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Sakoma, jog katės maiše niekas neperka. Šis posakis tinka ir bet kokiam įsigy-
jamam daiktui. Taigi Raseinių rajono savivaldybė, remdama Raseinių krašto kultū-
ros ir istorijos žurnalo „Rasupis“ leidybą, įsitikinusi, jog Viešosios bibliotekos redak-
cinės kolegijos atliekamas darbas neabejotinai vertas pagarbos ir paramos. 

Kaip išbarstytas žvaigždes surenka dangus, taip vis naujus Raseinių krašto kul-
tūros ir istorijos perliukus atranda, išlukštena, ištiria, nugludina ir pateikia skaityto-
jams visas būrys Raseinių krašto praeitimi ir dabartimi besidominčių tiek profesio-
nalių rašytojų, menininkų, poetų, tiek mėgėjų. 

Ant mano stalo jau antrasis (signalinis) šio žurnalo numeris. Kas skaitė pirmąjį, 
neatsispirs smalsumui paimti į rankas ir antrąjį bei kartu su straipsnių autoriais pa-
keliauti Raseinių krašto istorijos vingiais, stabtelėti ties paveldo gintarais, prisiminti 
Raseinių krašto žymias datas, jubiliejus, pajusti kraštiečių kūrybinės mozaikos pul-
są, pasidžiaugti fotografų užfiksuotomis kultūrinių renginių akimirkomis, pasigrožėti 
menininkų sukurtais darbais.

Verčiu pirmuosius žurnalo puslapius ir suprantu, kad nesugebėsiu atsitraukti iki 
paskutiniojo... Negaliu neperskaityti Jono Brigio, Juozo Brazausko, Loretos Kordu-
šienės, Arno Zmitros, Laimutės Pečkaitienės, Astos Kriščiokaitienės, Dalės Rumše-
vičienės, Petro Lingės, Lino Bielskio straipsnių, prikeliančių istoriją, gaivinančių pri-
siminimus apie išnykusius kaimus, bažnytėles, koplytėles, knygnešius, dvarus ir t.t. 

Įdomių faktų randu apie seniausią Raseinių siuvimo fabriką „Šatrija“, kuris ir 
šiandien sėkmingai gyvuoja. Nostalgija praeičiai, gimtinei, žemės lopinėliui per-
sunkti kraštiečių prisiminimai apie 1978 m. sunaikintą Rumšių kaimą, kuriuos surin-
ko ir surašė Zuzana Budaitė-Stunžėnienė.

„Rasupio“ minčių vaga vis platėja ir gilėja, įtraukdama naujus vardus, pavardes, 
įvykius, faktus ir metus, virstančius istorija. 

Visiems, kurie skaitote ir skaitysite leidinį „Rasupis“, gerų emocijų Jums ir Jūsų 
artimųjų ratui.

Andrius Bautronis,
Raseinių rajono savivaldybės meras
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Jonas Brigys, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas 

LESČIAI. XIV–XX A. DVARO, BAŽNYČIOS 
IR KAIMO ISTORIJOS PABIROS

Kiekvienas kaimas ar miestelis turi savo istoriją, ku-
rios pildymas, naujų puslapių rašymas niekada nesibai-
gia. Gaila, iki šiol toli gražu ne visos Raseinių krašto vieto-
vės sulaukė tyrinėtojų dėmesio. Tačiau tokių leidinių len-
tyna po truputį gausėja. Turbūt dėsninga, kad daugiau-
sia rašoma apie matomiausią ir reikšmingiausią šio kraš-
to istorijos liudininką – Lesčių Dievo Apvaizdos bažnyčią, 
tačiau atsiranda ir platesnio pobūdžio publikacijų. Štai 
2018 m. pabaigoje istorikai ir keliautojai Vytenis ir Juno-
na Almonaičiai išleido Ariogalos ir Betygalos kraštui skir-
tą keliautojo žinyną1. Šioje knygoje atskleista daug naujų 
šio krašto istorijos faktų. Deja, dėl leidinio specifikos ir ri-
botos apimties pateiktos tik pagrindinės žinios. Lesčiai – 
viena iš tokių žinyne aprašytų vietovių. Nors knygoje šiam 
bažnytkaimiui skirta palyginti daug vietos  – beveik šeši 
puslapiai2, tačiau platesnės nuo Raseinių rajono centro 

1  Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė, Ariogalos ir 
Betygalos kraštas. Keliautojo žinynas, Kaunas, 2018;

2  Ten pat, p. 69;

nutolusios ir retai prisimenamos vietovės istorijos ten su-
talpinti niekaip neįmanoma. 

2019 m. liepos 28 d. Lesčių bažnyčioje kasmetinių 
šv. Ignoto atlaidų metu buvo paminėtas trigubas šios vie-
tovės jubiliejus – 635 m. pirmojo Lesčių paminėjimo rašy-
tiniuose šaltiniuose, 230 m. bažnyčios pastatymo ir kuni-
go Antano Yliaus (1909–1994) 110 m. gimimo bei 60 m. 
jo mamos mirties (1883–1959) sukaktys. Menant žy-
maus pokario tautinio pasipriešino organizatoriaus kun. 
A. Yliaus Lesčiuose praleistus metus Lietuvos šaulių są-
jungos Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės ir LŠS V. Pu-
tvinskio-Pūtvio klubo rūpesčiu buvo pagaminta ir bažny-
čioje įrengta atminimo lenta, skirta šiam iškiliam dvasi-
ninkui. Tad, minėdami šias sukaktis, pavartykime kroni-
kas, archyvines bylas, senų laikraščių komplektus ir pa-
ieškokime prabėgusių šimtmečių istorijos pabirų, seniai 
pamirštų įvykių liudijimų, įdomių faktų.

Lesčių bažnyčia. Gintauto Jankausko nuotrauka
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PIRMASIS PAMINĖJIMAS 

Pirmasis šio vietovardžio (Leste, Lesten) paminė-
jimas randamas XIV a. pabaigoje Vokiečių ordino žval-
gų sudarytame kelio iš Marienburgo prie Nemuno į šiau-
rės rytuose esantį Žeimių kraštą aprašyme: „Vedliai yra 
iš Labiov Eisutte ir Trizt ir nori vesti keliu, kuris aprašytas 
1384  m. Marijos dangun ėmimo vigilijoje [t.y. rugpjūčio 
14 d.]. Pirmiausia jie nori vesti 4 mylias [1 mylia – apie 
7,5 km] nuo Marienburgo iki Lesčių, 1 mylia už Lesčių 
tame krašte yra užtvara, kurią reikia pašalinti. Nuo Les-
čių vykstama iki Betygalos į tirštai apgyventą kraštą. Nuo 
Lesčių 2 mylios kelio iki Galvės, kur kraštas tirštai gyve-
namas, postoviui visko užtektinai. <...>“3

Kelio aprašyme minima užtvara yra XIV a. antroje 
pusėje išryškėjusios plačios gynybinės linijos, saugoju-
sios centrines Žemaitijos sritis, dalis. Ją sudarė kelios už-
tvarų eilės. Pradedant žemutiniu Nevėžiu, maždaug nuo 
Vandžiogalos, Babtų ši plati gynybinė linija tęsėsi į vaka-
rus, eidama į pietus nuo Lesčių, Ariogalos, Batakių. Ji ėjo 
Jūros upe maždaug iki Rietavo ir toliau Sedos link. XV a. 
pradžioje ši gynybinė linija vadinta bendru Žemaičių už-
tvaros vardu4. 

Tokios užtvaros paprastai buvo įrengiamos tam tikrų 
teritorinių vienetų (žemių, pilių laukų) pasieniuose, pri-
verčiant medžių su aštriai nugenėtomis šakomis ir į išo-
rę atgręžtomis viršūnėmis. Užtvara galėjo būti gana pla-
ti – lanko šūvio ar didesnio platumo – ir sutvirtinta žemių 
pylimais5.

3  Kraštas ir žmonės, Vilnius, 1983, p.19–20;

4  Lietuvių karas su kryžiuočiais, Vilnius, 1964, p.104;

5  Ten pat, p.103–104;

Senasis (XIX a.) Lesčių 
bažnyčios antspaudas (LVIA)

SENIAUSIEJI LESČIŲ DVARAI. XV–XVII A.

Kito Lesčių paminėjimo istorijos šaltiniuose teko ge-
rokai palūkėti ir jis susijęs su Lietuvos didžiuoju kunigaikš-
čiu Vytautu. Apie pirmąjį dar XV a. pradžioje čia buvu-
sį dvarelį sužinome iš 1568  m. Žemaičių seniūno Jono 
Chodkevičiaus rašto, 1684 m. įrašyto į Žemaičių žemės 
teismo knygas. Dokumente rašoma apie 1481 m. gegu-
žės 30 d. Žemaičių seniūno Jono Kęsgailaičio sprendimą, 
kuriuo Bytautui Gintautaičiui (ar Kintautaičiui) grąžinta jo 
tėvui Gintautui Vytauto duota žemė Leščevica6. Atrodo, 
kad XV a. pradžioje būtent šį Gintautą didysis kunigaikš-
tis Vytautas buvo paskyręs Kauno seniūnu. Po savininko 
mirties, Bytautui dar esant vaiku, karaliaus žmonės Les-
čius išsidalino, taigi reikėjo atstatyti tvarką.

Ne kartą Lesčių vietovardis minimas XVI a. Žemai-
čių žemės teismo knygose, į kurias buvo įrašomi turtiniai 
sandoriai. Antai 1584 m. gegužės 31 d. į teismo knygas 
buvo įrašytas vaznio (teismo pareigūno) pranešimas, kad 
žemionis Mykolas Stančevičius žemioniui Mykolui Golga-
nui paliko 35 kapas grašių. Tą sumą jis garantavo 1/3 sa-
vo Žemygalos ir Lesčių dvarų turtu7.

1585 m. birželio 4 d. žemionis Baltramiejus Stanisla-
vovičius savo žmonai Barborai dovanojo 1/3 Žemygalos ir 
Lesčių dvarelių8. Tų pačių metų birželio 18 d. teismo vaz-
nys pranešė apie tai, kad bajorai Andrius ir Ambraziejus 
Milaševičiai broliui Jurgiui skyrė 1/3 savo Lesčių dvaro9. 
1591 m. lapkričio 1 d. Kristupas Stravinskas iš žmonos 
gavo nemenkas dovanas – Raseinių paviete Padubysį ir 

6  Praeitis, T.II, 1933, p.393; 

7  Опись документов Виленскаго Ценральнаго Архива 
древних актовых книг. Выпуск I, Вильна, 1901, c.114;

8  Ten pat, с.157;

9  Ten pat, c.164;

Šventės svečiai. Jono Ivaškevičiaus nuotrauka
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Pramedžiavą, Ariogalos paviete Žemygalą ir Lesčius, o 
Vilniaus paviete Dūkštą10.

1621 m. Žemaitijos bajorų surašymo metu užfiksuo-
ta, kad pirmieji Lesčiai priklausė Kristupo Čajevičiaus sū-
nums Steponui, Vladislovui, Karoliui ir Samueliui. Šie ba-
jorai taip pat valdė Bajėnus, Panevėžį, Panemunę, Gaižu-
vą-Čekiškę, Liubkiškę ir Pluščius11. Antrąjį Lesčių palivar-
ką valdė Ambraziejus Kolotovskis su broliais Stanislovu ir 
Jonu. Kolotovskiai taip pat turėjo Gaižuvos dvarą Vilkijos 
paviete12.

1690 m. Žemaičių kunigaikštystės dūmų surašymo 
metu užfiksuota, kad Ariogalos pavieto Lesčių dvarelį 
su dviem valstiečių dūmais (ūkiais) valdė Žemaičių kuni-
gaikštystės iždininkas (1663–1672) ir Mažųjų Dirvėnų ti-
jūnas (1673–1691)13 Kristupas Čajevskis14. Lesčiai nebu-
vo vienintelė pono Čajevskio valda. Jam taip pat priklau-
sė Smulkiai Viduklės paviete (6 dūmai) ir Vilkijos pavieto 
Panevėžio dvaras su 12 dūmų. 

Pono Čajevskio kaimynystėje buvo Lesčių akalica 
(bajorkaimis), kuriame buvusio savininko pono Jano La-
sinskio ūkyje gyveno jo sūnus Petras (vienas dūmas). Ki-
toje vietoje minimas Jono Lukoševičiaus Losinskio (gal 
Lasinskio?) vieno dūmo ūkis. Atrodo, kad kiti Lesčių aka-
licos (akalicų) bajorų ūkeliai turėjo savarankiškus pavadi-
nimus. Antai Dogių, arba Lesčių, akalicoje dar buvo Jo-
no Monkevičiaus ir Adomo Rumševičiaus bei Mikalojus 
Bartkevičiaus, o Lesčių-Kuniošių akalicoje  – Kazimiero 
Trumpavičiaus ūkiai. Lesčiuose-Dagiuose dar gyveno ir 
ponia Sofija Bartkevičienė. Lesčiuose-Vaškevičiuose vie-
ną valstiečių ūkį turėjo ponia Vaškevičienė (Jono Vaške-
vičiaus našlė). Šioje akalicoje taip pat minimi vieną dū-
mą ten turėję Jonas Jakševičius, Steponas Gelvanovskis 
ir Jurgis Skvieršinskis. Lesčių apylinkėje gyveno bajorai, 
kurie turėjo aiškiai su šia vietove susijusią pavardę. Do-
giuose gyveno Jurgis Leščiauskas su broliu, o dar vienas 
Leščiauskas (šįkart Petras) turėjo ūkelį Vitkūnuose15. Ne-
aišku, ar jų pavardė susijusi su (buvusia?) gyvenamąja 
vieta, – jie turėjo būti kilę iš Lesčių. 

Iš pateiktų pavyzdžių matome, kad praktiškai nebu-
vo vieno Lesčių dvaro – istorijos šaltiniai mini visą spie-
čių tokių dvarelių. Vėlesniais amžiais padėtis nepasikeitė, 

10  Ten pat, c.169; 

11  Andrzej Rachuba, Rejestry popisowe pospolitego ruszenia 
szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r., Warszawa, 
2015, s.57;

12  Ten pat, s.64;

13  Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy Tom 
III, Ksiestwo Żmudzkie XV–XVIII wiek, Pod redakcją Andrzeja 
Rachuby, Warszawa, 2015, s.324;

14  Metryka Litewska. Rejestry Podymnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego Księstwo Żmudzkie 1690 r. Opracował Grzegorz 
Błaszczyk, Warszawa, 2009, s.37; 

15  Ten pat, s.62–64;

nors vietovės istorijoje giliausią pėdsaką paliko didžiau-
sią tokio pavadinimo dvarą valdę Riomeriai. Gaila, tačiau 
peržiūrėtose Riomeriams skirtose knygose16 apie šią ba-
jorų giminę duomenų rasti nepavyko, nors tikėtina, kad 
giminystės ryšiai juos siejo su Tytuvėnų Riomeriais. 

LESČIŲ RIOMERIAI 

Bent kiek išsamesnė Lesčių dvaro istorija kol kas ne-
parašyta, paprastai apsiribojama paminėjimu, kad Rio-
meriai fundavo Lesčių bažnyčią. Gaila, bet literatūroje 
pasitaikantys Lesčių dvaro paminėjimai kai kada tiesiog 
klaidina skaitytoją. Štai iki šiol populiarumo nepraradu-
sio leidinio „Mūsų Lietuva“ autorius Bronius Kviklys ra-
šo: „Lesčių dvaras ir kaimas nuo XVII a. priklausė Riome-
riams, kurie 1868 m. Lesčius pardavė Edvardui Šembe-
riui, o šis 1897 m. perleido Jurgiui Rickevičiui. Tarpuka-
ryje dvarą valdė Matas ir Martynas Rickevičiai.“17 Lesčių 
Riomerius toliau aptarsime išsamiau, o čia pažymėsime, 
kad Šembergai valdė netolimą Paaluonio dvarą, kuriam 
taip pat priklausė dalis Lesčių kaimo.

Neabejotinai giliausią pėdsaką Lesčių istorijoje pali-
ko bajorai Riomeriai, kurių statyta bažnyčia stovi iki šiol ir 
yra vienas iš nedaugelio Raseinių krašte išlikusio LDK pa-
veldo objektų. Verta pažymėti, kad Lesčių bažnytėlė uži-
ma garbingą ketvirtą vietą Raseinių rajone – senesnės tik 
Šiluvos (statyba baigta 1760 m.), Lyduvėnų (1761 m.) ir 
Raseinių (1783 m.) bažnyčios. Minint bažnyčios statybos 
sukaktį reikia daugiau dėmesio skirti ir jos statytojams, 
užpildyti istorijos spragas ir ištaisyti klaidas.

Lesčių Jelitos-ožiaragio herbo18 Riomeriai19 savo ge-
nealoginį medį pradėjo nuo Pašilės dvaro savininko Bo-
guslavo Riomerio. 1753  m. jo sūnus Jurgis iš tėvo pa-
veldėtą Pašilės dvarą paliko sūnui Mykolui. Pastarasis 
1757 m. aktu Pašilę pardavė. Matyt, vėliau Riomerių nuo-
savybėje liko tik Šaukoto, arba Reksčių, ir Lesčių dvarai20. 

Lesčių dvarą pagal 1761 m. kovo 11 d. sudarytą ir 
1762 m. kovo 2 d. į Kėdainių magdeburgijos knygas įra-
šytą sutartį kilmingieji Mykolas ir Katerina Riomeriai įsigijo 

16  Römeriai Lietuvoje XVII–XX a., Vilnius, 2008; Eugeniusz 
Romer, Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija, Vilnius, 
2009; 
17  Bronius Kviklys, Mūsų Lietuva, T.II, Vilnius, 1991, p.408; 

18  Tadeus Gail, Nowy herbarz Polski, Gdańsk, Gdynia, 2016, 
s.150, 591;

19  Čia reikia pastebėti, kad kìtos Riomerių giminės naudojosi 
protėvių bajorų herbu, kurio raudoname fone pavaizduotos dvi 
sukryžiuotos sidabro lazdos kaip Andriejaus kryžius – Livonijos 
ir Lietuvos Römerių giminės istorija, Vilnius, 2009, p.11;

20  Apie 1851  m. sudarytas Aleksandro Pranciškaus, 
Pranciškaus sūnaus, Riomerio giminės medis, LVIA f.391 ap.11 
b.139;
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1881 m. Lesčių dvaro plano fragmentas (LVIA)

iš bajorų Šiukštų21. Taigi Jurgio sūnus Mykolas yra Les-
čių Riomerių šakos pradininkas, dvarą padalinęs sūnums 
Ignotui, Antanui, Tadui, Stanislovui ir Dominykui. 1772 m. 
kovo 30 d. kilmingasis Antanas Riomeris iš brolio Ignoto 
gavo piniginę kompensaciją už tai, kad atsisakė jam te-
kusios Lesčių dvaro dalies. 1773 m. rugsėjo 10 d. Ignoto 
naudai savo dalies atsižadėjo ir kompensaciją gavo kitas 
brolis Tadas. Beje, Tadas taip pat atsisakė jam turėjusios 
atitekti iš tėvų paveldėtos Šaukoto, arba Reksčių, dva-
ro dalies. 1780 m. rugpjūčio 26 d. Stanislovas Riomeris 
broliui Ignotui pardavė dalį savo paveldėto Lesčių dvaro. 
1797 m. liepos 23 d. Ignotas su žmona Katerina Riome-
riene iš brolio Dominyko nusipirko dar vieną Lesčių dvaro 
dalį. Taigi atrodo, kad Mykolas Riomeris dvarus faktiškai 
paliko trims sūnums: Stanislovui, Ignotui ir Dominykui. Po 
keletą metų užtrukusių dalybų didžioji palikimo dalis atite-
ko Ignotui. Kai minėta aukščiau, 1807 m. liepos 27 d. su-
rašytu ir 1809 m. balandžio 14 d. Raseinių pilies teisme 
įregistruotu testamentu Ignotas Lesčių dvarą lygiomis da-

21  1779 m. spalio 11 d. sutartis įregistruota Raseinių žemės 
teisme. Matyt, tai reikėjo padaryti, kai tėvų palikimą dalinosi 
Mykolo sūnūs – broliai Antanas, Tadas, Ignotas ir Dominykas.

limis užrašė sūnums Pranciškui ir Kazimierui22. 
Kai kurie Lesčių Romeriai XVIII a. pabaigoje  – XIX 

a. pirmojoje pusėje Žemaitijoje ir Raseinių krašte ėjo ga-
na aukštas pareigas. Pagal 1794 m. balandžio karaliaus 
Stanislovo Augusto privilegiją, Dominykas Riomeris ga-
vo Šiaulių pavieto sargybinio pareigas. Tų pačių metų lie-
pos 30  d. Dominykas iš vyriausiojo kariuomenės vado 
Kosciuškos gavo Raseinių pavieto raitosios milicijos ka-
rininko poručiko patentą. Jo brolis Stanislovas turėjo (Že-
maičių kunigaikštystės?) pastalininkio titulą23. Ignoto sū-
nus Pranciškus 1829 m. išrinktas Raseinių apskrities ri-
bų teisėju, o Kazimieras buvo Raseinių žemės teismo 
posėdininku. 

1831 m. Pranciškus Riomeris susirgo psichine liga ir 
dvarą valdyti teko jo žmonai ir vyriausiam sūnui Aleksan-
drui24. Pagal 1846 m. kovo 31 d. sudarytą privalomąjį in-
ventorių, Pranciškaus Riomerio25 sūnų Aleksandro, Hen-
riko, Ignoto, Prano, Juozapo, Antano, Vinco ir Ipolito val-
domam Lesčių dvarui priklausė Lesčių, Dratkalnio ir Paa-
luonio palivarkai bei Lesčių kaimas – iš viso beveik 1000 
dešimtinių žemės26. Faktiškai tais metais dvarą perėmė 
bajorų globos įstaiga. Pagal inventoriaus duomenis, dva-
rui priklausė 49 vyriškos ir 48 moteriškos lyties baudžiau-
ninkų sielos. Baudžiauninkai gyveno 12 kiemų (6 kiemai 
po 20 dešimtinių žemės ir 6 kiemai po 10 dešimtinių že-
mės). Dar dviejuose ūkeliuose gyveno vadinamųjų darži-
ninkų šeimos (po 4 deš.). Pačiame dvare tarnavo visiški 
beturčiai dvariškiai – keturi vyrai ir keturios moterys. Bau-
džiauninkai dvarui turėjo atlikti įvairias darbines prievoles, 
taip pat iš kiemo duoti po du vežimus dvaro išaugintam 
derliui nuvežti į Rygą. Iš tų prievolių išskirsime tik vieną – 
duoklę natūra. Kiekvienas pilną ūkį valdęs baudžiaunin-
kas (šeimininkas) dvarui kasmet turėjo duoti vieną žąsį, 
vieną vištą, 20 kiaušinių, krepšį grybų ir gorčių riešutų. 
Pusę įprastinio ūkio valdę baudžiauninkai turėjo pristatyti 
vieną žąsį ir gorčių riešutų. 

Vėliau dvarą valdė Pranciškaus sūnus Pranciškus 
Riomeris. Jam mirus, 1858 m. kovo 19 d. Lesčių dvarą 
su Dratkalnio, arba Padembinės, ir Paaluonio palivarkais 
bei Bliūdų užusieniu ir Lesčių kaimu (iš viso 8 valstiečių 
kiemai, 880 deš. žemės) pasidalino paveldėtojai Pran-

22  1843 01 14 Riomerių bajoriškos kilmės dokumentų tikrinimo 
išvada, LVIA f.391 ap.5 b.560 l.1–10;

23  A. Rachubos sudarytame XV–XVIII a. Žemaičių 
kunigaikštystės pareigūnų sąvade jis neminimas  – Urzędnicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom III, Ksiestwo 
Żmudzkie XV–XVIII wiek, Pod redakcją Andrzeja Rachuby, 
Warszawa, 2015; 

24  LVIA f.378 BS-1854 b.448 l.4;

25  Atrodo, kad jo brolis Kazimieras liko bevaikis, nes 
vėlesniuose Lesčių dvaro dokumentuose jis ir jo palikuoniai 
neminimi. Tuo tarpu Pranciškus turėjo net 8 sūnus.

26  LVIA f.378 BS-1846 b.2141 (d.1) l.1056–1066; 
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I. RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS VINGIAI 

ciškaus sūnūs Henrichas, Aleksandras, Ignotas, Pran-
ciškus, Juozapas, Antanas ir Ipolitas. Henrichui atiteko 
2/7 palikimo dalys  – pats Lesčių dvaras, trys valstiečių 
sodybos bažnyčios jurizdikoje (apie 20 deš.), Kačmilžio 
užusienis ir sodyba Šlynuose – iš viso apie 250 deš. že-
mės). Sunkiau buvo pasidalinti paveldėtojams atitekusius 
miškus, nes nebuvo tikslaus dvaro plano, o jo ribos ne-
buvo sužymėtos. Be to, nuo seno vyko ginčai su Molu-
pių kaimo ūkininkais. 1880 m. birželio 13 d. Pranciškaus 
sūnus Henrichas Riomeris Lesčių dvarą pardavė iš Vil-
kijos valsčiaus Matiešių kaimo kilusiam valstiečiui Matui 
Rickevičiui. 

NEKILMINGI LESČIŲ DVARININKAI

Naujasis dvarininkas įsigijo 251 dešimtinių ploto 
ūkį27. Savininkas turėjo skaitytis su 1877  m. įregistruo-
tu H. Riomerio bajorui Stanislovui Davainiui-Silvestravi-
čiui išduotu kontraktu kirsti Lesčių dvaro mišką. Matyt, iš 
Riomerių dvarą nuomavęsis S. Davainis-Silvestravičius šį 
kontraktą perleido naujam dvaro savininkui. 1881 m. ge-
gužės 13 d. Rickevičius pareiškė, kad jis nori Lesčių dva-
rą užstatyti privačiam valdytojui, ir todėl kreipėsi Vilniaus 
žemės banką, prašydamas sudaryti privatų užstato san-
dorį. Bankas Rickevičiui išdavė 12 000 rub. užstatą su 
sąlygą jį grąžinti per 43 ½ metų. 

Atrodo, kad faktiškai dvarą pirko ne tik Matas, bet 
ir jo brolis Martynas, bet šis dar neturėjo leidimo pirkti 
ūkį. Kai Martynas gavo leidimą pirkti žemę, broliai Les-
čių dvarą pasidalino: 1900  m. Martynas iš brolio įsigijo 
100 deš., Matui liko 147 dešimtinės. Brolių Rickevičių val-
dos dar buvo Kauno apskrities Ručkanų (?) akalicoje ar-
ba Bagdoniškių-Pakalnės (kitaip Čajaučizna) dvare. Pa-
gal 1881 m. Stepono Rickevičiaus testamentą, jo sūnūs 
Andrius, Martynas, Jurgis ir Jonas įgijo tėvo paliktą turtą. 

1925 m. gruodžio 6 d. „Leščinavos“ vienkiemyje su-
darytu ir 1926  m. lapkričio 30  d. Vilkijos nuovados tai-
kos teisėjo patvirtintu vykdyti testamentu Martynas Ric-
kevičiaus visą savo įgytą turtą lygiomis dalimis užrašė 
sūnums Mykolui, Stasiui, Steponui, Jonui ir Boliui. Neli-
ko pamiršta ir dukra Stefanija Rickevičiūtė-Dovydienė28. 
Jai broliai turėjo sumokėti 5000 Lt. Faktiškai dvarą valdy-
ti perėmė sūnus Mykolas. Be to, 1931 m. broliai Vilkijos 
valsčiuje, Karalgirių kaime, įsigijo dar apie 7,5 ha žemės. 
Bendrai jie valdė apie 117 ha, todėl Žemės reforma jų 
ūkio nekliudė. 

Lesčių dvaras daugiau nebuvo smulkinamas, tačiau, 
ko gero, ši aplinkybė broliams skaudžiai atsiliepė po karo, 
ką rodo vienas 1946 m. Pernaravos valsčiaus Vykdomojo 
komiteto Žemės ūkio komisijos posėdis. 1946 metų spa-

27  LVIA f.544 ap.1 b.5796 l.28–29; 

28  LCVA f.1248 ap.2 b.463 l.24;

lio 25  d. susirinkusi komisija29 svarstė rimtą klausimą  – 
dienotvarkėje buvo „Peržiurėjimas aktų aprašytų buoži-
niu ukių, bandityniu, bandu rėmėju ukiu“ (kalba ir rašy-
ba netaisyta). Vienas protokolo punktas bylojo, kad buvo 
svarstytas ir Mykolo Rickaus ūkio paėmimas į žemės fon-
dą. Komisija konstatavo, kad „Rickus Mykolas, sūn. Mar-
tyno, gyv. Lesčių km. Pernaravos valsč. Kėdainių apskr. 
anksčiau turėjo 120 ha žemės. 1944 m. [ūkis] buvo ap-
karpomas ir turėjo 30 ha žemės. [Rickus] Nesiskaitęs su 
valstybės prievole pabėgo nuo ūkės. Trys [jo] broliai ran-
dasi bandytuose [partizanai]. Par tatai žemė liko be sa-
vininko. Pats Rickus Mykolas s. Martyno gyvena nelega-
lioje padėtyje, jo žmona mokytojauja, nesistengia politi-
niu tarybiniu aiškinimu [prisidėti prie] pamokų pradžios 
mokyklos vaikams.“ Įvertinusi tokias aplinkybes valsčiaus 
Žemės komisija nutarė „Rickaus Mykolo ūkį paimti į vals-
tybinį fondą su pastatais ir inventoriumi, neiškultą derlių 
iškulti ir pristatyti į valstybinius sandėlius. Jį patį ir jo šei-
mą ištremti iš Pernaravos valsčiaus rybų“30. 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos cen-
tro surinkta informacija rodo, kad Mykolas Rickevičius 
(gim.1895 m.) buvo suimtas 1945 m. gruodžio 21 d., ka-
lintas Kėdainiuose, o nuo 1946 m. sausio 16 d. Kaune. 
Matyt, neradus kaltės, tų pačių metų vasario 21 d. paleis-
tas31. Duomenų apie valsčiaus komisijos sprendimo įgy-
vendinimą (ištrėmimą) nerasta. Matyt, M. Rickaus saugu-
miečiai taip ir nerado. 

LESČIŲ BAŽNYČIA

Pirmasis Žemaičių vyskupijos istorikas vyskupas 
Motiejus Valančius apie Lesčių bažnyčią užsiminė la-
bai trumpai. Jis tik paminėjo, kad ją pastatė Riomeris 
ir neužrašė žemės, nors kunigą išlaikė: „Kunigą dvaras 
maitina“32. Plačiau šį momentą nušvietė kitas XIX a. Že-
maitijos bažnyčių istorijos tyrinėtojas kunigas Vincentas 
Juzumas. Anot Juzumo XIX a. pabaigoje parengto Žemai-
čių vyskupijos aprašymo, Lesčių „medinė bažnytėlė nedi-
delė, stovi netoli savininko dvaro, atviroje vietovėje. Šią 
bažnytėlę savo patogumui 1789 m. fundavo ponai Igno-
tas ir Kotryna Burnickytė Riomeriai. Iš pradžių dvasinin-
ką išlaikydavo duokle iš dvaro ir valsčiaus, teikdami tam 
tikrą kiekį grūdų. Po kurio laiko [1826 m.] oficialiai dova-

29  Komisijos pirmininkas Jurgis Šamburka, valsčiaus komiteto 
partorgas Česlovas Strankauskas, Žemės ūkio skyriaus vedėjas 
Stasys Mankevičius, paruošų agentas Vytas Jukna, MVD 
viršininkas Karipanov, MGB viršininkas Novosiolovas;

30  KAA f.R-263 ap.1 b.15 l.82;

31  Lietuvos gyventojų genocidas. T.II, 1944–1947, Vilnius, 
2002, p.908;

32  Motiejus Valančius, Raštai, T.2, Vilnius, 1972, p.210;
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Kuriamos Lesčių parapijos žemėlapis. 1923 m. (LVIA)

nojo bažnytėlei valaką žemės ir leido naudotis mišku“33. 
Įdomu, kad bent iki 1806 m. Lesčių bažnyčia vadinta tik 
vieša koplyčia34. Archyviniai dokumentai leidžia nustaty-
ti konkrečią bažnyčios pastatymo datą – 1820 m. bažny-
čios inventoriuje nurodyta, kad ją 1789 m. gegužės 20 d. 
pastatė Vilkijos pavieto rotmistras Ignotas Riomeris35.

Nesigilindami į kitas bažnyčios istorijos peripetijas, 
sustosime 1924 m., kai Lesčių parapijiečiai džiaugėsi ką 
tik įkurta parapija, o jų bažnyčioje lankėsi vyskupas. Ti-
kimės, kad vyskupui pateiktas raportas ir jame minimos 
aktualijos bus įdomios ir XXI a. pradžios skaitytojui.

1924 m. rugpjūčio 18 d. Lesčių bažnyčią vizituojant 
vyskupui Karevičiui, klebonas Juozapas Underis sakė: 
„Ligi šiolei Lesčių bažnyčia buvo filijinė ir praeitais 1923 
metais, gruodžio mėn. 18 d. Jūsų Ekselencija, atsižvel-
giant į vietinių katalikų ir jų valdytojaus prašymą, malonė-
jo suteikti Lesčių bažnyčiai visas parapinės bažnyčios tei-
ses ir paskirti mane šios bažnyčios klebonu. Parapijiečių 
skaitlius visai nedidelis, vos vienas tūkstantis ir šimtas as-

33  Vincentas Juzumas, Žemaičių vyskupijos aprašymas, 
Varniai, 2013, p.949; 

34  1806  m. rugsėjo 6  d. sudarytas Veliuonos dekanato 
aprašymas, LVIA f.669 ap.2 b.221 l.310v;

35  Roku 1789 Miesiąca Maja dnią 20 zbudowany, LVIA f.669 
ap.2 b.704 l.321; 

menų. Žmonės yra dori, bažnyčiai prielankūs, jaunimas 
taipogi neblogiausiai lanko bažnyčią, eina prie Šventų Sa-
kramentų. [Tačiau] Atsiranda ir jųjų tarpe ištvirkusių, bet 
tokių skaičius mažas. Vien tik bendrai jaunuomenės yra 
patraukimas prie vakaruškų ir gegužinių, kurių laike yra 
nemaloniausi atsitikimai: girtuokliavimas, paleistuvystė ir 
muštynės. O prie apsišvietimo [jaunuomenė] yra atšalusi, 
laikraščių ir knygų neskaito. Mokyklos pakolkas nėra, yra 
padarytos pastangos atidengti mokyklą, bet dėl buto ne-
buvimo dar neįvykdyta. <...> Viliuosi, kad Jūsų Ekselen-
cijos aplankymas ir ganytojiškas žodis sukels mano para-
pijiečių širdyse tobulesnius jausmus ir didesnį prisirišimą 
prie tikybos, bažnyčios ir apšvietos“36. 

Papildant klebono raportą reikia pasakyti, kad vė-
liau jo rūpesčiu buvo pastatytas didelis medinis namas 
bažnyčios tarnams, kuriame atsirado vietos ir mokyklai, 
ir pašto agentūrai, ir krautuvei. Klebonas rūpinosi ir kitu 
ūkiu – pastatyti dideli moliniai tvartai ant cementinių pa-
matų, svirniukas su dviem skyriais. 1944 m. kun. Underis 
rašė: „Žinoma, viskas tas padaryta parapijiečių aukomis, 
kurie parodė savo prielankumą bažnyčiai ir kunigui, bet ir 
pačiam klebonui reikėjo prisidėti.“37 

36  Lesčių parapijos byla, KAKA, lapai nenumeruoti;

37  1944 03 01 Lesčių klebono J. Underio pranešimas, KAKA 
b.704 l.131;
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KUNIGAS, KALINYS, LAGERININKAS, 
TREMTINYS

Net ir labai trumpa Lesčių bažnyčios ir parapijos is-
torija būtų nepilna, jei nepaminėtume čia XX a. viduryje 
keletą metų dirbusio iškilaus dvasininko ir pokario Lietu-
vos partizaninio judėjimo organizatoriaus Antano Yliaus. 
Savo gyvenimą iki tampant kunigu A. Ylius trumpai ap-
žvelgė 1966 m. spalio 23 d. Grinkiškyje rašytoje autobi-
ografijoje: „Gimiau 1909  m. balandžio mėn. 21 dieną38 
Pagynėvio k., Ariogalos apyl., Raseinių r. (seniau Arioga-
los valsč., Kėdainių apskr.). Tėvui greitai žuvus, motinai 
ištekėjus už kito, teko eiti tarnauti ir tarnaujant mokytis. 
1917–1918 m. tarnavau piemeniu pas Jasaitį Vincą Ilgi-
žių kaime, Ariogalos apyl. 1919–21 m. – pas Selvestravi-
čių Petrą Pagynėvio k., Ariogalos apyl. 1922 m. pas Di-
grį Juozą Seiminiškių k., Ariogalos apyl. 1923–1924 m. 
pas Bersėną Kazį Seiminiškių k., Ariogalos apyl. 1925 m. 
įstojau į Marijonų kongregaciją. 1931 m. baigiau Marijonų 
klasinę gimnaziją Marijampolėje. 1935 m. baigiau Vytau-

38  Čia reikia patikslinti A. Yliaus gimimo datą. Knygoje 
„Raseinių dekanato istorija“ rašėme (p.171), kad jis gimė 
rugsėjo 21 d.  – tokia data nurodyta kunigo įskaitos kortelėje. 
Vis dėlto reikia manyti, kad tikslesnę informaciją A. Ylius pateikė 
savo autobiografijoje.

Lesčių bažnyčios altoriuje buvusi  
Jėzaus Nazariečio skulptūra (LNM)

Kunigas Antanas Ylius. Jo paties 
pasirašyta 1966 m. nuotrauka (LCVA)

I. RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS VINGIAI 9



to Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą. To-
limesnė veiklą atžymėta „Dvasininko anketoje“.“39 

Pagal paties kunigo minėtą anketą ir kitus šaltinius, 
tolesnę jo biografiją galima trumpai aprašyti kaip Lietu-
vos laisvei ir jos žmonių dvasiniam ugdymui atsidavusio 
dvasininko kelią. 1934 m. birželio 29  d. įšventintas ku-
nigu. 1935–1936 m. buvo vikaras Marijampolėje, 1936–
1939 m. Žemaičių Kalvarijoje, 1939–1940 m. Marijampo-
lėje. 1940–1945 m. Skarulių bažnyčios administratorius. 
Vokiečių okupacijos metais kun. A. Ylius Skaruliuose pa-
statė kleboniją  – „Marijonų naujokyną“, parapijos namą 
su sale ir ūkinį pastatą. Taip pat išslapstė keturis žydus, 
kurie po karo išvyko į Izraelį. 1945  m., būdamas Skar-
dupių parapijos klebonu, sukvietė aplinkinių rajonų parti-
zanų vadus ir paskatino įkurti partizanų apygardą. Skar-
dupių klebonijoje vyko parengiamieji apygardos įkūrimo 
darbai. Joje 1945  m. rugpjūčio 15  d. įkurta Tauro apy-
garda. Norėdamas suvienyti visos Lietuvos partizanus, 
kun. A. Ylius 1945 m. rudenį įkūrė Lietuvos išlaisvinimo 
komitetą, buvo jo nariu. 1945 m. lapkričio 14 d. suimtas, 
1946  m. liepos 14  d. Karo tribunolo už „lietuvių nacio-
nalistinių banditų „Tauro“ apygardos organizavimą“ pagal 
RTFSR Baudžiamojo kodekso §58-Ia nuteistas 10 metų 
„pataisos darbų lagerio“ ir 5 m. tremties40. Kalėjo Kargo-
polage (Archangelsko sr.), Karagandoje, Vorkutlage (Ko-
mija). 1955 m. vasario 17 d. ištremtas į Vorkutą (Komi-
ja). Pats šį savo gyvenimo dešimtmetį apibūdino trimis 
žodžiais: „kalinys“, „lagerininkas“, „tremtinys“. 1956  m. 
gegužės 10 d. paleistas iš tremties. Grįžusio kunigo pir-
mąja tarnystės vieta tapo Lesčių parapija, čia jis dirbo 
1956–1961 m. „Už parodytą aktyvią antitarybinę veiklą“ 
1961 m. iš A. Yliaus atimtas kunigo registracijos pažymė-
jimas, todėl 1961–1966  m. jis dirbo Ariogalos girininki-
jos miško darbininku. Nuo 1966 m. altaristas Grinkiškyje. 
Grąžinus registracijos pažymėjimą, 1966–1973  m. dir-
bo Palonų klebonu. 1973–1974 m. buvo vikaru ir admi-
nistratoriumi Gruzdžiuose, 1972–1983  m. administra-
toriumi Šiupyliuose (Šiaulių r.). 1983–1985 m. altaristas 
Joniškyje, 1985–1987 m. Kužių klebonas, nuo 1987 m. 
iki mirties – altaristas Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
parapijoje. Palaidotas Marijampolės marijonų kapinėse. 
1998  m. (po mirties) apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo 
laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komando-
ro didysis kryžius)41.

Iš kun. A. Yliaus atėmus dvasininko pažymėjimą, į 
Lesčius atkeltas Eržvilko vikaras kunigas Petras Danyla, 
čia dirbęs 1961 m. vasario – 1966 m. spalio mėn. Į XX a. 
Lietuvos bažnyčios istoriją jis įėjo kaip vienas iš palygin-

39  LCVA f.R-181 ap.7 b.2 vokas Nr.17 l.5;

40  LCVA f.R-181 ap.7 b.2 vokas Nr.17 l.1;

41  Jonas Brigys, Raseinių dekanato istorija, Raseiniai, 2016, 
p.171; 

ti nedidelio būrio kunigų, dėl šeimyninių aplinkybių metu-
sių kunigystę. Su šiuo kunigu susijusi viena mįslinga Les-
čių bažnyčios istorija. Nuo XIX a. pradžios Lesčių bažny-
čios dokumentuose minima, kad jos didžiajame altoriuje 
yra pakeliamas Marijos Dangaus Karalienės paveikslas, o 
už jo – Jėzaus Nazariečio skulptūra. Ko gero, dabar bū-
tų sunku rasti Lesčių parapijietį, kuris regėjo tą skulptūrą, 
nes šiuo metu ji saugojama Lietuvos Nacionaliniame mu-
ziejuje. Anot menotyrininkės Regimantos Stankevičienės, 
1962 m. ją muziejui perdavė klebonas42. Matyt, tai pada-
rė kun. P. Danyla. 

Atrodo, kad muziejui buvo perduota sena, iki XX a. 
pradžios altoriuje stovėjusi skulptūra, nes ir dabar altoriu-
je Jėzus Nazarietis tebestovi. Gaila, bet kol kas jo baž-
nyčios lankytojai nemato. Už informaciją dėkoju ponams 
Švedams.

KODĖL LESČIŲ BERNAI GRASINO IŠEITI  
„ANT PLENTO“

Neabejotinai bažnyčios pastatymas buvo reikšmin-
giausias kelių šimtmečių Lesčių istorijos įvykis. Tačiau 
šios vietovės istorija prasidėjo nuo jos paminėjimo XIV a. 
kelių aprašyme. Keliai visais laikais buvo svarbus veiks-
nys, turėjęs nemenkos įtakos vienos ar kitos vietovės is-
torijai, tik ne visada sulaukdavo reikiamo dėmesio. Bai-
giant dėlioti šią Lesčių praeities įvykių mozaiką vėl reikia 
sugrįžti prie kelių ir jais dardėjusių arklių traukiamų veži-
mų, kurie ir XX a. pirmojoje pusėje vaidino nemenką vai-
dmenį čia gyvenusių žmonių kasdienybėje. 

Dėl tų mažai į dabartines Lietuvą išraižiusias auto-
magistrales panašių kelių Leščių gyventojai anuo metu 
turėjo gana nemenkų problemų. Antai 1935 m. laikraščiai 
rašė: „Jau kelinti metai eina, kai buvo nutarta Leščių baž-
nytkaimis sujungti geru vieškeliu su Čekiškės miesteliu. 
Kėdainių apskrities valdyba pasirūpino tą nutarimą įvyk-
dyti, o Kauno apskrities valdyba iki šiam laikui vis dar ne-
sugeba gero vieškelio įtaisyti per Molupių ir Šlapučių kai-
mų laukus. Bevažiuojant šiuo blogu vieškeliu arkliai gali 
kojas išsisukti, o vežimai be tekinių likti.“43 Atrodo, kad 
tuo metu Lesčiai tiesioginio padoraus kelio į Kauną netu-
rėjo – nuo Ariogalos Gėluvos atvingiavęs vieškelis baigė-
si maždaug ties dabartine autobusų stotele. Pagrindinis 
vieškelis nuo Šlapučių ėjo per Molupius, Lesčius, Preika-
pę link Pernaravos.

Viena iš didžiausių XX a. statybų, kurias matė Lesčių 
gyventojai, buvo Žemaičių plento tiesimas. Tokie darbai 
ne tik žadėjo geresnį susisiekimą su didmiesčiais, bet ir 
leido užsidirbti. Antai 1935 m. laikraščiai rašė, kad „at-

42  Regimanta Stankevičienė, Antakalnio Jėzaus ir kiti Jėzaus 
Nazariečio atvaizdai Lietuvoje, Vilnius, 2017, p.411; 

43  Rytas, 1935 m. rugpjūčio 9 d., p.8;
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siradus daugiau laisvo laiko, šios apylinkės kai kurie ūki-
ninkai prie naujai statomo plento pradėjo vežti akmenis. 
Uždirba neblogai. Per dieną su pora arklių kartais įvaro 
15 litų.“44 Antra vertus, plento statyba kitiems ūkininkams 
sukėlė papildomo galvos skausmo  – tų pačių 1935  m. 
pavasarį laikraščio „Mūsų rytojus“ korespondentas ra-
šė, kad „prasidėjus naujojo Kaunas–Klaipėda plento dar-
bams, dauguma pas ūkininkus tarnaujančių darbininkų 
pasidarė visai nesukalbami. Dėl menkiausio nesusiprati-
mo tuojau graso „išeiti ant plento“. Ūkininkai susirūpinę, 
kaip bus darbymečio metu“45. 

Statyba neapsiėjo be sunkumų, organizacinių pro-
blemų. Vieną tokią bėdą pastebėjo Butkiškės klebonas 
kun. Pranciškus Bikinas. 1936 m. dienraštyje „Rytas“ jis 
barėsi: „šių metų gruodžio mėn. 22 dieną, sekmadieny-
je, naujai tiesiamame plente Kaunas–Babtai–Klaipėda 
ties Gynėvės krantais (Lesčiai–Čėkuva) ištisą dieną dir-
bo. Negana to, iš daug ko teko girdėti tvirtinant, kad dirb-
sią visus sekmadienius ir šventadienius.<...> Gaila, kad 
ponai prižiūrėtojai-technikai pamiršo paprasčiausią daly-
ką, kad galima pagreitinti darbus paimant daugiau dar-
bininkų, o nelaužant Dievo Įsakymų ir Lietuvos įstatymų 
<...>“46. 

Nuo kelių pereikime prie aukščiau minėtų arklių, ku-
riuos Lesčių gyventojai mylėjo ir mokėjo auginti. Antai 
1930-ųjų, Vytauto Didžiojo, metų Lietuvos žemės ūkio ir 
pramonės parodoje, lengvųjų veislių arklių skyriuje Lesčių 
klebonas Juozapas Underis eksponavo paties išaugintą 
kumelę vardu Lialka ir ardėnų veislės kumelę Aguoną47. 

Gaila, bet arkliai ne tik buvo ūkininkų pasididžiavimo, 
tačiau kartais tapdavo nemalonumų, o kai kada ir rimtų 
kivirčų priežastimi. Štai 1935 m. rudenį „Mūsų rytojaus“ 
korespondentas iš Lesčių piktinosi: „Paskutiniu laiku šioje 
apylinkėje atsirado „specų“, kurie naktimis nupjausto ūki-
ninkų arkliams uodegas“48. 1937 m. pavasarį „Pernara-
vos valsčiaus ūkininkas A. Sabaliauskas nuvažiavo į Les-
čių bažnytkaimį. [Sabaliauskui] Užėjus į krautuvę žibalo 
nusipirkti, į jo vežimą įsėdo D. Meduneckas ir L. Korotko-
vas. Kai Sabaliauskas pareikalavo atiduoti arklius, juodu 
ūkininką sumušė ir atėmė 8 Lt. Paskui aiškinosi, kad buvę 
girti ir neatsimeną. [Teismo Raseiniuose] Nubausti 6 mė-
nesius arešto.“49 

44  Mūsų rytojus, 1935 m. rugsėjo 8 d., p.3;

45  Mūsų rytojus, 1935 m. gegužės 29 d., p.6; 

46  Rytas, 1936 m. sausio 2, p.8;

47  1930 Vytauto Didžiojo metų Lietuvos žemės ūkio ir 
pramonės parodos katalogas, 1930, Kaunas, p.44–45, 52–53;

48  Mūsų rytojus, 1935 m. rugsėjo 8 d., p.3; 

49  Iš apygardos teismo sesijos Raseiniuose, Lietuvos aidas, 
1937 m. birželio 1 d. (Nr.240), p.7; 

ŠIS TAS APIE GRYBUS IR KITUS LESČIŲ  
ISTORIJOS „DYVUS“

Turbūt būtų sunku rasti bent kiek ilgesnę istoriją, ku-
rioje neatsirastų vietos kokiai nors egzotiškai praeitis de-
talei ar legendai. Baigdami šią apžvalgą pateiksime porą 
tokių įdomių, dabar nelabai įtikėtinai skambančių epizo-
dų. Kita vertus, atrodo, kad daugiau nei prieš šimtą metų 
paskelbtų žinučių autorius buvo gerai informuotas apie to 
meto Lesčių istoriją ir „dienos aktualijas“, taigi jo informa-
cijos lengva ranka išmesti į istorijos archyvą neišeina. Na, 
o tikėti ar ne – čia jau Skaitytojo pasirinkimas.

Vienas iš pirmųjų Lietuvos žurnalistų ir laikrašti-
nės kronikos autorių Mečislovas Davainis-Silvestravičius 
1884  m. „Aušroje“ rašė: „Trupliai (vokiškai Trüffel)  – tai 
grybai dideliai retai kur ir sunkiai randami, labai bran-
gūs; juos deda į valgį dėl kvapnumo ir gardumo. Jie auga 
ąžuolynuose, liepinėse, skruoblinėse [giriose] prie molio 
su juodžemiu maišyto, kur po apačia yra kalkiniai akme-
nai, ant vaisingos žemės po velėna. Atjieško juos primo-
kinti šunys bei paršai. Jie [triufeliai] išveizdi kaip bulvės 
(roputės, jerčiukai). Kuolaik jie jauni, esti balti, o sens-
telėję papilksta. Nugirdau, kad tie gybai auga ir Žemai-
čiuose dvejos vietose: Žemygaloj ties upė Dubysa, Rasei-
nių pavietije ir parakvijoje, ir Lesčiuose, tėviškėje Stanis-
lovo Davainiaus Silvestravičiaus, Kauno pavietije. Bene 
bus tos vietos vienaitės Lietuvoje ir Žemaičiuose, kur tie 
grybai yra randami, ir šiauriausios visoje Europoje dėl jų 
augimo?50 Mažai tikėtina, kad Lesčių miškuose kas nors 
rado tikrųjų triufelių. Kita vertus, panašių radinių pasitai-
ko ir dabar. 2019 m. liepos 28 d. dalyvaujant atlaiduose 
Lesčių bažnyčioje viena parapijietė patvirtino, kad prieš 
keletą metų miške, po žeme, rado panašių grybų. Tikėti-
na, kad tai Lietuvoje dar kartais randami nevalgomi gry-
bai laumriešučiai51.

Tais pačiais 1884 metais M. Davainis-Silvestravičius 
„Aušroje“ aprašė dar vieną Lesčių „dyvą“. Anot jo, „ties 
Lesčiais pro dvarą pono Stanislovo Davainio-Silvestravi-
čiaus traukiasi senas vieškelis, labai platus, kurį prancū-
zai 1812 m., traukdami Maskvos linkon, supildino vary-
dami gyventojus apiegardės prie baudžiavos ir paliepda-
mi iš girės ąžuolus kirsti ir grįsti. Kiti keliai jiems buvo per 
siauri dangintiesi su vežimais ir visukuom. Dar ir dabar 
rudeniais žmonės tie beplėšia ąžuolinius rąstus, storus 
skaldytus medžius iš kelio žiemai pečių pasišildyti.“52 

Tokia ta Lesčių istorija – įdomi, marga kaip ir Lietu-
vos žemėlapis, skaičiuojanti jau septintą šimtmetį, bet vis 
dar turinti daug neatskleistų paslapčių. 

50  Auszra, 1884 Nr.1–3, p.89–90;

51  https://kauno.diena.lt/naujienos/ivairenybes/gamta/i-
miskus-retu-grybu-808257;  
http://www.upese.lt/index.php/lietuvos-grybai-elninis-
laumriesutis; 

52  Auszra, 1884 Nr.1-3, p.94.
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Šių metų vasario 16-ąją sukako 70 metų nuo Lietu-
vos valstybės teisės akto – Lietuvos Laisvės Kovos Są-
jūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraci-
jos priėmimo. 1999 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos 
Seimas priėmė įstatymą, kuriuo šis dokumentas paskelb-
tas Lietuvos valstybės tęstinumą liudijančiu teisės aktu, 
Lietuvos valstybės atkūrimo programiniu dokumentu bei 
teisės aktu, kuriame nurodyti nepriklausomybę atkūru-
sios Lietuvos valstybės konstituciniai pagrindai. Deklara-
cija ir kiti Lietuvos partizanų vadų suvažiavime 1949 m. 
vasario 2–22 d. priimti dokumentai sudarė teisinį ir politinį 
Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo pagrindą, suteikė lais-
vės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio 
organizuoto ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupaci-
jai organizaciją, o jos Tarybą – kaip tautos politinį ir ka-
rinį organą, vadovaujantį politinei ir karinei tautos išlais-
vinimo kovai. Deklaraciją savo slapyvardžiais patvirtino 
aštuoni posėdžio dalyviai-signatarai: LLKS Tarybos pre-
zidiumo pirmininkas, Vakarų Lietuvos partizanų srities va-
das Jonas Žemaitis-Vytautas, LLKS Tarybos nariai: Tauro 
apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas, Vakarų 
Lietuvos partizanų srities štabo viršininkas Vytautas Gu-
žas-Kardas, LLKS Visuomeninės dalies viršininkas Juo-
zas Šibaila-Merainis, Prisikėlimo apygardos štabo virši-
ninkas Bronius Liesis-Naktis, Prisikėlimo apygardos va-
das Leonardas Grigonis-Užpalis, Pietų Lietuvos partiza-
nų srities vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas ir LLKS 
Tarybos prezidiumo sekretorius Petras Bartkus-Žadgaila. 
Keturi iš šių iškilių asmenybių – Jonas Žemaitis-Vytautas, 
Petras Bartkus-Žadgaila, Leonardas Grigonis-Užpalis, 
Bronius Liesys-Naktis – partizaninę kovą vykdė Raseinių 
krašte arba artimose apylinkėse.

JONAS ŽEMAITIS-DARIUS, ADOMAS, 
MOCKUS, MATAS, ILGŪNAS, TYLIUS, ŽALTYS, 
TOMAS, LUKAS, ŽILIUS, VYTAUTAS

Nors Jono Žemaičio seneliai ir kiti giminės nuo se-
no gyveno Raseinių krašte, jo tėvai daug kraustėsi: Jonu-
kas gimė 1909 m. Palangoje, ankstyvąją vaikystę ir Pir-
mojo pasaulinio karo metus praleido Lomžoje, Lenkijoje, 

1917 m. šeima grįžo į Lietuvą, apsistojo pas brolį Anta-
ną Kiaulininkų kaime netoli Šiluvos, vėliau – Raseiniuose. 
1926 m. baigęs šešias Raseinių gimnazijos klases Jonas 
baigė Karo mokyklą, porą metų tobulinosi Prancūzijoje, 
grįžęs J. Žemaitis tarnavo artilerijos pulkuose. Kilus karui, 
buvęs Lietuvos karininkas nuo 1942 m. gyveno Kiaulinin-
kų kaime ir dirbo Šiluvos žemės ūkio kooperatyvo vedėju, 
o 1944 m. įstojo į Vietinę rinktinę ir greitai buvo paskirtas 
Vietinės rinktinės 310-ojo bataliono vadu. Likvidavus rink-
tinę, J. Žemaitis iš tarnybos pasitraukė. Antrosios sovie-
tinės okupacijos metu jis slapstėsi bunkeryje, įrengtame 
dėdės Antano ūkyje Kiaulininkuose. Prasidėjus ginkluo-
tam pasipriešinimui, 1945 m. pradžioje buvo pakviestas į 
Bedančių miške įsikūrusį Povilo Morkūno būrį, davė Lie-
tuvos Laisvės Armijos (LLA) nario priesaiką, netrukus bu-
vo paskirtas visos Žebenkšties rinktinės, veikusios Rasei-
nių apskrityje, štabo viršininku. 1945–1946 metais J. Že-
maitis drauge su kitais LLA nariais J. Čeponiu, P. Bartku-
mi, A. Zaskevičiumi telkė išsiblaškiusius Raseinių, Taura-
gės, Kražių, Šiaulių ir Kėdainių apylinkių būrius, organi-
zavo Jungtinės Kęstučio apygardos kūrimą, kurios vadu 
tapo Juozas Kasperavičius. 1946 m. rudenį J. Žemaitis 
tapo Žebenkšties (pervadintos Savanorio) rinktinės vadu, 
o po J. Kasperavičiaus mirties, 1947 m. gegužės pabai-
goje sušauktame Kęstučio apygardos vadų suvažiavime 
jis buvo išrinktas apygardos vadu. 1948 m. vasarą apjun-

Loreta Kordušienė, Raseinių krašto istorijos muziejaus muziejininkė

KETURI 
BENDRAŽYGIAI

Jonas Žemaitis (iš kairės) su Vakarų Lietuvos (Jūros) 
srities vadais (apie 1949 m., iš RKIM fondų)
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gus partizanų apygardas į 3 sritis, įkurtai Vakarų Lietuvos 
(Jūros) sričiai vadovauti išrinktas Jonas Žemaitis. Tačiau 
greitai jis šias pareigas perdavė A. Milaševičiui, o pats už-
siėmė visos Lietuvos pogrindžio centro steigimu ir 1948 
liepos 12 d. tapo Vieningos laisvės kovos sąjūdžio orga-
nizacijos (VLKSO) vadu. Nuo 1948 m. rudens J. Žemai-
tis su P. Bartkumi laikėsi ties Šiaulių, Radviliškio ir Šiaulė-
nų valsčių riba, tolėliau nuo NKVD-MGB būstinių. Tikriau-
siai todėl Balandiškė ir Minaičiai (netoli Šiaulėnų) 1949 
m. vasario pradžioje buvo parinkti visos Lietuvos parti-
zanų apygardų vadų susitikimui. 1949 metų vasario pir-
mosiomis dienomis ten rinkosi stambiausių Lietuvos par-
tizaninių struktūrų vadai ir įgalioti kovotojai: Pietų Lietuvos 
(Nemuno) srities vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, 
Rytų Lietuvos (Kalnų) srities įgaliotinis, štabo narys Juo-
zas Šibaila-Merainis, Vakarų Lietuvos (Jūros) srities šta-
bo viršininkas Vytautas Gužas-Kardas, Tauro apygardos 
vadas Aleksas Grybinas-Faustas, VLKSO vadas Jonas 
Žemaitis-Vytautas, VLKSO organizacinio skyriaus virši-
ninkas Petras Bartkus-Žadgaila, Prisikėlimo apygardos 
vadas Leonardas Grigonis-Užpalis, šios apygardos štabo 
viršininkas Bronius Liesis-Naktis. Parengiamieji posėdžiai 
vyko Sajų sodyboje Balandiškės kaime. Iškilus pavojui, 
vasario 6–20 dienomis posėdžiai buvo perkelti į bunkerį 
Miknių sodyboje Minaičių kaime. Čia ir buvo įkurtas Lie-
tuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKS), Jonas Žemaitis išrink-
tas LLKS prezidiumo pirmininku, Vyriausiuoju Ginkluotųjų 
pajėgų (GP) vadu, jam suteiktas generolo laipsnis.

1949 metų pavasarį Jonas Žemaitis ir Petras Bart-
kus persikėlė į Ariogalos apylinkes, kur susiėjo Kėdainių, 
Pernaravos, Ariogalos, Čekiškės, Krakių valsčių ribos. 
Šiose vietose įrengtuose bunkeriuose LLKS Tarybos pre-
zidiumo pirmininkas gyveno iki 1950-ųjų kovo. 

Kadangi visą laiką buvo labai sunku palaikyti ryšį su 
Pietų Lietuva, artėjant 1951–1952 m. žiemai norėta GP 
vadą įkurdinti Tauro apygardoje. Dėl nelemto nesusiprati-
mo – supainiojus datas – susitikimas neįvyko ir J. Žemai-
tis įkurdintas pas Mindaugo būrio vadą Juozą Palubecką-
Simą. Bunkeris įrengtas po lazdynais pelkėje, Šapališkės 
miške. Mažutėje 2x3 m žeminėje žiemojo J. Palubeckas, 
jo sesuo Elena, slapyvardžiu Liudas, ir J. Žemaitis-Vytau-
tas. Šeimininkės našta teko Elenai, Juozas rūpinosi pro-
duktais, ryšiu, buvo asmens sargybinis, palaikęs ryšį su 
partizanų vadovybe. 

Šaltis, nuovargis, nervinė įtampa padarė savo  – 
1951 m. gruodžio pradžioje J. Žemaitį ištiko mikroinsul-
tas. Užsnigus ligonis drėgname bunkeryje gyveno be jo-
kios medicininės pagalbos. 1952 01 30 – tokia data nu-
rodyta ant jo atsistatydinimo rašto: „Šiandien dėl ligos nu-
stojau vykdyti pareigas“ – partizanų vado pareigos laiki-
nai perduotos A. Ramanauskui-Vanagui. 1952 m. pava-
sarį, kai nutirpo sniegas, Simas į bunkerį atvedė medici-
nos seserį Marytę Žiliūtę-Eglutę. Ji partizaną gydė, slau-

gė. Ilgas valandas bunkeryje J. Žemaitis šnekučiuodavosi 
su Marija Žiliūte apie prieškarinį gyvenimą, kultūrą, prisi-
mindavo civilį gyvenimą, tėvus, trumpo šeimyninio gyve-
nimo akimirkas ir savo sūnų Laimutį. Po mamos mirties 
1946 m. partizanų vado ryšininkės berniukui prieglobstį 
surado Kaune, pas patikimą moterį Oną Liubinavičienę 
(Žiaunytę). Batakiuose (Tauragės apskr.) gyveno jos tė-
vai ir brolis. Retkarčiais Liubinavičienė ar jos sesuo Da-
nutė parveždavo Laimutį pas savo tėvus į Batakius, kur jį 
dar iki ligos aplankydavo tėvas partizanas. Vis stiprėjant 
šnipinėjimui ir augant pavojui susitikti, ryšiai tarp sūnaus 
Laimučio ir tėvo visiškai nutrūko, berniukas augo su Liu-
binavičiaus dokumentais ir tėvo nei pavardės, nei statu-
so ilgą laiką net nežinojo. Su savo tėvais ar kitais giminė-
mis Jonas Žemaitis palaikyti ryšių taip pat negalėjo, nes 
pastarieji visą laiką buvo sekami. Kai Jonas išėjo į miš-
ką, jo tėvai gyveno Kiaulininkuose. Nebepakeldami stri-
bų persekiojimų ir mušimo, Jonas ir Petronelė Žemaičiai 
slapčiom pasitraukė į Palangą, o gyvenimą baigė netoli 
Gargždų, Laugalių kaimo senelių namuose, kur juos taip 
pat kartkartėmis vis aplankydavo stribai. Partizano duk-
terėčia Rūta Kotryna pasakojo, kad seneliai gyveno skur-
de ir nuolatinėje baimėje, sielojosi ir dėl tremtyje esančios 
dukros, ir dėl miške kovojančio Jono. Žemaičių namus 
Kiaulininkų kaime stribai iš keršto išardė, rąstus išvežė į 
Tytuvėnus, kur jie ilgai gulėjo aikštėje prie cerkvės. Vėliau 
iš šių rąstų buvo pastatyta valgykla, dabar ten gyvena-
masis namas. 

1953 m. pavasarį vado sveikata pagerėjo. Naktimis 
išlipdamas iš bunkerio, jis džiaugėsi, kad jau mažai šlu-
buoja ir netrukus eidamas nebepaliks pėdsakų. Dar šiek 
tiek sustiprėjus sveikatai, pakviestam į bunkerį J. Vilčins-
kui Vytautas pasisakė ketinąs vėl imtis vadovavimo. Ge-
gužės mėnesį jis vėl grįžo į LLKS Tarybos Prezidiumo Pir-
mininko pareigas. 

1953 m. gegužės 23 d., išdavikams padedant, bu-
vo areštuotas J. Palubeckas. Ištvėręs 6 paras, įveiktas 
žiaurumu ir klasta, adjutantas išdavė vadavietę Šimkaičių 
miške. Kiek J. Žemaitis buvo svarbus sovietinei valdžiai, 
rodo tai, kad jį suimti buvo nurodyta gyvą, o po pirminių 
tardymų Vilniuje apklausti vežė pačiam L. Berijai į Mas-
kvą. Nušalinus L. Beriją nuo valdžios, J. Žemaitį vėl par-
gabeno į Lietuvą, tardė. Mirties nuosprendžiui įvykdyti jis 
vėl buvo išvežtas į Maskvą. Išliko Vidaus reikalų ministeri-
jos Butyrkų kalėjimo specialiosios dalies viršininkės Čiu-
piatovos surašyta pažyma: „Pabaltijo karinės apygardos 
tribunolo 1954 06 07 nuosprendis Jonui Žemaičiui įvyk-
dytas 1954 m. lapkričio 26 d.“ 
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PETRAS BARTKUS-SĄŽINĖ, RIMGAILA, 
DARGIS, MAŽRIMAS, ŽADGAILA, POETAS 
ALKUPĖNAS

Nors ir trumpa, bet labai prasminga jo gyvenimo is-
torija įrodo, kad Petras buvo puikus organizatorius, dau-
gelio iniciatyvų įkvėpėjas, rūpestingas bendražygis, o tuo 
pačiu jautri, poetiška, kūrybinga siela. Jis gimė 1921 m. 
Pakapurnio kaime (Raseinių apskr.) Anastazijos ir Anta-
no Bartkų šeimoje, augo su vyresniais seserimi Geno-
vaite, broliu Antanu, lankė pradžios mokyklą Lenkeliuo-
se, nuo 1937  m. mokėsi Raseinių gimnazijoje. Bendra-
mokslių tarpe Petras buvo mėgstamas – dar gimnazijoje 
atsiskleidė jo organizaciniai gebėjimai. Pirmosios sovieti-
nės okupacijos metu, 1941 m. pavasarį, Petras buvo su-
imtas, bet kaip nepilnametis paleistas. Rusų-vokiečių ka-
ro pradžioje jaunuolis įstojo mokytis į Kauno aukštesniąją 
technikos mokyklą. Dar 1942 metais Petras Bartkus kar-
tu su keliais bendraminčiais prisiekė Lietuvos laisvės ar-
mijos organizacijai. Karo metais organizacijos nariai kau-
pė ginklus, kuriuos slėpė tam įrengtose slėptuvėse. Artė-
jant frontui, 1944 m. birželį Raseiniuose buvo suorgani-
zuotas pogrindinių apskrityje veikusių organizacijų pasi-
tarimas, kuriame dalyvavo ir Petras. Liepos 24-ąją sura-
šytu LLA Raseinių apskrities vado Juozo Čeponio įsaky-
mu buvo ruošiamasi „bolševikinės armijos priartėjimui ir 
galimai okupacijai“. Pirmomis rugpjūčio dienomis, kai so-
vietinė valdžiai įsitvirtino Lietuvoje, P. Bartkus pasitraukė į 
mišką drauge su kitais LLA bendražygiais. Būryje jis retai 
užsibūdavo: 1944 m. rudenį–1945 m. žiemą keliavo per 
partizanų būrius Betygalos, Girkalnio, Šimkaičių, Bedan-
čių ar Tytuvėnų miškuose, sprendė organizacinius, parti-
zanų vienijimosi, ryšių klausimus. Jono Žemaičio tardymo 
protokoluose yra aprašyta, kaip 1945 m. pradžioje Petras 
pakvietė Žemaitį stoti į LLA, kaip atlydėjo karininką į Be-
dančių miške įsikūrusios Žebenkšties rinktinės stovyklą. 
Po Virtukų kautynių, 1945 m. liepos 22 d., keitėsi partiza-
nų struktūrų strategija, partizanai jungėsi į mažesnius bū-
rius, šie jungėsi į rinktines. 

Petras Bartkus savo organizaciniais gebėjimais pri-
sidėjo, kad 1946 m. rudenį 6 pietryčių Žemaitijos rinkti-
nės apjungtos į Jungtinę Kęstučio apygardą, kurios or-
ganizacinio skyriaus viršininku paskirtas P. Bartkus-Rim-
gaila, informacijos – A. Paulaitis-Aidas. Po Juozo Kaspa-
ravičiaus žūties 1947 m. pavasarį pasikeitus apygardos 
vadams, Petras tapo ir apygardos štabo, ir organizacinio 
skyriaus viršininku. Tuo pat metu jis gydėsi po sužeidi-
mo – 1947 metų pavasarį Petras netyčia persišovė klubą, 
šoną ir ranką. Žebenkšties rinktinėje dėl vadų rokiruočių 
taip pat įvyko pasikeitimas. 1947 metų vasarą apsisto-
jęs Šarkaimio ūkininko Kačiušio sodyboje įrengtame bun-
keryje beveik mėnesį Petras mokė naująjį rinktinės vadą 
Edmundą Kurtinaitį-Kalnių bei brolius Pakarklius vadova-
vimo partizanams paslapčių. Ilgai vienoje vietoje glaus-

tis buvo neapdairu, todėl Kelmės-Kražių apylinkėse bu-
vo įrengti net 4 bunkeriai. Viename iš jų 1947–1948 me-
tų žiemą praleido apygardos vadai. Pavasarėjant apygar-
dos vadas J. Žemaitis išsiuntė A. Liesį ir P. Bartkų į Dukto 
miškus (Šiaulių–Radviliškio valsčių sandūroje), kad įkurtų 
naują apygardą. 1948 m. kovo 31 d. Kęstučio apygardos 
vado įsakymu Petras Bartkus-Mažrimas atleistas iš Kęs-
tučio apygardos štabo viršininko pareigų ir paskirtas įkur-
tosios Prisikėlimo apygardos vadu. Bet metų pabaigoje, 
kai buvo įkurta Vieningos laisvės kovos sąjūdžio organi-
zacija (VLKSO) ir J. Žemaitis tapo jos vadu, P. Bartkus, 
artimiausias bendražygis, su savo ypatingu organizato-
riaus talentu paskirtas organizacinio skyriaus viršininku. 
Jam teko didžiausias krūvis organizuojant visos Lietuvos 
vadų susitikimą, nes jis gerai pažinojo apylinkes, pažinojo 
Prisikėlimo apygardos rinktinių, būrių vadus. Ūkine dali-
mi rūpinosi Viktoras Šniuolis-Vytvytis. Jis dalyvavo ir vadų 
susitikimuose, ir prisidėjo kuriant dokumentus, ir pasirašė 
po 1949 m. Vasario 16-osios deklaracija. Renkant įkur-
tojo LLKS vadovybę, Petrui patikėtos šios visos Lietuvos 
partizanus apjungusios organizacijos Tarybos prezidiumo 
sekretoriaus pareigos. Tų pačių metų liepos mėnesį Jo-

Petras Bartkus, Genovaitė Bartkutė, Antanas Bartkus  
(apie 1939 m., iš RKIM fondų)
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nas Žemaitis, norėdamas sustiprinti vadų susitikime įkur-
tą Gynybos pajėgų štabą, Petrą Bartkų paskyrė GP šta-
bo organizacinio skyriaus viršininku, suteikė jam majoro 
laipsnį.

Netrukus Bartkus, lydimas keturių Prisikėlimo apy-
gardos štabo narių, paėmęs reikiamus dokumentus, ra-
šomąją mašinėlę, rotatorių, iškeliavo į Pietų Lietuvą. Rug-
pjūčio 12 d. vakare Užpelkių miške juos pasitiko Prisikė-
limo apygardos partizanai. Remiantis saugumo opera-
tyvine ataskaita, rugpjūčio 9 d. agentas Zilionas prane-
šė, kad iš vietos eigulio Jakubonio sužinojo apie Užpel-
kių miške surastą partizanų stovyklą. 1949 m. rugpjūčio 
13 d. Užpelkių miške MGB kariuomenei surengus karinę-
čekistinę operaciją žuvo Petras Bartkus-Žadgaila, Bro-
nius Liesis-Naktis, Vytautas Šniuolis-Svajūnas. Šių par-
tizanų kūnai buvo sumesti Radviliškio saugumo kieme, o 
vėliau sumesti į Antaniškių kaimo gyventojo Mečionio šu-
linį, nes šiame kieme dislokavosi įgula. LLKS Prezidiumo 
pirmininkas žuvusius tris kovotojus apdovanojo, suteik-
damas Laisvės Kovos Karžygio garbės vardą. Lietuvos 
Respublikos Prezidento 1997  m. lapkričio 20  d. dekre-
tu P. Bartkus-Žadgaila apdovanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo 
laipsnio ordinu. 1997 m. gruodžio 22 d. jam pripažintas 
Kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Preziden-
to 1998  m. gegužės 19 d. dekretu suteiktas pulkininko 
laipsnis (po mirties). 

LEONARDAS GRIGONIS-ŽVAINYS, KRIVIS, 
DANYS, UŽPALIS

Visos Lietuvos partizaniniame judėjime jis užėmė 
reikšmingą vietą. Šis iškilus žmogus gimė 1906 metais 
ūkininkų Marijonos ir Izidoriaus Grigonių šeimoje Pužo-
nių kaime, netoli Rokiškio. Pirmojo pasaulinio karo me-
tais mama su trim vaikais buvo pasitraukę į Sankt Peter-
burgą, o tėvas, likęs Lietuvoje, mirė 1917 metais. Pasi-
baigus karui, jau Lietuvoje, Leonardas mokėsi Rokiškio 
gimnazijoje. Būdamas dar gimnazistas pradėjo mokyto-
jauti Paulenkos (vėliau pavadinta Sėlynės) pradžios mo-
kykloje, tapo jos vedėju. Kadangi nebuvo kas dirba ūkyje, 
Leonardas gyveno kartu su motina, rūpinosi ir visais ūkio 
darbais. Jie turėjo nemažą ūkį ir samdinių, kuriems Leo-
nardas buvo labai geras. Leonardas buvo labai aktyvus 
ir įsijungė į šaulių būrį gimtinėje, jam vadovavo. 1941 m. 
birželio 14 d. motina buvo ištremta, o sūnus Leonardas 
išvengė šios lemties  – jam pavyko pasislėpti. 1944  m., 
artėjant antrai sovietų okupacijai, L.Grigonis kartu su se-
sers vyru, nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karinin-
ku Zablockiu, išvyko pas svainio seserį netoli Šiaulėnų, 
prie Mumšelio miško. Nors Leonardas galėjo išvykti į JAV, 
kur gyveno jo brolis Vytautas, aviacijos karininkas, diplo-
matas, bet jis liko ir jau 1944 m. įsitraukė į partizaninę ko-
vą Šiaulių ir Radviliškio apylinkėse. Išsilavinusiam ir vyres-

niam kovotojui greitai patikėjo vis svarbesnes pareigas. 
Netrukus jis buvo paskirtas Šiaulių ir Radviliškio apskrity-
se veikusios Vytauto Didžiojo partizanų rinktinės vadu, o 
1947–1948 m. tapo Atžalyno rinktinės štabo viršininku. 
1948 m. kovo 15 d. įvykusiame pasitarime dėl Prisikėlimo 
apygardos įkūrimo dalyvavo Jungtinės Kęstučio apygar-
dos įgaliotiniai Petras Bartkus, Bronius Liesis, o šiaurinės 
Lietuvos partizanus atstovavo Atžalyno rinktinės vadas 
S. Radziulis, štabo viršininkas Leonardas Grigonis, štabo 
nariai Bronius Kriščiūnas, Vytautas Šniuolis ir partizanas 
Vijoklis. Petro Bartkaus pagrindiniais pagalbininkais–šta-
bo nariais tapo L. Grigonis-Krivis, B. Liesis-Naktis. Visą 
1948 metų balandžio mėnesį įkurtosios apygardos šta-
bas dislokavosi Dukto miške. Tačiau gana greitai Leonar-
das Grigonis pakeitė Petrą Bartkų apygardos vado pa-
reigose, šiam tapus J. Žemaičio dešiniąja ranka VLKSO.

Nuo 1948 m. rudens partizanai ruošėsi visos Lietu-
vos partizanų sričių vadų pasitarimui. Prisikėlimo apygar-
da buvo pasirinkta organizuojamam susitikimui, kadan-
gi ir strateginė padėtis buvo patogi, ir jos partizanų or-
ganizacinis pasiruošimas buvo neblogas. 1948 m. spalio 
mėn. Prisikėlimo apygardos vadovybė  – apygardos va-
das Leonardas Grigonis, štabo viršininkas Bronius Lie-
sis, informacijos ir spaudos skyriaus viršininkas Vytautas 
Šniuolis, apygardos vado adjutantas Mingilas ir techninis 
darbuotojas Viktoras Šniuolis  – persikėlė į Minaičių kai-
me Miknių sodyboje įrengtą bunkerį. Prisikėlimo apygar-
dos vadas L. Grigonis-Užpalis ir štabas turėjo užtikrinti 

Leonardas Grigonis (apie 1949 m., iš LGGRTC 
Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus fondų)
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apsaugą, kelių kilometrų spinduliu nuosekliai budėjo ry-
šininkai, nors jie apie svarbų vadų susitikimą nieko neži-
nojo. Suvažiavimo dalyviai 1949 m. vasario 6–20 d. po-
sėdžiauti persikėlė iš Sajų sodybos Balandiškio kaime į 
tuometį L. Grigonio bunkerį Miknių sodyboje Minaičiuo-
se. Kadangi L. Grigonis šiame susitikime paskirtas tre-
čiuoju LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pavaduotoju, 
jo parašas „Užpalis“ yra tarp 8 parašų ant Deklaracijos. 
Kaip Tarybos narys ir kaip Prisikėlimo apygardos vadas, 
jis turėjo pasirūpinti, kad Deklaracija būtų padauginta 
1000 egz. tiražu ir kuo greičiau pasiektų partizanų rinkti-
nes ir būrius. 1949 m. liepos 16 d. Leonardas pradėjo eiti 
J. Žemaičio adjutanto pareigas. O buvusį vadą paskyrus 
Lietuvos Ginkluotųjų pajėgų štabo organizacinio skyriaus 
viršininku, Grigonis paskirtas ir į LLKS Prezidiumo sekre-
toriaus pareigas. Prisikėlimo apygardos vadu vietoj jo ta-
po Povilas Morkūnas-Rimantas. Perdavęs vado pareigas 
Leonardas išvyko pas J. Žemaitį į būstinę Ariogalos Per-
naravos krašte ir skubiai ėmėsi ruoštis partizanų vado J. 
Žemaičio ir štabo žiemojimui. Po Petro Bartkaus žūties 
Leonardas Grigonis paskirtas LLKS Tarybos prezidiumo 
sekretoriumi, 1950 m. gegužės 30 d. Vyriausios vadovy-
bės pritarta Leonardo Grigonio kandidatūrai į LLKS ta-
rybos prezidiumo prokuroro pareigas. LLKS tarybos pre-
zidiumo pirmininko aktu L. Grigoniui suteiktas pulkininko 
leitenanto laipsnis. 

1950  m. vasaros pradžioje Leonardas sirguliavo. 
Jam reikėjo medikamentų ir priežiūros. Vaistų į bunkerį 
atnešdavo ryšininkė Marytė Pranevičiūtė. 1950  m. bir-
želio 6 d. suimta ir ištardyta specialiosios grupės čekis-
tų, apsimetusių partizanais, ji prisipažino esanti partizanų 
vyriausiosios vadovybės ryšių įgaliotinė ir žinanti L. Gri-
gonio bunkerio vietą. Po beveik mėnesį trukusių psicho-
loginio poveikio priemonių ryšininkė palūžo. 1950 m. lie-
pos 22 d. ji nuvedė čekistus į Ariogalos vlsč. Daugėliškių 
miške buvusį L. Grigonio bunkerį. Per bunkerio šturmą 
žuvo Leonardas Grigonis-Užpalis ir Maironio rinktinės ko-
votojai Aleksas Meškauskas-Elytė, Paulius, Juozas Tom-
kus-Gabrys, Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas ir partiza-
nas slapyvardžiu Banga (pavardė nežinoma). 

1950 metais LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko 
Jono Žemaičio įsakymu Leonardas Grigonis apdovano-
tas 1-ojo ir 2-ojo laipsnių Laisvės kovos kryžiais (po mir-
ties). 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Prezi-
dento dekretu jam suteiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio 
ordinas (po mirties) ir pulkininko laipsnis (po mirties).

BRONIUS LIESIS-KAUKAS, NAKTIS,  
POETAS ĖGLIS

Būdamas vos 21 metų, Bronius Liesis-Naktis pasi-
rinko savo sunkų kelią, atvedusį į Lietuvos didvyrių gre-
tas. 1922 m. balandžio 16 d. Ramygaloje, Broniaus ir Ma-

rijos Liesių šeimoje, gimė dvyniai  – Bronius ir Antanas. 
Dar po kelerių metų šeimoje gimė dvi dukros. Šeima bu-
vo išsilavinusi. Tėvas iki 1929 m. dirbo Ramygalos vidu-
rinės mokyklos direktoriumi. Iš ten buvo perkeltas į Ute-
ną, o dar po kelerių metų – į Jurbarką, kur iki prasidedant 
karui dirbo mokyklos direktoriumi. 1936 m. tapo Seimo 
nariu. Mama Marija Juodikaitė-Liesienė buvo matemati-
kos mokytoja. Bronius Liesis, baigęs Jurbarko gimnaziją, 
pasirinko žurnalistikos studijas Vytauto Didžiojo universi-
tete, bet studijavo neilgai. 1941 m. trėmimų metu tėvas 
buvo atskirtas nuo šeimos ir pateko į Rešotų koncentra-
cijos lagerį Krasnojarsko srityje, mirė tardomas 1942 me-
tų pradžioje. Mama ir seserys, nuvežtos į Slobodskij Rei-
dą, Syktyvdinsko r. Komijos sr. Mama mirė 1944 metais, 
sesuo pabėgo į Lietuvą 1947 metais, buvo suimta ir vėl 
išvežta – šį kartą į lagerį Archangelsko sityje. Į Lietuvą ji 
grįžo, kai broliai jau buvo žuvę. Prasidėjus nacių okupaci-
jai, Bronius kartu su broliu Antanu įstojo į pogrindyje vei-
kusią Lietuvos laisvės armiją (toliau – LLA). Ši organiza-

Bronislovas Liesis (apie 1949 m., iš LGGRTC 
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cija labiausiai žinoma kaip palaikiusi kovą tiek prieš na-
cius, tiek prieš sovietus. Paskutiniais vokiečių okupacijos 
metais Kaune jie užsiregistravo į desantininkų mokyklą ir 
pateko į Vokietiją. Vokietijoje pusę metų jie buvo moko-
mi. Karui artėjant į pabaigą, lietuvius, kurie mokėsi pana-
šiose mokyklose, pradėta siųsti į Lietuvos teritoriją. Prieš 
išvykstant iš Vokietijos broliai gavo nurodymus užmegzti 
ryšius su LLA ir Lietuvių Fronto (LF) struktūromis Rasei-
nių krašte. Pagal išleistus LLA nurodymus, visi grįžę de-
santininkai, kurių buvo apie 200, turėjo besąlygiškai pa-
klusti Lietuvoje besikuriančioms pogrindžio struktūroms, 
taip siekiant konsoliduoti pasipriešinimą. Broliai desantu 
nuleisti ties Baisogala. Aprengti jie iš anksto buvo rusų 
karininkų uniformomis. Apsimetę Raudonosios armijos 
kariuomenės pabėgėliais, Liesiai pasitraukė į pietus, kur 
prisijungė prie Pietryčių Žemaitijos partizanų. Greičiausiai 
čia jie ir susipažino su Jonu Žemaičiu-Vytautu. Prabėgus 
keleriems kovos metams, 1947 m. lapkričio mėnesį Bro-
nius Liesis-Naktis kartu su Petru Bartkumi-Mažrimu gavo 
labai rimtą užduotį – organizuoti apygardą. Naujasis da-
rinys turėjo užimti teritoriją tarp Žagarės ir Jurbarko bei 
tapti jungiamuoju saitu su kitomis apygardomis. Apygar-
dos štabas buvo suformuotas jau 1948 m. kovą, o balan-
džio 1 d. buvo paskelbtas įsakymas Nr. 1, kuriuo įteisin-
tas naujos apygardos įkūrimas. Perimdami J. Žemaičio-
Vytauto taktiką, naujos apygardos štabo nariai įsirengė 
kelis bunkerius Radviliškio–Kairių apylinkėse. Ypač gerai 
buvo įrengtas bunkeris Dambrausko sodyboje (Dvarnin-
kų k., Radviliškio r.). Įėjimas buvo iš negyvenamos namo 
dalies, vidus apkaltas lentomis, atvesta elektra. Būtent 
šiame bunkeryje įsikūrė B. Liesis kartu su L. Grigoniu. 
Čia buvo redaguojamas apygardos laikraštis „Prisikėlimo 
ugnis“. Bronius buvo vienas iš nedaugelio partizanų, stu-
dijavusių žurnalistiką, todėl buvo paskirtas redaguoti lai-
kraštį. B. Liesis taip pat pasižymėjo kaip poetas bei rašy-
tojas. Deja, B. Liesio kūrybos išliko nedaug. 

Kai po keturių mėnesių P. Bartkus-Mažrimas buvo 
paskirtas dirbti į VLKSO, apygardos vadu buvo išrinktas 
Leonardas Grigonis-Užpalis, o štabo viršininku – B. Lie-
sis-Naktis. Šis išsilavinęs partizanas prisidėjo prie organi-
zacinio partizanų darbo: jis parengė LLKS baudžiamųjų 
nuostatų projektą ir pluoštą kitų dokumentų. LLKS Tary-
bos prezidiumo nariu tapo 1949 m. visų Lietuvos partiza-
nų vadų suvažiavimo metu. Jis dalyvavo įkuriant LLKS ir 
buvo vienas iš suvažiavimo metu pasirašytos Nepriklau-
somybės deklaracijos kūrėjų bei signatarų. Pasibaigus 
suvažiavimui ir visiems išsiskirsčius, B. Liesiui žygiuoti to-
li nereikėjo. Visai šalia, už keleto kilometrų, Užpalių miš-
ke, buvo įrengta viena pagrindinių Prisikėlimo apygardos 
vadaviečių. Nežinia, ar Bronius grižo ten, ar slėpėsi kur 
kitur, tačiau 1949 m. rugpjūčio 13 d. Bronius Liesis-Nak-
tis kartu su P. Bartkumi-Žadgaila žuvo. 1950 m. lapkri-
čio 23 d. LLKS tarybos prezidiumas Bronių Liesį-Naktį už 

nuopelnus partizaninėje kovoje apdovanojo I ir II laipsnio 
Laisvės kovos kryžiais (po mirties). Atgavus nepriklauso-
mybę, 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Pre-
zidento dekretu B. Liesiui buvo suteiktas Vyčio Kryžiaus 
1-ojo laipsnio ordinas (po mirties). 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis neteko išskirtinių as-
menybių – patyrusių kovotojų, poetų, dar vokiečių oku-
pacijos metais įsitraukusių į laisvės kovą. Jie neturėjo ga-
limybės kurti šeimos, o Jono Žemaičio atveju – negalėjo 
gelbėti savo mirštančios žmonos ir auginti sūnaus. 

2009 m. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė isto-
rinį sprendimą, suteikdamas signatarų statusą Lietuvos 
partizanų vadams, 1949  m. vasario 16-ąją pasirašiu-
siems Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Deklaraciją. Signa-
tarų statusas po mirties suteiktas Jonui Žemaičiui-Vytau-
tui, Adolfui Ramanauskui-Vanagui, Juozui Šibailai-Me-
rainiui, Leonui Grigoniui-Užpaliui, Aleksandrui Grybinui-
Faustui, Vytautui Gužui-Kardui, Broniui Liesiui-Nakčiai 
ir Petrui Bartkui-Žadgailai. Šiuos vardus įrašykime savo 
širdyse.

Naudota literatūra:
1. Alfonsas Vaišvila, Nenusilenkusi Šiluva, Vilnius, 

2018.
2. Aistė Petrauskienė, Gediminas Petrauskas, Vykintas 

Vaitkevičius, Partizanų bunkeris Daugėliškių miške, 
Vilnius, 2017.

3. Algimantas Petrauskas, Tėvynei jo plakė širdis, 
2005.

4. Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje, Vilnius, 1999.
5. Laisvės kovų ir netekčių metai, II t. Vilnius, 2016. 
6. Lietuvos gyventojų genocidas 1939–1941, I t., Vil-
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7. Kęstučio apygardos vadai, Kaunas, 2015. 
8. Ričardas Čekutis, Signatarai, apgynę valstybės 
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nardui-grigoniui-uzpaliui-atminti/3012.
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Nepriklausomoje Lietuvoje kurį laiką gyveno ir kūrė 
garsūs šveicarai: kalbininkai Franzas Brenderis (1894–
1938), A. E. Sennas (1932–2016), Gottliebas Stude-
rus (1899–1979). Bet garsiausi buvo profesoriai Juozas 
Eretas (1896–1984) ir botanikas Konstantinas Regelis 
(1890–1970).

Kitą šveicarų desanto Kaune grupę sudarė architek-
tai, daugiausia Vintertūro technikos mokyklos absolven-
tai (1). Pirmasis 1920 m. rugpjūčio mėn. į Kauną atvyko 
Adolfas Kellermiulleris (1895–1981). Nuo 1921 m. dirbo 
Lietuvos atstatymo komisariato (LAK) Planavimo skyriuje 
Kaune, skyriaus vadovu, laikinai ėjo komisaro pareigas. 
Lietuvos atstatymo komisariatas buvo „aukščiausias Lie-
tuvos atstatymo organas“.

Jis siekė sudaryti patogias gyvenimo sąlygas pa-
prastuose statiniuose. Kaune vyko diskusija apie planin-
gą miestų plėtrą kaip esminę modernybės raiškos formą. 
1923 m. akcentuojama racionalaus urbanistinio planavi-
mo būtinybė. Architektas sudarė pirmuosius metodinius 
urbanistinio planavimo principus: „Kiekvienas miestas tu-
ri būti padalytas į juostas (zonas), kad tokiu būdu kiekvie-
ną dalį aiškiai būtų galima priskirti tam tikros rūšies sta-
tymui“(2). Architektas nurodė, kad miestų statybose rei-
kia turėti reikalų su trimis statymo dalimis: prekybos sri-
tis, centras, gyvenamoji miesto dalis („sodnų miestas“) ir 
fabrikų dalis, pramonės būstinė.

Nedidelių gyvenviečių statybai naudojo medie-
ną. Miestų planavimo reikalais važinėjo po visą Lietuvą. 
1923 m. birželio mėnesį paliko Kauną, sulaukęs pasiūly-
mo darbuotis Vintertūre, bet jo širdis visuomet liko Kaune. 
Yra išlikęs gyvenamasis namas, statytas 1923 m. „Ragu-
čio“ fabriko darbuotojams (architektai Vladimiras Dube-
neckis (1888–1932), Mykolas Songaila (1874–1941) ir 
A. Kellermiulleris). Šiame name savaip interpetuojami lie-
tuviški ornamentai buvo papildyti modifikuotomis baroko 
formomis ir taip sujungė dvi pagrindines tautiškumo raiš-
kos tendencijas į vieną kūrinį (3).

Hermannas Siegristas (1894–1978), dar vienas ar-
chitektas iš Vintentūro, į Kauną atvyko 1921 m. vasarą. 
Lietuvos atstatymo komisariate dirbo vyriausiuoju inžinie-
riumi, Paulas Kressibuchas iš Kroiclingeno Turgu kanto-

Juozas Brazauskas, istorikas, publicistas

Šveicarų architektas Eduardas Peyeris, 
Ariogalos šv. Arkangelo Mykolo 
bažnyčios projektuotojas

ne – darbų vykdytoju. 1922 m. pavasarį jie šių pareigų at-
sisakė ir sugrįžo į Šveicariją. 

Architektas Eduardas Peyeris (1894–1940), kilęs iš 
Baltenswilio Aargau kantone, liko Kaune. Nuo 1921  m. 
laikinai dirbo Lietuvos atstatymo komisariate. Nuo 
1923 m. gruodžio mėn. dėl etatų mažinimo buvo atleis-
tas. Kaune yra išlikę pagal jo projektą statytų pastatų (ba-
rokiniame vienuolyno komplekse prie Rotušės veikusi jė-
zuitų gimnazija – pastatytas trečias aukštas). Pagal archi-
tekto projektą 1922 m. pradėta statyti vokiečių aukštes-
nioji realinė mokykla Vytauto prospekto ir Ūkio gatvių (da-
bar Totorių g.) sankirtoje. Statybos darbai užbaigti pagal 
architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio (1893–1993) 
projektą. 1930  m. mokyklai suteiktas gimnazijos statu-
sas. Architektas E. Peyeris parengė pavyzdinės gyven-
vietės Panemunėje projektą („Panemunės būstinė“), bet 
dėl finansinių priežasčių projektas liko neįgyvendintas. Jis 
galėjo būti „pavyzdingu ekonominės konstrukcijos ir este-
tikos žvilgsniu“(4).

Kėdainiuose architektas E. Peyeris 1922 m. parengė 
miesto rekonstrukcijos planą. Jo sumanymas buvo įgy-
vendintas tik iš dalies: suformuota ištuštėjusi buvusios 
Radvilų dvarvietės teritorija ant dešiniosios viršutinės Ne-
vėžio terasos, išplatinta Josvainių gatvė ir apstatyta liau-
diškos architektūros mediniais bei istorizmo stiliaus mū-
riniais namais. Pastarasis stilius, kuriam būdingas bokš-
telių, erkerių, mezoninų ir mansardų komponavimas, XX 
a. antrajame ir trečiajame dešimtmečiuose išpopuliarėjo 
daugelyje Europos šalių. 

Atleistas iš darbo E. Peyeris ėmėsi savarankiško 
verslo. Žymiausias jo kūrinys – Ariogaloje pastatyta Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčia. 1915  m. rusų ir vokiečių 
mūšių metu bažnyčia buvo sudeginta. Kartu sudegė var-
pinė, inventorius, brangūs indai ir liturginiai drabužiai. Ne-
tekę senosios bažnyčios, ariogališkiai meldėsi grūdų san-
dėliu paverstoje bažnyčioje…

1926 m. Vidaus reikalų ministerijos Statybos inspek-
cija patvirtino 7 bažnyčių, tarp jų ir Ariogalos bažnyčios 
brėžinius. Tais pačiais metais prasidėjo naujos mūrinės 
bažnyčios statybos darbai. Dėl didelių užmojų ir nuo-
latinio lėšų stygiaus statybos vyko ilgai  – nuo 1926 iki 
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1939 m. Darbų eiga rūpinosi kunigas Antanas Simanavi-
čius. Jo rūpesčiu, parapijiečių aukomis pastatyta mūrinė 
bažnyčia ant senos bažnyčios pamatų. 1939 m. bažny-
čią Šv. arkangelo Mykolo titulu konsekravo Kauno arki-
vyskupas Juozapas Skvireckas (1873–1959). 

Bažnyčia istorinė, turi neoklasicizmo ir neobaroko 
bruožų, stačiakampio plano, bazilikinė, dvibokštė. Vidus 
trijų navų. Dvibokštė neogotikinė bažnyčia atspindi savi-
tos lietuviškos modernios architektūros stiliaus paieškas 
Nepriklausomybės metais (5).

Architektas E. Peyeris mirė 1940 m. vasario 21 d., 
pragyvenęs tik 46 metus. Palaidotas Kauno evangelikų 
liuteronų kapinėse šalia Dovo Zauniaus (1892–1940), 
1925–1927 m. įgaliotojo ministro Berne ir nuolatinio at-
stovo Tautų Sąjungoje, 1929–1934 m. Lietuvos užsienio 

reikalų ministro, palaidoto tose pačiose kapinėse…viena 
valanda anksčiau.

Literatūra:
1. Judith Lewonig, Lietuva ir Šveicarija. Vilnius, 2017, 

p. 98;
2. Adolfas Kelermileris, Dėl miestų statybos. Lietuva, 

1923 m. kovo 22 d., Nr. 65, p. 2.
3. Lietuvos tarpukario architektūrins palikimas: materi-

alumo ir nematerialumo dermė. Mokslo monografija. 
Sudarytojas Vaidas Petrulis, Kaunas, 2015;

1. Judith Lewonig, Lietuva ir Šveicarija. Vilnius, 2017, 
p. 100.

Architektas Eduardas Peyeris

Rugsėjo 29 d. Ariogaloje įvykusios bažnyčios pastatymo jubiliejui 
skirtos šventės momentas. Gintauto Jankausko nuotrauka

II. MŪSŲ KRAŠTO PAVELDO GINTARAI 19



Raseiniškiai pelnytai didžiuojasi gražuole Dubysa. 
Iš šiaurės rytų pietvakarių kryptimi rajoną kertanti Duby-
sa vadinama viena gražiausių Lietuvos upių. Apie Duby-
sos grožį, krantus, žaliuojančius lyg rūtos, geltonplaukes, 
braidančias po rasą, prieš šimtmetį rašė lietuvių klasikas 
Maironis. Ne vienas dailininkas, poetas, rašytojas iš Du-
bysos sėmėsi įkvėpimo, ieškojo dvasiai atgaivos. Neatsi-
tiktinai Dubysos regioninio parko lankytojų centro ekspo-
zicijos tema – „Apdainuotoji Dubysa“.

LANKYTOJŲ CENTRAS – PAŽINIMUI

Kaulakių kaime Pagojukų seniūnijoje iškilęs pastatas 
pastaruoju metu itin domina pakeleivius, vykstančius link 
poeto Maironio sodybos-muziejaus ar Radviliškio. Tai – 
Dubysos regioninio parko lankytojų centras. Šio pastato 
statybos iniciatorė – Valstybinė saugomų teritorijų tarny-
ba prie Aplinkos ministerijos, darbai finansuojami 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių 
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 
priemonės Nr. 05.4.1 – APVA-V-016 „Saugomų teritorijų 
ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lan-

kymui projekto „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritai-
kymas pažinti (I)“ lėšomis. 

Tikėtina, kad per metus lankytojų centre bus įreng-
ta moderni ekspozicija, supažindinanti su parko gamtos 
ir kultūros vertybėmis, erdvė parodoms, edukacijoms, 
konferencijoms rengti, taip pat darbo kabinetai antrame 
aukšte. Jau 2020 m. pabaigoje mokytojai turės galimybę 
pravesti gamtos mokslų ir integruotas pamokas, artimiau 
susipažinti su parko steigimo tikslais, vertybėmis, nes tik 
pažinimas skatina aplinkosauginį suvokimą ir atsakomy-
bę savo gyvenamajai aplinkai, tėvynei, planetai. Lanky-
tojai, prieš leisdamiesi į žygius, ekskursijas, iš direkcijos 
specialistų gali tikėtis specialių, gal ir „gurmaniškių“ ži-
nių apie fauną ir florą, gilaus Dubysos upės slėnio krašto-
vaizdį ir jo formavimąsi, žmogaus veiklos ir gamtos ciklų 
gyvavimo santarvę, kuri užtikrino Dubysos slėnio krašto-
vaizdį tokį, kokį jį matome dabar.

JEI NE DU BIESAI, NETURĖTUME DUBYSOS? 

Dubysa savo tėkmę pradeda Šiaulių rajone, prie Bu-
bių. Pagal padavimą, tose vietose du biesai (velniai) bu-
vo įjunkę jodinėti arkliais naktigonėse. Išaušus rytui, že-

Laimutė Pečkaitienė, Dubysos regioninio parko direkcijos vyr. specialistė, kultūrologė

Apdainuotoji Dubysa

Dubysos regioninio parko lankytojų centras Kaulakiuose. Vyganto Kilčausko nuotrauka
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maičiai rasdavę arklius ne tik nepailsėjusius, bet net vi-
sai nuvargusius, „velnių nujodinėtus“. Supratę, kas įvy-
ko, keikdamiesi šaukdavę, kad tai padarę du biesai (že-
maitiškai – „du biesa“). Nuo tada upė ir vadinama Duby-
sa. Vaizdingesnėje upės vardo kilmės versijoje bylojama, 
kaip apžiūrėdamas po naktigonės arklius gaspadorius 
pastebėjo, jog arkliai nepailsėję, suplukę. Mąstė gaspa-
dorius šiaip, mąstė taip ir sugalvojo pasergėti. Pasiun-
tė vyriausiąjį sūnų naktigonius sergėti. Tas, įlindęs į tan-
kiausią krūmą, stebi. Prieš pat vidurnaktį jį suėmė toks 
miegas, kad niekaip negalėjo atsilaikyti. Užmigdamas 
vos spėjo pamatyti, kad naktigoniai irgi beužmiegą. Kai 
saulė pažadino „sargą“, arkliai stovėjo šlapi nuo prakai-
to, drimbančiomis putomis apsidrabstę. Kitą naktį gaspa-
dorius sargauti siuntė vidurinįjį sūnų, bet ir tas nieko ne-
matė. Trečią naktį atėjo eilė jaunėliui. Šis, žinodamas, kas 
nutiko broliams, nutarė pergudrauti. Įsipjovė pirštą, kad 
skaudėtų, ir laukia. Prieš vidurnaktį jį suėmė miegas, bet 
kentėjo iš paskutiniųjų, sūpuodamas skaudančią ranką. 

Staiga mato: iš krūmų iššoko du velniai, sėdo ant arklių 
ir pradėjo jodinėti. Jaunėlis čiupo mietą, šaukdamas: „Du 
biesa, du biesa!“, ir ėmė pliekti biesus. Tie, smarkiai va-
nojami ir neturėdami kur dėtis, prasmego skradžiai žemę. 
O toje vietoje, kur du biesai prasmego, išsiliejo upė, kuri ir 
šiandien teka, Dubysa vadinama. 

Dar Dubysos vardas kildinamas iš žemaitiško žodžio 
„dūbė“. Upės vagoje sietuvos kaitaliojasi su seklumomis, 
yra daug duobių, duburių, kuriuos žemaičiai ir vadinda-
vę dūbėmis, o upę pradėję vadinti Dubysa. Archeologinių 
kasinėjimų duomenimis, Bubiuose gyventa jau V amžiuje. 
Istoriniuose šaltiniuose minima Dubysos pilis (vok. Dobit-
zen), pastatyta 1230 m. Pasak legendos, piliakalnio vie-
toje stovėjusi Dubysos pilis „nors ir stipri buvo, bet sykį ją 
užpuolė tiek daug priešų, jog neatsilaikė gynėjai. Priešai 
leido išeiti moterims ir išsinešti su savimi tai, kas bran-
giausia. Moterys sukišo į maišus vyrus ir nutempė žemyn 
su savimi. Vyrai išsigelbėję pasikvietė pagalbos ir puolė 
pilį. Priešus jie sumušė, bet sudegė ir tvirtovė. Iš tų pe-

Kupoliavimas Padubysio pievose.  
Laimutės Pečkaitienės nuotrauka

Akmuo Dubysoje. Vyganto Kilčausko nuotrauka

Dubysa. Luko Rebždžio nuotrauka
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lenų susidarė kalnas – Bubių piliakalnis.“ Žinoma legen-
da, kad rusų caras Petras I galėjo rasti didžiojo žemai-
čių karaliaus Ring-Goldo (kunigaikščio Rimgaudo, Rin-
gaudo) turtą, paslėptą Bubių apylinkėse. O gal dar nie-
kas jo nerado?1 Kai kurie tyrinėtojai bando Dubysos pa-
vadinimą sieti su slaviška šaknimi (analogija Dubičiai pie-
tų Dzūkijoje). 

DUBYSOS TYRIMŲ APŽVALGA 

Dubysos tyrinėjimai pradėti 1796  m. (de Vitte), 
1823 m. (Rokosovskij), 1901–1902 m. (Belickij), 1903 m. 
(Šistovskij), 1913 m. (Beliovin), 1936 m. (prof. S. Kolupai-
la ir K. Pakštas). 1903 metais išsamius Dubysos geologi-
nius tyrimus atliko K. Viskantas. 1936 m. Lietuvos moks-
lininkai prof. S. Kolupaila ir K. Pakštas tyrinėjo Dubysos 
hidrologiją. 1903 m. Raseinių apskrities bajorų vadovas 
istorikas, kraštotyrininkas I. Bušinskis (Ignacy Buszyns-
ki) XIX a. viduryje aprašė Dubysą ir jos apylinkes veika-
le „Dubysa – didžiausia senosios Žemaitijos kunigaikštys-
tės upė“. Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvos universi-
tetų ir kolegijų studentai nemažai domėjosi Dubysos re-
kreaciniais ištekliais, parašė nemažai darbų apie Duby-
sos pritaikymą turizmui. Dubysos regioninio parko direk-
cija vykdo gyvosios ir negyvosios gamtos monitoringus 
(stebėjimus).

DUBYSOS – VENTOS KANALAS 

Dubysa yra dešinysis Nemuno žemupio inta-
kas, 14-ta pagal ilgį Lietuvos upė. Pačiame aukštupy-
je apie 6 km ji teka siauru vingiuotu slėniu. Lygiagrečiai 
su upe aukštupyje yra Dubysos–Ventos kanalas. Sie-
kiant ištirti Dubysos ir Ventos sujungimo galimybes, Du-
bysa buvo išsamiai tyrinėta generolo de Vitte 1796  m.  
Dubysos–Ventos kanalas pradėtas kasti 1825 m. Jis jun-
gia Dubysos ir Ventos aukštupius. Su Dubysa jungiasi 
prie Bubių (Šiaulių r.), su Venta  – prie Tolučių (Kelmės 
r.). Į Dubysos–Ventos kanalą įjungtas Kurtuvos žemupys, 
o jos aukštupys virto kanalo dešiniuoju intaku. Vietomis į 
kanalą įjungta Dubysos vaga. Tarp Bubių ir Padvarninkų 
(Kelmės r.) šalia Dubysos iškastas perkasas, nes Duby-

1  Pagal Chas. L. Thourot Pichel „Žemaitija“.
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sa šiame ruože netinka laivybai. Kanalo ilgis 15 km, bu-
vo statoma 20 šliuzų. Norėta Nemuno baseiną jungti su 
Baltijos jūra, nes Nemuno žiotys buvo valdomos Prūsijos. 
Statyba nutrūko per 1831  m. sukilimą. XX a. nutraukti 
darbai buvo atnaujinti, bet Pirmasis pasaulinis karas juos 
vėl nutraukė. Šiandien Dubysos–Ventos kanalas prakti-
nės reikšmės neturi, tačiau įdomus kaip kultūros paveldo 
objektas, rodantis siekius „apvaldyti“ gamtą. Dubysos–
Ventos kanalas įeina į Kurtuvėnų regioninį parką. Vieto-
mis kanalo vaga sutampa su Dubysos vaga. Raseinių ra-
jone nespėta pastatyti kanalo, vandens pakėlimo šliuzų: 
buvo suvežta žvyro, granito plokščių, tašų, kuriuos aplin-
kinių dvarų, kaimų gyventojai panaudojo savo reikmėms. 
Apie 1965 m. Kelmės rajone užrašytas toks pasakojimas: 
„Baudžiavos laikais ponai norėjo Dubysa laivais plaukioti. 
Buvo planas – Dubysą sujungti su Venta. Sušaukė agen-
tus. Kasė „kapanicą“ (kanalą). Ta kapanica yra netoli Kor-
sako, po Valio, Borisos kolionija (sodyba). Apie Barec-
kius. Kapanica buvo laivams stovėti. Kapanicos dugną 
išgrindė. Pavaikščiok padubysiais, tą kapanicą pats gali 
rasti.“ 

AKĮ GLOSTANTIS KRAŠTOVAIZDIS 

Dubysos slėnis yra vienas išraiškingiausių ir vaizdin-
giausių upės erozinio slėnio kraštovaizdžio pavyzdžių Lie-
tuvoje. Upė čia teka vienodu apie 500 m pločio V formos 
pavidalo slėniu. Statūs Dubysos šlaitai tiesiog nusileidžia 
į slėnio dugną. Beveik visur slėnis vienodo gylio: aukštu-
pyje 40 metrų, vidurupyje (ties Betygala) 60 metrų, že-
mupyje  – 50 metrų. Slėnį, ypač žemupyje, vagoja sen-
vagės. Labai įspūdingas plačiadugnis stačiašlaitis Duby-
sos senslėnis, išraižytas intakų, slėnių ir vingių. Upės kil-
pos ir senvagės, miškais apaugę šlaitai, salpinės pievos, 
vandeningi ir sraunūs intakai, tekantys giliais slėniais, su-
daro savitą ekosistemą, turtingą augalų ir gyvūnų rūšių.  
Siekiant išsaugoti trapų grožį buvo įkurtas Dubysos regio-
ninis parkas, kuriame galima ne tik aplankyti piliakalnius, 
miestelius, kaimus, bet ir pasidžiaugti puikiais kraštovaiz-
džiais bei išvysti įdomių gamtos darinių: skardžių, senva-
gių, raguvų, šaltinių. Tinkamiausias būdas tai pamatyti– 
plaukti baidarėmis, keliauti pėsčiomis ar dviračiais. 

Dubysos kraštovaizdis rudenį.  
Vytaliaus Judicko nuotrauka
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Teminis maršrutas „Raseinių rajono dvarų kultū-
ros pėdsakai“ gimė 2018 m. studijuojant Vytauto Didžio-
jo universitete, Menų fakultete, Kultūros paveldo ir turiz-
mo magistrantūros studijų programoje. Rašant baigiamąjį 
magistro darbą „Raseinių rajono dvarų sodybų paveldas: 
kultūrinė vertė ir panaudos galimybės“, kilo idėja sukur-
ti naują turizmo produktą – teminį maršrutą. Tai kultūrinio 
turizmo entuziastams skirtas maršrutas, kuriuo keliaujant 
teks įveikti daugiau nei 100 km ir aplankyti Biliūnų, Bur-
biškių, Čėkuvos, Gėluvos, Katauskių, Palukščio, Skarai-
tiškės ir Žaiginio dvarų sodybas. 

Kiekviena į maršrutą įtraukta dvaro sodyba turi sa-
vo unikalią, turtingą, bet, deja, tik nedaugeliui žinomą is-
toriją. Vienas dvarų sodybas valdė giminės, žinomos vi-
soje Lietuvoje, ir paliko ryškų pėdsaką krašto gyvenime, 
kitos pateko į žinomų ir skaudžių Lietuvos istorijos įvykių 

verpetą. Laikas Raseinių krašto dvarų sodyboms negai-
lestingas, dauguma pastatų sunykę, apgriuvę, laukian-
tys naujų šeimininkų ir galimybės atgimti arba sunykti 
amžiams. Šiame straipsnyje abėcėlės tvarka pateikiame 
trumpą į maršrutą patenkančių dvarų sodybų istoriją.

BILIŪNŲ DVARO SODYBA

Pirmasis medinis namas rūmų vietoje stovėjo XVI–
XVII a., tuomet dvaro sodyba pradėta vadinti Bilevičiais, 
vėliau Biliūnais. XVII a. pabaigoje ant senųjų buvusio na-
mo rūsių mūrinius dvaro rūmus pastatydino žemaičių sta-
lininkas Steponas Aleksandras Bilevičius. Dvaro sody-
ba ilgai priklausė Bilevičiams, vėliau Pilsudskiams, Draš-
kovskiams. Dabar dvaro sodybą valdo Kaminskų giminė. 

Šiaurės karo metu, 1702 m., rūmuose buvo įsikūręs 

Arnas Zmitra, VšĮ „Atrask Raseinius“ direktorius

Raseinių rajono dvarų 
kultūros pėdsakais

Teminio maršruto atvartas  
(maketuotoja Gustė Statulevičiūtė)

Teminio maršruto žemėlapis  
(maketuotoja Gustė Statulevičiūtė)
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Karolio XII štabas. Manoma, kad tuo metu į pietus nuo 
Biliūnų dvaro sodybos buvo įrengti gynybiniai įtvirtinimai, 
vadinami Volų pilaite. 1812 m. Biliūnų dvaro rūmuose bu-
vo apsistojęs Napoleono armijos maršalas Žakas Makdo-
naldas. Antrojo pasaulinio karo metais dvaro rūmai bu-
vo paversti ligonine. Tuomet su sovietinės valdžios prie-
žiūra čia gydytas partizanas Juozas Kasperavičius. Po 
1945  m. ligoninės šturmo jis išgelbėtas, 1946  m. tapo 
Jungtinės Kęstučio apygardos vadu.

Iki mūsų dienų išliko keturi dvaro sodybos ansamblio 
pastatai (rūmai, svirnas, ūkinis pastas, ledainė) ir parkas.

BURBIŠKIŲ DVARO SODYBA

Raseinių žemės teismo knygose dvaro sodyba pirmą 
kartą paminėta 1672 m. Ją valdė Daugirdų, Jankevičių ir 
Skripkauskų giminės. 1834 m. Burbiškių dvaro sodybo-
je kilo gaisras: sudegė gyvenamasis namas, bravoras ir 

Burbiškio dvaro rūmai.  
Arno Zmitros nuotrauka, 2018 m.

Burbiškių dvaro rūmai apie 1939 m.  
Šaltinis: http://www.heritage.lt/dvarai/foto.php?id=178, 

žiūrėta 2018 01 04

Čėkuvos dvaro rūmų fasado fragmentas. Arno Zmitros nuotrauka, 2018 m.

nauji tvartai. Dabartinis dvaro sodybos užstatymas susi-
formavo XIX a. pirmoje pusėje, kai po gaisro buvo pasta-
tyti nauji dvaro rūmai ir ūkiniai pastatai.

Dvaro sodyba klasicistinio laikotarpio, turinti laisvo 
planavimo bruožų. Pagrindinis sodybos akcentas  – rū-
mai. Pastatas klasicistinis, vieno aukšto su mezoninu ir 
skliautiniais rūsiais. Didingumo dvaro rūmams suteikia 
klasicizmo laikotarpiui būdingas portikas su kolonomis. 
Rūmų patalpos suplanuotos asimetriškai. Dvaro pagalbi-
niai pastatai – liaudies architektūros formų.

1994 m. dvaro sodyba privatizuota, ją įsigijo Kęstutis 
Skamarakas, kuris iki šiol yra dvaro sodybos šeimininkas.

ČĖKUVOS DVARO SODYBA

Seniausi duomenys apie dvaro sodybos egzistavimą 
mus pasiekia iš XVI a. vidurio. To meto šaltiniuose mini-
mas Ariogalos dvaras, nuo XVII a. pr. jau minimas Čėku-
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vos pavadinimas. Tikslių ir nuoseklių duomenų apie Čė-
kuvos dvaro sodybą aptinkama XVII a., kai ji pereina kai-
myninio dvaro (Gėluvos) savininkams Kenstartams. Vė-
liau dvaro sodybą valdė Šemetos ir Mileriai. 

Po Antrojo pasaulinio karo, nuo 1944 m. iki 1954 m. 
Čėkuvos dvaro rūmuose veikė gimnazija. 1964 m. rūmai 
pritaikyti 100 vietų tuberkuliozės ligoninei, kuri veikė iki 
1990 m. Iki šių dienų išlikę apgriuvę dvaro rūmai, senojo 
svirno liekanos ir dvaro sodybos parko fragmentai. 

GĖLUVOS DVARO SODYBA

Gėluvos dvaro sodybos iškilimas siejamas su XVII a. 
pr. ją valdžiusiais Kenstartais, vienais pirmųjų Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės kalvinistais. 1549–1551 m. Ber-
žėnų tijūnas, Žemaitijos vaiskis Sebastijonas Kenstartas 
Gėluvos dvaro sodyboje įkūrė kalvinistų bendruomenę, 
vėliau pastatė medinę bažnyčią. Kenstartai Gėluvą valdė 
iki 1699 m. Per tą laiką Gėluvos dvaras buvo vienas svar-
biausių ir žinomiausių dvarų Žemaitijoje. 1611 m. Kristina 
Kenstartienė savo vyro garbei ant nedidelės kalvos kai-
riajame Dubysos krante pastatė mūrinę kalvinų bažnyčią. 
1699 m. Gėluvą nusipirko katalikas, Vitebsko vaivadijos 
pastalininkis B. Chlevinskis. 1911 m. dvaro sodyba atite-
ko Marijonui Mykolui Stanislovui Puzinui, o 1925 m. dva-
ro sodybos centrą su 80 ha už 6000 dolerių įsigijo Elena 
Baltrušaitienė.

1944 m. dvaro sodyba pritaikyta sodininkystės ūkiui, 
dvaro rūmuose įsikūrė ūkio kontora. 6 dešimtmetyje dva-
ro sodybos ūkiniai buvo rekonstruoti, pritaikant juos ūkio 
reikmėms. Iki šių dienų išlikę XIX a. pab. statyti dvaro rū-
mai. Apie 1915 m. prie rūmų pristatytas klasicistinio sti-
liaus priestatas.

KATAUSKIŲ DVARO SODYBA

Katauskių kaimo pavadinimas kildinamas nuo dva-
ro sodybos, o ji pavadinimą gavo nuo vienų pirmųjų dva-
ro sodybos savininkų Kotovskių, kurie pirmą kartą minimi 
1540 m. Vėliau dvaro savininkai ne kartą keitėsi, jais bu-
vo Zabielos, Pšeciševskiai, Horodeckiai. XIX a. pr. dvarą 
pradėjo valdyti Korevų giminė. Jie pastatė dvaro koply-
čią, kurioje ir yra palaidoti. 1907  m. spaudžiamas sun-
kumų Katauskių dvaro savininkas Henrikas Koreva dva-
rą pardavė Stanislovui ir Antaninai Korzonams. Ši giminė 
dvarą valdė iki 1941 m., kol birželio mėnesį, pirmųjų ma-
sinių trėmimų metu, buvo ištremti. 

Sovietmečiu dvaro sodyba buvo nacionalizuota. Įdo-
mu, kad sovietinė valdžia dvaro koplyčioje įrengė parduo-
tuvę. Rūsyje buvę Korzonų palaikai sustumti į vieną kam-
pą ir užmūryti, atlaisvinta vieta naudota sandėliavimui. 
Vėliau iš koplyčios parduotuvė iškelta, joje įrengtas kolū-
kio sandėlis. 1956 m. gyvenamasis dvarininkų namas su-
naikintas, o vietoj jo buvo įrengta kolūkio kontora.

Katauskių dvaro sodybos koplyčia. VšĮ „Atrask Raseinius“ nuotrauka, 2016 m.
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Iki šių dienų išlikę XIX a. dvaro pastatai: koply-
čia, tvartas, arklidė, klėtis, sandėlis. Dvaro koplyčia Ra-
seinių rajono savivaldybės lėšomis 2008  m. tyrinėta ir 
sutvarkyta.

PALUKŠČIO DVARO SODYBA

Pirmieji šaltiniai apie dvaro sodybą išlikę iš 1684 m. 
XVIII a. dvarą valdė Januškevičiai, Christianavičiai, Jur-
kevičiai. 1864  m. pastatytas naujas (medinis) dvarinin-
kų gyvenamasis namas, vadinamas ponų namu (išlikęs). 
1863  m. Palukščio dvaras buvo konfiskuotas. 1873  m. 
dvaro sodybą iš varžytinių įsigijo rusų pareigūnas Alek-
sandras Faliejevas. 1877 m. jis pardavė Palukštį su pali-
varkais lenkų kilmės rusų armijos atsargos majorui Alek-
sandrui Christijanavičiui. 1911 m. rugpjūčio 26 d. žemes 
Milašaičių kaime su vandens malūnu ir ūkio trobesiais nu-
sipirko Danielius ir Pranas Rudžianskai. Vykdant Žemės 
reformą, pagrindinę dvaro sodybą galutinai įsigijo Ru-
džianskai. 1941 m. dvaro šeimininkai buvo ištremti į Sibi-
rą. Dvaro sodyba nacionalizuota. Sovietiniais metais Pa-
lukščio dvare buvo įsikūrusi Milašaičių kolūkio kontora ir 
pradinė mokykla. 

Iki mūsų dienų išliko trys autentiški dvaro sodybos 
pastatai: ponų namas, klėtis, tvarto liekanos, rekonstruo-
tas kumetynas.

SKARAITIŠKĖS DVARO SODYBA

Dvaro sodybos ir kaimo pavadinimas kildinamas nuo 
dvarą valdžiusių Skaraičių giminės pavadinimo. Pirmuo-
ju Skaraitiškės dvaro sodybos paminėjimu galima laikyti 
1582 m., kai Mykolas Skaraitis dovanojo žmonai Skarai-
tiškės dvarą (tuomet vadintą Padubysiu). Skaraičiai dvarą 
sodybą valdė iki 1683 m., vėliau valdė Labunovskių, Ga-
bševičių, Siriatavičių giminės. XIX a. pradžioje Skaraitiš-

Žaiginio dvaro rūmai. Mstislavo 
Dobužinskio piešinys (kartonas), 
1933 m. Lietuvos dailės muziejus

Žaiginio dvaro sodybos svirnas.  
Arno Zmitros nuotrauka, 2017 m.

kės dvaras atiteko žymiai Žemaitijos bajorų giminei – Bile-
vičiams. U. Bilevičiūtei 1878 m. ištekėjus už Leono Kon-
trimo, dvaro sodyba atiteko Kontrimų giminei, kuri jį valdė 
iki pat sovietinės okupacijos. 

1940  m. dvaras nacionalizuotas, jame įkurtas vie-
nas pirmųjų Raseinių rajone kolūkių su kontora Skaraitiš-
kės dvaro rūmuose. Vėliau juose įkurtas darželis, rusiška 
mokykla. Uždarius rusiškąją, atidaryta lietuviška pradinė 
mokykla. Vėliau dvaro sodybos pastatai naudoti kolūkio 
reikmėms, o rūmuose gyveno žmonės. 

Šiandien Kultūros vertybių registre yra keturi saugo-
mi dvaro sodybos elementai: rūmai, pieninės vieta, vartų 
liekanos, parkas.

ŽAIGINIO DVARO SODYBA

Pirmą kartą Žaiginio dvaro sodyba paminėta dar 
1569 m. Tuomet ji minima kaip Bilevičių nuosavybė, vė-
liau ją valdė Mackevičiai, Urbonavičiai, Ozembovskiai, 
Kerdiejai, Kalinauskai, Nagurskiai, Žukovskiai, Komarai, 
Zabielos, o paskutiniai dvaro sodybos savininkai (iki oku-
pacijos) buvo Rekušai, kurių palikuonys atkūrė nuosavy-
bę atgavus nepriklausomybę. Vėliau dvaro sodybą įsigijo 
Kęstutis Skamarakas. 

XIX a. buvo pastatyta nemažai mūrinių dvaro sody-
bos pastatų, tarp jų ir rūmai. Žaiginio dvaro rūmų pastaty-
mo data nėra tiksliai žinoma, manoma, kad tai galėjo būti 
1816 ar 1826 m. Vėliau iškilo ir kiti mūriniai pastatai: svir-
nas, klebonija, karčema. 

Po Antrojo pasaulinio karo dvaro sodyba buvo be-
veik sunaikinta. Rūmai buvo kritinės būklės, nugriauti, 
o jų vietoje pastatytas naujas pastatas kolūkio kontorai, 
vėliau jame veikė mokykla, biblioteka. Šiandien kultūros 
vertybių registre yra įtraukti tik buvusių dvaro rūmų rūsys 
ir svirnas.
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Šv. Jokūbo kelio istorija prasideda jau nuo ankstyvų-
jų viduramžių. Buvo tikima, kad nukeliavus į Santiago de 
Compostela miestą (Ispanija) prie Šv. Jokūbo katedros, 
kur rastas palaidotas apaštalas Jokūbas, išpirksi nuodė-
mes. Laikui bėgant šį kelią atrado ne tik tikintieji, bet ir 
pasauliečiai žygeiviai, besirenkantys kultūrinius bei pažin-
tinius maršrutus. Vis dėlto Šv. Jokūbo kelio esmė – eiti 
vienam ir išsigryninti tikrąjį save – vis dar išliko.

Per Lietuvą driekiasi penki Šv. Jokūbo piligrimų ke-
liai, iš jų keturi yra tarptautiniai: Žemaitijos/Karaliaučiaus, 
Šiaulių, Kauno, Vilniaus ir vienas vidaus kelias, vadina-
mas Šv. Jokūbo žiedu, jungiantis visas vienuolika Lietu-
voje esančių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčių. Šio kelio sim-
bolis  – bronzinė arba geltona kriauklė mėlyname fone, 
simbolizuojanti kelią, kuriuo piligrimai keliauja iki Santia-
go de Compostela katedros. Būtent šiuo ženklu yra žy-
mimi maršrutai. Žygeivių patogumui maršrutai sudaromi 
su stotelėmis apgyvendinimo, maitinimo įstaigose, kultū-
riniuose bei istoriniuose objektuose. 

Raseinių rajonas patenka į du Šv. Jokūbo piligrimų 
kelio maršrutus Lietuvoje  – Kauno ir Šiaulių. Raseinių, 
Ariogalos miestuose bei Šiluvos miestelyje piligrimams 
kelią rodo bronzinės kriauklės, o bažnyčios, patenkan-
čios į šio kelio maršrutą, pažymėtos mėlynomis kerami-
nėmis plytelėmis su geltona kriaukle. Norintieji susipažin-

ti su Maironio apdainuota Dubysa gali leistis Kauno ke-
lio atkarpa, kuri driekiasi padubysiais pro Maslauskiškių 
malūną, Betygalos miestelį, Ugionių Švč. Mergelės Ma-
rijos Ėmimo į dangų bažnyčią, Ročiškės ir Gėluvos pilia-
kalnius. Piligrimai, ieškantys dvasinės ramybės ir maldos, 
gali pasukti Šiaulių keliu. Eidami nuo Šiluvos per šilą, ku-
riame yra Kryžiaus kelio stotys, gali apmąstyti Jėzaus ir 
lietuvių tautos kančias, o keliaujančius iki Raseinių pa-
lydės dvidešimt Švč. Mergelės Marijos Rožinio slėpinių 
stotelių.

Neatsiejamas atributas keliaujantiems – piligrimo pa-
sas! Jis padės prisiminti aplankytas vietas ir patirtus įspū-
džius. Raseinių rajone šis pasas išduodamas VšĮ „Atrask 
Raseinius“ arba Šiluvos piligrimų informacijos centre. Šv. 
Jokūbo kelias – tai dvasinio patyrimo kelias, kuriame ga-
lima išbandyti save, pažvelgti į savo gyvenimą iš šalies.

Buen camino! Gero kelio!

VšĮ „Atrask Raseinius“

Šv. Jokūbo keliais – 
patirti dvasinę pilnatvę

VšĮ „Atrask Raseinius“ nuotrauka
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 Jonas Brigys, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas

Laikraštis „Stalinietis“ – „Raseiniečių 
žodis“ – „Naujas rytas“:  
1945–2019 m. redaktoriai 

Jau keleto raseiniškių kartų skaitomas laikraštis, 
pradėtas leisti 1945 m. balandžio 21 d., nuo įkūrimo va-
dinosi „Stalinietis“, nuo 1961 m. lapkričio 1 d. – „Rasei-
niečių žodis“, o nuo 1962 m. balandžio 26 d. iki šiandie-
nos – „Naujas rytas“. Neabejotina, kad kiekvieno leidinio 
„veidą“ pirmiausia formuoja jo redaktorius, tačiau sovie-
tmečiu tai nebuvo aksioma. Laikraščio politinę kryptį, tu-
rinį diktavo politinės aplinkybės, ketvirtinius darbo planus 
(faktiškai būsimų straipsnių sąrašus ir jų autorius) regu-
liariai tvirtindavo apskrities, o nuo 1950 m. rajono part-
komo Biuras. Retas kuris redaktorius pilnai įtiko partko-
mo vadovams  – galbūt išimtis tik tikrai „idėjinis komu-
nistas“ J. Kuolelis: redakcijų darbas pastoviai svarstytas 
biure, plenumuose, vadinamuosiuose „partiniuose akty-
vuose“ ir kiekvieną kartą buvo randama apsileidimų, tai-
sytinų dalykų, dėmesio stokos kuriam nors socializmo 
statybos klausimui. Tokiomis aplinkybėmis individualus 
redaktoriaus braižas buvo ne taip pastebimas, todėl šia-
me straipsnyje mažai dėmesio skiriame vieno ar kito re-
dakcijos vadovo tiesioginiam darbui, jo redagavimo įta-
kai laikraščio turiniui – galbūt prie šios temos bus sugrįž-
ta kituose žurnalo numeriuose. Pagrindinis šio straipsnio 
tikslas – pateikti informaciją apie laikraščiui vadovavusius 
žmones, atskleisti jų gyvenimo kelią (kiek tai leidžia rasti 
dokumentai). Šių žmonių biografijos, jų likimo vingiai sa-
vaip atspindi tiek paties laikraščio istoriją, tiek daugiau 
kaip 70 m. Lietuvos ir Raseinių krašto istoriją.

Pagrindinis informacijos šaltinis apie redaktorius yra 
Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriuje (to-
liau LYA LKP) Centro komiteto fonde (f.1771) saugomos 
jų asmens bylos. Apskrities, o vėliau rajoninis laikraštis 
buvo atitinkamo partkomo „organas“, ir redaktorių pir-
miausia tvirtindavo LKP CK Biuras, o po to šį sprendi-
mą dubliuodavo vietinio partkomo biuras. Dėl to laikraš-
čio redaktorius priklausė vadinamajai LKP CK nomenkla-
tūrai. Gaila, dėl tokių bylų specifikos (jose dokumentai 
kaupti tik tol, kol asmuo ėjo kokias nors nomenklatūrines 
pareigas) daugelis biogramų toli gražu nepilnos. Taip pat 
informacijos rasta redaktorių stojimo į SSKP bylose (sau-
gomos LYA LKP Raseinių apskrities (f.979), o po 1950 m. 
rajono partijos komiteto (f.3628) fonduose), tačiau jose 

sukaupta informacija tik apie asmenį iki jo įstojimo į parti-
ją. Apie kai kuriuos (paradoksas – daugiausia redakcijo-
je dirbusius paskutiniaisiais metais) asmenis informacijos 
stinga, nes iš jų atsakymų į prašymus suteikti informaci-
jos apie save nesulaukėme. 

Renkant informaciją apie po 2013 m. laikraštyje dir-
busius redaktorius padėjo paskutinioji (?) „Naujo ryto“ re-
daktorė Stanislava Tijūnaitienė. Nuotraukomis taip pat 
pasidalino bendradarbė Rūta Gudžiūnienė. Ačiū joms. 
Taip pat nuoširdi padėka buvusiam „Naujo ryto“ redak-
toriui Petrui Vaičekauskui. Per šiuos dešimtmečius lai-
kraštį redagavo 19 redaktorių, kurių biografijas pristato-
me chronologine tvarka. Pateikiant šiuos duomenis nere-
tai iškyla klausimas apie tikslų jų darbo šiame poste laiką, 
nes rastuose archyviniuose dokumentuose dažniausia 
yra tik jų patvirtinimo pareigoms datos. Ko gero, objekty-
viausias rodiklis – pačiuose laikraščiuose likę įrašai, liudi-
jantys, kuriuos numerius tas ar kitas asmuo pasirašė kaip 
redaktorius. Šias datas bandyta nustatyti pagal Raseinių 
Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos Kraštotyros 
fonde saugomus 1945–2019  m. laikraščių komplektus. 
Gaila, ne visi tie komplektai pilni, visai nerasta 1961 m. 
numerių. Kita vertus, pirmaisiais leidimo metais dirbę re-
daktoriai liko visiškais anonimais – numerį pasirašydavo 
redakcinė kolegija. Pirmasis į viešumą išėjęs redaktorius 
buvo Vytautas Gaidelis, kaip atsakingasis redaktorius pa-
sirašęs 1946 m. gruodžio 14 d. laikraštį.

ANTANAS GABRĖNAS 
(1945)

Gimė 1922  m. vasario 
7  d. Kuršėnuose1, vėliau gy-
veno ir mokėsi Raseiniuose. 
1944  m. spalio 22  d. Rasei-
nių apskrities švietimo skyriaus 
vedėjo įsakymu nuo rugsėjo 
16  d. paskirtas Raseinių gim-
nazijos mokytoju. Kažkodėl tų 

1  https://lt.wikipedia.org/wiki/Antanas_Gabr%C4%97nas 

Antanas Gabrėnas 
(vle.lt)
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pačių metų gruodžio 5 d. vedėjo įsakymu dar kartą pa-
tvirtintas faktas, kad A. Gabrėnas Raseinių gimnazijos 
mokytoju dirba nuo rugsėjo 16 d. 1945 m. sausio 5 d. 
įsakymu jis perkeltas į Švietimo skyrių eiti priešmokykli-
nio auklėjimo ir suaugusių švietimo inspektoriaus parei-
gas (nuo sausio 1 d.). Kovo 22 – balandžio 4 d. Gabrė-
nas buvo komandiruotas į Vilniaus konservatoriją. Matyt, 
ši komandiruotė buvo susijusi su nauju paskyrimu – nuo 
balandžio 1 d. jis paskirtas Raseinių Kultūros namų me-
no dalies vedėju. Iš įsakymo teksto atrodo, kad tai buvo 
antraeilės pareigos, nes nieko nesakoma apie jo atleidi-
mą iš inspektoriaus pareigų. Matyt, šią datą galima iš-
skirti kaip gana reikšmingą ne tik pačiam Gabrėnui, bet ir 
Raseinių miesto kultūros įstaigų istorijai – tą dieną galima 
laikyti Raseinių kultūros namų steigimo diena, nes balan-
džio 5 d. įsakymu nuo balandžio 1 d. šios įstaigos direk-
tore paskirta Kelmės pradinės mokyklos vedėja Ona Pau-
lauskienė. A. Gabrėno darbo Švietimo skyriuje pabaigą 
ženklina gegužės 8 d. vedėjo įsakymas: „Išėjusį į „Stali-
niečio“ redakciją priešmokyklinio auklėjimo ir suaugusių-
jų švietimo inspektorių Antaną Gabrėną atleidžiu iš ein. 
pareigų nuo š.m. gegužės mėn. 1 d.“ Gabrėnas į „Sta-
linietį“ išėjo ne vienas – nuo gegužės 1 d., kaip perėju-
si į „Staliniečio“ redakciją, atleista Kultūros namų direk-
torė O. Paulauskienė. Senojoje darbovietėje A. Gabrėno 
įpėdiniu tapo Stasys Teišerskis, nuo liepos 1  d. paskir-
tas Kultūros namų meno dalies vedėju. Beje, įsakyme pa-
brėžta, kad S. Teišerskis skiriamas dirbti į „politinio auklė-
jimo įstaigą“2. Taigi Kultūros namai laikyti ne tiek kultūros, 
kiek ideologine įstaiga, reikšmingu krašto sovietizavimo 
įrankiu. 

Darbas pokario laikraštyje reikalavo ne tik minimalių 
žurnalistinių gebėjimų, bet ir politinės konjunktūros išma-
nymo. Atrodo, kad būtent to ir pritrūko jaunam redakto-
riui. Jau gegužės mėn. apskrities partkomo biuras svarstė 
„LKP (b) Raseinių apskrities komiteto ir Raseinių apskri-
ties Vykdomojo komiteto organo“ redakcijos darbą, dar-
bo planą, esamus trūkumus „bei darbo nenormalumus“. 
Biuras konstatavo, kad laikraštis tiek turiniu, tiek forma iš-
eina nepatenkinamai, silpnai nušviečia apskrities ekono-
minį gyvenimą, „taip pat kaip ir politinį, tarybinių bei par-
tinių organizacijų veikimą, mažai kovoja su fašistine ide-
ologija“. Redaktorius Gabrėnas įpareigotas „pakelti laik-
raščio kokybę, talpinant daugiau marksistinio leninistinio 
turinio straipsnių“. Aišku, vien Gabrėno ir kitų redakcijos 
darbuotojų gera valia pasitikima nebuvo – Glavlito (cen-
zūros) įgaliotinis Raseinių apskričiai Palubeckas įpareigo-
tas atkreipti dėmesį į straipsnių tikrinimą, pareikalauta „vi-
su stropumu šalinti politines ir ideologines klaidas“3.

Pirmasis „Staliniečio“ redaktorius šiame darbe neuž-

2  Raseinių apskrities VK Švietimo skyriaus vedėjo 1945  m. 
kadrų įsakymai, Raseinių rajono savivaldybės archyvas;

3  LYA LKP f.979 ap.1 b.11 l.86–88;

sibuvo – greitai buvo demaskuotas kaip liaudies priešas 
(LLA – Lietuvos laisvės armijos – narys4), 1945 m. liepos 
28 d. suimtas ir išvežtas į lagerius. Kalintas Sevpečlage, 
Komijoje. Tačiau lageryje jis neužsibuvo ir 1946 m. gruo-
džio 27  d. buvo paleistas5. Tolimesnis jo kelias vedė į 
Maskvą, kur 1952 m. baigė A. Lunačiarskio teatro meno 
institutą. Kurį laiką dirbo Kauno valstybiniame muzikinia-
me teatre, o 1959–1982 m. buvo Kauno dramos teatro 
aktorius, be to, 1977–1981 m. dirbo šio teatro direktoriu-
mi. 1965 m. Gabrėnui suteiktas LSSR nusipelniusio artis-
to vardas. Mirė 1984 m. rugpjūčio 10 d. Kaune, palaido-
tas Petrašiūnų kapinėse. 

Atrodo, kad dirbant teatre jam pavyko nuslėpti sa-
vo teistumą ir lageryje praleistus metus. Antai 1972 m. 
vasario 18 d. LKP CK Biuras pritarė LSSR Kultūros mi-
nisterijos teikimui A. Gabrėną „už nuopelnus ugdant lie-
tuvių tarybinį teatro meną ir aktyvią visuomeninę veiklą, 
ryšium su penkiasdešimtosiomis gimimo metinėmis“ ap-
dovanoti LSSR AT Prezidiumo Garbės raštu6. Nei teatro 
vadovybės, nei Kauno miesto partijos komiteto pateikto-
se charakteristikose lageriai neminimi. Prie teikimo pridė-
toje Kauno miesto partijos komiteto Propagandos ir agi-
tacijos skyriaus vedėjo J. Januševičiaus pasirašytoje pa-
žymoje rašoma, kad A. Gabrėnas 1944–1945 m. dirbo 
Raseinių rajono Liaudies švietimo skyriaus inspektoriumi, 
1947–1952 m. studijavo Maskvos teatro institute, o nuo 
1952 m. birželio 28 d. dirbo Kauno teatruose7. Taigi, kur 
jis buvo 1945–1947 m., liko nutylėta, neužsiminta ir apie 
darbą „Stalinietyje“.

Gabrėno darbas laikraščio redakcijoje buvo tik trum-
palaikis pirmojo redaktoriaus gyvenimo epizodas. Kita 
vertus, jo redaguotas laikraštis savo turiniu išsiskiria vi-
soje „Staliniečio“–„Naujo ryto“ sovietmečio istorijoje. Aiš-
ku, laikraštis turėjo atspindėti sovietmečio aktualijas, ta-
čiau jis kažkuo buvo labiau panašus ne į tipišką partko-
mo „organą“, o į prieškario laikraštį. Gaila, tai truko labai 
trumpai.

ANTANAS VALEIKA (1945)8

Antanas Valeika gimė 1913  m. lapkričio 20  d. Ro-
kiškio apskrities Juodupės valsčiaus Armonių kaime. Šei-
moje buvo seserys Emilija, Ona, Bronė ir Paulina bei du 
broliai: Jokūbas ir Juozas. 1943  m. autobiografijoje ra-
šė, kad 1922–1928  m. pas ūkininkus („buožes“) ga-
nė karves, baigė tris pradžios mokyklos skyrius. 1931–

4  LYA KGB f.K-11 ap.1 b.1043 l.31;

5  Lietuvos gyventojų genocidas, T.II. A–J, Vilnius, 1998, 
p. 446; 

6  LYA LKP f.1771 ap.247 b.93 l.13, 32; 124 l.123;

7  LYA LKP f.1771 ap.247 b.124 l.133;

8  LYA LKP f.1771 ap.227 b.1244;
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1935  m. uždarbiavo Jakapi-
lio apskr. Biržų valsčiuje (tuo-
metinė Latvija) pas ūkininkus. 
1935–1936  m. tarnavo Lietu-
vos kariuomenėje. Demobili-
zuotas iš kariuomenės vėl tar-
navo bernu. 1939 m. kartu su 
broliu Rokiškio apskr. buvo iš-
sinuomojęs čerpių gaminimo 
mašiną. 1939 m. trumpam vėl 
buvo pašauktas į kariuome-

nę. 1940 m. lapkričio mėn. pradėjo dirbti Rokiškio apskr. 
Juodupės valsčiaus milicijoje įgaliotiniu; tais pačiais me-
tais vedė Leonorą Meilutę. Prasidėjus karui, 1941 m. bir-
želio mėn. su žmona evakavosi iš Lietuvos, dirbo Jaros-
lavlio srities Kostromos milicijos mokykloje (kitur rašė „la-
geryje“). Lapkričio mėn. išvykęs iš milicijos mokyklos, 
pradėjo dirbti Uzbekijos Bucharos srities Kirminės rajono 
medvilnės fabrike kroviku. Į Uzbekiją teko vykti, nes vasa-
rą pabėgęs iš Lietuvos neturėjo šiltų rūbų, todėl ieškojo 
gyvenamosios vietos, kur šiltesnis klimatas. 

1942 m. sausio mėn. mobilizuotas į 16-ąją Lietuviš-
kąją diviziją, 156-tą pėstininkų pulką. 1943  m. vasario 
22 d. dalyvavo kautynėse prie Oriolo ir buvo lengvai su-
žeistas. Išgijęs 1943 m. liepos 9 d. perkeltas į spec. kuo-
pą Balachnoje, kurioje tarnavo iki 1944 m. liepos 26 d. 
Pasiektas karinis laipsnis  – seržantas. 1944  m. liepos–
gruodžio mėn. dirbo LKP (b) Biržų srities komiteto karinio 
skyriaus vedėju. 1941 m. parašė pareiškimą stoti į komu-
nistų partiją, tačiau priimtas tik 1944 m. balandžio mėn. 
(priklausė II atsargos bataliono spec. kuopos pirminei 
partinei organizacijai). Tolesnė A. Valeikos biografija ga-
na gerai parodo tipinę pokarinio sovietinio aktyvisto-pa-
reigūno karjerą, kurioje darbas laikraščio redakcijoje bu-
vo tik vienas iš jos laiptelių.

1945 m. sausio–birželio mėn. A. Valeika mokėsi par-
tiniuose kursuose prie LKP (b) CK, ten leido sienlaikraš-
tį. 1945 m. partinėje charakteristikoje pažymėta, kad turi 
polinkį „laikraštiniam darbui“, todėl rekomenduotas dirb-
ti kokios nors apskrities laikraščio redaktoriumi arba CK 
instruktoriumi. 1945 m. liepos 1 d. paskirtas „Staliniečio“ 
atsakinguoju redaktoriumi. 1945 m. spalio 5 d. LKP (b) 
Raseinių apskrities komiteto biuras jį patvirtino „Stalinie-
čio“ redaktoriumi. Vis dėlto vien polinkio „laikraštiniam 
darbui“ sėkmingam darbui nepakako – 1948 m. rašyto-
je autobiografijoje prisipažino: „kadangi nesu tiek mokslo 
baigęs, redaktoriaus pareigose dirbti per sunku, tuomet 
[1946 m.] buvau pakeistas“. „Pakeitimo“ priežastis gana 
tiksliai suformuluota 1946 m. balandžio 20 LKP CK raš-
te Raseinių apskrities partijos komitetui. Jame nurodyta, 
kad Valeika nepatvirtintas redaktoriumi, nes netinka dėl 
silpno bendro išsilavinimo. Rajono partijos vadai atsakę, 
kad kol kas neturi galimybių parinkti kitą kandidatūrą. Te-

ko laukti Vilniaus siųsto naujo redaktoriaus, kuriuo tapo V. 
Gaidelis. Atleistas iš redaktoriaus pareigų Valeika trum-
pam perkeltas į apskrities partkomą karinio skyriaus ins-
truktoriaus pareigoms. 

Nuo 1946  m. lapkričio mėn. jis paskirtas Girkal-
nio valsčiaus partorgu. Čia išvystė gana aktyvią veiklą. 
1948  m. balandžio mėn. rašydamas apie savo darbą 
„valant“ Girkalnio valsčiaus „tarybinį aparatą“ pažymė-
jo: „Neskaitant dešimtkiemių, apylinkės sekretoriai nuo 
mano pradžios darbo buvo pakeisti 11, žmonių apylin-
kės pirmininkų 7, valsčiaus pirmininkas, sekretorius, že-
mės ūkio skyriaus vedėjas, finansų inspektorius, paruošų 
ministerijos agentai, zootechnikas, komunalinio ūkio sky-
riaus vedėjas, MVD [milicijos] viršininkas, nežiūrint, kad 
jis buvo kandidatas į VKP (b) narius išmestas iš partijos ir 
nuteistas 8-rius metus kalėjimo. Šie visi išvardinti darbuo-
tojai buvo įsibrovę į tarybinį aparatą kaipo nepatikimi poli-
tiniai, daugiausia buožės“. 

Toks produktyvus darbas neliko be viršininkų dė-
mesio – 1948 m. pavasarį A. Valeika buvo išrinktas aps-
krities partkomo biuro nariu ir sekretoriumi kadrams. 
1949 m. jis pasiųstas mokytis į Respublikinę partinę mo-
kyklą, o jo vietoje Raseinių apskrities partkome sekreto-
riumi kadrams paskirtas J. Evaltas. 

Studijuoti šioje mokykloje sekėsi nekaip – pabrėžtas 
jo nepakankamas darbas studijuojant literatūrą, pasyvu-
mas paskaitose, žemas bendras ir politinis pasirengimas 
stojant į mokyklą. Tik ketvirtame semestre Valeika pradė-
jo geriau mokytis, konspektavo marksizmo-leninizmo kla-
sikų veikalus. 

1951 m. baigęs dvimetę partinę mokyklą A. Valeika 
buvo paskirtas/išrinktas Kauno srities Jiezno rajono par-
tijos komiteto I sekretoriumi. Deja, šiame poste A. Valei-
kai sekėsi blogiau, nei Girkalnyje – 1952 m. kovo 31 d. 
LKP (b) CK biuras apsvarstė Jiezno rajono partijos ko-
miteto sekretorių ataskaitą, nepatenkinamą padėtį rajone 
ir pripažino jų darbą nepatenkinamu. I sekretorius Valei-
ka įspėtas, kad bus atleistas artimiausiu metu nepagerė-
jus padėčiai. Tačiau nemalonumai tuo nesibaigė – greitai 
LKP (b) pirmasis sekretorius A. Sniečkus gavo anoniminį 
skundą, kad visa Jiezno partkomo vadovybė nuolat gir-
tuokliauja. Patikrinimas parodė, kad skundas turėjo realų 
pagrindą. Negana to, pats Valeika su šeima apsigyveno 
vaistinei priklausančiame name. Už ankstesnio CK biuro 
sprendimo neįgyvendinimą birželio 16 d. Valeikai pareikš-
tas griežtas papeikimas.

Tačiau šie nemalonumai nebuvo paskutiniai. 
1952 m. rajoną užgriuvo CK tikrintojai, kurių išvada bu-
vo negailestinga – būdamas partijos rajono komiteto pir-
muoju sekretoriumi A. Valeika vadovauti rajonui nesuge-
bės, jo tolesnis buvimas šiame poste neįmanomas. Pa-
dėtį dar pablogino „Pravdoje“ išsakyta kritika, kad Jiezno 
rajono partkomas dirba blogai. 1952 m. gruodžio 17 d. 

Antanas Valeika (LYA)
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LKP CK biuras A. Valeiką atleido kaip nesusidorojusį 
su darbu. Formaliai atleidimas įteisintas 1953 m. sausio 
24 d., kai Jiezno rajono partiniame susirinkime jis buvo 
pašalintas iš partkomo. 

1953 m. birželio mėn. Valeika paskirtas Šakių rajo-
no Kidulių tarybinio ūkio direktoriaus pavaduotoju politi-
niams reikalams (kartu ėjo pirminės partinės organizaci-
jos sekretoriaus pareigas). Kurį laiką jo darbas buvo cha-
rakterizuojamas gerai, tačiau 1955 m. vėl pasipylė kriti-
ka – šįkart kliuvo ir tarybinio ūkio direktorei Plaušinienei. 
Abu kaltinti, kad „neveda kovos už savalaikį atsiskaity-
mą su valstybe mėsos ir pieno produktais“. Už „ignoravi-
mą partijos rajono komiteto nurodymų“ direktorė atleista 
iš pareigų, o A. Valeikai pareikštas griežtas papeikimas. 
1957 m. gruodžio mėn. jis atleistas iš pareigų „kaip su-
žlugdęs darbą“. 

Vėlesnio A. Valeikos gyvenimo kelio nustatyti nepa-
vyko – paskutinis įrašas jo, kaip nomenklatūrinio darbuo-
tojo, byloje informuoja, kad jis išvyko į kitą rajoną.

VYTAUTAS GAIDELIS (1946–1947)9

Gimė 1926  m. birželio 
8  d. Kauno apskrities Garlia-
vos valsčiaus Ilgakiemio kai-
me. 1933–1939  m. mokė-
si Garliavos pradžios mokyk-
loje, o ją baigęs įstojo į Kauno 
„Aušros“ gimnaziją. Baigęs tris 
klases, prasidėjus karui, grįžo 
pas tėvus, o 1943  m. Garlia-
voje lankė žemdirbystės kur-
sus. Mirus tėvui, pradėjo dirb-
ti plytinėje (Sargėnuose?). Lie-

tuvą vėl okupavus Raudonajai armijai 1944 m. rugpjūčio 
mėn., kaip baigęs žemdirbystės kursus, buvo paskirtas 
Lapių tarybinio ūkio ūkvedžiu ir čia dirbo iki 1945 m. va-
sario mėn. O toliau naujas paskyrimas – Lapių valsčiaus 
komsorgas. 

1945 m. birželio 12 d. LKP (b) Kauno apskrities ko-
mitetas nutarė V. Gaidelį patvirtinti kandidatu į LKP (b) 
CK „partinę tarybinę mokyklą“ propagandos ir spaudos 
darbui. Charakteristikoje pažymėta: „politiniai silpnas, 
dėl to turi daug mokytis, kad pakeltų savo politinį lygį“. 
1946  m. charakteristikoje pabrėžtas kitas momentas: 
„agitacinį darbą dirbti gali, mėgsta išgerti ir buvo paste-
bėtas neblaiviame stovyje“.

1946 m. liepos mėn. baigus partinę mokyklą rašy-
toje charakteristikoje pažymėta, kad yra gabus, tikslinga 
pasiųsti „laikraštiniam“ darbui. 1946 m. rugpjūčio 14 d. 
V. Gaidelis buvo pasiųstas partijos Raseinių apskrities 

9  LYA LKP f.1771 ap.227 b.353, f.3628 ap.4 b.93;

komiteto žinion, nurodant panaudoti apskrities laikraš-
čio redaktoriaus pareigose. Rugsėjo 10 d. LKP (b) Rasei-
nių apskrities komiteto biuras jį patvirtino „Staliniečio“ re-
daktoriumi. Nors dirbti pradėjo dar rugpjūčio mėnesį, ta-
čiau pirmas jo, kaip atsakingojo redaktoriaus, pasirašytas 
„Staliniečio“ numeris dienos šviesą išvydo tik 1946  m. 
gruodžio 14 d.

Atrodo, kad prasidėjo daug žadanti jauno žurnalis-
to karjera, tačiau greitai į dienos šviesą išlindo seni blogi 
įpročiai – 1946 m. gruodžio mėn. Gaidelis buvo svarsty-
tas apskrities partkomo biure už girtuokliavimą su Šiluvos 
valsčiaus partorgu Armanavičiumi. Už šį nusižengimą pa-
skirta partinė bausmė – papeikimas. Dėl girtavimo ir vė-
liau ne kartą buvo įspėtas, tačiau išvadų nedarė, o savo 
darbą faktiškai užkrovė laikraščio atsakingajam sekreto-
riui Vytautui Miniotui (pvz., jis laikraštį „už ats. redaktorių“ 
pasirašė 1947 m. spalio 21 – lapkričio 7 dienomis).

1947 m. spalio 25 d. būdamas komandiruotėje Vi-
duklės valsčiuje, jis, būdamas girtas, išrėžė įspūdingą 
kalbą Viduklės progimnazijoje vykusioje valsčiaus moky-
tojų konferencijoje. Kalboje jis „grubiai pasisakė apie blo-
gą valsčiaus mokytojų darbą“, nepadoriais žodžiais iško-
neveikė inteligentiją. Galų gale, mokyklas išvadino vieš-
namiais. Už girtuokliavimą, nepartinį elgesį ir „tarybinės 
inteligentijos“ šmeižimą pareikštas papeikimas, ir jis nu-
šalintas nuo atsakingo redaktoriaus pareigų. Paskutinis 
jo pasirašytas laikraščio numeris išėjo 1947  m. lapkri-
čio 22 d. Redaktoriaus pareigas laikinai eiti pavesta aps-
krities partkomo partinio kabineto vedėjui Jonui Digriui, 
nors laikraštį iki 1948 m. liepos 26 d. pasirašydavo redak-
cinė kolegija. 

Tačiau be darbo buvęs redaktorius ilgai nebuvo ir 
gruodžio 3 d. buvo paskirtas apskrities partkomo Propa-
gandos ir agitacijos skyriaus instruktoriumi. Toliau vėl se-
kė tam tikras karjeros pakilimas – apie inteligentus pras-
tą nuomonę turėjęs buvęs redaktorius 1949 m. buvo pa-
skirtas Raseinių apskrities Vykdomojo komiteto Kultūros-
švietimo darbo skyriaus vedėju. Šiose pareigose jis dir-
bo iki 1950 m. vasaros, o nuo liepos mėn. tapo Viduk-
lės MTS laikraščio redaktoriumi. 1951 m. vasario 28 d. 
Raseinių rajono partkomo biuras jį patvirtino Viduklės 
MTS politinio skyriaus vedėjo pareigoms. Tų pačių metų 
gruodžio mėn. jis išrinktas/paskirtas Viduklės MTS pirmi-
nės partinės organizacijos sekretoriumi. Tai buvo pasku-
tinė V. Gaidelio darbovietė Raseinių krašte, nes 1952 m. 
gegužės mėn. jis buvo patvirtintas Veisiejų MTS politinio 
skyriaus viršininku, tačiau jau rugpjūčio mėn. Gaidelio 
veikla buvo įvertinta labai kritiškai (per mažai skiria dė-
mesio traktorių brigadų darbo gerinimui, savo pavaldinius 
nepakankamai moko partinio-politinio darbo praktikos ir 
t.t.). Tų pačių metų lapkričio mėn. Veisiejų rajono partko-
mo biuras jį atleido iš pareigų už sistemingą girtavimą ir 
kaip susikompromitavusį bei apleidusį partinį-politinį dar-
bą. Kur toliau dirbo ir gyveno buvęs „Staliniečio“ redakto-

Vytautas Gaidelis (LYA) 
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rius, jo asmens byloje duomenų nėra.

VYTAUTAS MINIOTAS (1947–1949)10

Būsimasis „Staliniečio“ redaktorius gimė 1928  m. 
sausio 22 d. (tokią gimimo datą jis nurodė 1948 m. stoji-
mo į LKP (b) pareiškime, nors dabar kai kur minima vasa-
rio 22 d.11) Mažeikių apskrities Viekšnių miestelyje. Anksti 
mirus tėvui, nuo 1930 m. gyveno pas senelį Tytuvėnuo-
se, čia lankė pradžios mokyklą. 1938 m. persikėlė į Vičai-
čių kaimą, mokėsi Pumpurų, vėliau Šiluvos pradžios mo-
kyklose. 1940 ar 1941 m. įstojo į pionierių organizaciją. 
1941 m. pavasarį buvo pasiųstas į Arteko pionierių sto-
vyklą Kryme. Prasidėjus karui buvo evakuotas į Maskvą, 
vėliau gyveno Kaliningrade (Altajaus krašte), Uzbekijoje, 
Kuibyševe, Taškente. Taškento uzbekų-rusų vidurinėje 
mokykloje baigė 9 klases. 1945 m. pavasarį grįžo į Lietu-
vą ir nuo gegužės 1 d. pradėjo dirbti Komjaunimo Rasei-
nių apskrities komitete instruktoriumi, nuo 1946 m. liepos 
1 d. – „Staliniečio“ redakcijoje. Iš pradžių jis buvo litera-
tūrinis darbuotojas, tačiau greitai buvo paskirtas atsakin-
guoju sekretoriumi. Be to, nuo 1947 m. rugsėjo mėn. ta-
po „Tiesos“ korespondentu Raseinių ir Kelmės apskrity-
se. „Staliniečio“ numerius kaip atsakingasis redaktorius 
jis pasirašydavo nuo 1948 m. rugpjūčio 5 d. iki 1949 m. 
lapkričio 11 d.

Raseiniuose naujasis „Staliniečio“ redaktorius dirbo 
gana trumpai, bet ne dėl ankstesniems redaktoriams bū-
dingų bėdų – Miniotui trukdė įtempti santykiai su apskri-
ties partine valdžia12. 1949 m. balandžio mėn. jis skun-
dėsi „Tiesos“ redaktoriui dėl Raseinių apskrities partko-
mo sekretoriaus priekabių. Tarnybinių nesklandumų prie-
žastis klasikinė – moteris. 1947 m. vasario mėn. Miniotas 
vedė represuoto žmogaus (1946 m. jos tėvas nuteistas 
10 m. kalėti) dukrą ir dėl to užsitraukė sekretoriaus Bri-
tovo nemalonę. Sekretorius pareikalavo, kad redaktorius 
negyventų su žmona. 1947 m. Miniotui padavus pareiški-
mą stoti į partiją, jo prašymas buvo atmestas. Tik į Rasei-
nius sugrįžus pirmajam sekretoriui Mončiunskui, Miniotas 
buvo priimtas į partiją. Tačiau antrasis sekretorius Brito-
vas nesiruošė trauktis. 1948 m. spalio 9 d. Miniotą tvir-
tinant LKP CK biuro posėdyje Britovas paskyrimui nepri-
tarė, todėl redaktorius nebuvo patvirtintas, nes „1947 m. 
vedė vokiečių pakaliko dukrą“. Apskrities partijos komite-
tui rekomenduota paieškoti kitos kandidatūros. Vėliau, po 
apskrities partinės organizacijos ataskaitinio-rinkiminio 
susirinkimo, II sekretorius Savanovičius Miniotui užsimi-
nė, kad reikia nutraukti ryšius su žmona. Nusileidęs spau-
dimui Miniotas „išėjo iš žmonos“, tačiau tokio sprendimo 
teisingumu abejojo. Anot jo, žmoną mylėjo, o jos kaltės 

10  LYA LKP f.979 ap.4 b.90;

11  https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Miniotas;

12  LYA LKP f.1771 ap.61 b.21 l.14–16;

dėl tėvo tikrai nebuvo. „Tiesos“ redaktoriui jis rašė, kad 
myli žmoną ir 9 mėnesių kūdikį, „nori gyventi su žmona, 
auklėti savo vaiką“. „Tiesos“ redaktoriaus prašyta pata-
rimo, ką veikti ateityje, kaip tvarkyti savo gyvenimą. Mi-
nioto skundas buvo persiųstas LKP CK. Į komplikuotą re-
daktoriaus padėtį atsižvelgta – rekomenduota jį perkelti į 
kitą apskritį, Kuršėnus.

1949–1950  m. V. Miniotas dirbo Biržų apskrities 
laikraščio „Biržiečių tarybinis žodis“ redaktoriumi, 1950–
1974 m. – „Tiesos“ redakcijoje. 1963 m. Vilniaus univer-
sitete studijavo žurnalistiką. 1974–1988 m. redagavo dvi-
savaitinį žurnalą „Laikas ir įvykiai“. 1989–1992 m. buvo 
žurnalo „Lietuvos ūkis“ redakcijos darbuotojas. Bendra-
darbiavo ir kituose Lietuvos laikraščiuose bei žurnaluose, 
spausdino publicistinius straipsnius.

Išleido devynias apybraižų knygas apie žvejus, tei-
sėsaugos darbuotojus, kolūkiečius, keliones: „Šiau-
rės Atlante“ (1958), „Pamario žmonės“ (1959), „Teis-
mas eina“ (1960), „Mūsų dienų žmonės“ (1961), „40 
000 kilometrų“ (su Stasiu Bistricku, 1962), „Audrų ke-
liais“ (1963), „Žvejai išplaukia į jūrą“ (1966), „Atsargiai, 
BALF‘as“ (1973), „Kai jauti draugo petį“ (1974), „Žmo-
gus, žemė, metai“ (1980).

1967 m. suteiktas LTSR Nusipelniusio žurnalisto var-
das, 1971 m. skirta Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premi-
ja. Mirė 1999 m. gruodžio 3 d.

VACLOVAS MAČIULIS (1949–1950)13

Vaclovas Mačiulis gimė 
1927  m. rugsėjo 6  d. Šiaulių 
apskrities Kruopių valsčiaus 
Maušų kaime. 1937  m. baigė 
pradinę mokyklą, vėliau mo-
kėsi gimnazijoje. 1941  m. bu-
vo pasiųstas į Arteko pionie-
rių stovyklą Kryme. Prasidė-
jus karui evakuotas į Maskvą, 
vėliau  – Stalingradą. 1942  m. 
apgyvendintas Udmurtijo-
je vaikų namuose, čia mokė-
si vidurinėje mokykloje, įstojo 

į komjaunimą. 1944 m. iškviestas į Maskvą ir pasiųstas 
į Tulos komjaunimo komitetą atlikti praktiką. „Išvadavus 
Lietuvą“, tų pačių metų rugsėjo mėnesį atvyko į Vilnių, 
čia dirbo LLKJS CK techniniu sekretoriumi. Vėliau pa-
skirtas į LLKJS Šiaulių komitetą instruktoriumi. 1945–
1946 m. mokėsi Komjaunimo centrinėje mokykloje Mas-
kvoje. Baigęs mokyklą dirbo LLKJS CK instruktoriumi, o 
nuo 1946 m. gruodžio mėn. Kretingos apskrities komiteto 
sekretoriumi. 1948 m. įstojo VKP (b), pervestas į partinį 

13  LYA LKP f.979 ap.6 b.141;
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darbą – Kretingos apskrities partkomo partinio kabineto 
vedėjo pareigas. 1949 m. spalio mėn. paskirtas „Stalinie-
čio“ redaktoriumi, tačiau pirmą laikraščio numerį jis pasi-
rašė tik lapkričio 17 d. Šiose pareigose dirbo iki kitų metų 
rudens – paskutinis jo pasirašytas numeris išėjo 1950 m. 
lapkričio 29  d. Jo darbo metais kartais, pvz., 1950  m. 
rugpjūčio mėn., laikraštį „už redaktorių“ pasirašydavo A. 
Stankus. Jam laikraštį teko redaguoti (deja, tik kaip laiki-
nai einančiam tas pareigas) ir vėliau.

Vėliau V. Mačiulis studijavo Vilniaus pedagoginiame 
institute ir Maskvoje. Apie trisdešimt metų dirbo Vievio vi-
durinėje mokykloje mokytoju. Prozininkas, turistinių kelio-
nių pėsčiomis mėgėjas. Jo kūrybą spausdino Trakų r. lai-
kraštis „Galvė“, Trakų literatų kūrybos almanachas „Pa-
parčio žydėjimas“ (2001) bei Elektrėnų savivaldybės li-
teratų kūrybos almanachas „Laiko ženklai“ (2003), „Bry-
dės“ (2007), „Minčių sodai“ (2008), „Kai žodžiai išeina į 
kelią“ (2014)14. Mirė 2018 m.15

ANTANAS STANKUS (1950–1951, 1955)16

Šio „Staliniečio“ redakcijoje dirbusio, tačiau pilnatei-
siu redaktoriumi taip ir netapusio žurnalisto biografiją pa-
teikiame todėl, kad jam gana ilgą laiko tarpą teko pava-
duoti kitus atsakinguosius redaktorius ir faktiškai eiti tas 
pareigas. A. Stankus gimė 1930 m. sausio 30 d. Raseinių 
apskrities Šimkaičių valsčiaus Kebiškių kaime. 1933 m. 
tėvai Paraseinio kaime nusipirko 15 ha žemės ir čia ap-
sigyveno. 1940  m. baigė Slabados pradinę mokyklą, 
1949 m. – Raseinių gimnaziją, gegužės mėn. įstojo į kom-
jaunimą. Tų pačių metų liepos 1 d. tapo „Staliniečio“ lite-
ratūriniu darbuotoju. 1950 m. liepos–rugsėjo mėn. buvo 
laikraščio atsakingasis sekretorius, vėliau, atleidus V. Ma-
čiulį, iki 1951 m. liepos mėn., laikinasis redaktorius. Su-
laukus redaktoriaus Jono Lukošiaus, beveik du metus vėl 
dirbo atsakinguoju sekretoriumi. 1953 m. gegužės–gruo-
džio mėn. buvo redaktoriaus pavaduotoju. Nuo 1953 m. 
gruodžio mėn. metus mokėsi Respublikinėje partinėje 
mokykloje prie LKP CK. 1954 m. gruodžio mėn. grįžo į 
Raseinius ir vėl buvo paskirtas „Staliniečio“ redaktoriaus 
pavaduotoju.

1955  m. balandžio 28  d. partijos Raseinių rajono 
komiteto biuras dėl „Staliniečio“ redaktoriaus J. Luko-
šiaus išvykimo dirbti į kolūkį pirmininku nutarė laikinai ei-
ti redaktoriaus pareigas vėl pavesti A. Stankui. Dirbo iki 
naujo redaktoriaus I. Danieliaus paskyrimo  – paskutinį 
kartą kaip redaktoriaus pavaduotojas laikraštį pasirašė 
1955 m. rugpjūčio 5 d., nors kurį laiką ir jį teko pavaduo-

14  http://kcelektrenai.lt/maciulis-vaclovas;

15  https://www.elektrenai.mvb.lt/lt/zymus-elektrenu-krasto-
zmones/krastieciai/m/654;

16  LYA LKP f.3628 ap.16 b.17;

ti V. Barevičiui. Vėliau (bent iki 1957 m.) vėl dirbo redak-
toriaus pavaduotoju. Kaip ir daugelis kitų to meto veikėjų, 
A. Stankus neišvengė „tipiškų“ nemalonumų – 1956 m. 
spalio mėn. už „netinkamą elgesį ir girtuokliavimą“ jam 
skirta partinė bausmė – papeikimas. Biuras konstatavo, 
kad „redakcijoje pašlijusi darbo drausmė, dažnai pasitai-
ko girtavimo faktų, kaip iš paties redaktoriaus, taip ir kitų 
darbuotojų pusės“, todėl pylos gavo visa redakcija. Baus-
mė panaikinta 1957 m. rugpjūčio mėn. Apie tolesnį jo liki-
mą duomenų rasti nepavyko.

JONAS LUKOŠIUS (1951–1955)17

Gimė 1924 m., 1947 m. įstojo LKP (b). Išsimokslini-
mas – nebaigtas aukštasis (baigęs dvimetę partinę mo-
kyklą prie LKP CK). 1951  m. rugpjūčio mėn. paskirtas 
„Staliniečio“ atsakinguoju redaktoriumi, nors pirmą laik-
raščio numerį jis pasirašė rugsėjo 2 d. 

„Redaktoriauti“ J. Lukošiui sekėsi nekaip, ir čia, ma-
tyt, labiausiai buvo kaltas jis pats. Padėtį gerai iliustruo-
ja 1955  m. rajono partkomo pirminės partinės organi-
zacijos sekretoriaus Osteikos raštas rajkomo sekretoriui 
Malinauskui (kalba netaisyta): „Drg. Lukošius Jonas, Jo-
no dirba rajono laikraščio „Stalinietis“ redaktoriumi nuo 
1951 m. Darbą atlieka nesąžiningai, nestropiai atsineša į 
jam patikėtas pareigas. Paskutiniu metu drg. Lukošius J. 
Visiškai nieko nerašo į savo vadovaujamą laikraštį, nerei-
kiamai kontroliuoja savo darbuotojų darbą. Nesant tinka-
mo vadovavimo iš drg. Lukošiaus pusės laikraštyje talpi-
nama medžiaga žemos kokybės, laikraštis pasidarė blan-
kus, net buvo faktų kada laikraštyje buvo politinių klaidų“. 

Nepaisant tokios aštrios kritikos, Lukošiui buvo su-
daryta galimybė oriai palikti redaktoriaus postą. 1955 m. 
kovo 15 d. partijos Raseinių rajono komiteto biuras nu-
sprendė patenkinti jo prašymą paskirti pirmininku į atsilie-
kantį kolūkį. Paskutinį kartą kaip redaktorius J. Lukošius 
laikraštį pasirašė kovo 23 d., o redaktoriaus pareigos (lai-
kinai) vėl teko A. Stankui. Biuras rekomendavo Lukošių 
išrinkti „Laimės žiburio“ kolūkio pirmininku. Deja, „pirmi-
ninkauti“ J. Lukošiui taip pat nesisekė, ir 1957 m. sausio 
9  d. biuras priėmė sprendimą „Dėl nepatenkinamo va-
dovavimo kolūkiui „Laimės žiburys“ iš kolūkio pirmininko 
drg. Lukošiaus pusės“. Šiuo svarstymu neapsiribota – tų 
pačių metų balandžio 23 d. LKP CK biuras jam skyrė par-
tinę bausmę – griežtą papeikimą. Kolūkio pirmininko pos-
to Lukošiui taip pat teko atsisakyti. 

Tapęs eiliniu kolūkiečiu Lukošius, anot partijos Ra-
seinių komiteto biuro, „padarė atitinkamas išvadas iš jam 
nurodytų klaidų, sąžiningai dirba kolūkio gamyboje, ak-
tyviai kovoja už kolūkio ekonomikos kilimą, darbo draus-
mės sustiprinimą“. Atsižvelgiant į tai nuspręsta panaikinti 

17  LYA LKP f.3628 ap.16 b.61, 83; 
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partinę bausmę ir prašyti LKP CK šį sprendimą patvirtinti. 
1958 m. sausio 25 d. CK sprendimą patvirtino ir partinę 
bausmę panaikino18. Tolesnis likimas nežinomas.

IGNAS DANIELIUS (1955)19

Ignas Danielius gimė 1922 m. vasario 15 d. Marijam-
polės apskrities Veiverių valsčiaus Girininkų kaime, čia 
1932 m. baigė pradžios mokyklą, vėliau Veiverių progim-
naziją. 1940 m. baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimna-
ziją, įstojo į komjaunimą. 1940–1942 m. mokėsi Vilniaus 
Pedagoginio institute, 1942–1944 m. Valkininkų progim-
nazijoje dirbo mokytoju (nuo 1944 m. gimnazija), 1944–
1945  m. buvo tos mokyklos direktoriaus pavaduotojas. 
1945 m. trumpai dirbo dėstytoju Trakų mokytojų semina-
rijoje. Nuo 1945 m. lapkričio mėn. Trakų apskrities laik-
raščio „Trakiečių šūkis“ literatūrinis darbuotojas, atsakin-
gasis sekretorius. 1950 m. įstojo į LKP, spalio mėn. pa-
skirtas Trakų apskrities VK Švietimo skyriaus vedėju.

1953  m. balandžio mėn. paskirtas Eišiškių rajono 
laikraščio „Raudonoji vėliava“ atsakinguoju redaktoriumi. 
1955 m. oficialiai dėl šeimyninių priežasčių pasitraukė iš 
redaktoriaus pareigų (1962 m. autobiografijoje rašė, kad 
atsistatydino, nes buvo sunku redaguoti lietuvių ir lenkų 
kalbomis leidžiamą laikraštį). LKP CK jį pasiuntė į Rasei-
nius dirbti „Staliniečio“ redaktoriumi. Rugpjūčio 5 d. Ra-
seinių rajono partkomo biuras jį patvirtino šiose pareigo-
se, o pirmą suredaguotą laikraščio numerį jis pasirašė jau 
rugpjūčio 10 d. Gaila, bet Raseiniuose naujajam redakto-
riui nesisekė – 1956 m. spalio 5 d. rajkomo biuras priė-
mė nutarimą, kuriame konstatavo: „laikraščio „Stalinietis“ 
redaktorius drg. Danielius neužtikrino reikiamo vadovavi-
mo redakcijos darbui <...> laikraščio puslapiuose blogai 
nušviečiami socialistinio lenktyniavimo klausimai, silpnai 
parodomi žemės ūkio pirmūnai. Redakcijos darbuotojai 
silpnai orientuojasi konkrečios ekonomikos klausimuose, 
ko pasėkoje prileidžiami straipsniai, duodantys neteisin-
gą informaciją, pvz., linų auginimo ir pajamų iš jų gavimo 
klausimu. Partinio gyvenimo skyriuje mažai parodomi ei-
linių komunistų darbai ir gyvenimas. Mažai rašoma iš to-
limesnių atsilikusių kolūkių. Redakcija silpnai dirba su ko-
lūkių akyvu ir teturi vos 13 kolūkinių korespondentų iš 30 
kolūkių. <...> Redakcijos buhalterijoje apleista sąskaity-
ba, neteisingai panaudojamos kolūkių lėšos, skirtos biu-
leteniui leisti. Redakcijoje pašlijusi darbo drausmė, daž-
nai pasitaiko girtavimo faktų, kaip iš paties redaktoriaus, 
taip ir kitų darbuotojų pusės“. Aišku, kad po tokios triuški-
nančios kritikos reikėjo laukti „organizacinių išvadų“: biu-
ras už „redakcijos darbo sužlugdymą“ nutarė atsakingąjį 

18  LYA LKP f.1376 ap.19 b.421; 

19  LYA LKP f.1771 ap.227 b.2612; 

redaktorių atleisti20. Paskutinis jo pasirašytas „Stalinietis“ 
pasirodė spalio 16 d.

Nors nepateisino pasitikėjimo, tačiau Danielius liko 
partiniu darbuotoju ir iki 1961 m. dirbo rajono partkomo 
politinio švietimo kabineto vedėju. 1961 m. rugpjūčio 1 d. 
LKP CK siuntimu jis atvyko į Vilkijos rajoną, kur buvo pa-
skirtas politinio švietimo kabineto vedėju. Likvidavus Vil-
kijos rajoną, 1962  m. balandžio–liepos mėn. buvo nu-
kreiptas lektoriaus-konsultanto pareigoms, tačiau nesant 
laisvo etato laikinai paskirtas Jonavos rajono „Raudono-
jo Spalio“ kolūkio pirminės partinės organizacijos etatiniu 
sekretoriumi, o vėliau dirbo Akmenės rajone – čia paskir-
tas Politinio švietimo kabineto vedėju. Be to, tais metais 
jis neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus universitetą. Apie 
tolesnį jo likimą žinių nerasta.

JUOZAS KUOLELIS (1956–1958)21

Autobiografijoje rašė, kad 
gimė 1930  m. rugpjūčio 1  d. 
Gervelių kaime (pagal sovie-
tmečio administracinį paskirs-
tymą – Dūkšto rajone). 1937–
1941 m. mokėsi Mažeikių pra-
dinėje mokykloje, vėliau viene-
rius metus Dūkšto pradinėje 
mokykloje. 1942 m. įstojo į Vi-
džių progimnaziją, o karui pa-
sibaigus mokslą tęsė Dūkšto 
progimnazijoje. 1945–1949 m. 
mokėsi Vilniaus I berniukų gim-
nazijoje. 1949  m. įstojo į Vil-

niaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą, kur stu-
dijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Studijas baigė. 1951 m. 
pradėjo dirbti respublikinėje laikraščių ir žurnalų ekspe-
dicijoje ekspeditoriumi, vertėju. 1951–1954  m. dirbo 
cenzoriumi Vyriausioje valdyboje karinėms ir valstybi-
nėms paslaptims spaudoje (vadinamasis Glavlitas). Nuo 
1954 m. kovo mėn. ten pat buvo vyr. cenzorius. 

Ko gero, Raseiniai nebūtų sulaukę šio būsimo ga-
na žymaus LSSR partinio veikėjo, jei ne kai kurie jo pa-
tirti partiniai tarnybiniai nemalonumai. 1956  m. naktį iš 
vasario 8 į 9 d. Kuolelis, kartu su bendradarbiais Skrip-
ka ir Česlovu Kudaba išėjęs iš Glavlito, užsuko į Kuda-
bos namus. Čia Kudaba svečius pavaišino krupniku. Po 
to visi sugrįžo į miestą. Kuolelis ir Kudaba nuvyko į „Tie-
sos“ spaustuvę. Nors pats Kuolelis teigė vėlesnių įvykių 
neatmenąs, tačiau, pagal milicijos protokolą ir liudininkų 
parodymus, jis nuėjo į korektorių kabinetą ir ten sumu-
šė vieną korektorių. Atbėgę darbininkai bandė sutramdy-

20  LYA LKP f.3628 ap.17 b.18 l.173;

21  LYA LKP f.17626 ap.4 b.55;
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ti įsisiautėjusį cenzorių, tačiau šis nenusileido ir nuken-
tėjusiųjų skaičius padidėjo22. Po tokio skandalo Kuoleliui 
teko kuriam laikui vykti į provinciją ir ten įrodyti savo po-
litinę brandą. 1956 m. spalio 8 d. jis paskirtas (lapkričio 
22 d. patvirtintas) Raseinių rajoninio laikraščio „Stalinie-
tis“ redaktoriumi.

Pirmą laikraščio numerį J. Kuolelis pasirašė 1956 m. 
spalio 20 d. Ko gero, šis žurnalistas buvo pirmasis „Sta-
liniečio“ redaktorius, kuriam rajono partkomas neturėjo 
esminių priekaištų. 1959 m. LKP CK skirtoje charakteris-
tikoje pabrėžta, kad jis Raseiniuose pasirodė kaip gabus 
žurnalistas, geras vadovas ir organizatorius. Jo vadovau-
jamas „Stalinietis“ tuo metu laikytas vienu iš geriausių ra-
joninių laikraščių.

Tolesnės Kuolelio karjeros kelias vėl suko į Vilnių  – 
1958 m. sausio 8 d. jis paskirtas LKP CK Propagandos 
ir agitacijos skyriaus instruktoriumi, nors paskutinis jo re-
daguotas laikraščio numeris Raseiniuose pasirodė sausio 
18 d. 1960 m. spalio 25 d. jis paskirtas Jungtinės laikraš-
čių ir žurnalų leidyklos ir spaustuvės direktoriumi. 1964–
1969 m. dirbo valstybinio televizijos ir radijo komiteto prie 
Lietuvos SSR Ministrų tarybos pirmininko pavaduotoju. 
1969 m. birželio – 1972 m. birželio mėn. J. Kuolelis dir-
bo Maskvoje SSKP CK instruktoriumi. Grįžęs iš Maskvos, 
1972 m. birželio 14 d. jis buvo paskirtas LKP CK Propa-
gandos ir agitacijos skyriaus vedėju. Šias pareigas ėjo iki 
1987 m., kai buvo paskirtas LSSR Televizijos ir radijo ko-
miteto pirmininku. Šiose pareigose dirbo iki 1988 m. va-
sario 14 d., kai išėjo į pensiją. Partinė karjera atsinaujino, 
kai 1989 m. gruodžio 23 d. jis buvo išrinktas Burokevi-
čiaus vadovaujamos TSKP platformoje veikusios LKP se-
kretoriumi. Dirbo iki 1991  m. rugpjūčio mėn. Priešinosi 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui, su kitais kūrė LKP 
(SSKP) organizaciją, sovietams pavaldžias lygiagrečias 
valdžios institucijas Lietuvoje. Vienas 1990 m. balandžio 
mėn. įkurto Lietuvos SSR piliečių komiteto ir Lietuvos na-
cionalinio gelbėjimo komiteto veikėjų, SSRS organizuo-
to nesėkmingo 1991 m. Sausio 13-osios perversmo va-
dovų. Buvo suimtas po žlugusio 1991 m. rugpjūčio pu-
čo Maskvoje. Už antivalstybinių organizacijų kūrimą, ban-
dymą įvykdyti valstybės perversmą teismo nuosprendžiu 
1999–2004 m. buvo įkalintas. Bausmę atliko Vilniaus an-
trojoje griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje. Para-
šė knygą „Pro kalėjimo grotas: dviejų šimtmečių sandū-
ros byla“ (2010) ir „Gyvenimas Post factum“ (turėjo būti 
išleista 2017 m., kol kas neišėjo). Mirė Vilniuje 2017 m. 
rugsėjo 21 d.

22  LYA LKP f.7759 ap.1 b.13 l.4–8;

DANUTĖ DIGRIENĖ (1958–1961)23

Gimė 1929  m. Bata-
kių miestelyje. Mokėsi Kuršė-
nų prad. m-kloje, Vėliau, tė-
vams persikėlus gyventi į Vidu-
klę, ilgesnį laiką gyveno Rasei-
nių apskrityje/rajone. Viduklėje 
1946–1947  m. mokėsi vietos 
progimnazijoje. Šiame mieste-
lyje prasidėjo ir jos darbo kar-
jera: 1946–1947  m. ji dirbo 
valsčiaus kooperatinės parduo-
tuvės vedėja, 1948–1950  m. 

Girkalnio valsčiaus VK civilinės metrikacijos skyriaus ve-
dėja. 1950–1951 m. Dotnuvoje dirbo kino tinklo buhalte-
re. 1951 m. prasidėjo jos žurnalistinė karjera. Iš pradžių 
(1951–1952 m.) Dotnuvos rajoninio laikraščio „Kolektyvi-
nis darbas“ korektorė, 1952 m. sausio–rugsėjo mėn. Ra-
seinių rajono Mašinų-traktorių stoties politinio skyriaus 
laikraščio „Socializmo pergalė“ redaktorė. 1952–1954 m. 
mokėsi respublikinėje partinėje mokykloje prie LKP CK, 
1954 m. rugsėjo–gruodžio mėn. – LKP CK rezerve. Tų pa-
čių metų pabaigoje paskirta Dusetų rajoninio laikraščio 
„Socialistinis kelias“ atsakingąja redaktore. Šiose pareigo-
se dirbo iki 1955 m. pabaigos, o nuo 1956 m. kovo mėne-
sio ji Raseinių rajoninio laikraščio „Stalinietis“ literatūrinė 
bendradarbė, redaktoriaus pavaduotoja – išvykus Kuole-
liui, ji nuo 1958 m. sausio 11 d. laikraštį pasirašydavo kaip 
redaktoriaus pavaduotoja. 1958 m. kovo – 1961 m. rug-
sėjo mėn. buvo laikraščio redaktorė. Pirmasis jos, kaip re-
daktorės, pasirašytas laikraščio numeris išėjo 1958 m. ko-
vo 20 d. „Staliniečio“ redaktore dirbo iki 1961 m. rugsėjo 
mėn. (tikslios datos nustatyti nepavyko). Iš Raseinių kelias 
vedė į Vilnių. 1961–1985 m. ji darbavosi žurnalo „Tarybinė 
moteris“ redakcijoje: iš pradžių skyriaus vedėja, 1970 m. 
rugpjūčio – 1977 m. birželio mėn. skyriaus redaktorė. Pa-
skutinius aštuonerius metus (iki 1985 m. gegužės mėn., 
kai išėjo į pensiją) vyriausioji žurnalo redaktorė. 

1961  m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus 
universitetą. 

Darbas „Tarybinės moters"  redakcijoje IX dešimt-
metyje Digrienę suvedė su liaudies skulptoriumi Lionginu 
Šepka, susiejo jų likimus.

ALGIRDAS PETRAS PETRAITIS (1961–1962)24

Gimė 1930  m. vasario 22  d. Židikų miestelyje, ta-
čiau po dviejų metų tėvai persikėlė gyventi į Seirijus, o 
dar po metų į Tytuvėnus. Čia prabėgo jo vaikystė ir jau-

23  LYA LKP f.1771 ap.279 b.282; f.3628 ap.8 b.9; 
24  LYA LKP f.1771 ap.274 b.1439;
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nystė, 1952 m. baigė Tytuvėnų 
vidurinę mokyklą. Pirmosios jo 
pareigos – Tytuvėnų valsčiaus 
VK raštvedys (1945 m. gegu-
žė  – 1946  m. vasaris), vėliau 
Tytuvėnų valsčiaus VK buhal-
teris, civilinės metrikacijos sky-
riaus vedėjas. 1949–1950  m. 
jis dirbo Tytuvėnų miškų ūkio 
kasininku, 1950–1951  m. Ty-
tuvėnų butų valdyboje. 1951–
1953  m. Tytuvėnuose dirbo 
laikraščio „Bolševiko kelias“ li-

teratūriniu darbuotoju, atsakinguoju sekretoriumi, redak-
toriumi. 1953 m. trumpai buvo Šiauliuose leisto apskrities 
laikraščio „Raudonoji vėliava“ atsakingojo redaktoriaus 
pavaduotojas. 1953–1956 m. partinės mokyklos prie Le-
ningrado apskrities partijos komiteto (žurnalistikos sky-
rius) klausytojas. 1956–1958 m. jis vėl darbavosi Tytuvė-
nuose – laikraščio „Komunistiniu keliu“ redaktorius, rajo-
no partkomo sekretorius. 

Likvidavus Tytuvėnų rajoną, 1959  m. vasario  – 
1961  m. rugpjūčio mėn. dirbo Raseinių rajono parti-
jos komiteto sekretoriumi, 1961  m. rugpjūčio 26  d.25  – 
1962 m. lapkričio 16 d. Raseinių rajoninio laikraščio re-
daktoriumi. Pirmasis jo pasirašytas laikraščio numeris 
pasirodė 1961 m. rugpjūčio 26 d. Galima sakyti, kad A. 
Petraičiui teko unikali patirtis  – jam dirbant redaktoriu-
mi, laikraštis net du kartus keitė pavadinimą: nuo įkūri-
mo 1945 m. iki 1961 m. lapkričio 1 d. jis vadinosi „Stali-
niečiu“, vėliau nepilnus metus leistas „Raseiniečių žodis“. 
Galiausiai 1962 m. balandžio 26 d. laikraštis pavadintas 
„Nauju rytu“. 

1962 m. Raseinių rajono partkomo pirmojo sekreto-
riaus L. Molotoko rašytoje charakteristikoje redaktorius 
apibūdintas labai palankiai: „Drg. Petraitis per trumpą lai-
ką sugebėjo suburti redakcijos kolektyvą ir laikraščio ne-
etatinį aktyvą svarbiausiems gyvenimo klausimams nu-
šviesti laikraštyje. Apie teigiamus laikraščio „Naujas ry-
tas“ bruožus keletą kartų pasisakė laikraščiai „Tiesa“ ir 
„Sovietskaja Litva.“

Kaip ir iki jo laikraščio redakcijai vadovavusios D. Di-
grienės, A. Petraičio tolesnis kelias vedė į Vilnių. 1962–
1966 m. jis dirbo LKP CK instruktoriumi, vėliau lektoriumi, 
1966–1971 m. sektoriaus vedėju. 1971–1974 m. jis sky-
riaus vedėjo pavaduotojas, 1974–1988 m. užsienio turiz-
mo valdybos prie LSSR MT viršininkas. 1988 m. paskir-
tas SSRS Valstybinio užsienio turizmo komiteto Lietuvos 
valdybos viršininku.

25  Patvirtintas RK biure;

ZENONAS LEGAS (1962–1966)26

Z. Legas gimė 1934  m. 
balandžio 13  d. Šiauliuose. 
1935  m. tėvai persikėlė į Ra-
dviliškį. Čia Zenonas lankė 
pradinę mokyklą, o 1950  m. 
baigė devintą vidurinės mo-
kyklos klasę ir pradėjo dirbti. 
Pirmoji darbo vasara prabėgo 
Radviliškio durpyne, o nuo rug-
sėjo 1 d. jis įsidarbino Valstybi-
nio banko buhalteriu. 1951 m. 
rugpjūčio 1 d. perėjo dirbti į ra-

joninio laikraščio „Raudonoji žvaigždė“ redakciją literatū-
riniu darbuotoju. Tik 1954 m. jis baigė Radviliškio darbi-
ninkų jaunimo vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais buvo 
pašauktas į karinę tarnybą, baigė priešlėktuvinės gyny-
bos radiotechnikos mokyklą. 1957 m. grįžęs iš kariuome-
nės vėl dirbo Radviliškio rajoniniame laikraštyje, šįkart re-
dakcijos atsakinguoju sekretoriumi. 1959–1962  m. mo-
kėsi partinėje mokykloje prie LKP CK. 1962 m. trumpai 
dirbo Kupiškio rajoninio laikraščio „Komunizmo keliu“ 
redaktoriumi. 1962 m. gruodžio – 1967 m. liepos mėn. 
Z. Legas dirbo Raseinių rajoninio laikraščio „Naujas ry-
tas“ redaktoriumi (paskutinis jo pasirašytas laikraštis iš-
ėjo 1967 m. rugpjūčio 26 d.). Legui išsikėlus iš Raseinių, 
rugpjūčio 28 – lapkričio 11 d. laikraštį pasirašydavo re-
daktoriaus pavaduotojas Petras Baužys. Z. Legas 1967–
1968 m. mokėsi Leningrado karinės apygardos politinių 
vadovų kursuose. 1968 m. rugpjūčio mėn. baigęs kursus 
iki 1984 m. lapkričio mėn. tarnavo Pabaltijo karinės apy-
gardos daliniuose. 1984 m. rudenį grįžęs į Vilnių buvo pa-
skirtas ELTOS skyriaus redaktoriumi. 

VLADAS SAULEVIČIUS (1966–1973)27

Gimė 1930  m. liepos 
13  d. Alytaus apskrities Do-
mantonių kaime. 1942  m. 
baigė Vaičiūnų pradinę, o 
1949  m.  – Alytaus vidurinę 
mokyklą. 1949–1952  m. dir-
bo mokytoju Alovės septynme-
tėje, vėliau Daugų vidurinėse 
mokyklose. 1952 m. birželio – 
1953  m. lapkričio mėn. Dau-
gų rajoninio laikraščio „Komu-
nizmo aušra“ redakcijos atsa-
kingasis sekretorius. Tuo pačiu 

26  LYA LKP f.1771 ap.279 b.768; f.3689 ap.19 b.21;

27  LYA LKP f.1771 ap.258 b.339; f.1771 ap.279 b.1196; 
f.4187 ap.8 b.48;

Zenonas Legas (LYA)

Vladas Saulevičius 
(LYA)
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metu dirbo antraeilėse pareigose mokytoju Daugų vals-
tiečių jaunimo mokykloje. 1953–1956 m. tarnavo kariuo-
menėje (Vilniuje, 16-oje lietuviškojoje divizijoje). Grįžęs iš 
kariuomenės 1956  m. birželio mėn. pradėjo dirbti LKP 
Daugų rajono partkome – iš pradžių instruktoriumi, o nuo 
rugsėjo mėn. propagandos ir agitacijos skyriaus vedėju, 
buvo išrinktas rajkomo pirminės partinės organizacijos 
sekretoriumi. 1958–1962  m. mokėsi Vilniaus aukštojoje 
partinėje mokykloje. To meto partinėje charakteristikoje 
pažymėtas trūkumas – pomėgis išgerti, atkreiptas dėme-
sys į potraukį „laikraštiniam“ darbui. Atsižvelgiant į tai bu-
vo paskirtas Radviliškio rajoninio laikraščio „Komunizmo 
aušra“ redaktoriaus pavaduotoju. Šiose pareigose dirbo 
iki 1968 m. sausio mėn., kai buvo paskiras „Naujo ryto“ 
redaktoriumi (1968 m. sausio 23 d. patvirtintas rajkomo 
biure). Bene pirmasis jo pasirašytas laikraščio numeris iš-
leistas 1968 m. sausio 11 d. 

1973 m. gruodžio 14 d. patvirtintas Saulevičiaus at-
leidimas iš „Naujo ryto“ redaktoriaus pareigų (paskutinis 
jo pasirašytas laikraščio numeris išėjo gruodžio 13 d.), į 
tą postą skiriant Stasį Stankų. V. Saulevičiaus asmens įs-
kaitos kortelėje rašoma, kad Vilniaus Lenino rajono part-
kome jis įskaiton priimtas sausio 21 d., taigi, galima teigti, 
kad į Vilnių jis persikėlė gyventi ne vėliau kaip šią dieną. 
1974 m. sausio–kovo mėn. dirbo Vilniuje, laikraščio „Va-
karinės naujienos“ vyresniuoju korespondentu, o nuo ko-
vo mėn. buvo žurnalo „Statyba ir architektūra“ redakcijos 
atsakingasis sekretorius. 

STASYS STANKUS (1973–2006)28

Ilgiausiai „Naujo ryto“ re-
daktoriumi dirbęs Stasys Stan-
kus gimė 1933 m. spalio 2 d. 
Šimkaičių valsčiaus (dabartinio 
Jurbarko rajono) Kebiškių kai-
me. 1945  m. baigęs Kebiškių 
pradinę mokyklą keturis me-
tus dirbo tėvų ūkyje. 1949–
1950 m. mokėsi Girkalnio su-
augusiųjų progimnazijoje, kurią 
baigęs 1950 m. įstojo į Rasei-
nių vidurinės mokyklos VIII kla-

sę. 1954 m. baigęs vidurinę mokyklą įstojo į Vilniaus uni-
versiteto žurnalistikos specialybę. 1959 m. baigęs studi-
jas rugpjūčio 25 d. pradėjo dirbti „Staliniečio“ redakcijoje 
literatūriniu darbuotoju. Tų pačių metų gruodžio 15 d. pa-
skirtas redakcijos laiškų ir masinio darbo skyriaus vedė-
ju. 1973 m. gruodžio 14 d. LKP rajono plenume buvo pa-
tvirtintas „Naujo ryto“ redaktoriumi (pirmas jo pasirašytas 
laikraščio numeris taip pat išėjo šią dieną). 1974 m. ko-

28  LYA LKP f.1771 ap.274 b.1805;

vo 11 d. LKP CK Biuras šį sprendimą patvirtino. 1983 m. 
rugsėjo 30 d. LSSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
įsaku suteiktas nusipelniusio žurnalisto vardas. Daugely-
je charakteristikų S. Stankaus darbas vertintas teigiamai, 
tačiau kai kada rajono partiniai vadovai sugebėjo rasti ir 
taisytinų dalykų. Antai 1985 m. lapkričio 10 d. tuometi-
nio Raseinių rajkomo pirmojo sekretoriaus Andriaus Ba-
ranausko pasirašytoje charakteristikoje siūloma redakto-
rių toliau palikti eiti pareigas, nors jo darbe rasta taisytinų 
dalykų. Charakteristikoje pastebima, kad „laikraštis ga-
lėtų būti kovingesnis, kritiškesnis, giliau ieškantis atsaky-
mų, kaip realizuojami partijos ir vyriausybės iškelti uždavi-
niai kolektyvuose ir rajone tiek ūkiniais, tiek idėjiniais au-
klėjimo klausimais“. To meto laikraščiai buvo ideologizuo-
ti iki kraštutinumo ir praktiškai nepaskaitomi, tačiau par-
tijos vadovams atrodė, kad to dar maža... Ilgamečio ra-
joninio laikraščio redaktoriaus darbas neliko pamirštas – 
jam suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas. „Naujo ry-
to“ redaktoriumi S. Stankus dirbo iki pensijos ir 2006 m. 
postą užleido naujam redaktoriui P. Vaičekauskui. Pasku-
tinis jo pasirašytas laikraščio numeris išėjo 2006 m. ba-
landžio 29 d. Nors ir išėjęs į poilsį, S. Stankus kartu su 
P. Vaičekausku ir D. Katkausku liko UAB „Naujas rytas“ 
vienu iš savininkų29, toliau rašė straipsnius. Mirė 2016 m. 
rugsėjo 4 d.

PETRAS VAIČEKAUSKAS (2006–2013)30

Petras Vaičekauskas gimė 
1947  m. sausio 2  d. tuometi-
nės Raseinių apskrities Milža-
vėnų kaime. 1954–1958  m. 
mokėsi Lendrikių pradinė-
je mokykloje, 1962  m. baigė 
Balčių aštuonmetę, o 1965 m. 
Nemakščių vidurinę mokyklą. 
1966–1968  m. tarnavo sovie-
tinėje armijoje. Grįžęs dirbo ir 
kartu neakivaizdžiai studijavo 
tuometinėje Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje. Nuo 1969 m. 

vasario mėn. pradėjo dirbti laikraščio „Naujas rytas“ lite-
ratūriniu darbuotoju, o nuo 1971 m. rudens – vyresniuoju 
literatūriniu darbuotoju. Vėliau dirbo laikraščio žemės ūkio 
skyriaus vedėju, atsakinguoju „Naujo ryto“ sekretoriumi. 
Laikraščio kūrybinio kolektyvo vadovo poste jis pakeitė 
ilgametį redaktorių S. Stankų  – pirmąjį numerį pasirašė 
2006  m. gegužės 3  d. Jam vadovaujant „Naujas rytas“ 
leistas iki 2012 m. gruodžio 5 d. – tada išėjo paskutinis re-
daktoriaus P. Vaičekausko pasirašytas numeris.

29  http://stirna.info/owners/stasys-stankus/2011; 

30  LYA LKP f.3628 ap.41 b.97;

Stasys Stankus (LYA)

Petras Vaičekauskas  
(iš P. Vaičekausko 
asmeninio albumo)
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SIGITAS GUDŽIŪNAS (2015)31

Gimė 1954  m. balandžio 
7 d. Jurbarko rajone, Kartupė-
nų kaime. 1961–1969 m. mo-
kėsi Vytėnų aštuonmetėje mo-
kykloje, 1969–1973 m. – Sma-
lininkų žemės ūkio mechani-
zacijos technikume. 1973–
1975  m. tarnavo sovietinėje 
armijoje. 1976–1983  m. stu-
dijavo Vilniaus universiteto Is-
torijos fakultete ir įgijo žurna-
listo specialybę. Keletas faktų 

iš jo  – žurnalisto  – biografijos. 1977–1978  m. dirbo fo-
tokorespondentu vilnos gamybinio susivienijimo „Drobė“ 
laikraščio „Drobietis“ redakcijoje, 1979–1980  m. „Kau-
no tiesoje“. 1980–1982  m. žemės ūkio skyriaus vedė-
jas laikraščio „Į komunizmą“ (Kaišiadorys) redakcijoje. Po 
1990 m. dirbo korespondentu „Respublikoje“, „Ūkininko 
patarėjuje“. Tai trumpiausiai laikraštį redagavęs žurna-
listas. Pirmąjį „Naujo ryto“ numerį jis pasirašė 2012  m. 
gruodžio 8 d., o paskutinįjį – 2013 m. sausio 9 d.

LINAS GARBENIS (2013–2015)

Pirmąjį numerį pasirašė 
2013 m. sausio 16 d., pasku-
tinįjį  – 2015 m. rugpjūčio 1 d. 
Daugiau žinių apie šį žurnalis-
tą neradome, o ryšio su juo už-
megzti nepavyko. 

MINDAUGAS MILINIS (2015)32

Gimė 1970 m. Šilutėje. 1993 m. baigė Klaipėdos uni-
versitetą, kuriame įgijo lietuvių kalbos mokytojo kvalifika-
ciją. 1995–1997 m. dirbo regioninės televizijos „Balticum 
TV“ informacinės laidos redaktoriumi, kūrė publicistines 
ir sporto laidas. 1997–2000 m. dienraščio „Vakarų eks-
presas“ reporteris, 2000–2001 m. jūrų krovos kompani-
jos „Bega“ atstovas spaudai. 2001 m. grįžo į „Vakarų eks-
presą“ ir iki 2003  m. dirbo dienraščio vyr. redaktoriaus 
pavaduotoju. 2003–2004 m. žurnalo „Ekstra laikas“ lei-
dėjas ir redaktorius, 2004–2006 m. Neringos savivaldy-

31  LYA LKP f.3628 ap.58 b.175;

32  https://lt.wikipedia.org/wiki/Mindaugas_Milinis; 

bės atstovas spaudai. 2006–
2012 m. dirbo dienraščio „Lie-
tuvos žinios“ korespondentu 
Klaipėdoje, 2012–2013  m.  – 
dienraščio „Vakarų ekspresas“ 
ekonomikos ir politikos aktuali-
jų redaktoriumi. 2015 m. dirbo 
„Naujo ryto“ redaktoriumi. Jam 
vadovaujant pradėtas leisti 
spalvotas laikraštis. Pirmąjį nu-
merį pasirašė 2015 m. rugpjū-
čio 8 d., paskutinįjį  – tų pačių 

metų lapkričio 13 d.
Fotoalbumo „Neringai 45“ (2006  m.) sudaryto-

jas, knygos „Paskutinieji Kuršių nerijos betonuoto-
jai“ (2008  m.) leidėjas, publicistinių knygų „Afganista-
no kariai“ (2010 m.) ir „Afganistano kariai. Antra knyga“ 
(2012  m.), „Afganistano mėsmalė“ (2019  m.), istorinio 
romano „Partizanas“ (2015 m.) autorius.

STANISLAVA TIJŪNAITIENĖ (NUO 2015)

Kaip teigia pati ponia Sta-
nislava, ji gimė 1951 m. sausio 
24  d. nuostabiame Žemaitijos 
kampelyje Plungės rajone Mi-
žuikių kaime. Mokėsi Kulių vi-
durinėje mokykloje, o šeimai 
persikėlus į Klaipėdos rajoną, 
mokėsi ir baigė Veiviržėnų vi-
durinę mokyklą, vėliau Vilniaus 
valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetą. Visą gy-

venimą dirbo pedagoginį darbą: nuo eilinio mokytojo iki 
mokyklos vadovo. Raseiniuose dirbo Raseinių 2-ojoje vi-
durinėje mokykloje, vėliau Raseinių katalikiškos dvasios 
pradinės mokyklos direktore. Čia dirbdama baigė Vytau-
to Didžiojo universiteto magistro studijas. Mokyklai užsi-
darius, pradėjo dirbti „Alio, Raseiniai“ žurnaliste, vėliau 
redaktoriaus Lino Garbenio buvo pakviesta į „Naujo ry-
to“ redakciją. Pirmąjį numerį kaip laikinai einanti redak-
torės pareigas S. Tijūnaitienė pasirašė 2015 m. lapkričio 
20 d. Toks laikinas redaktoriavimas užtruko ir paskutinis 
laikinosios redaktorės pasirašytas numeris išėjo daugiau 
nei po metų – 2016 m. gruodžio 30 d. Nuo 2017 metų 
pradžios (sausio 6 d.) ji tapo pilnateise laikraščio redakto-
re. Paskutinis jos pasirašytas laikraščio numeris išleistas 
2019 m. birželio 6 d. Tolesnis laikraščio leidimas nutrūko. 
Anot redaktorės, darbas laikraštyje parodė žmones, įvy-
kius ir gyvenimo aktualijas kitu kampu. Kartais labai džiu-
ginančiu, kartais – skaudžiu ir netikėtu.

Sigitas Gudžiūnas  
(iš S. Gudžiūno 

Facebook paskyros)

Linas Garbenis. 
Stanislavos Tijūnaitienės 

nuotrauka

Mindaugas Milinis 
(Vikipedija)

Stanislava Tijūnaitienė 
(iš S. Tijūnaitienės 
asmeninio albumo)
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„Naujo ryto“ 70-mečio jubiliejaus šventė. 2015 09 10.  
Rūtos Gudžiūnienės nuotrauka

„Naujo ryto“ 70-mečio jubiliejaus šventė. 2015 09 10.  
Kalba S. Stankus. Rūtos Gudžiūnienės nuotrauka

***
S. Tijūnaitienės biografija baigiame laikraščio redaktorių portretų ga-

leriją. Gaila, ne apie visus juos pavyko rasti pakankamai informacijos, kiti 
norėjo likti „incognito“ ir net savo Facebook paskyroje nepateikė portreto. 
Paskutiniais metais su finansiniais sunkumais susiduriantis leidinys buvo 
leidžiamas su pertrūkiais, o 2019 m. birželio 6 d. jo leidimas (laikinai?) su-
stabdytas33. Ar šis leidinys ir toliau lankys rajono skaitytojus, ar 2020 m. 
pavasarį bus kam minėti garbingą 75 m. jubiliejų, parodys ateitis. 

33  Arūnas Dambrauskas, Laikraštis buvo valdomas su akcininko įgaliojimu, Alio, 
Raseiniai, 2019 rugpjūčio 14, p.1, 4–5.
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1918 m. Lietuvai atkūrus valstybingumą greitai atgijo 
ir visuomeninis gyvenimas, pradėtos steigti įvairios politi-
nės partijos, kultūrinės, tautinės, religinės draugijos, koo-
peratyvai. Nuo šio judėjimo neatsiliko ir senoji Žemaitijos 
sostinė – Raseiniai. Visas dabartinio Raseinių rajono te-
ritorijoje tarpukaryje veikusias organizacijas bandyta su-
registruoti 2017 m. Raseinių Marcelijaus Martinaičio vie-
šosios bibliotekos išleistoje knygoje „Pasistačius bendro 
darbo tikslą“1. Ten yra medžiaga ir apie to meto Rasei-
niuose veikusius kooperatyvus, tarp jų ir didžiausią mies-
to kooperatyvą „Dubysa“2. 2019 m. savo šimtmečio vei-
kimo jubiliejų minintis šis kooperatyvas tiek miesto, tiek 

1  Jonas Brigys, Pasistačius bendrą darbo tikslą. 1918–1940 m. 
Raseinių krašte veikusių draugijų, politinių, visuomeninių, 
ekonominių organizacijų sąvadas, Raseiniai: Raseinių 
Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka, 2017, 272 p.;

2  Ten pat, p. 32–33;

krašto ekonominiame gyvenime suvaidino (ir tebevaidi-
na!) žymų vaidmenį. Jo veiklą gana reguliariai nušviesda-
vo tarpukario laikraščiai (tik gaila, kad ta informacija buvo 
labai sausa ir fragmentiška  – daugiausia apie įvykusius 
visuotinius susirinkimus). Kol kas išsamiausią straips-
nį apie kooperatyvą dar 1990 m. rajoniniame laikraštyje 
„Naujas rytas“ paskelbė žurnalistas Petras Baužys3. Šiek 
tiek informacijos apie „Dubysą“ yra Antano Gudo-Guda-
vičiaus atsiminimuose, saugomuose Raseinių krašto is-
torijos muziejuje4. Kooperatyvo istorija neliko pamiršta ir 
jubiliejiniais 2019 m. Baigiant rengti šį straipsnį naujausia 
publikacija buvo birželio 27 d. rajono savaitraštyje „Alio, 

3  Petras Baužys, „Dubysos“ istorija, Naujas rytas, 1990 m. 
sausio 13, p. 3;

4  Antanas Gudas-Gudavičius, Raseiniai, RKIM; 

Jonas Brigys, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkas 

Galios gimtis: „Dubysos“ 
kooperatyvas 1919–1940 m.

Kooperatyvo nariai 1929 m. (RKIM)
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1919 04 30 raštas Finansų ministerijai apie Dubysos kooperatyvo steigimą (LCVA)
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Kun. M. Karoso pasirašytas kvitas apie stojamojo 
mokesčio sumokėjimą (autoriaus asmeninis archyvas)

Raseiniai“ išspausdintas Daivos Genytės straipsnis5. 
Vis tik maksimaliai pilną pirmųjų dviejų kooperatyvo 

gyvavimo dešimtmečių istoriją gali atskleisti tik archyvi-
niai dokumentai, o jų išliko nedaug. 1944 m. mūšių metu 
pražuvo visų Raseinių mieste buvusių įstaigų dokumen-
tai, o Lietuvos centriniame valstybės archyve išliko tik tų 
įstaigų ir įmonių susirašinėjimas su valdžios institucijomis 
Kaune. Ne išimtis ir „Dubysa“ – Finansų ministerijos Vie-
šojo atsiskaitymo įmonių ir įstaigų inspekcijos fonde yra 
dvi (nors ir nemažos apimties) bylos6, kurios leidžia su-
sidaryti bent kiek detalesnį kooperatyvo 1919–1940 m. 
veiklos vaizdą. Įdomu, kad vis dėlto šis tas išliko ir Ra-
seiniuose – dabar kooperatyvo archyve saugoma poka-
rio kooperatyvo valdybos pirmininko Abramo Lazarskio 
iš sunaikinto Raseinių smulkaus kredito banko išgelbėta 
„Dubysos“ – šio banko kliento Nr. 290 – byla, kurioje iš-
liko 1929–1937 m. bankui siųsti dokumentai ir susiraši-
nėjimas su kooperatyvu. Dėkoju direktorei Laimai Vičiū-
nienei, leidusiai susipažinti su dokumentais. Nors byloje 

5  Daiva Genytė, Anksčiau spaudė partija, dabar – konkurencija, 
Alio, Raseiniai, 2019 birželio 27, p.1–3;

6  LCVA f.387 ap.8 b.44, 49; 

Kunigas Mykolas Karosas, 1920 m. 
(RMMVB)

beveik nėra kituose šaltiniuose neminimų svarbių koope-
ratyvo veiklos faktų, tačiau Raseinių istorijoje tai tikrai re-
tas atvejis ir vien pats tokios bylos išlikimas yra svarbus7. 

KRIKŠČIONIS ĮSTATUOSE IŠBRAUKTI

Galima sakyti, kad „Dubysos“ viešas gyvavimas pra-
sidėjo 1919 m. balandžio 30 d., kai kooperatyvo „įgalio-
tiniai steigėjai“ Jonas Elzbergas ir kunigas Mykolas Karo-
sas oficialiai kreipėsi į Prekybos ministerijos Kooperacijos 
departamentą, prašydami „steigiamą bendrovę įtraukti į 
kooperacijos bendrovių rejestrą“8. Kartu su prašymu re-
gistruoti bendrovę, departamentą pasiekė trys egzem-
plioriai kooperatyvo įstatų. 

Įstatai buvo standartiniai ir tik viena kita pozicija (pa-

7  Šį atvejį galima palyginti tik su Lietuvos valstybės banko 
Raseinių skyriaus statymo dokumentais (saugomi Raseinių 
krašto istorijos muziejuje) ir Raseinių parapinės bažnyčios 
archyve keletu išlikusių prieškario metrikų knygų.

8  1919 04 30 kooperatyvo steigėjų pranešimas, LCVA f.387 
ap.8 b.49 l.1. Kadangi pagrindinis šaltinis yra dvi nuorodoje 
Nr.6 minėtos bylos, taupant vietą nuorodos į jų lapus toliau 
neduodamas.
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prastai buvo palikta galimybė įrašyti kooperatyvo pavadi-
nimą) juose numatė tam tikras vietines kooperatyvo vei-
kimo ypatybes. Įstatai nenumatė ir kooperatyvo veiklos 
tikslų kitų variantų: „Vartotojų bendrovė steigiama koope-
racijos bendrovių ir jų sąjungų įstatymu, ir tikslo: 1. Statyti 
[tiekti] savo nariams įvairių vartotojų daiktų ir narių ama-
tui ar ūkiui reikalingos medžiagos, 2. Padėti nariams susi-
taupyti ir 3. Pagelbėti kitais būdais dvasinei ir medžiaginei 
savo narių gerovei“. Kita vertus, vietos kooperatoriai ban-
dė įteisinti savo pažiūras. Neatsitiktinai vienas iš prašymą 
pasirašiusių žmonių buvo Raseinių parapijos vikaras, ku-
nigas Mykolas Karosas, tuo metu aktyviai reiškęsis mies-
to ir apskrities visuomeniniame ir politiniame gyvenime. 
Matyt, kunigo dėka įstatuose (§9) buvo įrašyta nuosta-
ta, kad bendrovės nariais gali būti gyvenantieji „Raseinių 
apylinkėje ir mieste krikščionys, be skirtumo tautos“. Tai-
gi, pagal nutylėjimą, bandyta įtvirtinti nuostatą, kad į ko-
operatyvą negali stoti žydai, ir taip siekta užtikrinti jo lie-
tuviškumą. Departamento direktoriui Petrui Šalčiui tokios 
raseiniškių kooperatorių nuostatos užkliuvo. Anot jo, koo-
peracijos įstatyme nurodyta, kad bendrovių nariais galėjo 
būti visi pilnamečiai žmonės be jokių kitų apribojimų. Taigi 
žodis „krikščionys“ įstatuose buvo išbrauktas. Kiti įstatų 

punktai tiko, nes, kaip minėta, bendrovė turėjo naudotis 
tipiniais įstatais, kuriuose numatyta galimybė įtraukti vie-
tos specifines ypatybes – pavadinimą, nario mokestį, taip 
pat bendrovės narių gyvenamąją vietą. 

Įstatus pasirašė steigėjai Jonas Elzbergas, kun. My-
kolas Karosas, Kazys Sereika, Vincas Vedeckis, Ignas Ba-
turas (?), Antanas Žemaitis, Edvardas Radavičius, Jonas 
Urbonavičius, Jonas Lauraitis ir Silvestras Dukauskas.

1919 m. gegužės 5 d. kooperatyvo įstatai įregistruoti 
Kooperacijos departamente. Iki šiol ši data laikoma koo-
peratyvo steigimo, ar, kaip rašo P. Baužys, gimimo diena. 
Tačiau formalus steigimas dar nereiškė, kad kooperaty-
vas pradėjo realiai veikti, o neturint originalių dokumen-
tų nustatyti tiesą sunku, tuo labiau, kad ir patys koope-
ratyvo steigėjai kartais painiojosi. Antai 1921 m. vasario 
14 d. vykusiame bendrovės visuotinio narių susirinkimo 
metu pranešimą skaitęs valdybos pirmininkas J. Elzber-
gas sakė, kad draugija pradėjo veikti 1919 m. gegužės 
1 d. Tuo tarpu 1922 m. gruodžio 22 d. oficialiame rašte 
Finansų ministerijai jis rašė: „Šiuo pranešu, kad Vartotojų 
bendrovė „Dubysa“ pradėjo veikti tik 1919 m. rugpjūčio 
mėn. 16 d.“ Ši data vėliau minima ir kituose dokumentuo-
se. Taigi bendrovės steigiamasis susirinkimas ir pats stei-
gimas įvyko 1919 m. balandžio 30 d., juridiškai bendro-
vės egzistavimas įteisintas gegužės 5 d., o realiai veikti ji 
pradėjo tik rugpjūčio 16 d. (nuo tos dienos pradėtas vesti 
kooperatyvo balansas).

Pirmųjų veiklos metų apyvarta siekė 1 030 724 auks. 
60 skatikų. Darbą sunkino ir tai, kad kooperatyvas dar 
neturėjo nuosavos būstinės  – raštinės patalpų nuomai 
(iš Josaitienės) teko išleisti 9 177 auks. 1920  m. gruo-
džio 31 d. kasoje buvo 52 105 auks. 48 skat. „gyvų pini-
gų“. Bendrovėje dirbo 6 tarnautojai, dviejose parduotuvė-
se turėta prekių už 119 325 auks. 90 skat. Kooperatyvui 
priklausė 550 narių, kurių pajai siekė 27 160 auks. Valdy-
bą sudarė pirmininkas K. Sereika, sekretorius J. Elzber-
gas, iždininkas kun. M. Karosas ir trys nariai. Per metus 
pasikeitė keletas kooperatyvo valdybos narių: pasitraukė 
K. Sereika, J. Jocius (žuvo), E. Radavičius ir A. Žemai-
tis. Vietoje jų išrinkti kun. A. Butrimas, J. Mikševičius ir 
J. Lauraitis. 

„DUBYSA“ NORS IR APSVILO, SULYGINANT 
IŠĖJO GAN STIPRI 

Tolesnę kooperatyvo veiklą gana neblogai atspindi 
kasmet vykusių visuotinių narių susirinkimų ir revizijos ko-
misijos protokolai. 1923 m. vasario 15 d. įvykusiame ne-
paprastajame (nesusirinkus pakankamam narių skaičiui 
formaliai reikėjo šaukti antrą susirinkimą, kuriame pakako 
mažesnio kvorumo) visuotiniame narių susirinkime val-
dybos pirmininkas pabrėžė, kad 1922 m. bendrovei te-
ko dirbti ypač sunkiomis sąlygomis, nes kasdien „prekių 

Dubysos kooperatyvo byla iš Finansų ministerijos Kredito 
įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos fondo (LCVA)
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kainos galvotrūkčiais šoko vis aukštyn, kuomet už par-
duotas prekes nors ir su žymiu uždarbiu, buvo galimybė 
naujai įgyti tų prekių tik mažą dalį“. Anot pranešėjo, dėl 
to daugumos vartotojų bendrovių „negalėdamos tuoj, ly-
giai kaip iš po gaisro, naujai atsistatyti – žlugo“. Tuo tar-
pu „Dubysa“ nors ir „apsvilo, sulyginant išėjo gan stipri“. 
Valiutos pakeitimą rodo ir bendrovės apyvarta – nuo me-
tų pradžios iki 1922 m. spalio 20 d. prekių parduota už 3 
277 143 auks., o nuo lito įvedimo iki metų pabaigos – už 
16 714,25 Lt. Atkreiptas dėmesys, kad veiklos vystymui 
trukdo „butų [krautuvių patalpų] netinkamumas ir jų ma-
žumas“. Kita vertus, džiaugtasi: „bendrovės nariai ir apla-
mai pirkėjai stengiasi kuo tankiausiai bendrovę lankyti ir 
perka pas privatį pirklį jei to dalyko bendrovės krautuvėse 
negali gauti, ar dėliai kitų priežasčių nėra galimybės krau-
tuvėse pasirinkti“.

1923  m. spalio 22  d. klebonijoje įvykusiame narių 
susirinkime išrinktas naujas valdybos narys kun. Juozas 
Susnys. Apibendrinant keturias valandas vykusį posėdį 
pažymėta, kad „bendrai visi liko užganėdinti ir visi ginčai 
tapo likviduoti“. 

1924 m. kovo 17 d. visuotinio narių susirinkimo (da-
lyvavo 192 asmenys) protokolas rodo, kad bendrovė rū-
pinosi savais nariais – skirta 1000 Lt dovanoms tarnau-
tojams, taip pat skirta 500 Lt pašalpa mirusio krautuvės 
vedėjo J. Jociaus šeimai9. Taip pat nutarta iš „kultūros-
labdarybės ir švietimo kapitalo“ (pagal patvirtintą apys-
kaitą jame buvo 224,63 Lt) skirti dvi stipendijas gimnazi-
jos mokiniams. Nutarimo įgyvendinimas pavestas koope-
ratyvo valdybai susitarus su Raseinių gimnazijos pedago-
gų taryba. 1928 m. bendrovės revizijos akte pažymėta, 
kad labdaros fondas naudotas kooperatyvo reikalais va-
žiavusio ir nužudyto vedėjo vaikų mokymui. Plečiantis ko-
operatyvo veiklai vėlesniais metais labdarai skirtos dides-
nės sumos. Antai 1936 m. į švietimo ir labdarybės fondą 
pervesta 1682,38 Lt10, be to, suteikta 1000 Lt pašalpa 
Raseinių žemės ūkio mašinų ir įrankių naudojimo rateliui. 
Kita vertus, šios pašalpos negalima laikyti paprasta lab-
dara – pagalba skirta su sąlyga, kad „Dubysos“ nariams 
už javų valymą bus taikomas tas pats tarifas kaip ir rate-
lio nariams. 

1925 m. vasario 23 d. vykusiame visuotiniame su-
sirinkime dalyvavo 205 nariai (kvietimai išsiųsti 596 na-
riams). Valdybos pirmininkas J. Elzbergas informavo, kad 
vykdant 1922 m. visuotinio susirinkimo nutarimą „Rasei-
niuose, prie prekyvietės“ iš Hanos Melienės įgaliotinio už 
25 000 Lt nupirktas sklypas su mūriniu namu ir kitais tro-
besiais. Pirkinio juridinis apiforminimas atsiėjo dar 1438 

9  Anot A. Gudo, J. Jocius žuvo Lyduvėnų geležinkelio stotyje 
manevruojant traukiniams.  – A. Gudo atsiminimai, RKIM; P. 
Baužys, „Dubysos“ istorija, Naujas rytas, 1990 m. sausio 13 d.;

10  Tokiomis sumomis „švaistytasi“ toli gražu ne visada. Antai 
1937 m. į Švietimo ir labdarybės fondą pervesta tik 91,07 Lt.

Lt. Deja, savų pinigų tam nepakako – iš apyvartinių lėšų 
buvo galima skirti tik 11 438 Lt. Trūkstamus pinigus te-
ko skolintis – 10 000 Lt iš Kooperacijos banko ir 5000 Lt 
iš Lietuvos banko. Valdybos pirmininkas konstatavo, kad, 
įsigijus nuosavus namus, žmonių pasitikėjimas bendro-
ve augo, tačiau kilo reikalas plėsti bendrovės veiklą. At-
sižvelgiant į tai, kad dauguma bendrovės narių buvo ūki-
ninkai, planuota rūpintis sėjos metui įsigyti daugiau trąšų, 
taip pat trūkstamų geresnių rūšių sėklų. Tam valdyba įga-
liota paimti 20 000 Lt paskolą. 

1925 m. gegužės 10 d. sušauktame paprastame vi-
suotiniame susirinkime iš 596 narių dalyvavo 118 žmonių. 
Bendrovės tarnautojams už virš apyskaitos atliktą darbą 
skirta dovana – 1200 Lt. Išklausius revizijos komisijos pa-
siūlymus nutarta įsteigti naujus skyrius – odos, geležies 
gaminių, manufaktūros. Taip pat nuspręsta įvesti pardavi-
mo kontrolės čekius ir kuo greičiau pasamdyti kasininką. 

1927 m. kovo 21 d. klebonijoje įvyko eilinis kasme-
tinis visuotinis susirinkimas. Faktiškai tai buvo antras tą 
dieną kviestas susirinkimas, nes pirmajame nebuvo kvo-
rumo – atvyko tik 137 nariai. Pripažinta, kad 1921 m. pri-
imtas nutarimas steigti manufaktūros skyrių taip ir ne-
buvo įgyvendintas. Skyrius neįsteigtas dėl to, kad valdy-
ba nenorėjo šiam reikalui skirti žymesnės pinigų sumos 
ir taip pakenkti kitai prekybai. Kita vertus, nenorėta už-
traukti papildomų skolų. Nutarta tapti Raseinių smulkaus 
kredito banko nariu. Tačiau norint padidinti kapitalą nu-
spręsta iki 15 Lt padindinti narių pajų. Revizijos komisija 
pasiūlė valdybai apdrausti bendrovės kilnojamąjį turtą ir 
prekes. 

1928 m. sausio 24 d. bendrovės veiklą tikrino Kre-
dito įstaigų ir kooperacijos inspektorius Petras Grigas. 
Berods, tai buvo pirmas kartas, kai kooperatyvą reviza-
vo nepriklausomas tikrintojas. Konstatuota, kad valdy-
bos darbas blogas – posėdžiai rengiami retai, visos parei-
gos – krautuvių priežiūra, sąskaityba ir visų reikalų tvar-
kymas – faktiškai atiteko valdybos pirmininkui Jonui Elz-
bergui (kiti valdybos nariai  – Antanas Bakšys, Antanas 
Stonys, Kleopas Meškauskas ir Antanas Jakubauskas). 
Kooperatyve dirbo penki tarnautojai: pirmojo skyriaus ve-
dėjas Povilas Urbelis (dirbo nuo 1923 m., mėnesio alga 
300 Lt), pardavėjos Anelė Dirvinskaitė (1920 m.; 185 Lt) 
ir Stasė Beržinskaitė (1923 m.; 170 Lt), antrojo skyriaus 
vedėjas Juozas Elzbergas (1920 m.; 210 Lt) ir tarnauto-
ja Marijona Kačanauskaitė (1926 m.; 120 Lt). Visi baigę 
rusišką liaudies mokyklą. Užfiksuota, kad bendrovė mies-
to centre turi 1925 m. pradžioje pirktus nuosavus pato-
gius, erdvius mūrinius namus (vertė 29 524,30 Lt). Krau-
tuvėje prekės tvarkytos pavyzdingai – jos suskirstytos rū-
šimis, pvz., maisto produktai („valgomieji daiktai“) laikyti 
viename skyriuje, „nevalgomos“ prekės – kitame skyriuje. 
Druska, cukrus ir miltai laikyti tam tikrose dėžėse. Žiba-
las, smala, silkės ir „kitos panašios rūšies prekės“ saugo-
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tos atskirame kambaryje (žiūrint iš XXI a. žmogaus po-
zicijų kyla klausimas: kas bendro tarp žibalo ir silkių; ne-
jaugi silkės nelaikytos „valgomu daiktu“?). Anot revizorių, 
parduotuvėje buvo švaru. Prekės buvo perkamos (krau-
tuvės?) vedėjui pasitarus su reikalų vedėju. Jas įkainoda-
vo taip pat vedėjas ir pirmininkas. Buhalterijos tvarkymui 
rimtesnių priekaištų neturėta – sąskaityba vesta vadina-
mąja „amerikoniška sistema“, visur buvo pateisinamieji 
dokumentai. Išvada – sąskaityba vedama teisingai, tiks-
liai ir švariai. Beje, bendrovės valdybos pirmininkas kartu 
buvo ir Raseinių smulkaus kredito banko vedėjas. Anot 
revizoriaus, „Elzbergas yra žinomas vietos visuomenės 
tarpe kaip žymus darbuotojas, turi vietos žmonėse didelį 
pasitikėjimą, todėl ir visas b-vės su pelnu [pelningas] vei-
kimas yra tik dėka jo“. 

Bendra revizijos išvada  – „apskritai b-vės reikalai 
tvarkomi gerai, b-vė veikia su pelnu“. Kita vertus, atkreip-
tas dėmesys, kad bendrovės darbuotojai priimami tik pa-
sitikėjimu, nėra įnešę jokios garantijos (užstato), sutartys 
padarytos tik žodžiu. Valdybos pirmininkas į šią pastabą 
atsakė, kad visi tarnautojai „moraliai ir materialiai gerai ži-
noma ir galima jais pasitikėti“. 

1928 m. balandžio 15 d. klebonijos salėje įvykusia-
me visuotiniame kooperatyvo narių susirinkime nutarta 
Raseinių miesto senelių prieglaudai skirti 400 Lt pašalpą 
iš gauto pelno. Priimtas pageidavimas pašalpą suteikti tik 
maisto produktais. Atrodo, kad šių labdaringų sprendimų 
įgyvendinimas kai kada strigdavo. Antai 1931 m. bendro-
vės sąskaitos apyvartos žiniaraštyje pažymėta, kad „Du-
bysa“ senelių prieglaudai buvo skolinga 185,45 Lt. Tokia 
skola buvo metų pradžioje, tokia ji liko ir metų pabaigoje. 

Grįžtant prie 1928  m. susirinkimo reikia pažymėti, 
kad bene pirmą kartą aptariant praeitų metų rezultatus 
planuotas ir būsimų metų derlius – per 1928 m. tikėtasi 
parduoti prekių už 225 000 Lt ir gauti 27 000 Lt pelno. 
Kita vertus, atrodo, kad anksčiau siekiant pelno kai kada 
buvo perlenkiama lazda ir neatsižvelgiama į realią padėtį 
rinkoje – nutarta „stropiau sekti rinkos kainas ir prižiūrė-
ti, kad Bendrovėje esamos prekės nebūtų žymiai aukš-
tesnės už privatinių prekybininkų“. Aišku, kad aukštesnės 
kainos negalėjo pritraukti daugiau klientų. Bendrovės vei-
klą tikrinusi Revizijos komisija atkreipė dėmesį, kad cen-
trinės krautuvės apyvarta didėjo, o skyriaus mažėja ir jo 
duodamas pelnas nepadengia išlaikymo kaštų. Bandant 
taisyti padėtį 1929 m. iškelta mintis šį skyrių visai užda-
ryti, tačiau galiausiai priimtas pasiūlymas „skyrių nelikvi-
duoti, palikti jį Vilniaus gatvėje. Paieškoti gerą ir patogesnį 
butą su kiemu, tinkamu padvadų įvažiavimui.11“

1929 m. švenčiant bendrovės 10 metų gyvavimo ju-
biliejų kvietimai į visuotinį susirinkimą buvo atspausdin-

11  1929 05 20 visuotinio susirinkimo protokolas, „Dubysos“ 
kooperatyvo archyvas, bylos lapai nenumeruoti; 

ti Š. Kadušino spaustuvėje. Kita vertus, atrodo, kad kurį 
laiką ryšiai su šia įmone nutrūko, nes 1930  m. apyvar-
tos žiniaraštyje minimi 190 Lt sumokėti „Raidės“ spaustu-
vei. Vis dėlto vėlesnių metų kvietimai į visuotinius susirin-
kimus ir kasmetinės kooperatyvo apyskaitos spausdintos 
tik Kadušino spaustuvėje.

1930 m. kovo 24–25 d. Kredito įstaigų ir kooperaty-
vų inspektoriaus padėjėjas revizorius Alfonsas Šližys ti-
krino paskutiniųjų metų (nuo 1928 m. pradžios) bendro-
vės veiklą. Revizorius atkreipė dėmesį, kad bendrovė me-
tus laiko veikė be vedėjo, nes ankstesnis vedėjas Povi-
las Urbelis išėjo atostogų ir jo pareigas laikinai ėjo par-
davėja Anelė Dirvinskaitė. Jos žinioje buvo ir kasa. Kaip 
ir ankstesnės revizijos metu, užfiksuota nepakitusi padė-
tis – sutartys su pardavėjais nepadarytos, užstatai nepa-
imti. Matyt, pardavėjais buvo samdomi žmonės, kuriais 
kooperatyvo vadovybė visiškai pasitikėjo. Nustatyta, kad 
1929 m. paskutinę dieną turėta prekių už 49 698,68 Lt, 
„į kreditą“ parduota už 21 656,92 Lt. Revizorius rado ir 
4837 Lt prekių perteklių, kuris susidarė dėl anksčiau iš-
keltų prekių kainų. Taip pat atkreiptas dėmesys, kad pre-
kės parduotuvėje „nekaip sutvarkytas“ ir reikėtų jas gra-
žiau sutvarkyti. 

Minimas prekių pardavimas „į kreditą“ apsunkino ko-
operatyvo veiklą, į ką atkreiptas dėmesys po ketverių me-
tų perregistruojant bendrovės įstatus. Viešojo atsiskaity-
mo įstaigų ir įmonių inspekcija norėjo, kad įstatuose bū-
tų numatyta galimybė parduoti prekes „į kreditą“ ar bent 
tai daryti „[pirkėjo išduoto vekselio] atsakomybės ribo-
se“. Valdyba inspekcijai aiškino, kad „mūsų kooperatyvo 
klijentūrą daugiausia sudaro miesto pirkėjai: valdininkai, 
tarnautojai ir kiti, kurie per mėnesį įperka virš atsakomy-
bės sumos, atsiskaito gavę algą“12. Anot Valdybos, įve-
dus papildomus apribojimus būtų visiškai paraližuota ir 
taip sumažėjusi prekyba. Pageidauta įstatus įregistruoti 
be pakeitimų, kas ir buvo padaryta.

1930 m. duomenimis, prekes kooperatyvui teikė ne 
mažiau kaip 74 tiekėjai. Stambiausi – bendrovė „Nauda“ 
(debetas 476 000 Lt), Lietuvos kooperacijos bendrovių 
sąjunga (33 509,23 Lt), Raseinių žemės ūkio draugija (18 
358,95 Lt), Broliai Zyvai (17 801,30 Lt), Broliai Perlovai 
(7500 Lt). Kitų tiekėjų apyvarta buvo ženkliai mažesnė – 
nuo keleto tūkstančių iki keleto šimtų litų.

1930 m. darant būstinės remontą tikėtasi tam išleis-
ti 3000 Lt, tačiau iš tikrųjų darbai atsiėjo 8858 Lt. Ma-
tyt, darbus pabrangino per neapsižiūrėjimą įlaužtos rūsio 
(„sklepavonės“) lubos. 

12  1933 04 08 „Dubysos“ vartotojų bendrovės valdybos raštas 
Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijai;
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Kooperatyvo „Dubysa“ parduotuvėje, 1926 01 11. Iš kairės kooperatyvo nariai ir tarnautojai: Urbelis, Beržinskaitė, 
Marija Lauraitytė, A. Dirvinskaitė, Jonas Elzbergas, J. Pečiulis, kun. Mykolas Karosas, A. Jokubauskas, Monika 

Lauraitytė, M. Koržinauskaitė. (RKIM)

Raseiniai, Žemaičio aikštė 1930 m. Autoriaus asmeninis archyvas
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Į KETVIRTĄ XX A. DEŠIMTMETĮ ĮŽENGUS. 
VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS VIETOJE 
VARTOTOJŲ BENDROVĖS

1931  m. kooperatyvo revizijos komisijos aktas ga-
na detaliai nurodė taisytinus dalykus, atskleidė kai kurias 
bendrovės veikimo aplinkybes. Antai komisija konstata-
vo, kad per mažai prekių perkama iš Kooperacijos są-
jungos. Pavyzdžiui, cukrus ir žibalas pirkti iš bendrovės 
„Nauda“, nors tas prekes galėjo tiekti ir Kooperacijos są-
junga. Vėl iškeltas pasiūlymas skyrių perkelti į patogesnę 
ir tinkamesnę vietą (patalpų metinė nuoma siekė 1000 
Lt), parduotuvėse nebuvo „sumanymų, pageidavimų ir 
skundų dėžutės“. Darbo organizavimui pasiūlyta, kad 
bendrovės reikalų vedėjas jėgas daugiau galėtų naudoti 
„tinkamai Bendrovės prekybą vesti ir plėsti“, o mažiau už-
siiminėtų „kanceliarišku darbu“. Pasiūlyta Valdybai pada-
ryti kooperatyvo būstinės pastato dešinės pusės remon-
tą – padidinti fasado pusėje langus, nubaltinti patį fasadą 
ir krautuvę, padaryti kitą reikalingą remontą. Tam siūlyta 
skirti 3000 Lt.

1931  m. balandžio 12  d. visuotinis narių susirinki-
mas sušauktas ne įprastinėje vietoje – parapijos salėje, 
o naujoje vietoje – kavinėje „Klaipėda“13. Iš kviestų 668 
bendrovės narių atvyko tik... 10, taigi, pirmasis susirinki-
mas tradiciškai neįvyko. Laikantis įstatų po pusvalandžio 
(13 val. 30 min.) toje pat vietoje sušauktas antras susirin-
kimas, kuris laikytas teisėtu dalyvaujant bet kokiam na-
rių skaičiui. Šįkart dalyvavo 90 narių. Nutarta (eilinį kartą) 
įsteigti manufaktūros (audinių) skyrių. Vienas iš svarbiau-
sių klausimų turėjo būti susijungimas su Raseinių žemės 
ūkio draugija, tačiau „dėl vėlaus laiko“ atidėtas kitam vi-
suotiniam susirinkimui. 

Ir šįkart sprendimas įsteigti manufaktūros skyrių ne-
buvo įgyvendintas  – 1932  m. gruodžio mėn. 18  d. įvy-
kusiame visuotiniame susirinkime valdybai teko aiškintis, 
kad planas neįgyvendintas dėl savų lėšų stokos ir „kraš-
te esamos krizės“. Manufaktūros skyriaus steigimui „šiais 
ūkiškų sunkumų laikais“ nepritarė ir Viešojo atsiskaitymo 
įstaigų ir įmonių inspekcija – „Dubysai“ pranešta, kad kitų 
kooperatyvų praktika parodė, jog tokių skyrių darbui rei-
kia daug kapitalo ir gerų specialistų, o jų trūko. Todėl to-
kie skyriai „pasisekimo neturėjo“14. 

Panašiai susiklostė ir 1931 m. gegužės 24 d. 13 val. 
toje pačioje „Klaipėdos“ kavinėje sušauktas naujas visuo-
tinis susirinkimas, į kurį atvyko 8 nariai, o kvorumui rei-
kėjo bent 335. Pakartotiname 14 val. sušauktame susi-
rinkime dalyvavo 10 kartų daugiau narių  – 84, ir pagal 

13  Šiluvos gatvėje, vadinamuosiuose Finkelbrandų namuose, 
buv. Piliečių klubo salė. Dabar maždaug tarp „Rasos“ viešbučio 
ir įmonės „Joseda“;

14  1933 05 30 Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos 
raštas; 

nuostatus15 posėdis galėjo vykti. Pirmuoju klausimu nu-
tarta leisti valdybai suremontuoti kairiąją bendrovės būs-
tinės namo dalį ir tam skirti 4000 Lt. Daug dėmesio skir-
ta bendrovės dalyvavime kituose kooperatinėse struktū-
rose. Susirinkime pritarta siūlymui stoti į Lietuvos žemės 
ūkio kooperatyvų sąjungą „Lietūkis“, į Lietuvos koopera-
tyvų tarybą ir į Centralinę apdraudimo sąjungą „Koopera-
cija“. Daugiau abejonių kėlė siūlymas jungtis su Raseinių 
žemės ūkio draugija. Po diskusijų nutarta pavesti valdy-
bai „tirti susivienijimo reikalingumą bei naudingumą ir iš-
aiškinti to susijungimo sąlygas“. 

1932  m. bendrovės Revizijos komisijos posėdžio 
protokole pažymėtas įdomus momentas – įvertintas ben-
drovės įvaizdis visuomenės akyse: „bendrovė turi žmonė-
se gerą vardą, punktualiai atlieka savo mokėjimo prievo-
les link savo statytojų ir bendrovei noriai teikiamas kredi-
tas atvira sąskaita“. 

1932  m. balandžio 10  d. visuotiniame susirinkime 
priimtas sprendimas parduodamų prekių kainas ir sąskai-
tų numerius žymėti ant pačių prekių „lipinant markutes, 
arba užrašyti kainas ant dėžių bei indų [matyt, čia turė-
ta galvoje birios ir skysto pavidalo prekės]“. Šis sprendi-
mas rodo, kad, matyt, iki tol prekių kainos nebuvo žymi-
mos mums įprastu būdu. Eilinį kartą priimtas sprendimas 
steigti manufaktūros skyrių. 

1932 m. gruodžio 18 d. visuotiniame narių susirinki-
me priimti ir 1933 m. balandžio 12 d. Finansų ministeri-
jos Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijoje įre-
gistruoti nauji „Dubysos“ vartotojų bendrovės įstatai (re-
jestro Nr.33). Faktiškai taip perregistruota pati bendrovė. 
Pirmasis įstatų punktas skelbė, kad, remiantis Koopera-
cijos bendrovių ir sąjungų įstatymu, steigiamas „Raseinių 
vartotojų kooperatyvas „Dubysa“, kurio tikslas: pristatyti, 
gaminti ir parduoti savo nariams ir kitiems asmenims rei-
kalingų daiktų ir produktų, organizuoti ir vesti žemės ūkio 
produktų gamybą ir prekybą, ir be to kitais būdais gerinti 
medžiaginę ir dvasinę narių padėtį“. Priminsime, kad, pa-
gal 1919 m. įstatus, kooperatyvas vadinosi Raseinių var-
totojų bendrovė „Dubysa“.

1933  m. rugpjūčio 20  d. visuotiniame susirinkime 
dalyvavo 75 nariai, tačiau tai nereiškė masinio narių ne-
atvykimo. Perregistravus bendrovę tą patį turėjo padary-
ti ir jos nariai, o iki minimos datos tai padaryti spėjo tik 
75 kooperatyvo nariai ir naujai įstojo dar 11 (iš viso 86 
asmenys).

Pagrindinis susirinkime nagrinėtas klausimas – susi-
jungimas su Raseinių žemės ūkio draugija. Tokį susijun-
gimą rekomendavo „Lietūkis“, „Dubysos“ kooperatinin-
kai tam pritarė, tačiau „rado tiksliau ir naudingiau Rasei-
nių žemės ūkio draugiją likviduoti ir jos aktyvus ir pasy-

15  Kvietimuose buvo nurodyta, kad nesusirinkus reikiamam 
narių skaičiui tą pačią dieną kviečiamas antras susirinkimas ir 
jis laikomas įvykusiu neatsižvelgiant į atvykusių narių skaičių. 
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vus perimti kooperatyvui „Dubysa“. Išrinkta penkių asme-
nų komisija, kuriai pavesta iki kito visuotinio susirinkimo 
smulkiai susipažinti su draugijos padėtimi, patikrinti jos 
aktyvus ir pasyvus. 

1933 m. rugsėjo 24 d. sukviestame visuotiniame su-
sirinkime (tradiciškai jį teko šaukti antrą kartą, nes į pir-
mąjį posėdį neatvyko pakankamas narių skaičius – 117 
iš 166) svarbiausias jau kelintame iš eilės susirinkime 
svarstytas klausimas buvo susijungimas su Raseinių že-
mės ūkio draugija. Susirinkime dalyvavęs „Lietūkio“ at-
stovas prof. P. Šalčius ragino kooperatyvus jungtis. Anot 
jo, kooperatyvai konkurenciją su privačiais pirkliais ga-
li išlaikyti tik jungdamiesi stambesniais vienetais. Rasei-
nių žemės ūkio draugijos būklę tikrinusios komisijos narys 
Jonas Matonas pristatė komisijos išvadas. Anot jo, drau-
gijos būklė nėra bloga ir verta su ja susijungti. Išklausius 
visus pasisakymus dauguma balsų (88 už, 8 prieš ir 2 
susilaikę) buvo priimtas sprendimas „Dubysai“ jungtis su 
žemės ūkio draugija.

1934  m. kovo 9  d. kooperatyvo revizijos komisijos 
posėdyje atkreiptas dėmesys į susidariusias pirkėjų sko-
las. Antai Paškevičienė buvo skolinga 36,05 Lt, Juozas 
Jasiulis 111,95 Lt, V. Šternas 182,05 Lt, J. Skudžinskas 
98,90 Lt, Aleksas Kurša 62,50 Lt, Stasys Grubliauskas 
159,10 Lt. Konstatuota, kad prekės laikomos trijose krau-
tuvėse (Nr.1, 2 ir 3). Atkreiptas dėmesys, kad krautuvėje 
Nr.3 (atidaryta 1933 m. vasario mėn.) gana drėgna, todėl 
drėgmei jautrios prekės dali sugesti. Matyt, vis dar nebu-
vo prigijęs įprotis žymėti kainas, nes pabrėžta, kad „viso-

se krautuvėse reiktų prie atskirų prekių, o ypatingai re-
čiau vartojamų, klijuoti arba kitokiu būdu aiškiai sužymė-
ti kainas.“ Rekomenduota įvesti geležies dirbinių prekes, 
taip pat daugiau skyrių. Naujuose skyriuose reikėtų pa-
sirūpinti inventoriumi, pvz., skyriuje Nr.3 miltams, cukrui 
ir kitoms prekėms trūko dėžių, cukraus maišams laikyti 
suoliukų, taip pat kėdžių pirkėjams. Vis dar pasitaikydavo 
atvejų, kai kooperatyvo krautuvėse pardavinėjamos pre-
kės buvo brangesnės nei kituose miesto parduotuvėse – 
pasiūlyta iš viso 3–5% sumažinti prekių kainų pakėlimą 
(išskyrus cukrų). Pageidauta, kad būtų didesnis prekių – 
batų, kaliošų, saldainių ir kt. – pasirinkimas. 

1934  m. balandžio 22  d. įvykusiame visuotiniame 
susirinkime (į jį iš 304 narių atvyko tik 54, taigi, kaip pa-
prastai, teko šaukti antrą susirinkimą). Po pusvalandžio 
sušauktame antrame susirinkime, atvykus dar 30 narių, 
buvo 84 dalyviai. 

Pirmas svarstytas klausimas – susijungimas su su 
Raseinių žemės ūkio draugija. Eilinį kartą valdyba įparei-
gota „nedelsiant įsteigti kooperatyvo krautuvėje Nr.1 ma-
nufaktūros prekių skyrių, pradedant pigesnėmis medžia-
gomis, kaip tai: įvairiais perkeliais, markizetais ir kitomis 
panašiomis medžiagomis“. Taip pat nutarta iki 1934 m. 
liepos 1 d. krautuvėje Nr.1 įsigyti „automatišką kasą“. At-
sižvelgta ir į naujos veiklos diktuojamus reikalavimus  – 
nuspręsta iki liepos 1 d. buv. Raseinių žemės ūkio draugi-
jos kieme įrengti gyvuliams sverti svarstykles ir leisti jomis 
naudotis tiek nariams, tiek pašaliečiams.

Raštas apie rengiamą Kooperacijos šventę, 1934 m. („Dubysos“ kooperatyvo archyvas)
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1934 M. KOOPERATYVO VADOVYBĖ – 
VALDYBA, REVIZIJOS KOMISIJA

1934 m. kovo 8 d. revizijos akte išvardinti 13 koope-
ratyvo tarnautojų: centro vedėjas Antanas Gudas (dirbo 
nuo 1932 m. liepos 1 d., atlyg. 350 Lt), buhalteris ir kiau-
lių priėmėjas Jonas Jodeika (300 Lt), sąskaitininkas Ignas 
Kvedaras (150 Lt), praktikantas  – kiaulių supirkėjas Al-
girdas Vojalis (100 Lt), sandėlininkas Tomas Klimas (150 
Lt), krautuvės Nr.1 vedėjas Alfonsas Cesevičius (350 Lt), 
krautuvės Nr.1 pardavėjai Benus Jagminas (175 Lt), Mo-
nika Lauraitytė (175 Lt) ir Pranas Pareigis (150 Lt), krau-
tuvės sargė Agnieška Sakalauskaitė (50 Lt), krautuvės 
Nr.2 vedėja Anelė Dirvinskaitė (200 Lt), pardavėja Marija 
Kavaliauskaitė (60 Lt) ir krautuvės Nr.3 vedėja Stefanija 
Jocienė (175 Lt). Iš viso per mėnesį tarnautojų atlygini-
mui reikėjo mokėti 2385 Lt. Tuo metu kooperatyvas turė-
jo tris krautuves, žemės ūkio įrankių, trąšų ir javų sandėlį. 
Be to, Lyduvėnų ir Šienlaukio geležinkelio stotyse „Mais-
tui“ supirkinėjo kiaules, „Pieno centrui“ kiaušinius, nami-
nius paukščius ir galvijus. Revizorius daugiausia dėmesio 
skyrė kooperatyvo ūkiniams-finansiniams reikalams, ta-
čiau baigiamosiose pastabose jis pareikalavo įspėti krau-
tuvės Nr.1 pardavėjus, kad jie „pirkėjams greitai ir man-
dagiai patarnautų“. 

Žemės ūkio produktų supirkinėjimas kooperaty-
vui duodavo palyginti nemažas pajamas. Antai 1937 m. 
iš kiaušinių supirkinėjimo gauta 5000 Lt, kiaulių – 4000 
Lt, prekyba cementu – 1000 Lt, mineralinėmis trąšomis – 
3000 Lt.

1935 m. balandžio 7 d. naujoje erdvėje – „Romuvos“ 
kino teatro salėje įvyko visuotinis kooperatyvo narių susi-
rinkimas. Kaip visada, kvorumo nebuvo, tačiau šį kartą į 

antrą posėdį susirinkę kooperatyvo nariai nusprendė, ka-
dangi dauguma narių negalėjo atvykti dėl blogų kelių, kitą 
susirinkimą šaukti po Velykų. Atidėtas susirinkimas (tra-
diciškai antrame posėdyje) įvyko gegužės 5 d. Tik šiame 
susirinkime pagaliau priimtas kategoriškas sprendimas 
visą kooperatyvo turtą ir prekes apdrausti nuo gaisro. 
Nuspręsta plėsti žemės ūkio produktų ir žaliavų supirki-
mą – be jau anksčiau „Maisto“ akcinės bendrovės supir-
kinėtų galvijų, avių, žąsų ir kitų paukščių, planuota gauti 
naują leidimą Raseinių apskrityje supirkinėti linus. Numa-
tyti ir kiti veiksmai, turėję plėsti kooperatyvo veiklą. Val-
dyba įpareigota Raseiniuose, prie naujojo turgaus16 pirk-
ti žemės sklypą, Viduklės geležinkelio stotyje išsinuomoti 
sklypą ir minėtose vietose statyti sandėlius. Taip pat pla-
nuota Raseiniuose, nuosavame sklype Vytauto Didžiojo 
gatvėje, statyti dar vieną sandėlį. Nejučia vėl pasireiškė 
kooperatyvo narių tautinės-religinės prerogatyvos, kurios 
gana aiškiai buvo išsakytos 1919 m. įstatų projekte (ta-
da akcentuota, kad nariais gali būti tik krikščionys). Šį-
kart priimtas nutarimas pavesti valdybai samdant naujus 
darbuotojus duoti pirmenybę „atsižvelgiant į jų materialę 
būklę ir tautybę, kurios yra dauguma kooperatyvo narių“. 
Aišku, kad absoliuti narių dauguma buvo lietuviai. 

Javų supirkimas iš ūkininkų kooperatyvui duodavo 
nemažai naudos, tačiau tai nebuvo lengvas užsiėmimas 
tiek perkantiems, tiek parduodantiems. Štai kaip tą pro-
cesą 1935 m. rudenį aprašė „Lietuvos žinios“: „Šiuo laiku 
prekymečio dienomis kooperatyvo „Dubysa“ žemės ūkio 
skyrius supirkinėja javus savo sandėlyje. Žmonių priva-
žiuoja labai daug ir stovi gatvėse, nes prie sandėlio nėra 
tam reikalui kiemo, o reiktų labai didelio. Vežimų eilė nu-

16  Dabartinė turgavietė;

Vardas, pavardė
Kada 
išrinktas

Kokias 
pareigas eina

Kiek turi žemės, o 
jei valdininkas, kiek 
gauna atlyginimo 
mėn.

Kokį mokslą baigęs
Kiek per metus 
gavo atlyginimo 
kooperatyve

Valdyba 

Rimkus Juozas 1934 IV 22 Pirmininkas 60 ha žemės 4 gimnazijos klasės 75 Lt

Elzbergas Jonas 1934 IV 22
Pirmininko 
pavaduotojas

350 Lt
Provizoriaus 
pavaduotojas

1575 Lt

Pečkaitis Pijus 1934 IV 22 Sekretorius 500 Lt Agronomas 300 Lt

Paulauskas Stasys 1934 IV 22 Narys 20 ha žemės Pradžios mokykla 50 Lt

Bakšys Antanas 1934 IV 22 Narys 100 ha žemės Pradžios mokykla 75 Lt

Revizijos komisija

Gurskis Bronius 1934 IV 22 Pirmininkas 600 Lt Agronomas 44 Lt

Banys Kazys 1934 IV 22 Sekretorius 600 Lt Agronomas 39 Lt 

Durasevičius Paulius 1934 IV 22 Narys 500 Lt Kunigas 26 Lt

1934 m. kooperatyvo vadovybė – valdyba, revizijos komisija
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sitęsia per Vytauto D. gatvę Nepriklausomybės gatve iki 
Dariaus-Girėno g-vės. Gatvėse vežimams tenka ilgokai 
pastovėti, todėl jos [arklių] nemenkai priteršiamos. Namų 
savininkai, kurie niekuo dėti šitam reikale, turi daug dar-
bo, kol nuvalo.“17

IMAMĖS SOLIDARĖS ATSAKOMYBĖS

1935  m. vasario 13, kovo 26–27 ir balandžio 2–4 
dienų posėdžių baigiamasis (?) Revizijos komisijos proto-
kolas išsiskiria savo detalumu ir dalykiškais pasiūlymais, 
ko trūko ankstesnių metų komisijos dokumentuose. Pa-
žymėta, kad (pagaliau) buvo apdraustas visas nejuda-
mas turtas ir dalis prekių. O ta dalis buvo per maža – an-
tai žemės ūkio skyriuje apdrausta prekių tik už 15 000 Lt, 
kai jų turėta net už 100 000 Lt. Kita vertus, pagaliau bu-
vo išreikalauti daugumos tarnautojų, su kuriais sudarytos 
sutartys, garantiniai vekseliai. Antai Antanas Gudas ir Jo-
nas Elzbergas pateikė 10 000 Lt, o pardavėja Lauraitytė 
3000 Lt vekselius. Iš viso tokių garantinių vekselių turė-
ta už 50 000 Lt. Tačiau įdomiausios vadinamosios „ben-
dros pastabos“. Revizoriai pažymėjo, kad dėl netvarkos 
javų sandėlyje įvyko „net apgavysčių“. Atkreiptas dėme-
sys į faktą, kai javai buvo supirkinėjami net Plungėje, nors 
ten veikė „Lietūkio“ skyrius. Tokio aktyvumo priežastis – 
„kai kurių kooperatyvo narių asmeniškų interesų“ tenkini-
mas. Išreikštas pageidavimas įsigyti talpesnę nedegamą 
spintą (seifą), kurioje tilptų ne tik pinigai, bet ir svarbes-
nieji dokumentai. Rūpintasi ir kooperatyvo įvaizdžiu. Jau 
minėtos javų sandėlyje pasitaikiusios apgavystės, tačiau 
dar didesnį nerimą kėlė faktas, kad „tarnautojas V. Rud-
ginas gan nepadoriu elgesiu su kooperatyvo tarnautojo 
Klimo žmona iššaukė kalbų, nuo kurių net kooperatyvo 
vardas gali nukentėti“. Valdybai priminta kaltuosius įspė-
ti, „kad daugiau tokių dalykų nepasikartotų, o pasikarto-
jus atleisti iš tarnybos“. Taip pat valdybai rekomenduota 
neprekiauti su privačiais pirkliais, ypač javų ir trąšų, at-
kreiptas dėmesys į kaliošų trūkumą krautuvėje. Siekiant 
tikslesnės apskaitos, rekomenduota įsigyti aritmometrą. 

Aukščiau minėtas žemės ūkio produktų ir gyvulių 
supirkimas buvo svarbi kooperatyvo veikla, kuriai skir-
tas nemenkas dėmesys. Tokiam atsakingam darbui buvo 
samdomi specialūs tarnautojai. Ko iš jų tikėtasi, rodo val-
dybos (pilna sudėtimi!) 1935 m. kovo 22 d. su Ignu Kve-
daru pasirašyta sutartis. Minimas asmuo buvo priimtas į 
kiaulių supirkinėtojo-ekspeditoriaus tarnybą. Jo pareigos 
buvo pakrauti ir į akcinės bendrovės skerdyklas išsiųsti 
geležinkelio stotyse supirktas kiaules, pardavėjams išmo-
kėti pinigus, savalaikiai rengti apyskaitas ir t.t. Materialinę 
darbuotojo atsakomybę turėjo užtikrinti 10000 Lt vertės 
užstato vekselis. Užstatas turėjo būti grąžinamas „aplei-

17  Lietuvos žinios, 1935 m. lapkričio 5 d.;

džiant kooperatyvo tarnybą“, jei darbdavys neturės pre-
tenzijų. Tarnautojui buvo numatytos tam tikros socialinės 
garantijos – ištarnavęs ne mažiau kaip metus ir susirgęs, 
jis turėjo teisę du mėnesius gauti pilną algą ir pusę al-
gos trečiąjį ligos mėnesį. Taip pat po pirmų darbo metų jis 
įgavo teisę gauti dvi savaites apmokamų atostogų. Atlei-
džiant iš darbo be išankstinio įspėjimo, jam priklausė vie-
no mėnesio išeitinė išmoka, tačiau įspėjus prieš du mė-
nesius kompensacija galėjo būti neišmokama. Kompen-
sacija taip pat būtų nemokama, jei supirkėjas atleidžia-
mas dėl kokių nors jo paties prasižengimų. 

Panaši, tik platesnė (net 31 punktas!) „Kolektyvės 
medžiaginės atsakomybės sutartis“ sutartis buvo suda-
ryta su kooperatyvo tarnautojais Alfonsu Česevičiumi, 
Benediktu Jagminu, Monika Lauraityte ir Pranu Pareigiu. 
Pirmas sutarties punktas skelbė: „Mes, žemiau pasirašiu-
sieji kooperatyvo tarnautojai, imamės solidarės atsako-
mybės viens už kitą dėl čelybės ir saugojimo esamojo pir-
moje krautuvėje turto: prekių bei taros, perduotų mums 
1935 metų sausio mėn. aktu sumoj 88 948 Lt 09 ct <...>, 
inventoriaus, perduotojo sulig sąrašų iš tos pat dienos su-
moje 4284,90 Lt ir už viens kitą vėliau sulig buhalterijos 
knygų įrašais mūsų žinion patekusias prekes, inventorių 
bei kitą turtą. Kartu imamės vesti prekybą prisilaikant vei-
kiančių įstatymų ir taisyklių, visuotinių narių susirinkimų ir 
valdybos duotų instrukcijų saugoti kooperatyvą nuo bau-
dų, nuostolių ir žiūrėti tvarkos ir švaros krautuvėje“. Buvo 
numatyti papildomi saugikliai, kad darbuotojai nepiktnau-
džiautų tarnybine padėtimi: „savo ir savo šeimynos reika-
lams tarnautojai gali imti prekių lygiomis su kitais pirkėjais 
sąlygomis, t.y. už pinigus arba kreditan, jei valdybos yra 
jiems leistas kreditas“. 

Atsakomybės sutartis buvo sudaryta su krautuvės 
Nr.3 „atsakominga“ vedėja Stefanija Jociene. Ji įsiparei-
gojo „varyti prekybą, prisilaikant veikiančių taisyklių, vi-
suotinių narių susirinkimų duotų instrukcijų, valdybos nu-
tarimų, visų įstatymų ir kitų įsakymų, kurie liečia tarnybą, 
saugoti kooperatyvą nuo pabaudų ir nuostolių ir pačiai at-
sakyti už visus neteisėtus darbus, prasižengimus ir pada-
rytus kooperatyvui nuostolius“. Tokią sutartį pasirašė ir 
krautuvės Nr.2 vedėja Anelė Dirvinskaitė. 

Kooperatyvo reikalų vedėjas Jonas Elzbergas įsipar-
eigojo „prižiūrėti kooperatyvo skyrių vedamą prekybą, 
sekti perkamųjų ir parduodamųjų prekių kainas, jų pakė-
limą ir sumažinimą; žiūrėti, kad kooperatyvo skyrių atsa-
kingi tarnautojai vestų prekybą prisilaikydami veikiančių 
įstatymų, įsakymų ir taisyklių, visuotinų narių susirinki-
mų ir valdybos duotų instrukcijų ir nutarimų; vesti koo-
peratyvo finansinę dalį <...>“. Beje, jo sutartis buvo dvi-
gubai trumpesnė – tik 16 straipsnių (tiesa, kai kurie su 
papunkčiais). 

Spalio 25  d. sudaryta sutartis su kooperatyvo Že-
mės ūkio skyriaus-krautuvės darbuotojais Antanu Gu-
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du-Gudavičiumi, Vladu Rudginu ir Tomu Klimu. Gruodžio 
11 d. sudaryta sutartis su kiaušinių supirkinėtoju Stasiu 
Plokščiu. 

1935  m. sausio mėn. „Dubysos“ veikimą tikrinusio 
Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos revizo-
riaus Prano Briedulio ataskaitoje pažymėta, kad koope-
ratyvas Raseiniuose turi tris kolonialinių prekių krautuves, 
nuo 1934 m. birželio 14 d. krautuvėje Nr.1 atidarytas ma-
nufaktūros prekybos skyrius, „Dubysa“ turėjo žemės ūkio 
reikmenų ir javų sandėlį. Be to, Gelgaudiškyje, Šienlauky-
je, Lyduvėnuose, Viduklės glžk. stotyse ir miestelyje bei 
Šilutėje veikė trąšų pardavimo punktai. Antra vertus, tie 
punktai buvo įsteigti be valdybos nutarimo, vien žemės 
ūkio skyriaus vedėjo A. Gudo iniciatyva ir kooperatyvo 
vardu nepaėmus reikalingų užstatų pavesta prekiauti „ne 
kooperatiškai nusiteikusiems asmenims – žydams“. Revi-
zijos komisija nurodė, kad „toksai veiksnys neleistinas ir 
neatidėliojant valdyba turi tinkamai sutvarkyti“.

Kaip ir ankstesniais metais, nemenkas dėmesys 
skirtas bendrai tvarkai parduotuvėse ir aptarnavimo kul-
tūrai. Pastebėta, kad „krautuvėse prekių dekoravimas 
geras, tik [krautuvėje] Nr.2 sandėliuką reikia sutvarky-
ti, kad nebūtų suversti maišai ir nesimėtytų kitos prekės, 
o taip pat pašalinti ant ištiestos virvutės kabinėjimą koji-
nių nes dėl to ir prekės gadinasi ir negražų vaizdą suda-
ro.“ Krautuvės Nr.3 vedėjai rekomenduota pirkėjo įsigy-
tas prekes suvynioti, o ne atplėšus popierių paduoti jam, 
kad pats susivyniotų. 

Atkreiptas dėmesys į Žemės ūkio sandėlyje buvu-
sią netvarką – žemės ūkio mašinos aprūdijusios, mašinų 
dalys ir kiti įrankiai nesudėti vienoje vietoje, prastas javų 
aruodų sutvarkymas ir t.t. Anot revizorių, taip „kooperaty-
vui sudaroma negarbė ir nuostoliai“. Būta ir kitokių nuos-
tolių: superkant žąsis rastas 39 vienetų trūkumas, varant 
į Kauną kažkur dingo trys avys. Dėl to ir kitų trūkumų su-

sidarė bendras 3861,69 Lt kooperatyvo patirtas nuosto-
lis. Išvada – „toksai susitvarkymas ne tik, kad nekoopera-
tiškas ir garbės nedaro, bet ir neūkiškas (negaspadoriš-
kas). Valdomieji [kooperatyvo] organai rimtai turi susipa-
žinti [su padėtimi] ir šį [Žemės ūkio] skyrių vesti turi rasti 
tinkamą asmenį“.

1936 m. kovo 15 d. įvykusio visuotinio narių susirin-
kimo protokole reakcijos į revizijos akte pareikštas pasta-
bas nesimato – gal tai liko neužfiksuota, tačiau didžiau-
sias dėmesys skirtas ataskaitoms, pelno paskirstymui ir 
kooperatyvo kolektyvinių valdymo organų formavimui. 

1936 m. rugpjūčio mėn. „Dubysos“ veikimą tikrinu-
sio Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos revi-
zoriaus Prano Briedulio surašytame akte pastebėta, kad 
pataisyti toli gražu ne visi ankstesniame akte paminė-
ti trūkumai. Kita vertus, ankstesniame akte išpeiktas Že-
mės ūkio skyriaus vedėjas A. Gudas vis tik buvo atleistas. 
Tačiau be kuriozų vis vien neapsieita – jo pareigas laikinai 
turėjo perimti reikalų vedėjas Elzbergas, tačiau pastara-
jam susirgus, vedėjo pareigas ir toliau ėjo atleistasis Gu-
das. Atkreiptas dėmesys, kad absoliuti kooperatyvo narių 
dauguma ūkininkai, o žymią bendrovės apyvartos dalį su-
daro žemės ūkio gaminiai. Atsižvelgdamas į tai revizorius 
pasiūlė visuotiniame narių susirinkime vartotojų koopera-
tyvo įstatus pakeisti žemės ūkio kooperatyvo įstatais. 

Darbuotojų sąraše minimas naujo skyriaus  – nuo 
1936 m. liepos 1 d. pradėjusios veikti Betygalos krautu-
vės – vedėjas Pranas Pareigis (atlyginimas 200 Lt). Kiti 
kooperatyvo padaliniai: Raseiniuose trys kolonialinių pre-
kių krautuvės, žemės ūkio reikmenų ir grūdų sandėliai 
Raseiniuose ir Viduklės (agentūros vedėjas Izidorius Lu-
žeckas) geležinkelio stotyje, Lyduvėnų ir Šienlaukio gele-
žinkelio stotyse veikė trąšų ir cemento pardavimo punk-
tai. 1935–1936 m. kooperatyvas supirkinėjo grūdus Vi-
duklės, Šienlaukio, Lyduvėnų geležinkelio stotyse (agen-
tas V. Budginas) ir Raseiniuose; kiaulės (bekonai) supir-
kinėti Viduklės ir Šienlaukio glžk. stotyse. Raseiniuose 
supirkinėti kiaušiniai, be to, aukščiau minėtose glžk. sto-
tyse bei Šilinėje (agentas Mauša Veberis) ir Gelgaudiš-
kyje veikė trąšų ir cemento pardavimo agentūros. Beje, 
1940 m. minima, kad kooperatyvas prie Viduklės geležin-
kelio stoties turėjo tankus (cisternas) skystam kurui (ži-
balui) laikyti. 

Per prabėgusius metus padidėjo kooperatyvo turė-
tas nekilnojamasis turtas  – du sklypai su pastatais Ra-
seiniuose, taip pat Viduklės geležinkelio stotyje, iš Gelž-
kelių valdybos nuomojame sklype 1936  m. pastatytas 
dviejų aukštų su rūsiu mūrinis sandėlis (24x14 m; kaina-
vo 35 445,94 Lt). Gaila, tačiau statybininkai savo darbą 
atliko blogai  – netinkamai įrengtos durys, įdėti per plo-
ni geležiniai „trankbalkiai“, dėl ko, rugpjūčio 21 d. į san-
dėlį pakrovus superfosfatą, jie sulinko. Taigi pačiame se-
zono įkarštyje naudotis sandėliu nebuvo galimybės. Įdo-
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mu, kad 1938 m. kooperatyvą tikrinusių „Lietūkio“ revizo-
rių nuomone, „sandėlis pastatytas tinkamai, tik jau dabar 
per ankštas“. Tuo metu tai buvo stambiausias „Dubysos“ 
nekilnojamojo turto objektas, įvertintas 37 000 Lt.

Anot inspektoriaus, aukščiau minėti kooperatyvo 
skyriai faktiškai veikė nelegaliai, nes nebuvo visuotinio 
narių susirinkimo sprendimo dėl jų steigimo, o patys sky-
riai nebuvo įregistruoti Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmo-
nių inspekcijoje. Atkreiptas dėmesys, kad kooperatyvas 
supirkinėjo grūdus ne vien iš ūkininkų (ką rekomenda-
vo vyriausybė), bet ir iš perpirkėjų Šmuilos Kumpinskio, 
I. Lužeckio, Berelio Furmanskio, Jono Remeikio ir kt. Tai 
laikyta žemės ūkio skyriaus vedėjo A. Gudo neleistinais 
veiksmais. Atlikus reviziją konstatuota, kad bendrai dėl A. 
Gudo ir kitų tarnautojų kaltės kooperatyvui padarytas 19 
593,11 Lt prekių trūkumas (vien Gudo padaryti nuostoliai 
įvertinti 8742 Lt).

Atkreiptas dėmesys, kad bendrovės „administraci-
jos aparatas sutvarkytas neatsižvelgiant į kooperatyvo in-
teresus ir per brangiai kaštuoja“. Revizorius rekomenda-
vo paskirti ne reikalų, bet kooperatyvo vedėją, kuris bū-
tų atsakingas už visus kooperatyvo reikalus; kasą ir jos 
operacijas pavesti tvarkyti vienam asmeniui; krautuves ir 
sandėlius pavesti vienam asmeniui. Po tokių pertvarky-
mų, anot revizoriaus, kooperatyvo veikimas bus sukon-
centruotas vieno prityrusio vedėjo rankose. 

Ir vėl rasta netinkamo kai kurių parduotuvių dar-
bo požymių. Antai pastebėta, kad nors krautuvėje Nr.1 
yra daug nemažus atlyginimus gaunančių tarnautojų, 
tačiau „prekės užlaikomos nerūpestingai, dėlei ko pre-
kių 592,67 Lt sumai rasta sugedusių ir sudužusių“. Se-
zoninės prekės buvo užperkamos per dideliais kiekiais 
ir iki kito sezono gulėdavo lentynose. Tokios užsilikusios 
prekės  – vilnonės kojinės, kailiai, kaliošai (pastarųjų už 
582 Lt; priminsime, kad 1934 m. revizijos metu atkreiptas 
dėmesys į kaliošų trūkumą...). 

Atsižvelgdama į revizoriaus pastabas Inspekcija pri-
ėjo išvados, kad „bendrovės reikalai blogai tvarkomi“, 
ir pareikalavo „tuojau atleisti iš vietos“ Žemės ūkio sky-
riaus vedėją A. Gudą, taip pat pertvarkyti bendrovės rei-
kalų vedimą, padengti rastus trūkumus ir išeikvojimus. 
1936 m. rugpjūčio 10 d. Gudas buvo atleistas iš tarny-
bos, tačiau, kaip minėta, ir toliau ėjo pareigas.

1937  m. kovo 1  d. įvykusiame kooperatyvo valdy-
bos posėdyje apsvarstytas Viešojo atsiskaitymo įstaigų 
ir įmonių inspekcijos revizijos aktas. Valdyba buvo infor-
muota, kad buvęs žemės ūkio skyriaus vedėjas A. Gu-
das valdybos prašymu 1936 m. rugpjūčio 11 – rugsėjo 
1 d. laikinai ėjo skyriaus vedėjo pareigas, nes nebuvo ki-
to tinkamo žmogaus. Paskirtas 175 Lt mėnesinis atlygi-
nimas Viduklės sandėlio vedėjui Kaziui Tarosui, o Žemės 
ūkio skyriaus darbuotojas Tomas Klimas „visai atleistas iš 
tarnybos“. 

1937  m. kovo 14  d. Piliečių klubo salėje įvykusio 
visuotinio narių susirinkimo protokole užfiksuotas nu-
tarimas, kad Žemės ūkio skyriaus patirtus nuostolius 
(3488,16 Lt) reikia priimti kooperatyvo sąskaiton, o tai 
reiškė, kad Gudas ir kiti „kaltieji“ išvengė finansinės at-
sakomybės. Atsižvelgiant į revizoriaus pastabas patvirtin-
ti veikiantys kooperatyvo skyriai ir agentūros: Raseiniuo-
se Žemės ūkio sandėlis ir krautuvės Nr.1, 2, 3, Betygalo-
je – krautuvė Nr.4, Nemakščiuose – krautuvė Nr.5, Viduk-
lės geležinkelio stotyje – sandėlis, Šienlaukio ir Lyduvėnų 
geležinkelio stotyse – agentūros. Taip pat valdybai leista 
įsteigti kooperatyvo skyrius-krautuves Šiluvoje, Vadžgiry-
je ir Šimkaičiuose (jei tose vietose nebus kooperatyvo). 
Beje, 1938 m. minima, kad kooperatyvo įgaliotas asmuo 
Ariogaloje prekiavo trąšomis, taigi kooperatyvo prekybos 
tinklas buvo gana platus. 

Nesigilinant į visas kooperatyvo veiklos subtilybes, 
bendrą jo apyvartos mastą parodo 1938  m. „Lietūkio“ 
revizorių surašytas aktas. Šis įdomus dokumentas lei-
džia kiek plačiau apžvelgti kai kurių „Dubysos“ įstai-
gų darbą. Svarbiausia kooperatyvo įstaiga buvo Rasei-
niuose įsikūrusi krautuvė Nr.1. Anot revizorių, krautuvė-
je prekiauta kolonialinėmis prekėmis, indais, batais, ga-
lanterijos ir manufaktūros gaminiais, naftos produktais ir 
t.t. Per aštuonis mėnesius parduotuvėje gauta prekių už 
442 065,64  Lt. Daugiausia jų gauta iš kooperatyvo Vi-
duklės sandėlio  – už 210 100 Lt. Beveik visą tą sumą 
(206 000 Lt) dengė cukrus, taigi raseiniškiai šiai saldžiai 
prekei tikrai nebuvo abejingi. Gautoms prekėms vidutiniš-
kai taikytas 10,3% antkainis, tačiau, atskaičius cukrų, iš 
tikrųjų jis siekė 14,5%. 

Už 78 040,38 Lt prekių pirkta tiesiogiai iš „Lietūkio“; 
iš kitų prekybininkų prekių gauta už 163 925,26 Lt. Į to-
kį reiškinį revizoriai tradiciškai žiūrėjo nepalankiai, pagei-
dauta, kad pagrindinis tiekėjas būtų kooperatinės įmo-
nės. Per minėtą laikotarpį krautuvėje parduota prekių už 
237 106,52 Lt (iš jų cukraus urmu maišais už 73 039 Lt). 
Dar už 235 396  Lt prekių išdalinta kitoms kooperatyvo 
krautuvėms.

Krautuvėje Nr.2 prekiauta kolonialinėmis prekėmis. 
Revizoriai atkreipė dėmesį, kad patalpos ankštos, ta-
čiau prekių sutvarkymas patenkinamas. Per aštuonis mė-
nesius prekių parduota už 79 003,80 Lt, cukraus už 49 
867,90 Lt. Krautuvėje Nr.3 per minėtą laikotarpį prekių 
parduota už 66 651,80 Lt (cukraus už 32 810 Lt). Par-
duotuvė dirbo beveik be pelno, tačiau prekės buvo gra-
žiai sutvarkytos. Cukrus žymią dalį apyvartos sudarė ir 
kitų kooperatyvo krautuvių prekyboje (pavyzdžiui, Ne-
makščiuose 19 464,75 Lt iš bendros 48 998,45 Lt su-
mos, Betygaloje 36 648,21 Lt iš bendros 42 303,21 Lt 
sumos). 

1937 m. kovo 16 d. kooperatorius sukrėtė nemalo-
nus įvykis  – buvo apiplėšta Raseiniuose buvusi „Duby-
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sos“ krautuvė Nr.1. Anot „Lietuvos aido“ koresponden-
to, „piktadariai į krautuvę įsibrovė pro langą atlupę užrak-
tą. Išnešta smulkių prekių ir iš kasos rasti pinigai 30 Lt. 
Matyt bandyta išnešti ir buvęs krautuvėje pinigų lošimo 
automatas, kuris po įvykio rastas prie išėjimo paliktas. 
Spėjama, kad apiplėšimą turėjo padaryti jaunamečiai 
nusikaltėliai“18. Nors laikraštyje rašyta apie 400–500  Lt 
nuostolį, tačiau po prekių patikrinimo paaiškėjo, kad 
nuostolis siekia apie 6500 Lt. Tačiau patikrinime nedaly-
vavo tuo metu sirgęs krautuvės vedėjas, todėl suabejota 
proceso tikslumu ir nuspręsta atlikti pakartotinį patikrini-
mą. Ta pačia proga nutarta patikrinti ir kitas krautuves. 

1937 m. gegužės 9 d. įvykusiame nepaprastajame 
visuotiniame susirinkime daug dėmesio skirta tolesniam 
kooperatyvo valdymo organų perrinkimui, nes ankstes-
niame susirinkime to padaryti nepavyko. Daug dėmesio 
skirta kooperatyvo ūkiniai veiklai, pvz., svarstytas klausi-
mas įsteigti „geležies“ skyrių, tačiau šio siūlymo atsisaky-
ta dėl laisvų lėšų trūkumo. Iškeltas sumanymas prie koo-
peratyvo įsteigti kepyklą, atidaryti geležies krautuvę, „pa-
imti į savo rankas cukraus urmo prekybą, geriau sutvar-
kyti batų ir manufaktūros skyrius ir pašalinti tuos tarnau-
tojus, kurie buvo prasikaltę.“

1938 m. kovo 11, 14, 15 ir 19 dienomis posėdžia-
vusi kooperatyvo Revizijos komisija didesnių trūkumų ne-
rado. Protokole pažymėta, kad pagaliau buvo apdraus-
tas kooperatyvo turtas – Žemės ūkio skyriaus 12 000 Lt 
vertės namas apdraustas 9000 Lt, skyriaus prekės, nors 
įvertintos 40 000 Lt, tačiau apdraustos 30 000 Lt ir t.t. 

1938 m. kovo 20 d. įvykusiame visuotiniame narių 
susirinkime, kaip paprastai, perrinkti valdymo organai, 
patvirtintos metų veiklos apyskaitos. Šį kartą paskirsčius 
pelną nebuvo skirta lėšų švietimui ir labdarybei. Užtat dė-
mesio sulaukė krašto gynimas – 3000 Lt skirta „kariuo-
menei ginklams kulkosvaidžiui pirkti“, taip pat 500 Lt skir-
ta šaulių Raseinių rinktinės namams statyti. Dar 430 Lt 
skirta Jaunųjų ūkininkų rateliams remti. Numatyti kai ku-
rie veiksmai, turėję šiek tiek pagerinti paties kooperatyvo 
aplinką, padaryti ją patogesne – valdybai pavesta išgrįsti 
„Dubysos“ būstinės kiemą atvažiuojantiems kooperatyvo 
nariams apsistoti ir tam reikalui įsigyti žemės sklypelį. Ki-
tais žodžiais tariant, kooperatininkai nusprendė įsirengti 
žinybinę transportui stovėti aikštelę. Numatytos priemo-
nės kooperatyvo įvaizdžiui gerinti – planuota suruošti ko-
operacijos šventę, kurioje „būtų propaguojama, ypač jau-
nimui, kooperatinės idėjos“.

Ketinimai buvo geri, tik, deja, neįgyvendinti. Tų pačių 
metų rugsėjo 13 d. inspekcija pabrėžė, kad beveik nesi-
imta priemonių nariams į kooperatyvą suburti, „nesuruoš-
ta kooperacijos šventės nei viename skyriuje, nesušauk-

18  Lietuvos aidas, 1937 m. kovo 19 d. (vakarinė laida);

ta propagandinių susirinkimų ir t.t.“19 Dėl silpnos propa-
gandos „neturtingesnioji visuomenės dalis neišjudinta ir 
į kooperatyvą dar neprisidėjusi“. Kooperatyvui populiaru-
mo nepridėjo ir tai, kad „visuomenėje esą nuomonių, kad 
kooperatyve kai kurios prekės esančios brangesnės“. 

Visuotinis susirinkimas gilesnių išvadų iš revizijos ak-
to nepadarė, tačiau atidžiau jį išstudijavo Viešojo atsiskai-
tymo įstaigų ir įmonių inspekcija ir 1938 m. liepos 19 d. 
pasiūlė padaryti kai kuriuos esminius pakeitimus. Pasiū-
lyta įvesti naują kooperatyvo reikalų vedėjo etatą, kurio 
žinioje būtų visų prekių užpirkimas, sandėlių, krautuvių ir 
kitų tarnautojų priežiūra, administravimas ir finansiniai rei-
kalai. Taip pat pasiūlyta įvesti tik už kasos tvarkymą atsa-
kingo kasininko, taip pat Žemės ūkio skyriaus atsakingo 
sandėlininko etatus.

1939 m. kovo 18 d. „Romuvos“ kino teatro salėje įvy-
kusiame visuotiniame susirinkime pristatytame Revizijos 
komisijos pranešime atkreiptas dėmesys, kad nors koo-
peratyve prekių turėta už 360 000 Lt, tačiau apdrausta 
tik už 244 000 Lt. Apsvarsčius pelno paskirstymą vėl pri-
siminta labdara – tam tikslui skirta 1512,36 Lt. (1940 m. 
švietimo ir labdarybės fondui paskirta net 6493,12 Lt). 
Kitas svarbus klausimas – nuostolių ir trūkumų padengi-
mas. Kai kuriais atvejais rasti tikrai saliamoniški sprendi-
mai. Antai 1934–1936 m. kooperatyve dirbęs T. Klimas 
padarė nuostolių ir juos iš kaltininko reikėjo išieškoti. Su-
sirinkimas nusprendė, kad dalį (500 Lt) T. Klimo skolos 
galima padengti originaliu būdu. Prisiminta, kad per visą 
darbo kooperatyve laiką Klimas nebuvo gavęs atostogų, 
taigi slaptu balsavimu priimtas sprendimas minėtą sumą 
nurašyti kaip kompensaciją už nepanaudotas atostogas. 

Nors kooperatyvas dirbo pelningai, tačiau erdvės 
rezultatų gerinimui tikrai netrūko. Antai 1938 m. rugsėjo 
7–10 d. „Dubysą“ tikrinę „Lietūkio“ revizoriai atkreipė dė-
mesį, kad daug prekių pirkėjams išduodama kreditų – už 
70 000 Lt. Vien centrinėje kooperatyvo krautuvėje Nr.1 
skolon parduota prekių už 17 048,27 Lt. Tokie pirkėjai 
naudojosi pastoviu kreditu, tačiau mėnesio gale skolos 
negrąžindavo. Pabrėžta, kad krautuvių apyvarta daro tik 
mažą pažangą, jos veikia beveik nepelningai, yra daug 
prekių, kurios nesulaukia savo pirkėjų. Atkreiptas dėme-
sys, kad nors kooperatyvo narių skaičius nėra mažas, ta-
čiau skyriuose narių labai mažai. Antai Betygalos ir Ne-
makščių valsčių skyriuose buvo tik po 15 narių. Nežiū-
rint visų kritinių pastabų, galutinė revizorių išvada – „ko-
operatyvas turi pajų kapitalo 9283,75 Lt ir savų kapitalų 
144 618,6 Lt, balanso aktyvai maždaug realūs, šių metų 
veikimas pelningas, todėl kooperatyvo padėtis stipri“. 

19  Vis dėlto kai kada kooperatyvas surengdavo šventes, kaip 
tai įvyko 1930  m. liepos 5–6  d. Liepos 5  d. visi kooperatyvai 
pasipuošė Vytauto Didžiojo paveikslais. 6  d. šventė prasidėjo 
pamaldomis bažnyčioje, o vėliau eisena su plakatais, vainikais ir 
vėliavomis iš klebonijos (buvusio dominikonų) sodo žygiavo per 
miestą. – Lietuvos aidas, 1930 m. liepos 15 d.; 
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RASEINIŲ KOOPERATYVE „DUBYSA“ 
RANDASI BAISIŲ DALYKŲ...

Nepaisant teigiamų darbo rezultatų, kaupėsi audros 
debesys. 1940  m. kovo 5  d. Kauno apygardos teismo 
prokuroras gavo anoniminį skundą, kurį pasirašė „[koo-
peratyvo] narys ūkininkas“20. Anot jo autoriaus, „Rasei-
nių kooperatyve „Dubysa“ randasi baisių dalykų. Vedėjai 
daro daug vagysčių ir matomai, galbūt, turi susitarimą su 
valdybos pirmininku“. Elzbergas ir Cesevičius kaltinti, kad 
nuslėpė beveik 20 000 Lt trūkumą, darė machinacijas su 

20  Galima spėti, kad skundo autorius buvo Raseinių gyventojas 
Vaclovas Filipavičius, nes 1940 m. spalio 31 d. LSSR Kontrolės 
Liaudies Komisariatą pasiekė jo prašymas: „Kadangi aš bylinėjus 
su Raseinių kooperatyvo „Dubysa“ direktoriumi Jonu Elzbergu 
ir turiu daug įrodymų dėl neteisėtų Jono Elzbergo veiksmų ir 
galiu įrodyti sulig sąskaitų ir dokumentų, todėl prašau Valstybės 
Kontrolės Liaudies Komisariato atsiųsti revizorių į Raseinius 
kooperatyve „Dubysa“ padaryti reviziją ir prie revizijos kviesti 
mane prašytoją ir leisti man dar turėti revizijos savo atstovą 
Ramanauską, gyv. Bralinskiuose Raseinių val., nes aš esu 
nelabai raštingas, kur [reikia] duos nurodymus mano kviestas 
atstovas Ramanauskas.“ Žinių apie šios bylos tolesnę eigą rasti 
nepavyko.

cukrumi, savo reikalams naudojosi „valdžios mašina (?)“. 
Anot skundo autoriaus, „kaip tik tuo reikalu ištardys tar-
nautojus tai Teismui įrodymų bus gana“.

Apie nesaldžias su cukrumi susijusias kooperato-
rių rietenas to meto Raseiniuose rašė ir „Lietuvos aidas“. 
Konfliktas kilo 1940 m. kovo 4 d., kai „Dubysos“ revizijos 
komisijos narys K. Banys Raseinių smulkaus kredito ban-
ko visuotiniame susirinkime smarkiai sukritikavo („pasa-
kė įžeidžiančią kalbą“) ūkininką Juozą Ramanauską. Ko-
vo 31 d. įvykusiame „Dubysos“ narių susirinkime J. Ra-
manauskas neliko skolingas ir Banį apkaltino, kad šis „tu-
rėdamas gerą pažintį su pirmos [Nr.1] krautuvės vedėju 
p. Cesevičiumi, kilus karui sudarė dideles atsargas cuk-
raus ir kitų prekių, o eiliniai nariai tuo tarpu negalėjo gauti 
prekių būtinam vartojimo reikalui nė po vieną kilogramą 
cukraus“. Supykęs Banys pareiškė, kad Ramanauskas 
„yra blogos valios žmogus, kyšininkas kalėjime sėdėjęs ir 
atėjęs mūsų tarpan drumsčia ramybę ir tvarką“21. Po to-
kio apsižodžiavimo teko ieškoti teisybės teisme, kur Ba-
nys pralaimėjo – jam skirtos 4 paros arešto.

1940 m. kovo 1 d. įvykusiame visuotiniame narių su-
sirinkime pranešimą skaitęs valdybos pirmininkas Ignas 
Andrašiūnas pabrėžė, kad dėl prasidėjusio karo „preky-
boje susidarė dideli sunkumai ir nenormalumai“. Kita ver-
tus, 1939 m. kooperatyvo apyvarta žymiai išaugo. Anot 
pranešėjo, valdyba „dėjo pastangas nenormalumams 
pašalinti“, plėtė kooperatyvo apyvartą – buvo pradėta su-
pirkti linus ir pakulas. 

Balandžio 13 d. kooperatyvą tikrinę Viešojo atsiskai-
tymo įstaigų ir įmonių inspekcijos revizoriai Stepas Pale-
kas ir Ignas Jarašūnas revizijos metu atkreipė dėmesį, 
kad nuo 1939 m. pradžios kooperatyvo krautuvių vedė-
jams atlyginimas mokėtas nuo apyvartos – 5% parduo-
tos sumos. Prasidėjęs II pasaulinis karas labai suaktyvino 
pardavimus ir smarkiai išaugus apyvartai vedėjams pra-
dėti mokėti „nenormaliai dideli atlyginimai“. Antai krautu-
vės Nr.3 vedėjui už kovo mėn. sumokėta 670 Lt, o krau-
tuvės Nr.2 – 630 Lt algos. 

Kaip ir kiekvienos revizijos metu, buvo rasta prekių 
trūkumų, pastebėta finansinių netikslumų, tačiau šįkart 
verta išryškinti sisteminius darbo nesklandumus, kurie 
galėjo tapti aukščiau minėto skundo priežastimi, gadino 
kooperatyvo įvaizdį. Kita vertus, šios kritinės pastabos 
leidžia susidaryti detalesnį kooperatyvo veiklos vaizdą, 
papildyti jį naujomis detalėmis. Revizoriai pabrėžė, kad 
„kooperatyvo veiklos administravime yra daug trūkumų, 
o tas žinoma kenkia kooperatyvo reikalams ir dažnai su-
kelia kooperatyvo narių bei klientų tarpe nepasitenkini-
mų“. Pastebėtas tam tikras lojalumo darbovietei stygius: 
„Kooperatyvo tarnautojai, daug pastebėtų kooperatyve 
trūkumų bei nesklandumų, o dažnai ir išgalvotų išpasako-
ja klientams, nuo ko kyla įvairūs gandai apie kooperatyvą 

21  Lietuvos aidas, 1940 m. gegužės 24 (dieninė laida);
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ir jo administraciją bei priežiūros organus. Tarnautojai turi 
būti įpareigoti ir griežtai perspėti, kad pastebėtus trūku-
mus praneštų tiktai valdybai ar rev. komisijai, o neskleistų 
tarp žmonių. To nepildant tarnautojai turi būti baudžiami 
net gi juos paliuosuojant, to pat turėtų prisilaikyti ir valdy-
ba.“ Buvo pateikta ir tam tikrų prekybinių pajėgumo per-
tvarkymo, darbo organizavimo pasiūlymų, atskleidžiančių 
kai kurias įdomias detales. Antai pasiūlyta visą urmo pre-
kybą iškelti iš krautuvės Nr.1 ir tam Raseiniuose pastatyti 
tinkamas patalpas javams, linams bei mašinoms: „Dabar 
gi yra tiesiog pavojus, kad dideliais kiekiais ant kontoros 
lubų supilti grūdai jų neįlaužtų, nes jos jau pakankamai 
įlinkę.“ Pasiūlyta geriau sutvarkyti kiaušinių supirkimą ir 
tam skirti daugiau darbininkų, „kad kiaušinių tiekėjai iš-
tisas valandas nestovėtų ilgose eilėse. Jei kooperatyvas 
kai kurioms prekėms turi monopolį, tai dar neduoda tei-
sės blogai aptarnauti klientus“. 

Neapsieita ir be „administracinių“ išvadų. Revizo-
riai pasiūlė „dėl susidariusių [Nr.] 1 krautuvėje trūkumų 
ir netvarkos, jos vedėją A. Cesevičių ir jo padėjėją J. Bu-
belį, toje krautuvėje palikti dirbti nebegalima, todėl iš ten 
jie galimai skubiau [turi būti] išimti-iškelti (laikinai ga-
lima leisti [jiems] dirbti kituose skyriuose) ir duoti jiems 
3 mėn. terminą susirasti sau darbą kitose įstaigose ar 
kooperatyvuose“. 

Besiplečiančią kooperatyvo veiklą rodo ne tik au-
gantis pelnas, plečiamas skyrių tinklas, bet ir gausėjantis 
darbuotojų būrys. Antai 1938 m. sausio 1 d. duomenimis, 
įvairiuose „Dubysos“ padaliniuose dirbo 28 tarnautojai. 
Kita vertus, šis skaičius nebuvo pastovus – antai tų pačių 
metų rugsėjo mėn. buvo likęs tik 21 tarnautojas. Koope-
ratyvo tiekėjų taip pat ženkliai padaugėjo, 1939 m. duo-
menimis, buvo net 195 tokie asmenys ar įmonės.

Papildomai reikėtų nurodyti 1940 m. kooperatyvo įs-
taigų ir krautuvių adresus: 
• Kontora ir žemės ūkio skyrius – Raseiniai, Vytauto Di-

džiojo g., Nr.9; 
• Sandėlis prekėms ir tankai (cisternos) žibalui ir gazoli-

nui prie Viduklės geležinkelio stoties;
• Krautuvė Nr.1  – Raseiniai, Prezidento A. Smetonos 

aikštė, Nr.4; 
• Krautuvė Nr.2 – Raseiniai, Vilniaus g., Nr.51;
• Krautuvė Nr.3  – Raseiniai, Nepriklausomybės g., 

Nr.41; 
• Krautuvė Nr.4 – Betygala, Dariaus ir Girėno g., Nr.11;
• Krautuvė Nr.5 – Nemakščiai, Laisvės g., Nr.57.

1940  m. sausio 1  d. kooperatyvas turėjo 686 na-
rius22 (du juridiniai ir 684 fiziniai asmenys). Didžiausią na-
rių dalį sudarė ūkininkai (426), toliau ėjo valdininkai ir ūki-

22  1940 m. balandžio 1 d. žiniomis, kooperatyvas turėjo 788 
narius. 

ninkai (140), amatininkai (20), darbininkai (11), pramo-
nininkai (5), pirkliai (2) ir kitų užsiėmimų (80). 75 koope-
ratyvo nariai ūkininkai turėjo iki 10 ha, 65 – nuo 10 iki 15 
ha, 146 – nuo 15 iki 30 ha, 71 – nuo 30 iki 50 ha, 69 – 
daugiau kaip 50 ha žemės. 554 nariai buvo vyrai ir 130 
moterys. Pats „Dubysos“ kooperatyvas buvo „Lietūkio“, 
Raseinių smulkaus kredito draugijos ir „Lino“ nariu. 

Galima sakyti, kad 1940 m. kovo ir balandžio visuo-
tinis susirinkimas ir revizija užvertė paskutinį ypač svar-
baus „Dubysos“ raidos istorijos tarpsnio puslapį. Drama-
tiški 1940–1941 m. įvykiai daug ką pakeitė ne tik Lietu-
vos, bet ir Raseinių kooperatininkų gyvenime, tačiau dėl 
iš esmės pasikeitusių aplinkybių šį naują etapą reikėtų na-
grinėti atskirai. Dabartinė „Dubysa“ veikia naujose eko-
nominėse ir politinėse sąlygose. Ir vis dėlto ją su anų lai-
kų „Dubysa“ sieja praeitis, istorinis tęstinumas, tradicijos.

P.S. Jau parengus šį straipsnį, Lietuvos ypatingaja-
me archyve, KGB dokumentų skyriuje, pavyko rasti vie-
no iš „Dubysos“ steigėjų ir aktyvaus darbuotojo J. Elzber-
go baudžiamąją bylą, kurioje atskleidžiamas tragiškas šio 
žmogaus likimas. 

1944 m. gruodžio 17 d. NKVD Raseinių apskrities 
valdybos tardytojas leitenantas Maksimkin, peržiūrėjęs 
medžiagą apie piliečio J. Elzbergo „nusikalstamą vei-
klą“, priėmė sprendimą jį suimti. Anot tardytojo, Elzber-
gas 1943–1944 m. sistemingai platino „antitarybinius“ 
laikraščius „Nepriklausoma Lietuva“23 ir „Į laisvę“24, pri-
klausė lietuvių nacionalistiniam frontui ir t.t. Faktiškai šis 
sprendimas tik patvirtino jau įvykusį faktą – Elzbergas 
buvo suimtas tų pačių metų lapkričio 4 d. 19 val.25 Tar-
domas Elzbergas neslėpė platinęs minėtus laikraščius, 
tačiau akcentavo tai kaip antinacistinę veiklą. Tardytojų 
nuomonė buvo kitokia – jiems labiausiai rūpėjo tuose lai-
kraščiuose buvę išpuoliai prieš SSRS ir bolševikų režimą.

NKVD kilo įtarimas, kad Elzbergas yra kitoje byloje 
„Senio“ pseudonimu minimas asmuo. 1944 m. gruodžio 
30 d. NKVD Raseinių apskrities valdybos tardymo da-
lies viršininkas, valstybės saugumo kapitonas Babkin nu-
sprendė Kauno kalėjime laikomo J. Elzbergo bylą prijung-
ti prie vadinamosios „Lietuvių nacionalistų fronto“ dalyvių 
bylos. Tardytojams įrodyti, kad J. Elzbergas yra tas „Se-
nis“, nepavyko, nes 1945 m. sausio 19 d. 14 val. kalinys 
mirė Šiluvos KPZ (taip vadinama išankstinio sulaikymo 
kamera, šiuo atveju faktiškai kalėjimas) kameroje Nr.1. 
Oficiali mirties priežastis – širdies nepakankamumas26.

23  Laikomas pirmuoju antinacistinės rezistencijos periodiniu 
leidiniu Lietuvoje, 1941 m. lapkričio mėn. – 1944 m. liepos mėn. 
leistas Vilniuje.

24  Dienraštis, 1941 06 24 – 1942 12 31 leistas Kaune. 

25  Sulaikymo ir kratos protokolas, LYA KGB f.K-1 ap.58 
b.33752/3 l.2.

26  1945 01 19 aktas, LYA KGB f.K-1 ap.58 b.33752/3 l.17.
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Darbuotojas, amžius Priimtas į darbą Einamos pareigos Mokslo cenzas 
Mėnesinis 
atlyginimas Lt

Elzbergas Jonas, 48 m. 1934 10 01 Reikalų vedėjas Vidurinis 450

Jodeika Jonas, 28 m. 1931 05 01 Buhalteris Pradžios 450

Kvedaras Ignas, 31 m. 1932 06 01 Kasininkas Pradžios 300

Vajalis Algirdas, 26 m. 1938 06 01 Sandėlininkas Vidurinis 200

Tamašauskas Stasys, 31 m. 1937 06 01 Viduklės sandėlio vedėjas Vidurinis 250

Mockus Jonas, 29 m. 1937 10 01 Sandėlio tarnautojas Pradžios 200

Survilaitė Elena, 18 m. 1939 05 01 Tarnautoja Vidurinis 150

Česaitė Elena, 20 m. 1939 08 01 Sąskaitininkė Vidurinis 150

Klimienė Ona, 45 m. 1937 01 01 Sargė Be cenzo 130

Tarosas Kazys, 39 m. 1936 08 15 Kiaulių supirkėjas Pradžios 225

Tamulis Antanas, 36 m. 1938 02 01
Viduklės sandėlio 
tarnautojas

Pradžios 150

Klikna Stasys, 27 m. 1938 09 01 Viduklės sandėlio sargas Pradžios 120

Česevičius Alfonsas, 41 m. 1930 08 15 Krautuvės Nr.1 vedėjas Pradžios 350

Bubelis Justinas, 33 m. 1937 10 01
Krautuvės Nr.1 vedėjo 
pavaduotojas

Vidurinis 250

Adomavičiutė Zosė, 29 m. 1937 06 01 Krautuvės Nr.1 pardavėja Pradžios 170

Sirtautaitė Stasė, 22 m. 1935 01 01 Krautuvės Nr.1 pardavėja Pradžios 160

Strazdauskaitė Zosė, 22 m. 1939 05 01 Krautuvės Nr.1 kasininkė Pradžios 125

Starzdienė Elena, 30 m. 1937 01 01 Krautuvės Nr.1 pardavėja Vidurinis 150

Milašauskas Antanas, 28 m. 1939 02 01
Krautuvės Nr.1 
pardavėjas

Vidurinis 200

Lagunavičius Pranas, 38 m. 1938 06 01 Krautuvės Nr.1 sargas Pradžios 100

Puidokas Antanas, 24 m. 1939 08 01 Šoferis Pradžios 250

Vyšniauskas Simas, 43 m. 1939 08 01 Konduktorius Pradžios 175

Siniauskas Juozas, 
(duomenų apie amžių nėra)

1940 01 01 Linų rūšiuotojas Pradžios 200

Dirvinskaitė Anelė, 29 m. 1922 11 07 Krautuvės Nr.2 vedėja Pradžios 
4% nuo 
apyvartos

Jocienė Stefanija, 33 m. 1933 06 27 Krautuvės Nr.3 vedėja Pradžios 
4% nuo 
apyvartos

Pareigis Pranas, 31 m. 1930 07 15 Krautuvės Nr.4 vedėjas Pradžios 
4% nuo 
apyvartos

Merkys Juozas, 25 m. 1938 08 01 Krautuvės Nr.5 vedėjas Vidurinis 
4% nuo 
apyvartos
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Apsipirkti – į „Dubysą“. Raseinių krašto žmonės taip 
įpratę nuo senų laikų. Šio kooperatyvo parduotuvės ir 
prieškary, ir sovietiniais laikais buvo svarbūs prekybos 
taškai. Jų neišstūmė ir šiandienė prekybininkų konkuren-
cija. Šiemet Raseinių vartotojų kooperatyvas „Dubysa“ 
švenčia 100 metų jubiliejų.

„Dubysos“ pavadinimas didžiulėmis raidėmis šviečia 
pačiame Raseinių centre. Šiame pastate įsikūrusi koope-
ratyvo būstinė, veikia maisto prekių parduotuvė. Jau ke-
lios raseiniškių kartos čia, kaip ir į kitas po rajoną išsi-
barsčiusias kooperatyvo parduotuves, užsuka kone kas-
dien. Ir net nesusimąsto, kad jos – kone muziejinė ver-
tybė. Nedaug turime verslo subjektų, atlaikiusių santvar-
kų pasikeitimus, karą ir, nepaisant visų virsmų, veikusių 
nepertraukiamai.

Susitinkame su dabartine „Dubysos“ vadove Laima 
Vičiūniene ir Antanina Kveseliene, laikiusią kooperatyvo 
vairą nuo 1977-ųjų iki 2003 metų. Tai gera proga ne tik 
apžvelgti kooperatyvo nueitą kelią, bet ir pakalbėti apie 
kitusias apsipirkimo galimybes bei įpročius, nulemtus 
skirtingų ekonominių sistemų.

PRIDĖTINĖ VERTĖ – GALIMYBĖ 
PABENDRAUTI

Bet visų pirma šiek tiek faktų.
2019-ieji. „Dubysa“ valdo tris maisto ir keturias pra-

moninių prekių parduotuves pačiuose Raseiniuose bei 
septynias kasdienės paklausos prekių krautuvėles kaimo 
vietovėse. Iš viso turi 79 darbuotojus. 2018 metų apyvar-
ta – 4,5 milijono eurų.

1977-ieji. A.Kveselienė puikiai prisimena, kad tapu-
si kooperatyvo vadove ji perėmė 44 parduotuves ir 350 
darbuotojų kolektyvą. Po 20 metų, prieš pat Nepriklauso-
mybės atkūrimą, „Dubysos“ kooperatyvo sistemoje buvo 
dvi universalinės, 47 įvairios bendros paskirties ir speci-
alizuotos parduotuvės, jose darbavosi 350 žmonių. Metų 
apyvarta siekė 38 milijonus rublių.

1919-ieji. Pirmąjį veiklos dešimtmetį „Dubysa“ pre-
kiavo tik maisto produktais. 1929 metais atsiranda preky-
ba manufaktūra, pradėta urmu pardavinėti cukrų ir drus-

Daiva Genytė

Anksčiau spaudė partija, 
dabar – konkurencija

ką. Iki pat 1936-ųjų prekiauta keturiose parduotuvėse, tik 
tąmet atidaryta penktoji. Dokumentuose užfiksuota, kad 
visą kooperatyvo aparatą tada sudarė 14 tarnautojų, tarp 
jų ir pardavėjai.

Nors šiandienė „Dubysa“ nebegali pasigirti tokiais 
įspūdingais skaičiais kaip anksčiau, tai nereiškia, kad jos 
galios stipriai sumenkusios. Ekonomika pasikeitusi, tenka 
prisitaikyti prie visai kitokių žaidimo taisyklių, tad ir verti-
nimo kriterijai kiti. Kad ir ką kalbėtų skaičiai, apsipirkimas 
„Dubysoje“ tebėra svarbi Raseinių krašto žmonių kasdie-
nio gyvenimo dalis.

Didžiosios maisto prekių parduotuvės Raseiniuose 
darbuotojos pažįsta kone visus savo pirkėjus. Tie patys 
žmonės čia lankosi metų metus. Jie prašo tų gaminių, ku-
rių nėra didžiosiose tinklinėse parduotuvėse, – vietos ga-
mintojų dešrų, pieno produkcijos ir pan. Moterys pasa-
koja, kad pernai uždarius parduotuvę rekonstrukcijai ant 
durų net teko kabinti sąrašą kitų prekybos vietų, kuriose 
galima gauti „Dainių“ dešrelių.

„Šiais laikais žmogui reikia didelės pasiūlos. Turime 
labai daug skirtingų pavadinimų prekių, daug tiekėjų, bet 
to negana. Kas dvi savaites darome akcijas, mažiname 
kainas“, – pasakoja Girkalnio parduotuvei vadovaujanti 
Rūta Ambrozaitienė.

Į „Dubysos“ kooperatyvą ji įsiliejo pačioje jaunystėje, 
iškart po prekybos mokyklos ir jau ketvirtas dešimtmetis 
darbuojasi tai vienoje, tai kitoje parduotuvėje. Prieš trejus 
metus tapusi Girkalnio parduotuvės vedėja Rūta paste-
bėjo, kad kaimo prekyba skiriasi nuo miesto. Žmonės čia 
ateina ne tik apsipirkti, bet ir pabendrauti, aptarti naujie-
nų. Girkalnio parduotuvėlė visada buvo miestelio traukos 
centras. Po Mišių bažnyčioje – tiesiai čia. Tradicija išliko 
per dešimtmečius, kaip ir pats parduotuvės pastatas. Tik 
prieš keletą metų jis įgavo naują išvaizdą, bet po šiuolai-
kine apdaila – šimtametės rąstinės sienos, seni pamatai.

BRANGINA ATSIMINIMUS

Tradicija įmonėje puoselėjama tarsi šeimoje, kur iš 
kartos į kartą perduodamos nuotraukos, svarbūs doku-
mentai. „Dubysos“ direktorė L. Vičiūnienė sklaido storą 
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aplanką. 1937 m. gruodžio 31 d. išrašas, nurodantis, kiek 
pinigų yra „einamojoje sąskaitoje“ baigiantis metams. Ki-
tas tų pačių metų dokumentas – Raseinių smulkaus kre-
dito banko prašoma „atidengti specialiąją sąskaitą ir leisti 
kooperatyvui įsiskolinti iki 25 tūkstančių litų sumos“. Išliko 
ir 1933 metų balansas.

„Kai Vilniuje buvo kuriamas kooperacijos muziejus, 
mūsų prašė atiduoti senuosius dokumentus. Bet mes ne-
sutikome, jie brangūs mums patiems. Daugumą jų išsau-
gojo pokario laikų pirmininkas Abramas Lazarskis“, – pa-
sakoja L. Vičiūnienė. A. Lazarskas labai brangino senąjį 
aplanką, laikė jį namuose ir tik prieš pat mirtį perdavė jį 
tuometei vadovei A. Kveselienei.

L. Vičiūnienė prisimena ir prieš daugelį metų A. La-
zarskio duotą patarimą. 1984-aisiais mokslus baigusi jau-
na specialistė atlikti praktikos paskiriama į Dubysos gat-
vėje Raseiniuose esančią kooperatyvo parduotuvę. Tais 
laikais dirbta su dideliais kasos aparatais ir dar didesniais 
stalčiais pinigams. Pardavėją kviečia prie telefono ir ji pa-
prašo Laimos pabūti prie kasos. Ši sutinka.

„Salėje buvo ir Lazarskis, tik tada aš jo dar nepaži-
nojau. Jis paklausė, ar aš būsiu ta naujokė, ir sako: tu, 
vaikeli, dabar manęs paklausyk ir įsidėk visam gyvenimui 
į galvą – niekada niekur nepasilik viena su pinigais. Nes 
praeis daug laiko, sako, gal bus inventorizacija ar koks 
vidinis patikrinimas, kažko trūks ir tada kažkas prisimins, 
kad tu buvai viena pasilikusi prie kasos. 

Aš daug metų pradirbau vadybininke, devinti metai 
esu kooperatyvo vadovė ir niekada nebūnu viena nei prie 
prekystalio parduotuvėje, nei sandėlyje, bet kur kitur, kur 
yra pinigai ar kitoks turtas. Man tas patarimas įkrito giliai į 

širdį“, – prisipažįsta L. Vičiūnienė.
A. Lazarskį ji prisimena kaip labai šviesų žmogų, pui-

kų vadybininką, talentingą verslo vadovą. Iš buvusio virši-
ninko daug metų sėmėsi žinių, mokėsi iš jo patirties ir šil-
tai bendravo iki pat jo mirties prieš dešimtį metų.

IKI ŠIOL BIJO PARTIJOS SEKRETORIAUS

Daug sentimentų buvusiai darbovietei išsaugojo ir A. 
Kveselienė. Ji didžiuojasi, kad kooperatyvui, kuris švenčia 
šimtmetį, ji vadovavo net ketvirtį amžiaus.

„Jau 16 metų nedirbu, bet kasdien prisimenu, sap-
nuoju naktimis, kad vadovauju, bėgu, lekiu... Buvau dar-
boholikė, kasdien atiduodavau visas jėgas, negailėjau nei 
savo, nei šeimos narių laiko. Atsimenu, išplėšia kokią par-
duotuvę, sėdam tai su vyru, tai su sūnumi ir važiuojam. 
Pačioje pradžioje buvo labai sunku. Nebuvo žmonių, ku-
rie dirbtų iš idėjos, o mums reikėjo atsidavusių, nuoširdžių 
darbuotojų. Pamažu susibūrė kolektyvas, kuriuo galėjau 
pasitikėti, dalytis atsakomybe. Patys jį ir išsiugdėme, kai 
Raseiniuose buvo įsteigta prekybos mokykla“, – pasakoja 
ponia Antanina.

Sunkiausia suvaldyti kooperatyvo vairą buvo šaliai 
atgaunant Nepriklausomybę. Planinė ekonomika žlugo, 
pakeliui į laisvąją rinką iškilo daugybė klausimų. Gata-
vų receptų nebuvo, taigi atsakymų į visus klausimus te-
ko ieškoti patiems. Vadovaujant A. Kveselienei vyko ir di-
dieji technologiniai virsmai. Amžinuosius skaitliukus keitė 
kompiuterizuota įranga, atsirado patikima apskaita. Vieni 
tuo džiaugėsi, kiti nenorėjo, priešinosi. Tiems, kas dirbo 
nesąžiningai, naujovės reiškė aukso laikų pabaigą.

Kooperatyvo pirmininkė Laima Vičiūnienė.  
Vytaliaus Judicko nuotrauka
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Sovietmečiu buvo dar kitų sunkumų. Visur siekė par-
tijos ranka, buvo didžiulė rajono partijos komiteto kontro-
lė. O prekių katastrofiškai trūko. Nuolat. Tokia buvo so-
vietinė kasdienybė, užprogramuota planinės ekonomi-
kos. Tačiau partiečiai gavę skundą sugebėdavo dėl to 
apkaltinti kooperatyvo vadovę. A. Kveselienė iki šiol su-
dreba prisiminusi rajono komiteto sekretorių Baranauską: 
„Jis iki šiol Vilniuje vaikšto, bijočiau sutikti gatvėje“.

„Šiandien jauni žmonės nė nežino, kas tas deficitas. 
Kai paduodavo prekių, būdavo baisu – lūždavo durys, 
duždavo langai. Prisirinkdavo tiek žmonių, kad nežinoda-
vome ką daryti. Kviesdavome miliciją, kad atidarant par-
duotuvę stovėtų prie durų ir suvaldytų tą minią. Tas pats ir 
prie pramoninių prekių, ir prie maisto. O kas mėsinėje da-
rydavosi, kokios muštynės kildavo dėl dešrų...“ – anuos 
laikus vis dar su siaubu mini ir L. Vičiūnienė.

SIŪLO TOKIAS PREKES, KOKIŲ NĖRA KITUR

Baigėsi deficito laukai, nebeliko partijos kontrolės, 
bet įžengė kitas siaubas – konkurencija. Ponia Antani-
na prisimena, koks didžiulis apyvartos krytis buvo Rasei-
niuose atsidarius pirmajai tinklinei parduotuvei. Ir tai buvo 
tik pradžia.

Kooperatyvo „Dubysa“ būstinė 2019 m. Vytaliaus Judicko nuotrauka

„Šiandien konkurencija neleidžia nė minutei atsi-
kvėpti. Esame apsuptyje kitų prekybos taškų mieste, o 
kaime nėra nė vienos mūsų parduotuvės, šalia kurios 
nebūtų ir privačios. Privačiame versle visai kitokia pre-
kyba, kitokie prekiavimo principai negu kooperatinėje. 
Jiems kur kas lengviau“, – pabrėžia dabartinė vadovė L. 
Vičiūnienė.

Tačiau per laiką kooperatyvo parduotuvėse išsigryni-
no toks prekybos stilius, kokio negali pasiūlyti niekas ki-
tas. Rajono žmonėms patinka mažų tiekėjų prekės, kito-
kie duonos, mėsos, pieno gaminiai nei didžiųjų prekybos 
centrų lentynose gulinti produkcija. Šiandien tai „Duby-
sos“ koziris, palaikantis ne tik kooperatyvų parduotuvių 
gyvybę, bet ir smulkiuosius tiekėjus bei gamintojus.

„Pagrindinis tikslas – kad pirkėjas išeitų iš parduo-
tuvės laimingas, radęs tai, ko jam reikia, ir norėtų sugrįž-
ti. Todėl ir remontuojamės, tvarkomės, atnaujiname tuos 
pastatus, kurie ilgą laiką tarnavo, bet dabar jiems jau rei-
kia pagalbos. Kitą savaitę einu pas administracijos direk-
torių kalbėtis dėl dar vienos parduotuvės remonto. Bet aš 
nebijau, – juokiasi ponia Laima, – tai ne pas Baranauską 
eiti. Nėra jokių gąsdinimų, sėdime ir kalbamės kaip lygia-
verčiai partneriai.“

„Alio, Raseiniai“, 2019 06 27
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Koks Jūsų ryšys su Raseinių kraštu – savo kelio pradžia? 
Kokios vietos, asmenybės ar nutikimai paliko ryškiausią 
pėdsaką Jūsų gyvenime?

Mano ryšys su Raseinių kraštu – nuolatinis. Skaitau 
bet kokią informaciją apie įvykius Raseinių rajone, daž-
nai atsidarau savivaldybės internetinį puslapį, pasidomiu 
net tarybos posėdžiais. Turėjau ne vieną literatūrinį va-
karą įvairiuose Raseinių rajono kampeliuose. Ypač daž-
nai lankydavausi pas Raseinių neįgaliuosius. Dirbdamas 
invalidų reikalų tarybos prie Vyriausybės pirmininku dė-
jau visas pastangas, kad Raseiniuose atsirastų neįgaliųjų 
dienos užimtumo centras. Pavyko. Tas centras ir dabar 
puikiausiai veikia.

Mano kūrybinio kelio pradžia – irgi Raseinių rajone: 
ten gimė pirmieji mano eilėraščiai, kuriuos spausdino ra-
joninis laikraštis „Naujas rytas“, o paskui ir didesni leidi-
niai, ten parašiau ir dvi savo pirmąsias knygas („Laikro-

džiai nesustoja“ ir „Kraujo analizė“). Pirmoji iš jų buvo ap-
dovanota tuometine prestižine premija, susilaukė keturių 
leidimų, buvo išversta į latvių, estų, rusų kalbas, o ir ei-
lėraščiai pamažu keliavo į kitus leidinius, kai kurie tapo 
dainomis.

Vis daugiau žmonių supo mane: pradžioje  – vietos 
jaunimas, paskui vis daugiau man padėjo gyventi A. ir L. 
Molotokai, E. Dabkienė, daug susitikimų turėjau su Bety-
galos šviesuoliu Antanu Juška. Iš Vilniaus atvažiuodavo 
Vladas Šimkus, Algimantas Baltakis, Vytautė Žilinskaitė, 
Pranas Raščius, Juozas Nekrošius, iš Kauno – Antanas 
Drilinga, Algimantas Mikuta, iš Biržų Petras Skodžius. 
Klaipėdos dramos teatras pradėjo statyti spektaklį pa-
gal mano „Laikrodžius“, todėl susidraugavau su puikiais 
aktoriais B. Barausku ir A. Venskūnu. Žinoma, galėčiau 
paminėti kur kas daugiau brangių žmonių, kurių dauge-
lio jau nėra, bet jie gyvena manyje. Prisimenu ir keletą 
kūrybinių epizodų, kai į pirmąjį mano „Poezijos pavasa-

KŪRYBA – IR DŽIAUGSMAS, IR KANČIA

Pokalbis su rašytoju, nusipelniusiu kultūros veikėju, buvusiu Lietuvos invalidų draugijos pirmininku, Lietuvos 
invalidų reikalų tarybos prie LR Vyriausybės pirmininku, Raseinių garbės piliečiu Jonu Mačiukevičiumi, šven-
čiančiu jubiliejinę sukaktį

2014 m. rašytojas apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

Kalbėjosi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios 
bibliotekos vyr. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė

Žymių žmonių jubiliejai/pokalbiai su jais 61



rio“ „šventimą“, vykusį Ariogaloje, manęs pasiimti užva-
žiavo Justinas Marcinkevičius, Alfonsas Maldonis ir net 
svečiai iš Rusijos, o važiuodami į literatūrinį vakarą Grin-
kiškyje mane iš namų „ištempė“ Jonas Avyžius ir Marce-
lijus Martinaitis.

Tie vis stiprėjantys kūrybiniai ryšiai ir „ištraukė“ mane 
iš Raseinių rajono. Žinoma, būčiau neteisus, jei sakyčiau, 
kad mane „liūliavo“ vien tik palaimos dienos. Kur kas 
dažniau grūmiausi su vienatve. Bet turbūt ir gerai, nes, 
anot H. Hesės, vienatvė  – tai kelias, kuriuo likimas ve-
da žmogų į jį patį. Kiekvienam reikia paragauti vienatvės 
ir suvokti savo likimą. Šiandien dažnai grįžtu į tuos lai-
kus, kai plušau nuo vakaro iki ryto, apsivertęs popieriais, 
knygų tuntais fantazavau, norėjau ištrūkti iš savo apleisto 
draustinio, ką nors išmelžti iš savęs. Bet buvau panašus 
į paukštį uždaroje patalpoje, kuris karštligiškai stengiasi 
vienu akimoju ištrūkti. Bet ir tada, sukandęs dantis, ėjau 
rupiais druskožemiais, žinodamas, kad neišvaikščiosiu tų 
girių, kurios šlama už kalnų, kad nedaug kas nutuokia, ką 
aš girdžiu, prisėdęs po žemės medžiais, kad nedaug kas 
jaučia, kokį vyną darau iš kančios, kaip, juo apsvaigęs, 
bauginu kitus, o paskui ilgai ilgai jaukinu baltą snaigę…

Jūsų  – rašytojo  – kelias: didžiausi jo džiaugsmai ir 
sunkumai.

Į šitą klausimą būsiu atsakęs pirmoje dalyje. Esu pa-
rašęs arti penkiasdešimties storesnių ir plonesnių, ge-
resnių ir blogesnių knygų, visa kūryba – ir džiaugsmas, 
ir kančia. Visas mano gyvenimas susijęs su knyga, kurią 
paėmęs į savo rankas kalbinu kaip gyvą: „Knyga, sese 
mano, tu vis kita ir vis ta pati. Tu, lyg sinoptikai apie orą, 
pasakoji apie praeitį ir apie ateitį, o vaikystės pavasariai 
patarinėja, kaip apeiti žemę, kol ji maža ir spalvota, kaip 
nukelti saulę, kol ji dar neaukštai, kaip amžinai gyventi, 
kol visos mintys be galo lengvos. Seniai pajaučiau, kad 
tie pavasariai tolsta ir tolsta. Išgirdau vasaras, kurios įsa-
kinėja pabūti tik ten, kur dar nesu buvęs, įsakinėja nelies-
ti saulės, kol pakanka jos spindulių, liepia negalvoti apie 
laiką, kuris nežada amžinybės, kol Dievas nori vakarykš-
tę tamsą paversti šviesiu rytojumi ir – galiausiai – šviesiu 
amžinybės rytojumi.“

Kaip supratote, kūryba – dvasinė kategorija. O visi 
atsirandantys sunkumai jas (knygas) išleidžiant į pasaulį 
išliekamosios prasmės neturi.

Likimas Jums nepagailėjo išbandymų. Ar galėtumėte iš-
skirti kažkokį lūžio momentą?

Savo gyvenimą galėčiau sudėlioti iš dviejų dalių. Pir-
moji – kai pačioje jaunystės užuomazgoje susirgau sun-
kia ir nepagydoma liga ir toje kančių erdvėje radau gali-
mybę nepalūžti, bet ir galėjau padėti kitiems ieškoti kelių į 
visavertį gyvenimą. Kalbu apie socialinius savo gyvenimo 
aspektus. Visą laiką vaikščiodamas ant prarajos krašto, 
nuolatos bendravau ir su Mirtimi, ir su savo Angelu. Vieną 
kartą susapnavau VISO GYVENIMO SAPNĄ, kad įkritau 
į srutų duobę ir iš jos niekaip negalėjau išsikapstyti. Štai 
gabalėlis iš naujausios mano knygos:

– Aš esu MIRTIS. Ir tu niekada neišsikapstysi iš tos 
baisios duobės, nes aš visada būsiu šalia ir murkdysiu 
tave.

– Šioje srutų duobėje? 
– Gali ją vadinti gyvenimu... 
– Tai jau gyvensime, – prabilo Angelas.
– Mano Mirtis sakė, kad man neleis gyventi. Nuola-

tos bus šalia ir neleis gyventi.
– O aš – tavo Angelas – irgi visada būsiu šalia ir tu 

gyvensi...
Taigi, viena pusė  – socialinė (darbas su neįgaliai-

siais, stažuotės Amerikoje, Švedijoje, Šveicarijoje), ki-
ta – kūryba, kuri dažniausiai randasi, kai lieki su savimi, 
su savo vienatve. Žinoma, vienatvė dar ne pralaimėjimas: 
žmogaus vidinė teritorija neaprėpiama. Bet mes neapsi-
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draudę ir nuo nykios tuštumos, ir nuo skaudaus ilgesio. 
Sudužusį gyvenimo laivą sunku suremontuoti.

Kokios temos vyrauja pastarųjų metų Jūsų kūryboje? 
Minėjote apie tris neišleistas knygas, gulinčias Jūsų stal-
čiuje. Apie ką jos?

Taigi – trys neišleistos knygos. Kadangi esu išleidęs 
arti penkiasdešimties, per daug nesijaudinu, ar jos bus 
išleistos dar gyvam esant, ar jau išėjus Anapilin. Kultūros 
taryba nedaug ką finansuoja, leidyklos, norėdamos iš-
leisti, pataria ieškoti rėmėjų, o aš to daryti nelabai moku. 
Pastaraisiais metais daug išleidau knygų vaikams. Vie-
nais metais „Ančiukas Krypčiukas“ buvo pripažinta ge-
riausia knygą vaikams, kitais metais „Rozalijus sugrįžo“ – 
gražiausia knyga, trečiais metais „Legenda apie legendą“ 
buvo įvertinta V. Tamulaičio premija...

Esate Lietuvos invalidų draugijos iniciatorius, buvęs jos 
pirmininkas bei Lietuvos invalidų tarybos prie LR Vy-
riausybės pirmininkas. Kokie prasmingiausi Jūsų pasie-
kimai šioje srityje?

Išvardinti daugelio metų prasmingus pasiekimus nė-
ra lengva. Pirmieji postkomunistinėje erdvėje inicijavome 
įstatymus, susijusius su neįgaliųjų integracija, kūrėme ne-
įgaliųjų reabilitacijos centrus Vilniuje, Kaune, Palangoje 

(pastarasis tapo europinio lygio reabilitacijos centru). Ma-
nau, reikiamai pasidarbavome, kad bent palaipsniui bū-
tų neįgaliesiems pritaikyta aplinka, atsirastų darbo vietų, 
būtų pritaikomi butai. Kažkada pats pirmasis „kariavau“, 
kad atsirastų endoprotezai ir chirurgai, galintys jais pa-
keisti skaudamus sąnarius, kad būtų pritaikytas trans-
portas, kad daugėtų kompensacinės technikos (teko ir 
pačiam jos vežti iš užsienio). Esu parašęs didelę knygą 
„Mes ir ligoninė“, kur daugiau rastumėt medžiagos apie 
tą mano „socialinę veiklą“.

Ką Jums davė Jūsų metai, patirtis ir išmintis?

Šiemet man jau sukaks 80 metų. Jaunesni, sveikesni 
jau išėjo. O aš dar šiek tiek gyvenu ir daug kenčiu. Gerai, 
kad poezija man visada buvo ir vaistas, ir gurkšnelis van-
dens, ir atjauta, ir meilė. Visada jutau jos paslaptingą hip-
notizuojantį žvilgsnį. Jau imu jausti, kad artėja ledinė Vi-
satos palaima. Net keista, kad dar taip neseniai labai no-
rėjau būti su visais, gyventi, gyventi… eiti įsitvėrus fanta-
zijos siūlo… vytis purpurinę vaivorykštę… atkasti užkeik-
tus pinigus… surasti mare liberum – atvirą jūrą… Bet...

Galiu pasiguosi tik savo kai kuriomis knygomis, auk-
siniu „GERUMO ŽVAIGŽDĖS“ ordinu, medalio „Už nuo-
pelnus Lietuvai RITERIO KRYŽIUMI“ ir, žinoma, Raseinių 
GARBĖS PILIEČIO regalijomis.

Nuotraukos iš asmeninio rašytojo Jono Mačiukevi-
čiaus albumo.

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi rašytoją apdovanoja  
LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 2014 m.

Su žmona Virginija
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Betygaloje Su rašytoju Petru Skodžiumi

Su Justinu Marcinkevičiumi Su poetu Juozu Nekrošiumi
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moji mokykla įžengus į filmų kūrybą. Gamtos filmai parei-
kalauja daug kantrybės jau vien tam, kad pagautum uni-
kalų kadrą. Iš šių nuotrupų viską bandau apjungti į vie-
ną visumą, todėl pats rašau scenarijus ir įgarsinu šmaikš-
čiais, ironiškais tekstais, kad bent kažkiek išlaikyčiau žiū-
rovo dėmesį. Dar pasitelkiu savo ir ne savo sukurtą muzi-
ką. „Vorų ratiliniui“ yra panaudotos 35 valandos filmuotos 
medžiagos. Į šią veiklą pasineriu visas, pamirštu laiką ir 
aplinkinį pasaulį. Viską, ko imuosi, mėgstu išstudijuoti de-
taliai. Kurdamas filmus žinių sėmiausi interneto platybėse. 
Vien vorų yra daugybė rūšių: storažandžiai, šokliavoriai, 
kilpininkai, kryžiuočiai ir kiti. Tad gilesnio literatūrinio pa-
žinimo šaltinių nėra per daug. Turiu savo svetainę el. er-
dvėje, kurios pagalba galiu bendrauti su bendraminčiais. 

Be filmų apie vorus ir bites, esu sukūręs klipų apie 
gitaros ir pypkės gaminimą, apie gėles. Beje, apie jas bus 

DIDINGI PASAULIO STEBUKLAI 
GLŪDI PRIEŠ JŪSŲ AKIS

Pokalbis su dokumentinių filmų apie gamtą kūrėju iš Šiluvos Valdu Mikolaičiu

Valdo Mikolaičio dokumentinis filmas apie vorus „Vo-
rų ratilinis“ 2018 m. apdovanotas respublikine Petro Abu-
kevičiaus premija, kurią įsteigė Aplinkos ir Kultūros minis-
terijos bei Lietuvos televizija garsiam režisieriui ir opera-
toriui, gyvosios gamtos dainiui Petrui Abukevičiui atminti, 
siekiant skatinti tęsti jo misiją – kurti filmus apie gamtą. Šį 
respublikinį apdovanojimą 2013 m. pelnė ir Valdo filmas 
„Pavienės bitės“.

Sudarėte galimybę iš labai arti pažvelgti į slėpiningą vo-
rų ir bičių pasaulį. Kaip gimė šie filmai, palikę atgarsį vi-
soje Lietuvoje? Kiek įdėta žinių ir laiko? Ar esate sukūręs 
kitos vaizdo medžiagos?

Filmuoju pats jau devynerius metus. Pirmasis mano 
filmas „Gilinukai“ mažai kam žinomas, bet man – kaip pir-

Kalbėjosi Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios 
bibliotekos vyr. bibliotekininkė Asta Kriščiokaitienė
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kuriama ir daugiau. Šiuo metu jau beveik baigtas filmas, 
kaip pasigaminti droną namų sąlygomis.

Jūsų vaikystė. Kur ji prabėgo, ar jau tada domėjotės 
gamtos pasauliu?

Vaikystė prabėgo čia pat, Šiluvoje, gamtos apsupty-
je. Taip, didelis noras pažinti taip pat buvo. Čia pasitarna-
vo Šiluvos biblioteka. Jau pradinėse klasėse skaičiau Ta-
do Ivanausko knygas bei žurnalą „Mokslas ir gyvenimas“. 
Didžiausias nusivylimas tuo laiku buvo tai, kad nebuvo 
astronomijos pamokos. Ši sritis domino tada, tebedomi-
na iki šiol. Visada turėjau poreikį įamžinti aplinką, buitį, 
pažvelgti į viską meniškai, savu kampu. Visa tai įgyvendi-
nau fotografuodamas fotoaparatu „Smiena“.

Papasakokite apie savo pasiekimus technikos srityje. Ko-
kios savybės padeda įgyvendinti sumanymus?

Domina įvairi fiksavimo technika. Pats esu sukons-
travęs du teleskopus. Antrasis veikia trijose pozicijose, 
turi stiprų žiūroną, kuris leido užfiksuoti vorą 40 žingsnių 
atstumu. 2017 metais pasidariau gitarą ir pradėjau groti. 
Su gitara „bendrauju“ bent 10–15 min. kasdien. Ieškau 
savo skambesio. Ir filmus įgarsinu grodamas savo gitara. 
Pagal profesiją esu elektrikas-automatikas.

Mėgstu gilinti žinias dominančiose srityse, patinka 
iššūkiai ir didelių pastangų dėka pasiekiami tikslai. Ma-
nau, kad visose srityse reikalingas ir intuityvus suprati-
mas, kaip siekti tikslo.

Grįžkime prie gėlių. Minėjote, kad bus daugiau filmuotos 
medžiagos apie jas. Kas jums yra gėlių auginimas?

Auginu daugiametes gėles – medingus augalus, kad 
norėtų atskristi bitės... Kurdamas filmą apie bites pasige-
dau augalų įvairovės, todėl nutariau jų užsiauginti pats, 
kad tiktų kamanėms, kurių gyvenimą taip norisi iš arčiau 
pažinti ir įamžinti. Auginant gėles yra darbo, bet ypatingai 
žavi aplinkos kaita nuo pavasario iki žiemos. Tai vadinu 
užkrečiama liga, gal ir nepagydoma...

Užsiminėte, kad jums ypač svarbu treniruoti vidinę 
energiją bei dvasinį pažinimą, nepamiršti, kas esame iš 
tikrųjų. Kaip jums tai ugdyti padeda dar viena domėji-
mosi sričių – rytų filosofijos. Ką iš šios srities praktikuo-
jate, kokie atradimai?

Kažkada mano dėmesį patraukė filmo ištrauka, kur 
tai chi meistras neįprastai atlieka rytinę mankštą. Per aki-
mirką suvokiau, kad tai ne eilinė mankšta, o kažkas dau-
giau. Lyg sklęstum, plaukiotum nesvarumo būsenoje. Ir, 
žinoma, ilgam pasinėriau į šio senovinio meno pažinimą. 
Žmonių, kurie pamokytų ar patartų, savo rate nepažino-
jau, tad šia tema perskaičiau šimtus knygų, kad šiek tiek 
suvokčiau, apie ką sukasi kalba. O kasdieninės treniruo-
tės nuo ryto iki vakaro anksčiau ar vėliau duoda rezultatą. 
Palaipsniui su kiekviena diena suvoki, kad tai taip papras-
ta, kad paprasčiau ir būti negali. Suvoki, kad buvai pamir-
šęs savo savastį – svarbiausią vaikystės etapą, kai sąmo-
ningai esybėje klajojame.

Ne veltui yra toks Rytų posakis: „Ne vaikas gimsta 
šitam pasaulyje o pasaulis gimsta vaike.“

Kaip turėdamas tiek domėjimosi sričių susitvarkote su 
buitimi? Pasidalinkite laiko planavimo paslaptimis ir 
perduokite linkėjimą „Rasupio“ skaitytojams.

Tiesiog į buitį žvelgiu labai paprastai. Kiek leidžia ga-
limybės, stengiuosi nekurti jokių išankstinių planų, o gy-
venti čia ir dabar. Nes taip įdomiau, daugiau nežinomybės.

„Rasupio“ skaitytojams palinkėsiu, kad šį sakinį per-
skaitytų apsukę knygutę antraip, tai privers akimirkai su-
grįžti į vaikystę. DIDINGI PASAULIO STEBUKLAI GLŪDI 
PRIEŠ JŪSŲ AKYTES ČIA IR DABAR. Šitą sakinį reikėtų 
apversti.

Ačiū už pokalbį.

Nuotraukos iš asmeninio Valdo Mikolaičio archyvo
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Po poeto Marcelijaus Martinaičio mirties vos ne kas-
met toliau leidžiamos jo knygos, ne tik poezijos rinkiniai, 
bet ir straipsnių, pokalbių, užrašų, skelbtų periodikoje, 
taip pat ir dar niekur nespausdintų, rinkiniai. Tai rodo, ko-
kia tai buvo kūrybinga asmenybė. Paskutinės dvi rašytojo 
knygos „Gyvenimas į praeitį“ ir „Pats sau nepažįstamas“ 
šių metų balandžio 24 d. buvo pristatytos Raseinių rajono 
Marcelijaus Martinaičio bibliotekoje.

KAIP RADOSI ŠIOS KNYGOS?

Kartą 2017 m. pavasarį vienoje Vilniaus gatvėje suti-
kau veliono poeto žmoną Gražiną. Išsikalbėjome apie jos 
gyvenimo pokyčius po poeto mirties, užsiminėme ir apie 

jo rankraštinį palikimą. Ji papasakojo, jog visus tuos vie-
natvės metus rinko, tvarkė, perrašinėjo poeto rankraš-
čius, kai ką atidavinėja į archyvus, kai ką dar pasilieka 
pas save. Visa, ką dar randa poeto kompiuterio diske, se-
nesnėje periodikoje, vis perrašinėjanti ir kaupianti. Taip 
susikaupė didelis pluoštas rankraščių, iš kurių susidary-
tų keletas knygų. Porą jau išleidusi Rašytojų sąjungos lei-
dykla (neskelbtų eilėraščių rinkinį „Nenoriu nieko neveik-
ti“ ir pluoštą užrašų „Viskas taip ir liks“). Taip pat atrinku-
si didelį pluoštą tekstų, kurie lyg ir papildytų bei pratęstų 
Marcelijaus atsiminimų knygą „Mes gyvenome“. Galų ga-
le ji nedrąsiai užsiminė, kad gal aš, kaip buvęs knygų lei-
dėjas, susipažinčiau su tais tekstais ir imčiausi pamėginti 
parengti leidinį.

Netikėta Martinaičio 
knygų dilogija

Antanas Rybelis 
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Nors tuo metu buvau įsipareigojęs kitiems darbams, 
vis dėlto buvo nepatogu atsakyti neigiamai. Šiaip ar taip, 
Marcelijus buvo mano bendramokslis, kartu gyvenome 
viename bendrabučio kambaryje, vėliau kelerius metus 
kartu dirbome „Jaunimo gretų“ redakcijoje, dalyvavome 
Sąjūdžio veikloje. Jaučiau moralinę pareigą prisidėti prie 
savo ilgamečio bičiulio atminimo įamžinimo. Todėl paža-
dėjau rudeniop užeiti pas ją į namus ir susipažinti su at-
rinktais rankraščiais.

Kai parsinešęs namo tuos rankraščius perskaičiau, 
apėmė šioks toks nerimas, neįsivaizdavau, kaip jie turė-
tų sugulti į knygą. Pagrindinė gija, kuri galėjo vienyti vi-
są medžiagą, buvo poeto prisiminimai apie savo vaikystę, 
jaunystę, apie savo kūrybą, darbus, visuomeninę veiklą. 
Pradėjau dėlioti rankraščius į atskirus pluoštus, pirmiau-
sia pagal žanrą (pokalbiai, interviu, straipsniai, esė apie 
jo pažinotus kūrybos žmones), paskui – pagal jo gyveni-
mo ir veiklos etapus, mėginau laikytis chronologijos, bet 
pamačiau, kad niekaip neišeina – atskiri epizodai vis pa-
sikartoja. Ir tada mane staiga išganingai padrąsino atsi-
tiktinai atėjęs į galvą Marcelijaus pasakymas: „Mano gy-
venimas neturi siužeto, rišliai ir sklandžiai jo nesugebė-
čiau papasakoti“ (p. 250). Tad nusprendžiau: tegu būna 
„pagal Martinaitį“ – nenuosekliai!

Be to, dėliodamas tuos rankraščius buvau priverstas 
vėl iš naujo perskaityti Marcelijaus knygas, kad išveng-
čiau tekstų, kurie yra publikuoti jo autorinėse knygose, 
kartojimo.

Taip lyg ir natūraliai visa medžiaga susiklostė į tris 
skyrius: 1) pokalbiai, interviu; 2) straipsniai, esė; 3) atsi-
minimai apie savo bičiulius. Pagaliau šovė mintis tuos są-
lygiškai suskirstytus tekstų pluoštus atskirti vieną nuo kito 
ar bent pailiustruoti Marcelijaus poetinių tekstų intarpais 
iš įvairių jo poezijos rinkinių, savo turiniu šiek tiek susiju-
siais su tekstuose minimais realiais biografijos faktais, kū-
rybinio darbo ir veiklos epizodais. Ar tie eksperimentai su 
tais poezijos intarpais pasiteisina ir ką jie duoda knygai – 
tegu sprendžia skaitytojai.

Knygos pavadinimą taip pat padiktavo paties Mar-
celijaus žodžiai jo ir V. Daujotytės susirašinėjimo knygoje 
„Sugrįžęs iš gyvenimo“ (žr. p. 209).

Kaip rodo knygos paantraštė, nemažai vietos jo-
je skiriama atsiminimams, pirmiausia apie tolimą praei-
tį  – vaikystę. „Vėlesnis gyvenimas man mažiau įdomus 
nei vaikystės patirtis“,  – viename interviu sako poetas 
(p. 217). Tačiau skaitytojas čia ras ir nemažai pikantiš-
kų, su subtilia martinaitiška ironija papasakotų epizodų, 
sakykim, apie pirmąją, dar mokyklinę, meilę (p. 73), apie 
studijas Kauno politechnikume ir čia ištikusią nelaimingą 
meilę (p.  67), keletą anekdotiškų epizodų iš studijų Vil-
niaus universitete (p. 83–85). Žurnalistų kalbinamas poe-
tas savo atsakymuose šmaikščiai paaiškina, kodėl jis gy-
venimo pradžioje buvo pasirinkęs technikos, o ne litera-

tūros studijas (dėl to kaltina Kukutį ir Apučio noveles; žr. 
p. 82–83), kodėl Sąjūdžio metais įsitraukė į politiką, suti-
ko net balotiruotis į TSRS Aukščiausiosios Tarybos depu-
tatus (kad išvežtų iš Lietuvos atgal į Maskvą Stalino saulę 
ir tuo reabilituotų prieškario rašytojus, kurie ją parvežė; 
žr. p. 154). Knygoje esama ir dabartinių politikų veiklos 
taiklių apibūdinimų (pvz., p. 156). Įdomūs ir įtaigūs pri-
siminimai apie savo kolegas  – kultūros, meno ir moks-
lo asmenybes, literatūrologę ir pedagogę M. Lukšienę, 
pasaulinio garso semiotiką A. J. Greimą, išeivijos poetą 
K. Bradūną, kitus poetus, prozininkus, aktorius. Patraukia 
taiklūs jų apibūdinimai, esminių savybių įžvalga, portretų 
reljefiškumas.

Ne viskas tilpo į vieną knygą. Liko dar nemažas 
pluoštas pokalbių, straipsnių, pasisakymų tekstų. Dau-
giausia liko tekstų, kuriuose poetas dalijasi mintimis apie 
kūrybos paslaptis, apie poeziją, jo žodžiais tariant, tą gra-
žiausią vienatvės meną. Tokio pobūdžio tekstai ir suda-
ro antrąją knygą „Pats sau nepažįstamas“ (pavadinimas 
taip pat iš poeto pasisakymų). Ji parengta remiantis tais 
pačiais sudarymo principais kaip ir pirmoji, tad joje steng-
tasi išlaikyti panašią tekstų sudėliojimo struktūrą. Plačiau 
apie šios knygos atsiradimą ir pobūdį aiškinama jos pra-
tarmėje, tad čia nekartosiu.

Abi šios knygos sudaro tarsi dilogiją  – tai vaizdžiai 
rodo ir jų apipavidalinimas. Viena orientuota į poeto prisi-
minimus, kurie bent iš dalies, nors ir fragmentiškai užpil-
do tą Martinaičio gyvenimo tarpsnį tarp „Mes gyvenome“ 
ir dienoraštinių tekstų knygos „Tylintys tekstai“, apie kurį 
taip ir liko neparašyti atsiminimai – apie pokario, studen-
tavimo, vadinamojo „brandaus socializmo“ (brežneviz-
mo) laikotarpį, pasižymėjusį įvairiausiais ideologiniais ab-
surdais, kuriuos poetas talentingai įkūnijo „Kukučio bala-
dėse“. Viename pokalbyje paklaustas, ar neketina para-
šyti atsiminimus ir apie šį gyvenimo tarpsnį, poetas atsa-
kė: jeigu „užeis“, gal ir parašysiu. Deja, „neužėjo“, o tiks-
liau – nespėjo: užklupo netikėta mirtis. Tad apie tai lieka 
liudyti bent fragmentiškai šia Martinaičio knygų dilogija, 
kuri kupina atviros poeto vidinės išpažinties, įtaigių min-
čių žiežirbų, aforistiškai suformuluotų išmintingų posakių, 
išpažįstamų vertybių deklaravimo, dabarties realijų lygini-
mo su praeities vertybėmis ir tradicijomis.

Išleidus šias knygas į gyvenimą kirba viena abejo-
nė: ar jos patiktų jų autoriui Marcelijui Martinaičiui, kuris 
viename pokalbyje yra prasitaręs: „sudaryti savo rinkinio 
niekada nedrįsčiau...“ (p. 48). O aš, kaip matote, išdrį-
sau, tad belieka tikėtis poeto atlaidaus šypsnio iš anapus.
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PRIE ATMINTIES MEDŽIO

(miniatiūra, 2008 12 10)

Būna akimirkų, kai iš po kojų išslysta žemė ir nuo ta-
ko pabėga šviesa. Tada aš atsiremiu į išsikerojusį Atmin-
ties medį – į senąjį tėviškės gluosnį, kurio kuplioje viršū-
nėje dar žėri šilti šilti atminimų žiburiai, sušvinta Tėviškės, 
Motinos, jaunystės Meilės šviesa. 

Tas medžio švytėjimas išsklaido pilką rudenio ūkaną. 
Kelio juosta labiau išryškėja ir spontaniškai neša mane to-
lyn ir tolyn… Kai atsigręžiu atgal, pamatau tą dulsvai ža-
liuojantį Atminties medį – jo žiburiuojanti šviesa dar kartą 
pasiekia mano dieną, ir aš vėl skubu į rytojų.

VAIKYSTĖS PĖDSAKAI

Kaimas prie Šaltuonos

Prie Šaltuonos prigludusio gimtojo Rumšių kaimo 
vizija kaip tolimas sapnas išsisklaidė 1978 metais, nors 
daugelį metų čia ūkanose skendo ūksmingi medžiai ir 
sodais pasipuošusios sodybos. Tada čia gyvybės buvo 
daug – skambėjo per šienapjūtę plakami dalgiai, vasa-
rom iš laukų į klojimus lėtai girgždėjo vežimai, prikrauti ru-
gių ar kviečių pėdų, dūzgė kuliamosios… Čia, Šaltuonos 
pakrantėse, lakštingalų pulkai čiulbėjo nepavargdami, čia 
gyveno žmonės: trenkė smagūs armonikos maršai vestu-
vininkams, upės pakrantėse krykštavo vaikai. Buvo visko: 
juoko ir ašarų, džiaugsmo ir netekties atodūsių… 

Nesulaikysi laikmečio vėtrų – sunkiais metaliniais 
žingsniais per kaimą nužingsniavo urbanizacija. Nusiau-
tė metalinis uraganas… Skaudžiausia, kad neliko buvu-
sio gamtos grožio ir mūsų sode senelės išauginto šven-
to ąžuolo… Vietoj upės vingio blizga drumzlino vandens 
pripildyta bala, panaši į milžino kūdrą – be pakrantės me-
džių, be paukščių čiulbėjimo. Už užtvankos tolyn vos teka 
merdinti Šaltuonos srovė. Žemę gyventi prikėlė naujųjų 
ūkininkų privatūs plūgai, ir dirvose susiūbavo kviečiai. Tik 

Iš prisiminimų apie 1978 m. 
sunaikintą Rumšių kaimą

Zuzana Budaitė-Stunžėnienė

negrįžo į savo jaukias kalvas sodybos, pakrančių medžiai 
ir nesužydėjo sodai…

Rumšių kaimas (Raseinių r., Girkalnio vlsč.) apjuos-
tas įmantriai banguota Šaltuonos juosta, atvingiuojančia 
iš šiaurės. Netoliese, pelkėje, upelio aukštupys, pietuo-
se – Eglynės, vakaruose –Niurkiškių, šiaurės vakaruo-
se – Kubetkiškių kaimai. Rytuose kaimo žemės ribojosi 
su dosniai teliuškuojančiomis Bakaičių pelkėmis ir rais-
tais. Iki Žemaičių plento 2 km, iki Girkalnio, Betygalos, 
Milašaičių – po 5–6 km, iki Raseinių – 8 km. Pietinė riba 
ėjo natūraliu gamtos išraustu giliu grioviu (vadinamu Kra-
co ravu), kuris šniokšdamas nešė pavasario potvynius iš 
pelkių į Šaltuoną. Upės pakrantėse buvo įsikūrusios 4 so-
dybos, toliau pamiškėse – 3. Kaimą iš šiaurės juosė la-
puočių giraitė, rytuose – Sirtauto eglynas. Senoliai pa-
sakojo, kad kadaise žemes valdęs dvarininkas Rumša. Į 
senuosius laikus sugrąžina 1973 metų radinys: mano tė-
vo sodo darže, senosios trobos vietoje, kur po mamos 
kauptuku sužibėjo gryno aukso vestuvinis žiedas su įra-
šu „Szymon Pawtovski. 1823 7 may“. Įrašas tarsi naujas, 
švytinčios raidės lyg vakar būtų įrėžtos… Prieš pat griovi-
mą po naujo namo grindimis nuriedėjo mano mamos ves-
tuvinis žiedas su įrašu „Antanas – 1936 02 22“. Ar jį kas 
nors suras bent po 100 metų?.. 

Iki žemės reformos Rumšių kaimo žemė buvo pada-
linta rėžiais, kaime gyveno Vincenta Kracienė, Feliksas 
Teišerskis, Mateušas Opulskis (24 ha) ir Mykolas Sirtau-
tas. 1926 m. išėjus į vienkiemius žemė suskaldyta: Kra-
cai pardavė savo žemės dalį (15,09 ha) mano tėvui An-
tanui Budui (pirkimo-pardavimo aktas Nr.167, surašytas 
Raseinių Notaro 1928 08 27), Kracienei liko 18 ha, My-
kolo Sirtauto žemė padalinta sūnums Mykolui ir Bronis-
lavui (27 ir 21 ha), Felikso Teišerskio žemę pasidalino jo 
sūnūs Vladas ir Silvestras (26 ir 18 ha). Šie A. Budo kai-
mynai nurodyti Lietuvos žemės ūkio ministerijos Žemės 
tvarkymo departamento dokumente, patvirtintame 1939 
06 16. Ūkininkai pasistatė dideles erdvias trobas su pa-
radinėm stiklinėm gonkom, nes turėjo nuosavo miško, tik 
A. Budas pirko Komaro miško rąstus. Šeimoje daug vaikų 
auginęs B. Sirtautas ir našlė Kracienė neturėjo nei svir-
nų, nei atskirų klojimų, jų trobelės išliko varganos. Rum-
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šių ūkininkų sodeliai buvo nedideli, našlė Kracienė sodo 
neturėjo. Tik A. Budas greta senosios sodybos sodo pa-
sodino gal 40 vaismedžių ir vaiskrūmių, matyt, tikėjosi už-
auginti vaisių turgaus prekybai. Arklines pjaunamąsias ir 
grėbiamąsias buvo įsigiję kaimo turtingesnieji, mano tė-
vas taip pat. 

Senelis Juozas Budas gimė 1849 m. Gedgaudų k., 
Betygalos vlsč., Raseinių apskr. Darbininkas, katalikas 
(išrašai iš paso, išduoto Pernaravos vlsč.), senelė – Ka-
zimiera Morkutė-Budienė. Jų šeimoje užaugo 6 sūnūs ir 
duktė. Pusininkų Budų šeimininkai dvarponiai kalbėjo len-
kiškai, tad jų darbininkai irgi mokėjo šią kalbą (ar žargo-
ną?). Įdomu, kad senelio pase įrašyta „lenkas“, mat tos 
tautybės žmonės būdavo atleidžiami nuo žemės mokes-
čių. Budų vaikai pasuose įrašyti „lietuviai“. Teko vartyti ir 
publikacijas: štai respublikiniame „Valstiečių laikraštyje”, 
berods apie 1994 metus publikuotas straipsnis apie Bū-
dų kaimą, esantį netoli Betygalos. Teko skaityti, kad ne-
toli Betygalos buvęs Būdų dvaras, kuriam sunykus atsira-
dęs Būdų kaimas. Šis dvaras po 1861 metų sukilimo rusų 
valdžios konfiskuotas, žemė atimta. Dvarininkai, sukilimo 
dalyviai, ištremti, o šeimos nariai išvaryti iš dvaro. Jono 
Stankaus išleistoje knygoje „Lietuvos bajorų palikuonys“ 
(Vilnius, 2000, 69 psl.) rašoma: „Žemaičių kunigaikštys-
tės bajorai Būdai seniai žinomi, jų bajorystės dokumen-
tų originalai saugomi „Alkos“ muziejuje Telšiuose. Bajo-
rystė Būdams patvirtinta 1798 04 10 Vilniaus gubernijos 
bajorų susirinkime, maršalkos grafo L.Tiškevičiaus patvir-
tintame dokumente. Jeronimo Būdo vaikaitis Pranciškus 
1797 m. Ariogalos paviete įsigijo Pupių dvarą, o Stepono 
sūnus tame paviete 1712 m. pirko Kymantų dvarą. Gau-
sūs tos giminės palikuonys gyveno Girkalnyje, Kalnujuo-
se, Dobrovolėje ir kitur. <...> Jų šeimos palikuonys gal-
būt tebegyvena pamiršę savo bajorišką kilmę.“ Kas žino, 
kodėl mano senelis buvo bežemis, kodėl jis iš Betyga-
los persikėlė darbuotis į Ariogalos pavietą. Beje, man tė-
vas Antanas kartą yra pasakojęs, kad pamokėjęs kažko-
kiam valdininkui, jog šis „pataisytų“ pavardę – nuimtų „ū“ 
brūkšnelį ir gale žodžio pridėtų raidę „s“. Mat duktė ne-
būtų pravardžiuojama „šunio būda“, o būtų Budaitė. Lai-
kui bėgant trūkinėjo giminystės ryšiai, žmonės dėl įvairių 
aplinkybių tolo vieni nuo kitų. Kur tikroji versija, kas žino. 
Istorijos lapų jau nebeatversime… Svarbiausia žinoti, kad 
ši gentis neišdavė tėvynės, o kalinta, tremta ėjo į Lietuvos 
Laisvės kelią.

Mano bežemių senelių šeima pusininkavo Pernara-
vos (Ariogalos r.) dvaruose, kur dirbo žemės ūkio darbus. 
Mykolas ir Bronius jau buvo emigravę į Ameriką, įsikūrė 
Mičigane. Vyriausias sūnus Kazimieras buvo Lietuvos sa-
vanoris, gavo 14 ha žemės Vytautėlių kaime, vedė ir čia 
ūkininkavo. Panagus Jonas sukūrė šeimą Rudakių kaime, 
kur jam atiteko 5 ha kaip žmonos pasoga, išaugino 3 sū-
nus ir 2 dukras. Jonas iš kalvio amato prisidurdavo pra-

gyvenimui. Mano tėvas Antanas Budas (gim. 1902 m., 
jauniausias sūnus, kai kuriuose dokumentuose Būdas) iš 
Pernaravos krašto atsikraustė į Rumšius, kur, pasiskoli-
nęs iš banko pinigų, gavęs finansinę paramą iš brolio Pra-
no ir sesers Marijonos, nusipirko 15 ha žemės ir įkūrė so-
dybą. Duktė Marijona neištekėjo ir su senais tėvais glau-
dėsi prie Antano. Čia gyveno ir brolis Pranas. Visų brolių 
Budų tvarkingos, jaukios sodybos puošėsi sodais. Tėvas 
pasodino gal 40 vaismedžių sodą (greta pirkto senojo). 
Mėgo ir agronomiją, ir bitininkystę. A. Smetonos valdžia 
pripažino jo sodybą esant gražiausia – apylinkės sody-
bų konkurse tėvas laimėjo I-ąją vietą (valstybės premija – 
raudoni dažai trobos stogui). Žaliai švietė tik apsamano-
jęs klojimo šiaudinis stogas, kur sutilpdavo jo laukų der-
liai. Tvartas ir daržinė glaudėsi po vienu stogu, kaip ir ki-
tų ūkininkų. Su malkomis jam bėdos nebuvo, nes nupirk-
tos žemės dalis (3 ha) buvo pelkėti krūmai, kurie kertami 
malkoms per trejetą metų vėl atželdavo. Iš šiaurės ir va-
karų sodą juosė eglių bei aukštaūgių topolių siena, iš pie-
tų – papurgalvių gluosnių linija. Senojo sodo centre veš-
liai lapojo babūnės iš gilės išaugintas ąžuolas. 

Ryški vaikystės atminimuose lyriškoji bobutė Kazi-
miera, kuri mane, pravirkusią sode dėl to, kad ji greit mir-
sianti, paguodė taip: „Tu neverk. Aš būsiu visada. Ir kai 
numirsiu, aš vis vien būsiu čia. Toje eglėje. Matai, kokios 
plačios tos eglės šakos… Aš būsiu ta eglė, tave užstosiu 
nuo vėjų ir vis su tavim kalbėsiu...“ Gražus nemirtingumo 
supratimas… Senolė – mano (gim.1937 03 04) ir broliu-
ko Antanėlio (gim. 1941 01 11) vaikystės palydovė. Už 
rankelės vedėsi mus rinkti vaistažolių į Šaltuonos lankas, į 
sodą obuoliauti. Ilgais rudens vakarais prie žibalinės lem-
pos ji pasakojo tokias baisias sakmių istorijas, kad mes 
iš baimės net kojas užsikeldavom ant suolo… Tada visi 
dirbome: aižėme pupeles, plėšėme plunksnas ir t.t. Kazi-
miera, jau būdama 82 metų, dar susilažino su atvykusiais 
iš Pernaravos sūnumis, kad per kryžmai sudėtus ant grin-
dų pagaliukus sušoksianti „Kryžačioką“. Ir sušoko… Bro-
liai Budai juokaudami pasakojo, kad jų mama, net sulau-
kusi trijų vaikų, išsiverždavo iš kasdienybės smagių kai-
mo Užgavėnių organizuoti. Ji paliko mus, sulaukusi 92 
metų, judri, guvi, puikios atminties ir daug nesiskundusi 
ligomis. Užaugo 9 vaikaičiai Lietuvoje ir 5 Amerikoje. Vy-
riausias sūnus Mykolas žuvo šachtose 40-ies metų, ne-
palikęs įpėdinių. Vyriausia mažažemio Jono Budo duk-
tė Genovaitė tapo partizanų ryšininke, buvo nuteista 25 
metus kalėti, po Stalino mirties bausmė sumažinta iki 10 
metų. Intos konclageryje ištekėjo už partizanų ryšininko 
Alekso Sarapino (grįžę Lietuvon išaugino 4 vaikus).

Mano geraširdis tėvas Rumšių sodyboje buvo pri-
glaudęs nusenusią tetą Cvirkienę (savo motinos seserį) 
iš Veliuonos krašto. Seneliai Budai (Juozas ir Kazimiera) 
bei abu senieji Cvirkai palaidoti Girkalnio senkapiuose to-
je pačioje kapavietėje, netoli senųjų vartų. Kai 1944 me-

70



tais vokiečiai sudegino du Prano Budo žmonos namus 
Raseiniuose, padegėlių šeimą (4 asmenis) tėvas priėmė 
gyventi po savo stogu. Frontui pasitraukus, mano tėvas iš 
naujų savo rąstų (buvo paruošti tvarto statybai) už ačiū 
1947 metais mūsų kieme pastatydino namą padegėliui 
broliui Pranui ir su talka pervežė į Raseinius. Dengdamas 
Raseinių bažnyčios bokštą Pranas nukrito nuo pastolių ir 
žuvo 1956-ųjų rudenį. Mano tėvas mirė 1969-ųjų vasarą, 
nes darbai su chemikalais jo pasodintame 5 ha ploto Va-
latkiškių kolchozo sode pakenkė plaučiams. Mirė jis kaip 
žuvis, išmesta ant kranto, – vis trūko oro… Tų pačių me-
tų vasarą pas mus į Rumšių kaimą gyventi grįžo tremtiniai 
iš Maklakovo – mamos brolis Vladas Tamutis su šeima. 
Miestuose tremtinių sovietai neregistravo, tad apsigyve-
no kaime, kol su sūnumi prie Kauno pasistatė namą. Ma-
no brolis Antanas žuvo 1993 metų rudenį, sulaukęs vos 
51 metų amžiaus, Liudvinavo plente nuo girto 19-mečio 
vairuojamo „Žiguli“ smūgio.

Karo aidai

Vokiečiai traukdamiesi atėmė du tėvo arklius, rusai 
tankais sutrypė bulvių lauką. Nuo bado gelbėjo klojimo 
gale sukrauti neiškulti rugiai ir kviečiai. Anksti rytą paki-
lusios mama ir dėdienė Pranienė grūdus spragilais iškul-
davo, išvėtydavo ir sumaldavo klėtyje girnomis. Tada teta 
Marijona pusryčiams iš jų virė razavą košę, kepė blynus ir 
t.t. Mes, 10 žmonių, gyvenome nedideliame svirne, o di-
delėje troboje su stiklinėmis gonkomis įsikūrė generolas 
(kaime šnekėjo, kad fronto vadas Žukovas).

 Kai kas savaitę „Viliukais“ suvažiuodavo karininkai į 
pasitari mus, prie svirno pastatydavo po du kareivius sar-
gybinius su automatais. Net savo reikalo nebuvo galima 
išeiti laukan – reikėjo atlikti kibiran… Rusams valgant, vi-
sas kiemas skaniai kvepėjo amerikoniškų konservų deš-
relėmis ir kitokiais skanėstais. Taip maitinosi tas genero-
las, jo žmona ir sargybiniai. Dar kartu kėblinėjo ir kario 
uniforma aprengtas paauglys ruskelis. Generolą į būdelę 
už tvarto (savus reikalus atlikti) visada lydėdavo du gin-
kluoti kareiviai: vienas stovėjo būdelės prieky, kitas –už-
nugary. Generolas kas rytą jodinėdavo laukų keliukais, o 
jį lydėjo du raiti sargybiniai. Į žirgus buvo labai smagu žiū-
rėti, ir vaikams atrodė, kad tas karas ne toks jau blogas 
dalykas… Vieną naktį generolo apsaugos kareiviai iš-
draskė mūsų bites, korius išlaužė, avilių dangčius išmėtė 
ir t.t. Tėvas pasiskundė generolui, tas ketvertą savo sar-
gybinių nubaudė: visus 4 kareivius „nusikaltėlius“ vasa-
ros karšty vidurdieny pastatė sodybos kampuose iškas-
ti po apkasą – nė valgyt, nė vandens atsigerti jiems ne-
davė. Kažkas iš namiškų man liepė jiems nunešti gerti. 
Nunešiau.

Kai per sodo obelis riaumodamas peršliaužė rusų 

tankas, buvo baisu. Dar blogiau, sode, už eglių sienos, 
slėpėsi „Katiušos“ – pabūklai su daug vamzdžių, ir kartais 
be pertraukos imdavo šaudyti į Raseinius (už 8 km). Gar-
sūs šūviai visus gąsdino. Prisimenu vieną 1944-ųjų liepos 
vidurio rytą. Sodo pakrašty ant „volo“ buvo įrengtas mū-
sų apkasas (buvusio keliuko vietoje) tarp dviejų medžių. 
Čia lindėjo gal 13–14 žmonių. Tetulė persižegnoja, pabu-
čiuoja apkaso sienos dirvožemio nišoje įstatytą sudeda-
mą mūkelę ir po lėktuvų antskrydžio išlenda pažiūrėti, ar 
dar nedega namai… „Nesubombardavo, kryžius apgy-
nė…“ – atsidūsta ji ir šmurkšteli į tamsų apkaso kampą. 
Kitąkart vėl išgirstame: „Dar nedega… Darželio kryžius 
saugo.“

Vieną liepos rytą išgirdau garsų tanko riaumojimą, 
smalsumas privertė mane išlįsti iš apkaso ir pažiūrėti to 
kriokimo. Gražiai žalias naujas nedidelis tankas riaumo-
ja tiesiai link mūsų bunkerio, kur nėra medžių. Virš tanko 
– jaunas kareivis, nauju šalmu pasirėdęs. Pabūklo vamz-
dis greit sukiojasi tai į vieną, tai į kitą pusę, tarsi žvalgytųsi 
po lauką. Kareivis pamato mano 7-erių metų vaikystę su 
mamos austa spalvota lino suknele ir supranta, kad aš – 
iš slėptuvės. Tankas dar pikčiau suriaumoja, stabdomas 
tarsi koks žirgas atsistoja piestu… Kareivis pasuka savo 
mašiną palei volą. Tai buvo vokiečių žvalgybinė tanketė. 
Užrėpliojusi ant bunkerio būtų sutraiškiusi visus ten lindė-
jusius žmones. Tanketė nuriaumojo palei volo medžių ei-
lę, nulenkė ten augusį didelį lazdyną ir nuburbė per kvie-
čių lauką plento link. Taip mano vaikiškas smalsumas iš-
gelbėjo 14 žmonių nuo mirties…

 Nemažai laiko slėptis mūsų šeimai ir pabėgėliams 
teko netoli namų esančiame Kraco rave, mat sausą va-
sarą jo dugne nebuvo nė lašo vandens, o nuo kareivių 
žvilgsnių mus saugojo tankiais alksnių, ievų ir gluosnių 
medžiais apžėlę statūs griovio krantai. Čia tėvas su dė-
de buvo iš savo sodo atitempęs vyšnios šakų su daugeliu 
uogų – mat rusų kareiviai nupjaudavo vyšnią, norėdami 
pavalgyti uogų… Netrukus mus iš namų išvarė į Palukš-
tį, netoli Dubysos (Milašaičių apylinkė). Po kurio laiko iš-
važiavome į Pernaravos valsčiaus Vytautėlių kaimą pas 
dėdę Kazimierą Budą. Išsivedėme karvę, išsivežėme po-
rą mazgų skalbinių ir šiek tiek maisto. Nuo fronto linijos 
atitolome per 25–30 kilometrų. Grįžę rudenį radome iš-
kapotas vyšnias, išlaužytą sodą, išmėtytus baldus ir t.t. 
Taip siautėjo rusų kareiviai, vokiečių kareiviai tokių daly-
kų nedarė.

Stribų „žygiai“

Trobos ir palėpės – stribų pasipelnymo šaltinis: štai 
tetos stalčiuje stribukas ieškojo miškinių, o surado bran-
gų sidabro žiedą ir jį pavogė. Mykolo Sirtauto troboje 
stribas J. G. iš kaimyninio Pakerupio kaimo rado kyban-
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čias naujas čerkeso kelnes ir tuoj pat apsiavė, tepasa-
kęs areštuotam senam šeimi ninkui: „Tau jų vis tiek nepri-
reiks…“ Iš tiesų, kaimyną M. Sirtautą, einantį 70-uosius 
metus, per tardymą užmušė Raseinių kalėjime, o kapas 
nežinomas. Trečio kaimyno pasuolėj rastus chromo ba-
tus kitas stribas tuoj pat apsiavė. Ateidavo jie apsisiau-
tę plačiom maskuojamos spalvos „palatkėm”, kad turėtų 
kur pavogtą lašinių paltį ar dešrų rinkę pasikišti. Žiemą tė-
vas įsigudrino slėpti lašinius – sukišdavo į senus prastus 
maišus ir užmesdavo ant žiogrių tvoros, sunertos iš lenk-
tų eglės šakų. Kai šalčiai iki 20 ar 25 laipsnių, tai net gar-
nizono šunys tų lašinių neužuosdavo…

„Sykį mūsų svirną padarė kalėjimu. Stribai, ką pa-
gavo einantį per lauką ar pamiške, varė į svirną ir užra-
kindavo. Daug nepažįstamų vyrų suvarė. Varydami juos 
stumdė ir mušė kaip kokius nusikaltėlius. Žiūrim, kad at-
varo pažįstamą kriaučiuką Semaškiuką su lygintuvu ran-
koje. Tas eina galvą nuleidęs, o stribas prisivydamas jam 
buože per nugarą talžo. Mušdavo tol, kol žmonės prisipa-
žindavo tą, ką stribai norėjo išmušti… Neprisipažinsi – už-
muš. Kai pririnko pilną svirną žmonių, visus su ginkluota 
sargyba varė 5 km į Girkalnį per rudens pliurzynę. Ma-
ne stribas irgi varinėjosi po kiemą, kad pasakyčiau, kur 
yra mano tėvas. Tamučių šeima jau buvo išvežta. Iš pra-
džių nesakiau, paskui nurodžiau, jog gyvena Betygališ-
kiuose. Slapsty damasis tėvas Petras Tamutis teišgyveno 
tik iki 1948 11 05 – mirė pakirstas infarkto. Kad aš Tamu-
tytė, mergautinę pavardę stribams įskundė P. J. (maža-
žemis iš tėvų kaimo, kažkodėl turėjęs Pašiktrūrio pravar-
dę). Girdvainiškių liudijimu, Pašiktrūris apylinkėj kažkuo 
dirbęs ir sudarinėjęs išvežamų į Sibirą ūkininkų sąrašus. 
Brolį Joną, gyvenusį atskirai nuo šeimos, dirbusį ir studi-
javusį KMI Kaune, tėvo neremiamą, irgi apskundė stribas 
iš gretimo kaimo St. G. Išvežė 1948 m., reabilitavo 1956 
m. ir leido grįžti Lietuvon.“ (Petronelės Tamutytės-Budie-
nės liudijimas, užrašytas 1970 m.).

„Mamos giminaitį K. R. į Sibirą vežė netoli – iki Ty-
tuvėnų, kur nepateko į vagoną, nes… davė stribams bi-
doną „šnapso“. Iš netoliese buvusio Kengių kaimo kilęs 
stribas P. G. nešiojosi didelę planšetę, kurioj tilpdavo ne 
tik lašinių nuopjovos bei dešros, bet ir kaimo staklėse iš-
austi miliuko, čerkeso gabalai. Jo bobutė iš tų audeklų 
siuvo sijonus, švarkus ir pardavinėdavo Raseinių turguje. 
Parnešdavo grobio net vilnų maišus. Taip ir pražuvo tas 
stribukas dėl savo gobšumo, lipdamas ant aukšto lašinių 
ieškoti. Mat ten slėpėsi miškinis su ginklu – kopiantį kopė-
čiomis aukštyn, jį pasitiko žaliuko kulka. Paliko jis nuosa-
vos nedirbamos žemės 7 ha ir nusinešė kulką… Žmonės 
jo negailėjo, nes buvęs aršus. Pašarvojo stribynėj, visus 
suvarė į laidotuves tarsi į TSRS didvyrio pagerbimą.“ (iš T. 
Raudytės pasakojimo, 2008 m.).

Stribas

Durtuvu persmeigė žodį,

Ant durtuvo –brolio širdį.

Vadinos jie „istrebiteliai“ –

Pašiurpom tą žodį išgirdę.

Keiksmažodžių akmenimis – į seserį,

Automatų šūviais – į laimę. 

Ir rudenį, ir pavasarį 

Durtuvo smaigaliu – į žaizdą…

Durtuvu persmeigę laisvę,

Per kalną ėjo apgirtę.

Judas jiems kelią rodė

Į eglyną pro šitą pirtį…

Vidurnaktį dužo langas,

Vidurnaktį durys išlaužtos.

Stribai gyvatėmis rangėsi

Po mamos skrynias ir ant aukšto.

Ant trobos užpylė benzino –

Iki stogo gryčia suliepsnojo,

Pavogta iš kaimyno armonika

Okupantams maršą grojo.

Už grašį pardavęs brolį,

Šitaip protėvių žemę trypė.

O turgavietėj kūnai gulėjo,

Stribo kulkų piktai suvarpyti…

Į vežimą girti sugriuvo,

Liko prieklėty kruvinas tėvas.

Istrebiteliai kaime buvo – 

Mus visus užmiršo Dievas …

  * * *

Nesupratom, ką reiškia tas žodis 

„Istre-bi-tel“,

Išvertė Judas: „Tai – liaudies gynėjas“,

Į vagonus tą liaudį sugrūdęs… 
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Laimės dienos kolchoze

Po karo žemę tėvas arė tik juodu apraišusiu arkliu-
ku, kurį iš rusų kareivio nusipirko už sidabrinį laikrodį. Ka-
rui nutolus, sovietų valdžiai reikėjo duoti duoklę – apylin-
kės pirmininkas suskaičiuodavo gyvulius ir vištas. Taip ir 
gabendavo žemdirbiai į surinkimo punktą Bakaičių dvare 
grūdus, sviestą, avių vilną ir kt. Duoklės kiekis priklausė 
nuo laikomų gyvulių skaičiaus. Obligacijos ir mokesčiai 
už žemę, ypač nestojantiems į kolchozus, visai nualino 
žmones – sau liko tik nugriebto pieno išrūgos ir bulvės su 
burokėliais… Juk kiaulių odą irgi reikėjo nulupti ir atiduo-
ti… tėvynės reikalui – rusų kareivių batams siūti! 

Į kolūkius stoti privertė visus ūkininkus. Sušauktus 
žmones stribai laikydavo dvaro centre per naktis, grasin-
davo Sibiru, liepė stovėti prie sienos rankas iškėlus ir t.t. 
Paskui atėmė iš įstojusių visus žemdirbystės padargus 
(net svarstykles sverti grūdų maišus), daug gyvulių (vi-
sus arklius). Kad nebūtų kur krauti javų ir grūdų, sugrio-
vė daugelį klojimų ir svirnų. Uždarbis apverktinas… Už 
trijų asmenų darbą 1952 metų rudenį iš kolchozo tėvas 
tegavo… tik 16 kg dirsių. Ypač senesnio amžiaus seno-
lius alino daržų normos: paliegusią 72 metų bevaikę naš-
lę O. Baltrušaitienę, vasaros karštyje kaupiančią kolcho-
zo runkelių normą, suparalyžiavo laukuose netoli Bakai-
čių, tiesiog ant vagų. Greitosios nuvežta ligoninėn mirė 
po poros valandų. Visi kolchoznikai buvo įspėti: „Nepada-
rysi normos, neduosim karvei ganyklos ir pievos pasišie-
naut.“ Žmonės seno, pasiligojo, o grasinimai nesiliovė. Iš 
kažkur atvykę kolchozo pirmininkai ar brigadininkai visai 
nesiskaitė su žemdirbiais, nebent kas nors atsipirkdavo 
savuos bravoruos išvaryta krūmine…

Kiekvienam kolchozniko kiemui skirtos normos – 
30–40 arų plotas. Beje, kolchozo pirmininkų žmonos ar 
kolchozo centro valdininkės teravėdavo… tik dėl akių – 
po 5 ar 10 arų. Jų plotus padalindavo visoms kolchozni-
kėms. Ravėti ir kaupti rankiniais kauptukais teko po 4–5 
kartus per vasarą (ypač lietingą). Mano kaimo drąsūs vy-
rai tą neteisybę surado, išmatavę žemę, patriukšmavo, 
bet pirmininkas išsimelavo, ir viskas liko po senovei… Dėl 
tos neteisybės dar 1970 metų pavasarį buvau parašiusi 
užklausimą „Valstiečių laikraščiui“. Atėjo atsakymas ne-
greit: „Kolūkio valdyba, kviesdama ravėti kolūkio daržus, 
turi atsižvelgti į pensininkų sveikatos būklę. Ji negali su-
mažinti pasodybinį sklypą ar neduoti karvei ganyklos, pri-
klausomai nuo kolūkiečių pensininkų dalyvavimo kolūkio 
darbuose. Masinio darbo ir konsultacijos skyriaus vedė-
jas H.Stasiūnas (parašas)“.1 Tačiau kolchozo valdyba į tai 
nekreipė dėmesio. 

Be daržų normų ravėjimo, 1973 metais kiekvienam 

1  Dokumentas perduotas Raseinių krašto muziejui.

kolchoz niko kiemui buvo paskirta nukirsti dar ir po 25 
arus runkelių sėklojų. Išaugę, išbujoję kaip alksniai – mo-
terys juos kirto kirviais. Aš kaimynes nustebinau aštriais 
pjautuvais, kuriuos atsivežiau iš Zarasų krašto, Turman-
to kaimo parduotuvės… Man, atostogaujančiai mokyto-
jai, talkino paauglė dukrelė ir jaunesnė už ją sesutė… Vy-
resnioji Rasa kirto pjautuvu, jaunesnioji statinėjo gubas. 
Našlė močiutė to sunkaus darbo dirbti negalėjo dėl svei-
katos, todėl reikėjo dirbti mums, nes samdytinų žmonių 
praretėjusiame kaime neatsirado… Šitas vaizdelis – tikro-
vės atšvaitas.

Kas sunaikino Rumšių kaimą?

1978-ųjų metų vasarą paskutinė griuvo mano ma-
mos sodyba. Tik niekas nedrįso nugriauti mūsų daržely-
je 1936 m. pastatyto kryžiaus. Vienišas kryžius dar ilgai 
žvalgėsi po laukų dykumą, kol nuo laiko ir lietaus nugriu-
vo. Atvažiavusi aplankyti tėviškės, aš jį suradau laukų do-
bilienoj net nesuardytą… Neatsirado mūsų žemėj tokio 
drąsuolio… Tėvo namo medžiaga (iki langų buvę sudėti 
nauji rąstai) panaudota Ukmergės rajono Jakutiškių gy-
venvietėje nupirktam namui remontuoti. Mama pasirinko 
šią vietą dėl apylinkų vaizdo panašumo į Rumšių kaimą: 
giria už kilometro, čia pat – nuokalnė į buvusį upelį, dabar 
melioracijos griovį, kuris puikiausiai žaliavo krūmais. Ir 
laukuos kėkšojo vienintelis ąžuolas – toks pat kaip Rum-
šių lauke, visai panašus į aną, tarsi būtų atėjęs iš ano lai-
ko, iš savų laukų…

Iš Mykolo Sirtauto pamiškėje esančios sodybos iš-
bėgę žaliukai, stribų vejami, susišaudė su jais Šaltuonos 
pakrantėje. Kaime šnekėjo, jog tada žuvo 2 miškiniai, vie-
nas iš jų – esąs Šilvų mokytojas Neverdauskas (P. Bu-
dienės pasakojimas, 1972 m.). 70-ties metų amžiaus šei-
mos tėvas Mykolas areštuotas, užmuštas tardymo metu 
sovietų kalėjime Raseiniuose (kapas nežinomas – užkas-
davo nukankintų kalinių lavonus apkasuose, už kalėjimo 
ūkinių pastatų). Mykolo Sirtauto 3 sūnūs ir duktė Jadvyga 
pabėgo nuo represijų į Kauną, kur jau gyveno vyriausiasis 
sūnus Kazys. Deja, likimas jiems buvo negailestingas – 
Juozas ir Stasys Sirtautai nuskendo, gelbėdami Nemune 
skęstančią moksleivę, berods, Stasio S. dukterį. Mykolo 
Sirtauto sodybą išgriovė pirmiausiai, apie 1947-uosius, ir 
nuvežė Girkalnin, į kolchozo centrą. 

Mykolo brolio Bronislovo Sirtauto sodyboje išau-
go 5 dukros. Bronius nemokėjo ūkininkauti, buvo svajo-
tojas, iš skurdo neišbrisdavo. Taip ir nepastatė akmeni-
nio malūno, gyveno aplūžusioje trobelėje, jo daržinė – tik 
stogas, sienos atviros, lentomis neapkaltos… Tik žentai 
jo sumenkusią trobelę perstatė. Tuščioje bajoro Juliaus 
Opulskio (šeima pabėgo gyventi į Kauną) sodyboje nuo 
1946-ųjų rudens buvo atidaryta Rumšių pradinė mokyk-
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la. Opulskio sūnus jau buvo nusižudęs dėl to, kad tėvai 
neleido vesti gražuolės tarnaitės Julijos B. Jaunuolio mei-
lė pasirodė stipresnė už gyvenimą. Mokyklą iškėlus, šioje 
sodyboje dar gyveno bežemiai Stoniai (jų jaunas sūnus, 
kolchozo traktori ninkas P.S., žuvo darbe dėl alpimo ligos, 
gautos sovietų armijoje). Šis šviesios atminties kaimynas, 
mano vestuvių pabrolys, iš kitų kaimiečių skyrėsi elegan-
cija, sugebėjimu bendrauti ir vidine kultūra. 

Iš apdriskusio Opulskio namo mokykla po kelių me-
tų perkelta irgi ant Šaltuonos kranto – į tuščius Vlado Tei-
šerskio namus. Taip apylinkės tarnautojai gelbėjo šią apy-
nauję sodybą nuo sugrio vimo dar 1949 m. Šiaurinėje tro-
bos dalyje apsigyveno mokytojas J. Baukus su 3 vaikais 
ir žmona, pietiniame namo gale įsikūrė Rumšių pradinė 
mokykla. Kai mokyklą uždarė, savo senelio namuose įsi-
kūrė vaikaitis Stepas Teišerskis su šeima (2 guvūs sūnūs 
ir trečiasis, miręs invalidų namuose, vos 17 metų sulau-
kęs). Vėliau Stepas senelio namą nusigriovė ir pervežė 
Girkalnin, kolchozo centran. Silvestro Teišerskio, Ste-
po tėvo, sodyboje buvo užaugę dar 2 jo broliai: Česlo-
vas ir Stasys (nemokytinas dėl psichikos sutrikimų, tra-
giškai žuvęs po mašinos ratais plente). Ir ana sodyba bu-
vo sugriauta.

Našlės Kracienės trobelėje skurdžiai gyventa – jos 
vyras buvo miręs nuo džiovos. Sūnus Bronius ir 2 duk-
ros – Janina ir Genė – išbėgo į Klaipėdą, išsigandę miš-
kinių: mat, Kracienės žentą, jauną stribą Eisintą, ir aršų 
kolchozų kūrėją Alekną (iš kito kaimo) miškiniai išvedė į 
Diferencijos mišką ir ten sušaudė. Ištuštėjusią Kracienės 
trobą susiremontavo bežemis iš Bakaičių dvaro Antanas 
Ofmanas (augino 2 sūnus ir dukrą). Dirbdamas fermo-
je įprato girtauti. Spaudžiant šalčiui šis pagyvenęs žmo-
gus užmigo pusnyje ir nušalo rankas, chirurgai nupjovė 
abiejų rankų pirštus… Jo sūnui, traktorininkui Rimui, dar 
blogiau: su broliu naktį bevažiuojant po išgertuvių namo, 
esant 25 laipsniams šalčio, Rimas nepastebėtas iškrito iš 
rogių ir mirtinai sušalo. Ofmanų troba pervežta į Girkalnio 
kolchozo centrą.

Gryna bėda kaimui – sovietų tuoj po karo (apie 1946 
m.) atkelti rusai. Įnamius reikėjo ir maitinti, ir aprengti (at-
seit, nukentėję nuo karo). Kracienės trobelėje apsigyveno 
Izikylevo šeima gal su 7 vaikais: jis nieko daržuos neau-
gino, nieko nedirbo. Tai buvo ištisa vagišių brigada: vogė 
iš apylinkės viską, pradedant vištomis iš tvartų, baigiant 
kopūstų galvomis ir morkomis iš daržų. Paskui jis pabū-
go miškinių ir išsidangino į Klaipėdą. Budo ir Mykolo Sir-
tauto troboje buvo apgyvendintos rusės su vaikais, o pas 
Silvestrą Teišerską – pageriantis vidutinio amžiaus ruse-
lis (mat ten gyveno to ūkininko giminaitė senmergė). Pra-
kutęs atėjūnas, nežiūrint santuokos su ja metrikacijoje, 
dingo, palikęs žmonai neįgalų sūnų. Pas viengungį Vladą 
Teišerską ūkyje buvo apgy vendinta jauna gražuolė Tania, 
o sodybos šeimininkas ją vedė. Kiek pagyvenęs, bijoda-

mas tremties, pabėgo į Klaipėdą su žmona, dėl šeimos 
problemų ten ir nusižudė (kaimynų informacija).

Sunkios Rumšių netektys – iš kaimo vyrai neišėjo nei 
į partizanus, nei į stribus, o žuvo 11. Kraupi statistika: J. 
ir Vl.– savižudžiai dėl meilės reikalų, J. ir St. paskendo, iš-
gelbėdami Nemune skęstančiąją, R. žuvo girtas, P. mirė 
staiga dėl alpimo ligos, St. ir Ed. – dėl psichinės negalios; 
felčerį, vėliau darbininką A., mirtinai partrenkė girto jau-
nuolio vairuojamas „Žiguli“; pensininką M. pokary užmu-
šė Raseinių kalėjime; darbininkas Pr. žuvo nukritęs nuo 
Raseinių bažnyčios bokšto remonto pastolių. Iš jų 4 jau-
nuoliai, 1 pensinio amžiaus, 6 brandaus viduramžio su-
laukę (iš jų net 6 nepaliko palikuonių).

To nedidelio kaimo masteliu išmatavę tėviškę ir pa-
matome ištuštėjusią Lietuvą… Tik 7 sodybų gyventojai, o 
netektys – baisios. Jie visi – žemdirbiai. Aukštąsias mo-
kyklas buvome baigusios tik aš (filologė) ir Ofmano duk-
tė (geografė). Sovietai už likviduojamas sodybas ir sodus 
mokėjo labai mažą kainą – vos po keletą šimtų rublių… 
Prie Žemaičių plento ties Rumšių kaimu melioratoriai pa-
sistatė sau milžinišką akmenį su įrašu: „Pirmau janti res-
publikoje melioracijos valdyba“. Tai gėdos paminklas nai-
kintojams už sugriautus gyvenimus ir suniokotą gamtos 
grožį. 

Gal ir nereikėtų pasakoti šių liūdnų istorijų, bet… to-
kia buvo tikrovė, kai per prievartą kūrė kolchozus ir tuš-
tėjo Lietuvos kaimai, kai mokė gerti ir vogti… Praeitis turi 
mus daug ko pamokyti. Netekties jausmas, gilus ir skau-
dus, ilgus dešimtme čius net sapnuose švytėjo gimtinės 
šviesa, o eilėraščiuose pražydo minoro žiedais… Taip ir 
liko atminimui tylos minutę atėję eilėraščiai – savotiška 
auka ant sugriauto tėviškės aukuro… Beje, mano poezi-
jos knyga „Pabudę šešėliai“ (2016 m.) skirta sunaikinto 
Rumšių kaimo atminimui – savotiškas paminklas gimtinei, 
sudėtas iš žodžių.

Pradinėje mokykloje

Tėvo gryčioje savarankiškai išmokusi rašyti, skaityti 
ir skaičiuoti, 1945 m. rugsėjo 1-ąją buvau priimta į Gir-
kalnio pradinės mokyklos II klasę (Šmuilos name). Mies-
telyje tėvai mane apgyvendino pas senyvas seseris Lu-
kauskaites. 1946 m. balandžio pradžioj pavakariais į mū-
sų kambarį atėjo išgėręs stribas, atsisėdo prie stalo ir 
pradėjo priekabiauti prie čia besimokančios siūti jaunos 
merginos. Įsiplieskė tarp jų kažkoks ginčas – stribas iš-
sitraukė revolverį, trenkė juo į stalą (čia ruošėme pamo-
kas 2 vyresnių klasių berniukai ir aš), ėmė šaudyti į lubas 
tiesiai prieš mano veidą. Man tada buvo tik 8-eri metai – 
nuo išgąsčio akys susirgo skrifuliozės (išgąsčio) liga. Akių 
baltymai dažnai parausdavo, juose atsirasdavo žaizde-
lės, perštėdavo akis, ašarojo rausvomis, tarsi kruvinomis 
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ašaromis. Kone 5 metus grėsė apakimas – tėvui teko ma-
ne vežioti net į Kauno klinikas, nors pinigų mirtinai trūko.

Mano tėvo rūpesčiu 1946 m. Rumšių kaime buvo 
atidaryta pradinė mokykla. Mokėsi 22 mokiniai, pirmasis 
mokytojas Jonas Dogelis (garsaus kanauninko giminai-
tis), kilęs iš gretimo Knebionių ar Šilvų kaimo. Tą moky-
toją neužilgo atleido, jo vieton atkėlė jauną vyruką V. M., 
suvalkietį. Čia baigiau III ir IV klases. I-oji Rumšių mokyk-
los ketvirtokų laida 1948-siais: Elė Sirtautaitė, Zanė Bu-
daitė, Stepas Teišerskis (iš Rumšių k.), Lina Juknevi čiūtė, 
Valė Vaitkutė, Aldona Ramanauskaitė, Boleslovas Urba 
(iš kitų kaimų).

MOKSLO ŠVIESOJE

Raseinių vidurinėje

 Nuo 1948 m. rugsėjo – mokslai Raseiniuose. Juos 
karas sulygino su žeme – beliko tik keliolika pastatų: mo-
kykla, bažnyčia, paštas ir kt. Dauguma gyvenamųjų namų 
buvo sugriauti. Sunku įsivaizduoti, kad V, VI ar VII klasės 
mokiniai šiandien taip dirbtų, kaip dirbome mes. Griuvė-
sius valėme Raseinių centre, priešais dabartinę autobu-
sų stotį. Apspuręs sunkvežimis atvežė daugybę iš lentų 
sukaltų neštuvų. Aplink – vien griuvėsių krūvos… Reikė-
jo kastuvais prisimesti neštuvus plytų nuolaužų ir nešti li-
gi sunkvežimio, kur vyresnių klasių vaikinai tuos apypil-
nius neštuvus paimdavo ir, įkėlę į sunkvežimį, išpildavo. 
Dirbome nesiskųsdami iš širdies ir iš peties, džiaugda-
miesi, kad liko gyvas mūsų Žemaitis – jam bombos ske-
veldra nunešė tik dešinės rankos nykštį ir apdraskė meš-
kos galvą… Po keleto valandų darbo – žymės beveik neli-
kę: griuvėsių, rodos, nesumažėjo. Dirbome daugelį kartų 
– prieštaravimų ar tingaus niurzgėjimo mokytojai neišgir-
do, nes mes mylėjome savo Raseinius. 

Vėliau net mažesniąsias klases veždavo į Kalnujų 
ir Viduklės kolchozus linų rauti. Kitokie darbai atsirado 
vėliau. Gerai aukštumose, o jei patekai į linų lauką Sto-
nų balose… „Grūdinkis, vaike, grūdinkis“, – sakė kietas 
auklėtojos žvilgsnis. Neprisimenu, ar ji rovė linus, ar ne. 
Tikriausiai ne: auklėtoja Aldona Venckūnaitė buvo kau-
nietė, o mes beveik visi iš kaimo… 

Nuotraukos iš asmeninio Z. Budaitės-Stunžėnienės 
albumo.

A.Budo namas Rumšių k. 1961 m.
Iš kairės pirmas sėdi sūnus A.Budas, antroje eilėje iš 

kairės antra – Z. Budaitė, 
tremtinio Jono Tamučio žmona Stasė (su vaiku), motina 

P. Budienė (Tamutytė), tėvo sesuo Marijona Budaitė. 
Trečia eilė: tremtiniai – Jonas Tamutis su dukra, Petras 
Tamutis su dukra, 1941 m. tremtinė Aldona Navickaitė. 

Jaunavedžiai Petronelė Tamutytė ir Antanas Budas. 
Svočia ir piršlys Teresė ir Kazys Navickai (1941 m. 
ištremti). Stovi iš kairės antras Vladas Teišerskas, 

paskutinis eilėje Silvestras Teišerskas (abu Rumšių k. 
ūkininkai). 1936 m.

P. ir A. Budai, jų vaikai Zuzana ir Antanas. 1953 m.
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Gimiau 1938 m. Kaune. Lietuvoje vykstantys nera-
mumai palietė visų gyvenimus. Tėvams teko kraustytis į 
Vilnių, kai lenkai grąžino kraštą, prasidėjus karui – į Kai-
šiadoris. 1944 metais apsigyvenome Šiluvoje, ten laikinai 
buvo Raseinių apskrities centras. Nuo 1945 metų persi-
kėlėme į Raseinius. Buvau septynių metų, sesuo ir bro-
lis jaunesni. Gyvenome pašto pastate, tėvo darbovietėje. 
Visas miesto centras sugriautas, išlikęs vienas kitas pas-
tatas. Žemaičio aikštė ir aplinkiniai griuvėsiai buvo vaikų 
žaidimo aikštelės. 

Raseiniuose baigiau pradinę mokyklą, paskui vidu-
rinę. Mieste po truputį pradėjo remontuoti išlikusius na-
mus, statė naujus. Moksleiviams daug teko dalyvauti tal-
kose: valėme griuvėsius, krovėme į sunkvežimius, kolū-
kiuose rovėme linus.

Vidurinėje mokykloje mokiausi gerai, patiko tikslie-
ji dalykai – matematika, fizika, astronomija, geografija, 
neorganinė chemija. Dalyvaudavau olimpiadose, lankiau 
mokytojo V. Banio technikos būrelį, daug sportavau. Ne-
abejojau, kad stosiu į Kauno politechnikos institutą (KPI). 
Pasirašiau du pareiškimus: vieną į siuvimo technologiją, 
antrą – į radiotechniką. Priėmimo komisijoje burtai lėmė 
siuvimo technologiją. Įstojau, sėkmingai baigiau ir pagal 
paskyrimą 1960 metais vėl grįžau į Raseinius, į siuvimo 
fabriką. Su fabriku jau šiek tiek buvau susipažinusi, nes 
mano diplominio darbo tema „Raseinių siuvimo fabriko 
rekonstrukcija“.  

1955 m. rudenį buvusio karinio miestelio teritorijo-
je pradėjo dirbti Kauno siuvimo fabriko „Spalis“ cechas, 
o nuo 1956 m. sausio mėnesio, apmokius darbininkus, 
įkurta savarankiška įmonė – valstybinis siuvimo fabrikas 
„Raseiniai“, kuriame dirbo 258 darbuotojai. Asortimen-
tas – berniukams ir vyrams skirtos medvilninės kelnės. 
Direktoriumi buvo paskirtas Jonas Digrys, o vyriausiuo-
ju inžinieriumi Mykolas Pavasaris. Siuvimo brigadose di-
džiausią dalį sudarė moterys. Ne kiekvienas gali būti siu-
vėju, ne kiekvienas gali būti siuvimo mašinų mechaniku, 
kai kurie kandidatai net nepabaigdavo apmokymo laiko-
tarpio. Moterims teko darbas gamyboje dviem pamaino-
mis, siuvimo cechuose prie konvejerio, vyrai aptarnavo 
įrengimus, dirbo su sukirpimo mašinomis, mechaninėse 
dirbtuvėse, kūrikais, vairuotojais, statybininkais. Sutrikus 

darbui bet kuriame bare, sustoja visas gamybos ciklas. 
Labai daug įvairiausių specialybių darbininkų dirbo tikrai 
sunkų pamaininį darbą.

1957 m. atvyko pirmieji specialistai, baigę Vilniaus 
lengvosios pramonės technikumą. 1959 m. pradėjo dirbti 
inžinierė Aldona Kavaliauskaitė, baigusi Kauno politech-
nikos instituto pirmąją siuvimo technologijos laidą. 

1960 m. aš pradėjau dirbti paruošimo skyriuje audi-
nių apskaičiuotoja, po to brigadininke, siuvimo brigados 
meistre, sukirpimo cecho meistre, gamybos skyriaus vy-
resniąja inžiniere.

Aldona Kavaliauskaitė buvo paskirta vyriausiąja inži-
niere, o jai ištekėjus ir išėjus į dekretines atostogas, vėliau 
išvykus į Panevėžį, buvau paskirta vyriausiąja fabriko in-
žiniere. KPI įgytos žinios ir darbas gamyboje skyrėsi kaip 
diena ir naktis. Gerai, kad turėjau organizacinių gabumų, 
pakankamai drąsos pasiklausti specialistų, darbininkų 
patarimo. KPI ruošė plataus profilio specialistus, bet visai 
nebuvo dėstomas gamybos valdymas, darbo organizaci-
ja, psichologija ir kitos disciplinos, reikalingos gamyboje 
ir ypač dirbant su žmonėmis. Teko dirbti įvairiuose pada-
liniuose, nors už dažną perkėlimą iš vienos darbo vietos 
į kitą pykdavau ant tuometinio direktoriaus J. Venckaus. 
O jis vis atsakydavo: „Pravers ateityje“. Vėliau aš pati vi-
sus jaunus specialistus stengdavausi įdarbinti įvairiuose 
baruose. Dirbant vyriausiąja inžiniere pravertė beveik vi-
sos disciplinos: ne tik siuvimo technologija, bet ir mecha-
nika, šiluminė technika, elektrotechnika, statybų pagrin-
dai ir kitos. 

1965 m. vasarą Kaliningrado srityje autoavarijoje žu-
vo fabriko direktorius Jonas Venckus. Lengvosios pramo-
nės ministerija naujuoju direktoriumi paskyrė jauną speci-
alistą Joną Stravinską. Įdomus sutapimas – visi trys pir-
mieji direktoriai buvo Jonai.

Raseinių siuvimo fabrikas plėtėsi, keitėsi pavadini-
mas. Direktorius sudarė komisiją, kurios nariai apklausė 
dirbančiuosius. Pageidauta, kad pavadinimas nebūtų po-
litizuotas, o apie Raseinių ar Žemaičių kraštą, jo žmones. 
Tarp pasiūlymų buvo augalų pavadinimų, vietovardžių, 
net poeto Maironio vardas, bet jautėme, kad rašytojo var-
do nepatvirtins. Pasirinkome „Šatrijos“ vardą, nes Du-
bysos vardu jau veikė siuvimo fabrikas Kaune. Kariniam 

Siuvimo fabrikas „Šatrija“ 
1955–1979 m. 

Dalė Rumševičienė

Dalės Rumševičienės atsiminimai
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komisariatui persikėlus į miesto centrą, į suremontuo-
tą pastatą persikėlė administracija. Rekonstruotame ga-
mybiniame pastate erdviose patalpose įsikūrė gamybos 
cechai, laboratorija, sandėliai, įrengtas krovininis liftas. 
Sparčiai augant gamybai, pastatyta katilinė, kompresori-
nė, mechaninės dirbtuvės, pagalbinių medžiagų sandėlis. 
Atsilaisvinus patalpoms, kuriose prasidėjo gamyba, jas 
rekonstravus, įrengta valgykla, medicinos punktas, vaikų 
darželio grupė, didelė salė, kurią visi pradėjome vadinti 
klubu. Susivienijimas plėtėsi į Lietuvos vakarus. Pirmiau-
sia Lengvosios pramonės ministerija prie „Šatrijos“ pri-
jungė Klaipėdos siuvimo fabriką. Rekonstravome gautas 
patalpas ir atidarėme filialą Skaudvilėje. Nedidelėse pa-
talpose pradėjo veikti siuvimo cechas Šilutėje. Tuo metu 
mieste buvo pakankamai daug žmonių be darbo ir Len-
gvosios pramonės ministerija perdavė Kauno „Drobės“ 
vilnonių audinių fabriko baigiamą statyti pastatą Šilutėje 
„Šatrijai“. Sumontavę įrengimus ir apmokę darbininkus, 
atidarėme Šilutės siuvimo fabriką. Dar vienas siuvimo fa-
brikas buvo atidarytas Šilalėje. Visiems susivienijimo fa-
brikams kirpiniai buvo ruošiami centralizuotai Raseinių 
sukirpimo ceche, išskyrus Klaipėdos siuvimo fabriką.

Produkciją realizuodavome Lietuvoje per Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos drabužių prekybines bazes, o likusią 
pagal sudarytas sutartis siųsdavome į Murmansko, Ar-
changelsko, Komijos, Norilsko, Magadano, Kazachijos 
drabužių prekybines bazes. Audinius tiekdavo Lietuvos 
tekstilininkai: Kauno „Drobė“, Kretingos „Laisvė“, Kauno 
Prano Ziberto šilko kombinatas, Panevėžio linų kombi-
natas. Dalį audinių pirkdavome iš Rusijos, Ukrainos, Bal-
tarusijos tekstilės fabrikų. Kaip inžinierė patyriau didžiulį 
malonumą diegiant iš Italijos gautą „Rimoldi“ firmos siu-
vimo įrengimų komplektą, skirtą vyriškų kelnių siuvimui. 
Tai buvo patys pirmieji tokie įrengimai Tarybų Sąjungoje. 
Be mūsų, juos tuo pat metu dar įdiegė Naugarduko fabri-
kas Baltarusijoje ir Gorkio siuvimo fabrikas Rusijoje. Visa 
techninė dokumentacija buvo tik italų kalba. Suradome 
Vilniuje vertėją. Visiems specialistams buvo įdomu diegti 
šitą liniją, pradėjome siūti vyriškas kelnes. Mane pakvietė 

į Gorkį skaityti pagrindinį pranešimą, kaip sėkmingai įdie-
gusius italų „Rimoldi“ firmos įrengimus.

Po kurio laiko mums skyrė japonų firmos „Juki“ lini-
ją džinsinių kelnių siuvimui. Šį kartą buvo žymiai lengviau, 
nes prieš gaunant įrengimus Maskva pasiuntė mūsų vyr. 
mechaniką Polikarpą Rumševičių ir vyr. technologę Jani-
ną Jackevičienę į Japoniją apmokymui.

Tokiam sparčiam gamybos augimui reikėjo daug pa-
tyrusių specialistų, siuvėjų, mechanikų. Ne paslaptis, kad 
dauguma jaunų specialistų vengė važiuoti į Raseinius, o 
ypač į Šilalę, Skaudvilę, Šilutę. Pagrindinė priežastis – 
įsitikinimas, kad tai užkampis, nebus ką ten veikti, tikra 
periferija.

Pradėjom mokytis visi: ir vadovai, ir eiliniai. Visiems 
sudarėme sąlygas mokytis vakarinėje mokykloje, gabes-
nius siuntėme studijuoti į Vilniaus lengvosios pramonės 
technikumą, kvietėme atvykti į praktiką studentus iš Kau-
no politechnikos instituto ir Vilniaus lengvosios pramonės 
technikumo. Man teko paragauti mokytojos duonos – po-
rą metų dėsčiau siuvimo technologiją Raseinių suaugusių 
vakarinėje mokykloje. Važinėjome į kursus, į giminingas 
įmones Lietuvoje ir kitose respublikose. Įvairiomis formo-
mis mokėme darbuotojus ir vietoje. Laikui bėgant mūsų 
specialistai buvo vieni stipriausių Lietuvoje. Norisi pami-
nėti tuos, su kuriais teko dirbti kartu, dalintis džiaugsmais 
ir rūpesčiais: Jonas Stravinskas, Algimantas Paspirgėlis, 
Regina Levinskienė, Julė Stankienė, Violeta Rimkuvienė, 
Elena ir Antanas Grigaliūnai, Miroslava Pratapienė, Bro-
nė Samalionienė, Povilas Grinius, Petras Dukauskas, Fi-
lomena Bulotienė, Irena Beržinskienė ir daugelis kitų. 
Daug darbuotojų sukūrė šeimas, dirbo kartu, augino vai-
kus, o vėliau ir vaikai čia įsidarbindavo. 

Išradingai dirbo mechanikai, elektrikai, tekintojai, 
šaltkalviai, staliai. Jų pateikiami racionalizaciniai pasiūly-
mai leisdavo didinti darbo našumą. Ypač pagelbėdavo, 
kai sulūždavo kokio įrengimo detalė, visi tardavosi, kaip 
greičiau pagaminti naują ir išvengti prastovų. 

Lengvosios pramonės ministerijos siuvimo skyriui 
vadovavo mūsų kraštietis Vytautas Mykolaitis, baigęs 

Siuvimo cechas. 1968 m.Prie „Šatrijos“ pastato
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Raseinių vidurinę mokyklą, pirmąją Kauno politechnikos 
instituto siuvimo technologijos laidą, dar jaunystėje pra-
mokęs siuvėjo amato. Jis mėgdavo bendrauti su siuvimo 
fabrikų technologais, mechanikais, taip pat ir su mūsų 
darbuotojais aptardavo įvairiausius patobulinimus.

Kaip sakoma, žmogus ne vien duona sotus. Fabrike 
dirbo daug jaunimo, šeimos narių. Kolektyve veikė įvai-
rios visuomeninės organizacijos, ypač plačią veiklą iš-
vystė profsąjungos organizacija, kai jai vadovavo Ligija 
Šiaulienė, Stasė Butkuvienė. Buvo daug meno saviveik-
los kolektyvų, sporto klubas, moterų taryba, knygos bi-
čiulių draugija, automėgėjų draugija ir kitos. Džiugino žiū-
rovus savo pasiekimais mišrus choras „Šatrija“, kurio pir-
masis vadovas buvo Antanas Paulavičius. Tik gaila, kad 
šio choro nebegalėjom išlaikyti ir visą kolektyvą perėmė 
Raseinių kultūros centras. Choras dar gyvuoja su tuo pa-
čiu „Šatrijos“ pavadinimu. Fabrike kapelą sukūrė šatri-
jietis Gintautas Grigalis, kuris vėliau sėkmingai vadova-
vo Raseinių muzikos mokyklai ir lig šiol garsina Raseinių 
vardą su vadovaujama kaimiškos muzikos kapela „Duby-
sa“. Siuvimo fabrike savo kūrybinį kelią estradiniame an-
samblyje pradėjo broliai Tautkai, kurie po to Kaune įkūrė 
grupę „Rondo“. „Šatrijos“ turistai labai gerai pasirodyda-
vo respublikiniuose sąskrydžiuose, organizuodavo daug 
kelionių, išvykų, „Snaigės“ žygių slidėmis, keliones au-
tostopu po Lietuvą. Autobusais keliaudavome po Latviją, 
Estiją, Baltarusiją, aplankėme daug Lietuvos įžymių vie-
tų. Įdomius renginius organizuodavo Moterų taryba, pa-
laikėme glaudžius ryšius su Raseinių vidurinės mokyklos 
mokytojais.

Dirbti buvo įdomu, bet ilgalaikės mano ir vyro ko-
mandiruotės po visą Tarybų Sąjungą atimdavo daug lai-
ko. Maži vaikai kartais manęs, parvykusios po ilgesnio 

laiko, net nepažindavo. Kažkada esu paskaičiavusi, kad 
vien Maskvoje teko praleisti virš dviejų metų – pradedant 
diplomine praktika, vėliau vykdavau į tekstilės, siuvimo 
gaminių muges, kursus, seminarus, įrengimų parodas. 
Laimė, kad mano tėvai prižiūrėjo savo anūkus. Kurį laiką 
jiems teko rūpintis dar ir sesers, gyvenančios Kaune, ir 
brolio, gyvenančio Vilniuje, vaikais. Iš viso penki. Aš visą 
gyvenimą prisimenu, kokia atsakomybė jiems teko, ypač 
mano mamai.

Vyriausiosios inžinierės pareigose jau buvau išdir-
busi apie aštuoniolika metų. Pradėjau žvalgytis rames-
nio darbo kitur. Rajono vadovai pasiūlė vadovauti Rasei-
nių informacinei skaičiavimo stočiai. Apsižvalgiau ir suti-
kau. Matyt, mano pasąmonėje vis dar tūnojo antrasis pa-
reiškimas, kurį buvau pasirašiusi stodama į Kauno poli-
technikos institutą. Tai – radiotechnikos specialybė. Jau 
tuo metu mane domino skaičiavimo technika, nes Vilniuje 
pradėjo gaminti elektronines skaičiavimo mašinas, kurios 
tuo metu buvo didžiulės, lyginant su tuo, kokią pažangą 
kompiuterizacija padarė. Naujoje darbovietėje pradėjau 
dirbti nuo 1980 m. sausio 1 d. ir dirbau iki pat pensijos 
(1993 m. pabaigos). Daugumai mano pažįstamų tai buvo 
didžiulis netikėtumas.

Dirbant Skaičiavimo stotyje mano ryšiai su pirmą-
ja darboviete nenutrūko. Ten dirbo mano vyras, ten li-
ko draugai, bendradarbiai, su kuriais teko patirti daug 
džiaugsmo akimirkų, o kartais ir ašarų išlieti. Naujoje dar-
bovietėje pastoviai susipažindavau su visa rajono statisti-
ne informacija, tarp jų ir „Šatrijos“.

Daugelį Raseinių rajono gyventojų sieja ryšiai su di-
džiausia rajono pramonės įmone. Vieniems tai buvo pir-
moji ir vienintelė darbovietė, kitiems – tik laikinas prie-
globstis prieš pradedant tolimesnius mokslus, dar kitiems 

„Šatrijos“ darbuotojai Vyr. inžinierė Dalė Rumševičienė ir  
vyr. mechanikas Vaclovas Adomavičius
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Nuotraukos iš asmeninio  
D. Rumševičienės archyvo

– net tramplinas tolimesnei karjerai pačiose įvairiausiose 
veiklos srityse. Dar kitiems – susiklosčius šeimyninėms 
aplinkybėms, pablogėjus sveikatai, dėl vaikų auginimo – 
darbas pamainomis, ypač siuvimo cechuose, prie konve-
jerio ir dėl pačių įvairiausių priežasčių – tekdavo atsisa-
kyti darbo „Šatrijoje“. Bendraujant su sutiktais žmonėmis 
beveik kiekvienas papasakoja, kokie giminaičiai, kaimy-
nai arba jie patys dirbo „Šatrijoje“. Beveik visi Lietuvos 
gyventojai žinojo, kad sau ir savo šeimos nariams gali-
ma ieškoti Raseinių fabriko siuvamų kelnių, sijonų, spor-
tinių striukių. Respublikinėse dainų šventėse dainininkų ir 
šokėjų tautinių kostiumų komplektuose būdavo ir Rasei-
niuose pasiūtų kelnių, liemenių.

Buvau maloniai nustebinta, kai 1993 m. dalis AB 
„Šatrija“ akcininkų pasiūlė dalyvauti revizoriaus rinkimuo-
se. Akcininkų susirinkime dalyvavome dviese, konkursą 
laimėjau. Nuoširdžiai padėkojau už pasitikėjimą. Grįžau 

į savo pirmąją darbovietę. Prasidėjo naujas mano darbo 
etapas.

Raseinių kraštas man tapo antrąja gimtine. Straips-
nyje paminėjau tik kelių specialistų pavardes. Dėkinga vi-
siems, su kuriais teko dirbti kartu, savo, vaikų, anūkų mo-
kytojams, ačiū medikams, kurie rūpinosi mūsų sveikata, 
kultūros darbuotojams, ypač Raseinių Marcelijaus Marti-
naičio viešosios bibliotekos darbuotojams, nes per visą 
laiką nuo pradžios mokyklos buvau nuolatinė skaitytoja. 
Su bibliotekomis mano ryšys nenutrūko visą gyvenimą. 
Čia Maironis ir jo apdainuoti Dubysos krantai, kuriais te-
ko daug kartų keliauti, daug piliakalnių, čia nepaprastai 
įdomi istorija, kartais labai sudėtinga, ir čia gyvena, dirba 
daug kūrybingų ir nuoširdžių žmonių.

„Šatrijos“ klubas

Šokių kolektyvas ir choras „Šatrija“

„Šatrijos“ komanda Tekstilės darbuotojų sąskrydyje. 
Plungė, 1977 m.
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„Kadangi veikiame globalioje rinkoje – mūsų produk-
cija pasiekia beveik visus žemynus – efektyvumas ir dar-
bo našumas yra maksimalus mūsų prioritetas. Investavę 
į gamybos automatizavimą ir darbo organizavimą, našu-
mą pernai padidinome 11 procentų. Kad išliktume kon-
kurencingesni, šiemet taip pat planuojame investuoti 140 
tūkst. eurų“, - sako „Šatrijos“ generalinis direktorius Gie-
drius Grondskis.

Anot jo, bendrovės gaminių rinkos kasmet plečiasi. 
Aukštos kokybės ugniai atsparios ugniagesių gelbėtojų 
uniformos siuvamos ne tik Europos šalims, bet ir Azijai, 
Australijai. Šiemet jos bus gabenamos ir į Pietų Ameriką. 

„Šiais metais bendrovė pradeda dirbti su nauju klien-
tu iš Vokietijos. Planuojama, kad „Šatrijoje“ pasiūti ugniai 
atsparūs ugniagesių gelbėtojų drabužiai dabar pasieks ir 
Kuveitą“, – sako G. Grondskis. Iki šiol užsakymus speci-
aliems drabužiams bendrovė gaudavo per užsakovus Di-
džiojoje Britanijoje ir Vokietijoje.

„Užsakovų gretose esame užsitarnavę kokybiš-
kos produkcijos tiekėjo ir patikimo partnerio vardą. Mū-
sų įmonė – viena iš kelių Europoje, kuri turi GORE TEX 
technologijos Auksinio gamintojo licenciją. Per metus 
audituoti „Šatrijos“ gaminių kokybės ekspertai atvyksta 
bent 10 kartų. Esame įdiegę sistemą, pagal kurią gali-
ma atsekti, iš kokių medžiagų pasiūta konkreti uniforma: 
iš kur atkeliavo audinys, siūlai, kada ji pasiūta“, – sako G. 
Grondskis. 

SBA bendrovė „Šatrija“ didina 
našumą ir pardavimus

Petras Lingė, SBA grupės Viešųjų ryšių projektų vadovas

SBA grupei priklausanti specializuotų drabužių siuvimo bendrovė „Šatrija“ plečia klientų ratą ir eksporto ge-
ografiją. 2018 m. įmonės pardavimai, audituotais duomenimis, pasiekė 3,378 mln. Eur ir didėjo 6,5 proc. pa-
lyginti su 2017 m., kai sudarė 3,172 mln. eurų. 

Apranga ugniagesiams ir kariams – pagrindinės „Ša-
trijos“ veiklos kryptys. Laimėjusi konkursą bendrovė tie-
kia uniformas Lietuvos kariuomenei. Specialiųjų drabužių 
užsakymai sudaro iki 90 procentų „Šatrijos“ apyvartos.

Be uniformų pareigūnams, bendrovė siuva ir vadina-
muosius „išgyvenimo kostiumus“, kurie skirti naftos plat-
formų darbuotojams, jūrininkams, žvejams. Jie padeda 
atsidūrus šaltame vandenyje – automatiškai prisipučia, 
per specialia GORE TEX technologija laminuotas siūles 
nepatenka vanduo ir žmogui ant vandens padeda išsilai-
kyti bent pusvalandį. „Šatrija“ taip pat siuva aprangą eks-
tremalaus sporto mėgėjams, medžiotojams bei žvejams. 

Šiuo metu „Šatrijoje“ dirba apie 200 darbuotojų. Jų 
atlyginimų vidurkis per metus padidėjo daugiau nei 20 
procentų. 

SBA grupei priklauso baldų, tekstilės, nekilnojamo-
jo turto bei investicijų valdymo sričių bendrovės. „Šatri-
ja“ priklauso „Utenos trikotažo“ tekstilės grupei kartu su 
„Mrija“ Ukrainoje. Baldų gamybos grupę sudaro „SBA 
baldų kompanija“, valdanti „Klaipėdos baldus“, „Šilutės 
baldus“, „Germaniką“, „Visagino liniją“, „Mebelain“, taip 
pat „Kauno baldai“. SBA taip pat valdo nekilnojamojo tur-
to inovacijų bendrovę „Urban Inventors“, plėtojančią vers-
lo centrus „Green Hall“ Vilniuje ir BLC Kaune, bei investi-
cijų valdymo bendrovę „Capitalica Asset Management“.

„Šatrija“ šiandien
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Laura geso. Aš bėjėgiškai žiūrėjau į tas mylimas ir 
mylinčias akis ir taip pat bėjėgiškai mano rankos karojo 
ant kelių. Mintys – kaip iššluotos. 

Ji nemiegojo. Aš žinojau, kad ji bijojo užmigusi nu-
mirti, ir tai tęsėsi jau trečią parą. Ir nors jos kūnas, visas 
nusėtas metastazėmis, jau nebegalėjo jai daugiau padėti, 
tačiau balsas vis dar siuntė minčių signalus.

– Mielasis, ar giminingos sielos egzistuoja?
– Nežinau.
– Aš tuo tikiu. Man atrodė, kad aš atidaviau tau že-

mės plotelį savo gyvenime, kuriame tu galėjai statyti būs-
tą, turėti ten savo iždą, turėti visko, ko geidi. Aš nežinau, 
kodėl mane taip veikia viskas, kas susiję su tavo jaus-
mais. Kartais bandydavau atsiriboti, bet nemokėdavau. 
Keista būdavo, kai tu išvažiuodavai į komandiruotes, o aš 
jausdavau, kad esi šalia. Kartais galvoju, kad man sunku 
būtų išgyventi dar vieną gyvenimą, nes aš gyvenau ir už 
tave. O gal aš kliedžiu...

– Ne, Laura. Taip ir buvo. 
Atsikėliau ir išėjau į koridorių. Ji nepakęsdavo mano 

ašarų. Nusišluosčiau ir sugrįžau.
– Nežiūrėk į mane. Aš noriu, kad mane prisimintumei 

tokią, – ji pažvelgė į mūsų nuotrauką, kurią kirto kabanti 
lašinės žarnelė. 

Patraukiau žarnelę į šoną.
– Nekalbėk niekų – myliu kiekvieną tavo dalelę, – iš-

tariau kažkaip neužtikrintai.
– Tu retai būdavai romantiškas. Todėl aš sau prisi-

skirdavau kiekvieną tavo parašytą eilėraštį.
– Jie tau ir buvo parašyti.
– Man skauda ir dėl tavęs. Kada pagaliau tai baig-

sis... Kvaila, taip, kvaila, bet kur aš to išmokau ir kodėl 
aš?.. Dieve...

– ...
– Tu prisimeni, kai girtas prašei Algio paskolinti šau-

tuvą ir grasinai nušauti kalbos redaktorių (vos vos iš-
spausta šypsena)?

– Ne, – pamelavau.
– Aš dažnai tave prisimenu tokį – šelmį ir vaikiga-

lį, o kartais be galo liūdną. Mylėjau, nors išgėrusio labai 
nemėgdavau. 

Aš vėl turėjau išeiti į koridorių. Pasidarė silpna. Prisė-
dau. Kai atitraukiau nuo akių delnus, pamačiau, kad šalia 
rymo nežinia iš kur atsiradusi senutė.

– Jums nelaimė? – išvebleno ji.
– Mano žmona miršta, – pasakiau ir nepažinau sa-

vo balso.

Senučiukė pasirausė savo apsitrynusioje nenusako-
mos spalvos rankinėje ir ištraukė tamsaus atspalvio gel-
toną žvakę. Padvelkė vašku.

– Paimkite, juk nepagalvojote, kad prireiks, ar ne? 
– Nepagalvojau.
Atsainiai paėmiau ir padaviau praeinančiai slaugei.
– Pasirūpinsite?
– Žinoma.
Sugrįžau pas Laurą. Jos veidas dar labiau papilkėjo. 

Ji ėmė dusti. Pakviečiau gydytoją.
– Darykite ką nors! – rėkiau ir vėlei nepažinau savo 

balso.
Lauros veidas persikreipė ir darėsi nebeatpažįsta-

mas, tik akys, akys dar liko tos pačios. Slaugė uždegė 
žvakę. Man akyse aptemo. „Giminingos sielos“, – suspė-
jau pagalvoti.

Prabudau nuo amoniako kvapo. Gulėjau ant kažko-
kios kušetės. 

– Stebuklas! Per mano trisdešimties metų prakti-
ką! – šūkčiojo ties manimi palinkęs gydytojas. Jo veidas 
buvo kaip pamišėlio.

– Kas?
– Tu, vaikine, pusę valandos čia pragulėjai. Tavo 

žmona sveiksta. Nieko nesuprantu. Net kraujo spaudi-
mas normalizavosi. 

Pašokęs nubėgau prie jos lovos. Laura miegojo sa-
vo kūdikišku ramiu miegu. Skruostai paraudę. Atsargiai 
uždėjau ranką ir užčiuopiau vietą prie kak lo  – pragaiš-
tingų mazgelių nelikę nė ženklo. Nejučiom žvilgtelėjau į 
palangę.

– O kur žvakė?
– Kokia žvakė, – aikčiojo gydytojas, – stebuklas! Tą 

žvakę kažkokia močiutė išsinešė. Bambėjo, kad ji savo 
sūnų su ja palaidojo, tai dabar turi visiems kenčiantiems 
padėti. Pagalvojau, kad jūsų giminė. Šiaip, matyt, vargše-
lė kvaištelėjusi. 

2007-04-19

ALBINAS STAKAUSKAS 

Giminigos sielos
Novelė
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IRENA BULOTIENĖ

Tu pabūk

Tu pabūk, pastovėk, pasimelsk

Prie tautos jaunystės versmės!

Paklausyk jos legendų senų!

Ir kančioj kasdienybės

Atsineški šiandien į namus

Kibirkštėlę vilties!

Prie laužų amžinų

Vaidilučių ugnies

Pasišildyk rankas

Ir kertelėj širdies

Jos geroji ugnelė

Tau tamsoj ir nakty,

Ir baisioj nevilty

Parodys tau taką,

Palydės

Ir apšvies!

Stanislava Klemė. „Riba“. 65x70, aliejus, 2018 m.
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Anksčiau nieko nereiškė, kur aš gimiau. Užteko, 
kad aš žinojau ir kiti žinojo, jog gimiau Artima-

me Vakarų Krašte ir buvau vienas to Krašto tyliečių. O 
prieš keletą metų, kai jau aplinkui buvo kai kas pasikeitę, 
kai jau leido ne tik spausdinti žemėlapius, bet ir slaptomis 
akimis iš kosmoso stebėjo kiekvieną mūsų žingsnį ir ten 
girdėjo kiekvieną (net ir patį negražiausią) mūsų žodį, tu-
rėdamas laiko ir šiokio tokio noro ieškodavau tos vietos, 
kur pirmą kartą klyktelėjau. Be abejo, teisūs išminčiai, sa-
kydami, kad savęs pažinimas – viso gyvenimo reikalas.

Vieną kartą gulėdamas kažkokioje slaptoje bepro-
tnamio palatoje, o gal ne palatoje, gal kameroje, įtemptai 
žiūrėjau į lubas tarsi į didelį kompiuterio ekraną ir staiga 
pamačiau mažą Upeliuką, įtekantį į Strateginę upę. Toje 
santakoje pamačiau neaukštą įvairiais krūmais apaugusį 
piliakalnį, o šalia jo – mano metrikuose pažymėtą Ginai-
čių kaimą. 

Pirmiausia nustebau, kad aš lubose galiu matyti sa-
vo praeitį, ir nedelsdamas čiupau ją už uodegos.

Vadinasi, aš gimiau prie piliakalnio, žinoma, supilto 
ne mano atminimui. Nutariau kada nors pasikapstyti savo 
smegeninėje ir pasidomėti, dėl kokių priežasčių kažkada 
ten atsirado tas kauburėlis. Nors iš tikrųjų mane piliakal-
niai stebina. Net Pagrindinis mūsų Krašto piliakalnis su 
pilies likučiais yra toks mažas, galėjęs sutalpinti tik pus-
šimtį vyrų, o juk, ko gero, jie neapseidavo ir be moterų, 
be to, reikėjo ir keleto gyvulių šviežiam maistui. Vadinasi, 
visi kiti buvo paliekami piliakalnio papėdėje kaip lengvas 
grobis artėjančiam priešui. Jeigu taip buvo prie visų skry-
bėlės dydžio piliakalnių, apie išlikimo galimybes kalbėti 
būtų nelabai atsargu. Žinoma, išskyrus išrinktuosius – tri-
jotus. Jiems vietos visada ir visur užtenka.

Atradęs Lemiamą savo gyvenimo vietą, prie jos pri-
klijavau vieną stebuklingą sutapimą: vaikystėje, po dide-
lio karo, kai neseniai buvome perkraustyti į Kryžių Dvarą, 
dingo kažkieno arklys. Vyrai nusprendė, kad pavogė či-
gonai, nes Martynas kitoje Strateginės upės pusėje matė 
jų palapines. Nedelsiant buvo nutarta nueiti ir atkariauti 
arklį. Susidarė nemažas kovotojų būrys: du vyrai iš Kryžių 
Dvaro (jie tarsi buvo Perijos atstovai, net turėjo kariškus 
šautuvus) ir keletas vaikigalių su visokio kalibro savos ga-
mybos ginkluote, kuri irgi neblogai pyškino ir už kurios lai-
kymą ir naudojimą buvo galima net pavažiuoti į kitus daug 
šaltesnius Kraštus, Šimkaus vadinamus Berija. Marty-
nas, matyt, buvo šiek tiek muzikalesnis, prie šio žodžio 
pridėdavo natą si ir jam išeidavo Siberija. 

Link čigonų ėjome ilgai. Nuo Kryžių Dvaro iki Le-
miamos vietos nearti, bet kai pasiekėme Strateginę upę, 

kitoje pusėje pamatėme ne tik čigonų palapines, bet ir 
skaisčiai baltus griūvančius kažkokio dvaro rūmus. Čigo-
nai buvo pasirinkę žavią vietą. Net Martynas neiškentė ir 
burbtelėjo: „Turi skonį šikniai. Atrodo, anksčiau čia gra-
žaus namelio būta.“

Man tie rūmai atrodė kaip stebuklas: ir griūvantys 
gražiame Strateginės upės kranto fone stovėjo didingai 
bei kerinčiai. Net užpykau ant Martyno, kad rūmai buvo 
pavadinti nameliu. Ilgai stypsojau išsižiojęs. Martynas, 
pamatęs, kad likau įskaudintas, ėmė aiškinti, kad tas na-
melis anksčiau, be abejo, buvo dvaras, o ta krūmais ap-
augusi kalva – piliakalnis. „Praeitis greitai apauga krū-
mais“, – pridėjo Šimkus. 

Beje, karas su čigonais čia nieko nereiškia. Svarbu 
tai, kad, ieškodamas savo pradžios, pamažu sudėliojau 
visus taškus ant „i“. Tęsdamas lubų tyrinėjimą, labai ryš-
kiai prisiminiau, kaip Mama pasakojo, kad TAME dvare 
tarnavo kambarine, be to, ponui, kuris atvažiuodavo tik 
vasaromis, o rudenį vėl išvažiuodavo į Tolimus Vakarų 
Kraštus, patarnaudavo prie stalo, net iš Strateginės upės 
turėdavo pririnkti geldelių (mūsiškos austrės), iš sodo – 
sraigių ir visą tą bjaurastį paruošti pagal pono receptą. 
Vieną kartą, prieš pateikdama ponėkui tą patiekalą, pa-
bandė paragauti pati ir tuoj pat apsivėmė. Ponėkui, žino-
ma, nepatiko, kad kaimo boba vemia tiesiog ant jo, to-
dėl Mama neteko ne tik kambarinės pareigų, bet ir vie-
tos dvare. Pasakodama apie šią savo biografijos atkar-
pą, abejingai užbaigdavo: „Vėl teko ieškoti naujo pono, 
ačiū Dievui, kad jų jau buvo nemažai prisiveisę.“ Žodelis 
vėl reiškė, kad gyvenimiška aplinka keitėsi gan dažnai. 
Kadangi Mama buvo gimusi Strateginės upės žemupyje, 
nenutoldami nuo jos, jau buvome atkeliavę (pagal nau-
jausią žemėlapį) visai netoli aukštupio. Vadinasi, slinkome 
kaip kryžiuočiai – paupiu.

Prisimenu, ir kraustantis pas naują poną, Mama ne-
galėjo pamiršti tų geldelių, pati sau aiškinosi, ar Tolimuo-
se Vakarų Kraštuose ponai tą bjaurastį pradėjo valgyti to-
dėl, kad buvo alkani, ar todėl, kad buvo viskuo persisoti-
nę? Tėvas geriausiai paaiškino:

– Ne tau suprasti ponus.
Dabar, kai viską sudėliojau, buvau aišku, kad gimiau 

arba tame baltame rūme, ar kokiame nors pastatėlyje ša-
lia jo. Gal todėl tie rūmai man tada pasirodė tokie stebuk-
lingi. Ir belieka tik padėkoti čigonams, pavogusiems arklį. 
Jų dėka mačiau savo pradžią. Įdomu, o ar kas parodys 
pabaigą? 

JONAS MAČIUKEVIČIUS

Ištrauka iš romano „KRYŽIŲ DVARAS“
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Beje, šiame vaizdelyje kažkaip automatiškai pa-
minėjau Martyno vardą ir Šimkaus pavardę. 

Kryžių Dvare kažkodėl vieną vadino vardu, o kitą – pavar-
de. Martynas turėjo karišką šautuvą, o Šimkus – ir šau-
tuvą, ir mirštančią motiną. Bet kadangi Martynas nuolat 
būdavo girtas, tai jo žmona Mikasė šautuvą slėpdavo, o 
mes jį nesunkiai susirasdavome (prisirinkti šovinių nebu-
vo jokių problemų) ir pyškindavome už Keturgalės. Tolė-
liau stovėjo labai stora ir išsišakojusi laukinė kriaušė, kuri 
mums atstojo taikinį. Taikinys visada turi būti. Žmonėms 
taikinys lyg ir primena kažkokį gyvenimo tikslą, nors jie 
nesuvokia, kad pataikymas į taikinį labiausiai jį ir sudarko.

Taigi – Martynas turėjo ir beveik neturėjo šautuvo, 
tarnavo Perijai ir beveik netarnavo. Nebuvo nei remtinys, 
nei auka, net ne tylietis, o buvo beveik nuolatos girtas 
ir šnekus, todėl amžinai bandė surasti žodį, atitinkantį 
jo statusą Kryžių Dvare. Kartais jam atrodydavo, kad jis 
domžas, kartais, kad jis gonščikas (tikriausiai nuo žodžio 
samagonščikas), bet visada galiausiai nuspręsdavo, kad 
jis – niekas, ir tuo būdavo labai patenkintas.

Mes irgi būdavome labai patenkinti, nes niekas nie-
ko niekada, todėl čiupdavome šautuvą ir bėgdavome už 
Keturgalės pasigalynėti. Mėgome žaisti raitelius. Vienas 
arklys ir raitelis kaudavosi prieš kitą arklį ir raitelį (poros 
buvo renkamos burtų kelių). Pralaimėjęs raitelis buvo sta-
tomas už kriaušės. Nugalėtojui buvo suteikiama galimybė 
pataikyti į kriaušę, už kurios virpėjo pralaimėjusysis (o jei-
gu kriaušė kulkos nesulaikys?).

Šūvių garsus, nors ir nuo karo užglušintom ausim, 
vieną kartą išgirdo Mama, Aukštybėm pasiguodė, kad tik 
Angelas mus apsaugojo nuo didelių nelaimių. Pasiguo-
dusi nuo šalia Keturgalės išsikerojusio erškėčių krūmo 
išsilaužė rykštę, bet mes spėjome pasprukti. Labiausiai 
nukentėjo Martynas ir Šimkus: jie buvo priversti atiduo-
ti šautuvus tiems, iš ko juos buvo gavę, ir tuo baigti savo 
tarnystę Perijai.

 
(...)

Be reikalo Mama prie visų bobelyčių pasakė apie 
Angelą. Galėjo apie pinkvizitorių, kuris nesu-

prantamu būdu rado kelią į Kryžių Dvarą ir tėvui pasiū-
lė kerzinius batus mainyti į naminės butelį. Bet, aišku-
mo dėlei, dar turiu papasakoti apie savo lovą, nes tai bus 
glaudžiai susiję su ateities įvykiais. Ta lova buvo sukalta 
iš nelabai dailių lentų, bet jos galams buvo panaudoti la-
kuoti dvigubos faneros lakštai, o iš kur jie buvo ištraukti, 
neteko girdėti. Vietoj čiužinio į lovą prikraudavo šiaudų, 
juos uždengdavo paklode, ir taip – iki kito derliaus šiau-
dų, o senieji per metus laiko būdavo taip susitrynę, kad 
labiau priminė pelus, o ne šiaudus. Kai aš imdavau skųs-
tis, kad man jau per kieta gulėti, Mama paaiškindavo, kad 
ponėkas, kuriam rinkdavo geldeles, gulėdavo ne gulbių 

plunksnų pataluose, o beveik ant lentos, nes sakydavo, 
kad taip sveikiau stuburui.

Tie dvigubos faneros galai būtų tikrai beveik puošę 
visą virtuvę, jei nebūtų pasirodęs tas gyvulys pinkvizito-
rius ir nebūtų pasiūlęs mainų. Tėvas nedvejodamas susi-
gundė, iš palovės ištraukė butelį drumzlino skysčio, kurį 
Martynas iš įvairiausių laukinių ir naminių augalų, maisto 
atliekų, neaiškios kilmės raugalų sunkė parko gilumoje, 
ir čiupo atkištus batus, nors Mama, įtardama klastą, to-
kiems mainams nepritarė. Ir ji buvo teisi: kitą dieną vėl 
pasirodė tas pats gyvulys pinkvizitorius, tik šį kartą visai 
basas. Man net kilo mintis, kad visi kareiviai vasaromis 
galėtų būti basi: greičiau pavytų priešus arba greičiau 
nuo jų pabėgtų. Tuo tarpu tėvas puolė slėptis už mano 
lovos galo, o aš lovoje palindau po antklode. Bet pinkvi-
zitorius buvo akylas, brakštelėjo šautuvo spyna, be jokio 
perspėjimo nuaidėjo šūvis. Tėvas, išlindęs iš savo slėptu-
vės, drebėdamas tuoj pat atidavė batus, o Mama puolė 
prie lovos. Rado mane gyvą, bet apsimyžusį. Bet, žino-
ma, apie tai galėjo nutylėti.

Taip būsimam būsimų blakių džiaugsmui atsirado 
skylės abiejuose lovos galuose, o Mama vis dažniau ėmė 
kartoti, kad mane saugo Angelas.

O, išnykus pinkvizitoriui, Mama pradėjo stebėtis, 
kaip jis galėjo surasti Kryžių Dvarą, kuris gerokai šone 
nuo Pagrindinės Magistralės. Paaiškino Šimkus:

– Jie jau tokie – ką nori, tą ir suranda: dvarus, kraš-
tus... Rupūžės, užuodžia net samagoną.

(...)

Mūsų varganame Artimųjų Vakarų Krašte, kiek 
prisimenu, apie angelus retokai buvo kalba-

ma, nuolat burną aušinti reikėjo dėl paprastesnių reika-
lų, o visokius keistesnius dalykus priskirdavo likimui: girdi, 
likimas būna palankus ir nepalankus. Logiška. Daug ne-
sukdami galvos sutikime, kad daug ko moko pats gyve-
nimas, kad laikmečio duobės krato kasdien, ypač audrų 
metu.

Bet kiek beklajotum savo gyvenimo brūzgynais, vėl 
sugrįžti į vaikystę, o ten sutinki savo Angelą. Būtinai su-
tinki. Jeigu nesutinki, vadinasi, tavo vaikystėje buvo ne 
viskas taip, kaip turėjo būti. O iš tikrųjų paprastų žmo-
nių gyvenimai labai jau neįdomūs. Gamta juos stengiasi 
apkaišyti įvairiausiais žiedais, bet tos pastangos retai yra 
vertinamos.

Po gyvulio pinkvizitoriaus neteisingo pasielgimo nu-
tariau jam atkeršyti. Iš Kryžių Dvaro ištrypto, tankų vikš-
rais išmalto, išlaužyto parko užkampių buvome prisirinkę 
visokių patrankų ir joms tinkančių šovinių. 

Vieną dieną, niekam nieko nesakęs, patraukiau į 
tą pusę, kur buvo Pagrindinė Magistralė, o joje mauro-
jo bėgančiųjų ir besivejančiųjų tankai ir dar visokie kito-
kie tankai.
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Iš krūmų prie Pagrindinės Magistralės išlindau ties 
sudegusia sodyba. Čia styrojo tik du ugnies nepaliesti 
alyvų krūmai. Už vieno jų ir užėmiau poziciją. Man buvo 
įdomu, kartu ir baisu gulėti už alyvų krūmo ir spręsti, kaip 
reikės atkeršyti tam gyvuliui. Kartais virš galvos lyg gai-
džiai susipešdavo lėktuvai, pyškindavo vieni į kitus, o kul-
kos neretai smigo visai šalia manęs. Pasirinkęs nedidelį 
tanką su žvaigžde jau ruošiausi iššauti lemiamą šūvį, kai 
prie gretimo alyvų krūmo sustojo dengta mašina, iš jos iš-
šoko būrelis kareivių su kastuvėliais ir kitoje griovio pusė-
je, pradėjo kasti duobę. Dabar, deja, neprisimenu, ar ta-
da alyvų krūmas žydėjo.

Kai duobė buvo iškasta, iš sunkvežimio buvo iškel-
tas negyvas kareivis, paguldytas į tą duobę ir užkastas. 
Duobkasiai dar rado keletą krūmokšnių, iš jų padarė 
šiokią tokią tvorelę, skubiai susėdo į savo sunkvežimį ir 
nuvažiavo.

Turbūt tada nieko nesupratau arba neprisimenu, 
kam pasakojau (kaip pasakojau?) apie paslėptą kareivį. 
Buvo daugybė gąsdinančių įvykių, ir vis dažniau ir daž-
niau prisimindavau tą kareivėlį, palaidotą po alyvos krū-
mu. Tada, net nepaleidęs savo keršto kulkos, sprukau į 
Kryžių Dvarą, manydamas, kad kareivis gali prisikelti ir į 
savo vietą paguldyti mane.

Kas atsitiko tam kareivėliui? Kodėl jo nenuvežė iki 
Kareivių Kapų ir garbingai nepalaidojo šalia kitų? Ar jį ve-
žė sužeistą ir jau nespėjo nuvežti iki kokios nors ligoni-
nės? O gal įvyko konfliktas sunkvežimyje ir buvo panau-
dotas ginklas?

Kitas klausimų tuntas… Iš kur buvo tas kareivėlis, 
baigęs savo kelionę Artimųjų Vakarų Krašte? Kas laukė 
žinios iš fronto apie sūnų, vyrą, tėvą? Kam buvo praneš-
ta: Dingo be žinios?

O visus tuos detektyvus užbaigiau liūdnai dūsauda-
mas: kaip sunku gulėti tam kareivėliui vienam svetimoje 
žemėje! Kaip sunku jam gulėti nežinomoje pakelėje, prie 
pat Pagrindinės Magistralės! O kiek tokių dingusių be ži-
nios, nieko nelaimėjusių ir viską pralaimėjusių, po vieną 
guli laukuose, pamiškėse, miškuose!

Norėdamas nuraminti save, kuo toliau pabėgti nuo 
minties, kad ir mano kaulai kažkada gali... Ai, nereikia!!!

Ėmiau ir parašiau eilėraštuką:

Tiek ugnies, tiek nežinomo prašvilpė…

Šviesulėli, tavim aš tikiu.

Mūsų Žemė ištryško kaip ašara

Iš tyliųjų Visatos akių.

Neliūdėk, mažas žirni prie kelio,

Jei tave koks praeivis nuskins.

Nežinau saugesnės aš vietelės

Ir gražesnio kampelio akims,

Kaip kalnelis, kur būsiu padėtas

Prie kitų,

Prie kitų,

Prie kitų,

Kur dangus bus žvaigždėtas, žvaigždėtas –

Be dienų,

Be naktų.

 (...)

–O kur tu norėtum būti padėtas? – po daugelio 
metų paklausė smalsutis..

– Kur aš norėčiau būti padėtas? Pradžiai papasako-
siu skaudžią istoriją šiek tiek apie Periją, šiek tiek apie 
kalnelį... Apie konkretų kalnelį, kur norėčiau būti padėtas, 
pirmą kartą išsidaviau kažkokiame literatūriniame vakare, 
pasakodamas apie aktorių Savelijų Kramarovą. Manęs 
dažnai klausdavo: Koks jūsų mėgstamiausias aktorius?

Žinojau, kad jie laukia, jog ištarčiau Donato, Regi-
manto ar Juozo pavardes. Arba bent jau mano mirusių 
draugų iš pajūrio Balio ar Algio pavardes. Aš kartais jas 
ir ištardavau. Juk vis tiek šie klausimai ir šie atsakymai 
jokios reikšmės neturėjo. Arba bent jau beveik neturėjo. 
Bet kai patekdavau į tą atmosferą, kokioje ir turi vykti lite-
ratūros vakarai, kai pajausdavau, kad manęs pasiklausyti 
susirinko nuoširdūs literatūros mylėtojai, kurie visaip ban-
do pabėgti nuo serialų, tada apimdavo įkvėpimas, pana-
šus į tą, atsirandantį palaimingą kūrybos akimirką. Ir jeigu 
išgirsdavau kad ir iš atsivesto dešimtmečio berniuko lū-
pų: Koks jūsų mėgstamiausias aktorius, pakiliai atsaky-
davau: Savelijus.

– Argi tikrai toks bulbanosis – jūsų mėgstamiausias 
aktorius?

–Tai aktorius – iš mano gyvenimo. Aktorius miręs. Ir 
mano gyvenimas jau turbūt miręs. Juk mirtis visada sto-
vi šalia. Gaila, kad negaliu grįžti į tą pakilų rašymo laiko-
tarpį, kai visų kavinių durininkai įleisdavo be eilės, kai visi 
taksistai žinojo mano namą, o kartais maloniai padėdavo 
užlipti laiptais, kai teatrų administratoriai nepagailėdavo 
kvietimų į anšlaginius spektaklius. Kai, ilgėliau nepasiro-
džius „Neringoje“, net padavėjos žinojo, jog rašau nau-
ją knygą ir ilgokai nepasirodysiu. Taip ir pasakydavo vi-
siems, kurie ten ateidavo manęs paieškoti. Ir dar pridė-
davo: turbūt gerokai nusialinęs nuo tų rašymų atsidursiu 
ligoninėje. Bet kai aš išeisiu iš tos ligoninės, vėl skambės 
taurės, juokas, kvatosis gražios mergaičiukės. Ten jau 
grįžti negaliu, nors mano tikrasis gyvenimas ten. Ir Saveli-
jus ten. Žinia, jo gyvo nemačiau, bokalais su juo nesu su-
sidaužęs. Bet mes – ten. Čia man nuobodu. Nyku. 
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Tuštėja kasyklos, tuštėja hektarai,

Ir širdys išsenka tarytum nevėžiai.

Kai kaimo kapelijos vakarais griežia –

Nei bloga, nei gera...

Geriau – viso gero.

Kai lapai pagelsta ir dūla paletės.

Sakau, nebijoki, brolau, patylėti.

Lyg malūnėliai sukas radarai –

Prieš karą, po karo...

Geriau – viso gero.

Akis išdžiovino kanalų kanalai,

Sujaukė viską buki marginalai.

Kai protą aptemdo košmarų košmarai,

Ir žudos, ir geria...

Geriau – viso gero.

Ir tas eilėraštis – iš ten. Iš mano šviesiosios realy-
bės pusės. Dabar kitokie eilėraščiai, kokių aš nemoku ir 
nenoriu rašyti, kokių aš nesuprantu, kokių man nereikia, 
kokius, tik pradėjęs skaityti, metu šalin. Tokioje situaci-
joje ne vienas nusišovė arba kitaip nužudė save. Tiesa, 
kartais dar viliuosi, kad vienas sugrįžimas įmanomas: gal, 
kai numirsiu, būsiu pašarvotas Rašytojų klube ir užkastas 
Menininkų kalnelyje. Ten vėl būsime kartu – su kuriais va-
žiavau į visokius pavasarius ir rudenius, su kuriais kvailio-
jome ir bučiavomės... Tokia viltis man yra guodžianti. 

– Štai kaip... Beje, tas aktorius – žydas, – dar 
paaiškinau.

– Žydas? Bet jis Perijos filmuose vaidindavo.
– Ir mūsiškiai ten vaidindavo.
– Tikrai nežinojau, kad jis – žydas...
– Kurį laiką visa Perija nežinojo, kad jis – žydas. Ži-

nojo tik viena moteris, kuri išrašė jam pasą. Mat Savos 
ausyse vis dar skambėjo mirštančios motinos prašymas, 
kad pasirūpintų gauti pasą. Ir jis nuėjo į tą įstaigą, kur iš-
duoda pasus; moteris, sėdėjusi už langelio, paklausė jo 
tautybės; jis atsakė – žydas; moteris liūdnai pasižiūrėjo į jį 
ir tarė: „Tau bus geriau, jeigu neparašysiu – žydas.“ Ir už-
rašė – „Perijos gyventojas“. Berods tai buvo 1950 metai. 
Vieni niūriausių Perijos istorijoje. Nors ir sunku pasakyti, 
kurie metai toje šalyje patys niūriausi.

Ten daug niūriausių buvo. Tiek daug, kad didžioji 
tos šalies gyventojų dalis priprato prie tų niūriausių me-
tų, tas niūrumas įsitvirtino genuose, ir jiems nieko kita ne-
reikia. Gyvena beviltišką gyvenimą, o tas beviltiškumas 
jiems tarsi normali būsena. Bet Savai tikrai padėjo klas-
totė pase. Noriu tikėti, kad ir šiandien Perijoje yra tokių 
moterų kaip ta, kuri, rašydama neteisybę, rizikavo būti 

dešimčiai metų ištremta į tolimus Berijos (anot Šimkaus) 
užkampius.

– Štai kaip...
Nežinau, ar klausinėjantieji nusivylė, kad mano 

mėgstamiausias aktorius – žydas, bet man tas visai nerū-
pėjo. Net norėjau papasakoti ką nors daugiau apie šį tra-
giško likimo aktorių. Bet tai, apie ką mes labiausiai nori-
me papasakoti, kažkodėl niekam neįdomu. Apmaudu, ži-
noma. Antra vertus, ką galėjau papasakoti apie Savelijų? 
Kad jis buvo laidokas, ir dar didesnis už mane? Kad turėjo 
net keturias žmonas – dvi Perijoje, dvi Tolimiausiame Va-
karų Krašte? Tokie dalykai labai patinka publikai.

Vyresnioji karta žino, kad Sava buvo puikus komi-
kas. Vos tik pamatę jo fizionomiją žmonės pradėdavo 
šypsotis. Visokių kvailelių, nevykėlių tipažus parodydavo 
be priekaištų. Esu net girdėjęs tokią viską pasakančią fra-
zę: „Na, ir duoda.“ Ir dar esu girdėjęs vieną norą: „Su tuo 
artistu būtų smagu už stalo pasėdėti.“ Trečioji liaudiško 
vertinimo frazė: „Smagių plaučių žmogus.“

Bet man nei liaudiški, nei kitokie Savos vaidybos ver-
tinimai jokios įtakos nedarė. Žinoma, veikė jo komiški išsi-
dirbinėjimai. Iš pradžių tai galbūt ir vertė atkreipti dėmesį 
į šį aktorių. Pasijuokti visada sveika. Kažkas juk sakė, kad 
juokas gydo visas ligas, tik ne viduriavimą.

Prisimenu, kartą būdamas Vienuose rašytojų kūry-
bos namuose, kuriuos labai mėgo Perijos didieji klasi-
kai, sėdėdamas prie pietų stalo, šalia išgirdau kalbančius 
du savo kolegas – Perijos žydelius. Jie kalbėjo ne apie 
Smoktunovskį, ne apie Bondarčiuką, o apie Kramarovą. 
Gana šiltai minėjo mano įsidėmėto aktoriaus vaidmenis, 
todėl jau tada pamaniau, kad Savelijaus bent jau motina 
galėjo būti žydė. Žydai apie kitų tautybių žmones, ir dar 
įkopusius ne į pačias aukščiausias aukštumas, taip šiltai 
nekalba. O ausis dar labiau ištempiau, kai išgirdau, kad 
Savelijus labai mėgsta Achmatovos poeziją ir išdrįsdavo 
padeklamuoti net tada, kai ji buvo uždrausta.

Mano nustebimo kreivė kilo į viršų: tokio debiliško 
veido žmogus mėgsta poeziją, ir netgi Aną.

Nesuprantu, koks kipšas mane tada privertė atsi-
sukti į garbių žydelių pusę ir nei iš šio, nei iš to paklausti:

– A Marinu Cvetajevu on liubit? (Ar Mariną Cvetaje-
vą jis mėgsta?)

Perijos klasikai susižvalgė, nelabai suprato, ar aš 
rimtai klausiu, ar ironizuoju, kiek susigaudžiau, jų skvar-
būs žvilgsniai greitai nustatė, kad aš – iš Artimo Vakarų 
Krašto, bet ne Perijos pateptasis laureatas, todėl mikliai 
servetėlėmis nusivalė lūpas ir pakilo.

Vakarieniavo jie jau už kito stalo.
Žinoma, dėl to savo poelgio jaučiausi gana kvailai. 

Nuėjęs prie jūros ilgai graužiausi, o paskui mačiau Savos 
veidą ir kažką daugiau, negu ligi tol buvau matęs. Švys-
telėjo būrys semitų klajoklių genties, klajojančios kažkur 
tarp Viduržemio jūros  ir  Mesopotamijos. Lyg ir mačiau, 
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kaip šią teritoriją užkariauja kitos valstybės, o žydus varo 
parduoti į vergiją, kaip jie sklaidosi po visą pasaulį. 

Po kurio laiko iš Perijos atvažiavo kino ir televizijos 
režisierė Svetlana, kuri norėjo apie mano buvusias kan-
čias ir mano optimistinę knygą padaryti laidą. Jų grupė il-
gai filmavo mane – ieškojo fono ir norėjo šiek tiek daugiau 
pasitrankyti po Artimą Vakarų Kraštą, kuris jiems atrodė 
vos ne žydintis sodas. Vežiojo didvyrių keliais, o vakarais 
sėdėdavome „Neringoje“, apie daug ką kalbėdavome. Iš-
gėręs konjako aš net sakydavau Svetlanai komplimentus, 
pavadindamas ją – tamsią ir ereliškos nosies – Gruzijos 
karaliene Tamara.

Bet ji ėmė ir visai atvirai kartą prisipažino esanti ne 
gruzinė, o žydė. Iš tikrųjų režisierės tautybė manęs visai 
nedomino. Ir ji pati nelabai domino. Tik kai išgeri konja-
ko... Bet po to jos prisipažinimo kažkodėl panorau pa-
klausinėti apie Kramarovą. Ėmiau ir pasakiau, jog kažko-
dėl manau, kad bent jo motina buvo žydė.

– Ir motina, ir tėvas – žydai, – patikslino Svetlana.
– Jis – grynakraujis žydas.
Galbūt Perija to dar nežinojo, bet žydai apie savus 

viską žinojo. Be to, jau ir laikas buvo ne tas, kad reikėtų 
savo tautybę slėpti. Todėl ji man ir papasakojo, kad Kra-
marovo tėvas buvo advokatas, prieš karą, žinoma, iš-
tremtas į Speigų karaliją, gal tik apie 1948 metus reabi-
lituotas, bet į sostinę grįžti jam nebuvo leista. Kai Saveli-
jaus motina nuvažiavo aplankyti savo vyro, jo nepažino: 
rado išsekusį ir sužlugdytą žmogų.

Sūnui apie tai nieko nepasakojo, o kai Tironas sugal-
vojo pakartotinai tremti jau tremtuosius, Savos tėvas, at-
rodo, nusižudė. Svetlana tiksliai to nežinojo, bet ne kartą 
buvo girdėjusi, kad nusižudė. O Kramarovo motina, ne-
pakeldama ir netekties, ir tos slogios atmosferos, vyra-
vusios Perijoje, greitai mirė. Prieš mirtį vieninteliam sūnui 
Savai liepė kaip nors pasirūpinti pasą. Pasas dar suteikia 
bent šiokią tokią galimybę kuo nors būti.

Savelijus liko vienut vienutėlis. Paklausė motinos. 
Gavo pasą – tapo Perijos gyventoju. Labai dažnai, netu-
rėdamas ką valgyti ir kuo apsirengti, skaitė Aną. Neabe-
joju – ir Mariną, ir Osipą.

Vis dėlto baigė aktorystės mokslus, vis dėlto tapo ži-
nomu aktoriumi. Vis dėlto aš ir milijonai kitų juo žavėjosi.

Bet ar to užtenka, kad jį galėčiau pavadinti mėgsta-
miausiu aktoriumi? Tokia sunki (tas žodis net per men-
kas) vaikystė ir jaunystė juodais represijų metais! O jis, 
lyg norėdamas, kad kuo mažiau žmonių liūdėtų, kentėtų, 
juos linksmino, vertė užsimiršti. Į kino komedijas, į estra-
dos sales atėjo lyg iš laimingiausios pasakų, o ne iš trem-
čių ir košmarų šalies.

Savo gyvenimo niekad nelyginau ir nelyginsiu su Sa-
velijaus, nors Tironas ir man dovanojo alkaną, skurdžią, 
purviną vaikystę, ir Artimame Vakarų Krašte, ir Kryžių 
Dvare daug kas gyveno kaip tremtyje.. Bet kai atėjo me-

tas išreikšti savo poziciją apie Speigmetį, parašiau gana 
normalų eilėraštį:

Likime mano, leisk man atsiremti

Į tvirtą viltį, kuri ilgai nemiršta.

Niekur neištremti kentėjom savo tremtį

Ir tos tremties negalime pamiršti.

Ir mes kraujais išspjaudėme sveikatą,

Ir mes išalkome ne vieną alkį,

Ir mes ne vienas be vilties suskatom

Ieškoti virvei patvariausio balkio.

Tegu kas nors ir mus apkaišo rūtom

Iš tų pačių lietuviškų darželių,

Kurios išauga tremtiniams, rekrūtams

Tiktai pačioj pačioj švenčiausioj žemėj.

Nėra turbūt istorijos besielės,

Jai neįmanoma nekaltojo įduoti.

Ir neišėję grįžtame visi ilsėtis

Neapraudoti…

Daug kam buvo labai netikėta, kad Savelijus emigra-
vo iš Perijos. Beje, jo ilgai nenorėjo išleisti, bet visomis jė-
gomis jis veržėsi ištrūkti. Iš praeities kalėjimų, pažemini-
mų, iš tėvo ir motinos žudikų nematomų gniaužtų... Tuo 
metu jis skaitė romaną, kurį visi gyrė, o jis įsiminė tik ke-
letą eilučių apie gūdžią, nykią, gaubiamą apniukusio dan-
gaus vietovę, virš galvos lopiniais sudraskytą pilką slen-
kantį dangų, o po juo – kovarnių būrį, drumstą, ištvinu-
sį upeliūkštį, varganus ir liūdnus pusnuogius medžius, o 
aplink viskas buvo lyg išmirę, tokia nykuma, kad stačiai 
pasikarti norėjosi; tikras pragaras gyvam žmogui.

Ištrūko iš to pragaro. Ten pabandė pakartoti save 
Perijoje. Tik be Berijų (suprask – Siberijų), prievartos, be 
visokiausių maskuočių. Ten jis jau buvo ne Perijos gyven-
tojas, o žydas. Net du kartus vedė. Kaip Perijoje. Ir vai-
dino keliuose filmuose. Net pinkvizitorius. Bet viskas ten 
buvo ne taip. Daugybė menininkų iš Perijos emigravo į ki-
tas šalis tikėdamiesi, kad laisvėje jie pakartos visus savo 
dublius ir išgaus geresnę kokybę, pasieks didesnių aukš-
tumų. Daugumai net ir talentingiausių žmonių to pada-
ryti nepavyko. Tai, ką jie darė Perijoje, ten buvo nelabai 
suprantama ir nelabai reikalinga. Ten buvo visai kitas pa-
saulis, visai kitokie to pasaulio vaizdavimo būdai, visai ki-
toks pasaulio, žmogaus egzistencijos ir meno suvokimas. 
Savelijus nemokėjo laisve naudotis, o išmokti jau nebu-
vo laiko. Sakoma, kad ir į tą pačią upę du kartus įbristi 
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negalima, o ten buvo visai kitos upės. Tolimiausiame Va-
karų Krašte net už vieną vaidmenį jis gavo daugiau pini-
gų negu Perijoje už visas. Už visokius interviu, pasisaky-
mus irgi mokėjo. Žydų bendruomenė taip pat padėjo įsi-
kurti. Greitai žmogus praturtėjo, nusipirko namą prie San 
Francisko.

Nežinodamas tikrų faktų, tų faktų detalių, aš net esu 
svarstęs – kodėl jį patraukė Anas Vandenynas? Talentai 
migruoja ne tik iš vienos šalies į kitą: jie linkę kauptis tam 
tikrose bendruomenėse, regionuose ir miestuose. Taip 
buvo per visą žmonijos istoriją. Talentingiems žmonėms 
susibūrus į vieną vietą, kiekvieno jų kūrybingumas daug 
kartų padidėja, o bendras rezultatas pranoksta paprastą 
pavienių individų indėlių sumą.

Kaip žinai, jeigu žinai, talentai yra mobiliausi iš visų 
žmonijos resursų. Ir dar žinantiems žinoma, kad visų ra-
sių ir socialinių grupių žmonės labiau vertina miestus, ku-
riuose puoselėjamas atvirumas ir tolerancija. Greta dar-
bo galimybių ir atlyginimų gyventojai taip pat nori, kad jų 
miestas pasižymėtų estetiniu grožiu, kad jame būtų įgy-
vendinamos naujos idėjos.

– Iš tikrųjų talentai linkę kauptis gražesnėse vietose 
parinktuose kapeliuose, – patikslino Nirutė.

– Pataikei. Bet klausyk toliau. Savelijui Kramarovui 
pavyko tik praturtėti. Keletas vaidmenų filmuose net ne-
kvepėjo Oskarais. Kai iš Tolimiausio Vakarų Krašto atva-
žiavo į Periją vieno festivalio rengėjų kvietimu, pasipylė 
telefonų skambučiai, įvairių kino studijų pasiūlymai. At-
sirado nemažai galimybių vėl tapti tuo, kuo yra buvęs, 
vėl mėgautis saldžiausiais šlovės vaisiais, bet jis skubėjo 
grįžti į savo namą prie tolimo Vandenyno, nes ten jo laukė 
vienintelė viso gyvenimo paguoda – maža dukrelė, kurios 
susilaukė būdamas 53 metų.

Matyt, tas vėlyvas stebuklas nemenkai prisidėjo, kad 
Savelijus taptų mano mėgstamiausiu kino aktoriumi.

– Aš vis tiek nieko nesuprantu. Gal per mažai 
išgėrėme.

– Tuoj suprasi. Šviesioje realybės pusėje, o gal men-
kame amžinybės tarpsnyje ir aš kažką pakartosiu: pavė-
luotai gims dukrelė, kuri taps atpildu už viską, kas ver-
tas atpildo. Bet jaučiu, kad ne čia esmė. Savelijus, nors 
ir turėdamas šalia stebuklų stebuklą – dukrytę name prie 
Ano Vandenyno, vis labiau vienišėjo, tapo labai religin-
gas, pradėjo gyventi atsiskyrėliškai. Jo gyvenimas darėsi 
uždaras – tarsi egzistencija be durų ir langų. 

Štai ir aš, gyvenęs ne vienoje vietoje, neretai pasi-
jausdavau tarsi kambariuose, kuriuose nėra langų ir du-
rų. Žinau, tikrai žinau, kad turėsiu tai, ko visą gyvenimą 
troškau, – dukrytę, nors esu vežiojamas po visokius dur-
nynus ir kitas slaptas vietas. Visa, ką turiu, priskiriu tik 
prie buities dalykų, smagaus likimo pokštų. Tikriausiai į 
aną laiką, į Rašytojų sąjungos koridorius, į literatūrinių 
renginių sales jau sugrįžti negalėsiu, kaip ir Kramarovas 

negalėjo grįžti į Periją, į jos kino studijas, į jam plojančias 
auditorijas, nors buvo kviečiamas ir viliojamas.

Gyveno prie Ano Vandenyno, bet jo gyvenimas 
buvo... Ne, ne Perijoje, ne jos sostinėje, o TEN – pra-
keiktame, atsisakytame, iškentėtame, išsvajotame, 
išsipildžiusiame...

Kitas išsipildymas – dukrelės pavidalu – įvyko per vė-
lai. Ir man tas pats bus. Ar gali būti visiška palaima, kai 
nežinai, ar spėsi savo begalinę meilę paversti konkrety-
be, kuri pamokytų gyvenimo, kad nereikėtų visko pradėti 
iš pradžių, kad nereikėtų perbristi tos skurdo balos, ku-
rią tau reikėjo perbristi, kuri daugelį sužlugdo ir palieka 
didžiojo gyvenimo užribiuose. Savelijus mirė per anksti – 
šešiasdešimt vienerių. Sunku pasakyti, ar jo dukrytei už-
teks materialaus ir dvasinio palikimo, ar pakaks pamo-
kymų, kad viską prasmingai įsisąmonintų. O jeigu ir būtų 
nemiręs, kažin, ar jis būtų mokėjęs gyventi tą didžiosios 
palaimos ir didžiosios ramybės gyvenimą, kai žinai, kad 
šalia tavęs alsuoja tavo kūnas ir kraujas, kuriam – Aukšty-
bių prisakymu – privalai atiduoti visas savo meilės galias.

Nei ČIA, nei TEN. Tragiška būsena. Turi savo gyveni-
mą ir jo tarsi neturi. Gerai, kad šalia turiu Svetlanos knygą 
„Meilės akvatorija“, kurią su autorės autografu iš Perijos 
sostinės parvežė kažkoks agentas. Knygoje daug apy-
braižų apie įžymiausius žmones. Ir apie Michailą Svetlo-
vą, ir apie Andrejų Voznesenskį, ir apie Grišą Anapolskį, 
žinomą aktorių, kurį teko pažinti ir šiek tiek pabendrauti 
Perijos sostinėje; deja, ir jis per daug anksti paliko ir žmo-
ną, ir teatrą, ir visus visus...

Toje knygoje, straipsnyje „Mano draugas Jonas“, gal 
kiek nepelnytai rašoma ir apie mane, cituojami mano laiš-
kai, eilėraščiai. Apie Savelijų nieko neradau. Matyt, Sve-
tlana jo nefilmavo. Bet iš tų pasakojimų „Neringoje“ man 
tiek daug išlikę, todėl atrodo, kad ji dar ką parašys...

Nei tautybės, nei specialybės nieko nereiškia. Čia 
kažkas iš likimų srities.
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JOVITA STANKOVIČIŪTĖ-LIEKIENĖ

Rytas migloje

Ryto migla – šiltas, ką tik pamelžtas pienas.

Brendi per lauką ražienų į mėlyną mišką,

Kojas basas gaivini nupjautoj rugienoj,

Sidabrinė rasa perlais tarpupirščiais trykšta.

Žeme šventoji, rugiai, uogos, maži akmenėliai –

Tavo. Aš – laumė, miglų skraiste apsisupus.

Šitiek vargo, skriaudų, nelaimių, mirčių pakėlei –

Priimki prakaitą sūrų, žodį, švelnų ar grubų.

Priimk rugio grūdą į savąją dirvą, aparti, pasėti.

Duona juodoji, tavo dosnumas – mums džiaugsmas.

Be nakties neauštų aušra po dangumi žvaigždėtu –

Sėkla nepūtų, jaunas rugys neaugtų.

Atsisveikinti laikas ateina – į tave iškeliauti.

Nurimk, širdie, susitaikyk, nepyki, neširski.

Šitoj žemėj kiti – į gylį, į tolį, į aukštį,

Jie užmirš girgždesį seno šulinio svirties.

O, kaip gera eiti į miglotą ražieną,

Jausti švelnumą šiurkščios prisilietimo sekundės,

Tegul bus palaimintas oro gurkšnis kiekvienas,

Akmuo, žiedas gėlės, kai atsimerkęs ryte nubunda.

JŪRATĖ MINELGAITĖ

(Gyvybės) Elgetavimas

Baimės reklamavimas

Teisėtumo imitavimas

Pavydo maskavimas

Tiesos ignoravimas

Paskalų graviravimas

Kasdieninis pataikavimas

Leisgyvio alsavimas

Bergždžias postringavimas

Toks – bedievių egzistavimas

Svetimas pageidavimas

Absurdo deklamavimas

Gyvybės elgetavimas

su 💛💛 jrtm

2017 m. kovo 5 d.

Raseiniai

Pranas Gudaitis. „Žiema Užupyje“. 2012 m., 44x66, aliejus, drobė.
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STANISLAVA KLEMĖ

Tuštybės mugėje skambėjimas varpais 

Žymėtus, tituluotus kviečia atgailavimui. 

Už kampo juodą spalvą skandinu 

Su potėpiais nuskintų mėtų, kartumu vaistažolės. 

 

Kaip krikšto rūbe – nei vienos dėmės. 

Klajūno vardas estafetėje kitam žaidėjui. 

Šėšeliai klupo su ąsočiais vandeny,  

Tiesas pasenusias už gryną auksą pasisėmę. 

 

Minia – tik kontūras retam rūke. 

Netikrą pinigą vėl vargetoms išgarbinti dalino.  

Blyškia žuvim manajame skylėtame tinkle 

Septynios nuodėmės su nuopuoliais devyniais.

STEPONAS MILTENIS
(1939–2013)

Naktį prie ežero

Šią naktį ežere mažoras

Surado savo gūžtą

Ir, rodos, ne vanduo, bet oras

Mažom bangelėm lūžta

Ir skleidžia skrupulingą vėją

Ne tik aplink – į širdį.

Linksma gaida man įsilieja, –

Ją paukščiai, žvėrys girdi.

Ir noris pasilikt lig ryto

Prie ežero lopšinės,

Kad vėl pradėčiau dieną kitą

Paskendęs kvapuose gimtinės.

ZUZANA BUDAITĖ-STUNŽĖNIENĖ

Pilkapis

Kažkas buldozeriais sustumdė pilkapį

Mirusiam sodui,

Kad paslėptų po juo nežmoniškumą,

Neišgirdusį šimtmečio aido

Seno ąžuolo širdy,

Nepamačiusį koplytstulpio mirties

Dilgėlynais apžėlusioj sodyboj.

Šventi gimtinės pamatų akmenys

Man dar šildo rankas,

Deginanti skausmo strėlė

Lyg žaibas įskelia mintį

Ir palieka pleventi lyg Vėlinių žvakę

Iškirstuos tėvo soduos...

Renata Lauraitytė, „Žinau...“. Akrilas, 90x100, 2019 m.
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Gintarė Norkienė, „Laukimas“. 2016 m., 21x30, autorinė raižymo technika

Pranas Gudaitis, „Nemezidė“. 2002 m., 65x54, aliejus, drobė
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Laurinavičius, Pranas, Žodžiai 
iš tylos, Raseiniai, Vilnius: „BMK lei-
dykla“, 2019

Pirmojoje poezijos rinktinėje pu-
blikuojama daugiau kaip penkis de-
šimtmečius apimanti literato kūry-
ba. Autorius subtiliai atskleidžia mei-
lę gimtajai šaliai ir artimui, apdainuo-
ja gamtą ir tautos istoriją, dalijasi vidi-
niais išgyvenimais, spręsdamas am-
žinuosius būties ir laikinumo klausi-

mus, į nūdienos negeroves žvelgia su ironija.

Martinaitis Marcelijus, Gyve-
nimas į praeitį: prisiminimų atšvaitai, 
Vilnius: Margi raštai, 2018.

Autentiški poeto pasisakymai, 
interviu apie save, literatūrą, kultū-
rą, etnografiją; straipsniai, poezijos 
intarpai.

Almonaitis Vytenis, Almonai-
tienė Junona, Ariogalos ir Betygalos 
kraštas: keliautojo žinynas, Kaunas: 
Keliautojo žinynas, 2018.

Leidinys skirtas norintiems išsa-
miau susipažinti su Ariogalos ir Bety-
galos kraštu – įspūdingais paduby-
sių peizažais, bažnyčiomis, piliakal-
niais, istorijos paminklais, žymiomis 
asmenybėmis.

Martinaitis Marcelijus, Pats 
sau nepažįstamas, Vilnius: Margi raš-
tai, 2018.

Pokalbių knygos „Gyvenimas į 
praeitį“ antroji dalis. Marcelijaus Mar-
tinaičio mintys apie poeziją, kūrybinį 
procesą, kūrybos intarpai; žurnalis-
tų pokalbiai su poetu, pasisakymai 
kolektyviniuose pokalbių forumuose, 
proginės kalbos. 

Knygų apie Raseinių kraštą ir kraštiečių autorių  
leidinių, įsigytų Raseinių Marcelijaus Martinaičio 
viešojoje bibliotekoje 2019-aisiais metais, sąrašas

Parengė Asta Kriščiokaitienė, 
Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Baužys Petras, Kai dan-
gus įsižvaigždėja, Raseiniai-Vilnius: 
UAB „BMK leidykla“.

Knygoje talpinami du kraš-
tiečio prozininko kūriniai: apysaka 
„Kai dangus įsižvaigždėja“ ir bio-
grafinis apsakymas „Želėk, Dieve“, 
skirtas literatūros klasiko Kristijono 
Donelaičio 300 metų jubiliejui.

Mėlinienė Ksavera, Ar me-
ni?, Kaišiadorys: Printėja, 2018.

Poetės kraštietės pirmojo po-
ezijos rinkinio „Ar meni?“ tęsinys, 
kurio pagrindinės temos – įsimin-
tini gyvenimo momentai ir gamtos 
grožis.
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Sąlyga Jonas, Jūra nepozuoja, 
Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaus-
tuvė, 2014.

Duoklė dviems autoriaus mei-
lėms: jūrai ir fotografijai. Taip galima 
apibendrinti fotografijų albumą „Jūra 

nepozuoja“. Knygoje pateikta nedidelė dalis kraštiečio, gydy-
tojo dr. Jono Sąlygos archyvuose sukauptų kadrų, kuriuose 
įamžinta Baltijos jūra.

Svarinskas Alfonsas. Nepa-
taisomasis. II dalis: monsinjoro Al-
fonso Svarinsko atsiminimai, Kaunas: 
Naujasis lankas, 2018.

Atsiminimų knygoje rezisten-
tas monsinjoras Alfonsas Svarinskas 
aprašo savo gyvenimo laikotarpį nuo 
1965 iki 1988 metų. Antroje atsimi-
nimų dalyje pasakojama apie tarnys-
tę Miroslavo, Kudirkos Naumiesčio, 
Igliaukos ir Viduklės parapijose bei 

trečiąjį suėmimą.

Kalenda Česlovas, Profeso-
rius Eugenijus Meškauskas, Vilnius: 
Margi raštai, 2018.

Kraštiečio, profesoriaus Č. Ka-
lendos knyga apie kitą kraštietį – pro-
fesorių, filosofą Eugenijų Meškauską, 
dirbusį Vilniaus universitete XX a.

Nijolė Ambrazaitytė: Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai, 
Vilnius: Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų klubas, 2018.

Leidinys supažindina su Lietu-
vos Nepriklausomybės Akto signata-
rės, operos solistės, kraštietės Nijo-
lės Ambrazaitytės biografija, kūrybi-
ne ir politine veikla.

Girdžiūtė-Kazlauskienė Gre-
ta, Makiažo receptai, Vilnius: Stan-
dartų spaustuvė, 2018.

Visažo meistrės, kraštietės Gre-
tos Girdžiūtės-Kazlauskienės antroji 
knyga, kurioje autorė dalijasi įvaizdžio 
kūrimo patarimais, paslaptimis, idėjo-
mis ir sėkmės receptais.

Gaižauskaitė Zita, Žvalgos ga-
tvėj šviesoforas: eiliuota pasakaitė, 
Kaunas: Repro spaudos įmonių gru-
pė, 2019.

Nauja poetės kraštietės knyge-
lė vaikams.

Rundžių kaimo šviesulys: pasa-
kojimas apie kunigą Stanislovą Tvari-
joną, Kaunas: Tarptautinis karalienės 
Jadvygos studijų ir mokymo institu-
tas, 2019.

Leidinyje pateikiama kunigo S. 
Tvarijono, kunigavusio Raseinių, Vi-
duklės, Kalnujų bažnyčiose, biografi-
ja ir meninė kūryba.

Gaižauskaitė Zita, Iš vieno ka-
mieno: eilėraščiai vaikams, Repro 
spaudos įmonių grupė, 2019.

Nauja poetės kraštietės knyge-
lė vaikams.

Raseinių meno mokykla, Ra-
seiniai-Vilnius: UAB „Puiki spauda“, 
2019.

Informacinis leidinys, skirtas 
Raseinių meno mokyklos 60 metų 
jubiliejui.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetis: renginiai Raseinių krašte, 
Raseiniai: Raseinių rajono kultūros 
centras, 2018.

Renginių, skirtų Valstybės atkū-
rimo dienai, fotoalbumas.
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Miknevičius Lukas, Už vėjo 
tuščia: rimuoti ir nerimuoti eilėraščiai, 
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos 

leidykla, 2019.

Lietuvos rašytojų sąjungos lei-
dyklos skelbtame pirmosios poezi-
jos knygos konkurse poetas kraštie-
tis Lukas Miknevičius laimėjo pirmą-
ją vietą. 

Bitvinskas Linas, Vaikiškas 
parkas, Anykščiai: Anykščių rajono 
savivaldybės Liudvikos ir Stanislo-
vo Didžiulių viešoji biblioteka, Vilnius: 

Petro ofsetas, 2019.

Autoriaus kraštiečio pirmoji ei-
lėraščių knyga vaikams, kurioje svar-
biausia yra ne tai, kas matoma, o tai, 
kas jaučiama.

Bitvinskas Linas, Daiktų gy-
venimas, Anykščiai: Anykščių rajono 
savivaldybė, Vilnius: Petro ofsetas, 

2019.

Kraštiečio poeto vaikiškų eilė-
raščių knyga suaugusiems.

Bitvinskas, Linas, Kodėl miške 
švilpauti negalima, Vilnius: labdaros ir 
paramos fondas „Švieskime vaikus“, 

2019.

Rašytojo kraštiečio eilėraščių 
knyga – penktojo Nacionalinio vaikų 
literatūros konkurso (2017 m.) trečio-
sios premijos laimėtoja.

Budaitė-Stunžėnienė Zuza-
na, Atodangos 1947–1919, Ukmer-
gė: Valdo leidykla, 2019.

Poetės kraštietės dokumenti-
ne medžiaga grįstoje dokumentinėje 
apybraižoje sudėta praėjusio gyveni-
mo mozaika: atsiminimai, dokumen-
tai, publicistika su poezijos intarpais. 
Minimi sunaikinto autorės gimto-
jo Rumšių kaimo (Raseinių r.) įvykiai 
bei Ukmergės krašto žmonės istori-

jos vingiuose.

Vaišvila Alfonsas, Nenusilen-
kusi Šiluva, Vilnius: Versmė, 2018.

Apie Laisvės kovas – garbin-
giausią ir tragiškiausią tautos istorijos 
dalį. Leidinys skiriamas visiems Šilu-
vos regiono laisvės kovotojams.

Bitvinskas Linas, Viena diena 
be skėčio, Anykščiai: Anykščių menų 
inkubatorius – menų studija, Vilnius: 

Petro ofsetas, 2018.

Poeto kraštiečio eilėraščių kny-
ga su vertimu į prancūzų kalbą. Vertė 
Ruti Russelli (Rūta Martorana).

Gynėvė 2019 m.: [fotoknyga], 
Fotobitės.lt, 2019.

Kaimo bendruomenės „Gynėvė“ 
laisvalaikio akimirkos fotografijoje.
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Visuomeninė organizacija Butkiškės kaimo bendruo-
menė tikriausiai yra vienintelė bendruomenė ne tik Rasei-
nių rajone, bet ir visoje Lietuvoje, jau 16 metų kas mėnesį 
išleidžianti savo laikraštį „Butkiškės balsas“. Kai su tuo-
metiniu Butkiškės parapijos klebonu Gintu Rumševičiu-
mi sugalvojome kartu leisti laikraštį, ilgai mąstėme apie 
jo pavadinimą. 2003 metų balandžio mėnesį išėjo pirma-
sis laikraščio „Butkiškės balsas“ numeris. Iki 2006 m. bir-
želio mėnesio (38 numerius) jis buvo Butkiškės kaimo 
bendruomenės ir parapijos laikraštis. Vėliau 153 nume-
rius išleido viena bendruomenė, kadangi klebonas Gintas 
buvo perkeltas į kitą parapiją. Šių metų liepą išleistas 191 
laikraščio numeris. 

Tai nedidelio formato, keturių puslapių nespalvotas 
laikraštis. Tik du numeriai buvo išleisti spalvoti. Laikraš-
tyje aprašome visus bendruomenėje vykusius renginius 
ir įvykius, publikuojame vietinių literatų ir kraštiečių po-
etų kūrybą, skelbimus, padėkas, užuojautas, sveikini-
mus bendruomenės nariams jubiliejinių gimtadienių pro-
ga. Aprašome ir kaimo gyvenimą. Išspausdinome gyven-
tojų prisiminimus apie buvusį ilgametį kolūkio pirmininką 
Vladą Bertulį, Butkiškėje klebonu dirbusį Tėvą Stanislovą, 

taip pat apie kitus paprastus darbščius Butkiškės kaimo 
žmones. Dažname laikraščio numeryje galima rasti ir po 
keletą anekdotų nuotaikai pakelti. 

Laikraštis leidžiamas 300 egzempliorių tiražu, iš viso 
išleista apie 57 tūkstančius laikraščių. Visus juos mums 
spausdino vieninteliai šio laikraščio rėmėjai  – Ramu-
nė ir Stasys Pakarkliai. Bendruomenė jiems labai dėkin-
ga, kaip ir visiems žmonėms, rašantiems į šį laikraštį. Vi-
sų bendromis pastangomis „Butkiškės balsas“ tampa tik 
įdomesnis ir turiningesnis. Jis skaitomas ne tik Butkiškė-
je, bet ir visame rajone ar net už jo ribų. Apie mūsų leidinį 
rašė rajoniniai laikraščiai „Alio, Raseiniai“, „Naujas rytas“, 
Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos mėnraštis 
„Gintaro gimtinė“. TV3 laidos „Apie ūkį ir bites“ reportaže 
apie Butkiškės kaimo bendruomenę buvo pasakojama ir 
apie mūsų „Butkiškės balsą“. 

Kartais šis laikraštis būna įdomesnis, kartais gal ir ne 
toks įdomus, galbūt ne visada labai meniškos ir kokybiš-
kos nuotraukos, bet tai yra visų mūsų laikraštukas ir todėl 
jis mums toks brangus. Nesustosime ir tęsime jo leidybą. 
Tad gero skaitymo ir iki naujų susitikimų. 

„Butkiškės balsas“

Butkiškės balso leidėjai. Iš kairės: kun. Gintas Rumševičius, 
Ramunė Pakarklienė, Stasys Pakarklis, Linas Bielskis

Rašantys į laikraštį

Linas Bielskis, Butkiškės kaimo bendruomenės pirmininkas
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Lietuvos bienalių paletėje atsiranda dar viena nauja 
spalva – šiemet rengiama pirmoji Šiluvos meno bienalė. 
Oficialus atidarymas įvyko birželio 13 dieną Šiluvos ba-
zilikoje – čia nuskambėjo specialiai bienalei sukurto šiuo-
laikinės muzikos opuso „Atverkite man teisumo vartus“ 
premjera (kompozitorius Arnas Mikalkėnas).

Raseinių rajono savivaldybė puoselėja viltį matyti Ši-
luvą ne vien kaip tikinčiųjų susibūrimo vietą tradicinių at-
laidų metų, bet ir garsinti ją kaip Europos piligrimystės 
centrą, kuriame savo nišą rastų ir solidūs kultūros, meno 
renginiai. Stebuklas gali šioje vietoje pasikartoti, tik šį sy-
kį jau kitu pavidalu – kūrybinės energijos proveržiu. Bie-
nalės programoje – parodos, įvietintos skulptūros, objek-
tai, instaliacijos, žemės meno kūriniai, kūrybinės dirbtu-
vės ir po miestelį su molbertais nomadiškai klajojantys 
tapytojai.

Lietuva tiesiog kunkuliuoja meniniais įvykiais, čia 
nestinga ir bienalių tipo renginių. Kuo gi ypatinga Šilu-
vos bienalė? Pirmiausia, šios bienalės temą pasufleravo 
unikali vietos istorija, kurią nulėmė daugiau nei prieš 400 
metų įvykęs stebuklas. Kalvinų dvasininkas, prisiartinęs 
prie akmens, paklausė verkiančios mergelės: „Mergaite, 
ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vie-
toje buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia ariama ir 
sėjama.“ Tai tarusi, ji pranyko.

„Atverkite man teisumo vartus“ (Ps 118:19) – naujas 
šiuolaikinės muzikos kūrinys tokiu įkvepiančiu pavadini-
mu – pirmą kartą nuskambėjo birželio 13 d. 19 val. Šilu-
vos bazilikoje. Šia premjera prasidėjo tarptautinė Šiluvos 
meno bienalė.

Kūrinio autorius – kompozitorius, multiinstrumenta-
listas, muzikos pedagogas Arnas Mikalkėnas, kurio mu-
zikinės veiklos sritis labai plati – improvizacinė, elektro-
akustinė muzika, džiazas. Tai garsui atidus kūrėjas, sie-
kiantis peržengti bet kokius muzikinius rėmus, ieškantis 
savito santykio su muzika.

Būtent tokia muzikos stilių įvairovė atsispindėjo nau-
jojo kūrinio kompozicijoje. Žinoma, Senojo Testamento 
tekstas apibrėžia tam tikras ekspresijos ribas, tačiau kon-
certe galėjome išgirsti visiškai netikėtų derinių, įkvėptų 

šio drąsaus muzikos eksperimentatoriaus fantazijos.
Intriguojanti ir pati atlikėjų sudėtis – vokalo partijas 

atliko solistė Dana Indane (LV), VU Kauno fakulteto mer-
ginų choro „Veni Gaudere“ grupė ir trys improvizacinės 
muzikos atlikėjai – Tomas Razmus (saksofonai), Simonas 
Kaupinis (tūba) ir pats muzikos autorius Arnas Mikalkė-
nas (perkusijos).

Taigi, 2019 metų birželio 13-oji – ypatinga diena šių 
dienų Šiluvos istorijoje: po bazilikos skliautais pirmą kartą 
suskambėjo naujas muzikos kūrinys. 

Pirmąją bienalės dieną Piligrimų informacijos centre 
taip pat atidaryta Agnės Jonkutės tapybos paroda. Rami-
nančios pilkos spalvos dėmės pasitiko atėjusius į parodos 
atidarymą. Pirmasis įspūdis – įrėminti apniukusio dan-
gaus lopinėliai ar nurimusios po audros jūros fragmentai. 
Tačiau tai tik apgaulingas, hipnotizuojantis sidab ro mėlis, 
kurio gelmėse slypi visai kiti kodai. Šis pilkasis minima-
lizmas neatsiveria iš karto, tiesiog reikia nusikratyti kiek-
vieną dieną mus persekiojančio įkyraus aplinkos margu-
myno, mintyse „nurengti“ šį nenatūraliai spalvotą pasaulį 
iki pirmapradžio būvio. Tada prabyla kiekvienas potėpis, 
ir įmanoma įžvelgti labai individualią prasmę šiuose pilkų 
atspalvių kloduose. 

Žinoma, šitos pilkosios ekstazės būsenoje nejučia 
užplūsta vaizdiniai, įkvėpti ypatingos šio Lietuvos mies-
telio pamaldumo auros. Galvoje ima suktis padriki Nau-
jojo Testamento fragmentai ir skambėti Pranašo žodžiai. 
Tai neišvengiamas pašalinis efektas, tačiau jis padeda 
suvokti, kad meno kalba, kaip ir esminės tikėjimo tiesos, 
nereikalauja daug žodžių. Jėzaus pamokymai buvo labai 
paprasti – apie grūdą, nesudygsiantį ant suvažinėto kelio, 
ar nepraktišką piemenį, išėjusį ieškoti vienos avelės. Šių 
dienų edukatoriai galėtų paprieštarauti: tie žodžiai buvo 
skirti paprastiems žmonėms – žvejams, nusidėjėlėms ir 
panašiai, mums jau reikia daug rafinuotesnių paaiškini-
mų. Petras su Simonu metė savo tinklus ir nusekė paskui 
mokytoją, vos jį išgirdę. Ar mes paliktume savo interneti-
nius tinklus, jei į mus kreiptųsi netikėtai pasirodęs Dievo 
Sūnus? Aišku, ne, mes jo net nepažintume...

Agnė Jonkutė taip pat nedaugžodžiauja savo kūry-

Šiluva taps ne tik maldininkų, bet ir 
šiuolaikinio meno piligrimų traukos vieta

Arūnas Kazlauskas, bienalės kuratorius

, 
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Agnės Jonkutės paroda Šiluvos Piligrimų informacijos 
centre. Vytaliaus Judicko nuotrauka

Parodos atidarymas.Sigito Gudaičio nuotrauka

Bienalės komanda: Arūnas Kazlauskas ir Algimantas 
Šlapikas. Sigito Gudaičio nuotrauka

Tapybos parodos atidarymas. Sigito Gudaičio nuotrauka

ba, jos meno kalba taupi ir santūri. Tiesiog reikia ilgiau 
pabūti su jos paveikslais ir ir pilkasis sidabro mėlis praby-
la, tuščios erdvės užsipildo paslėptomis prasmėmis. 

„Man įdomu žmogus, kaip stebėtojas, ir tuščios er-
dvės, šiuo atveju fiziškai neapkrautos ir išvalytos archi-
tektūrinės erdvės, santykis, kuomet nurimus informaci-
niam triukšmui stebėtojui atsiveria kasdienybėje „pasime-
tęs“ šviesos grožis. Man ypač įdomus šviesos kelias pa-
viršiumi, jos pasirodymas bei išnykimas“, – taip apie savo 
kūrybą kalba dailininkė.

Liepos 13 d. prasidėjo antroji Šiluvos bienalės dalis 
– meno simpoziumas. Jį triukšmingai paskelbė seksteto 
BRASSPALVOS pučiamųjų garsai.

Visai kitą nuotaiką spinduliavo audiovizualinio meno 
grupės BIONICS (Lina Pranaitytė, Urtė Pakers) instalia-
cija PULSAR. Atvėrus duris į seną žydų prekeivio sandė-
lį, tolimajame kampe mirguliuojantis objektas, gaubiamas 
įvairiaspalvės aureolės, atrodė tarsi ateivių kosminis lai-
vas, skleidžiantis savitus komunikavimo garsus ir ženklų 
šifrus. Nejučia apėmė pakilaus laukimo būsena – tuoj tuoj 

tapsime pirmojo kontakto su nežemiškosiomis civilizaci-
jomis liudininkais...

Vėliau išsigrynino ir kitos asociacijos – ant rąstų sie-
nos matomas užrašas „1947“ primena jau visai kitą isto-
riją – tais metais čia buvo suvaryti miestelio ir apylinkių 
žmonės, vėliau ištremti į Sibirą. Gal instaliacija sustiprino 
ir ėmė transliuoti į pastato sienas įsismelkusias nežino-
mybės nuojautas, kolektyvinės sąmonės impulsus, įrašy-
tus šioje aplinkoje ir išlikusius iki mūsų dienų.

Vos suderinus savo pasąmonės dažnį su naujomis 
objekto pulsacijomis, jis, tarsi reaguodamas į mūsų jaus-
mus, ima keistis ir pereina į naują savo spinduliavimo fa-
zę – iš niekur atsiranda visai kitoks optinis spektras ir mi-
glotos šviesos lygiagretės, kertančios visą pastato erdvę. 
Tai dar viena vizualinio pasakojimo dalis, papildyta pro 
užkaltus langus besiskverbiančios vakarėjančios saulės 
spindulių.

„Mūsų instaliacija – tai pirmapradžio akmens simbo-
lis. Matydami akmenį, dažniausiai jį suvokiame kaip ne-
kintantį, stabilų objektą. Tačiau akmuo savyje talpina visą 
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Instaliacija Pulsar III. Sigito Gudaičio nuotrauka Algimantas Šlapikas. Gultas. Arūno Kazlausko nuotrauka

Ikonografijos seminaras. Arūno Kazlausko nuotrauka

informaciją, kuri įsismelkia į jo paviršių per tam tikrą laiką. 
Tai – tam tikra prisiminimų, pėdsakų talpykla, kuri insta-
liacijoje PULSAR suyra ir išsisklaido į daugybę skirtingo 
dydžio patirčių, spinduliuojančių savo sukauptas istorijas, 
likimus“, – taip savo objektą pristato autorės.

Antroji meno simpoziumo diena leido šiek tiek len-
gviau atsikvėpti – jokios mistikos, jokių spinduliuojančių ir 
nesuprantamo dažnio garsais prabylančių objektų. Tikras 
stabilus akmuo, tapybiškai aprūdijęs plienas – įprastos 
Algimanto Šlapiko skulptūrų medžiagos. Tačiau nereikia 
apsigauti – akmuo gali būti toks pats įtaigiai išraiškingas 
kaip ir bet kuris kitas šiuolaikinio meno objektas. Tuo ga-
lėjo įsitikinti visi, apsilankę autoriaus skulptūrų ekspozici-
joje parke priešais Šiluvos gimnaziją. 

Trys objektai, trys skirtingos tūrinės įtaigos, galbūt 
bendras šių objektų naratyvas – niekada neišnykstanti ri-
ba tarp žmogaus siekio ir galimybės. Patogus klauptas 
su stebėjimo angomis, kuriose galima pamatyti tik bega-
linę tamsą, akmeninis gultas, vienu galu panyrantis į že-
mę, veido profilis, peraugantis į masyvią akmeninę taurę. 
Žmogaus būtis yra baigtinis procesas, ribinė atskirtis gali 
staiga atsirasti bet kurioje jo dalyje, ir tada, atmetus iliuzi-
jas, tenka pradėti viską iš naujo.

Bienalės meno simpoziumą tęsė seminarai, kūrybi-
nės dirbtuvės, parodos.

Liepos 18 d. Vaiva Kovieraitė-Trumpė „transfer“ gra-
fikos technologijos seminare demonstravo tikrus stebu-
klus, kai menas gali gimti tiesiog čia ir dabar naudojant 
paprastas priemones, įsigyjamas ūkinių prekių parduotu-
vėje. Skiedikliai, grindų lakas, pigmentai ir net sena vio-
letinė kopijavimo juostelė tapo meninės kūrybos priemo-
nėmis, suteikiančiomis galimybę neribotai fantazijai. Nuo-
traukų kompozicijos, virstančios įstabiais grafikos meno 
kūriniais – ir visa tai per kelias kūrybos valandas... 

Visai kita atmosfera vyravo Boriso Jokubauskio iko-
nografijos užsiėmimuose. Ikonų tapybos tradicija, gyva-
vusi vieningoje Bažnyčioje, o vėliau puoselėta krikščio-
niškuose Rytuose, išgyveno savo „aukso amžių“ ir nuos-
mukio periodus. Kaip sakralinis objektas ir kaip meno 
kūrinys ikona atgimė tik po II pasaulinio karo, pirmiausia 
Europoje, vėliau Amerikoje. Visas šias ikonografijos pe-
ripetijas trumpoje apžvalgoje pristatė dr. Kristina Jurgita 
Pačkauskienė. Žinoma, mums, įpratusiems prie laiko pa-
tina padengtų, papilkėjusių senųjų ikonų atvaizdų, ryškio-
mis spalvomis spinduliuojančios naujosios gali pasirodyti 
pernelyg dekoratyvios, netekusios savo „paslapties“, ta-
čiau restauruota sakralioji viduramžių tapyba buvo būtent 
tokia: ryški, aiški, konkreti. Kaip tik dėl to šis sakralinio 
meno kūrinys prabyla tiesiogiai, jo vizualinė kalba švari 
ir koncentruota, neužteršta jokių pašalinių istorinių įtakų.

Ypatingas Šiluvos meno simpoziumo dalyvis – sve-
čias iš Portugalijos Bruno Gaspar. Jį buvo galima sutikti 
įvairiose vietose spėriai žingsniuojantį po miestelį, ieškan-
tį erdvės savo kūrybinių sumanymų įgyvendinimui. Bruno 
– tikras meno piligrimas, klajojantis po platųjį pasaulį ir vi-
sur paliekantis meniškus savo buvimo ženklus. Ironiškas 
jo autoportretas dabar jau žvelgia ir nuo sienos pagrin-
dinėje Šiluvos gatvių sankryžoje, viena primerkta akimi, 
tarsi bylojantis: „Taip, aš stebiu jus, niekur nuo mano įdė-
maus žvilgsnio nepaspruksite...“ Be gatvės meno, Bruno 
dar suspėjo parengti tapybos ir objektų ekspoziciją, kuri 
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Sienos tapyba. Arūno Kazlausko nuotrauka

Bruno Gaspar sienų tapyba. Sigito Gudaičio nuotrauka

Evaldo Mikalauskio darbai. Arūno Kazlausko nuotrauka

kartu su Aistės Juškevičiūtės tapybos dar-
bais eksponuojama Šiluvos piligrimų infor-
macijos centre.

Ant kalvelės šalia informacijos cen-
tro jaukiai įsikūrė keturi dideli Evaldo Mi-
kalauskio grafikos darbai. Kosmosas, dan-
gus, akmuo ir kalnas – šios keturios mate-
rijos apraiškos atspindi žmogaus egzisten-
cijos transformacijas, nuo didžiojo visatos 
sprogimo iki pirmųjų žmogaus meniškumo 
proveržių – piešinių ant sienų olose. Tiesa, 
šį kartą ant akmens įamžinti ne pirmykš-
čiai medžiotojai ir dievai, bet mažos kaimo 
parduotuvėlės (kažkur Lietuvoje) lankytojų 
portretai. Evaldas keletą mėnesių kruopš-
čiai piešė ir rinko žmonių portretus, vėliau 
jie sugulė į kompoziciją ant akmens. Šis 
virtualus akmuo, deja, tikriausiai negyvuos 
tūkstantmečius...

Šiluvos gimnaziją po plenero tiesiog 
užtvindė tapybos darbai, paroda surengta 
dviejuose pastato aukštuose, eksponuoja-
ma daugiau kaip 40 darbų. Penki tapytojai 
iš skirtingų šalių – Oksana Svizhak (UA), 
Valerija Moskvitina-Dmytriieva (UA), Ma-
rina Konovalova (BLR), Daniel Gromacki 
(PL) ir Valentinas Varnas (LT) – per savaitę 
išnaršė kiekvieną miestelio gatvelę ir lau-
kus aplinkui, ieškodami vienintelio ypatingo 
žvilgsnio į Lietuvos šventovę. Žinoma, dar 
vienas Švč. Marijos apsireiškimas būtų ga-
lėjęs tapti puikiu siužetu tapybos darbams, 
tačiau, nepaisant visų pastangų, jo užfik-
suoti dailininkams taip ir nepavyko... O gal 
pavyko? Juk apsireiškimo ženklus tikriau-
siai iki šiol galima įžvelgti kiekvienoje šio 
miestelio detalėje.

Ir pagaliau dar vienas kūrėjas, turintis 
savitą žvilgsnį į religiją ir tikėjimą, Andrius 
Kviliūnas savo vaizdo darbuose su lengva 
ironija žvelgia į krikščionybės istorijas, per-
keldamas jas į šiuolaikinį pasaulį. Kokia yra 
šių laikų Marija Magdalietė? Ar dar kaž-
kam kiltų mintis ją užmėtyti akmenimis, juk 
jos nuodėmė šiais laikais yra tokia įprasta 
ir visiškai toleruotina... Vėl pasirodžiusiam 
Pranašui žemėje tiesiog nebūtų ką veikti – 
nuodėmės, už kurias jis mirė ant kryžiaus, 
tapo gyvenimo norma... Skvarbus ir koke-
tuojantis Andriaus Kviliūno žvilgsnis, lėtas, 
meditacinis vaizdo kitimo tempas tarsi už-
buria, perkeldamas į absurdišką erdvę, pa-
ralelinį pasaulį, ir nejučia imi abejoti, ar ta-
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Bienalės atidarymas birželio 13 d. Premjera – šiuolaikinės muzikos kūrinys 
„Atverkite man teisumo vartus“ (PS 118). Arūno Kazlausko nuotraukos

vo sąmonė savo egzistencijai pasirinko pati tinkamiausią 
iš šių pasaulių, gal vis dėlto reikėtų peršokti į kokį gretuti-
nį, tinkamesnį, kuriame dar egzistuoja stabilios vertybės.

Andriaus siurrealistinius vaizdus garsais papildė gru-
pė ONE TWO Free, šį kartą prie Jūros Elenos Šedytės 
(vokalas) ir Mėtos Pelegrimaitės (fleita) prisijungė sak-
sofonininkas Kazimieras Jušinskas. Toks vaizdų ir gar-
sų kokteilis sukėlė švelniai psichodelinę ekstazę, ir salėje 
buvusi Birutė Letukaitė, pakėlusi nuo kėdžių artimiausius 
žiūrovus, net ėmė kurti naują šokio spektaklį...

Nutilus bienalės šurmuliui, sutrikdžiusiam įprastą Ši-
luvos ramybę, miestelio pakraštyje liko tik vieniša žemės 
meno instaliacijos kūrėja Greta Kardišiūtė. Ji toliau kan-
triai smaigstė į žemę šimtus medinių šiaudelių, kurdama 
ažūrinį 5x7 m dydžio paveikslą „Paliestas“. Žinoma, me-
nininkė nebuvo viena, darbas, kuriamas Šiluvos mieste-

lio prieigose, patraukė kiekvieno pravažiuojančio akį, pri-
versdamas sustoti ir pasidomėti, kas čia vyksta.

Simpoziumo metu kavinėje „Šiluvos karūna“ veikė 
bienalės klubas su savo diskusijomis, pokalbiais ir, aišku, 
džiazo muzika. Jaunų atlikėjų iš Vilniaus trio – Kristupas 
Kmitas (būgnai), Grigas Andrulis (klavišiniai) ir Pijus Oras 
(bosinė gitara) – tiesiog užbūrė publiką savo sunkiai į ko-
kius nors rėmus įspraudžiamos muzikinės stilistikos įvai-
rove. Šis suvaldytas ir įprasmintas muzikinis chaosas ki-
to nuo jautrių virpesių iki pašėlusio ritmo proveržių. Puiki 
įžanga į meno improvizacijų pasaulį.

Meno simpoziumas baigėsi, tačiau bienalė tęsia-
si. Rugsėjo mėnesį numatytas labdaringas meno kūrinių 
aukcionas, vėliau – Sauliaus Vaitiekūno, Sigitos Maslaus-
kaitės-Mažylienės, fotografo Tado Kazakevičiaus paro-
dos. Numatome išleisti išsamų bienalės katalogą.
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VASARIS 

KOVAS 

Regioninė vokalinių ansamblių, kapelų, solistų 
duetų šventė „Dainuojanti Lietuva“ Ariogaloje. 

Raseinių r. kultūros centro nuotrauka

Lietuvos geležinkelių akcija Vasario 16-ajai. Lyduvėnų tiltas. 
E. Viršilo ir Lyduvėnų bendruomenės nuotrauka

Raseinių r. savivaldybės „Auksinio lūšiuko“ 
apdovanojimai. Vytaliaus Judicko nuotrauka

Pavasario lygiadienis ant Kejėnų piliakalnio.  
Vytaliaus Judicko nuotrauka

Raseinių r. kultūros centro Dailės 
studijos moksleivių ir vadovės 
Dalios Rapalytės parodos „Mano 
mėgstamiausia knyga“ atidarymas 
Raseinių Marcelijaus Martinaičio 
viešojoje bibliotekoje ir tarptautinio 
konkurso „Kur nusileis mano 
erdvėlaivis“ dalyvių apdovanojimas. 
Rūtos Gudžiūnienės nuotrauka
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Kultūros diena. Vytaliaus Judicko nuotrauka
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GEGUŽĖ

IX folkloro Festivalis „Aš padainūsiu dainų dainelę“ 
Raseiniuose. Vytaliaus Judicko nuotrauka

Rajoninis liaudiškų dainų ir šokių festivalis „Už Raseinių 
ant Dubysos“. Vytaliaus Judicko nuotrauka

Respublikinė muzikuojančių šeimų šventė 
Nemakščiuose. Vytaliaus Judicko nuotrauka

Raseinių dekanato Šeimų šventė.
Irenos Dambrauskaitės nuotrauka
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BIRŽELIS

Vaikų gynimo diena Raseiniuose. 
Vytaliaus Judicko nuotrauka

Ariogalos džiazo festivalis.  
Arūno Kazlausko nuotrauka

Memorialai Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio Tarybos  
1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarams Jonui 

Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai atminti.

Gedulo ir vilties diena.  
Vytaliaus Judicko nuotrauka

Šventė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai,  
„Skambėk, lietuviškas žodi!“. Rūtos Gudžiūnienės nuotrauka
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Renginys „Giesmė gimtajam kraštui“  
Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų 

bažnyčioje. Vytaliaus Judicko nuotrauka

Spektaklis „Tylos monologai“ Eimuntui Nekrošiui 
atminti Šiluvoje. Vytaliaus Judicko nuotrauka

VIII. RASEINIŲ KRAŠTO KULTŪROS KRONIKA

Kraštiečio Jono Sąlygos fotografijų parodos „Jūra nepozuoja“ 
atidarymas Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešojoje bibliotekoje. 

Rūtos Gudžiūnienės nuotrauka

Valstybės diena Molavėnuose. Spektaklis „Paskutinė karaliaus Mindaugo diena“. 
Vytaliaus Judicko nuotraukos
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Meninė akcija „Vandens taku“ Maironio tėviškėje  
Pasandravio istoriniame draustinyje. Gintarės Norkienės nuotrauka

RUGPJŪTIS

II-asis Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalis.  
Koncertas  Maslauskiškių malūne. Sigito Gudaičio nuotrauka

Raseinių fontano atidarymas. 
Vytaliaus Judicko nuotrauka

RUGSĖJIS

Renginių ciklas-mėgėjų teatrų festivalis „Šiluvos 
Devyndienis 2019“. Prano Laurinavičiaus nuotrauka

Šventė „Rudens bendrystės sodas“ Raseiniuose.  
Prano Laurinavičiaus nuotrauka
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SPALIS

Kryžkalnyje įleista simbolinė kapsulė, žyminti memorialo 
Lietuvos partizanams statybos pradžią.  

Vytaliaus Judicko nuotrauka

Sakralinės muzikos chorų festivalis 
„Regina Angelis“ Šiluvoje.

Viliaus Stankevičiaus nuotrauka

Aitvarų festivalis Simono 
Stanevičiaus sodyboje-muziejuje. 

Sigito Gudaičio nuotrauka

VIII. RASEINIŲ KRAŠTO KULTŪROS KRONIKA

Raseinių menininkų bendrijos „Pegasas“ parodos „Žmogus“ atidarymas Raseinių Marcelijaus 
Martinaičio viešojoje bibliotekoje. Prano Laurinavičiaus nuotraukos  
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1740 m. Raseiniuose įsikūrė vienuoliai pijorai – 280

1743 m. Raseiniuose pradėjo veikti aukštesnioji pijorų mokykla (iš pradžių 3, vėliau – 6, dar vėliau – 4 klasės). Pijorų 
kolegija kartu su Kražiuose veikusia mokykla tuo metu Žemaitijoje buvo svarbiausios švietimo įstaigos.

1845 m. patvirtintas Kauno gub. Raseinių apskrities herbas – 175

1880 m. Raseiniuose įkurta pirmoji spaustuvė – 140

Įkūrėjas M. Dvoržecas.

1910 m. įkurta Š. Kadušino spaustuvė – 110

Spaustuvė veikė iki 1941 m. (iš pradžių Prekyvietės, vėliau Spaudos gatvėje). 

1920 m. vasario 8 d. Raseiniuose, Š. Kadušino spaustuvėje, išleistas pirmasis visuomenės ir literatūros sa-
vaitraščio „Žemaičių žinios“ numeris – 100 

Leidinio redakcija veikė Nemakščių g. 92. Tais pačiais metais Lietuvių jaunimo lavinimosi ratelio „Banga“ literatūrinė 
sekcija Raseiniuose pradėjo leisti humoro žurnalą-laikraštį „Raseinių Magdė“ (leistas iki 1927 m., išėjo 11 numerių).

1950 m. įkurti Raseinių ir Ariogalos rajonai – 70

1950 m. birželio 20 d. iš Raseinių apskrities apylinkių suformuotas naujas administracinis darinys – Raseinių rajonas. 
Ariogalos rajonas egzistavo iki 1962 m.

1955 m. pradėjo veikti Raseinių siuvimo fabrikas „Šatrija“ – 65

1975 m. įkurtas Raseinių kraštotyros muziejus – 45

1990  m. Raseiniai pradėjo naudoti savo senąjį istorinį herbą. Daugeliui miesto gatvių sugrąžinti senieji 
pavadinimai – 30

1995 m. įkurta UAB Norvelita – 25

Lietuvos ir Norvegijos uždaroji akcinė bendrovė „Norvelita“ yra viena didžiausių ir žinomiausių žuvų perdirbimo įmonių 
šalyje.

M E TA I
2020
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SAUSIS

Vytautas Griganavičius – 95

Gimė 1925 m. sausio 9 d., Ukmergės apskr. Ryklikų kaime. Kunigas. Nuo 1977 m. 
gyveno Raseiniuose, 1977–1992 m. buvo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų baž-
nyčios klebonas. Raseinių garbės pilietis. Mirė 2008 m. Palaidotas Raseinių Švč. Mer-
gelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios šventoriuje.

Alfonsas Svarinskas – 95

Gimė 1925 m. sausio 21 d. Kadrėnų k., Ukmergės apskr. Katalikų dvasininkas, mon-
sinjoras, disidentas, politinis veikėjas, karo kapelionas, atsargos pulkininkas. Raseinių 
garbės pilietis. 1976–1983 m. Viduklės parapijos klebonas. Mirė 2014 m., palaidotas 
Dukstynos k., Ukmergės r.

VASARIS

Alfonsas Vaičiulis – 75 
Gimė 1945 m. vasario 16 d. Vilkiškių k., Šiluvos par., Raseinių r. Literatas, poetas, 
bibliotekininkas, tikybos mokytojas, žemės ūkio specialistas. 

KOVAS

Viktoras Alekna – 105
Gimė 1915 m. kovo 19 d. Paišlynio k., Raseinių r. Žurnalistas, politinis kalinys, poetas, 
prozininkas, literatūrologas, vertėjas, mokytojas, rašytojas. Mirė 2008 m., palaidotas 
Širvintų kapinėse.

BALANDIS

Gintautas Jurgis Česnys – 80
Gimė 1940  m. balandžio 23  d. Raseiniuose. Gydytojas anatomas ir antropologas, 
habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys eks-
pertas, Lietuvos valstybinės premijos laureatas (1989 m.). Mirė 2009 m. Vilniuje.

GEGUŽĖ

Jurgis Savickis – 130
Gimė 1890 m. gegužės 4 d. Pagausantyje, Raseinių r. Rašytojas, diplomatas. Mirė 
1952 m. Roquebrune Cap Martine (Prancūzija).

Eugenijus Ignatavičius – 85
Gimė 1935 m. gegužės 8 d. Užraguvyje (dab. Paišlynys), Šimkaičių vlsč., Raseinių 
apskr. Rašytojas, dramaturgas, vertėjas. 

Algirdas Martinaitis – 70
Gimė 1950 m. gegužės 17 d. Paserbentyje, Raseinių r. Kompozitorius, Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatas.

Nijolė Kavaliauskienė – 70 Gimė 1950 m. gegužės 19 d. Sutkaičių kaime, Raseinių r. Literatė, pedagogė, medikė.

Petras Bartkus-Žadgaila – 95
Gimė 1925 m. gegužės 30 d. Pakapurnio k., Raseinių r. Partizanas, Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio Deklaracijos signataras. Rašė eilėraščius, skelbė partizanų spaudoje 
Alkupėno slapyvardžiu. Žuvo 1949 m.

BIRŽELIS

Antanas Algirdas Jurgaitis – 85
Gimė 1935 m. birželio 3 d. Betygaloje, Raseinių r. Biologijos mokslų daktaras, docen-
tas, literatas.

LIEPA

Pranė (Pranciška) Radzevičiūtė – 110
Gimė 1910 m. liepos 4 d. Žieveliškės k., Raseinių r. Lietuvių dainininkė (sopranas). 
Gyveno Kanadoje, Toronte. Mirė 2005 m.

Juozapas Girdzijauskas – 85

Gimė 1935 m. liepos 10 d. Kalupiuose, Šimkaičių vlsč., Raseinių apskr. Lietuvos lite-
ratūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto 
profesorius, Simono Stanevičiaus bendrijos įkūrėjas ir vadovas. Mirė 2014 m. gruo-
džio 31 d., palaidotas Paupio kapinėse, Raseinių r.

Fabijonas Neveravičius – 120
Gimė 1900  m. liepos 19  d. Nemakščių valsčiaus Pužų dvare, Raseinių r. Lietuvos 
armijos karininkas, prozininkas, vertėjas, žurnalistas. Mirė 1981 m. balandžio 17 d. 
Londone (Anglija).

RUGPJŪTIS

Antanas Juška – 100
Gimė 1920 m. rugpjūčio 6 d. Betygaloje, Raseinių r. Ilgametis Betygalos vidurinės 
mokyklos mokytojas, visuomenės veikėjas, Raseinių garbės pilietis. Mirė 2003 m. ge-
gužės 6 d., palaidotas Pilkalnio kapinėse Betygaloje.
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RUGSĖJIS

Kęstutis Astrauskas – 70
Gimė 1950 m. rugsėjo 15 d. Burbiškių k., Betygalos sen., Raseinių r. Poetas, žurnalis-
tas, daugiau kaip 50 dainų tekstų autorius. Mirė 2011 m. sausio 9 d. 

SPALIS

Vincas Grybas – 130
Gimė 1890 m. spalio 3 d. Pelenių k., Lukšių vlsč., Šakių apskr. Skulptorius, politinis 
bei visuomenės veikėjas, „Žemaičio“ skulptūros, esančios Raseinių miesto centre, 
autorius. Nužudytas 1941 m. 

Ona Babonienė – 70
Gimė 1950 m. spalio 22 d. Rakavos k., Šiluvos sen., Raseinių r. Pedagogė, Lietuvos ir 
Raseinių rajono savivaldybės visuomenės ir politinė veikėja, 2000–2004 m. LR Seimo 
narė.

LAPKRITIS

Kazimieras Lukauskas – 70
Gimė 1950 m. lapkričio 7 d. Ražaitėliuose, Raseinių r. Veterinarijos gydytojas, biome-
dicinos mokslų daktaras, Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos Europos regioni-
nės komisijos generalinis sekretorius. Raseinių garbės pilietis.

GRUODIS

Julija Norkutė – 95

Gimė 1925 m. gruodžio 1 d. Palokvarčio k., Kelmės r. Pedagogė, muziejininkė, kuri 
1986 m. Raseinių r. Kanopėnų kaime, Simono Stanevičiaus sodybos svirne įrengė pir-
mąją ekspoziciją, skirtą S. Stanevičiaus gyvenimui ir kūrybai. Mirė 2012 m. Palaidota 
Žalpių k., Kelmės r.

Nijolė Sabaitė-Razienė – 70
Gimė 1950 m. gruodžio 8 d. Raseiniuose. Lietuvos lengvaatletė ir olimpietė (1972 m. 
XX Miuncheno olimpinių vasaros žaidynių sidabro medalio laimėtoja), bėgikė, gydy-
toja ir psichologė.

Henrikas Šablevičius – 90
Gimė 1930 m. gruodžio 20 d. Lyduvėnuose, Raseinių r. Kino režisierius, LMA Kino ir 
televizijos katedros vedėjas, docentas.

Juozas Nekrošius – 85
Gimė 1935 m. gruodžio 21 d. Rimgailių k., Raseinių r. Poetas, valstybės ir kultūros 
veikėjas. 
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