partijos (JNP) nariai. 

Pasak P. Hairikiano, armėnų JNP idėja 
išsivystė tardymo kamerose. Tai buvęs 
Haiko Chačaturiano sumanymas – jo 
istorinis nuopelnas... Pirmasis tokią idėją 
palaikė studentas Stepanas Zatikianas, 
vėliau vedęs P. Hairikiano seserį. Sukurtoji 
partija turėjo ir savo jaunimo filialą 
„Žaibas“, kuriam nuo 1967 m. vadovavo 
P. Hairikianas. 

Paruiro vadovaujamas jaunimas įrengė 
nelegalią spaustuvę savos literatūros 
dauginimui, ant sienų rašinėjo JNP 
šūkius. Jų pagrindinis šūkis – „Tegyvuoja 
nepriklausoma Armėnija! Reikalaujame 
referendumo!“ JNP nariai šį šūkį platino 
lapeliuose, savilaidos straipsniuose, 
užrašydavo ant sienų su nenuplaunamais 
dažais. Kreipdamasi į užsienyje gyvenančius 
armėnus, JNP kvietė palaikyti jos siekius 
demonstracijomis prie sovietų ambasadų, 
taip pat peticijomis ir JNP dokumentų 
platinimu užsienyje.

Kai kam toks armėnų siekis atrodė 
neprotingas. Juk daugelis sovietinių žmo-
nių buvo įsitikinę, kad didžiausi armėnų 
priešai turkai būtų nesunkiai sunaikinę 
Armėniją, jeigu į konfliktą nebūtų įsikišusi 
Raudonoji armija (RA), kuri sustabdė Ke-
malio Pašos puolimą ir išgelbėjo Rusijos 
armėnus. Paruirą Hairikianą tokios kalbos 
tiesiog siutino. 

Po 1915 m. Turkijoje vykdyto armėnų 
genocido, kurio metu žuvo apie 1,5 mln. 
armėnų, dašnakų judėjimas 1918 m. įkūrė 
nepriklausomą Armėnijos Respubliką. 
Pasak Paruiro, armėnai sumušė turkų 
armiją ir būtų dar kartą juos nugalėję, 
jeigu iš šiaurės nebūtų armėnų užpuolusi 
bolševikų Vienuoliktoji armija. Tokiu būdu 
nepriklausoma Armėnija buvo suspausta 
lyg replėmis: iš pietų puolė turkai, o iš 
šiaurės – bolševikai, kurie padėjo Kema-
liui sunaikinti armėnų valstybę, užgrobti 

Petras Plumpa

dalį jos žemių, o kitas atiduoti turkams. 
Taikos sutartimi tarp Lenino ir Kemalio 
turkai Nachičevanės sritį (kurioje daugumą 
gyventojų tuomet sudarė armėnai) atidavė 
Rusijai, o Leninas tą sritį priskyrė Azerbai-
džanui. Tokiu būdu Leninas ir Kemalis ne 
tik sunaikino Armėnijos Respubliką, bet ir 
pasidalino armėnų sritis.            

Tad dabar jaunų armėnų sukurta JNP 
siekė ne tik atkurti savo valstybės nepriklau-
somybę, bet ir atgauti užgrobtą armėnų teri-
toriją. Savaime suprantama, kad nepriklau-
somybės siekių negalėjo toleruoti Maskva, 
todėl 1969 m. P. Hairikianas buvo suimtas ir 
nuteistas 4 metams laisvės atėmimo; bausmę 
atliko Mordovijos 3-me lageryje (kuriame ir 
man teko kalėti 1960 m.). 

1973 m. grįžęs į Jerevaną P. Hairikianas 
rado beblėstantį JNP narių entuziazmą. Jis 
priėjo prie išvados, kad norint įveikti krizę 
reikia keisti partijos programą. Taip atsi-
rado „Antroji JNP programa“. Pagrindinė 
Paruiro mintis buvo suvienyti įvairių pa-
žiūrų armėnus nepriklausomybės siekiui. 
Tad iš naujosios programos buvo išbrauktas 
antikomunizmas: sovietiniai valdininkai 
neturi bijoti nepriklausomos Armėnijos 
siekio, bet turi teisę ir pareigą prie to pri-
sidėti. Būdamas antikomunistas ir tautos 
dvasinių vertybių gerbėjas, Paruiras leidosi 
į kompromisą dėl tautos suvienijimo laisvės 
siekiui. Nebuvo sureikšminta jokia sociali-
nė idėja, visas dėmesys buvo nukreiptas į 
nacionalinę idėją. Programoje buvo atsisa-
kyta ir rusofobijos, o tik pasisakoma prieš 
rusiškuosius kolonizatorius.

Savaime suprantama, kad KGB nenu-
leido nuo P. Hairikiano akių – jam čekistai 
skyrė daug dėmesio, nes JNP programa 
ir veiksmai kėlė grėsmę SSSR imperijos 
vientisumui. Todėl jau 1974 m. Paruiras už 
specialaus kalinio režimo nesilaikymą vėl 
buvo suimtas ir nuteistas 2 metams lagerių. 
Tuojau po teismo buvo perkeltas į KGB 
tardymo izoliatorių – naujos baudžiamosios 
bylos sudarymui.

Tuo metu buvo suimami ir kiti JNP 
nariai, kurie buvo kaltinami „antisovietine 
agitacija ir propaganda“ bei dalyvavimu 
Armėnijos JNP veikloje. 1973–1974 m. buvo 
nuteista keliolika jaunų armėnų kalėti nuo 
2 iki 7 metų.  Permės 36-me lageryje suti-
kau Ašotą Navasardianą, o vėliau, 35-me 
lageryje, Razmiką Markosianą ir Paruirą 
Hairikianą.

Pradžioje jie kalėjo Mordovijoje, o aš tuo 
metu (1975–1980) tūnojau Urale – Permės 
lageriuose. Tik vėliau iš armėnų pasakojimų 
sužinojau, kad Mordovijoje įvairių tautybių 
kaliniai parodė nemažą solidarumą su 
armėnais.

P a v y z d ž i u i ,  1 9 7 6  m .  s o v i e t ų 
Konstitucijos dieną (gruodžio 5 d.) JNP 
narys Razmikas Markosianas paskelbė bado 
streiką, kreipdamasis į SSSR Aukščiausios 
Tarybos pirmininką su pareiškimu, 
reikalaudamas įteisinti JNP, kuri siekia 
taikiomis priemonėmis, referendumo keliu, 
atkurti Armėnijos nepriklausomybę. Tą 
pačią dieną prie reikalavimo prisijungė 
ir P. Hairikianas bei A. Aršakianas. Šį jų 
reikalavimą palaikė 15 įvairių tautybių 
kalinių – rusų, žydų, ukrainiečių ir lietuvių. 
P. Hairikianas labai vertino lietuvį Petrą 
Paulaitį – Lietuvos partizaninio judėjimo 
veteraną.

Nors 1974 m. teisme P. Hairikianas 
neigė savo vadovaujamą vaidmenį partijoje, 
tačiau kalėdamas lageriuose jau viešai 
prisipažino, jog yra JNP sekretorius. Jo 
pavyzdžiu pasekė ir kai kurie kiti įkalinti 
partijos nariai.

1978–1980 m. Permės 35-me lageryje 
teko kartu su P. Hairikianu nemažai dienų 
praleisti karceriuose. Iš asmeninės pažinties 
su Paruiru įsitikinau, kad tai labai lankstus, 
einantis į kompromisus žmogus, bet labai 
principingas siekiant Armėnijos laisvės. 
Kita vertus, jo lankstumas neturėjo pažeisti 
žmoniškumo. Visa kita – tai gudrumo, ap-
sukrumo ir simpatiškumo rezultatas. Net 
būdamas karceryje sugebėdavo užmegzti 
ryšius su prižiūrėtojais ir per juos gauti 

kaliniams būtinų produktų (be abejo, už ne-
mažus pinigus). Bet ir tie pinigai iš laisvės 
buvo gaunami įvairiai gudraujant. 

Kadangi Paruiras savo „laimikiu“ be 
atlygio dalindavosi su įvairių tautybių 
draugais, tai kai kam net kildavo klausimas: 
„Kokia tau iš viso to rūpesčio nauda? Juk 
daug kuo rizikuoji!“ Paruiro atsakymas ver-
tas seniausios krikščioniškos tautos atstovo 
lūpų: „Bet juk tai didelis malonumas..!“

Iš tiesų, padorios laikysenos armėnams 
būdingi bruožai – vaišingumas ir solidarumas. 
Šeimos dvasia vyrauja jų socialiniame gyveni-
me, todėl Armėnijoje nėra našlaičių namų. 

Tačiau socialinis aktyvumas lageriuose 
būna persekiojamas tų, kuriems pavesta ka-
linius prižiūrėti ir juos represuoti. Paruiro 
atžvilgiu tokiu persekiojimu buvo suinte-
resuoti ne tik lagerių administratoriai, bet 
ypač Maskvos kagėbistai: juk socialinis 
aktyvumas lengvai pereina į politinį ak-
tyvumą, o politiniai kaliniai ir buvo tokie 
aktyvistai.  

P. Hairikiano polinkį ir sugebėjimą nuolat 
ieškoti išeičių iš visokių padėčių kagėbistai 
panaudojo jo papildomam represavimui. 
1981 m. vasario mėnesį turėjo baigtis P. Hai-
rikiano 7 metų kalinimo laikas, o 3 likusius 
bausmės metus jis turėjo praleisti tremtyje. 
Tad KGB nusprendė iki 7 metų pabaigos 
dar keleriems metams pailginti jo kalinimą, 
kad negalėtų grįžti į Armėniją. Tam tikslui 
buvo panaudotas Vladimiras Sverdlovas, 
buvęs KGB agentas, baigęs Maskvos KGB 
akademiją. Jis buvo nuteistas už operatyvinės 
informacijos nutekinimą Egipto piliečiui. 35-
me lageryje V.  Sverdlovas su visais kaliniais 
stengėsi palaikyti artimus santykius. Atrodo, 
kad V. Sverdlovas P. Hairikianui buvo pa-
žadėjęs tarpininkauti perduodant iš laisvės 
produktus kaliniams. Veiksmų planas buvo 
paprastas: V. Sverdlovas užmezgė draugiškus 
santykius su laisvai samdomu cecho meistru 
V. Žilinu, kuris gaudavo siuntinius su maisto 
produktais iš P. Hairikiano sužadėtinės Jele-
nos Sirotenko. Žilinas produktus perduodavo 
Sverdlovui, o Sverdlovas P. Hairikianui. 

Tokie veiksmai kaliniams nebuvo pavo-

jingi, galėjo nukentėti tiktai meistras Žilinas 
„už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi“. 
Tačiau KGB planas buvo kitoks – nubausti 
laisvės atėmimu Paruirą, o ne produktų 
tiekėjus. 

1980 m. spalio mėnesį P. Hairikianas 
buvo pervežtas į Permės tardymo izolia-
torių, jam buvo pateiktas kaltinimas dėl 
nelegalaus produktų gavimo. Į tardymą 
Paruiro byloje buvau atvestas ir aš. Iš tar-
dytojo klausimų aiškiai matėsi, kad norima 
Paruirą apkaltinti nelegalios kalinių grupės 
organizavimu ir neteisėtu maisto produktų 
gavimu. „Nelegali grupė“ iš esmės tai tie 
kaliniai, kurie kartu su Paruiru daug dienų 
sėdėjo karceryje. Į tardytojo klausimą, kas 
toje grupėje buvo vadovas ir autoritetas, 
nedvejodamas atsakiau, kad tarp tų kalinių 
vyriausias amžiumi ir autoritetu esu aš, 
nes už visus buvau bent 10 metų vyresnis. 
Daviau Paruirui naudingų parodymų ir 
dėl produktų gavimo. Tačiau nei į kitus 
tardymus, nei į teismą manęs nevežė, nors 
Paruiras reikalavo, kad būtų atvestas Plum-
pa kaip „svarbiausias liudytojas“.

Tad pagal KGB planą P. Hairikianui 
papildomai buvo skirta 3 metų laisvės atė-
mimo bausmė. Atlikęs tą bausmę ir atbuvęs 
3 metus tremtyje, Paruiras grįžo į Armėniją 
tiktai 1987 m. Nuo to laiko mums nebuvo 
progos susitikti.

Kiti tos grupės nariai – P. Plumpa ir 
Mikola Matusevičius – jau kito teismo ir 
dėl kitų kaltinimų buvome nuteisti kalėti 
uždarame kalėjime ir išvežti į Čistopolio 
kalėjimą Totorijoje.

Tekstas rašytas konferencijai „Lietuva ir 
Armėnija – žvilgsnis į netolimą praeitį“, vy-
kusiai š. m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos 
Seime. Renginys skirtas abiejų šalių nacio-
nalinių demokratinių judėjimų sukūrimo, jų 
įtakos nepriklausomybės atgavimo procesams 
25-osioms metinėms paminėti.

Konferenciją organizavo Seimo Tarppar-
lamentinių ryšių su Armėnijos Respublika 
grupė, forumas Lietuva – Armėnija ir Lietuvos 
armėnų bendrija.

NUOSTATAI
1. Vienas ryškiausių XVI a. Lietuvos šviesuolių buvo 

Stanislovas Rapolionis, kilęs iš Eišiškių apylinkių, 
profesoriavęs Karaliaučiaus universitete, senosios lietuvių 
raštijos kūrėjas, kultūros veikėjas. Stanislovo Rapolionio 

darbai skatinamai veikė kitus lietuvių raštijos pradininkus.

2. Lietuvių švietimo draugija ,,Rytas“ skiria kasmetinę 
Stanislovo Rapolionio premiją. 

PREMIJOS SKYRIMO TIKSLAS

3. Skatinti mokytojų, kultūros ir meno veikėjų literatūrinę 
veiklą, tautinį ugdymą, Pietryčių Lietuvos istorinės praeities 

studijavimą. 

PREMIJOS SKYRIMO SĄLYGOS

4. Kūrybiniai darbai ir mokyklų bendruomenių bei 
nevyriausybinių organizacijų siūlymai premijai gauti 

pateikiami lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ valdybai iki 
balandžio mėnesio 20 dienos adresu Juodžių g. Nr. 26-1,

              Marijampolis,
              LT-13210, Vilniaus r.

5. Premija įteikiama kasmet gegužės mėn. (S. Rapolionio 
mirties data) Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio 
gimnazijoje.

6. Laureatas apdovanojamas lietuvių švietimo draugijos 
,,Rytas“ diplomu ir pinigine premija.

PATVIRTINTA Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“
 valdybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimo prot. Nr. 1

Stanislovo Rapolionio 
premijos skyrimo

Lietuva–Armėnija
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Lietuvos pasipriešinimo istorija

Fragmentiškai apie partizanams 
padėjusius stribus ir kitus

Doc. dr. Vladas TERLECKAS, Nepriklausomybės Akto signataras, Jūratė TERLECKAITĖ, Vilnius

Patriotizmo vedini MGB leitenantai Petras 
Brazauskas ir Antanas Šilius apsisprendė 
padėti pogrindžiui72. Jie perspėjo dvasininkus 
apie kunigus agentus, numatytas represijas. Jų 
dėka buvo susektas Kauno įgulos bažnyčios 
klebonas, išdavinėjęs prieš okupantą nusi-
teikusius asmenis, pasipriešinimo dalyvius. 
Lydžio rinktinės štabo pasiūlymu Mečislovas 
Dargužas bendravo su MGB Šilalės skyriaus 
viršininku, įgavo jo pasitikėjimą, sužinodavo 
daug paslapčių73. 1950 m. įtariant bendra-
darbiavimu su partizanais buvo suimtas 
MGB Kėdainių skyriaus operatyvininkas ltn. 
Albinas Striukas74. A. Striuką išdavė suimtas 
partizanas, „nuteisė“ 10 m. ne tiek už veiki-
mą partizanų naudai, kiek už neveiklumą: 
nesušaudymą pas tėvus viešėjusių kovotojų, 
kad jo vadovaujami stribai nenukovė nė vieno 
partizano. Informaciją partizanams teikė ir 
NKVD dalinyje Ukmergėje tarnavę Aukš-
tuolis ir Sarulis. Jie pranešė apie partizanus 
išdavinėjusius asmenis. Todėl agentą Civilį 
„nusinešė lapė“75. Buvęs partizanas Bronius 
Grigonis-Bijūnas pasakoja apie būrio vado 
Antano Vaičekonio-Šermukšnio palaikytus 
ryšius su MGB kapitonu, sunkokai kalbė-
jusiu lietuviškai. Jis parūpindavęs šovinių, 
įspėdavęs apie priešo planuojamų operacijų 
laiką ir vietas. Visuomet jo pranešimai pa-
sitvirtindavę, partizanai išvengdavę nuos-
tolių („Aukštaitijos partizanų prisiminimai. 
„Vyčio“ apygarda“, II d., 1 kn., sud. Romas 
Kaunietis, Vilnius, 1998, p. 405). Taip pat pri-
siminimuose bylojama, jog Vyčio apygardos 
teritorijoje partizanams dirbo stribų būrio 
vadas Grinys (iš jų per mėnesį gaudavęs 300 
rublių algą), MGB darbuotojas Marijonas 
Kazlauskas, iš Vadoklių stribyno perbėgęs 
Stasys Serdikevičius (ten pat, p. 77–78, 195, 
276). 1945-06-12 J. Bartašiūno rašte nurodyta 
apie Šiaulių partizanų infiltruotus 4 žvalgus. 
Partizanams įvairiai padėjęs MGB Utenos 
skyriaus vairuotojas Juozas Zabulionis. Iššif-
ruotas ir suimtas, sugebėjo pabėgti iš tardytojo 
kabineto, namuose šaudydamas nukovė 6 
kareivius, žuvo jis, žmona, vaikas („Žadėjom 
laisvę tau parnešti. Utenos partizanų, rėmėjų 
ir ryšininkų atsiminimai“, parengė Balys Juo-
dzevičius, Utena, 2007, p. 36). Taip pat rašoma, 
jog „Kalvarijos MGB paslaptis partizanams 
išdavinėjo jų darbuotojas slapyvarde Voverė“ 
(Vytautas Juodsnukis „Suvalkijos partizanų 
takais“, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga, 2000, p. 379).

Partizanams ir persekiojamiems padėjo 
ir Ukmergės karinio komisariato viršininkas 
Henrikas Vilkončius76. 1944–1945 m. žiemą jis 
parūpino partizanams roges šovinių ir grana-
tų. Regėtųsi jo biografija neleido to tikėtis, nes 
nuo 1941 m. buvo komjaunuolis, kilus karui, 
pasitraukė į Rusiją, ten kariavo su vokiečiais, 
gavo kapitono laipsnį. Žodžiu, turėjo būti be 
tautinių sentimentų. Taip pat netikėta, kad 
partizanų ryšininku dirbo Veiverių vlsč. par-
torgas Jonas Kazla, kuris padėjo išaiškinti ir 
sunaikinti ne vieną NKGB šnipą77. Už ryšius 
su partizanais buvo nuteisti apie 180 stribų 
ir už išdavystę – apie 110 stribų78. Be to, vien 
nuo 1946-10-01 iki 1947-03-01 iš stribų kaip 
politiškai nepatikimi atleisti 225 vyrai.

1948 m. į čekistų tinklus pateko 5 milici-
ninkai (vien tie, kurių pavardės prasideda 
N-Ž raidėmis), partizanų rėmėjai. Tai Kleopas 
Pipiras, Anicetas Pocius Pocevičius, Nikiforas 
Plikus, Povilas Puteikis, Mečislovas Tiškus79. 
Pastarasis buvo LLA narys. Sunku pasakyti, 
ar jie buvo partizanų pasiųsti į miliciją, ar už-
verbuoti. Didžiausia bausmė (25 m. lagerio ir 
5 m. tremties) buvo paskirta P. Puteikiui.

Gaila, kad sovietinio genocido aukų var-
dyne nėra daugelio šiame straipsnyje minimų 
asmenų, kitų asmenų biogramose nenurodyti 
tarnavimo represinėse struktūrose dokumen-
tuoti faktai.

Partizanų gretose kovojo ar jiems padėjo 
vokiečių nelaisvėje buvę sovietiniai kariškiai, 
kitataučiai represinių struktūrų pareigūnai. 
Reokupuotoje Lietuvoje gyvenę vokiečių karo 
belaisviai elgėsi įvairiai. Daugelis jų nuėjo 
tarnauti į stribynus, buvo bjaurūs ir pavojin-
gi. Kiti, anot P. Pečiulaičio, nenorėjo grįžti į 

Raudonąją armiją (RA) ar dėtis prie partizanų, 
slapstėsi pavieniui. Kai kuriems nusibodo 
tokia padėtis, todėl įsiprašė į partizanus. Be 
to, tėvynėje jų laukė lagerininkų dalia.

Varčios mūšyje daug nuostolių NKVD ka-
riuomenei padaręs smolenskietis kulkosvai-
dininkas J. Aniščenkovas (Oniščenkovas?)80. 
Tačiau KGB kartotekoje tokio asmens nėra. 
Joje įrašytas Akimas Oniščiukovas, Alytaus 
apskr. partizanas, 1945-09-16 nužudytas Vil-
niaus kalėjime. Remiantis kita versija, 1945-10-
24 jis išvežtas į Vorkutlagą. Ko gero, tai jį gyrė 
A. Ramanauskas: „Vienas rusas, partizanavęs 
mūsų gretose, taip pat labai narsiai kovėsi 
su bendratautiečiais“81. Deja, jis neturėjo 
pistoleto, todėl, užspringus kulkosvaidžiui, 
buvo paimtas gyvas. Kaimiečiai pasakojo, jog 
„Rusai Kudariškių kaime pas vieną gyventoją 
jį baisiai kankino, bet jis nieko neišdavė ir 
<...> visaip išjuokė rusus.“ Sakęs, kad visų jo 
draugų neužmušite, jie jums atkeršys. Labai 
nekentęs komunizmo.

Daugiau informacijos surinkta apie Lie-
tuvoje partizanavusį azerbaidžanietį Šakirą 
Sadygovą. 1941 m. liepą Baltarusijoje jis pate-
ko į vokiečių nelaisvę, iš belaisvių stovyklos 
pabėgo į Lietuvą, iki 1944 m. rugpjūčio dirbo 
pas Raseinių apskr. ūkininką. Grįžus „iš-
vaduotojams“, slapstėsi, o 1945 m. rugpjūtį 
tapo Vaidoto rinktinės aktyviu partizanu. 
1950-04-10 buvo suimtas, 1950-11-27 Pabaltijo 
karinės apygardos karo tribunolo pasmerktas 
sušaudyti. Kankinamai ilgai (6 mėn.) jam teko 
laukti nuosprendžio įvykdymo82.

Į Girdžių partizanų gretas buvo įstojęs 
belaisvis, iki karo geras Peterburgo batsiuvys 
Viktoras Riabovas-Vytka. Apsispręsti privertė 
stribai, kurie įtarė jį dezertyravimu iš RA. 
Vienąkart jį areštavo plėšikavę stribai, ant 
V. Riabovo nugaros užkrovė didžiulį duonos 
kepalą ir liepė nešti. Pritaikęs momentą, ke-
palu trenkė vienam stribui per galvą, puolė į 
Mituvos šlaitą ir pabėgo. Žuvo  1946-07-04 Bal-
nių k. kartu su būrio vadu Vladu Paršeliu-Jūra 
ir dar dviem kovotojais83. Didžiosios Kovos 
apygardos partizanu buvo Ivanas Rybako-
vas, žuvo 1949 m. Kitų belaisvių partizanų 
žinomi tik vardai ar tenurodoma tautybė. 
Prisimenami Ivanas, Miša, Borisas. Ivanas 
buvęs sumanus kovotojas, nepamainomas 
vertėjas. Miša klausdavęs, ar galima nušauti 
stribą. Pasakojama tokia unikali istorija: 1944 
m. vasarą ties Kernave partizanai paėmė į 
nelaisvę nusileidusį lakūną Borisą. Ištardė 
ir paleido. Vėliau jis išėjo partizanauti, dirbo 
štabe, kaip gabus dailininkas apipavidalin-
davo atsišaukimus84. Su juo būryje buvę dar 
keli rusų karininkai. J. Kamarausko-Karijoto 
„Skrajojančiame būryje“ buvo baltarusis Goga 
Romanovskis, Juozo Trečioko būryje, dau-
giausia veikusiame Baltarusijoje, – du gudai85. 
Kazimiero Kalpoko parodymais, Kupreliškio 
partizanų būriui priklausė baltarusis Ivanas, 
pabėgėlis iš RA85a. 1949 m. Kuršėnų vlsč. veikė 
partizanai broliai Chaleckai, Machajadnas ir 
kiti86. Apie Švėkšną partizanavo rusas, slapy-
vardžiu Vėtra („Erškėčių keliu: atsiminimai, 
straipsniai, partizanų archyvo dokumentai 
ir kiti liudijimai apie pokarį Žemaičiuose“, 
sud. Monika Alūzaitė-Kuličauskienė, Kaunas: 
Aušra, 1996, p. 291).

Taip pat Panemunėlio vlsč. partizanavo 
Filimonas Samuilovas, Obelių kraše – Proš-
ka87. Atrodo, jie buvo vietiniai rusai. Karinio 
dalinio intendantas Deroginas ir Kėdainių 
NKVD mjr. Šorgorodskis buvo sumanę pa-
sidaryti pinigo pardavinėjant partizanams 
ginklus, šaudmenis88. Dzūkijos partizanas, 
legendinio vado Vaclovo Voverio-Žaibo pa-
vaduotojas Kostas Mačionis buvo užmezgęs 
ryšį su NKVD Daugų vlsč. įgaliotiniu Petro-
vu, kuris įspėdavo apie gresiančius pavojus, 
užverbuotus išdavikus89.

Taigi partizanai turėjo daugelyje miestelių 
išsišakojusią agentūrą. Tai pripažino LKP(b) 
CK instruktorius P. Kozlovas savo pranešime 
1946-05-28. Jis rašė: „Apskrityje susidarė tokia 
padėtis, kad nacionalistinis pogrindis ir jo 
ginkluotos bandos pradėjo veikti geriau nei jie 
(represinės struktūros – V. T.). Jų gerai dirba 
agentūra, ryšiai <..>“90. Represinių struktūrų 

agentūra dirbanti blogai ir neretai dėl to apie 
agentus sužino banditai. „Dėl to gegužę 
sužlugo viena operacija. Šiais metais MVD 
ir MGB darbuotojai nenukovė nė vieno ban-
dito.“ Šio aukšto nomenklatūrininko išvados 
demaskuoja kai kurių istorikų pramaną apie 
partizanus – aklus baudėjus.

Daugelis už tarnystę partizanams sumo-
kėjo pačia didžiausia kaina. P. Brazauskas 
ir A. Šilius 1946-09-12 karinio tribunolo 
sprendimu buvo sušaudyti. Ilgą kančių kelią 
teko nueiti Antanui Žukaičiui. 1945-12-02 
suimtas, kankintas iki 1946-06-21, mirties 
nuosprendžio įvykdymo laukė beveik 6 mėn. 
(sušaudytas 1946-09-20 Vilniuje). Suimtam 
A. Vaičiuliui taburetės smūgiu į galvą ištašky-
tos smegenys. Taip jam atkeršyta už ankstesnį 
pabėgimą iš areštinės. J. Knezevičius žiauriai 
nukankintas, o, pasak čekistų, pasikorė. Va-
clovas Brazaitis, Justinas Čiulkinis, Boleslovas 
Misevičius, S. Čepkauskas, partorgas J. Kazla 
žuvo kovodami su okupantu. A. Ambrule-
vičius buvo pasmerktas 25 m. lagerio ir 5 m. 
tremties, mėtytas iš lagerio į lagerį. Paleistam 
iš tremties nebuvo leista grįžti į Tėvynę, todėl 
iki 1993 m. gyveno Latvijoje. Tokia pat bausmė 
buvo paskirta V. Švelniui. Išlieka mįslė, kodėl 
po karo tribunolo nuosprendžio paskelbimo 
(1949) į lagerius išvežtas praėjus 5 m. 1967 m. 
gegužę jis išsiųstas į tremtį. Apie tolesnį jo 
likimą nieko nežinoma.

Sunku aprašyti S. Brazausko kančias. 
Vertėjas jį daužė lenta, o kad nesigirdėtų jo 
riksmų, ant galvos užmesdavo vatinuką. 
„Nuteisė“ 25 metams.

Juozas Jakštaitis žuvo (1948-03-19) deng-
damas draugų atsitraukimą, Stasys Paukštys 
(žuvo 1947 m. rudenį), buvo „pašarvotas“ 
miestelio aikštėje, greta paguldytas kulkos-
vaidis, saugomas stribo. Drąsiai kaudamiesi 
žuvo E. Jakas, A. Liberis ir daugelis kitų. Bu-
vęs stribas Keturakis mirė Sibire. P. Krušinską 
išdavė partizanas, buvo nuteistas. Daugelis 
partizanų ryšininkų buvo išaiškinti ir suimti. 
Paprastai jiems buvo taikomos standartinės 
bausmės – 10 m. lagerio ir 5 m. tremties. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad partizanų 
ryšininkai, civiliai gyventojai, kaip ir 1941 m. 
sukilimo dalyviai, beveik išimtinai buvo bau-
džiami 25 m. lagerio ir 5 m. tremties.

Pasirinkusieji tarnystę pogrindžiui turėjo 
mažai šansų išlikti gyviems ar laisviems. 
Veikimas vienui vieniems nuožmių represinių 
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struktūrų gretose buvo didžiulis išbandymas. 
Dėl žūčių, suėmimų silpo partizanų agen-
tūrinė veikla. Gęstant karo kilimo vilčiai, 
daugėjant išdavysčių, turėjo mažėti  motyvų 
padėti partizanams.

Vyskupo Motiejaus Valančiaus kūrinių skaitymo konkursas 
„Lietos“ labdaros fondas kartu su „Vilnijos“ draugija ir kitomis visuomeninėmis 

organizacijomis, siekdami įamžinti vyskupo Motiejaus Valančiaus Vilniaus krašte atminimą 
1824–1835 m. ir puoselėti jo idėjų skleidimą, jau antrus metus organizuoja jo kūrinių skaitymo 
konkursą, kuriame dalyvauja Vilniaus krašto moksleiviai. Šiais 2013 m. analogiškas konkursas 
vėl organizuojamas. Jis prasidės gegužės 3 d. Šalčininkų r. Dieveniškių bažnyčios šventoriuje 
prie ąžuolinio koplytstulpio, pastatyto 2006 m. M. Valančiaus garbei (autorius – skulptorius 
Gediminas Radzevičius). 

Gegužės 11–12 d. 50-ties Vilniaus krašto moksleivių delegacija kartu su konkurso laimė-
tojais vyks į Žemaitijoje (Nasrėnuose) esantį M. Valančiaus muziejų (jo gimtinė), kur kartu 
su Žemaitijos moksleiviais dalyvaus jau 20-tą kartą vyksiančiame M. Valančiaus kūrinių 
skaitymo konkurse. Kelionė truks dvi dienas, kur be Nasrėnų muziejaus, Vilnijos krašto 
moksleiviai aplankys Orvydų sodybą, Mosėdžio akmenų muziejų, Kretingos muziejų. 

Gegužės 17–18 d. 50-ties Žemaitijos moksleivių delegacija atvyks į Dieveniškes, kur 
bažnyčios šventoriuje, prie M. Valančiaus paminklo, bus skaitomi jo kūriniai, vyks bendras 
svečių ir šeimininkų koncertas. Vėliau svečiai aplankys Poškonių etnografinį muziejų, 
Norviliškių pilį. Pernakvoję Dieveniškėse, kitą dieną Žemaitijos moksleiviai aplankys 
Turgelių piliakalnį, Pavlovo respublikos dvarą, Vilkiškių dvarą, aukščiausioje Lietuvos vietoje 
esančius Juozapinės ir Aukštojo kalnus ir Medininkų pilį. Šiuo projektu siekiame: paskatinti 
Vilnijos ir Žemaitijos krašto jaunimą labiau domėtis mūsų tautos istorija, lietuviškosios 
raštijos ištakomis, neužmirštant tų žmonių, kurių rūpesčiu ir didžiuliu pasiaukojimu ji 
buvo plėtojama ir puoselėjama; plėsti skirtingų regionų moksleivių nuoširdų bendravimą, 
jų akiratį, skatinti gilesnį Lietuvos istorijos pažinimą, stiprinti pilietiškumą, patriotizmą, 
tautinę savimonę, tarpusavio supratimą ir meilę Tėvynei Lietuvai. 

Šiems projekto siekiams įgyvendinti reikalingos nemažos Lietuvą mylinčių piliečių 
pastangos ir lėšos, nes tai – mūsų visų bendras reikalas. Projekto sąmatinė vertė – 17 000 Lt: 
50-ties vietų autobuso nuoma dviem dienom Vilniaus krašto moksleivių nuvežimui į 
Žemaitijos kraštą – 3500 Lt; 50-ties vietų autobuso nuoma dviem dienom Žemaitijos krašto 
moksleivių atvežimui į Vilnijos kraštą – 3500 Lt; išlaidos 100 moksleivių maitinimui dviem 
dienom (100 x 40) – 4000 Lt; išlaidos pagyrimo raštų pagaminimui, įrėminimui, apdovanojimo 
prizams – 3000 Lt; administravimo ir organizavimo išlaidos – 2000 Lt; nenumatytos išlaidos 
(pvz., bilietai į muziejų ir kt.) – 1000 Lt. Tikėdamiesi Jūsų palaikymo, kviečiame pagal savo 
galimybes prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo. Projekto „Vyskupo Motiejaus Valančiaus 
atminimo įamžinimas Vilniaus krašte“ sąskaita SEB banke, a. s. LT 96 7044 0600 0768 5523. 
Projekto vadovas skulptorius Gediminas Radzevičius.

Pabaiga

Antanas Ambrulevičius. Alytus, 2008 08 28. 
G. Lučinsko nuotr.
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Nauji iššūkiai Lietuvos švietimui
Danguolė SABIENĖ, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė, Vilnius

Rytų Lietuvos švietimas 

Š. m. kovo 26 d. į Vilniaus „Šaltinio“ 
pagrindinėje mokykloje vykusią konferen-
ciją „Nauji iššūkiai švietime po LR Seimo 
rinkimų“ gausiai susirinko Rytų Lietuvos 
mokytojų sąjungos (RLMS) nariai ir konfe-
rencijos svečiai. Visiems dalyviams rūpėjo 
aptarti tuos pokyčius, kurie šiuo metu vyksta 
mūsų valstybės švietime.

Pirmasis kalbėjo LR Seimo narys, Švie-
timo, mokslo ir kultūros komiteto narys, 
Seimo Etikos komisijos pirmininkas Valen-
tinas Stundys. Jis apžvelgė LR šešioliktos 
Vyriausybės programos švietimo dalį. Vi-
siems kelia susirūpinimą švietimo ir mokslo 
ministro niekuo nepamatuoti veiksmai, 
suteikiant lengvatas tautinių bendrijų mo-
kyklų mokiniams, laikant lietuvių kalbos 
egzaminą. Juolab kad ir teismas nesiėmė 
skubos tvarka nagrinėti šios bylos. Rytų Lie-
tuvos lietuviškų mokyklų mokiniai, kurių iki 
90% yra kitakalbių šeimų atstovai, dar kartą 
pasijuto esą diskriminuojami, pažeidžiamos 
jų teisės į vienodą lietuvių kalbos egzamino 
vertinimą.

LR Vyriausybės Regionų ir tautinių 
klausimų skyriaus vedėja Lina Saulėnaitė, 
Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių 
mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliaus-
kas sveikino konferencijos dalyvius ir linkėjo 
susitelkimo ir aktyvesnio viešo kalbėjimo 
apie mūsų krašto švietimo problemas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
(VLKK) pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė 
pabrėžė, kad dabartinė VLKK politika yra 
kuo platesnė integracija, o ne atskirų tautų 
izoliacija. Priminė, kad šie metai – Tarmių 
metai ir juos derėtų tinkamai paminėti kie-
kvienoje švietimo įstaigoje.

Nida Poderienė, Švietimo ir mokslo 
ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdy-
mo skyriaus  vyr. specialistė, kalbėjo apie 
naujas lietuvių kalbos mokymo programas, 
pasidžiaugė, kad jose išreikštas naujas po-
žiūris į lietuvių kalbos mokymą. „Keistis ir 
keisti verčia tyrimai apie tai, kad vis labiau 
prastėja mūsų vaikų raštingumas“, – sakė 
specialistė.

Vertingų patarimų, kaip tinkamai pasi-
ruošti mokyklų akreditacijai ir kitais aktua-
liais švietimo klausimais pateikė Švietimo 
ir mokslo ministerijos Regioninės politikos 

formavimo departamento vyr. specialistė 
Ramutė Zungailienė.

„Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. 
dr. Kazimieras Garšva pasveikino konferen-
cijos dalyvius, atkreipė visų mūsų dėmesį į 
lietuvių kalbos saugojimą ir puoselėjimą.

„Švietimo ir mokslo ministerija turėtų 
pagaliau susirūpinti tinkamu lituanistų 
rengimu. Ne paslaptis, kad VU lietuvių fi-
lologiją baigę kitakalbiai ne tik prastai kalba 
lietuviškai, bet neturi nei pedagoginių, nei 
psichologinių žinių. Jie nebuvo rengiami 
dirbti mokytojais, o ypač Vilniaus rajone šių 
absolventų daug dirba. Jie negeba išmokyti 
vaikų lietuvių kalbos, dėl to ir kelia sumaištį 
dėl egzamino suvienodinimo“, – kalbėjo 
ilgametė lietuvių kalbos mokytoja metodi-
ninkė Angelė Našliūnienė.

Kita lituanistė, aktyvi visuomenės 
veikėja, ilgametė mokytoja Bronislava 
Daunorienė piktinosi, kad retai kas iki šiol 
skiria sąvokas „tautinė mažuma“ ir „tauti-
nė bendrija“. „Mūsų valstybėje yra tik dvi 
tautinės mažumos, t. y. karaimai ir čigonai, 
nes jie neturi savo istorinių nacionalinių 
valstybių. Kiti visi turi, todėl jie yra tautinės 
bendrijos, o tai reiškia, kad jiems negalioja 
jokia Tautinių mažumų apsaugos pagrindų 
konvencija, kuria nuolat mus gąsdina ponai 
lenkai. Lenkai Lietuvoje negali būti tautine 
mažuma dar ir dėl to, kad jų atstovai įeina 
į valstybės valdymo koaliciją. Ir tai, ką jie 
išdarinėja mūsų valstybėje, pasibaisėtina.“

Trakų Vokės ir Paluknio „Medeinos“ 
vidurinių mokyklų vadovai Genė Taločkie-
nė ir Vytas Gustas mano, kad laikas keisti 
vidurinio ugdymo programos akreditacijos 
nuostatus. Mokinių skaičius negali būti 
pagrindiniu rodikliu, siekiant gimnazijos 
statuso. Juolab kad jau yra padarytos išim-
tys toms mokykloms, kurios yra pasienio 
zonoje. Tai turėtų būti taikoma visoms Rytų 
Lietuvos mokykloms.

Apie lietuviškų mokyklų diskriminaci-
ją, taikant nevienodą su tautinių bendrijų 
mokyklomis finansavimą, kalbėjo kiti kon-
ferencijos dalyviai.

Aptariant RLMS veiklą („Kaip mums 
sekasi?“) buvo paminėti svarbiausi renginiai 
ir darbai atlikti praėjusiais metais. Kartu su 
lietuvių švietimo draugija „Rytas“ kasmet 

organizuojame tradicine jau tapusią Vilniaus 
rajono lietuviškų mokyklų mokinių meno 
šventę „Vilniaus jovarai“. Konkursas „Nere-
alios pedagogės“ vyko Trakų švietimo centre, 
kuriame dalyvavo Vilniaus, Trakų ir Šalčinin-
kų rajonų ikimokyklinių įstaigų auklėtojos. 
(Renginys išsamiai aprašytas Trakų švietimo 
centro interneto svetainėje). Tęsiamas Lietu-
vos istorijos pažinimo edukacinis projektas 
mokytojams. Šį kartą jis vadinosi „Lietuvių 
pėdsakai Lenkijoje“, kurio metu aplankėme 
Krokuvą, Veličką, Čenstachovą.

Pagal bendradarbiavimo sutartį su Trakų 
švietimo centru organizavome mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo renginius atskirų 
dalykų mokytojams arba mokyklų ben-
druomenėms.

Senjorų klubo (jis veikia RLMS) prezi-
dentas Zigmas Trinkauskas pasidžiaugė, 
kad kiekvieną rudenį susirenkame į Vilniaus 
mokytojų namų svetainėje organizuojamas 
literatūrines-muzikines popietes, kurios 
jau tampa tradicija. Praėjusio rudens po-
pietė buvo skirta didžiojo Lietuvos klasiko 
Maironio jubiliejui paminėti. Senjorai skaitė 
Maironio eiles, dainavo jo žodžiais sukurtas 

dainas, skaitė įvairių žmonių atsiminimus 
apie klasiką, dalijosi įspūdžiais, bendravo. 
„Tokie renginiai suteikia tikrą atgaivą mūsų 
sielai“, – reziumavo klubo prezidentas.

Tenka pripažinti, kad ne visi renginiai 
pavyko, ne visi planuoti renginiai įvyko.

Vertingų pasiūlymų gerinant RLMS 
veiklą, siekiant visų mūsų narių didesnio 
aktyvumo pateikė valdybos nariai Robertas 
Šalna, Raimonda Mikalajūnienė, Dainius 
Kuchanauskas ir kiti. Aldona Kodytė supa-
žindino su apklausos „Kaip vertini RLMS 
veiklą?“ rezultatais. Manoma, kad reikėtų 
tobulinti RLMS valdymo struktūrą, atsisa-
kyti kai kurių sektorių, kurie akivaizdžiai 
nepasiteisino.

Konferencijos pabaigoje priimta rezoliu-
cija ir sugiedotas himnas, kurio žodžius ir 
muziką sukūrė mūsų sąjungos aktyvi narė 
Bronislava Daunorienė.

Konferencija pasibaigė, o darbai tę-
siasi... Kviečiame visus, kam rūpi Rytų 
Lietuvos švietimo reikalai, įsijungti į mūsų 
sąjungos gretas.

Justino Šorio nuotr.

Mes, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos 
nariai, susirinkę į konferenciją „Nauji iššūkiai 
švietime po LR Seimo rinkimų”, išklausę LR 
Seimo narių, LR Vyriausybės, Švietimo ir 
mokslo ministerijos (ŠMM) specialistų prane-
šimus bei konferencijos dalyvių pasisakymus, 
konstatuojame, kad:

• nevienodas lietuvių kalbos egzaminas 
diskriminuoja Rytų Lietuvos lietuviškų mo-
kyklų mokinius (jose mokosi nuo 40 iki 90 
procentų kitakalbių mokinių);

• 20 % padidintas mokinio krepšelio 
(MK) finansavimas tautinių bendrijų mo-
kykloms diskriminuoja Rytų Lietuvos lie-
tuviškas mokyklas, kurias lanko kitakalbių 
šeimų vaikai;

LR prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei 
Audronei Pitrėnienei, LR ministrui pirmininkui Algirdui Butkevičiui, LR švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui
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Vilnius
• mokyklų akreditacijos tvarka leidžianti 

išimties būdu akredituoti pasienio zonoje 
esančias mokyklas, bet ne pasienio zonoje 
esančių tokių pačių mokyklų (su tokiu pačiu 
ar panašiu mokinių skaičiumi) akredituoti 
neleidžia, tokiu būdų diskriminuoja tų moky-
klų mokinius ir sukelia nereikalingą įtampą 
mokyklų bendruomenėse;

• dabartinė Bendrųjų ugdymo planų 
(BUP) nuostata, kad mokykla „gali“ (o ne 
privalo) per lietuvių kalbos pamokas skirti 
klasę į grupes, diskriminuoja mokinius, nes 
dėl lėšų stokos mokyklos dažniausiai „nega-
li“ skirti, ir BUP nepažeidžia;

• Vilniaus ir Šalčininkų rajonų peda-
gogai diskriminuojami, nesuteikiant jiems 

lygių galimybių kelti dalykinę ir metodinę 
kvalifikaciją (didžioji dalis naudojasi Trakų 
švietimo centro paslaugomis, kurį Trakų r. 
savivaldybė artimiausiu metu planuoja re-
organizuoti).

Konferencijos dalyviai siūlo:
• nevienodą lietuvių kalbos egzaminą 

(jei teismas nenuspręs kitaip) leisti laikyti 
tik 2013 m.;

• Rytų Lietuvos lietuviškoms mokykloms 
ŠMM ministro įsakymu nustatyta tvarka 
MK metodikoje vietoje dabar taikomų 10 % 
skirti 20% didesnį finansavimą, (palyginti su 
tautinių bendrijų mokyklomis);

• mokyklų akreditacijos tvarkoje nu-
matyti galimybę akredituotis visoms (ne tik 

pasienio zonos) Rytų Lietuvos mokykloms;
• 2014 m. BUP grąžinti 2009–2011 m. 

formuluotę apie privalomą klasių dalijimą 
į grupes per lietuvių kalbos pamokas visose 
Rytų Lietuvos mokyklose;

• atsakingoms už mokytojų kvalifikaci-
jos tobulinimą ŠMM institucijoms inicijuoti 
Švietimo centrų steigimą Vilniaus ir Šalči-
ninkų rajonuose (Trakų išsaugoti), siekiant 
užtikrinti  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 
prieinamumą.

• Rezoliucija priimta vienbalsiai. Balsa-
vo 64 konferencijos dalyviai.

Konferencijos pirmininkė 
Danguolė Sabienė,

sekretorė Rita Babiedaitė  

Konferencijoje „Nauji iššūkiai švietime po LR Seimo rinkimų“ dalyvavo LR Seimo narys 
Valentinas Stundys (dešinėje) ir LR švietimo ir mokslo ministerijos 

Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas
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Senieji ir reti spaudiniai

Petro Šalčiaus rankraščių fondas – atviras tyrinėtojams
Rūta VARKALAITĖ, Kaunas

Kauno apskrities viešosios bibliotekos Se-
nųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomi ne tik 
seni bei vertingi XV–XX a. spaudiniai. Jame taip 
pat formuojamas ir rankraščių fondas. Neseniai 
skyriaus rankraštyną papildė sutvarkytas Petro 
Šalčiaus rankraščių rinkinys, kuris nuo šiol 
laisvai prieinamas skaitytojams.

P. Šalčius (1893–1958 ) – ekonomistas, 
kooperacijos teoretikas ir praktikas. 1913 m. 
baigęs Marijampolės gimnaziją įstojo į 
Maskvos universiteto Teisės fakultetą, 
kur ypač daug dėmesio skyrė ekonomikai 
ir kooperacijos kursams. 1918 m. grįžęs į 
Lietuvą įsikūrė Kaune ir ėmėsi kurti pirmąsias 

Baltijos valstybių kooperatyvų atstovų pasitarimas Taline, 1937 m., 
KAVB RS, f. 3, b. 22, l. 1. Centre – Petras Šalčius

kooperacijos sąjungas, rengė leidinius apie 
vartotojų bendrovių organizavimą. P. Šalčius 
buvo ilgametis žurnalo „Talka“ redaktorius, 
taip pat pirmosios Lietuvos kooperatyvų 
tarybos, „Lietūkio“ valdybos bei Prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų narys. 1933 m. 
kartu su bendraminčiais įsteigė Lietuvos 
kooperatininkų draugiją, buvo jos pirmininku. 
P. Šalčius palaikė „neutraliosios kooperacijos“ 
idėjas, pasisakė už vieningą skirtingas 
politines pažiūras turinčių žmonių darbą. 
Nuo 1922 m. dėstė Lietuvos universiteto 
(nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas) 
Teisės fakultete. 1939 m. P. Šalčiui suteiktas 
ekonomikos mokslų daktaro laipsnis1.

Žymaus mokslininko ir visuomenės 
veikėjo P. Šalčiaus literatūrinis palikimas 
išties gausus. Jo darbai, parengti Pirmosios 
Lietuvos Respublikos laikotarpiu, paskelbti, 
o parengti po karo – liko rankraščiuose2. 
Į Kauno apskrities viešąją biblioteką dalis 
P. Šalčiaus rankraščių pateko 1958 m., po 
jo mirties, kartu su asmenine biblioteka. Ji 
šiuo metu taip pat saugoma Senųjų ir retų 
spaudinių skyriuje (daugiau informacijos 
apie asmeninę P. Šalčiaus biblioteką galima 
rasti interneto svetainėje knyga.kvb.lt). 1996 m. 
rinkinį papildė prof. Mindaugo Strukčinsko 
(P. Šalčiaus sūnėnas) dovanoti rankraščiai bei 
nuotraukų kopijos.

P. Šalčiaus rankraščių fondas apima 
1835–1990 m. laikotarpį. Jame galima rasti 

biografinius, su kooperatine, moksline bei 
visuomenine P. Šalčiaus veikla susijusius 
dokumentus, korespondenciją. Taip pat ne 
mažą šio rankraščių fondo dalį sudaro kitiems 
asmenims priklausę dokumentai, nežinomais 
keliais patekę pas P. Šalčių. Babrauskų šei-
mai priskirtų rankraščių grupėje saugomos 
Akšeliškės dvaro nuomos sutartys, išrašai 
apie jo įsigijimą ir paveldėjimą, teismų aktai 
bei ieškiniai. Kaminskių šeimos dokumentų 
sąrašas apima rankraščius, susijusius su 
Rainių dvaru, Artidoro Kaminskio karine 
tarnyba (Estliandijos ir Kamčiatkos jėgerių 
pulkai) bei tarnyba Panevėžio rekrutų ėmimo 
komisijoje. Ši P. Šalčiaus rankraščių fondo 
dalis turėtų sudominti karybos istorikus – joje 
galima rasti žygių maršrutus, raportus, ka-
rių sąrašus. Fonde taip pat saugomi Povilo 
Brazaičio kooperatinės veiklos dokumentai, 
korespondencija.

Visas P. Šalčiaus rankraščių fondo saugo-
jimo vienetų sąrašas atsispindi Kauno aps-
krities viešosios bibliotekos elektroniniame 
kataloge. Dauguma dokumentų yra nuske-
nuoti, juos galima skaityti interneto svetainėje 
www.epaveldas.lt, paieškos lauke įvedus šio 
rankraščių fondo pavadinimą.

1Lietuvių enciklopedija, Boston, t. 29, 1963, p. 313.
2Lukoševičius V., Profesorius Petras Šalčius: jo 

kooperacinė, pedagoginė ir mokslinė veikla, Vilnius, 
2004, p. 7.

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. 13 (274)

Antroji  šv. Velykų  diena
Lietuviai Velykas švęsdavo tris ar 

keturias dienas. Svečiuotis pirmąją 
Velykų dieną nepriimta, o vaikai 
bent iki vakaro šią dieną praleisda-
vo namuose ir tyliai. Antroji Velykų 
diena – vaikų džiaugsmui. Šią dieną 
vaikai sau skirto kiaušinio atsiim-
ti eidavo ir pas tetas ar kaimynus, 
ypač į tuos kiemus su kuriais tėvai 
draugauja ir kur nėra vaikų. Tradi-
ciškai porą margučių jiems padova-
noja krikštamotė. Vaikai tikėjo, kad 
senutė Velykė, anot mažylių tėvelių 
pasakojimų, gyvena kažkur pamiš-
kėje, moka gražiai marginti kiauši-
nius, atėjus pavasariui, primargina 
jų daugybę, sudeda visus į vaško 
arba cukraus vežimitį, pasikinko į 
jį miško ilgaausius ir išvažiuoja pas 
gerus vaikus. Velykų rytą vaikams 
rūpėjo kuo anksčiau atsikelti, norė-
josi pamatyti Velykės dovananėles, 

o gal ir ją pačią. Paruoš-
tose vietose mažieji pa-
prastai rasdavo po du 
margučius, kartais įdė-
tus į klumpes, o kartais 
ir prie pagalvės lovoje. 
Be margučių vaikai dar 
rasdavo iš pyrago keptą 
zuikutį ar arkliuką. Su margučiais 
susiję daug velykinių papročių ir 
žaidimų. Margučius mušdavo dau-
giausia vyrai ir jaunimas, o ridenda-
vo – vaikai. Ridenimas – pats popu-
liariausias vaikų velykinis žaidimas. 
Kai kuriose Lietuvos vietovėse, o 
ypač Žemaitijoje buvo įprasta an-
trosios Velykų dienos rytą savuosius 
arba kaimynus aplieti vandeniu.

Kiaušinis yra bene vaizdžiausias 
virsmo, naujos gyvybės atsiradi-
mo simbolis. Todėl per pagrindinę 
pavasarinio virsmo šventę Velykas 

kiaušiniai būdavo svarbiausias ap-
eiginis valgis, pažymintis gamtos 
ir žmogaus atsinaujinimą. Tačiau 
neaišku, nuo kada kiaušinius imta 
marginti. Seniausi dažyti ir brūkš-
neliais marginti kiaušiniai buvo ras-
ti IV a. mergaitės kape prie Vormso 
Vokietijoje. Lietuvoje Gedimino 
piliavietėje buvo aptiktas XIII a. 
akmeninis margutis ir molinio 
margučio skeveldros. Dainų slėnyje 
po buvusio pastato pamatais rastas 

kaulinis kiaušinis, datuoja-
mas XI–XIII a. Manoma, 
kad jis buvo padėtas kaip 
magiška priemonė nuo 
perkūnijos, piktųjų dvasių 
bei ligų apsisaugoti. Visoje 
Lietuvoje jau XVI a. buvo 
paprotys dažyti ir margin-

ti Velykų kiaušinius. Etnografi niai 
šaltiniai rodo, jog margučiai buvo 
labai populiarūs XIX a. pabaigoje – 
XX a. pradžioje.

Trakų istorijos muziejaus etno-
grafi jos rinkinyje saugoma nema-
žai trapių, dažytų viena spalva ar 
margintų įvairiais raštais, išrašinėtų 
vašku ar skutinėtų velykinių margu-
čių. Tačiau susižavėjimą palieka itin 
įspūdingas, labai spalvingas ir net 29 
cm ilgio bei 22 cm pločio velykinis 
kiaušinis. Ne tik jo dydis ir išvaizda 
įsimintina, jo viduje yra dar keturi 

margučiai, sudė-
ti vienas į kitą. 
Atidarę mažiau-
sią randame nedidelį baltą, raudon-
kojį gandrą, su žalia šakele snape. 
Šie velykiniai kiaušiniai padaryti iš 
papje-maše (pranc. papier-mâché – 
kramtytas popierius), visi su spaus-
dintiniais piešinėliais – šv.Velykų 
bei bundančio pavasario simboliais 
– kiškiais, viščiukais, žąsiukais ar 
karklo šakelėmis. 

Šis margutis – dėlionė pagamin-
tas Vokietijoje XX a. pradžioje. 
Didžioji dalis tokių velykinių kiau-
šinių buvo naudoti saldainiams lai-
kyti, tačiau šis, saugomas muziejuje, 
sudarytas iš kelių mažesnių mar-
gučių, greičiausiai naudotas kaip 
žaislas.

Muziejininkė Evelina Petrauskė

Velykinis kiaušinis. Vokietija, XX a. pr.
V. Neliubino nuotr.
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Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Senasis
Šiemet sukanka 465 metai nuo Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus 
Žygimanto Senojo (1467–1548) mirties. Abi 
valstybes šis Jogailaitis valdė daugiau nei 40 
metų. Žygimantas buvo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazi-
miero Jogailaičio (1427-1492) ir jo žmonos 
Elžbietos Habsburgaitės aštuntasis vaikas. 
Vyresnieji Žygimanto broliai daug anksčiau 
užėmė atskirų, Jogailaičių dinastijai pri-
klausiusių valstybių sostus: Vladislovas II 
tapo Vengrijos ir Čekijos karaliumi, Jonas 
Albrechtas – Lenkijos karaliumi, Aleksan-
dras – Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, o po 
brolio Jono Albrechto mirties ir Lenkijos ka-
raliumi. Kazimieras, vėliau tapęs Šventuoju, 
bei Gniezno arkivyskupas, kardinolas Fry-
drichas taip pat buvo Žygimanto Senojo bro-
liai. 1506 m. spalio 20 d. Žygimantas, mirus 
įpėdinių nepalikusiam broliui Aleksandrui 
(1461-1506), LDK seimo buvo paskelbtas 
didžiuoju kunigaikščiu. Tapęs valdovu Žygi-
mantas paskelbė privilegiją, kuria patvirtino 
bajorams anksčiau jų įgytas teises. Lenkijos 
diduomenė protestavo prieš vienašališką Žy-
gimanto išrinkimą didžiuoju kunigaikščiu ir 
reikalavo bendrų valdovo rinkimų. Norėda-
mi išlaikyti dinastinę abiejų valstybių uniją, 

lenkai jau gruodžio 8 d. Žygimantą išrinko 
karaliumi. Tiesa, karūnuotas jis buvo vėliau 
– 1507 m. sausio 20 dieną.

Žygimanto valdymo laikotarpiu įvyko 
trys karai su Maskva. Jis abiejų valstybių 
valdovu tapo pirmojo karo su Maskva iš-
vakarėse. 1507 m. prasidėjo kariniai veiks-
mai. Maskvos kariuomenė buvo apgulus 
nemažai LDK rytų miestų, tačiau 1508 m. 
liepos mėnesį LDK kariuomenė, prie Oršos 
atrėmė Maskvos kariuomenę ir privertė 
ją pasitraukti iš LDK teritorijos. Buvo pa-
siekta pergalė, bet taika ilgai netruko – jau 
1512 m. kilo naujas karas. Maskvos kariuo-
menė apgulė ir galiausiai paėmė Smolens-
ką – strategiškai svarbų miestą. 1514 m. 
rugsėjo 8 d. jungtinė Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenė Oršos mūšyje laimėjo, tačiau 
Smolensko atgauti nepavyko. Karas tęsėsi 
iki pat 1522 m., kuomet buvo pasirašyta 
paliaubų sutartis, pagal kurią Smolenskas 
liko Maskvai. 1534 m. vėl prasidėjo kari-
niai veiksmai ir šįsyk puolančioji pusė buvo 
Lietuva. Vis dėlto reikšmingų teritorinių 
laimėjimų pasiekta nebuvo ir 1537 m. buvo 
sudarytos paliaubos.

Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose 
saugoma turtinga kolekcija eksponatų, susi-

jusių su šio valdovo atminimu. Tačiau tikrai 
ypatingas ir retas yra straipsnių su iliustra-
cijomis rinkinys, skirtas, kaip jame teigiama 
„Prūsijos Monarchijos slaviškosios dalies 
diplomatinių, genealoginių, numizmatinių 
ir meno istorijos studijoms“. Tai 1854 m. 
Berlyne brolių Ungerų spaustuvėje spaus-
dinta knyga „SIEGEL DES MITTELALTERS 
VON POLEN, LITHAUEN, SCHLESIEN, 
POMMERN UND PREUSSEN“, kurios au-
torius Frydrichas Vosbergas (Friedrich Au-
gust Vossberg, 1800–1870). Knyga išskirtinė 
tuo, kad yra iliustruota 25 vario raižiniais, 
kurių autorius garsus lenkų grafi kas Kaje-

tanas Kielisinskis (Kajetan Wincenty Kieli-
sinski, 1808-1849). Šio leidinio iliustracijų 
14–to lapo graviūros, sukurtos 1841 m., cen-
tre – Didysis Lenkijos Karūnos antspaudo 
atspaudas vaške; apačioje kairėje – Mažasis 
Lenkijos Karūnos herbas; apačioje dešinėje 
– karališkojo signato (žiedo) atspaudo vaiz-
das; viršuje kairėje – Žygimanto Senojo, kaip 
Gloguvo kunigaikščio (1499-1506), antspau-
do atspaudo vaizdas; viršuje dešinėje – Žygi-
manto Senojo, kaip Ldk, antspaudo atspau-
do vaizdas. Kitas eksponatas – litografi ja iš 
muziejaus dailės rinkinio. Litografi ja iš rin-
kinio „Album de Wilna“, jos leidėjas Jonas 

Kazimieras Vilčins-
kis (Jan Kazimierz 
Wilczynski, 1806-
1885), gydytojas, 
kolekcininkas, kultūros veikėjas, Vilniaus 
laikinosios archeologijos komisijos narys. 
Spausdinta Paryžiuje Martino Turvangerio 
(Martin T. Th urwanger, m. 1890) spaustuvė-
je 1850 m., litografi jos dydis 570 x 400 mm. 
Litografi joje pavaizduotas Žygimanto Senojo 
šalmas, vad. šišakas. Šie šalmai iš Turkijos 
paplito Lenkijoje, Austrijoje. XVI-XVII a. jie 
buvo gana populiarūs ir Vakarų Europoje. 

Žygimantui Senajam valdant įvyko ne-
mažai permainų ir Lietuvos vidaus gyve-
nime: 1529 m. buvo priimtas I Lietuvos 
statutas, taip pat kūrėsi mokyklos, plito 
renesanso ir humanizmo idėjos. Pats valdo-
vas buvo veiklus ir iniciatyvus, gerai išmanė 
ekonomiką ir stengėsi padidinti valstybės 
iždą, juolab, kad tapdamas valdovu jis pa-
veldėjo ir nemenkas savo brolio Aleksandro 
skolas. Valdant Žygimantui didelę įtaką 
turėjo ir jo žmona, veikli ir energinga, iš 
galingos italų giminės kilusi Bona Sforza 
d’Aragona (1494-1557).

Muziejininkas Tomas Petrauskas

1. Litografi ja iš 
rinkinio „Album de 
Wilna“.
Leid. J. K. Vilčinskis. 
Paryžius, 1850 m.

2. Žygimanto Senojo 
antspaudai.
Kajetanas Kielisins-
kis. Vario raižinys, 
1841 m.

Foto autorius
O. Ševeliov.
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

Į Steigiamąjį Seimą J. Steponavičius kan-
didatavo II (Kauno) rinkimų apygardoje. Jau 
pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje Lie-
tuvos universiteto statuto klausimu 1921 m. 
gruodžio 7 d. išryškėjo nevienodas kai kurių 
mokslų vertinimas: kai kurių mokslo sričių 
keliami pageidavimai kai kuriems Seimo 
nariams atrodė neįvykdomi. Krikščionių 
demokratų bloko atstovas (ligi 1927 m. 
priklausė krikščionių demokratų partijos 
centro komitetui) dr. kun. J. Steponavičius 
nusiskundė, kad agronomijai projekte buvo 
menkiau atstovaujama negu medicinai, kad 
apie prekybą užsiminta bendrais žodžiais, 
be sistemos. Prekyba, – sakė J. Steponavi-
čius, – izraelitų rankose, bet kas kaltas, jei ji 
ir toliau liks jų rankose?171 Nors būsimasis 
rektorius Vincas Čepinskis sutiko su Ste-
ponavičiumi dėl prekybos, tačiau pareiškė, 
kad prekybos – komercijos fakultete nebūtų 
pajėgūs įsteigti. Dr. kun. J. Steponavičius 
diskutavo su Šmulkščiu, Čepinskiu, Krupa-
vičiumi, Kriščiūnu, Juodakiu, Mašiotu dėl 
reikalavimų doktorantui. Gindamas egza-
minus, dr. kun. J. Steponavičius pažymėjo, 
kad Vokietijoje egzaminai nepanaikinti ir 
griežtai paneigė viešo disertacijos gynimo 
vertę: Apgynimas tos disertacijos viešai, tai yra 
tiktai taip sau geras gražus papuošalas iš viduri-
nių amžių, kada daktarų apsiaustu nuo rytmečio 
laikų, papuoštas kaipo žinovas visų mokslų išeina 
į katedrą ir sako: „Štai aš esu dabar visų išminčių 
Saliamonas, štai aš noriu rodyti savo išmintį; ir 
kas nori, gali su manimi eiti disputai ir duoti 
man paklausimų“... Susirenka publika, giminės... 
Antanas Rukša rašo: Nors atstovų V. Čepinskio 
ir V. Steponavičiaus pažiūros į viešą disertacijos 
gynimą ir diametraliai priešingos, tačiau abejose 
tektų pripažinti po dalį tiesos. Kuri pažiūra 
teisingesnė, nulemia ne pats disertacijos gynimo 
principas, bet tai, kaip praktikoje į tą gynimą žiūri 
fakultetai... 172

J. Steponavičius atkakliai priešinosi opo-
zicijos atstovų reikalavimams taikos metu 
nuginkluoti šaulius. 1922 m. pateikė daug 
su kariuomene susijusių įstatymų projektų: 
„Aukštųjų karininkų kursų statutas“; „Karo 
mokyklos įstatymas“; „Žuvusiems ir nete-
kusiems sveikatos kariams ir jų šeimoms 
pensijų įstatymas“ ir kt.173

Greta kariuomenės reikalų Steigiamaja-
me Seime daug dirbo rengiant ekonominius 
įstatymus, dažnai kalbėjo plenariniuose 
posėdžiuose Finansų ir biudžeto komisijos 
vardu. Dirbo trijose Laikinosiose komisijose, 
kurios aiškinosi korupcijos, pareigūnų aplai-
dumo, dėl kurių buvo padaryta daug žalos 
Lietuvos ekonomikai, atvejus. Savo veikla 
siekė sudrausminti valdininkus174.

Į I Seimą J. Steponavičiaus kandidatūra 
buvo iškelta I (Kauno) ir VI (Utenos) rinkimų 
apygardose. I Seime dirbo Krašto apsaugos, 
Finansų ir biudžeto, skundų ir peticijų ko-
misijose, referavo apie 30 įstatymų ir, kaip 
teigia dr. Regina Laukaitytė, buvo vienas 
darbingiausių I Seimo narių175.

II ir III Seimų rinkimuose kandidatavo II 
(Kauno) rinkimų apygardoje, pagal LKDP 
ir katalikų organizacijų sąrašą Nr. 2. II Sei-
me aktyviai dirbo Ekonominėje, Finansų ir 
biudžeto, o nuo 1923 m. liepos 11 d. – Krašto 
apsaugos, nuo 1924 m. spalio 6 d.  – Užsienio 
reikalų komisijose. Tarkim, 174 posėdyje 
priimtas J. Steponavičiaus referuotas monetų 
įstatymo pakeitimas, 182-me – referavo net 
12 įvairių įstatymų, jų pakeitimų176.

III Seime dr. kun. J. Steponavičius 1926 m. 
birželio 2–lapkričio 26 d. užėmė II vicepirmi-
ninko pareigas, buvo deleguotas į Finansų ir 
biudžeto komisiją. Ne be jo pastangų Seimo 
24-me posėdyje buvo atmestas LVLS (Lietu-
vos valstiečių liaudininkų sąjungos) siūlymas 
keičiant 1926 m. sąmatą „nutraukti“ atlygini-
mus dvasininkams. J. Steponavičius kritikavo 
finansų ministro neveiklumą, iškėlė importo 
ir kredito problemas177.

Dar 1906 m. Degučiuose (priklausė Sala-
ko parapijai) tikintieji nusprendė statyti kata-
likų bažnyčią. Deja, sudegus Salako bažnyčiai 
šis sumanymas buvo atidėtas. Tik 1925 m. 
birželį Igno ir Jono Šeduikių namuose Salako 

parapijos kunigas Jurgis Martinaitis (1863 03 
16–1897–1946) pašventino laikiną koplytėlę, 
pavadintą šv. Antano vardu. Kreiptasi į 
kraštietį Seimo narį kun. J. Steponavičių, kad 
jis padėtų gauti bažnyčiai nebenaudojamus 
pašto namus. Leidimas buvo gautas ir namas 
be jokio atlyginimo su dviem hektarais žemės 
buvo perleistas tikinčiųjų bendruomenei. Jau 
1925 m. gruodžio pabaigoje pertvarkyta ir su-
remontuota bažnyčia buvo pašventinta178.

Zarasai
Nuo 1927 m. pradžios (po 1926 m. 

gruodžio įvykių) dr. kun. J. Steponavičius iš 
politinio gyvenimo pasitraukė pasukdamas 
į labiausiai trokštamą darbą – pedagogiką. 
Tam neprieštaravo Kaišiadorių vyskupas 
J. Kukta 1927 m. vasario 22 d. pasirašyda-
mas dekretą Nr. 1652179 ir, suderinus visus 
klausimus, jis pranešė Panevėžio vyskupui 
Kazimierui Paltarokui (1875 10 22–1902 03 
22–1926 04 05–1958 01 03), kad  dr. kun. J. Ste-
ponavičiui leidžiama būti Zarasų vidurinės 
mokyklos direktoriumi nuo 1927 m. rugsėjo 
21 d., pagal 1927 m. vasario 22 d. pasirašytą 
dekretą Nr. 1652180.

Dr. kun. J. Steponavičius  švietimo 
ministro dr. Leono Bistro (1890 10 20–1971 
10 18) 1927 m. balandžio 22 d. įsakymu 
Nr. 83 nuo 1927 m. gegužės 1 d. paskirtas 
Ežerėnų–Zarasų vidurinės mokyklos 
direktoriumi181. Direktoriaus pareigas dr. 
kun. J. Steponavičius perėmė iš dr. kun. 
Juozapo Čepėno (1880 10 30–1905 10 23–1976 
01 24)182 ir ėjo septynerius metus (1927–1934). 
Aukštesniojo mokslo tarėjas I. Baronas ir 
referentas J. Šilinis 1922 m. balandžio 22 d. 
pasirašė įsakymą Nr. 5170: ...Prašau perimant 
mokyklą iš direktoriaus kun. Čepėno Juozo, 
sudaryti perdavimo – priėmimo aktą ir jo nuorašą 
atsiųsti Švietimo ministerijai183.

1927–1928 m. m. Švietimo ministerija 
Zarasų vidurinei mokyklai leido atidaryti 
V klasę. Be to, visose klasėse pradėta dirbti 
pagal komercijos mokyklų programą – taip 
buvo ruošiamasi iš paprastos vidurinės mo-
kyklos tapti aukštesniąja184.

Įdomus Švietimo ministerijos 1927 m. 
gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 276. Jame 
rašoma: Steponavičius Jonas, ėjęs nuo 1921 m. 
vasario mėn. 4 d, ligi 1922 m. lapkričio mėn. 
13 d. atstovo pareigas Steigiamajame Seime, nuo 
1922 m. lapkričio mėn. 13 d. ligi 1923 m. kovo 
mėn. 13 d. – I Seime, nuo 1923 m. birželio mėn. 
5 d. ligi 1927 m. balandžio mėn. 12 d. – II ir III 
Seimuose (Seimo kanceliarijos liudijimas Nr. 
829) ir nuo 1927 m. gegužės mėn. 1 d. tebeeinąs 
Zarasų–Ežerėnų vidurinės mokyklos direktoriaus 
pareigas, laikomas ištarnavusiu XII tarnybos 
kategorijoje du trimečiu priedų 1927 m. gegužės 
mėn. 15 d.185

Zarasų vidurinė mokykla buvo įsikūrusi 
sename, iš carinės Rusijos laikų paveldėtame 
pastate, kuriame iki Pirmojo pasaulinio karo 
veikė keturklasė miesto mokykla. Mokyklos 
pastatas buvo nusidėvėjęs, šaltas ir ankštas, 
o atidarius penktąją klasę teko dirbti net 
dviejomis pamainomis, nuomoti papildo-
mas patalpas. Tad imta galvoti apie naujas 
patalpas.

1928 m. vasarą Zarasuose apsilankė tuo-
metinis Ministras Pirmininkas ir užsienio 
reikalų ministras prof. Augustinas Voldema-
ras (1883 04 16–1942 12 16). Pamatęs varganą 
mokyklos padėtį, patarė teikti Vyriausybei 
naujų rūmų projektą ir prašyti lėšų. Pažadėjo 
ir asmeniškai paremti.

1928–1929 m. m. pradžioje atidaryta šeš-
toji klasė. Dr. kun. J. Steponavičiaus rūpesčiu 
(net kelis kartus važiavo į Švietimo ministe-
riją) 1929 m. sausio 1 d. vidurinės mokyklos 
vietoje įsteigta Zarasų valdžios aukštesnioji 
komercijos mokykla. Tad mokykla galėjo 
augti iki aštuonių klasių, o ją pabaigus galima 
buvo stoti į aukštąsias mokyklas.

1928 m. spalio 15 d. buvo išrinktas 
Vykdomasis komitetas, rūpintis  naujųjų 
mokyklos rūmų statyba. Statybos vykdomąjį 
komitetą sudarė 12 asmenų, jo pirmininku 
patvirtintas dr. kun. J. Steponavičius186.

1929 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos 

Tęsinys. Pradžia Nr. 1

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Vyriausybė oficialiai patvirtino tikrąjį miesto 
pavadinimą – Zarasai187.

Nuo 1929 m. pradžios Ežerėnų–Zarasų 
valdžios vidurinei mokyklai leista plėtotis 
ligi pilnos aukštesniosios komercijos moky-
klos. Nuo 1929 m. sausio 1 d. mokykla pava-
dinta Ežerėnų–Zarasų valdžios aukštesnioji 
mokykla188. Ministrų kabineto 1930 m. sausio 
28 d. nutarimu nuo 1930 m. sausio 1 d. Zarasų 
aukštesniosios komercijos mokyklos direkto-
riui J. Steponavičiui leista kas mėnesį mokėti 
personalinį priedą po 200 litų189.

 Statybos darbai pagal architekto Jono 
Saleneko projektą pradėti 1930 m. pavasarį: 
gegužės 11 d. buvo pašventintas pamati-
nis akmuo190. Šventino Dusetų klebonas 
ir Zarasų dekanas (1924–1934) kan. Petras 
Strelčiūnas (1877–1900 01 02–1937 01 16). 
Kadangi nepavyko rasti statybos rangovo, 
mokyklą statyti apsiėmė inžinierius Jonas 
Judelevičius. Per 1930 metus buvo išmūrytos 
sienos ir uždengtas stogas. 

Petras Matekūnas detaliai aprašo, kaip 
kunigas prižiūrėjo statybos darbus, pastebė-
jęs klaidas, liepdavo perstatyti. 

Zarasų valsčiaus aukštesniajai komercijos 
mokyklai išsivysčius į pilną aukštesniąją 
mokyklą, jos direktoriui kun. J. Steponavi-
čiui nuo 1930 m. rugpjūčio 1 d. mokėti XIII 
kategorijos atlyginimą191.

1931–1932 m. m. mokykla pradėjo nau-
juose rūmuose. Mūrinės dviejų aukštų mo-
kyklos statyba ir įranga Lietuvos Vyriausybei 
kainavo apie 400 000 litų. Mokykla turėjo 
visus moderniškiausius įrengimus: be patal-
pų klasėms buvo aktų-sporto salė, virtuvėlė, 
butas direktoriui, bibliotekėlė. Pastatas turėjo 
vandentiekį ir kanalizaciją, centralinį šildy-
mą. Rūmus pašventino komercijos mokyklos 
kapelionas kun. Antanas Kripaitis (1889 03 
31–1914–1961 06 19)

Pastačius gražius gimnazijos rūmus, 
direktoriaus pastangomis buvo išasfaltuota 
ir gatvė, nes vežimai, dardėdami grindiniu, 
kėlė didžiulį triukšmą, kuris buvo girdimas 
klasėse. 

1928 m. liepos 31–rugpjūčio 2 d. dr. kun. 
J. Steponavičius Kauno Jėzuitų gimnazijoje, 
vadovaujant t. Antonijui Fengeriui SJ (1892 
05 28–1911 09 16–po 1940) pagal 126 kanonų 
teisę, turėjo rekolekcijas... Dokumentą pa-
liudija Kauno metropolijos sekretoriaus dr. 
S. Ūsoriaus parašas192.

1928 m. gruodžio 31 d. dr. kun. J. Ste-
ponavičius įsteigė M. Valančiaus liaudies Tęsinys kitame numeryje
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193 1928 m. gruodžio 31 d. Įsakymas Nr. 341 // 

LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 3.

1931 m. vasario mėn. 16 d. Lietuvos Respu-
blikos Prezidento Antano Smetonos pasirašy-

tas aktas Nr. 126 dėl Zarasų aukštesniosios 
komercijos mokyklos direktoriaus 

Jono Steponavičiaus apdovanojimo Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio 
ordinu už nuopelnus Lietuvai. Dokumentas 

publikuojamas pirmą kartą, LCVA. F. 391. Ap. 
6. B. 17. L. 396

1927 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos 
švietimo ministerijos pažymėjimas Nr. 942, 

kuriuo pripažįstamas kun. dr. Jonui Steponavičiui 
aukštesniosios mokyklos mokytojo vardas ir 

teisė mokyti aukštesniojoje mokykloje bei 
vidirinėje mokykloje dokumente nurodytus dalykus.

Dokumentas publikuojamas pirmą kartą, 
LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 20

universiteto Zarasų skyrių, tapo jo vedėju193 ir 
savo lėšomis išlaikė. Jame dėstė psichologiją, 
o vidurinėje mokykloje – vokiečių kalbą. 

Vyskupo K. Paltaroko skyrimu dr. kun. 
J. Steponavičius 1928–1930 m. administrato-
riaus pareigomis aptarnavo Smėlynės Šv. Kry-
žiaus parapiją (Zarasų dekanatas), kol buvo 
paskirtas naujas kunigas. Sekmadieniais ir 
švenčių dienomis kun. J. Steponavičius 4, 5 km 
nuo Zarasų eidavo į šį bažnytkaimį aukoti šv. 
Mišių, teikti kitus bažnytinius patarnavimus.
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Pabaiga

Dėl karių ir civilių gyvybės
Algimantas JAZDAUSKAS, Vilnius

Raudonojo Kryžiaus ligoninė
(1919 01 31–1920 05 11)

3-ioji Raudonojo Kryžiaus 
ligoninė Panevėžyje

(1919 07 08–1921 09 01)

1919 m. vasario–gegužės mėn. lietuviai 
kartu su vokiečiais po sėkmingų mūšių 
atsiėmė iš bolševikų Ukmergę, Anykščius, 
Panevėžį, Uteną, Kupiškį, Rokiškį. Nuo 
birželio mėn. mūsų kariuomenė jau kovėsi 
viena. Rugpjūčio mėn. lietuviai užėmė 
Zarasus ir įžengė į Latvijos teritoriją; kovos su 
Raudonąja armija (RA) baigėsi. Tačiau 1919 m. 
vasarą kraštą užpuolė bermontininkai. Užėmę 
didžiąją dalį Žemaitijos, jie patraukė prie 
Šiaulių, Radviliškio, Pasvalio. Štai kodėl 
Lietuvos šiaurės pafrontėje dar vidurvasarį 
skubiai buvo reikalinga ligoninė. 

1919 m. birželio 28 d. LRKD Vyr. valdy-
ba gavo telefonogramą iš KAM Sanitarijos 
skyriaus viršininko dr. P. Vaiciuškos, kurioje 
sakoma, kad, atsižvelgiant į kariumenės sani-
tarinius reikalus, 2-oji RK ligoninė turi persi-
kelti į Panevėžį, kur jai atiduodami Mokytojų 
seminarijos rūmai. Kauno ligoninėje esančius 
ligonius, kurie serga vidaus ligomis, perkelti 
į 1-ąją ligoninę, o Chirurgijos ir Infekcinio 
skyriaus ligonius – į Karo ligoninę. 

Tą pačią dieną Vyr. valdyba, remdamasi 
šia telefonograma, kreipėsi į krašto apsaugos 
ministrą Antaną Merkį ir pranešė negalinti 
perkelti 2-osios ligoninės į Panevėžį, nes ji la-
bai reikalinga Kaune. LRK Vyr. valdyba prašė 
ministro skirti 100 tūkst. auksinų Panevėžio 
ligoninei įrengti ir pirmam veiklos mėnesiui. 
RK pageidavimui buvo pritarta. Ligoninės 
vyr. gydytoju RK Vyr. valdyba paskyrė iš karo 
žinybos atšauktą dr. Praną Mažylį. 

Patalpose reikėjo atlikti didelį remontą 
(auditorijos per karą buvo apgriautos, baldai 
išgrobstyti), įvesti elektrą, įsigyti inventoriaus. 
Sumanus ir energingas P. Mažylis darbavosi 
nenuilsdamas ir liepos 8 d. ligoninė pradėjo 
veikti. Iš Troškūnų buvo atkeltas dr. Anta-
nas Didžiulis, (daugiau kaip 40 metų triūsęs 
Panevėžyje ir Tauragėje), dirbo medicinos V 
kurso studentas Vladas Kuzma (vėliau žino-
mas chirurgas, profesorius), 7 gailestingosios 
seserys, 23 tarnautojai. 

Iš pradžių ligoninė veikė ne visu pajėgumu, 
t. y. nebuvo, kaip planuota, 200 lovų. 1919 m. 
rugpjūčio mėn. veikė trys skyriai: Terapijos 
(46 lovos), Chirurgijos (53 lovos, jame buvo 
tvarstomasis, dvi operacinės) ir Infekcinių 
ligų (41 lova), su atskirom patalpom ir 
įėjimais sergantiems dizenterija bei šiltine. 
Ligoniai buvo vežami evakuaciniu ruožu 
Ilūkstė–Panevėžys. Gydytojai skundėsi blogai 
sutvarkytu ligonių gabenimu. Sanitariniai 
vagonai važinėjo nereguliariai, dažnai 
nešildomi. Ne visuomet ligonius lydėdavo 
medikai, todėl kai kuriems medicinos pagalba 
buvo nebereikalinga arba labai sudėtinga. Šie 
nesklandumai buvo ir objektyvūs – stigo lėšų, 
transporto, o ypač kvalifikuotų medikų.  

Vyr. gydytojas  Kaunui rašo, jog jei gautų 
čiužinių, galėtų priimti 100 sužeistų karių. 
Rugsėjo 8 d. P. Mažylis Vyr. valdybai nu-
siuntė tokį raštą: Pastarosiomis dienomis prisiėjo 
priimti daugiau ligonių, negu buvo nustatyta, 
nes iš Utenos lauko ligoninės beveik visi ligoniai 
perėjo į mūsų ligoninę. Per paskutines dvi savaites 
personalas dirbo dienomis ir naktimis. Algų negau-
name (A. Didžiulis Troškūnuose paliko žmoną ir 3 
vaikus – A. J. ). Pusė ligoninės be elektros šviesos, 
nes ant kredito elektros stoties savininkas šviesos 
neduoda. Prašau atsiųsti 50000 auksinų. 

Lapkričio pabaigoje P. Mažylis vėl ne-
duoda ramybės RK Vyr. valdybai. Prasidėjus 
mūšiams su bermontininkais, ligoninė visai 
perpildyta. Ją reikia kuo skubiau didinti iki 
200 lovų, meldė neatidėliojant atsiųsti dar vie-
ną gydytoją, nes esantieji nebeišgali darbuotis. 
Prašė kuo skubiau uždaryti 2-ąją ligoninę 
ir sanitariniu vagonu atsiųsti: 150 geležinių 
lovų, kėdžių, stalų, 100 baltinių, tvarstomosios 
medžiagos, guminių pirštinių, chirurginių 
instrumentų. Po kelių dienų atkaklusis P. 
Mažylis jau telegrama skubina pristatyti mi-
nėtą inventorių. Pagaliau paramos sulaukė, 
atvyko ir dr. N. Michailovas, darbavęsis 2-oje 
RK ligoninėje. 

1920 m. rugsėjo mėn. buvo uždarytas 
Chirurgijos skyrius ir jo sąskaita išplėstas 

Infekcinių ligų skyrius, nes prasidėjo 
dizenterijos epidemija. Ligoninėje jau tilpo 
250 lovų. Ligoniai buvo ne tik kariškiai, bet 
ir atvežtiniai iš karo pabėgėlių kontrolės 
punkto Obeliuose. Visų ligonių išlaikymas 
RK kainavo mažiausiai iš visų trijų ligoninių. 
Mat daug maisto produktų aukojo ūkininkai, 
komendantūra leido nemokamai naudotis 
transportu. 1920 m. šv. Kalėdų proga RK 
ligoninėms, jų lauko lazaretams (taip pat 
vaikų prieglaudoms) įvairūs aukotojai 
atvežė sausainių, pyragų, saldainių (fabrikas 
„Birutė“), obuolių, papirosų už 30 tūkst. 
auksinų. Ir tai buvo padaryta be jokių 
prašymų – žmonės atjautė savo kovotojus, 
kitus bėdon patekusius tautiečius. 

1921 m. ligoninės vyr. gydytoju buvo pa-
skirtas Antanas Didžiulis (P. Mažylis išvyko į 
Kauną), darbavosi gydytojai Andrius Doma-
ševičius (žinomas ir kaip politinis veikėjas), 
Ivanas Brezgauskas, gailestingosios seserys 
V. Michailova, M. Giedrienė, M. Naruševi-
čiūtė, A. Marcinkevičiūtė. Tačiau, pasibaigus 
aktyviems karo veiksmams, kariškių ligonių 
nuolat mažėjo ir gegužės mėn. jų liko vos 
20. Vasarą iš KAM Sanitarijos skyriaus buvo 
gautas pranešimas, kad daugiau kariškiai į 
ligoninę nebus siunčiami ir siūloma ją pa-
naikinti. Bet Lietuvos RK neskubėjo uždaryti 
gydymo įstaigos dėl galimų karinių įvykių ir 
atsargai laikė 50 lovų. Tai truko iki rudens. 
1921 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti likvidacinė 
komisija. Ligoninė buvo perleista apskrities 
valdybai, kuriai laikinai atiteko ir visas in-
ventorius. 

Per daugiau kaip dvejų metų laikotarpį 
Panevėžio RK ligoninė priglaudė 5621 ligonį, 
kurie išgulėjo 89 235 dienas. Iš viso RK įsteig-
tos ligoninės gydė 8629 karius. 

Amerikos lietuvių atjauta

Didžiausios paramos jauna, vargstanti ir 
kovojanti su išorės priešais Lietuva sulaukė 
iš JAV lietuvių. Bene pirmasis dosnus 
įnašas gautas 1919 m. rudenį per Paryžiaus 
taikos konferenciją (į ją, kaip žinome, mūsų 
atstovai oficialiai nebuvo pakviesti). Lietuvos 
delegacijos narys nuo Amerikos lietuvių B. K. 
Balutis atvežė ir įteikė delegacijos vadovui, 
užsienio reikalų ministrui A. Voldemarui 
beveik 13 tūkst. frankų (perskaičiavus iš 
dolerių), prašydamas Amerikos lietuvių 
daktarų draugijos surinktą auką perduoti RK. 
Už šiuos pinigus Prancūzijoje buvo nupirkta 
medicinos reikmenų ir vaistų. 

Nuo 1920 m. Lietuvos RK kur kas dažniau 
sulaukia Amerikos lietuvių paramos. Didelė 
drabužių, kitų daiktų siunta, Kauno kainomis 
įvertintų 2 mln. auksinų, Lietuvą pasiekė 
kovo mėnesį. Aukotojų valia drabužiai 
turėjo būti išdalinti nuo karo nukentėjusiems 
žmonėms. RK Vyr. valdyba sudarė komisiją 
labdarai tvarkyti ir išsiųsti į pafrontės 
vietoves, pirmučiausia į prieglaudas. Dalis 
drabužių teko padegėliams po Kauną ištikusio 
didelio gaisro. Paramos sulaukė daugiau 
kaip 10 tūkst. šeimų. Siuntos skirstymas 
ir dalinimas truko kelis mėnesius. Ypač 
kruopščiai, negailėdama jėgų darbavosi 
Liudvika Šliūpienė, Roko Šliūpo žmona, taip 
pat Vyr. valdybos reikalų vedėjas M. Lingvys, 
tarnautojas V. Pabedinskas ir kt. 

Vėliau labdaros kroviniai iš Amerikos 
lietuvių ateidavo vis rečiau.  Amerikos 
lietuviams teikti paramą buvo patogiau ir 
pigiau pinigais, nes daiktų transportavimas 
brangus ir nesaugus. Štai 1920 m. paaukota 
2,25 mln. , 1921 m. – 1,2 mln. , 1922 m.– 2 mln. 
auksinų ir apie 1500 litų, 1923 m. – 13,8 tūkst. 
litų ir 9,2 tūkst. litų vertės daiktų. RK Vyr. 
valdyba suskaičiavo, jog 1920–1923 m. 
Amerikos lietuvių paramą sudarė apie 
5,5 mln. auksinų pinigais ir daugiau kaip 
2,5 mln. auksinų vertės daiktų. Žinoma, 
draugijai kur kas naudingiau būtų buvę 
sulaukti dolerių, bet jie pačioje Amerikoje ar 
Berlyno bankuose privalėjo būti keičiami į 
auksinus, kurių vertė tolydžio smuko. 

Pagalbos savo tautiečiams akcijas rengė 
dauguma Amerikos lietuvių draugijų. Savo 
aktyvumu pasižymėjo Lietuvos RK rėmėjų 
draugija, įsikūrusi Brukline. 1920 m. į Lietuvą 

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus istorija

3-iosios  RK ligoninės Panevėžyje pastatas, kuriame buvo įsikūrusi karių ligoninė

Panevėžio RK ligoninės 
vyr. gydytojas A. Didžiulis

Labdarys iš JAV lietuvių daktarų draugijos 
A. L. Graičiūnas

Tęsinys. Pradžia Nr. 7

ji atsiuntė savo atstovą  A. K. Rutkauską, kuris 
turėjo koordinuoti labdaros paskirstymą, aiš-
kintis, kur kartais užstringa per kitus asmenis 
siunčiami pinigai (61 tūkst. ir 1500 dolerių). 

Ši draugija 1920 m. žiemos pradžioje sky-
rė 10 tūkst. dolerių kailiniams pasiūti ir jais 
aprengti Lietuvos kareivius. Dėl tų kailinukų 
(ilgų ir trumpų) R. Šliūpas turėjo nemažą 
galvos skausmą. Reikėjo skubiai rasti versli-
ninkų, kurie galėtų supirkti avikailius ir juos 
išvežioti kailiadirbiams, paskui ieškoti siuvėjų. 
Šio greito, bet pelningo darbo ėmėsi apsukrūs 
žydų tautybės verslininkai. Avikailius (pagal 
sutartį vilna negalėjo būti trumpesnė kaip 4 
cm) jie supirko su specialiu RK leidimu per dvi 
savaites apvažiavę Kauno, Panevėžio, Rokiš-
kio, Šiaulių apskritis. Matyt, dirbta dieną naktį, 
nes užsakymas buvo atliktas per mėnesį – 1921 
m. vasario pradžioje 2000 kailinukų iškeliavo į 
kariuomenės dalis. 

Pati dosniausia Lietuvos RK šelpėja buvo 
Lietuvai gelbėti draugija, globojama Čikagoje 
įsikūrusios Amerikos lietuvių daktarų draugi-
jos. Jai priklausė daugiau kaip 40 gydytojų. 

Nenuilstantis Lietuvos talkininkas buvo 
draugijos sekretorius dr. Andrius L. Graičiū-
nas. Štai ką apie jį 65-mečio sukakties proga 
„Lietuvos aide“ (1935 m. rugsėjo 20 d. Nr. 
216) rašė įžymus mūsų dailininkas profeso-
rius, 1915–1921 m. JAV gyvenęs Jonas Šileika 
(straipsnio kalba netaisyta):

Štai ant trispalvės Lietuvos vėliavos mano 
vardu išrašytas man Lietuvos pilietybės diplomas 
už surinkimą Amerikoje tam tikros dolerių sumos 
Lietuvos Raudonajam Kryžiui, kurį 1921 metais 
atstovavo Čikagoje dr. A. L. Graičiūno suorgani-
zuota „Lietuvai gelbėti draugija“. 

Prisimenu, su kokiu dideliu entuziazmu dr. 
Graičiūnas prikalbinėjo mane imtis aukų Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui rinkimų. Jis man su širdgėla 
įvairiausias Lietuvos sužeistųjų karių kančias ko-
vos laukuose piešė, kur jokios sanitarinės pagalbos 
jiems niekas neteikė. Anot tų metų dr. Graičiūno 
pasakojimo: „nei vatos, nei raikščių, nei papras-
čiausių greitajai pagalbai teikti reikalingiausių 
įrankių Lietuva anuo metu neturėjusi, nes netu-

rėjo pinigų ir neturėjo už ką pirkti. Visi, kas tik 
lietuviu jaučiasi, turi eiti Lietuvai pagalbon“. Taip 
tuomet dr. Graičiūnas ragino Amerikos lietuvius 
padėti Lietuvai. 

Jautri daktaro kalba ir įspūdinga jo veido išraiš-
ka sukėlė manyje giliausius tėvynės meilės jausmus. 
Ir aš pradėjau rinkti aukas. Surinktas aukas jam 
nunešdavau. Jis perimdavo pinigus, pakvituodavo, 
išduodavo daugiau liudijimų, kad įteikus liudijimus 
aukotojams, ir kitus formalumus atlikdavo... 

Apie sunkų savo brolių ir seserų gyve-
nimą gimtinėje žinojo ir į kitas draugijas 
susibūrę Amerikos lietuviai. Dažniausiai tai 
buvo religinių brolijų nariai iš Čikagos, Bru-
klino. Maloniai nustebino Lietuvos RK, kai 
buvo gauta nemaža šalpos suma iš tolimosios 
Argentinos – ją atsiuntė lietuviai, susibūrę į 
Vaikelio Jėzaus draugiją Buenos Airėse. 

Reikia pasakyti, kad beveik visos drau-
gijos, klubai nurodydavo, kam jie skiria savo 
aukas: vieni sužeistiesiems kariams gydyti, 
kiti našlaičiams, treti Rusijoje badaujantiems 
lietuviams. 

Rinkliavos po pamaldų bažnyčiose, įvai-
rių susirikimų metu, raginimai lietuviškoje 
spaudoje bylojo apie į užjūrį atvykusių lietu-
vių gilius jausmus kenčiantiems tautiečiams, 
meilę Tėvynei, įrodė, kad visi yra vieno kamie-
no šakos. Neperdedant galima sakyti, kad tas 
atsidavimas daug kam padėjo išgyventi arba 
bent praskaidrino dienas.
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Kunigo metraštis
Lietuvos bažnyčios istorija

Vytautas ČESNULIS, Vilnius
Apie Prano Bieliausko knygą „Dienoraštis. 1920–1957“

Praėjusių metų gale iš spaudos išėjo 
kunigo Prano Bieliausko atsiminimų tomas – 
„Dienoraštis. 1920–1957“ (toliau – „Die-
noraštis“). Išleido leidykla „Homo liber“. 
Knyga solidi tiek puslapių skaičiumi (704 
+ 16 p. nuotraukų), tiek savo kaina (54 Lt). 
Tiražą leidėjai nutyli. 

„Dienoraštyje“ užfiksuoti per ilgus metus 
žmogaus stebėti įvykiai ir patirti įspūdžiai. 
Nors knyga apima 38 metų laikotarpį, tačiau 
tarp jų visiškai nėra 10-ties metų dienoraščio. 
Be to, kelerių metų dienoraščiuose pažymėta 
vos po vieną kitą faktą.

Leidinys pratęsia Lietuvai ir ypač Vilnijai 
daug nusipelniusio vyro rašytinio palikimo 
skelbimą. Priminsime, kad „Voruta“ yra iš-
leidusi dvi P. Bieliausko knygas: „Valkininkų 
bažnyčia ir vienuolynas 1555–1957“ (2004) ir 
„Vilniaus dienoraštis 1915–1919“ (2009). 

Naujoji knyga patikslina arba pateikia 
kaip naujus,  nežinotus kai kuriuos 
P. Bieliausko biografijos faktus, kurie likę 
neatskleisti net lig šiol rimčiausiame jos 
tyrinėjime – Audronės Augaitytės darbe 
„Kunigo Prano Bieliausko gyvenimas ir 
veikla“, paskelbtame „Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraščio“ X tome 
(Vilnius, 1996). Beje, patikslinimų apie 
kai kuriuos kunigo gyvenimo ir veiklos 
tarpsnius yra padaręs ir šio rašinio autorius 
straipsnyje „Kun. P. Bieliausko biografijos 
netikslumai ir mįslės“ („Voruta“, 2010 m. 
gegužės 22 d. Nr. 10 (700) ir 2010 m. birželio 
5 d. Nr. 11 (701), p. 12).

Optimistiškai nuteikia Gražinos Marec-
kaitės ir Birutės Mackonytės „Dienoraščiui“ 
parašytos įžangos. Deja...       

P. Bieliausko kalba sodri, vaizdinga, šen 
ten šmėkščioja gimtųjų Jiezno apylinkių 
tarmybės. Kai kurias „Dienoraščio“ atkarpas 
galima skaityti kaip grožinės literatūros 
kūrinį. Dažnai ir humoro nestokojama, nors 
vietomis jį atstoja į tam tikras būsenas atsidū-
rusio dienoraščio autoriaus ar kitų žmonių 
nuotaika. Vaikščiodamas po Vilnių, bent 
du kartus Bieliauskas pametęs po kaliošą. 
Po savo pelerina paslėpęs šūvių išgąsdintą 
mergytę. Labai susigraužęs buvo J. Basa-
navičius, kai perkraustant Lietuvių mokslo 
draugijos turtą nešikai pavogė aulinius ba-
tus. 1932 m. vasario 6 d. nuėjus pasveikinti 
arkivysk. R. Jalbžikovskio su vardo diena 
į pastabą: „Tai ką, ir tamsta atėjai manęs 
pasveikinti“, Bieliauskas atsakęs: „Atėjau, 
nes J.[ūsų] Ekscelencija tą dieną duoda pam-
plių paragauti ir vyno gero išgerti“ (p. 159). 
Marcinkonių klebonas Nikodemas Pakalka 
1947 m. buvo nusistatęs pirkti ožką, nes už 
ją nereikėjo duoti valstybei duoklės (vėliau 
Valkininkuose ožką laikė ir Bieliauskas). 
Arba 1949 m. sausio 14 d. Bieliauskas nuėjo 
į Vilniaus autobusų stotį pasiteirauti, ar 
galima autobusu nuvažiuoti į Valkininkus. 
Kasininkas spėjo, kad kelione domisi kuni-
gas, nors tas apsivilkimu nesiskyrė nuo kitų 
žmonių. „Mano tėvas buvo rabinas, tai kaip 
aš nežinosiu, kad esi kunigas“, – pasakė iš 
Jurbarko kilęs žydas (p. 614). Tokių šypsotis 
verčiančių epizodų daugybė.   

„Dienoraštyje“ atskleista daugelio lie-
tuviškų organizacijų Vilniuje veikla, paro-
dytos dešimčių lietuvių veikėjų pastangos 
išlaikyti bei stiprinti lietuvybę, ir tai turėtų 
plėsti skaitytojų akiratį. Unikalus dalykas 
yra kai kurių dokumentų citavimas (pvz., 
p. 9 – lietuviškųjų organizacijų sveikinimų 
tekstai apaštališkajam vizitatoriui Achillesui 
Ratti 1920 m.).

Fiksuojamos istorinių įvykių datos. Pui-
kiai perteikta visuomenės nuotaika visuoti-
nių sumaiščių metais. Neliko nepastebėtas 
žydų broliavimasis su bolševikais 1920 m., 
kas vyko ir vėliau, 1939 m. rudenį. Atspin-
dėtas lietuvių visuomenės vilčių netekimas 
dėl Tautų Lygos (Tautų Sąjungos) pozicijos 
Vilniaus klausimu.

Tik iš „Dienoraščio“ tiksliau žinome 
apie trumpą, vos trijų mėnesių, Bieliausko 
darbą Varėnoje 1933 m., šiaip jau labai 
vaisingą jo pomėgiui – liaudies dainų rinki-
mui. Archyviniuose šaltiniuose tas trumpas 
laikotarpis beveik neatsispindi. Tikriausiai 

tik iš Bieliausko išgirdome apie kai kurių 
žinomų žmonių, pvz., poeto Liudo Giros ir 
kompozitoriaus Juozo Karoso, santykį su 
Katalikų bažnyčia.      

Beje, liaudies dainoms „Dienoraštyje“ 
skirta gana daug vietos, nors kai kur ir 
trūksta pasakojimo nuoseklumo. Auto-
rius keliskart vardija, kokias dainas bei jų 
melodijas užrašęs, kas ir kur padainavo, 
ką su tomis dainomis jis toliau daręs ir 
pan. Dainoms ir su dainavimu susijusiems 
įvairiems atvejams skirti „Dienoraščio“ p. 
394–433. Čia autorius pasakoja, kodėl pra-
dėjęs užrašinėti Vilniaus krašto liaudies 
melodijas, nors ir nebuvo tam darbui pa-
siruošęs:„...Neužrašyti šio krašto melodijų 
būtų didelis mūsų tautai nuostolis“ (p. 395). 
„Klausyk ir gėrėkis!“ – sušunka besiklau-
sydamas keturių dainininkių dainuojamų 
sutartinių Mociškėse, Adutiškio parapi-
joje. Tiesa, dainų užrašinėtojui ne visada 
sekdavosi, žmonės kartais nesuprasdavo 
jo ketinimų. Viena kviečiama dainininkė 
Daugėliškyje netgi pasakiusi: „Tas kunigas, 
matyt, sudurnavojo. Neisiu!“ 

Daina Bieliauskui buvusi ne tik pomėgis, 
bet ir atgaiva kasdienybėje. „Dainuže mano 
mieloji, neatsitrauk nuo manęs. Gaivink 
mane“, – prabyla Bieliauskas p. 117. Ir kartu 
jis išgyveno dėl jų likimo: „Šiandie daug kur 
nutilo mūsų dainelės... ištautėjo lietuviai!..“ 
(p. 119).

„Dienoraštyje“ gana gausu gimtinės, 
Valkininkų, Kalesninkų, Daugėliškio ir kitų 
apylinkių etnografinių žinių. Užfiksuoti 
gimtojo Slabados kaimo vietovardžiai (p. 
168–170) ir senieji Jiezno miestelio gatvių 
pavadinimai (p. 240).

Dienoraštyje P. Bieliauskas išliedavo 
kartėlį ir dėl savo dvasios būsenos. Pirmąją 
1929 m. dieną jis parašė: „Apsvarstęs savo 
pergyventus metus pastebėjau dvasios 
nusmukimą. [...] Nemoku pats sau tarti 
rimto, drąsaus žodžio ir atsipeikėti“ (p. 115). 
„Net nusibodo Vilniuje gyventi“, – prasitaria 
jis tų pačių metų lapkričio 17-ąją (p. 126). 
Apie norą vykti į kokią kaimo parapiją 
kalbėjo ne kartą.    

P. Bieliauskas vengė kai ką atvirai rašyti 
prieš lenkų valdžią, nes „lenkai irgi moka, 
kaip ir kiti ponai, daryti kratas butuose, 
areštuoti ir tupdyti Lukiškių kalėjiman. 
Parašyk tiesą, jiems nemalonią, tai ruoškis 
Lukiškin...“ (p. 25). Buvo priverstas kai ką 
nutylėti. Net užrašus iš namų išnešė. Po poros 
dešimtmečių panašiai teko elgtis ir daug ką 
dienoraštyje užšifruoti, norint išvengti 
tarybinio saugumo priekabių ir skaudžių 
pasekmių. Kita vertus, kunigas nenutylėjo 
ir kai kurių lenkų nuomonės apie atskirus 
lietuvių veikėjus ir kt. Antai Aprovizacijos 
(maisto tiekimo, lenk. aprowizacja) skyriaus 
direktorius apie vyskupą Jurgį Matulevičių-
Matulaitį Bieliauskui sakęs: „Jūs galite 
didžiuotis turėdami tokį vyskupą“ (p. 29), 
nors lenkams Vilniaus vyskupijos soste būtų 
maloniau matyti į juos panašų dvasininką. 
O Lenkijos angliakasiai Laikinajam 
Vilniaus lietuvių komitetui 1930 m. atsiuntė 
sveikinimo telegramą Vasario 16-osios proga 
(p. 132).

Š iandien atrodytų kartais  buvę 
nereikalingi ginčai su dvasininkais lenkais 
dėl pasiskirstymo pareigomis ir pan. Tačiau 
tai atspindi sudėtingus tų metų santykius 
Vilniaus kurijos valdose.    

P. Bieliauskas nevaizdavo šventuoliais 
savo konfratrų. Daugelis jų nebuvo blaivi-
ninkai, rūkė, o kortavimas, dargi iš pinigų, 
buvo kasdienis jų užsiėmimas. Apskritai ku-
nigų blogiems įpročiams, taurių kilnojimui 
ne tik per šv. Mišias „Dienoraštyje“ skirta 
gana daug vietos. Kita vertus, Bieliauskas 
bent kiek kritiškiau neatsiliepia apie kai 
kuriuos savo luomo atstovus, nors juos 
prisimenantys parapijiečiai apie tuos kuni-
gus ligi šiol nelinkę tarti geresnio žodžio. 
Tokie: buvęs Rudnios klebonas, o vėliau 
Valkininkų altarista Aleksandras Raupelis, 
buvęs Marcinkonių ir Kaltanėnų klebonas 
Antanas Rukas.    

Ne visada visi kunigai gražiai sugyveno 

tarpusavy. Atspindėti tokie faktai ir Bieliaus-
ko „Dienoraštyje“. Nesutardavo konfratrai 
kartais dėl mažmožių, ir dėl to nėra ko 
stebėtis: juk kiekvienas žmogus vis kitaip 
sukirptas! Pats Bieliauskas Valkininkuose 
dažnai nerasdavo bendros kalbos su kun. 
Stanislovu Kakarieka.

Ne viskas P. Bieliausko „Dienoraštyje“ 
yra vienodos vertės. Vargu ar kam įdomus 
dažnas išskaičiavimas kur, ką ir su kuo 
kunigas valgė, ko išgėrė, su kuo kortomis 
lošė, kokius papirosus rūkė ar kada atsigulė 
miegoti.    

Kunigo minimus žmones, įstaigas, or-
ganizacijas ar įvairius istorinius momentus 
šiaip jau gerokai papildo komentarai. Tik 
naudotis „Dienoraščiu“ kaip šaltiniu rei-
kėtų atsargiai: reikėtų pasitikrinti kai kurių 
pavardžių ir kt. rašybą, juolab kad tas pačias 
pavardes ir vietovardžius Bieliauskas dažnai 
rašė skirtingai.

Parengti komentarus tokiai didelei kny-
gai reikėjo kruopštaus darbo. Paskaičius ko-
mentarus tiek tekste, tiek išnašose susidaro 
įspūdis, kad juos rašė ne istorikas ir ne kalbų 
ar teologijos specialistas. Komentaruose 
apstu netikslumų ir klaidų. Padaryta daug, 
nors buvo galima padaryti geriau. 

Leidėjai rašo, kad „Dienoraštyje“ mi-
nimų pavardžių, vietovardžių autentiškos 
formos pateikiamos komentaruose, tačiau 
taip toli gražu yra ne visur. Likę daug ne-
iššifruotų santrumpų. Nepaaiškinta daug 
bažnytinių terminų. Ir tai suprantama: 
visiems faktams, netikslumams, tikriniams 
vardams ir santrumpoms išžvejoti ir at-
skleisti, patikslinti reikėtų atskiros studijos, 
tik vargu ar atsirastų toksai žmogus, kuris 
išdrįstų šito imtis.    

Daug kas „Dienoraštyje“ buvo aišku tik 
pačiam autoriui.  Pavyzdžiui, kaip suprasti 
„Visoje Europoje St.“ (p. 56)? Ką reiškia S. 
p. 57? (Daug kur S. reiškia sapną.) Koks Ju-
biliejus turimas galvoje tame pat puslapyje? 
Kas tai „J.O. = Bjaurybė“ p. 63? Galima tik 
spėlioti, ką autorius užšifravęs abreviatūra 
A.M.D.G.E.H.B.M.V. (p. 361). Ir t. t., ir t. t. 
Lieka daugelis neišaiškintų minimų pavar-
džių. Visa tai ir toliau bus baltos dėmės.    

Nevienodai Bieliauskas vartojo san-
trumpas. Kartais tos pačios turi skirtingas 
reikšmes. Pvz., ps vienur reiškia psalmę, 
kitur puslapį, valandos žymimos val. ir v., 
kilometrai – km ir kilm., kitas – k. ir kt.

„Dienoraščiui“ būtų tik į naudą, jeigu 
rengėjai būtų patikslinę kai kurias jo datas. 
Juk 1921 m. liepos 31 d. Bieliauskas nega-
lėjo rašyti, kaip lenkų valdžia spalio 1 d. 
išmetė Vilniaus lietuviukus iš jų gimnazijos 
Mickevičiaus g. 38 arba spalio 5 d. iš vaikų 
prieglaudos Subačiaus g. 16. Nenusidėjus 
autentiškumui buvo galima iš karto patai-
syti arba suvienodinti kai kurių pavardžių 
ir geografinių vardų rašybą, pvz., Jezną 
pataisyti į Jiezną, nepalikti trejopo Dieve-
niškių pavadinimo, teisingai parašyti kun. 
J. Morkūno bei kitų žmonių pavardes ir t. 
t. (tuo tarpu J. Morkūnas net išnašoje p. 296 
vadinamas Markūnu). Pripratusiems prie 
žodžių kėlimo į kitas eilutes skiemenimis 
nemalonu skaityti, kai „Dienoraštyje“ šito-
kios taisyklės nepaisoma.           

Kai kurie vertimai iš kitų kalbų atlikti 
tarsi susipykus su paprasčiausia logika. Negi 
buvo sunku rasti žmonių, jeigu ne vidutiniš-
kai mokančių lenkiškai ir rusiškai, tai bent 
jau sugebančių naudotis žodynais? Iš lenkų 
kalbos verstuose dokumentuose lietuviškai 
kunigas kažkodėl vadinamas Bieliavskiu. 
Yra klaidų lotyniškuose žodžiuose ir jų 
vertimuose. 

P. 22 przeprowadza išverstas perveda, nors 
iš konteksto aišku, kad reikėjo versti palydi. 
Net du vertimo „perlai“ yra p. 55. Wydział 
Karny pavadintas baudžiamuoju fakultetu, 
nors kalbama ne apie universitetą, o apie 
administracinės valdžios baudžiamąjį skyrių. 
Kunigas ėjęs į policijos cirkulą (lenk. cyrkuł), 
į policijos nuovadą, tačiau išversta, kad eita į 
aplinkraštį (!), nors aplinkraštis arba cirkulia-
ras lenkiškai yra cyrkularz. Lenkų bažnytinis 
terminas Pan (pvz., p. 59 ir 629) į lietuvių 

kalbą religinėje literatūroje jau senokai 
verčiamas ne Ponas, o Viešpats. Panašiai yra 
su ortodoksų cerkvių rusišku Царские врата: 
derėtų versti ne Caro, o Viešpaties vartai (p. 
491). P. 56 paliktas neišverstas Sędzia sledczy 
(teismo tardytojas). 

Mažumėlę parašymų ar vertimų netiks-
lumų nurodysime toliau. Šiek tiek papil-
dysime bei patikslinsime komentarus, nors 
rašinio apimtis neleidžia plėstis. Originalo 
žodžius, juos rašydami vardininko linksniu, 
ir citatas nuo patikslinimų ir papildymų 
atskirsime dviejų įstrižų lygiagrečių ženklu 
//. Daugelį smulkesnių rašybos bei trans-
kripcijos trūkumų paliksime be dėmesio.   

J. Sužiedėlis (p. 11). // Juozas Sužiedėlis 
(1902–1980) – mokytojas, vertėjas. Išvertęs į 
lietuvių kalbą I. Turgenevo, H. Senkevičiaus, 
L. Kšivickio, R. Rolano, L. Belmonto, M. Jo-
kajaus, E. Ožeškienės ir kitų autorių kūrinių. 
Pagal G. Chruščiovo-Sokolnikovo romaną 
„Griunvaldas“ 1930 m. parengė sutrumpintą 
apysaką „Žalgiris“.  

Glembokas (komentaras p. 13). // Kai-
mas ne Lenkijos šiaurės rytuose, o miestelis 
Baltarusijos Vitebsko srityje, už Breslaujos 
(Glembokas, Glubokas, Glubokojė). 

Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas 
(1919–1940) (komentaras p. 23). // LVLK 
lenkų valdžios uždarytas 1937 m. pradžioje.

„Velnias ne boba“ (p. 30). // Petro Pun-
dzevičiaus-Petliuko (1880–1955) drama.

Komentaras p. 34: demarkacijos linija 
apėmė teritorijas tik iki Bartkūnų... // Iki 
Bastūnų gelež. stoties Vilniaus–Lydos ge-
ležinkelyje.

N.[aujoji] Lietuva (p. 49). // Nepriklau-
soma Lietuva.

Komentaras p. 51: kun. K. Cibas – Vievio 
klebonas 1923–1925 m. ir kt. // O P. Bie-
liauskas 1922 m. rugpjūčio 12 d. rašo, kad į 
Vievį iš Kiauklių K. Cibas atkeltas neseniai, 
t. y. bent jau 1922 m. Kuo tikėti? 

Pamaldos už a. a. prel. Butkevičių (p. 
61). // Bronius Butkevičius (1897–1919). 
Ne prelatas ir apskritai ne dvasininkas, o 
Nepriklausomybės kovų savanoris, Gelvonų 
apsaugos būrio vadovas. Vietos lenkams 
įskundus, vokiečių nužudytas. 

„Dzienia Wili‘ (p. 63). // Laikraštis 
„Dziennik Wileński“.

Baltarusių veikėjas pravarde „Mucha“ 
(p. 64). // Kirilas Orlovskis (1895–1968). Bal-
tarusių valstiečių partizaninės kovos prieš 
dvarininkų valdžią Lenkijos okupuotoje 
Vakarų Baltarusijoje dalyvis, gyvenimo pa-
baigoje kolūkio „Rassvet“ Mogiliovo srityje 
pirmininkas. Lietuviai partizanai Pietryčių 
Lietuvoje 1922–1923 m. veikė bendrai su 
Lietuvos šaulių sąjunga.

Vakare Ekspresas paleido pridečką... 
(p.64). // Vilniaus dienraščio Expres Wileński 
vakarinis priedas (lenk. przydatek –  priedas).

Tęsinys kitame numeryje

Prano Bieliausko knygos „Dienoraštis. 
1920–1957“ viršelis
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Rytų Lietuvos mokyklų mokytojai

Po daugelio metų į Dieveniškių 
kraštą sugrįžę mokytojai

Birutės Dombraitės-Usonienės knygos „Dieveniškių krašto mokyklose. Iš mano
 atsiminimų 1946–1955“ pristatymas Poškonių pagrindinėje mokykloje

Ko neparašiau? Neparašiau apie 
Stalino mirtį, religijos, bažnyčios ir 
mokytojo santykį. Mokytojas negalėjo 
lankyti bažnyčios, nors Tarybų Sąjun-
gos Konstitucijoj buvo parašyta, kad tai 
yra laisvo apsisprendimo dalykas, bet 
mokytojui, kadangi jis auklėja jaunąją 
kartą, tai buvo nerekomenduojama. Kai 
dar gyvenau Skraičionyse, vakare išė-
jau į tą mūsų vadinamą tualetą, grįžtu, 
žiūriu, mano paltas kažkaip ant vinies 
kabo pasisukęs ir iš vidinės kišenės mano 
„rožančius“ pusiau išlindęs kabaliuoja. 
Kažkas norėjo patikrint, kas yra toje 
kišenėje. Aišku, išsigandau, kad dabar 
pasklis visur kalbos ir reikės aiškintis, 
kodėl čia mokytoja turi tą „rožančių“. 
Medicinos seselė turėjo tokį patį paltą 
kaip ir aš – juk jeigu Vilniuje atsiras-
davo medžiagos, tai tik vienos rūšies, 
todėl  visos siuvomės tokius pačius ir 
dar džiaugėmės, kad pasisiūdinom. 
Pasklido gandai, kad aš buvau bažnyčioj, 
bet, laimei, pavyko išsiaiškinti viską 
su Vykdomojo komiteto pirmininku. 
Klebonas buvo jaunas, turėjo motociklą, 
buvo atvažiavęs pas mane, paskui buvo 
į Poškonis užsukęs, bet kad mes kunigų 
bijodavom. Kai šiandien pamačiau kle-
boną mokykloje, netelpa galvoj, kaip čia 
gali būt. Būdavo pakalbam su kunigu, 
ogi žinom, kad pamatę mus sakys: „O 
ką ten kalbėjai, o ko ten reikėjo, o kaip 
tenai?“ Bet vaikus krikštijom ir „šliūbus“ 
ėmėm tai vis dėlto Vilniuj. Mes su vyru  
„šliūbą“ ėmėm Vilniuj, Naugarduko 
gatvėj, ten toli buvo bažnytėlė. Na, ir 
mes ten be jokių liudytojų gavom San-
tuokos sakramentą. Atvažiuoju rudenį 
į Poškonis, po kokių kelių savaičių pas 
mokytojus Trainavičius žiūriu svečiuose 
mus sutuokęs kunigas. Vajezau, gal-
voju, jeigu jis čia dabar išplepės, o kas 
jį žino? Tai aš net į mokyklą neužėjau, 
tiktai pamačiau, kad jis lipa čia laiptais, 
sugalvojau reikalų, ir vėl atgal, kad net 
nesusitiktumėm. <...>

Knygelėje aprašiau tokį Stančiką, 
nežinau, ar iš jų giminės dar yra kas 
nors gyvas. Jo namas buvo pirmas einant 
nuo mokyklos kairėj pusėj. Šiam žmogui 
tikriausiai buvo jau apie 50 metų ir jis iš 
sienos ištraukdavo vinis tik dantimis, be 
jokių replių, be jokio plaktuko, ir dantys 
sveiki lieka. Na, nežinau, jeigu mes pa-
bandytumėm, kas ten saujoj būtų – ar vi-
nys, ar dantys? Taigi ir tie smėlėti laukai, 
ir tie grikiai, stiprino sveikatą. Papročiai 
buvo labai gražūs – vestuvių, Velykų... 
Lalauninkai, kurie eidavo iš pirkios į 
pirkią, daug kalbėdavo, o ypač piršliai 
galėdavo kalbėt gi valandą be jokio rašto, 
be nieko tarsi kokius eilėraščius. Jie ne 
tik girdavo jaunikį, koks jis turtingas, bet 
ir gyventi mokė. Žodžiu, gabių žmonių 
buvo taip pat, kaip ir visur...“

Keturias savo knygeles pristatė ir 
Malvina Chmieliauskaitė-Miškinienė – 
tai daugelį metų matematikos mokytoja 
dirbusi garsi Lietuvos audėja, etnografi-
nio muziejaus savo gimtajame Gervėčių 
krašte įkūrėja, literatė. Jos atsiminimuose 
„Lietuviais esame mes gimę...“2 svarbią 
vietą užima darbas ir gyvenimas Dieve-
niškių krašte. Ketinamoje perleisti tar-
miškai parašytoje knygoje „Iš momulės 
kupero“3, kur gausu Gervėčių krašto 
dainų, pasakojimų, pridėtas ir Gervėčių 
krašto tarmės žodynėlis. M. Chmieliaus-
kaitė-Miškinienė yra ir knygelės vaikams 
„Nendrinė kepurė“4 autorė. 

Savo prisiminimais dalijosi ir iš 

Žemaitijos į Dieveniškių kraštą sugrįžęs 
mokytojas Vytautas Vansavičius: „Man 
malonu šiandien po 67 m. būti Poškonyse. 
Pradėjau dirbt Dieveniškėse 1945 m. 
rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje. 
Dvejus metus Švietimo ministerijai 
vadovavo ministras Žiugžda. Jis neilgai 
ėjo pareigas, bet ypač rūpinosi Vilniaus 
kraštu, norėjo, kad čia visur būtų 
lietuviškos mokyklos. Ir mus, jaunus 
vaikinus, su draugu Balčiūnu Juozu, 
man tada buvo devyniolika, Švietimo 
ministerijos inspektorius nusiuntė į 
Vilniaus švietimo skyrių, kuris tada 
buvo Basanavičiaus gatvėje. Dabar ten 
įsikūrusi Kultūros ministerija. Tada 
Švietimo skyriaus vedėjas buvo labai 
puikus žmogus, lietuvis, ir mes du – aš 
ir Balčiūnas – atvažiavom į Dieveniškes. 
Jis buvo paskirtas į Žižmų kaimą, aš – į 
Rimašių kaimą. Ir taip praėjo kokie ketveri 
metai. 1946–1947 m. jau atsirado daugiau 
lietuvių mokytojų. 1947 m. atvažiavo 
Tolvaiša, Trainavičius ir dar keli. O jau 
1948 m. atvažiavo panelė Dambrauskaitė, 
Kaškelytė Donata, Trainavičienė. 1946–
1948 m. pas mus buvo tiktai keturios 
klasės, mes dirbom keturiese, turėjom 
septyniasdešimt mokinių, tada mūsų 
mikrorajonas buvo Rimašiai, Stalgonys, 
Pupiškis, Daubutiškis, gal dar kas. 
Paskui atsirado daugiau lietuvių, jau 
buvo labai daug lietuviškų  mokyklų – 
beveik kiekvienam kaime buvo mokykla. 
Kai atsirado Šalčininkų rajonas, tada, 
kiek aš žinau, 1951–1952 m. daugiau 
lietuvių neatvyko, buvo tik tie, kurie 
čia dirbo. Tada su Donata Kaškelyte, 
Birutės drauge, susituokiau, 1951 m. 
Daubutiškėse gimė mano sūnus. Bet 
Švietimo skyriaus vedėjas Dulinas 
pasiūlė važiuoti dirbti jau į Lietuvą ir 
mes išvažiavom į Telšius. Dieveniškėse 
išdirbom septynerius metus, Telšiuose 
dvylika metų, o Darbėnuose – trisdešimt 
aštuonerius. Vienu žodžiu, mokyklose 
dirbau, prakaitą liejau penkiasdešimt 
penkerius metus ir du mėnesius. Dabar 
sulaukiau aštuoniasdešimt aštuonerių, 
jau esu senas ir laimingas dėl tų žmonių, 
tų vaikų, kurie čia gyvena ir mokosi 
lietuviškai, laimingas, kad Jūs išlaikėt 
lietuvybę šiame krašte. Ir iš šio krašto 
nebėkit niekas, siekit mokslų kitur ir 
paskui sugrįžkit čia, švieskit kitus – mes 
pirmieji lietuviai atvažiavę čia pabarstėm 
žarijų, kad jos užsidegtų liepsnele būti 
tikru lietuviu. <...> 

Čia gyvenusieji kalbėjo labai įdomia 
kalba – žmonės ne kalbėjo, o utarojo, 
dudeno, ne vaikščiojo, o skraidė, miš-
kas – medis... Kalbininkas Jurgis Dovy-
daitis atvažiuodavo pas mus ir mes jam 
padėdavom surinkt tuos perliukus – tuos 
senoviškus, lietuviškus žodžius. Lietuvių 
buvo, kaip sakiau, visas būrys. Buvom 

labai draugiški. Čia jautei kažkokį stiprų 
ryšį su žmogum, jautei sklindant šilumą, 
gerumą. Mes buvom keturi vyrai: Tol-
vaiša, Trainavičius, Vakulskas ir aš. Mes 
buvom keturi draugai ir visuomet suei-
davom kartu. Šeštadienį po pamokų eida-
vom į Poškonis, į Vėžonis, į Daubutiškes, 
į kokią kitą mokyklą ir ten visi lietuviai 
susitikdavom šeštadieninėj vakaronėj. Se-
kmadienio rytą anksti, dar saulei tekant, 
pareidavom namo. Pats gyvenimas buvo 
sunkus, mes jauni buvom, todėl iškentė-
jom, bet jau vasario–kovo pradžioje kai 
kuriose trobose duonos nebuvo. Atsiras-
davo tiktai ruginė buza. Būdavo, užvirina 
vandenį, įpila ruginių miltų, pasuka, 
pasuka ir viskas. Liko ta buza, rauginti 
burokėliai, bulvės, ir jei pieno šlakelis 
bus – tai gerai. Nebus ir nereikia. Ką mes 
uždirbom? Iki pat 1947 m. uždirbdavom 
70 červoncų. Kilogramas sviesto turguje 
kainavo 35 červoncus, vadinasi, uždirb-
davom du kilogramus sviesto per mėnesį, 
tad valgyti neturėjom. Kiek Jūsų seneliai 
mums padėjo, tiek ir turėjom tuos dvejus 
metus. 1947 m. panaikinus červoncus 
buvo įvesti rubliai, tada jau ir mūsų gyve-
nimas pagerėjo. Dabar linkėčiau jaunimui 
– mokykitės, stenkitės pasiekt mokslo, 
pasiekt viršūnes, gal ir sunku kai kam, bet 
baigę šią mokyklą stokit į gimnaziją, baigę 
gimnaziją stokit į aukštąsias mokyklas ir 
skleiskit šviesą...“ 

Apie knygą kalbėjo ir vienas jos iniciatorių 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos Regioninių mokyklų sky-
riaus vyriausiasis specialistas Vidmantas 
Vansavičius,  papasakojęs, kaip kilo idėja 
išleisti tokią knygą, kodėl jos reikėjo. Jis 
ragino salėje buvusius vaikus rašyti, ra-
šyti atsiminimus, mylėti ir kurti istoriją: 
„Juk istorija – tai mes. Jūsų tėvai, Jūsų 

seneliai, Jūs esat istorija. Tad kviečiu Jus 
nepamiršti to, ką darė Jūsų tėvai.“  

Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos Regioninių mokyklų 
skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas, 
daug metų rūpinęsis šio krašto moky-
klomis, priminė, kad tokios knygos turi 
tikrai didžiulę išliekamąją vertę: „Jose 
surašyta istorija, surašyta ji gražiais 
žodžiais. Be pykčio, nors buvo labai 
sunkūs laikai. Buvo daug iškęsta. Daug 
ir nemalonių dalykų tais laikais vyko, 
bet knygoje maloniai, gražiai viskas su-
dėliota. Tad ypač malonu tokias knygas 
skaityti, jau nebe pirma man pasitai-
ko – štai ir lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininko A. Masaičio knyga  
„Marijampolio vaikai“5. Jis sveikino tuos, 
kurie nepaisydami spaudimo pasirinko 
mokyklas lietuvių kalba, ir vylėsi, kad 
tas spaudimas laikinas.

Savo nuomonę apie jau spėtos per-
skaityti knygelės ir lietuvybės puose-
lėjimo šiuose kraštuose svarbą kalbėjo 
Poškonių pagrindinės mokyklos lietuvių 
kalbos vyr. mokytoja Zita Vaičkutė-Stač-
kauskienė ir devintos klasės mokinė Rūta 
Misiukevičiūtė. Garbus svečias Dieveniš-
kių parapijos kleb. Domas Valančauskas 
džiaugėsi renginiu ir mokytojų rašomais 
atsiminimais.

„Vorutos“ inform.
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

2Malvina Miškinienė, Lietuviais esame mes gimę..., 
Trakai: Trakų rajono literatų brolija „Aukuras“, 2008.

3Malvina Miškinienė, Iš motulės kupero, Trakai, 
2012. 

4Malvina Miškinienė, Nendrinė kepurė, Trakai: Trakų 
rajono literatų brolija „Aukuras“, 2005. 

5Algimantas Masaitis, Marijampolio vaikai, Vilnius: 
Homo liber, 2007.

Pabaiga

Poškonių pagrindinės mokyklos 
direktorė Birutė Žybortienė

LR švietimo ir mokslo ministerijos 
Regioninių mokyklų skyriaus vyriausiasis 

specialistas Vidmantas Vansavičius
Dieveniškių parapijos 

kleb. Domas Valančauskas
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Knygos pristatyme dalyvavo (iš kairės): Dieveniškių istorinio regioninio parko vyr. specialistė kultūrologė 
Irutė Eidukienė, Dieveniškių technologijų  ir verslo mokyklos profesijos mokytoja Ana Serafinko, 

Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Irena Ardišauskienė 
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„Žaliasis kodas“ – galimybė 
realizuoti savo kūrybines idėjas

Šiuo metu ypač aktualios ekologinės te-
mos. Dedamos didelės pastangos, kad mūsų 
gyvenamoji aplinka taptų švaresnė. EP narė 
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė inicijuoja kūrybinį 
aplinkos apsaugos ir ekologijos idėjas viešinantį 
projektą „Žaliasis kodas“, kuris gyvuoja jau 
ketvirtus metus. Projekto tikslas – organizuojant 
kūrybinius konkursus paskatinti Lietuvos žmo-
nes geriau įsigilinti į įvairias ekologijos temas 
ir atrasti argumentus, kurie atrodo svarbiausi 
ir įtikinamiausi jiems patiems. Dalyvauti gali 
visi, kas nėra abejingi juos supančiai aplinkai ir 
nebijo savo požiūrio atskleisti kitiems. 

Į šią kelionę važiavę Gabrielė Kartanaitė, 
Karolis Kveselis – pirmą vietą „Žaliojo filmuko“ 
konkurse pelnęs studentų duetas iš Kauno. Jų 
sukurtas filmas „Skanaus“ – tai įtaigus, vizualiai 
estetiškas pasakojimas apie mūsų vartotojišku-
mo problemą. 

Vilniaus licėjaus komanda (Skaistė Arba-
čiauskaitė, Kotryna Ašoklytė, Aurelija Gamulka, 
Paulius Baikauskas, Vainius Vrubliauskas, 
Ernest Bitkivskij) sukūrė dviejų serijų komišką 
filmuką apie požiūrį į atliekų rūšiavimo svarbą 
ir pelnė trečiąją vietą.

Aurimas Dirsė, Kristina Juraitytė, studentai 
iš Vilniaus, dalyvavo „Eko projekto“ konkurse. 
Jie konkursą laimėjo už savo projekto „Šviesos 
tarša“ kūrybiškumą, temos inovatyvumą, 
geriausiai pristatytą idėją bei įgyvendinimo 
galimybes. „Žaliasis kodas“ š. m. pavasarį ketina 
suteikti pagalbą šį projektą įgyvendinant.

Dominyka Kizerskytė iš Kėdainių rajono 
yra 2011 m. projekto „Žaliasis kodas“ skelbto 
ekologinio atvirlaiškio konkurso „Žalia žinutė“ 
antrojo etapo nugalėtoja. Jos atvirlaiškis „Žalias 
miestas“  tarsi spalvingas sapnas nukelia į ne-
paprastą svajonių miestą, esantį neatskiriama 
gamtos dalimi. Merginai tuo metu tebuvo 13 
metų, tad į kelionę vykti tais pačiais metais 
neturėjo galimybės. Kelionė buvo nukelta į 
šiuos metus.

Apie projektą „Žaliasis kodas“ ir šiuo metu 
rengiamą konkursą skaitykite oficialioje projek-
to svetainėje www.zaliasiskodas.lt.

Kelno katedra – viena iš 
aukščiausių pasaulyje katedrų

Kelnas yra ketvirtas pagal dydį Vokietijos 
miestas, romėnų įkurtas 33 m. pr. Kr. Buvo va-
dinamas 150 bažnyčių miestu, priklausė Hanzos 
miestų sąjungai. Tai miestas, išgarsėjęs odeko-
lono gamyba. Būtent čia 1710 m. buvo sukurtas 
pirmasis odekolonas. Italas Johannas Maria 
Farina pagal savo gyvenamąją vietą šį kvapųjį 
vandenį pavadino Kelno vandeniu (pranc. 
Eau de Cologne, vok. Kölnisch Wasser). Kelno 
vanduo buvo vertinamas dėl savo vėsinamųjų, 
dezodoruojamųjų ir antiseptinių savybių. Ne 
veltui Napoleonas jį visuomet imdavo į žygius ir 
sunaudodavo apie 600 buteliukų per metus.

Kelnas – mugių miestas, nuo XVIII a. garsėjo 
kasmetiniais karnavalais. Antrojo pasaulinio 
karo metais miestas buvo smarkiai subombar-
duotas (numesta daugiau nei 800 bombų). 

Kelno katedroje saugomos Trijų karalių 

Pakeliui į Europos sostinę
Vizitas į Europos Parlamentą Briuselyje

Kelnas – Achenas – Kochemas – Briuselis
relikvijos. Pasak padavimo, Trijų karalių 
relikvijas iš Palestinos pargabenusi impera-
toriaus Konstantino motina šv. Elena. Vėliau 
jos buvo saugomos Milane. Į Vokietiją kaip 
karo grobis jos patekusios XII a. Iš impera-
toriaus Frydricho I Barbarosos kariuomenės 
užimto Milano į Kelną relikvijas pergabenęs 
imperatoriaus dvariškis Reinaldas Daselietis 
1164 m. Iš pradžių relikvijos buvo laikomos 
senojoje, Karolio Didžiojo statydintoje Kelno 
katedroje. Į miestą ėmė plūsti daug piligri-
mų, tad buvo nutarta statyti naują katedrą. 
Sakoma, kad Kelno miestas tapo svarbiu 
piligrimų centru, tokiu garsiu kaip Jeruzalė 
ar Roma. Statybos užtruko apie 600 metų. 
Katedra įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo 
sąrašą ir yra skirta šv. Petrui ir Švenčiausiajai 
Mergelei Marijai.

Achenas – Karolio Didžiojo 
rezidencija ir mineralinių

versmių kurortas

Mineralinių vandenų šaltiniai Achene ži-
nomi nuo romėnų laikų, prie jų buvo statomos 
termos. Čia, 794 m. keltų ir romėnų terminio 
kurorto vietoje, Karolis Didysis pradėjo di-
džiulio rūmų komplekso statybas, kurios buvo 
baigtos 798 m. Iš pradžių Achenas tapo Karolio 
Didžiojo žiemos rezidencija, vėliau nuolatine 
gyvenamąja vieta, o 807 m. Šventosios Romos 
imperijos sostine. 

Įspūdį palieka Acheno katedra, kurią ga-
lima vadinti miesto simboliu. 786 m. ją statyti 
pradėjo Karolis Didysis. Istoriškai svarbu tai, 
kad joje išlikęs balto marmuro sostas, kuriame 
per 600 m. buvo karūnuotas 31 Vokietijos kara-
lius ir Šventosios Romos imperatorius. 814 m. 
Karolis Didysis mirė ir katedra tapo jo amžino 
poilsio vieta. Centrinėje choro salėje saugomas 
antikinis sarkofagas.

Acheno rotušėje gegužės 9 d. (Europos 
dieną) LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei bus 

Elco pilis – bene labiausiai turistų lankoma Mozelio slėnio vieta. Pilis pastatyta XII a. 
Tai turbūt vienintelė pilis, kuri nebuvo užpulta. Nors daugiau kaip 800 m. 

priklauso Elcų giminei, ji yra atvira visuomenei

Mozelio upės perlas – Kochemas. Tai spalvingas vyndarių miestelis.
 Mozelio vingiais įsikūrę apie 5000 vynuogynų 

įteiktas tarptautinis Karolio Didžiojo apdovano-
jimas už indėlį kuriant Europos Sąjungos vieny-
bę ir ekonominį stabilumą. „Šalies Prezidentė iš 
tiesų yra viena svarbiausių Europos Sąjungos 
lyderių. Ne tik lyderė pačioje sąjungoje, bet 
pirmiausia Lietuvos lyderė sąjungai. Tai reiškia 
vis labiau ir labiau artinti šalį prie integracijos 
į šią bendruomenę“, – žurnalistams sakė apdo-
vanojimą skyrusios organizacijos pirmininkas 
Jurgenas Lindenas (Jurgen Linden).

Briuselis – Europos sostinė

Belgijos Karalystė yra labai susiskaldžiusi. Į 
šiaurę – flamandai, nuo Briuselio į pietus gyvena 
valonai. Tik 20 proc. gyventojų moka abi kalbas. 
Partijos susiskaldžiusios etniniu principu (praei-
tais metais net 428 d. buvo be Vyriausybės!).

Šalyje yra 3 valstybinės kalbos: olandų, 
prancūzų ir vokiečių. Briuselis yra dvikalbis re-
gionas, vyrauja prancūzų k. Miestas vadinamas 
Europos sostine, nes jame įsikūrusios svarbiau-
sios ES institucijos, nacionalinės atstovybės bei 
kitos tarptautinės organizacijos.

Bene populiariausia miesto vieta – Didžioji 
aikštė. Baroko stiliaus aikštė palieka išties ne-
išdildomą įspūdį. Ne ką mažiau įspūdinga ir 
Briuselio katedra bei Karališkieji rūmai. 

Keistokas miesto simbolis yra besišlapinančio 
berniuko skulptūra. Esama nemažai legendų, 
kuo, kuo miestui svarbus tas berniukas. Viena 
jų pasakoja, kad XVI a. priešai puolė Briuselį 
ir norėjo jį susprogdinti. Netoliese vaikščiojęs 
mažas berniukas pamatė degantį degiklį ir 
nusišlapino, taip jį užgesinęs ir išgelbėjęs 
Briuselį.

Mūsų kelionės tikslas buvo EP, kuris 
atstovauja visų 500 mln. piliečių, šiandien 
priklausančių ES, interesams. Apie EP ir EP 
narės R. Morkūnaitės-Mikulėnienės biuro 
organizuotą susitikimą su lietuvių kilmės 
rašytoja Rūta Šepetys EP bibliotekoje skaitykite 
kitame numeryje.

Edita KOMAROVA, 
Irma STADALNYKAITĖ,

Lietuva - Vokietija - Belgija - Lietuva 
Autorių nuotr.

Kelno katedra

EP pastatas Briuselyje

Atkelta iš 1 p.

Achenas garsėja kaip mineralinių vandenų kurortas 
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Lietuvių vienuolynų istorija

Patriotizmas po katalikybės skraiste
Aldona GAIGALAITĖ, Vilnius

Sulaukėme naujos dr. Reginos Laukaity-
tės knygos „Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserų vienuolijos šaka Ameri-
koje*, skirtos lietuvių vienuolynų istorijai. 
Šį kartą autorės tyrimo objektu tapo Šven-
čiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo pra-
sidėjimo vargdienių seserų JAV ir Kanadoje, 
veikusių 1936–2012 m., istorija. Lietuvių 
moterų vienuolijos centras buvo JAV rytinėje 
pakrantėje, nedideliame miestelyje Putna-
me. Moterų vienuolių pagrindinis tikslas 
buvo pasirinktas šūkis „Dievui ir Bažnyčiai 
per Mariją“, arba lotyniškai sutrumpinus 
MICS. Tokio pobūdžio moterų vienuolyną 
Lietuvoje įkūrė vyskupas Jurgis Matulaitis. 
Į Ameriką jas atvykti pakvietė vienuoliai 
marijonai, todėl seselės kai kada vadinamos 
marijonėmis. Pagrindiniu savo uždaviniu 
vienuolės laikė naudingą darbą visuomenei, 
artimo meilę ir labdarą. 

Knygoje istorikė dr. R. Laukaitytė aptaria 
pagrindinius vargdienių seserų vienuolijos 
JAV ir Kanadoje organizacinės veiklos etapus, 
vienuolyno raidą. Daug dėmesio skiria sese-
lių, vadovavusių vienuolynui, biografijoms. 
Pavyzdžiui, vienuolynui nuo jo įkūrimo 30 
metų vadovavusiai seseriai Aloyzai Šaulytei 
bei kitoms. Knygoje rašoma apie jų organi-
zacinę veiklą kuriantis Amerikoje, namų, ko-
plyčių, bažnyčių statybą, pastoracinę veiklą 
užsienyje. Atskleidžiama tai, kad Mergelės 
Marijos Nekalto prasidėjimo vargdienės 
seserys nuo pat pirmųjų įsikūrimo dienų 
labai rėmė lietuvių tapatybės išsaugojimą 
išeivijoje, o Lietuvą okupavus sovietams 
daug dėmesio skyrė emociniam, materiali-
niam, visuomeniniam bei politiniam ryšiui 
su okupuota tėvyne palaikyti ir stiprinti. Tai 
buvo svarbiausi tikslai.

Šią veiklos pusę norėčiau labiausiai ak-
centuoti, nes ji konkrečiais faktais atskleidžia 
lietuvių patarlę, kad ir vienas lauke gali būti 
karys. Iki marijonių seserų atvykimo į JAV ten 
jau veikė 3 lietuvių moterų vienuolių pranciš-
konių, kazimieriečių ir jėzuičių vienuolynai. 
Buvo iš viso 56 vienuolės, kurios dirbo 126 
JAV parapijose. Vargdienių seserų iki 1939 m. 
iš Lietuvos į Ameriką atvyko 14. 1948 m. jų 
veikla kiek išsiplėtė. Putname (JAV) gyveno 8 
seserys, Hinsdeile (JAV) – 6, Kanadoje: Mari-
janapolyje – 4, Kenebunkforte – 2, Tompsone 
– 4 seserys. Taigi iš viso vos 24 vienuolės. Jos 
1949 m gavo JAV ir Kanados pilietybę. Taigi 
įsitvirtino. 1972 m. kongregacijoje buvo 43 
amžinųjų, 1 laikinųjų įžadų sesuo. 1976 m. 
buvo 40 amžinųjų, 2 laikinųjų įžadų ir 2 
novicijatės seserys. Vėliau seserų skaičius 

nuolat mažėjo, nes nebeatsirado naujokių 
dėl liberalėjimo proceso stiprėjimo Amerikos 
visuomenėje. Ir 2002 m. Šiaurės Amerikoje 
liko 20 ligotų ir nusenusių seselių, o tarp jų 
jau vyravo amerikietės. 

Nors ir šių moterų vienuolių, paskyrusių 
gyvenimą kurti Dievo karalystę žemėje, buvo 
nedaug, per vienuolynų ir vienuolių veiklą 
jos atliko labai didelį patriotinį, tautinį darbą 
išlaikant lietuviškumą tarp Amerikos lietuvių 
ir palaikant tautinę patriotinę dvasią sovietų 
okupuotoje Lietuvoje. 

Iki Antrojo pasaulinio karo vargdienių 
seserų tikslas buvo stiprinti lietuviškumą ir 
katalikybę tarp antros, trečios kartos lietuvių 
Amerikoje. Pirmosios ir ypač antrosios sovie-
tinės okupacijos metais dalis lietuvių inteli-
gentijos, politiniai veikėjai pabėgo į užsienį. 
Vien į Vokietiją pasitraukė iki 65 tūkstančių 
lietuvių. Ten sąlygos gyventi buvo nepaken-
čiamai sunkios ir jie ėmė rūpintis galimybe 
išvažiuoti į anglosaksų kraštus. Išvykti iš 
karo nualintos Vokietijos stovyklų lietuvai-
tėms vienuolėms jau 1948 m. lengviausiai 
buvo į Kanadą, kur kūrėsi naujos lietuvių 
kolonijos, todėl ten jos ir sukūrė 3 nedidelius 
centrus. Vėliau susidarius galimybei likusios 
Vokietijoje išvyko į JAV, kur Putname jau 

buvo nuo 1936 m. įsikūrusios jų seserys. 
JAV tapo ir vargdienių seserų organizaciniu 
centru, nes palaikyti ryšius su iki tol buvusiu 
centru Lietuvoje atvirai nebebuvo galima. 
Tačiau visiškai ryšiai su Lietuva, kur giliame 
pogrindyje veikė Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vargdienių seserų slapta vienuo-
lija, nutraukti nebuvo. 

Abiejų vienuolijų, veikusių užsienyje ir 
okupuotoje Lietuvoje, ryšiai buvo palaikomi 
per gimines, per turistus iš Kanados, JAV ar 
iš kitur vykstančių į Lietuvą ir kiek vėliau 
per įvairių lietuvių keliones į Ameriką. Į tas 
sovietų organizuotas ekskursijas sugebėdavo 
patekti ir 3–4 vargdienės seserys gimtinės 
lankymo ir giminių susitikimo, leidžiamo 
sovietų administracijos tik Vilniuje, proga. 
Vargdienės seserys perduodavo vienos ki-
toms reikalingus dokumentus, derino bendrą 
Konstituciją, vežė į Lietuvą religinę literatūrą, 
padėjo organizuoti dviejų seserų apaštala-
vimą Sibire. Jos ne tik atveždavo lietuvėms, 
esančioms okupacijoje, žinių apie savo 
veiklą ir patarimus vietinėms, bet ir rėmė 
Lietuvoje bei į Sibirą patekusias vienuoles 
materialiai. Atveždavo vaistų, pinigų, padėjo 
1982 m. įsigyti namą ir automobilį. Vien per 
1980–1984 m. tik pinigais Lietuvos seserims 
buvo suteikta 71 702 doleriai. 

Buvo palaikomi amerikiečių ryšiai su 
Seinų ir Suvalkų krašto lietuviais. Jie buvo 
amerikiečių šelpiami materialiai ir palaikomi 

dvasiškai. Per juos taip pat buvo galima len-
gviau susisiekti su Lietuvos seserimis. 

Putname buvo įkurtas specialus skyrius, 
kuris rūpinosi siuntinių persiuntimu ir kita 
pagalba pogrindininkėms Lietuvoje. Stipresni 
ryšiai užsimezgė per II Vatikano bažnytinį 
susirinkimą. Jame dalyvavo Lietuvos katali-
kų bažnyčios vadovai vyskupai. Ir tie ryšiai 
nenutrūko, o nuolat stiprėjo. Juos ir su jais 
susijusius sunkumus knygos autorė R. Lau-
kaitytė paanalizavo gana plačiai. Tie faktai 
atskleidžia vargdienių seserų Amerikoje 
pastangas kelti ir palaikyti patriotinius jaus-
mus ir paskatinti katalikų bažnyčios įtakos 
stiprėjimą gimtajame krašte.

Kadangi dr. R. Laukaitytės knyga skirta 
vargdienių seserų gyvenimui ir veiklai Pu-
tname, tai joje pagrindinis dėmesys skiriamas 
lietuvybės išlaikymo keliams ir būdams JAV 
ir Kanadoje atskleisti. O tas mažytis būrelis 
vienuolių lietuvių daug padarė stiprindamas 
imigrantų patriotinius jausmus. 

Putnamo vienuolyno kapelionas (1950–1983) 
kunigas Stasys Yla, už jo ledais vaišinasi (iš 

kairės) s. Juozapa Zablockaitė, kunigas 
Zenonas Smilga ir s. Tarcizija Navickaitė

S. Albinos Pajarskaitės viešnagė 1992 m. (ji viduryje, šalia – dr. Adolfas Damušis ir s. Margarita Bareikaitė)

*Regina Laukaitytė „Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo vargdienių seserų vienuolijos šaka Ame-
rikoje“. Redaktorė Eugenija Varnienė, dailininkas 
Algimantas Dapšys, maketuotoja Irutė Stukienė. 
2012 11 15. 17,625 leidyb apsk. l. Tiražas 500 egz. 
Išleido Lietuvos istorijos instituto leidykla, Kražių 
5, 01108 Vilnius. Spausdino Chase Graphics Inc. 
124 School St., Putnam CT 06260. La462
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Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Ministrų testas
Ramūno Terlecko komentaras, skaitytas š. m. balandžio 3 d.  per LRT radiją

Nuo Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministro Lino Linkevičiaus vizito 
į Lenkiją jau prabėgo beveik du mėnesiai, 
tačiau jis tebekomentuojamas ir aptariamas. 
Šiek tiek atslūgus aistroms dėl ministro pa-
garsėjusio atsiprašymo galima panagrinėti 
ir kitus šios kelionės aspektus.

Žinoma, daugiausia įvairiausių vertini-
mų sulaukė pono Linkevičiaus apgailestavi-
mas, kad mes, Lenkijos valdžiai prisižadėję 
leisti Lietuvos lenkams savo pavardes rašyti 
originalo kalba, to taip ir nepadarėme. Šįkart 
šį gestą ir Vilniaus–Varšuvos santykius no-
rėčiau palikti nuošalėje, juolab kad apie tai 
kalbėta bei diskutuota gana daug.

Manau, pernelyg mažai kalbama apie tai, 
ką ministras nuveikė pakeliui iš Varšuvos 
namo per susitikimus su Lenkijos lietuvių 
bendruomene.

Esu ne kartą minėjęs, kad mane stebina, 
glumina ir verčia raudonuoti visų Lietuvos 
valdžių požiūris į mūsų tautiečius Lenkijoje. 
Bendraudamas su Suvalkų krašto lietuviais 
visą laiką jaučiu jų nuoskaudą. Kai reikia 
kokiam ministrui, Seimo viršūnėje esantiems 
vadovams parodyti savo susirūpinimą 
ir patriotizmą, stabtelėjama Seinuose ar 
Punske, papietaujama (beje, dažniausiai už 
bendruomenės lėšas), dar kartą patvirtina-
ma, kad problemos Lietuvai žinomos ir kad 
bus sprendžiamos, tačiau pasiekus Varšuvą 
jos stebuklingai pamirštamos.

Susidaro įspūdis, kad Lietuvoje daug 
politikų apsidžiaugtų, jei Lenkijoje būtų 
uždarytos visos lietuviškos mokyklos, kad 
po keliasdešimties metų tik lietuviški vieto-
vardžiai primintų, jog čia lietuvių gyventa. 
Nereikėtų niekur stabčioti pakeliui į Varšu-
vą, kurioje galima būtų diskutuoti apie vi-
siems malonius dalykus. Gal todėl dauguma 
aukštų Lietuvos pareigūnų apsilankymų pas 
tautiečius Lenkijoje sulaukia kritikos.

Štai Irena Gasperavičiūtė, Lenkijos lietu-
vių žurnalo „Aušra“ vyriausioji redaktorė, 
taip apibūdina ministro L. Linkevičiaus 
stabtelėjimą Suvalkų krašte:

„Po susitikimo kilo labai daug min-
čių. Viena iš jų – kad ministras turėjo 
galimybę važiuoti ir pravažiuoti pro 
Seinus čia nesustodamas. Tai būtų buvę 
naudingiau ir mums, Lenkijos lietuviams, 
ir pačiam svečiui. Buvo jaučiama, kad jis 
iš anksto esąs nuteiktas arba nusiteikęs 
priešiškai čia gyvenančios bendruomenės 
atžvilgiu.“

Neteko dalyvauti šiuose susitikimuose, 
tačiau iš kelių žmonių girdėjau, kad ministro 
pajuokavimai apie tai, jog Lenkijos lietu-
viams reikia mokytis iš Lietuvos lenkų ir 
labiau spausti valdžią švietimo klausimais, 
nesulaukė pritarimo.

O kaip sulauks, jei ponas Linkevičius 
išskubėjo vakarieniauti su Seinų miesto 
burmistru Janu Kapu (Jan Kap) bei Seinų 
apskrities viršininku Andžejumi Šturgu-
levskiu (Andrzej Szturgulewski). Į vakarienę 
nebuvo pakviesti nei Seinų ir Punsko valsčių 
viršaičiai, nei koks kitas lietuvių bendruo-
menės narys.

Manau, po tokios vakarienės ir ponas 
Kapas, ir ponas Šturgulevskis buvo paten-
kinti ne tik jarubių minkštumu ir deserto 
saldumu. Jiems buvo pasiųstas aiškus 
signalas, kad savo darže gali tvarkytis kaip 
nori, oficialusis Vilnius akivaizdžiai parodė 
savo prioritetus.

Nenoriu kaltinti ministro L. Linkevičiaus, 
per darbų gausybę klaidų galima pridaryti 
ne vieną, juolab kad ne ministras tvarko savo 
vizitų programą. Tačiau manau, kad kai kas 
Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje ar 
Lietuvos ambasadoje Varšuvoje ir konsulate 
Seinuose namų darbų neatliko. Kadangi tai 
ne pirmas kartas, ministras turėtų atkreipti 
į tai dėmesį.

O tautiečiams Lenkijoje siūlau paprastą 
testą Lietuvos pareigūnų nuoširdumui 
įvertinti. Jei bendraudami su Lenkijos kole-
gomis jie nė žodžiu neužsimena apie padėtį 
Berznyko kapinėse (primenu, kad ten aki-
vaizdžiai tyčiojamasi iš Lietuvos savanorių 
kapų), vadinasi, Seinuose vakarieniaus tik su 
ponu Kapu ir ponu Šturgulevskiu. O mūsų 
tautiečiai liks už durų.

Šaltinis: www.lrt.lt

Ramūnas Terleckas
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Filmo apie Turgelių vidurinę mokyklą pristatymas
Irina GIMŽŪNIENĖ, Šalčininkų r. Turgelių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Jolanta LAZDAUSKIENĖ, istorijos mokytoja metodininkė

Mokyklų gyvenimas

„Seniai seniai viename Lietuvos kam-
pelyje, prie srauniosios Merkio upės esan-
čioje gyvenvietėje, įsikūrė Turgelių pradinė 
mokykla...“

Tokiais žodžiais š. m. kovo 15 d. Šal-
čininkų r. Turgelių vidurinėje mokykloje 
prasidėjo šventė, skirta filmui apie šią mo-
kyklą pristatyti.

Pradžioje nuskambėjo Lietuvos Res-
publikos bei Turgelių vidurinės mokyklos 
himnai.

Meninę programėlę pradėjo mokyklos 
mažiausieji, darželio ir priešmokyklinės 
grupės auklėtiniai. Vyresnių mokinių pro-
gramoje (ją parengė istorijos mokytoja meto-
dininkė Jolanta Lazdauskienė, anglų kalbos 
mokytoja metodininkė Rasa Midverienė, 
muzikos mokytoja Diana Jurkonytė, lietuvių 
kalbos mokytoja Irina Gimžūnienė) pasakos 
motyvais atkartota mokyklos istorija nuo jos 
įsikūrimo iki šių mokyklos gyvavimo dienų. 
Buvo prisiminta, kaip sunkiai mokykla, dar 
būdama tik pradinė lietuviška mokyklėlė, 
tarsi mažas vaikas žengė pirmuosius savo 
žingsnius šiame įvairiakalbiame Šalčininkų 
krašte. Pasidžiaugta, kad, nepaisant įvairių 

sunkumų ir kliūčių, šiai mokyklai visgi buvo 
lemta tapti pagrindine, o vėliau ir vidurine 
mokykla. Be abejo, tai nebūtų įvykę be vei-
klių mokyklos vadovų iniciatyvos, vienin-
gos darbuotojų komandos, mokinių bei jų 
atkaklių tėvelių ryžto branginti ir puoselėti 
lietuvišką žodį.

Meninėje programos dalyje skambėjo 
vyresniųjų mokinių atliekamos dainos 
„Viešpaties lelija“, „Povelė“, „Berneli 
bernužėli“. Pradinukai darniai dainavo 
dainelę „Vaivorykštė“, o vaikinų choras 
mokyklos sienas sudrebino dainos „Kaip 
žydėjimas vyšnios“ žodžiais. Džiaugėmės 
šokiais „Dūda“, „Suktinėlis“, „Aisma mudu 
abudu“, „Oira“.

Ir šioje Turgelių vidurinės mokyklos 
šventėje, kaip ir daugelyje kitų, lankėsi 
nemažas būrelis garbingų svečių: pirmasis 
mokyklos steigėjas Arūnas Eigirdas, istori-
kas, humanitarinių mokslų daktaras Romas 
Batūra, Karališkosios bajorų sąjungos vadas 
Jonas Ragauskas, tarptautinio moterų klubo 
„Zonta“ atstovė Lilija Socevičienė, režisie-
rius Linas Augutis.

Pasibaigus mokinių meninei programai, 

humanitarinių mokslų daktaras Romas Ba-
tūra perskaitė pranešimą „Turgeliai istorijos 
panoramoje“.

Po to visi susirinkusieji žiūrėjo filmą 
„Turgelių vidurinei mokyklai 20 metų“. Šį 
filmą, režisuotą Lino Augučio ir Valdo Jaru-
čio, mokyklai jubiliejaus proga padovanojo 
tarptautinis moterų klubas „Zonta“. Rėmė-
jai: Linas Augutis, Valdas Jarutis, Regina 
Narbutienė, Leonas Narbutis, tarptautinis 
moterų klubas „Zonta“, akių ligų klinika 
UAB „Lirema“.

Buvo gera į mokyklos gyvenimą pa-
žiūrėti iš šalies, pasijusti nedidelės istorijos 
liudininku ir tuo pat metu džiaugtis, kad 
kiekvienas iš mūsų, prisidėjęs prie šios 
įstaigos kūrimosi savo darbu, pastangomis 
ar bent geromis mintimis, jau esame mo-
kyklos gyvenimo dalis. Gerų žodžių apie 
Turgelių vidurinę mokyklą negailėjo ir 
pirmieji mokyklos abiturientai. Vienas jų, 
Ivan Andrijevskij, teigė: „Džiaugiuosi, kad 
mokiausi šioje mokykloje. Aš ir savo vaiką 
vesiu į šią mokyklą.“

Tokie žodžiai yra geriausias mokyklos 
darbo įvertinimas. Tampa aišku, kad Tur-

gelių vidurinė mokykla virsta vis kaitresniu 
lietuviškumo židiniu, prie kurio linksta vis 
daugiau širdžių. Ir šis židinys liepsnos tol, 
kol bent vienam vaikui šiame krašte bus 
brangus lietuviškas žodis.

Turgelių vidurinės mokyklos 20-mečiui skirta 
kompaktinė plokštelė       

Projektas „Būk sveikas, būk aktyvus“ Graikijoje
Sužvarbusius ir pavargusius nuo šaltos 

lietuviškos žiemos mus, Eitminiškių vidurinės 
mokyklos mokytojus ir mokinius, š. m. vasario 
9 d. pasitiko bundantis pavasaris Graikijoje 
– tai jau antra išvyka vykdant projektą „Būk 
sveikas, būk aktyvus“ („Be healthy, be acti-
ve“). Šįkart į projekto partnerių susitikimą 
vyko mokytojos: S. Sčastnaja, R. Česnytė, R. 
Pilkienė, R. Raudienė, bei šie mokiniai: Tomas 
Kvitko, Ernestas Masevič, Marek Vobalis.

Pirmąją viešnagės dieną, po draugiško ir 
ilgai laukto susitikimo oro uoste, vykome į 
Elefsinos miestą, kur turėjome apsistoti. Mo-
kinių pažintis su naujaisiais draugais buvo 
džiuginanti ir jie skubėjo įsikurti projekto 
dalyvių šeimose.

Kiekviena diena, praleista Graikijoje, 
buvo kruopščiai suplanuota ir įsimintina. 
Aplankėme ne vieną miestą, garsėjantį isto-
riniais objektais, likome sužavėti istoriniais 
Atėnais, pamatėme anksčiau tik nuotrauko-
se matytą garsųjį Akropolį, grožėjomės iki 
šių dienų išlikusias antikiniais eksponatais, 
mus pakerėjo Plakos grožis. Elefsinoje bu-
vome vaišinami tradiciniais, pačių mokytojų 
gamintais patiekalais, ypatingo mūsų dėme-
sio sulaukė tikros graikiškos salotos, kurių 
skonio iki šiol nepamiršome.

Susitikimo Graikijoje metu ne tik smagiai 
leidome laiką, bet ir aktyviai dirbome. Pro-
jekto „Būk sveikas, būk aktyvus“ dalyviai 
pristatė savo namų užduotis: parengtus svei-
ko gyvenimo meniu, vėliau diskutavome 
apie sveikatingumą, planavome tolimesnius 
darbus, pabaigoje aptarėme kito projekto 
dalyvių susitikimo jau Lietuvoje planus bei 
detales.

Graikiškos, pavasarinės saulės palytėti, 
pasidžiaugę nors ir trumpu pavasariu, 
pasisėmę teigiamų emocijų, išvykome 
namo, tik vis dar negalėjome pamiršti ir 
ilgai aptarinėjome ugningą graikų tem-
peramentą, graikišką virtuvę, matytus 
istorinius miestus bei paminklus ir kerintį 
gamtos grožį.

Šis projektas finansuojamas remiant 
Europos Komisijai. Pranešimas atspindi 
tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija ne-
gali būti laikoma atsakinga už bet kokį 
jame pateikiamos informacijos naudojimą. 
Comenius paprogramė yra Mokymosi visą 
gyvenimą programos dalis, o šią programą 
Lietuvoje administruoja Švietimo mainų 
paramos fondas.

Svetlanos Sčastnajos nuotr. Projekto partneriai Atėnuose

Renata ČESNYTĖ, Vilniaus r. Eitminiškių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja

Panevėžio miesto urbanistinė raida 1920–1940 m.
Donatas PILKAUSKAS, Panevėžio kraštotyros muziejaus vyresnysis muziejininkas, Panevėžys 

Panevėžio miesto istorija

Atkūrus nepriklausomybę, prasidėjo 
naujas visos Lietuvos, įskaitant ir Panevėžio 
miestą, istorijos etapas. Panevėžys minėtu 
laikotarpiu buvo ketvirtas pagal dydį Lie-
tuvos miestas. Jame 1920 m. gyveno apie 
20 tūkst. gyventojų. Reikėjo dėti nemažai 
pastangų atkurti karų nuniokotą miestą. 
Postūmis statyboms buvo 1920 m. sukurtas 
Lietuvos atstatymo komitetas. Jis formavo 
statybų  gaires visoje Lietuvoje. Nemažas 
dėmesys buvo skiriamas ir statyboms 
Panevėžio mieste. Deja, iš pradžių viskam 
labai trūko lėšų. Pirmas žymesnis pastatas 
tai pradinė mokykla Nr. 1, Marijos gatvėje 
pastatyta 1923 m. pabaigoje. Šios moky-
klos projekto autorius miesto inžinierius 
M. Stanevičius. Jos statyba labai rūpinosi 
miesto burmistras B. Adomulis. 1923 m. 
pastatytas Panevėžio apskrities ligoninės 
medinis pastatas. 1927 m. lapkričio 27 d. 
Panevėžyje pašventinta V. Gusevo privati 
klinika, įrengta jo namuose Puzino gatvėje. 
Šventino Panevėžio dekanas J. Maciejaus-

kas. Pamažu augo ir individualūs namai. 
1924 m. pastatytas skulptoriaus J. Zikaro 
namas pagal inžinieriaus A. Gordevičiaus 
projektą. 1927 m. išduotas leidimas staty-
bai ir 1928 m. pastatytas Panevėžio miesto 
burmistro T. Chodakausko ir jo žmonos 
Jadvygos namas Vasario 16-osios gatvėje. 
1929 m. baigtos vieno moderniausių Pa-
nevėžio privačių namų statybos. Tai buvo 
techniko J. Baryso namas Respublikos ga-
tvėje šalia „Rambyno“ viešbučio. Skubus 
darbas buvo miesto tiltų tvarkymas. Pagal 
inžinieriaus P. Morkūno projektą 1925 m. 
rugpjūčio 30 d. atidarytas Laisvės tiltas. 
Tais pačiais metais atidarytas ir sutvarkytas 
tiltas Respublikos gatvėje. Šio tilto statybą 
prižiūrėjo inžinierius P. Morkūnas. Trečio 
dešimtmečio viduryje pradedamos grįsti 
Panevėžio miesto gatvės. Iš pradžių gatvės 
grindžiamos paprastais akmenimis. 1926 m. 
išgrįstos Donelaičio, Margių, Kauno, Vysk. 
Valančiaus ir kt. gatvės.

Tęsinys kitame numeryje Panevėžys Respublikos laikais. XX a. 4 dešimtmetis



2013 m. balandžio 13 d. Nr. 8 (772)1� Voruta

© Voruta, 2013. Leidžiamas nuo 1989 m. spalio 24 d. Dvidešimt ketvirtieji leidimo metai. 
Rengėjas (leidėjas) – VšĮ „Vorutos“ fondas, įmonės kodas 181392738. Direktorė Aušra Virvičienė. 
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai. Laikraštis išeina kas antrą savaitę (šeštadieniais). Apimtis – 4 sp. l. 
Redakcijos adresas: Naujoji g. 16, Trakai, tel./ faks.: (8 528) 5 12 66, 
„Tele2“ mob. (8 605) 11117.
Vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius, tel.: 860511117
Spausdino Media Regionalne Sp. z.o.o. (RAB) (Lenkija). Tiražas 1600 egz.  

Redakcinė kolegija: 
Dr. Arūnas Bubnys, prof. dr. Alvydas Butkus, habil. dr. Kazimieras Garšva, Vytautas Gocentas, archit. Dai

nora JuchnevičiūtėVaivadienė, Viktoras Jencius, dr. Napoleonas Kitkauskas, Gediminas Paviržis, doc. dr. Vladas 
Terleckas, akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, doc. dr. Dalia Urbanavičienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, akad. prof. 
habil. dr. Zigmas Zinkevičius, Algirdas Žemaitaitis, Juozas Vercinkevičius (vyr. redaktorius).

Prenumeratos
indeksai 
0135, 0136

© Voruta 2013. 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 projektą Lietuva-Lenkija: 
nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos.

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

Interneto svetainės: www.voruta.lt, www.mazoji-lietuva.lt
Redakcija:  
Edita Komarova (ats. redaktorė, el. p. vorutosfondas@voruta.lt, vorutosfondas@yahoo.com, tel. 860311117), 
Birutė Žemaitaitytė (Mažoji Lietuva), Jolanta Vasiliauskaitė (dizainerė, el. p. leidykla@voruta.lt), 
Stanislava Žuravska (buhalterė, tel. 860311117, tel. faks.: (8 528) 51266, el. p. buhalterija@voruta.lt), 
Dana Zacharevičienė (fotografija), Aušra Virvičienė (publicistika, el.p. avirviciene@voruta.lt),  
Jonas Česnavičius (fotografija), Vytautas Česnulis (bažnyčios istorija),  Antanas Lesys (istorija), 
Irma Stadalnykaitė (kultūra, tel. 860311117), Juozas Vercinkevičius (vyr. redaktorius, tel. 860511117).

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, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

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

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

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.

Voruta 
parduodama 

K400   Alytus, Jotvingių g. 10
            Kaunas, „Akademinis knygynas“,
            VDU III rūmai, K. Donelaičio g. 52
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

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Tautos fondui už nuolatinę finansinę para-

mą, už dėmesį ir supratimą. Jūsų dėka „Vorutos“ laikraštį ir toliau 
galės skaityti daugelio Lietuvos mokyklų mokytojai ir mokiniai.

Linkime geros kloties dirbant Tėvynės labui ir tikimės abipusiai 
sėkmingo bendradarbiavimo ateityje.

„Vorutos“ redakcija

Dėl mamos mirties nuoširdžiai užjaučiame Šalčininkų 
Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokytoją Gražiną 

ŽILIENĘ ir Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazijos direktorių, Lietuvos Sąjūdžio tarybos 

pirmininką Vidmantą ŽILIŲ.

Lietuvos Sąjūdžio taryba

Senjorų pamėgtus telefonus 
„Tele2“ siūlo nuo 1 Lt

PR

Pokalbių kainos turi būti mažos, o tele-
fonas patogus. Tai jums patvirtins dažnas 
senjoras, mobiliuoju ryšiu ir su artimaisiais 
pabendraujantis, ir buities klausimus 
sprendžiantis. Būtent galimybę bendrauti 
patogiai ir už mažą kainą telekomunikacijų 
bendrovė „Tele2” siūlo pavasario švenčių 
proga padovanoti sau ar artimiesiems. Da-
bar apsilankę artimiausiame „Tele2“ salone, 
senjorai savo mėgstamus telefonus galės 
įsigyti vos už 1 Lt.

Patogūs telefonai – pagal kiekvieno 
poreikius

„Telefonas, kuriuo paprasta paskambinti 
ir kurio ekrane tekstas aiškiai matomas, lei-
džia senjorams ne tik lengvai bendrauti su 
artimiausiais žmonėmis, bet ir iškviesti pagal-
bą ligos atveju. Pasirinkę patogų ir patinkantį 
mobilųjį telefoną su jų poreikius atitinkančiu 
mokėjimo planu, senjorai galės bendrauti be 
rūpesčių“, – sakė Tomas Burovas, „Tele2“ 
rinkodaros vadovas.

Iki balandžio 18 d. pasirinkę vieną iš 
„Tele2“ siūlomų mokėjimo planų ir sudarę 
18 mėn. paslaugos teikimo sutartį (plano mo-
kestis nuo 8 Lt/mėn.), senjorai galės įsigyti mobilųjį telefoną vos už 1 Lt. Pavyzdžiui, patogius „Huawei 
G5000“ ar „Samsung 1200“ senjorai dabar gali įsigyti be jokių papildomų telefono mokesčių.

Telefonai, patinkantys senjorams
Mobiliesiems telefonams „Huawei G5000“ pasirodžius „Tele2” salonuose, jie iškart sulaukė didelio 

senjorų susidomėjimo ir gerų atsiliepimų. 
Šiame telefone yra specialiai įdiegti du greitojo skambinimo mygtukai, tad susisiekti su artimaisiais 

yra lengviau ir greičiau. Ligos ar kitu kritiniu atveju galima spustelti specialųjį pagalbos mygtuką ir 
surinkti bendrąjį pagalbos numerį 112. Kitos naudingos jo funkcijos – žibintuvėlis, radijas, didinamasis 
stiklas ir fotoaparatas.

Patogesniam skambinimui telefone įrengti mygtukai yra tikrai dideli, o skaičiai gerai matomi. Pra-
verčia ir telefono šone išdėstyti telefono atrakinimo bei žibintuvėlio mygtukai.

Klasikinis „Samsung 1200“ pasižymi paprastu valdymu. Skambinti, siųsti SMS ar naudotis kitomis 
papildomomis telefono funkcijomis patogu dėl aiškaus meniu ir gero dulkėms atsparios klaviatūros 
išdėstymo. 

Mėgstantiems įdomesnį dizainą „Tele2“ siūlo „Samsung C3520“ bei „Nokia Asha 206“. Elegantiško 
dizaino „Samsung C3520“ modelis su atlenkiamu dideliu ekranu dėl talpios baterijos veiks ilgai.

Spalvingi „Nokia Asha 206“ modeliai tiks šiuolaikines technologijas ir modernų dizainą mėgstantiems 
senjorams. Dėl didelio ryškaus ekrano galima patogiai fotografuoti bei  naršyti internete.

Pasinaudoti šiuo „Tele2“ pasiūlymu senjorams gali visi nauji ir esami „Tele2“ klientai. Tai padaryti 
galima visuose „Tele2“ salonuose ir internetu, svetainėje www.tele2.lt.

Bendrovės „RAIT“ 2012 m. gruodžio mėn. atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populia-
riausias ir labiausiai rekomenduojamas operatorius Lietuvoje. Beveik pusė apklausos dalyvių teigė, kad 
naudojasi „Tele2“ paslaugomis.

Užs.Nr.6 

Patogius „Huawei G5000“ ar „Samsung 1200“ 
senjorai ir kiti klientai „Tele2“ už 1 Lt gali įsigyti be 

jokių papildomų telefono mokesčių

Mieli laikraščio „Voruta“ skaitytojai ir prenumeratoriai,
prašome pasinaudoti savo teise paaukoti mūsų įstaigai iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos pagal 

Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą.
Įmonės rekvizitai:
Viešoji įstaiga „Vorutos“ fondas.
Adresas: Trakai, Naujoji g. 16 LT-21111
Įmonės kodas: 181392738.
Prašymus (FR0512) prašome siųsti el. paštu: vmi@vmi.lt arba laišku į Valstybinės mokesčių 

inspekcijos skyrių pagal gyvenamąją vietą bei galima nuvykti į VMI pagal gyvenamąją vietą ir 
prašymą pateikti vietoje.

„Vorutos“ redakcija


