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knygų
hitlerininkų
jų
kų
lietuviškųjų buržuazinių nacionalistų
lietuvių
padarė okupacijos ir pirmaisiais pokario metais. Tačiau

emažai išleista
apie
ir
pakaliN
nusikaltimus
tautai, apie tas neišgydomas žaizdas, kurias jie
toniekuomet nebus per daug. Šimtai tūkstančių
žmonių buvo
išžudyta hitlerinės okupacijos metais,
tūkstančiai dorų žmonių žuvo nuo banditų rankos tuoj
po karo. Kiekviena mirtis - tai didvyrio mirtis, ir
kiekvienam didvyriui reikia paminklo, reikia, kad atemančios kartos žinolų, už ką jie žuvo, žinotų, kas buvo tas rudasis siaubas - hitlerinis fašizmas. Jau išaugo jaunoji
karta, kuri nematė okupacijos baisybių, kuri nepažino hitle rininkų, kuri nematė ir nepergyveno įnirtingos kovos
tarp naujo gyvenimo kūrėjų - tarybinės liaudies - ir seno kapitalistinio pasaulio. Tad reikia nuolat ir nuolat priminti jaunajai kartai tą kovą, priminti, kad jei ne Tarybų
valstybė, jei ne Tarybinė Armija, tai Europa, o pagaliau
ir visas pasaulis, kentėtų rafinuočiausią, kokią tik žino istorija, fašistinę vergovę, kad būtų sunaikintos ištisos tautos. Tą pravartu prisiminti ir vyresniojo amžiaus žmonėms. Skaitai hitlerininkų planus, ir darosi klaiku. ,,Oto" Austrijos anšliusas, ,,Griun" - Cekoslovakijos užgrobimas, ,,Veis" - Lenkijos užpuolimas, ,,Vezerubung" Danija ir Norvegija, ,,Gelb" - Prancūzija, ,,Marita" Graikija ir pagaliau svarbiausias planas - ,,Barbarosa" - ·
mūsų šalies užpuolimas. Tačiau tai dar ne viskas. Įvyk
džius „Barbarosos" planą, tai yra sutriuškinus Tarybų Są 
jungą, kuri buvo didžiausia kliūtis hitlerinės Vokietijos
grobuoniškame kelyje užkariauti visą pasaulį, buvo numatyti žygiai į Artimuosius Rytus, Afriką, Aziją, pagaliau
kių knygų
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į Angliją

Ir kiek visi šie „planai" turėjo savo
Štai vadinamasis „Vanzės protokolas", kuriame pateikiama lentelė, nurodanti, kad Europoje reikia
sunaikinti vienuolika milijonų žydų. Štai „Generalinis planas ost" - slavų tautų, jų tarpe ir Tarybų Sąjungos tautų,
Europoje likvidavimo planas. Tai itin žiaurus planas, pagal kurį turėjo būti sunaikinti milijonai slavų .
Lietuva irgi turėjo buti prijungta prie Vokietijos, kolonizuota, o lietuvių tauta sunaikinta: dalis lietuvių turėjo
būti išžudyta, dalis iškeldinta ir dalis suvokietinta.
Hitlerininkai puikiai žinojo, kad vieni nepaj ė gs sunaikinti milijonus žmonių, todėl į pagalbą pasite lkė buržuazinius nacionalistus, fašistinius elementus. Tokių pagalbininkų atsirado ir laikinai okupuotoje Tarybų Lie tuvoje.
Tai buvo hitlerininkų buržuazinėje Lietuvoj e puo selėti
fašistai, buožinis bei kapitalistinis elementas, kurie jautė
didžiausią neapykantą liaudžiai, at ·musidi jlĮ dv<11 us, fabrikus. Buržuazijos valdymo m tais jie lt1bai d<rng kalbėdavo
apie tėvynės meilę . Tačiau okupacija purodc." jų tikrąjį
veidą. Jie išdavė tėvynę ir parsidavė hillerininkams: suiminėjo ir žudė nespėjusius pasitraukti į Tarybų Sąjungos
gilumą tarybinių įstaigų darbuotojus, komjaunuolius, komunistus ir aplamai visus, kuriuos tik įtarė · nekenčiant
okupantų. Jie šaudė valstiečius vien už tai, kad pastarieji
1940 metais gavo žemės, kad stengėsi išsivaduoti iš buožių ir dvarininkų jungo. Tuo jie tikėjosi įsigyti hitlerininkų
malonę, gauti šiltą vietelę hitlerininkų kuriamoje „naujojoje Europoje". Tėvynė jiems mažiausiai rūpėjo. Todėl
okupantai ir tikėjosi jų padedami susidoroti su lietuviq
tauta. Tačiau hitlerininkų planams nebuvo lemta išsipildyti. Tarybinė liaudis, jos Armija sutriuškino hitlerinį žvėrį
ir išvadavo visą žmoniją. Tai buvo žiauri kova, pareikalavusi iš tarybinės liaudies daug aukų.
Šioje knygoje pateikiamos dokumentinės apybraižos,
pasakojančios, kaip hitlerininkai ir jų pakalikai - buržuaziniai nacionalistai - siekė sunaikinti lietuvių taut,1
okupacijos metais, kaip jie norėjo sukliudyti taikų atkuriamąjį darbą pirmaisiais pokario metais. Kiekviena trumpa apybraiža - tai ištisa atskirų žmonių, atskirų š eimų
epopėja. Gal būt, šioje knygoje nebus ypatingo nuoseklumo, gal bus kai kas praleista, kai kas užmiršta, nes jau
daug metų praėjo nuo to laiko, bet ji pa .-odys skaitytojui, kad visą Lietuvą buvo norima paversti IX fortu, Pair

Ameriką.

planų, planelių!
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neriais ir Pirčiupiu, kad nėra nė pėdos žemės, kuri nebuvo
aplaistyta tarybinių žmonių krauju ir kad šiuos nusikaltimus kartu su hitlerininkais padarė lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai. Padarė ne kieno nors verčiami, bet laisvu noru, neapykantos lietuvių liaudžiai kupini.
Tegul ši knyga visiems primena, kad negalima leisti pasikartoti tokiems žiaurumams, kad reikia rauti su šaknimis bet kokį fašizmo pasireiškimą visame pasaulyje, kad
reikia visomis jėgomis kovoti už taiką, stiprinti Tarybbės
Tėvynės ekonominę ir karinę galią, nes tik Tarybų Sąjun
ga ir socialistinės šalys gali užkirsti kelią naujai fašizmo
bangai.
T. Butkus

. - Pra~žia~ štai ką: sušauk rytoj pas Ancę Vyšniausk~enę apylmkes gyventojus. Bobų nekviesk, tegul vyrai atema.
- Klausau, ponas,- nusilenkė Milašius ir iškulniavo
į kaimą.

SĄZIN~S JIE HETURl:JO
L. l N l S

K aras!
Viktoras Alseika tos žinios jau seniai

laukė .

- Girdėjai, kaimyn, naujieną ? Vėl mūsų laikai a tėjo ,
džiugiai tarė jis Viktorui Stankūnui .
Alseika tą pačią dieną išvažiavo į Skuodą . Miestelyje
buvo didžiausias sambrūzdis . Kai kas ve žė smėlį , ruošdamiesi gesinti miestą, jeigu užsidegtų .
Netrukus Skuodą užėmė vokiečiai. Pašte įsikūrė komendantūra. Gyventojai baugiai žvalgėsi į vokiečių kareivius, nežinodami, kas toliau bus.
- Kalbėjausi su naująja miesto valdžia,- sugrįžęs iš
Skuodo, dėstė Stankūnui Alseika.- Nieko nelaukiant,
reikia pradėti veikti. Juk tų komunistų visur pilna. Nesuimsi laiku, paskui jie mums galvas nusuks. Be to,- reikšmingai pridūrė, - reikia organizuoti partizanų būrį . Mes
turime padėti vokiečiams . Tu tarnavai Smetonos kariuomenėje, turėsi vadovauti.
Ilgai tą vakarą tarėsi Narvydžių kaimo buožė Viktoras Alseika ir buvęs pasienio policininkas Stankūnas,
ruošdami žmonių žudynių planus.
Birželio 25 dieną Alseika pasikvietė buržuaziniais metais buvusį Narvydžių kaimo seniūną Leopoldą Milašių .
- Tu, žinau, nesusigundei komunistų pyragais. Mes
tave vėl skiriame seniūnu. Eik šias pareigas ir klausyk
mūsų.

Kaqa gi Milašius neklausė apylinkės viešpačio Alseikos? Milašius žinojo: nepaklausysi - blogai gali baigtis.
O dabar jam (kokia garbė!) vėl patiki seniūno pareigas.
- Viską padarysiu, ponas Alseika,- klusniai pratarė
Milašius, laukdamas tolimesnių nurodymų.
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Ki~ą ~ieną'. prieš pat susirinkimą, Alseika pasisakė
Stankunm tuqs vykti į Skuodą.
- Susirinkimą pravesi tu.
- Bet aš visai nesiruošiau,- nustebo Stankūnas .
- Nieko. Štai užrašiau kai kurias savo mintis. Galėsi
pasinaudoti. Tikiu, sugebėsi tuos kaimiečius įtikinti.
. . Pa~ :Vyšniaus~~enę iš visų pusių plūdo kaimo gyventoJa1. Visiems labai Įdomu, ką pasakys naujoji valdžia.
Stankūnas paprašė Juozo Donėlos rašyti susirinkimo
protokolą ir pradėjo:
- Raudonoji Armija sumušta. Dabar Lietuva vėl bus
laisva ir nepriklausoma. Visą žemę grąžinsim buvusiems
jos savininkams.
- Tai vėl Alseika bus apylinkės viešpats? - kažkas
sumurmėjo paskutinėse eilėse.

Vie~ur. ~itur ~asigi_r_do nepas_itenkinirr:o murmesys.
----:- ~ yleh_! ~ nkteleJo Stankunas.- Visus, kurie nepate?k~?h na11:J~Ja tvarka, suimsim.- Ir kitu balsu pridūrė:
As z~n~u, Jusų ~arpe nebus tokių. Bet priešų dar yra
nemaza1. Mes tunme padėti vokiečių armijai sutriuškinti
ra_u~onuosius. Visi vyrai turi stoti į Narvydžių partizanų
buą

. ~ar ge_rą pusvalandį aiškinęs „garbingus" būrio uždav mms, baigdamas Stankūnas pakvietė:
- Prašau užsirašyti. Kas savanoriai?
Minia ūžė. Savanorių neatsirado.
Stankūnas kumštelėjo protokolą rašančiam Juozui Do-

nė lai.

. - ~ o tu lauki? - tyliai, bet piktai sušnibždėjo.- Užsirasyk pirmas . Juk pažadėjai.
Donėla nevikriai atsistojo.
- Aš ·užsirašau į partizanus, - ir popieriaus lape įrašė
savo pavardę.
Paskui iš priekinių eilių pakilo buvęs šaulys žanis Lazdynas.
- Užrašyk ir mane.
- Bravo, Lazdynai! Kas dar? - gera pradžia Stan k uną pradžiugino .
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Daugiau savanorių nebuvo. Stankūnui teko vėl aiškinti
ir agituoti. Į būrį dar užsirašė Leonas Pargaliauskas, Kazys Vyšniauskas, Juozas Eidinas ir dar keli vyrai.
- Gerai,- pagyrė Stankūną Alseika, peržiūrėjęs Narvydžių „partizanų" sąrašą.- Dabar pradėsim veikti.
Taip Narvydžiuose gimė baltaraiščių būrys .

Praėjo savaitė, kai Skuodas buvo vokiečių rankose.
Prasidėjo masiniai žydų areštai. Kino teatras ir kitos
didesnės patalpos buvo sausakimšai prigrūstos vaikų, moterų, senelių. Skuodo valsčiaus „partizanų" vadas Kostas Vaseris, Apuolės buožės Vaserio sūnus, vadovavo masinėms žudynėms.
Skuodo miesto baltaraiščių būstinėje sėdėjo keliasde•
šimt vyrų ir dūmino suktines. Staiga smarkiai atsidarė durys, ir į kambarį įėjo Kostas Vaseris. Baltaraiščiai pašoko:
nesėdėsi, kai į tave žiūri viršininkas! Vaseris a pžvelg~

visus.
- Eisi su manim, Baužy,- ,parodė į priekyje stovinti
baltaraištį.- Ir tu, Gerlaiti.
Paskui dar atskyrė apie dešimt vyrų, liepė pasiimti
šautuvus ir nusivedė prie buvusios šaulių salės.
Viduje girdėjosi aimanos ir verksmas. Vaseris ir Liebus ėjo pro žmonių eiles ir, rodydami pirštu į aukas, įsa
kinėjo:

- Išeik!
- Dėl tų šuniukų šovinių negadinsim,- nusprendė Liebus.- Juos ir taip galima sutvarkyti.- Ir, išplėšęs iš motinos rankų kelitl mėnesių kūdikį, tvojo į sieną .
Motinos verkė, alpo, laužė rankas, maldavo pasigailėti, bet žudikai jų aimanoms liko kurti.
Alfonsas Baužys, Baltrus Gerlaitis, Juozas Jaras, Juozas Sendrius ir kiti Vaserio atvesti baltaraiščiai apsupo
iš sales išvarytų žmonių būrį.
- Rikiuot po keturis! - komandavo Vaseris.
Pasmerktuosius apsupo baltaraiščiai. Mirties kolona
pajudėjo geležinkelio stoties link.
Netoli žydų kapinių juodavo iškastos duobės. Prie jų
privarė keturias aukas. Subraškėjo šautuvų spynos. Į stovinčius žmones nukrypo vamzdžiai.
- šauk! -komandavo Vaseris.
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Salvė. Sužeisti ir negyvi žmonės griūva į duobę ir šalia jos. Į jų vietą atvaro kitą grupę. Ir vėl komanda:
- šauki
Po penkiolikQs minučių duobė pilna. :Zemė nenoriai
geria žmonių kraują . Aplink raudonuoja žolė ir mėtosi iššautų šovinių tūtelės. Aimanuoja ir raičiojasi sužeistieji.
- Gyvi dar, žalčiai,- Vaseris išsitraukia pistoletą ir
pribaigia kelis sužeistuosius.
- Ko žiopsot? - rėkia baltaraiščiams.- Matot, dar
spardosi. Pribaigti juos šautuvų buožėmis!
Baltaraiščiai paklusniai bėga prie duobės ir buožėmis
daužo žmonių galvas.
- Eisim, vyrai, dar nemažai jų liko. Porai savaičių
darbo pakaks,- sako Vaseris ir pirmas pasuka į miestą.
Gerlaitis ir Jaras šluosto į žolę kruvinas šautuvų buožes. Bet žmogaus kraują sunku nušluostyti, kai juo sutepti ne tik šautuvai, bet ir rankos. Zmonių kraujas būtų
amžiams sutepęs ir jų sąžines, bet baltaraiščiai sąžinės neturėjo.

Kasdien prie žydų kapinių ir netoli geležinkelio stoties poškėjo šūviai.
- Ales gut! - sakė Vaseriui Skuodo komendantas vokietis.-Taip ir reikia tiems komunistams. Reichas jus atsimins.
Po tokių pokalbių Vaseris, Liebus ir kelios dešimtys kitų baltaraiščių užsidegdavo dar didesne žudynių aistra.

*

*

Naujai atvaryti į kameras

*

žmonės atnešė žinią,

kad balir Viktorą Šleėkų.
ateis,- atsiduso Gadeikis.

taraiščiai sušaudė Alfonsą Gūžę

Kažin, kada mūsų eilė
O kiek žydų iššaudė, ir nesuskaičiuosi . Ki ekvieną
dieną po keliasdešimt išveda, ir nė vienas nebegrįžta,
pasakojo naujai suimtieji.
Tą pačią dieną visus kalinius išvarė į kiemą . Vaseris,
kelių vokiečių ir baltaraiščių lydimas, apžiūrėjo kalinių eiles ir skelbė nuosprendį:
-

-

Į Kretingą!

- Į Dimitravą!
Netrukus ilgos sužeistų ir sumuštų vyrų, moterų ir vaikų kolonos, keldamos dulkių debesis, patraukė Kretingos,
Dimitravo koncentracijos stovyklų link. Negailestingai spigino saulė . Per veidus žliaugė prakaitas.
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- Nebegaliu,- suaimanavo sena moteriškė ir bejėgė
susmuko pakelėje.
Vaseris, kai tik kolona keliasdešimt žingsnių nutolo,
pistoleto šūviu pribaigė nelaimingąją.
Kol kolona pasiekė vietą, jos eilės gerokai praretėjo.

*

*

*

Rugpiūčio viduryje Stankūną pasikvietė Skuodo valsčiaus baltaraiščių vadas Kostas Vaseris.
- Dėkojam už gerą tarnybą . Mums daug padėjai. Dabar gali būti laisvas. Narvydžių būrys likviduojamas.
Stankūnas išplėtė akis. Jų būrys likviduojamas! Tai
nelaukta naujiena! Juk jis su Alseika taip stengėsi būti
naudingi vokiečiams, galvojo, kad gaus kokį nors geresnį
darbą!

- O ką
Stankūnas.

mes dabar veiksime? -

susijaudinęs paklausė

- Darbo pakankamai. Pats žinai, Raudonoji Armija
dar nesumušta. Kaune formuojamas savanorių savisaugos dalinys. Nieko nelaukdamas, keliauk ir užsirašyk.
Stankūnas kelias dienas svarstė.
- Nėr čia ko tau bastytis be darbo,- patarė Alseika.- Važiuok.
Išvažiavo. Ir - kaip į vandenį - jokios žinios apie
save.
Tik 1943 metais vieną sausio vakarą, smarkiai spuste1ėjus šalčiui, pas Alseiką užėjo vyriškis vokiška miline.
Šeimininkas prieblandoje iš karto nepažino svečio, tik, išgirdęs jo balsą, nustebo:
- Nejaugi Viktoras?
- Tas pats.
Tą vakarą Stankūnas papasakojo senajam bičiuliui, o
dabar valsčiaus viršaičiui. kaip tarnavo savisaugos daliny,
kaip bastėsi po Dvinską, Pskovą, Ostravą.
- šuniška tarnyba. Visą laiką įvairius šaudmenis ir
ginklus stotyse krovėm ir tai vokiečiams neįtikom . Šiaip
taip atostogų gavau. Nevažiuosiu atgal, kaip bus, taip.
Iki rugsėjo mėnesio Stankūnas gyveno nelegaliai.
Paskui Alseikos dėka gavo pasą ir pradėjo dirbti mokesčių inspektoriumi. .
Atėjo 1944 metų kovas. Saulė tirpdė sniegą, žemė kve pėjo pavasariu.
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Vokiečių

armija

galvotrūkčiais

Stankūną pasiekė

ritosi į vakarus.
žinia, kad generolas Plechavičius or-

1,mizuoja savo armiją.
- Turim ir mes padėti vokiečiams,- sakė Stankūnas
s nam draugui žaniui Lazdynui.- Jeigu užeis rusai, vis
vien mums galas.
Viktoras Stankūnas, žanis Lazdynas, Feliksas Daukanlas ir dar keli Narvydžių kaimo gyventojai tapo Plechavičiaus „armijos" kariais.
Tačiau senojo budelio Plechavičiaus armija buvo muilo burbulas, kuris greit sprogo. Jau 1944 metų gegužės
mėnesį ji buvo vokiečių likviduota.
Tuo metu trečioji kuopa, kurioje tarnavo Narvydžių
baltaraiščiai, buvo Vilniuje.
- Visi į miškus! Reikia likviduoti tarybinius partizanus ir visus prijaučiančius Tarybų valdžiai! - tokį įsakymą išgirdo buvę Plechavičiaus kariai.
.
Lazdynas su Daukantu pakluso įsakymui. Stankūnas,
kaip visada,- gudresnis: įsitaisė vokiečių komendantū
roj e, o vėliau vėl laimingai grįžo į Narvydžius.
*

*

Kažkur rytų puseJe, visai netoli, vyko mūšiai. Visiems buvo aišku, kad „nenugalimoji" Hitlerio armija sutriuškinta.
1944 metų liepos mėnesį vėl pašėlo baltaraiščiai ir vokiečiai Skuode. Jie, jausdami savo galą, lyg skęstantis bandė įsikibti šiaudo.
Vieną. pavakarę pas Stankūną atskubėjo Skuodo policijos viršininkas Matulevičius. Jis nesileido į šnekas, padavė Stankūnui raštelį ir išdūmė. Net žmonai nepasakęs,
kokią žinią atnešė policininkas, Stankūnas kitą dieną išskubėjo į Skuodą.
.
Prie gimnazijos sutiko fizinio lavinimo mokytoJą _Jurevičių. Stankūnas jį anksčiau pažinojo kaip aktyvų Jaunalietuvių veikėją.

-

Gerai, kad atėjai,- sveikindamasis pasakė Jurevi- '

čius. - Užeik, truputį luktelėsi. Dar ne visi susirinko. Turėsim

labai

svarbų pasitarimą.

Mokytojų

kambaryje sėdėjo keli vyrai. Galustalėje -Kazys Plechavičius - generolo žudiko brolėnas . Šalia
jo - policijos viršininkas Matulevičius. Atsirėmęs į lan11

gą, paniuręs krapštė

panages vokiečių kalbos mokytojas

Kleinauskas.
Netrukus atėjo dar keli vyrai.
-:- Prad~sim,- J?rašneko Jurevičius.- Sukvietėm jus
la?ai svarbm klausimu. Panevėžyje jau šeimininkauja rusai, vyksta kovos prie Šiaulių. Mums reikia organizuoti
gi~k~uotu~ būrius i_r ruoštis kovai su Raudonąja Armija.
Reikia kaimuose uzverbuoti kuo daugiau žmonių.
V~si tylėjo:. ~t~nkūnas prisiminė 1941 metų Narvydžių
„partizanų" buq 1r mintyse suskaičiavo, kiek jis galėtų
rasti senų bičiulių.
- Kad tas darbas vyktų sėkmingai, pasiųsime į kaimą
~ktyv~,-.Jurevi~ius ištraukė prirašytą popierių ir pradė
JO skaityti.- Klemauskas vyksta į Lenkimus ir Zemytę.
Stankūnui duosim Narvydžius. Jis senas to kaimo gyventojas ir žino, kaip reikia dirbti. Jam padės Narmontas.
Užduotys buvo paskirtos ir kitiems.
. . Ki~ą dieną pas Alseiką įvyko Narvydžių gyventojų susirmk1mas. Gerą valandą Narmontas ir Stankūnas agitavo
valstiečius, aiškindamas, kaip yra svarbu sudaryti karini
būrį. Gyventojai klausėsi, galvas nuleidę, bet „agitato:
rių" žodžiai jų širdies nepasiekė.
Į būrį neužsirašė nė vienas gyventojas. Net buvę baltaraiščiai bijojo kišti tarp durų pirštus.
- Nepavyko,- grįžęs į Skuodą, pranešė Jurevičiui
Narmontas.- Niekas nesirašo.
- Nemoki organizuoti,- burbtelėjo nepatenkintas
mokytojas.
Po poros dienų į Narvydžius atkeliavo kažkoks vargonininkas. Tas irgi veltui burną aušino, ragindamas stoti
į būrį,- nieko neišėjo.
Stankūnas jau iš anksto buvo numatytas būrio vadu.
Tačiau, kai būrio sudaryti nepavyko, jį apėmė baimė:
o kaip bus, kai ateis Tarybinė Armija?
O Tarybinė Armija vis žygiavo į Vakarus, nešdama
žmonėms laisvę ir laimę.
- Ruoškis,- paliepė Stankūnas žmonai.- Dumsim. Kitos išeities nėra.
Greit susitinko geresnius drabužius, ir abu su žmona ,
pasibrukę po ryšulėlį, išskubėjo Lenkimų link.
Kelyje juos pasivijo Alseika, kuris kiek galėdamas
plakė arklius.
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-

Pavėžėk,

kaimyne,- gailestingu

balsu

paprašė

S lankūnas.

Bet Alseika nenorėjo ir
damas dulkių debesį.
*

girdėti

*

-

nurūko

tolyn, palik-

*

Į Vakarus bėgo ne tik Stankūnas ir Alseika. Vokiečiams iš paskos dūmė ir kiti baltaraiščiai, norėdami išvengti liaudies teismo. Bet pabėgti pavyko tik vienam kitam.
Stankūnas ir dauguma kitų susilaukė pelnyto atpildo.
Nuožmus budelis Adolfas Liebus, tas pats, kuris žudė, daužydamas į sieną, mažus vaikus, tas pats, kuris buvo padavęs vokiečių vyriausybei prašymą, kad, atsižvelgdami į jo
,,didelius nuopelnus", vieną gatvę Skuodo mieste pavadintų jo vardu, galą gavo besibastydamas su banditų gauja. Kostas Vaseris dar šiandien pamišęs klaidžioja užjū
ryje, kliedėdamas apie žmonių šaudymą .

Čia paminėjome

tik mažą dalį buržuazinių nacionalisNerasi kaimo, kur jie nebūtų nužudę žmogaus. Pakanka pasakyti, kad vien Skuodo rajone jų sąžinę
slegia 4000 atimtų gyvybių.
Taip, sunkūs budelių nusikaltimai. Mes niekad nepamiršime kovose už Tarybų valdžią ar nuo buržuazinių nacionalistų rankos žuvusiųjų kapų ir juos dabinsime gėlė
mis, o žudikus amžiais lydės prakeikimas.

tų niekšybių.

NEKALTAS KRAUJAS PRIME NA . ..
L. ZALECKAITI:

Prieš mane - skaudžių įvykių nuotraukos ...
Rankose - gal nuo laiko, o gal todėl, kad taip brangiai
saugotas, ne viena džiaugsmo, o dabar skausmo ašara aplaistytas, pageltęs lapelis, kuriame parašyta: ,,Šiuo pažymima, kad piliečiui Vasiliauskui Juozui, Juozo, gyvenančiam Šiupylių kaime, Gruzdžių valsčiuje, yra tikrai paskirtas kaip naujakuriui vienas sklypas žemės ... "

•

*

*

Neišpasakyto džiaugsmo buvo toji diena Antaninai ir
stovėdami taip išsvajotame, Ta1ybų valdžios duotame rėžyje, jie galėjo pasakyti:

.l uozui Vasiliauskams, kai,
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vis

Lauksim pirmojo derliaus, vaikai. Kiek užmatot -mūsų, naujakurių.

Spindėjo šešių mažylių akys, žvelgdamos į tėtį. Nors
ir maži, bet kiekvienas suprato: jei tėtušis sa.ko „mūsų
žemė", tai bus ne tik duonutės, bet ir pyrago, kokį tik ponaičiukai valgydavo Noreišiuose ...
· Tik Antaninai, prisiminusiai hitlerinės okupacijos metus, kurie ne vieną raukšlelę paliko sunkaus gyvenimo iškankintame jos veide, vis skrūpsojo:
- Juozeli, jau kartą galvojom, piausime savo žemėje,
o kas išėjo ...
Skausmas spaudė moteriškei širdį, savo gyvenimą prisiminus. Vėl kaip gyvi vargano kumečiavimo metai buržuazinėje Lietuvoje. Daug ponų matė Vasiliauskai, keitėsi dvarai. Bet ir Grušauskas, ir Rusteika, ir Gerdavinis,
ir Iksaitė - visi kaip du vandens lašai: sunkė prakaitą,
lenkė vargšo nugarą. Tad ir dabar, išvydus naują rytą,
sunku iš karto patikėti savo akimis.
- Zinai, Antut, mane apylinkės pirmininku kalbina,kartą Vasiliauskas pasakė žmonai.
Šią žinią Antanina sutiko tylėdama. Ji džiaugėsi, kad
žmonės Juozu taip pasitiki. Nors vyras rašto maža mokėsi,
bet myli darbą, žmones, gyvenimą, susidoros su pareigomis. Bet jei. ..
. . .Gulbinų miške tarpais padrioksėdavo suvia1. Ne
kartą nakties tamsoje pleškėjo naujakurių sodybos, liejosi ašaros, nekaltas kraujas ...
Nujautė aplinkiniai, kad tai šėlsta buvusio miško eigulio Vėtros suorganizuota gauja. Nepatiko šiam fašistų pakalikui ir jo sėbrams naujas gyvenimas. Zinojo ir Juozas,
ir Antanina, jog aplinkui dar yra tokių, kurie gailisi, kad
nutilo patrankų griaudėjimas, kurie savomis rankomis pasmaugtų darbo žmogų. Jiems pikta, kad buvę kampininkai ruošia aruodus savajam derliui.
- Juozeli, juk buvusiam pirmininkui banditų paleista
kulka nutraukė gyvenimą ... - bandė atkalbėti vyrą Antanina, bet širdis sakė: mes blogo nenorime, tik gero, gero
visiems.
Vis dažniau apylinkės pirmininko Juozo Vasiliausko
troba prigužėdavo žmonių. Visokiais reikalais jie tardavosi su Juozu : dėl kelio taisymo, dėl miško paruošų. O kai
klėtys prisipildė javų, ne vienas naujakurys išdrožė pirmininkui:
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Na, kad taip visi kartu vežtume valsčiun? Tegul
mokame dirbti.
Džiaug ės su visais Vasiliauskas, kad žmonės supranta,
l nkie brangūs valstybei grūdai, kaip sunku užgydyti gi11.is karo žaizdas, statyti fabrikus, gamyklas ...
Tėvų laimei nebuvo ribų, kai krykšdamos iš mokyklos
g I įždavo mažosios Albina, Antanina, Elenutė ...
Soč ios dienos viena po kitos rytais praverdavo Vasiliauskų šeimos duris, o vakarai atnešdavo daug naujo nau1akuri·ų gyvenime .
Nepatiko ši darbo žmonių laimė tik tiems, kurie bijojo
rodytis saulėje, žiūrėti žmogui į akis, kurie kaip varnai
kranksė davo prietemoje.
Įsakmus „įleiskit!" tarsi žaibas perskrodė tamsą, o
kartu ir ramų Vasiliauskų poilsį.
Įėję - grasino, liepė atsisakyti darbo, gautos žemės,
išvežė, ką tik galėjo, įsakė neišeiti iki aušros.
Vijosi žmonės šiuos šikšnosparnius. Bet Gulbinų miško
Lamsa, smarki liūtis nubraukė žymes ...
Pirmasis susidūrimas su tais, kurie pavydėjo laimingo
gyvenimo darbo žmogui, dar labiau užgrūdino Juozą. Kurį
laiką jis buvo nekalbus, susimąstęs, bet dirbti ėmė už du.
Į žmonos aimanavimus Vasiliauskas atsakydavo:
- Dvigubai dirbsim. Nenugąsdins!
111.ilo,-

Kartą Vasiliauskai išsirengė į Šiaulius. Pats ėmė kažko
negaluoti - galva kaip švininė, šoną diegia. Nutarė pas
gydytoją užeit, o ta proga ir sūnų Roką aplankys.
Ruduo nepašykštėjo Vasiliauskų kelionei ?aulės. Ji
tarsi žeme ritinėjosi, šilko voratinkliai raizgė rugienas.
O šeimininkai, grįždami namo, skirstė vaikams lauktuves,
porino :
- Kaip su kūlimu? Vešime greit?
Bematant vežimas įsuko į baltais beržais apjuostą sodybą. Krykšdami pasitiko vaikai, vienas už kitą pasakodami, kaip praėjęs pirmadienis be tėtušių. O virtuvėje jau
kvepėjo viralas, ant stalo laukė šaukštai.
Vakarienė šįkart buvo ilgoka. Tėvai papasakojo, kaip
gyvena brolis, aptarė rytojaus darbus. Visi išsiskirstė gulti, tik mažasis, Boliukas, vis su mama ...
Vos užgesinus šviesą, į duris kažkas smarkiai pabeldė.
- Leisk, Vasiliauskai. Mes iš valsčiaus! Leisk! - jau
be atvangos ėm~ daužyti į langus, į duris.
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Aš pati,- pašnibždomis ištarė Antanina. O šir~_is
negero jautė. Iš baimės virpančios rankos nenoreJo
jai paklusti.
- Antut, uždek žiburį, tada leisk.
Vasiliauskų slenkstį peržengė tie, kuriems baisus šviesos spindulys. Sudaužę žiburį, banditai pradėjo sėti mirtį. Nuo pirmųjų šūviq suklupo Antanina, spėjusi ištarti:
- Juozai!..
.
Nušovę gulintį tėvą, žmogžudžiai nepasigailėjo čia pat
klūpančio ir prašančio nešauti močiutės devynmeči~ Boliuko. Už plaukų iš palovio ištempė dvylikametes Albmutę
su Elena. Nakties varnai, nutraukę šešių žmonių gyvybę,
nežinojo, kad kitame namo gale miegojusio Juozelio akys
seka banditus. Vaikas spruko pro duris. Jį priglaudė nakties tamsa.
Banditams buvo maža vienos Vasiliauskq šeimos tragedijos! Tą pačią naktį liejosi kraujas, ašaros Augučiuos 7 ,
Lukošaičiuose . Ir čia paviešėjo buržuaziniai nacionalistai!
Kas atėmė gyvybę Juozuko tėvams, seserims, kas šios
ir kitų šeimų žudikai? Tai banditai Vėtra, Ząsin~s, :V~it~us,
Norkus, Ramanauskas, Sapkus, Ulčinas, Kumpis ir Į Juos
panašūs . Tai jie žudė senelius, vaikus, motinas. Neįstengė
nuslėpti savo darbų šie žvėrys. Darbo liaudis demask~yo
juos, jie gavo atpildą už savo darbus. Zmogus nugaleJo.
-

kažką

Vaikščiojau Siupyliškiq „Tarybinės žem~s" ko_lūk~o
laukais lankiausi Vasiliausko sodyboje. Zmones kolukyJe
čia gy~ena sočiai, nebijodami dėl ryt?ien~s. Jie ~merkia
tuos, kurie, sutepę savo rankas darbo zmomų krauJu, r:_ado
prieglobstį už vandenyno ir šiandien prikimusiu balsu saukia: ,,Karo! Naujų aukų!" .
.
- Niekam neleisime sugriaut kolūkinio gyvemmo,kalba Juozas Vasiliauskas, melioracijos darbuotojas.- Nekaltas kraujas primena ir liepia būti budriems.

BAISESNI UZ

„

R. NA R V l D A S

Išaušo ilgai lauktas 1940 metų birželis. Ker:tusiai s~uršeimai prasidėjo naujas gyvem~as. T:~~~
gavo gerai apmokamą da rbą . Sūnus Kazys ir JO mazieJi
broliukai bei sesutės vėl pradėjo mokytis.

dą Nutautų
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Tačiau visa tai neilgai truko. Sugriaudė patrankų šū
v iai, nuaidėjo bombų sprogimai, miestus ir kaimus ėmė
laižyti liepsnos. Sužvėrėję hitlerininkai įsiveržė į Lietuvą.
Kazys nutarė pasitraukti į Tarybų Sąjungos gilumą. Pradžioje viskas sekėsi gerai. Ešelonas su besitraukiančiais
žmonėmis artėj'o prie Pskovo, bet jo pasiekti taip ir nepavyko.:_ kelias buvo atkirstas.
Kaziui teko grįžti į gimtąjį Tryškių miestelį. Tai, ką jis
kelyje pamatė, šiurpu nukrėtė visą kūną. Pro jo akis
slinko sudegintų miestų ir kaimų griuvėsiai, stūksojo karluvės su kybančiais žmonėmis, pamėlusiais, siaubo ir
skausmo iškraipytais veidais.
Visa tai regėdamas, Kazys prisiekė atkeršyti už tarybinių žmonių patirtas skriaudas, už pralietą kraują ir už
mo tinų ašaras.
Buvo vėlus vakaras. Sunkūs, juodi debesys slinko dangumi. Kai kur pro debesų tarpus sumirksėdavo viena kiti:l
žvaigždelė, bet ir vėl tuoj išnykdavo.
Tryškių miestelis kaip išmiręs. Tiktai gatvėmis kaukši
kaustyti vokiečių patrulių batai, sužybsi jų cigaretės ugnelė. Praeina patruliai, ir vėl tylu.
Iš už tvoros staiga pasirodė tamsus žmogaus šešėlis ir
atsargiai patvoriu nuslinko prie Nutautų namuko. Pasigirdo atsargus barbenimas į lango stiklą. Kurį laiką trobelėje
b uvo tylu. Paskui sugirgždėjo veriamos durys, ir per priemenės aslą sušlepsėjo basų kojų žingsniai. Gerai pažįst;:i-·
mas balsas paklausė:
- Kas ten?
- Tai aš, mama, Kazys.
Jis puolė motinai į glėbį, prisiglaudė.
- Sūneli, mano sūneli,- šnibždėjo motinos lūpos, ~r
jos darbo išvarginta ranka glostė sūnaus plaukus. Namuose
visi sukilo, visi džiaugėsi Kazio grįžimu, bet drauge juos
kankino klausimas, kas bus, kai sužinos baltaraiščiai, ar
nesuims jo.
Rytą Kazys nuvyko į policiją prisiregistruoti. Jį pamalQS, policijos vachmistras Antanas Glodenis pašaipiai praL,trė :

- A, mūsų komunistėlis sugrįžo! Būk pasveikintas!
Nutautas nieko jam neatsakė ir nuėjo į policijos raštinę .
2 Sta1

jų

tikrasis veidas
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iš policijos Kazys traukė namo. Viskas kol kas gerai.
pavyko išvengti, nors kasdien teks eiti į policiją pasirodyti, kad dar tebesi Tryf.kiuose.
„Kaip bus toliau- pamatysim,- mąstė Kazys.- Jeigu
kaip - dumsiu į mišką, girdėti, ten pradeda veikti partizanai".
* * *
Suėmimo

Prabėgo trys mėnesiai. Viskas aprimo. Kazys
policijoje lankėsi kas dieną. Be to, jis užmezgė

Nutautas
ryšius su
partizanais, tapo jų ryšininku. Čia jam padėjo Elena Grušaitė iš Leilėnų kaimo. Jaunuoliai jau seniai mylėjo vienas
kitą ir dabar nutarė sukurti šeimą. Kazys atsisakė tuoktis
bažnyčioje ir už tai užsitraukė Elenos tėvo nemalonę. Jauniesiems teko apsigyventi pas Nutautus.
Dabar jie abu drauge veikė pogrindyje: teikė partizanams žinias, užmezgė ryšius su Maldenių kaime dirbusiais
tarybiniais karo belaisviais.
*

*

*

Buvo graži 1942 metų gegužės naktis. Nutautų pirkevisi miegojo. Staiga namą sudrebino beldimas į duris.
Kazys greitai pašoko, apsirengė, iš po pagalvės išsitraukė
pistoletą ir įsidėjo į vidinę švarko kišenę. Atsikėlė ir žmona Elena.
- Kas čia, Kazeli? - paklausė išsigandusi.
- Nežinau. Nueik prie durų, paklausk.
Elena išskubėjo į priemenę. Jai paklausus, kas, už du-

lėje

rų atsakė:

- Policija. Norime patikrinti dokumentus ...
Nieko kito neliko daryti, kaip tik atverti duris. Policininkas, laikydamas rankoje paruoštą pistoletą, įėjo į kambarį.

- A, Kazys namie. Na, ruoškis, balandėli! Eisime,- išpoškino jis.
- Gal reikia ką nors įdėti valgyti? - paklausė Elena.
- Na ir kam! Mes jį pamaitinsim sočiai! ..- nusikvatojo policininkas.
Taip. Viskas buvo aišku. Vienintelis išsigelbėjimas bėgti. Greitai Kazio galvoje subrendo pabėgimo planas.
Atsisveikinęs su verkiančia žmona ir tėvais, Kazys nuėjo durų link. Policininkas sekė jam iš paskos. Išėjęs
18

Į tamsią priemenę,

Nutautas šoko į šoną, išsitraukė pistoir iššovė į apstulbusį iš netikėtumo policininką. šis sukniubo. Kelias buvo laisvas.
letą

*

*

*

Auštant Kazys jau buvo miške,

,,Dėdės

Mykolo" parti-

zanų būryje.
Visi būrio

kovotojai vieningai sutiko priimti Kazį į savo gretas. Nutautas tapo partizanu.
Po kelių dienų jis su naujaisiais ginklo draugais išėjo
į žygį - keršyti vokiškiesiems okupantams už sudegintus miestus ir kaimus, už nekaltai pralietą kraują.
Greitai Kazys tapo gerai žinomas ne tik aplinkiniams
gyventojams, bet ir vokiečiams.
Okupantai bandė jį klasta prisivilioti. Jie paskleidė
žinią, kad jei Nutautas paliks partizanus, jam bus viskas
atleista, jis galės vėl ramiai gyventi su savo šeima. Tačiau
spąstai nesuklaidino Nutauto. Jis puikiai suprato, kas
slypi už šių viliojančių pažadų.
Fašistai, matydami, kad ant šio jauko žuvis nekibs,
nutarė surasti išdaviką, kuris parduotų jiems savo sąžinę
už pinigus. Ant namų sienų ir tvorų pasirodė skelbimai:
,,Kas pristatys į karinę komendantūrą ar policiją bolševiką Kazį Nutautą gyvą ar negyvą, gaus atlyginimą
10 000 markių.
Už jo slėpimą -sušaudymas".
Tačiau išdavikų neatsirado. Veltui okupantai laukė;
O Kazys ir toliau kovojo, keršijo jiems už liaudžiai
daromas skriaudas.
Tada sužvėrėję okupantai ir jų pakalikai - buržuaziniai nacionalistai, sugalvojo kitą, baisesnį planą.

•

•

*

Sunku buvo gyventi vienai Elenai Nutautienei. Kiekvienas tolumoje nuaidėjęs šūvis priversdavo ją krūpte
lėti. Tokiais atvejais sąmonę kaskart perverdavo mintis:
- Ar tik Kazeliui kas neatsitiko?
Bet vėl ją pasiekdavo žinia, kad vyras sveikas ir gyvas, kad jis kovoja su fašistais.
Kartais namą apsupdavo policininkai. Jie ieškodavo
partizanų, jos vyro, bet visada, nieko nepešę, išeidavo.
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iaip prabėgo dveji metai. Padažnėjo tarybinės aviacijos antskrydžiai, tyliomis vasaros naktimis girdėjosi tolima kanonada. Frontas riedėjo į vakarus, o su juo artė
jo ir išlaisvinimas.
Elena Nutautienė nutarė išvykti į Birbeliškės kaimą ten bus ramiau ir jai, ir jų būsimam kūdikiui, kuris po
mėnesio turėjo išvysti pasaulį. Apsigyveno Elena pas to
kaimo valstietį Lipnę ir ėmė laukti išvadavimo.
Tačiau fašistai, įsiutę, kad negali pagauti Kazio, nutarė suimti jo žmoną ir nors tuo atkeršyti jam.
Nėščia Elena atsidūrė sužvėrėjusių bude lių rankose.
Kitą dieną Eleną tardė. Už stalo sėdėjo pasipūtęs vachmistras Glodenis, o prie sienos ant suolo - trys jo padėjė
jai: Vladas Čerbauskas, Justas Urbonas ir Aleksas Daukantas.
- Na, moteriške! Gal pasakysi mums, kur tavo raudonasis? - pašaipiai nutęsė klausimą Glodenis. Jo veidas
piktdžiugiškai šypsojosi, sužvėrėjusios akys sakyte sakė: ,,Tu vis tiek pasakysi, neišsisuksi. Mes mokame priversti kalbėti".
Tačiau nepabūgo Elena jo žvilgsnio. Ji drąsiai atmetė
galvą ir atsakė:
- Nieko aš jums nepasakysiu, nieko aš nežinau. Galite daryti, ką tik norite, iš manęs daugiau neišgirsite nė
žodžio.
Ir tikrai, daugiau ji nebeatvėrė lūpų. Įsiutęs Glodenis
įsakė savo padėjėjams ją mušti. Sužvėrėję budeliai mušė
nėščią moterį tol, kol ji neteko sąmonės. Vandens kibiru
atgaivinę Eleną, budeliai tęsė tardymą toliau. Bet Elena
tylėjo. Glodenis subliovė:
- Pasitraukite, žiopliai! Aš pats ją priversiu kalbėti.
Jis, išsitraukęs pistoletą, pribėgo prie moters.
- Na, dabar tu man pasakysi!
Pistoleto šūvis sutrupino Elenos rankos pirštą. Ji suvaitojo, bet tylėjo. Sekė šūvis po šūvio. Visi rankų pirštai
buvo sutrupinti. Elena vėl nualpo, bet vyro neišdavė.
- Nuvilkite ją į kamerą,- sušuko apsiputojęs Glodenis,- o man atveskite senę Nutautienę. Iš jos aš sugebė
siu ištraukti žinias apie jos bolševiką!
Policininkai nutvėrė už kojų Eleną ir nutempė į kamerą.

Po keletas minučių prieš
Kazio motina.

vėjo
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vachmistrą Glodenį

jau sto-

Sekė vėl

tie patys klausimai, bet ir · senoji Nutautienė
budeliams ir mušimas. Įsiutęs Glodenis
Įsakė policininkams pakarti senutę už kojų.
- Tai atves ją į protą, atriš liežuvį,- pramurmėjo
vachmistras ..
Bet ir tai nepadėjo. Senutė tylėjo.

tylėjo. Nepadėjo

*

*

*

Buvo tylus vasaros pavakarys. Raudona saulė leidosi
į tolumoje dunksantį mišką, rausvai nudažydama namų
slogus, įsiliepsnodama sodžiaus trobų languose.
Miško pakraštyje, aukštoje žolėje, gulėjo dvylika
ginkluotų vyrų. Jų žvilgsniai buvo nukreipti į netoliese
dunk sančią sodybą, kurioje, jų turimomis žiniomis, buvo
apsistojęs iš Tryškių pabėgęs valsčiaus viršaitis Garalis
su šeima.
Bėgo jis nuo liaudies keršto, nes Tarybinė Armija artėjo, o Garalis ne vieną jaunuolį, ne vieną šeimos tėvą
buvo išvežęs į Saksoniją. Jo sąžinė buvo nešvari.
- Na, laikas, vyrai,-pasakė pakildamas Kazys.Jie susėdo kieme vakarieniauti, todėl dabar pats tinkamiausias momentas netikėtai užklupti. Veiksime, kaip buvome susitarę.
Liaudies keršytojų būrelis, pasidalijęs pusiau, nuslinko prie sodybos.
Garalis nieko nenujautė ir ramiai srėbė karštą viralą.
Ant stalo, netoli didelio duonos kepalo, juodavo pistoletas, su kuriuo viršaitis niekada nesiskirdavo. Staiga pasigirdo :
- Rankas aukštyn! Nė iš vietos!
Garalio burnoje įstrigo kąsnis, iš rankos iškrito šaukštas: jis pamatė į save atkreiptus tris automatų vamzdžius
Drebančios Garalio rankos pakilo į viršų.
Kazys, prišokęs prie stalo, paėmė pistoletą ir įsikišo
į kišenę. Partizanai apsupo okupantų pakaliką.
- Vyručiai, aš. . . aš žinau, kad negerai dariau. Aš
kaltas, bet mano vaikai, žmona ... Nedarykite jiems nieko,- vebleno drebančiu balsu Garalis.
- Mes su vaikais ir moterimis nekariaujame, mes ne
f.išistai,- niūriai atsakė Kazys.- Tu nusikaltai, tu ir at'i,1kysi.
Prie Kazio pripuolė vaikai. Jie plonyčiais balsais mald11vo:
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- Dėdyte, pasigailėk mūsų tėtuko, nedaryk jam nieko. Ką mes darysime vieni be jo!
Nutauto širdis sudrebėjo, matant tokį vaizdą.
- Vy:~čiai, yasigailėkite! Aš klydau, bet daugiau to
nebus, pnzadu Jums,- drebančiu balsu maldavo viršait~s, pama!ęs,. kad ~~zį sujaudins> vaikai.- Jei aš sulaužysm savo zodĮ, gales1te mane nusauti.
- Na, gerai. Vaikai išgelbėjo tave, Garali,- pasakė
Kao/~·-=-:- Mes ne tokie žudikai, kaip tavo ponai, kuriems
t1;1 1k1 s~ol tarnavai. Mes nenorime žmonių ašarų, nenonme vaikų padaryti našlaičiais.
.. Net:ukus liaudies keršytojai žygiavo tik jiems vieniems
z_moma1~ tak~li-~is į „Dėdės Mykolo" partizanų būrio būs
tmę, r:ie~d_'.1m~ ~s ~aralio atimtą pistoletą, lengvąjį kulkosvaidi, sovmms 1r granatas.

sunkiai sergančią motiną, kurios sveikatą galutinai palaužė žiaurūs kankinimai.
Kazys su giliu liūdesiu iškasė žmonos ir Prano Tumavičiaus kūnus, palaidojo juos kapinėse.
'
Po ketverių metų mirė ir Kazio motina, taip ir nebepakilusi iš lovos po žvėriškų policininkų kankinimų.
O kur tas dvikojis žvėris, buvęs vachmistras Antanas Glodenis? Jis, žinodamas, kad liaudis niekada neatleis jo žvėriškumų, išbėgo drauge su savo šeimininkais.
Banditas rado prieglobstį anapus vandenyno. Bet kad ir
tūkstančiai kilometrų šį žmogzudį skiria nuo piktadarybių vietos, jam nuo liaudies nepavyks pasislėpti.
KALTI BE KALUS
P. S T R A Y l N SKAS

*

*

*

• Iš~ušo graži 1944 metų rugpiūčio 14 diena. Saulutė
zvelge pro lango grotas į kamerą, kurioje gulėjo visa sudaužyta, sužalota Elena.
~oridoriuje pasigirdo žingsniai. Spynoje pasisuko raktas, 1r ant kameros slenksčio išdygo pats Glodenis. - Išeik! - sušuko jis.- Na, tik greičiau judinkis! ·
_ Elena~ sukaupusi visas jėgas, atsistojo. Gėlė sudaužytą
kuną, suzalotas rankas. Galvoje šmėstelėjo mintis:
- Tai viskas!
Kieme ji pamatė dengtą automašiną, o šalia jos ginkluotus policininkus.
Įlipu_si P.astebėjo maš~noje sėdintį žmogų. Jį vos pažino - taip JIS buvo sumustas. Tai buvo Kazio svainis Pranas Tumavičius. Elena atsisėdo greta. Į sunkvežimį įsi
ropštė ir policininkai.
Mašina pajudėjo ir, išvažiavusi iš kiemo, pasuko į netolimą miškelį.

. Atvykę į vi etą, policininkai išstūmė abu pasmerktuosms lauk. Prieš juos žiojėjo juoda neseniai iškasta duobė .
Pasigirdo automatų papliupos. Elena ir Pranas sukniub~. Glo~enis pribėgo prie jų ir dar ilgai šaudė į bejausmms kunus.
~~upa~t~i pagaliau buvo išvyti iš Tryškių. Į namus
sugqzo suze1stas partizanas Kazys Nutautas. ėia jis rado
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Vieną 1941 metų liepos mėnesio dieną vaškiečius sukrėtė šiurpi žinia: naktį miestelio kapinėse sušaudyta
11 tarybinių aktyvistų. Moterys, staiga tapusios našlė
mis, vaikai - našlaičiais, mėgino prisiartinti prie egzekucijos vietos, bet jiems pastojo kelią baltaraiščiai. O anapus gatvės, kalėjime, suvarytos moteriškės baigė plauti
kruvinas grindis. Iškankinti žmonės iš čia keliavo mirti. . .
- Nepraeis veltui nekaltas kraujas,- kalbėjo susija udinę žmonės .- Susilauks judošiai atpildo .. .

Apie žudynes netruko sužinoti ir Natalija NakvosieKaimynai jai pranešė, kad šiąnakt sušaudyti ir jos
tėvai - žilaplaukiai senukai.
Gestape iš jos tyčiojosi, nesakė, kur tėvai. Pap lūdusi
ašaromis, ji nuskubėjo į kleboniją. 2monės kalbėjo, jog
dvasininkai tvirtino mirties nuosprendžius, nurodė, kas
turi būti sušaudytas.
Klebonas Didžiulis šnairai pažiūrėjo į Grigalionio dukterį ir pasakė:
- Nieko nežinau .. . Kreipkis į kunigą Senulį, gal jis
žino ...
*
Sekmadieniais Grigalioniai mėgdavo nueiti į V aškus,
pasidairyti po miestelį, susitikti su giminaičiais . Ne, _senukai nebuvo pamaldūs. Tiesa, senoji Natalija dėl žmonių
akių užeidavo į bažnyčią, sumesdavo rožančių, tačiau Antanas mieliau pastovėdavo palei šventorių . Atsitikdavo ,
nė .
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jog kartu su kitais savo bičiuliais bažnyčios paunksmėje,
tiesiog smetoninės žvalgybos panosėje, aptardavo nelegalios komunistinės literatūros platinimo klausimus.
Grigalioniai nereikalavo malonių iš dievo. Jie žinojo,
kad laimę galima pasiekti per kovą, nuožmią ir sunkią.
J ų trijų hektarų žemės lopinėlį supo Titkonių kaimo buožių sodybos. Grigalioniai jautėsi tarsi vienišos salos gyventojai: norėsi pravažiuoti keliuku - atsiklausk buožės, nupeš avis anapus ežios augančios žolės kuokštelį - lauk
teismo, antstolio.
Rodėsi, nebus galo savivalei, smurtui.
Tačiau tikėjimas šviesia ateitimi ir rytdiena įkvėpda
vo ryžto nepasiduoti. Sunkesnėmis minutėmis ne vienas
kreipdavosi į Grigalionį . Matęs pasaulio, dalyvavęs Rygos
darbininkų streikuose, jis geriau suprato klasių kovą, žinojo, kurių pusėje teisybė. 1919 metų įvykiams Grigalionis
nebuvo abejingas: kėlė raudonas vėliavas, o sugautas
kalėjo kartu su žinomu revoliucionieriumi Kaziu Baltaragiu.
Kieme, po eglaitėmis, senukas pasakodavo kaimynams
apie nuostabią šalį - Tarybų Rusiją, visi kartu svajodavo
apie ateitį.
•
- Taip ilgiau būti negali,- sakydavo jis.- Ateis laikas, ir mes gyvensime be išnaudotojų, komunoje.
- Kad tik greičiau,- pritardavo susižavėję kalviai
·Garlauskai. Šiedu broliai, patyrę nemaža vargo ir skurdo,
ne tik pritardavo kaimyno samprotavimams, bet ir patys
rasdavo klausytojų, berdami į jų širdis gerą sėklą.

*

*

•

Apylinkėje siautėjo Armonavičiai, Misiūnas, ėinga ...
Vaškų kalėjimas

buvo

prigrūstas areštuotųjų.

Sunerimę žmonės klausinėjo

vienas kitą, kuo visa tai
ir Grigalioniai. Karo išvakarėse tėviš
kėje viešėjo duktė Emilija iš Maskvos. Buožės jos kitaip
nevadino, kaip „raudonąja" . Šnipais jie apšaukė visus
Grigalionio vaikus.
Vieną sekmadienį pas juos užėjo Garlauskas .
- Mūsų motulė buvo bažnyčioje ir labai nepatenkinta kunigo pamokslu,- porino jis.- Taip kalbėti, sako, nu•
sikaltimasl
baigsis.

Susirūpino

- Ką g1 JI girdėjo? - įsiterpė Grigalionienė.- Neveikuoju, būčiau ir aš nuėjusi.
- Ragina parapijiečius vokiečiams padėti. .. nekaltus
žmones žudyti.
- Prakeiktieji! - pasipiktinęs tarė senis, gulėdamas
lovoj e.- Gero nėra ko laukti.
- Registruojiesi? - pasiteiravo Grigalionienė kalvio.
- Kas antrą dieną einu. Buvau šiandien ...
- Sakyk, ką matei?
- Gatvėmis baltaraiščiai žmones varinėja, skelbimus
t1nt stulpų klijuoja. Ragina komunistams nakvynės neduoti. Už jų slėpimą, valgydinimą - sušaudymas.
- Gerai, kad dukra spėjo pasislėpti. . .- atsiduso senutė.

o

Valandėlę kambaryje buvo tyla. Grigalionis prisikimpypkę ir ėmė smarkiai papsėti. Matyt, jaudinosi.
- Žiūrėk, kokie greiti,- sumurmėjo jis.- Tuojau mir-

t imi grasina ... Neilgai teks jiems mūsų žeme vaikščioti,

110ilgai. .. Ginklu liaudies valios neužgniauši.
- Aš irgi taip manau,- tyliai pasakė Garlauskas.l0igu kaip, mausiu į mišką ... Tegul ieško.
- Mes liksime namuos. Senių neužkabins.
Kiek pasišnekėję kaimynai išsiskyrė. Senukas nesi1 c:,1ė: jautėsi nesveikas ir nusilpęs. Svečią išlydėjo žmona.
Saulė jau slėpėsi už tamsių debesų . Artėjo audra.
*

*

*

Grigalionienę kankino nemiga. Ji ištisas dienas mąsty
d.ivo apie dukteris, sūnų , Paislikio dvaro rūsiuose kanki11r1mus komjaunuolius.
Kartą ji vyrui pasakė:
- Eisiu į Paislikį. Nunešiu vargšams sviesto ir kamp<'lį ragaišio: žinia, nevalgę.
- Neik, baltaraišėiai kažką pamanys,- pasipriešino
,«•nukas.
Nepaklausė senutė ir basa patraukė į netoliese esantį
dvc1rą.

Staiga dvaro pakraštyje išdygo Juozas Činga.
- Kur moklini?- suriko jis.- Šnipinėti išsirengei?
tuojau atitempsim ir senį.
Į Grigalionių pirkelę sugarmėjo šautuvais ginkluoti
i,udikai.
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Ruoškitės paskutinėn kelionėn,- šaukė

brovėliai.

-

Už

girti įsi-

..
ką?

Judinkitės, judinkitės,

greit sužinosit, už ką. . . .
Duokite nors baltinius persivilkti,- mėgino atsikalbėti senukai.
Mirties pasiuntiniai kantriai laukė. Grigalioniai _~I_Jsivilko švariais drabužiais, tyliai atsisveikino su bakuzele,
svyruonėliu berželiu. Jie suprato, jog. ~iekuomet _neb:bus lemta peržengti mielo namų slenksc10, pamatyti artimųjų.
. 'k' k .
Baltaraiščiai niukindami senukus nuvare 1 1 a1mo galo, o nuo ten vežte nuvežė į Vaškus.
Apkaltinti komunistų rėmimu, suimtųjų maitinimu ir
sabotažu reichui, Grigalioniai žuvo, būdami iki galo ištikimi šventam liaudies reikalui. Antanui Grigalionui tuomet ėjo šešiasdešimt šešti, o Natalijai- jo žmonai- šešiasdešimti gyvenimo metai.
. .
Nespėjo pasislėpti ir du broliai kalviai Garlauska1. Jie
atsigulė vienoje duobėje su kaimynais.
NEPASISL~PSITE IR UZ VANDENYNO
P. SARGAUT A S

Prie Kelmės kapinėse stovi paminklas. Ant jo užrašas:
.,Fašistinio teroro aukoms, žuvusioms 1941-1945 metais."
Taip, šiose kapinėse palaidota daugiau kaip du tūkstan
čiai tarybinių žmonių, kuriuos, vokiškųjų fašistų vadovaujami, sušaudė lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai. Kaip
buvo vykdomos masinės žudynės ir kas šių nekaltų žmonių žudikai?
Vos tik fašistiniai barbarai užplūsdavo kurį nors Tarybų šalies kampelį, tuojau imdavo tratėti kulkosvaidžiai, automatai, pokšėti šautuvai. Tai buvo žudomi tarybiniai žmonės. Aktyviausi fašistinių okupantų talkininkai buvo vietiniai buržuaziniai nacionalistai.
Jau pirmomis karo dienomis tokia gauja susiorganizavo
ir Kelmėje. Čia ir&i buvo šaudomi tarybiniai patriotai ir
žydų tautybės piliečiai.
. _ •.
Vieną saulėtą keturiasdešimt pirmųjų metų rugpmc10
mėnesio dieną Juozas Dijokas gavo, iš pirmo žvilgsnio, paprastą raštelį. Deja, jo esmė buvo sukrečianti. Beskaitant
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Juozui ėmė virpėti rankos. Jis buvo kviečiamas į policiją.
,,Vykti ar nevykti",- dvejojo Dijokas. O gal sušaudys?
Juk jau ne vieną darbo žmogų sužvėrėję baltaraiščiai pakišo po velėna.
Atvyko. Be jo čia jau buvo dar keli vyrai. štai ką pasakoja kartu su Dijoku ten buvęs Povilas Buivydas.
- Mus, dvylika žmonių, Kelmės val5čiaus viršaitis
čėsna išvarė kasti duobių . Baltaraiščių parinkta vieta buvo
maždaug už dviejų kilometrų nuo miestelio.
čėsna, grasindamas pistoletu, bėgiojo apie žmones, kasančius duobes, ir šūkavo:
- Kaskit greičiau, gyvuliai, nes dar reikės ir sau
pasiruošti patalą. Aš jus, komunistpalaikiai, visus iššaudysiu ...
Čia pat sukinėjosi ir kiti ginkluoti baltaraiščiai. Pagaliau auštant duobės buvo iškastos. Nacionalistai išstatė
kulkosvaidžius.
- Dabar viskas baigta. Sušaudys,- sušnibždėjo Bronius Gribas.
Bet štai Kelmės pusėje pasirodė grupė žmonių. Tai
buvo varomi pirmieji pasmerktieji mirti: vyrai, moterys,
seneliai ir vaikai. Juos varė iš visų pusių apsupę automatais ir šautuvais ginkluoti buržuaziniai nacionalistai. Jų
priekyj e, užvertęs galvą, šypsodamasis žengė pagalbinės policijos vadas Kubiliškių kaimo dvarponis
Krajauskas .
Buržuazijos valdymo metais jis turėjo 180 hektarų žemės, laikydavo samdinius ir, žiauriai juos išnaudodamas,
krovėsi turtus.
1940-1941 metais Tarybų valdžia jo dvarą išdalijo
naujakuriams. Užtat, kai Tarybų Lietuvą okupavo hitlerininkai, jis su didžiausiu įniršiu išvaikė visus naujakurius,
atėmė derlių ir kitą jų turtą. Ir vėl jo laukuose plušėjo
hernai ir mergos, tik jiems dar į pagalbą buvo atvaryti karo belaisviai. O pats Krajauskas išėjo šaudyti tarybinių
žmonių .

ilns
zrs

Šalia Krajausko žengė jo dešinioji ranka - EdmunJuknevičius iš Gatšinų kaimo. Tai irgi stambaus buosūnelis.

Su automatais bei šautuvais apie Krajauską ir Juknevlč·ių žmonių šaudymo vietoje sukosi galvažudžiai Kays Ričkus, Kviotkus, Petras Marcinkus, Levickis, broliai
•·taniai ir Jokųbaičiai, Bronius Kemavičius, Mauragis ir
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kiti. Visą dieną šaudė vieną žmonių grupę po kitos. Budeliai, atsiraitę rankoves, darbavosi: sužeistuosius pribaigdavo durtuvais arba šautuvų buožėmis, kitus, ypač
vaikus, užversdavo žemėmis gyvus. Prasimanė ir pramogų. štai pagarsėjęs galvažudys raseiniškis Grigžulis paima
mažytį vaikutį, išmeta aukštyn ir šauna į jį iš pistoleto.
Motinos iš sielvarto laužo sau rankas, raunasi plaukus,
alpsta, o kraugeriui to tik ir tereikia. Jeigu kuriam nepataiko,- tas užkasamas pusgyvis. Prieš sušaudant mirtininkams įsakydavo nusirengti, atimdavo brangius daiktus. Tą dieną buvo išžudyta apie pusantro tūkstančio žmonių. O galvažudžiai po „darbo" Kelmėje surengė puotą, su
pasigardžiavimu dalijosi dienos įspūdžiais, gi nčijosi, kuris
daugiau „nudėjęs", pešėsi dėl prisigrobto turto. Zmogžudžiai Juknevičius ir Ričkus net buvo susipešę dėl auksinio
laikrodžio. Tik įsikišus Krajauskui, laikrodis už „narsumą" buvo atiduotas Juknevičiui.
*

*

. . .Nacionalistų štabo būstinė. Cia vyksta jų susirinkimas. Kalba vokietis karininkas.
- Fiurerio vardu reišk iu jums padėką už gerai atliktą operaciją. Tačiau mūsų darbas dar nebaigtas. Reikia
kuo greičiausiai surinkti visus žydus ir prista tyti į likvidavimo vietą. Užduotis aiški?
- Aiški! .. - vienu balsu subliauna galvažudžiai.
Budeliai, susiskirstę grupėmis, išvyksta.
- Aš ir su savo arkliu atvažiavau,- giriasi Juknevičius.

Drauge su juo važiuoja banditai Jasaitis, Jurgėlis,
V. Brazas ir Tyla. Nuvažiavę į kaimus, kur valstiečiai slė
pė žydus, surinko apie 40 žmonių, dar paėmė 6 pastotes,
į kurias sukrovė suimtųjų turtą, o juos pačius pėsčius atvarė į seną mirties stovyklą ir sušaudė.
Žobrių kaimo (dabar čia „Vienybės" kolūkis) gyventojai prisimena be galo šiurpų tų dienų vaizdą. Valstietis
Šimkus slėpė savo ūkelyje 15-16 metų žydų berniuką.
Bet buožė Pranas Bartkus pranešė apie tai baltaraiščiams.
Atvažiavo dviračiais du ginkluoti . galvažudžiai, suėmė
berniuką ir nusivarė į beržynėlį.
- Kaskis duobę! -įsakė budeliai.
Paskiau nuaidėjo šūvis ...
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Užpylę žemėmis iavoną, banditai grįžo pas Bartkų pasivaišinti.
A pie buožę Bartkų galima ir daugiau papasakoti.
1941 metais besitraukiant paskutiniesiems Tarybinės
i\.rmij os daliniams, į Bartkaus trobą užeina du tarybiniai
kariai. Vienas jų sužeistas. Po kiek laiko pasirodo pirmieji hitlerininkai. Buožė Juos pasitinka kieme su išskėstomis
rankomis:
- Cvai rus, cvai rus,- rodydamas dviem pirštais
1 trobos vidų, šnypščia Bartkus.
Ta rybiniai kariai nepasidavė - kovojo. Sveikasis atsišaudydamas pabėgo į rugius ir pasislėpė, o antrasis buvo
žiauriai nukankintas.

*

*

*

Keitėsi laikai. Vokiečių fašistams ir jų pakalikams vis
dažniau ėmė vaidentis mūšis prie Volgos. Pagaliau atėjo
diena, kada jie, susikrovę nužudytų tarybinių piliečių
turt ą, galvotrūkčiais nešdinosi Vakarų link. Jų tarpe Leonas Krajauskas, Cėsna, Tyla, Stasys Jokubaitis. Tiesa,
ne visiems pavyko išnešti savo kailį . Tai jiems sutrukdė
tarybiniai partizanai. Kai kurie galvažudžiai sulindo į miškus ir toliau tęsė savo kruvinus darbus, žvėriškai kankino
ir žudė tarybinius aktyvistus, naujakurius, kol gavo tinkamą atpildą.

O užjūrin pabėgę Krajauskas, Cėsna ir kiti budeliai
dabar dedasi nekaltais avinėliais, atseit, ne jie, o vokiškieji fašistai žudė tarybinius žmones. Daugelis jų net nesivadina tikrosiomis pavardėmis.
ZUOIKAI
VI. J A S l N S K A S

Kazys Kačinauskas ir Vladas Mėlynis - artimi kaimynai. Kitados vieno laukams nebuvo nei galo, nei ribų,
o kitas - Mėlynis - žemės visai neturėjo. Skyrėsi ir jų
sodybos, pagaliau ir jie patys nė krisleliu nebuvo vienas
į kitą pana šūs .

Vladas Mėlynis - eigulys, ir jis negali pakęsti, kad
j o turtingas kaimynas vis įžūliau ir įžūliau vagia valstybinį mišką ir pardavinėja. Sutikęs jį vieną vakarą netoli
savo sodybos, Mėlynis nebeiškenčia:
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- Liaukis tu vieną sykį vogęs, gėdos nebeturi!
- O tu ką matai - nematyk! Iš to tik naudos turėsi! - atkerta Kačinauskas ir nusisukęs nueina.
Kitą naktį, prisikrovęs maišą aulini ų batų ir veltinių, įsigrūdęs į kišenę porą butelių naminės, Kačinauskas

patraukia į Simonių girios tankmę. Paėj ėjęs apie tris keturis kilometrus, jis nusimeta maišą ir varnos balsu krankteli. Iš už storakamienės eglės pasirodo mažas žmogaus siluetas.
- Oho! Tokie svečiai laukiami! - pažinęs savo ryšininką, džiaugiasi banditas Matuliauskas, sudžiūvęs neužauga.
Po to pasirodo viešįs bandito Gudo gaujoje „Vytenio" gaujos vadas Juozas Varanavičius, kilęs iš Pelyšių kaimo.
- Atseit, jau žiemai ruošiatės,- apgraibęs rankomis
maišą, kikena Varanavičius.- O mano vyrai apie tai dar
nė nesvajoja - užsigrūdinę sakalai!
Kačinauskas ir Varanavičius, palikęs Matuliauską sargyboje, patraukia į stovyklą. Ten ant rudais lapais nuklotos žemės išvirtę banditai juos pasitinka audringais šūks
niais. Kai kurie, jau spėję pasigerti, reikšdami padėką,
šoka Kačinauską bučiuoti.
Stovykloje - trys netvarkingos palapinės. Jų šonai
užkamšyti eglišakėmis, per viršų permestas brezentas,
suplyšęs ir skylėtas. Viduryje liepsnoja didžiulis laužas.
Atidavęs gaujos vadui Gudui avalynę ir kitas gėrybes,
Kačinauskas susikemša į kišenes visą glėbį šimtinių.
- Pasistenk dar keletą porų gauti, pinigų negailėk,
sako Gudas.-Atsilygmsim - nebijok!
- Galėčiau, bet kad tas Mėlynis vis skundžia bolševikams ... - aimanuoja, rūgščią miną nutaisęs, banditų ryšininkas.- Bijau kartais ir pajudėti iš namų, lyg šuo
koks! ..
- Lietuvos išdavikui -kulka į kaktą!
Kačinauskas šypsosi, jis suprato Gudą.
*

*

*

Žiemą, kada puikus rogių kelias, miško medžiagą ypat
gera gabenti. Vogti, žinoma, vienu atžvilgiu lengviau,
bet kitu - sunkiau. Neišveši, nepalikęs pėdsakų. Vieną
dieną eigulys Mėlynis vėl pastebi, kad su vogta miško
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rogės suka į Kačinausko sodybą. Sutikęs tą pasavo kaimyną, jis griežtai perspėja:
- Dar kartą pamatysiu parsivežant nors mažytę šakei<.;, taip ir žinok - perduosiu milicijai! Man sąžinė neleid:i.ia matyti vagiant ir tylėti!
- Tiktai pabandyk! - Kačinausko akys užsiplieskia
pyk čiu, šnervės išsiplečia.-Tiktai pabandyk!- ir nueidamas nedviprasmiškai prideda:- Yra miškas, o miške v.monių ...
Kaimynai išsiskiria rimtai susipykę .
. . .Mėlynių sukrypusioje pirkelėje ant stalo virpa lempos liepsnelė. Po aslą bėgioja basakojai vaikiūkščiai. Jie
krykštauja, kliauga, išdykauja. Tik vienas tėvas, po dienos darbų darbelių ištiesęs kojas, jau ilsisi. Tačiau jis
nemiega, jo akys plačiai praviros, kakta suraukta. Jam neduoda ramybės viena mintis, įkyri, nenumaldoma: ,.Nejaugi Kačinauskas palaiko ryšius su banditais?"
Mėlynienės rankose pusės metukų kūdikis. Moteris
vaikštinėja po pirkią ir, niūniuodama dainelę, migdo sū
ne lį Antanėlį. :Zvali, raudonskruostė senukė Anelė Jurkevičienė - Paulinos Mėlynienės motina, su penkiamete
tmūkėle Brone gėrisi pirmuosius žingsnius bežengiančiu
Jonuku. Tik vyresnieji: aštuonmetis Balys ir dvylikamelis V ladas rimtai susikaupę kažką vis drožinėja, mintimis
skrajodami toli toli nuo savo gimtųjų namų.
Ant laikraščiais išklijuotos sienos kabo kalendorius,
jame didelėmis raidėmis skaičius - 25, kovas, 1948 metai. Prieina, sūpuodama kūdikį, Mėlynienė, paima lapelį
ir nuplėšia.
·
- Ir vėl pavasaris,- prataria ji.
Už lango staiga pasigirsta kelių vyrų sunkūs žingsniai.
Visi suklūsta. Kažkoks blogos nuojautos šešėlis perbėg:t
i\cimos veidais. Pasigirsta stiprus, atkaklus beldimas
j duris.
- Ar įleist,
- klausia vyrą žmona, glausdama
prie krūtinės kŪl.i.u'- . ·
- Įleisk ... Norės, vis tiek įeis ... Išlauš ir įeis ...
Mė lynienė eina į virtuvę ir atšauna duris. Prieš jos
nkis - trys barzdoti vyrų veidai. 2.vangindami automatais,
l vidų sugriūna banditų gaujos vadas Gudas, .,Vytenio"
i•dujos vadas Juozas Varanavičius ir vidutinio ūgio pagyV«'nęs banditas Vytautas Kavoliūnas. Ketvirtas bandi111C

džiaga

e 1ą dieną
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tas - Matuliauskas lieka lauke saugoti, kad kas neužkluptų.
. .
.
- Kelkis, Mėlyni! - apmetęs ak1m1s kambaq, įsako
Gudas.
Mėlynis nerangiai keliasi. Banditas ~ar_~nav~či:1s lend~
į užstalę, sėda prie berniuko Balio, kuns 1s baimes - nei
gyvas, nei miręs.
.
.
- Nebijok, mes ne žvėrys,- drąsma banditas.
.
Gudas, nenuleisdamas akių nuo Mėlynio, komanduoJa:
- Duok pasusi Ir visus miško dokumentus!
- O kam gi jums?
- Duok, jeigu prašomi..
.
Mėlynis komodoje suieško prašomus dok\~.men!us :r
paduoda GudU:i. Tas, permetęs juos akimis, susikemsa k1šenėn.

Tu, Mėlynien, vaiką perduok senei. .. O kieno ji ar tavo motina?
.
.
.
. .
- Mano,- atsako visa pas1metus1 Melymene.
- Atiduok jai vaiką, kad sakau! - staiga įsiunta Gudas, ir jo akys sužaizaruoJa.
Drebančiomis iš susijaudinimo ir nerimo rar,.komis motina perduoda savo kūdikį senelei ir atsigrįžta į bandilus.
- Ko jūs norit?
- Eik į virtuvę,- įsako Gudas.
Nedidelė, laibutė Mėlynienės figūra pradingsta už durų,
o paskui ją ir kailiniuoti banditai.
Likę troboje visi penki vaikučiai_ įsi_stebeil~j_a. į_ !ėvą.
Mėlynis, pabalęs, sukandęs iki krauJo lupas, munai_ zve:gia į duris, kurios ką tik užsitrenkė. Tačia:1 ~epraema _ir
minutė, kai jos vėl atsiveria. Visi trys band1_
ta1 P:1ola pne
Mėlynio, stveria jį už rankų ir nusitempia virtuve~. Klyk~
darni ne savais balsais, vaikučiai puola pne seneles, ~un
guldo į lopšelį Antanėlį. Tuo metu v_irtuv~je ~u~tinama1 supoška šautuvai, sutarška automatai. St~1ga _1k1 galo ~tl~pindama duris palaidais plaukais, kru:7m_o~1s ~anko_m1s ir
krūtine, paklaikusiomis iš siaubo ak1m1s Į. v1?-ų Įpuo~a
Mėlynienė. Ji šoka prie lopšio, prie savo mazyl~o Antan:lio. Kraujas, susimaišęs su motinos pienu, tryksta an_t sunelio. Tuoj pat apspinta ją va~kai. I~ b~imės _net~_kę ~a~o,
jie žiūri į atskubančius banditus. Ismetę v~1ku~ms l_ s~lis banditai čiumpa į lopšelį įsitvėrusią motmą Ir blo_s_k1a
į kampą. Paskui ima šaudyti jai į krūtinę, gah~ą. pecms.
-

Mėlynio

Ir tik tada, kai moters gaiva skyia pusiau, jie haujasi

šciudę ir, ką tik nutverdami, neša laukan ...

Prie motinos lavono pripuola vyresnieji. Pusantrų melq Jonukas, ir tas, trindamas kumšteliais akis, prikepėstuo
f<l prie motinos, kurios glamonių beveik nelemta buvo
pa lirti. Matydama, kaip užkietėję žmogžudžiai mindo lavonus, velka laukan kruvinus drabužius, vertingesnius daiklus, senelė, apsipylusi ašaromis, stovi ir negali pajudėti iš
vietos.
Kai visos vertybės buvo išgabentos laukan ir sukrautos
i ratus, banditai išsivedė vienintelį Mėlynių arklį, pasikinkė
Ir išdardėdami priminė vaikams:
- Aukit, bambliai! Jeigu užaugsit į tėvus, iššaudysim!
Troboje su penkiais iš sielvarto ir skausmo kūkčiojan
hais vaikais lieka žilaplaukė senelė ir kraujo klane tėvų
li1vonai.
*
* *

Praėjo daugiau kaip dešimt metų. Dabar Mėlyniai komunistai, komjaunuoliai; kaip geri traktorininkai, laukininkai ir moksleiviai, jie žinomi visame M. Melnikaitės
ardo kolūkyje.
- Banditai negavo su mumis susidoroti,- sako brol1ai Mėlyniai,- nors mes einame tėvų pėdomis. O jie i)dnditai -visi iki vieno susilaukė atitinkamo atpildo!
Jldts gyvenimas juos nušlavė ...

Aš-VYRAS
VI. JAS l N SKAS

Netoli Butkūnų kaimo, alksnynėlyje, tūnojo du vyrai.
Tai buvo buržuazinių nacionalistų gaujos vadas Teofilis Gudas (slapyvardis - ,,Eskimas") - juodas, daugiau
kaip keturiasdešimties metų ilgšis, ir liesas, nulėpusiomis
c1usimis neužauga Antanas Matuliauskas (slapyvardis ,,Adaska"). Jie beveik nesikalbėjo, tik akylai stebėjo aplinką. Diena juos užklupo netikėtai. Didesnio miško aplink nebuvo, už tai teko pasitenkinti retais, nedideliais
krūmais. Banditai šalia savęs turėjo pasidėję po porą granatų ir paruoštus šautuvus.
Tuo metu netoliese pasigirdo linksma dainelė. Banditai sukluso, prisiplojo prie žemės. Nuo kaimo prie besiga~
1 Štai jų tikras is ve ida s
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nančio pakrūmėje bėrio artėjo vienuolikos-dvylikos metų šviesiaplaukis berniukas.
Aš vyras - ne gaidys,
Nieks manęs nepabaidys ...

Skambėjo laukais gyvas krištol~?is b~~niuko balselis,
užliedamas lankas mielu ir jaunatvisku dziaugsmu.
Jis atrišo nuo grandinės arklį, paplojo rankutėmis ~er
riestą jo kaklą ir lengvai užsikraustė _a~t nug':~os. B~ 7mukas sušvilpė, įsikibo į karčius, ir gerai 1sertas zugas H nunešė kaimo link.
.
Banditai berniuką nulydėjo abejingu žvilgsniu. Po valandėlės lauke, kur ganėsi ketvertas žvilgančių juodm~rgių, pasirodė Butkūnų kaimo gyventojas Balys_ Domza,
niūraus veido, rudų akių ūkininkas. Jam beke~iant karves, Matuliauskas plonu, spiegiančiu balsu susuko:
- Baliuk, ateik!
Domža iš pradžių išsigandęs apsižvalgė ir, tik antrąkart pašaukta.s, pažino iš balso Ma.t':1~i_auską. •
.
- Tai jūs? Seniai matyti ... - pneJęs Domza patenkmtas spaudė Gudui ir Matulia:1skui ~ankas.
- O ką, ar laukei? - teiravosi Gudas.
- Po teisybei, lauksi jūsų, lauk iš paskos ir liaudie,;
gynėjų.

.
d- .
·t '2
do
O kieno tas vaikigalis, kuns nu ume rai as. mėjosi Gudas.
.
.
.
- Tik, dieve gink, nereikėjo rodytis,- nmtai sunerimo Domža ir jo akys pasidarė pi~tos.
.
- Būk ramus, jis mūsų nemate,- nur~mi?-o <:3udas._:Kodėl tu juo taip nepasitiki? - Gud? akY:s 1smi~o l Dom~ą.
- Jis, varlys, seka savo tėvo pedomis,- ses_~~mas .s~lia Gudo, kalbėjo Domža.- Išskynėte ?u~ataviciaus seimą, o jis, mat, išsisuko ... C? dabar, :V~gi, ir du<:ną ~ano
valgo, ir dar bijok, kad ne1skųstų, Jeigu kartais atsilankote...
.
·t·k
- Na, nenusimink! Mes sutvarkysime viską, - uz i rino Gudas.
Domža neapkentė savo sūnėno Romo Subatavičia~s ~?
vien už tai, kad šis galėjo išduoti banditus, o kartu_ir Jl·
Jame Domža matė kitokį žmogų, negu jis pats. šalia savęs jis juto augant tarybinį jaunuolį, ku:is n_ie~a_d nea!leis savo tėvų bei brolių žudikams ir kersys, Jei tik pasitaikys proga.
-

Tuo metu Romas viesulu įšuoliavo į Domžos sodybą,
nuo arklio ir, pririšęs jį prie tvoros, šmurkštelėjo į trobą. Priemenėje jį pasitiko garsiai žiovaudama ir
1ąžydamasi šeimininkė. Pabrinkusius, papurtusios jos akys
t1iškiai bylojo, kad ji ką tik iš lovos ir baisiai be nuotaikos.
- Tau tik dykinėti, trainiotis iš kampo į kampą, o kad
reikia mielių, tai nežinai. .. O viešpatie, viešpatie, tai vaikai dabar - niekur nepasiųsi, niekuo tau nepadės ...
- Kad, tetulyt, aš nieko nežinojau,- bandė teisintis
Romas.- Rytą karves ganiau, dabar štai dėdė liepė arklį
parjoti. .. Dar šieną pioviau ...
- Nutilk, tu dievo bausmė! Tuoj kad man būtų mielių! ..
nusliuogė

Įbrukusi į ranką dešimtrublinę, šeimininkė jį grūste
išgrū do iš trobos. Atsidūręs kieme, Romas iš džiaugsmo
net švilptelėjo. Jam tik to ir tereikėjo. Juk vienai, kitai
valandai jis visiškai laisvas: nei susiraukusių dėdžių, nei

vis dūsaujančių dėdienių. O tai džiaugsmas, neišpasakytas džiaugsmas!
Užuot tuojau pasukęs į kelią, berniukas pirmiausia
pro pavartę įsirangė daržinėn. Ten susiieškojo palėpėje
į popierių suvyniotą pionieriaus kaklaraištį, įsidėjo jį į kišenę ir paguromis, bijodamas, kad nepastebėtų šeimininkai, nudūmė Šimonių miestelio link. Kai už nugaros per
puskilometrį pasiliko dėdės trobesiai, Romas užsirišo kaklaraištį, užmezgė pakaklėje mazgą ir, visas iš džiaugsmo
spindėdamas, išdykėliškai užtraukė dainelę:

,,Aš vyras - ne gaidys ... "

Kur nors išeidamas, Romas visada pasiimdavo kaklair, niekam nematant, užsirišdavo. Namiškiai nežinoj o, kad jis pionierius. Ir įtart neįtarė. Oho, jeigu nujaustų dėdė. Kaklaraiščio ir skutų neliktų, o ir jam tektų ...
Vasaros saulė jau krypo į vakarus, bet dar taip kepino, kad net pėdos, pasinerdamos į kelio dulkes, svilo. Ta-·
čiau Romas to karščio nejautė. Omai jo veidas apsiniaukė,
o akys užsidegė, lyg įpykdyto žvėrelio. ,,Neisiu,- staiga
nusprendė jis.- Parnešiu mielių, o paskui krūmine banditus lakins ... Kad jie nesulauktų ... " - Berniukas įlindo
į brūzgus ir, parvirtęs aukštielninkas, giliai giliai susimąstė. Tik po geros valandėlės jo veidas ėmė giedrėti,
akys prašvito, o lūpose ir vėl pasirodė šviesi šypsena.
raištį
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Švilpaudamas ir niuniuodamas jis vartėsi pievelėje viPaskui vikriai pašoko ir ryžtingai pasuko Domžos namų pusėn. Prie sodybos nusirišo kaklaraištį ir, įėjęs
į trobą, užslinko užstalėn. Šeimininkų akys susmigo į bersą valandą.

niuką.

-

Blogai, tetulyt, visas krautuves išmaišiau - niekur

nėra mielių ...

- Meluoji, rupūžiok! - sugriaudė, pašokdamas nuo
suolo, Domža.- Visas salyklas velniop nueis! ..
Išplėšęs iš Romo pinigus, jis išlėkė lauk, užšoko ant bė
- rio ir šuoliais išdūmė į miestelį.
Belaukiant šeimininko, o tuo pačiu ir geros „beržinės
košės", Romui staiga kilo išganinga mintis. Jis tuojau nu-.
dūmė į daržinę, susiieškojo ten visas savo geras ir suplyšusias kelnes, milo švarką ir po valandėlės išėjo storas
storutėlis ...
- Ponediev, jau visai iš galvos išsikraustei,- išvydusi
berniuką, plyšojo šeimininkė.
- Kažkodėl krečia šaltis, tetulyt ...
Leidžiantis saulei, grįžo šeimininkas. Jau iš tolo Romas
pamatė niūrų jo veidą. Jis įžirgliojo trobon, blinktelėjo
ant stalo mielių visą poką ir, įsmeigęs baisias akis į vaiką,
sunkiai dvėsuodamas, sugriaudė:
- Tai tu šitoks! ..
Romas pabalo, atsistojo ir ėmė skersakiuoti į duris.
- Ko tyli dabar, lyg vandens į burną prisisėmęs? Sakyk, kur buvai,- sučirškė nuo krosnies atbėgusi šeimininkė.

-

Niekur aš nebuvau,- staiga Romo akys užsipliesNiekur nebuvau ir niekad, niekad neisiu!
- Neisi? - netikėjo savo ausimis, juosdamasis diržą,
Domža.
- Niekad neisiu mielių! Niekad, jeigu žinosiu, kad jos
naminei ir kad tą naminę laks ... - Romas staiga pritrūko
kvapo.
- Kas laks? - šeimininko akys išsprogo.- Kas laks? ..
- Banditai laks! Tie, kurie mano mamą nužudė, tėtį
nužudė, broliukus išžudė. Banditai laks! ..
Domža kaip pasiutęs puolė berniuką, nutvėrė už švarkelio pečių ir ruošėsi didžiuliu kumščiu smogti. -Bet ~e~
suspėjo: Romas iššoko iš drabužėlio ir kaip kulka nere
pro duris. Priemenėje jis atsidūrė tvirtame jauno vyro
kė.-

glėbyje.
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- Na, kurgi tu, spirginy, taip skrendi?
. Išsigandęs berniukas pakėlė akis. Prieš jį buvo jaunas
Įd~g~s saul~je veida_s ir juodos kaip angliukai akys. Ant
v~1kmo pehes kaboJo automatas. Iš paskos išpuolė šeimi~m.kas, bet, išvydęs svetimą žmogų, iškart pasirodė gerutis
Ir svelnus.
. Ar nematėte, šeimininke, čia praeinant dviejų
?!nkl~~tų vyrų? - paklausė liaudies gynėjas, paleisdamas
1s gleb10 Romą.
- Tai kad ne ... Nematėme,- mikčiojo Domža.- Niek as čia pas mus nesimaišo ...
- Vyrų tai nematėme,- staiga prabilo Romas - bet
kad naminės visas kubilas užraugtas tvarte tai tik;ai dėdė žino...
'
Šeimininko veidas ne pabalo, ne pamėlynijo bet tiesiog pasidarė žalias.
'
- Klausykite tik, ką šis varlė šneka . . .- gerinosi
Domža.
- Dėdyt, bet kad tas varlė žino, ir kam ta naminė .. .
D?~~~- ~š į~ir~io ėmė dusti, o Romas džiūgavo .
. V1s1 1~~Jo Į kiemą. Čia buvo susirinkę ir daugiau liaudies gyneJų. Tuo metu Romas, nė per žingsnį neatsitraukdamas. nuo jau jam pažįstamo liaudies gynėjo, čiauškėjo
lyg uzsuktas:
- Netiki manimi? Netiki? ..
Lia~di~s gynėjas, stebėdamasis berniuku, šypsojosi. Romas pntruko kantrybės: staiga išsitraukė iš kišenės raudoną kaklaraištį, užsirišo ant kaklo ir sušuko, visas išra udęs:

- O dabar tiki?
Liaudies gynėjas nustebo. Dėdė, atrodė, žado neteko ...

•

*

*

. ~eniai ja1:1 atsisveikinę nuėjo liaudies gynėjai, seniai
~au Ir sau_lute n~~i~e_ido, tačiau Romas nė galvoti negalvoJo, ~ad l~1kas ~TĮZt~ Į namus. Ne, jis jau nebegrįš pas dėdę.
~o s10s _d1e_nos Įvykių, kad ir norėtų, nebegalėtų ten gyventi. l~ ta.~p Jau pakankamai prisikentėjo . ..
~s uz_ deb~~ėlio kyštelėjo savo geltoną veidą mėnulis.
Ap!1~ku1 suase alksniai, sučirškė dešimtimis smuikų žiog~ha1. ~ Roma~ v~s dar ?ulėjo žolėje, įsmeigęs į dangų
pilnas asa:cų a~1s, 1r mąste mąstė. Jis prisiminė visą savo
trumpą gyvemmą. Prisiminė tėvą, motiną, kaip gyvi jo

'

~7

akyse stovėjo broliukų veidai. O paskui staiga trenkė ausyse šūviai. .. ašaros, kraujas ... šmėkštelėjo akyse banditų veidai, liepsnos apimta troba .. . Visi jie žuvo, tik Romas ir sesuo, spėję pasislėpti, išliko gyvi. ..
Tačiau vaiko gyvenime buvo ir šviesesnių valandėlių.
Lankydamas mokyklą, jis pirmąsyk išgirdo apie pionie rius,
sužinojo, kad jie vasaras praleidžia stovyklose, kad nešioja raudonus kaklaraiščius ir yra Lenino vaikai. Oi, kaip tada norėjo Romas būti pionieriumi, dėvėti raudoną kaklaraištį, bet nedrįso prisipažinti: vis da r be galo bijojo dė
dės. Vienąsyk mokytoja klasėj e paklausė :
- O tu, Romai, kodėl iki šiol dar ne pionierius? Nejaugi tau nepatinka?
Romas nukaito iš džiaugsmo, bet atsakė taip, jog net
pati mokytoja suglumo:
- Užtektinai yra ir be manęs kvailelių . ..
Tačiau, kai po pamokų vaikai išbėgiojo į namus, Romas susirado mokytoją ir patyliukais susijaudinęs pasakė:

- Dovanokit man, mokytoja ... Aš negalėjau kitaip
atsakyti. .. Sužinotų dėdė, kad myliu pionierius, kailį nuluptų ... O vaikai bežiūrint išplepės ...
Mokytojos veidas nušvito.
- Vadinasi, tu nori būti pionierium?
- Labai, labai noriu ...
Ir taip Romas Subatavičius tapo pionierium. Tačiau
raudoną kaklaraištį jis užsirišdavo tik tada, kai būdavo
vienas arba su mokytoja ir savo draugais pionieriais.
Vengdavo nešioti kaklaraiščius ir kiti vaikai: banditų likučiai vis dar trainiojosi po didžiulę Šimonių girią ir . jos
apylinkes. Vis dar naktimis liejosi nekaltų valstiečių kraujas, liepsnojo jų sodybos, motinos šaukėsi keršto.
Ilgai dar mąstė Romas, gulėdamas prieš mėnulį mažoje aikštelėje tarp krūmų. Bet pagaliau nuovargis ufapaudė akis, ir jis kietai kietai užmigo. O rytą pabudęs nusitraukė kojines, nusimovė trejas niekam nebereikalingas kelnes ir tiesiai patraukė į Kinderių kaimą pas gimines ieškoti
pastogės.

*
Nužydėjo

*

'.clS . ..

*

vasara. Beržai metė pageltusius lapus, kuriuos plakė prie žemės vis dažnėjantys lietūs. Šimonių girios tankmėje tarp susiraizgiusių brūzgynų prakaitavo Gu38

do gauja. Jie kasė žeminę , nešė net už keleto kilometrų
Z<'mes. Ruošėsi žiemai.
Nusileido saulė. Girioje iškart pasidarė tamsu ir gūdu.
Banditų gaujos vadas Gudas, buvęs stambus buožė ir jau
~o kiečių okupacijos metais pagarsėjęs žudikas, įsakė baigt I darbą . Po to Matulia.uską ir Bugailiškį, išlepintą buožės
su nelį , pasivedėjo į šalį ir tyliu balsu jiems įsakė:
- Šiandien reiks baigti su tuo berniūkščiu ... Eisite
c1bu ...
Pasiėmę šautuvus ir pistoletus, banditai išvyko. Kinde~ i4. kaiII:~ u~suko pas Samparisą Apšegą. Tai buvo apie
scsiasdes1mhes metų senukas, visas baltas kaip obelis. Išvydęs nelauktus svečius, senukas sutriko.
- Nebijok, seni! - drąsino Matuliauskas atidžiai
;;,valgydamasis po trobą.
'
- O ko čia man bijoti, aš ir nebijau ...
- Sakyk, tėvai, ar tu pažįsti Romą Subatavičių?
- O kaipgi,- sujudo senis,- tai auksas ne vaikas.
Tikras gyvasis sidabras. Anądien pasiprašiau, visas malkas abu sušveitėm, iki paskutinio sienojo ...
- Gerai, gerai,- neteko kantrybės Matuliauskas.- O
kur jis dabar, žinai?
Senis įtartinai nužvelgė nuo galvos iki kojų abu ban1 litus. Bet, pagalvojęs, kad jie nieko Romui -b logo nesiruo~ia daryti, atsakė:
.
- Kaimynystėje ... Pas savo tetą Subatavičienę apsi~:yveno ...
. . Banditai iš~jo. Senis juos palydėjo iki durų ir tol stov l?, kol nakties tyloje visai ištirpo jų žingsniai. Kažkoks
11c,nmas ėmė mausti širdyje.
~ubatavičienę, neturtingą pagyvenusią moterėlę, ir jos
111ilzą dukrelę banditai rado virtuvėje beruošiant vakarie11Q. P~lub_ėje degė aprūkusiu stiklu lempa. Kvepėjo su
k rnpais vutos bulvės, spirginti lašiniai. Banditai laižė lū
pas, bet reikėjo skubėti. ..
- Kur Subatavičiukas? - kreipėsi į" sunerimusias duk111 ir motiną Matuliauskas.- Jis mums truputį reikalin-

t 10,
-

Jis ... Jis seklyčioje,- atsigavusi po pirmo išgąs
sumikčiojo Subatavičienė.

virvė .

O dabar kad man tuojau pat būtų kastuvas ir
..
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Moteris paklusniai išlėkė laukan ir po valandėlės grįžo
su nedideliu kastuvu ir poros metrų virve.
B~nditai sugužėjo į seklyčią. Šeimininkė įnešė lempą.
Bernmką rado sėdintį prie stalo ir patamsyje kažką drožinėjantį . Pamatęs banditus, Romas ėmė trauktis atbulas
pr~e- la_n~o. Jis gerai žinojo, kas yra šie ginkluotieji, gerai
pns1mme, kad tik per juos jis tapo našlaičiu - niekam
nereikalingu, visų stumdomu benamiu .. . Ir visa tai padarė
jie - šie ginkluoti dvikojai žvėrys! Bet ko jie dar nori iš
jo? Ko jiems dar reikia ? Berniukas rankomis palietė šaltą lango stiklą, atsirėmė nugara. ,,Bėgti?" - šmėkštelėjo
jo galvoje mintis.
- Tu nebijok mūsų, - gerinosi Matuliauskas.- Mes
negi kokie žvėrys .. . Mes tik norime. kad tu nuvestum mus
pas dėdę Domžą. Juk geriau žinai kelią, negu mes!
Tačiau nuo Romo jie tikrų savo kėslų nemokėjo nusl~pti. Juos išdavė ir balsas, kuriame girdėjosi blogai paslepta neapykantos gaidelė, ir akys, žaižaruojančios kažkokia nepaslepiama klasta, ir net jų išvaizda: pa ruošti šautuvai, Bugailiškio rankose virvė, o Matuliausko - kastuvas.
- Aš neisiu,- išsiv eržė tylus balsas.
Banditas Matuliauskas pačiupo berniuką ir išstūmė
lauk. Kieme jam Bugailiškis surišo rankas, ir visi trys patraukė Butkūnų kaimo link.
Naktis buvo tamsi nors į akį durk. Pūtė rytų vėjas, šaltas, drėgnas, ir Romas ėmė drebėti visu kūnu.
- Ko gi nieko nekalbi, komunistėli? - šaipėsi Matuliauskas ir stipriai pastūmėjo.
Berniukas sukniubo, bet ir atsikėlęs nepratarė nė žodžio. Pusiaukelėje tarp Kinderių ir Butkūnų kaimų Romui
banditai įsakė pasukti į dešinę, kur žiojėjo iškastos didžiulės bulvių duobės. Prie pirmosios duobės sustabdė. Matuliauskas atrišo virvę, bet rankų nepaleido. Bugailiškis padarė kilpą. Romas gerai suprato, kas jo laukia, kad tai
paskutinės jo trumpo gyvenimo minutės.
- Ko tyli vis? - suspiegė banditas Matuliauskas, matyt, pajutęs, jog net jam sunku žudyti tylią auką.
- Aš - vyras! - ištarė berniukas.
Ir vėl tyla. Tik vėjas dejuodamas švilpė .
- Nu ... gana! - nutarė banditai.
Matuliauskas tą akimirką pačiupo už laisvojo virvės
galo, ir abudu su Bugailiškiu kiekvienas į save stipriai
patraukė.
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Virvė išsitempė,

mirties

replėmis

sugniauždama

laibą

kaklą ...
Apmetę Rcmo kūną žiupsneliu žemių, abu banditai patraukė atgal pranešti Gudui apie įvykdytą „žygį už Lietu-

berniuko

v os

laisvę" ...

ŠIURPI NAKTIS
Br, JONU š K A

Mudvi su mama tada skubėjome namo iš tetos Eugenijos. Teta gyvena toli toli - :Ziliškių kaime, ir nuo mūsų iki
ten geras galas kelio. Bet aš visada noriai einu pas tetą.
Šiandien kaip tyčia dangus toks tyras, mėlynas, be jokio
debesėlio. Laukai žali. Visur saulė, saulė ... Griovyje, prie
takelio, žydi purienos. Aš taip norėčiau prisiskinti tų gelsvų lyg gelsvapūkiai viščiukai žiedų, bet mama neleidžia,
sako nėra kada.
Tur būt, dėl sesytės Elvyros mama taip nerimauja, ji
namuose viena, tikriausiai jau verkia.
Tačiau dabar ir namuose mama visą laiką kažko susikrimtusi, nerami.
·
Atėjus nakčiai, mama ilgai negula, žvilgčioja į langus, kažką kuždasi su tėčiu, įtikinėja, maldauja jo. Po to
tėvelis vis kažkur išeina. Kelis kartus naktį pabudau, išgirdusi šalia savęs mamą kukčiojant. Bet, kai tik paklausdavau, kas yra, mama apsimesdavo mieganti arba sakydavo, kad man tik prisisapnavę,- ji visai neverkusi.
O vieną vakarą aš nutariau pagudrauti: atsiguliau ir sten~ia~s~ neužmigti. Taip jau norėjosi sužinoti, kokią paslaptĮ tete su mama nuo manęs slepia. Nieko neįtardami, jie
sėdėjo prie lango ir šnekėjosi apie įvairius ūkinius darbus. Iš pradžių nieko nesupratau, nes kalbėjo tyliai, matyt,
kad mūsų nepažadintų. Tik vėliau, labiau įsiklausiusi iš~irdau:
'
- Jei jie žudytų, tai mane ... Tau ir vaikams nėra ko
bijotis. O aš jiems nepasiduosiu.
' - Išvažiuokim iš čia geriau, Jonuk. Bala jos nematė,
tos žemės. Kaip nors pragyvensime. Nors drebėti nereikės, - siūlė mama.
Aš, matyt, sujudėjau. Lova sugirgždėjo, ir tėvai liovėsi
kalbėję. Tada aš mažai tesuvokiau, apie ką jie šnekėjosi,
bet mano vaikiška širdis pajuto, kad ties mūsų namais pakibo kažkoks juodas, baisus debesis.
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aš ir ryžausi paklausti mamą:
Mama, kodėl tu vakarais verki? Kodėl judu su tėte
vis šnabždatės ir man nieko nesakote? Aš bijau . ..
- Ką tu ... tai tik tau taip pasirodė . - Mama bando
nusišypsoti.
Ne! Neapgaus manęs. Aš jau nebemaža ir nenusi.leisiu, kol nesužinosiu visos tiesos.
- Mamyte, pasakyk,- maldauju aš, apkabinusi jos
Kartą

-

kaklą.

Mamos šypsena vėl užgeso. Ji žiūri nebe į mane,
o kažkur tolyn - Klaidės miško pusėn .
- Dar yra blogų žmonių, vaikuti. .. štai aš ir bijau
dėl jūsų.- Staiga ji mane prispaudžia prie savęs ir bučiuoja.-Aš jau privargau, o štai jums, tau, vaikeli, nebereikės nei va~ti, nei bijoti. Praeis tos dienos ... Jūs būsite laimingi. Tada bus tik kaip baisus sapnas ... toks gyvenimas .. .
Mažai tesupratau, apie kokią laimę kplbėfo mama, kodėl ji mane bučiavo ir verkė. Aš net nepagalvojau, kad
tai gali būti paskutinis mamos pabučiavimas, kad jos mielos rankos jau niekada daugiau neapkabins manęs, nebepriglaus taip tvirtai tvirtai prie savęs, kaip tik ji viena temoka. O jei būčiau žinojusi! ..
... Mane kažkas judina už pečių, purto, nutraukia antklodę,- lyg vandeniu perpila nemalonus šaltis. Neapsakomai noriu miego, baisu išlipti iš šiltos lovos. Negalė
dama atsipeikėti, rąžausi, trinu akis ir stengiuosi vėl
užsitraukti ant savęs antklodę. Bet kažkoks klaikus ir neįprastas mamos šnabždesys mane prablaivina, priverčia
paklusti.
- Dukryte, greičiau ... vilkis, vaikeli. ..
Jaučiu, kaip mama mauna ant galvos suknelę, kartu
velka ir megztuką, jaučiu, kaip dreba jos rankos. Ziūriu,
tėvelis velka sesutę.
- Mama, kas!? -visa drebu.
- Tylėk, Irut. . Skubėk, renkis.
Aš pažvelgiu pro langą. Gegužės nakties mėnesienos
nušviesti, nuo pirties tvartų link gūrina juodi šešėliai: vienas, du trys ... daug jų.
- Atidarykite! - girdisi šiurkštus, įsakomas balsas.
Tėtė žengia prie durų, bet mama jį sulaiko.
- Ne, nel .. - šūkteli ji.- Neatidarysime. Geriau visi
kartu...
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Beldimas nutilo. Girdime, kaip tolsta sunkūs žingsniai.
- Nuėjo,- lengviau atsidūsta mam~. ~v.k" .
.
- Ne, nenuėjo ... Jie dabar puls kaip :..-, erys, prakeikl icji.- Tėvelis stovi, sugniaužęs kumšt: ~z;, apšviestas pro
lungą krintančios mėnulio šviesos.- Pr akeiktieji! Jiems
buožės žemės pėda brangiau už žmogų . .. Zvėrys! Jie narsūs kovoti su beginkliais. Ech! Turėčiau šautuvą - nors
vien ą nudėčiau ... Baigiasi jų dienos, tai, mat, ir siunta,
besti jos.
Tyla. Girdžiu, kaip sunkiai alsuoja tėtis, kaip vos tvardo raudą mama. Staiga aplink trenksmas, pykšėjimas,
krinta, dūžta stiklai. .. Aš stoviu išplėstomis akimis ir tematau tik aplink žybsinčias ugneles, o pajudėti bijau. Tadau tik akimirką . Mane apima siaubas, aš puolu prie mamos, stveriu ją už rankos:
- Mamai
Staiga mama sujuda, kažkaip palinksta į priekį, dešine
ranka griebiasi už krūtinės ir. .. krinta į aslą.
- Mamyte,- klykiu aš.- Mama, kas tau?
Puolu prie jos, gulinčios, ir šaukiu it apkvaišusi. Mama
pakelia ranką, bando mane pasiekti, bet ranka bejėgiškai
nusvyra.
Vėl daužo duris. Jos jau braška. Ir štai durys su trenksmu atsiveria, pro jas į vidų suvirsta būrys vyrų. Kažkas
man pašviečia tiesiai į akis. Aš užsimerkiu. Elvyrutė pradeda verkti. Matau. tėvelį, apsuptą tų įsibrovėlių, sutaršytais plaukais, perplėšta rankove. Palikusi mamą, aš puolu
prie jo.
- Tėtei
Bet vienas iš būrio mane taip pastumia, jog aš lekiu
kažkur į kampą.
- Janute, nepalik vaikų! .. Sudie! - lyg sapne girdžiu tėvelio žodžius, skirtus mamai, ir matau, kaip banditai jį velka pro duris. Aš puldinėju tai prie mamos, tai
prie sesutės, tai vėl prie mamos, bučiuoju ją, kilnoju rank as, kalbinu, verkiu ... O mama mano maldavimų vis neklauso. Jaučiu, kaip jos ranka darosi vis šaltesnė, vis
sunkesnė. Kieme nuaidi kurtūs šūviai. Puolu prie durų,
tačiau tamsa ir baimė vėl sugrąžina prie mamos. Kažkas
limpa pne mano pirštų, mano rankos, mano kojos šlapios,
bet dar nesuprantu, kad tai mamos kraujas. Sesutė, kiek
paklykusi, nutilo. Tikriausiai pdvargo ir užmigo. O aš
vis tebesėdžiu šalia mamos.
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.ioa naktis ...
he1 .... ,
'~-. -1;ka metų, o man akyse vis ta pati saulėta geguz~
.u. ir po jos - šiurpi naktis. Vėliau man
tėvelis papa~ ,.._,~~ '·qd tik per laimę jis liko gyvas ...
per daug įsib
· 1vo įsigėrę . . . Sužeistas, suspardytas tėtis pri
1<aimynystėje gyvenusio brolio
Kazio Budrio.
Kas tie įsibro\
- Tai banditu.,
sako man dabar tėvelis.Jiems Tarybų valdžia - tai lyg rakštis žaizdoje buvo. Jie
juk negalėjo' pakęsti, kad Tarybų valdžia atrėžė mums
rėželį buožės žemės . Jų gaujos vadas - tai to paties buožės sūnus, kurio žemės kąsnelį buvom gavę. Dabar banditų jau nebėra: visi susilaukė atpildo. Juk teisybė mūst1
pusėje, dukrele!
Ir šiandieną, kada beparvažiuoju į namus, kada išeinu
į gimtinės laukus, man mintyse iškyla šie baisūs vaizdai,
prisiminimai, praeitis, nusinešusi man brangiausią gyvenime žmogų - motiną. Saujoje žarstau derlingos žemės
grumstelius ir galvoju: ,,Štai buvo metas, kada dėl tokio
· žemės kąsnelio žudė žmogų". Šiandieną „Šviesos" kolūkio
laukuose gaudžia plieninio traktoriaus daina, linksmai
krykštauja vaikai. Artelėje dirba ir tėtis, ir sesutė Elvyra.
Tegul tad nebegrįžta tos baisiosios naktys.
•
1

SIRDIES ZAIZDOS NEUZGYJA

,,.

Br. P l L KAUS KAS, Alf. B R l E D l S

Sekmadieniais Andrioniškyje, mažame bažnytkaimyje
netoli Anykščių, susirinkę vyrai šnibždėdavosi: ,,Užmušė
naujakurį. Sudegino. Užpuolė valsčiaus darbuotoją". Kas
tai padarė? Banditai, pasivadinę įmantriais vardais: ,,Lakštutis", ,,Vanagas", ,,Albinas".
Pasiklausydavo tų kalbų Jurgis Ulba, Paandrioniškio
kaimo valstietis, ir, parėjęs namo, niūrus lyg žemė dūsau
davo:
- Sviete, sviete! Kas dedasi?
- Kas lies tave? - ramindavo jį žmona Elena.
- Ne vien apie save galv6ju,- prasitardavo jisai.Negaliu ramiai sėdėti, kai pažįstamus žudo. Eisiu rytoj ir
parsinešiu iš milicijos šautuvą. Pabandys kas lįsti - nudėsiu .. ,
·

Bet žmona jį permaldaudavo. 1r, iša~šus 1i~nai, Ui~~
"' keliaudavo prie upės sielių plukdyt1. Sm~u~nkdavo 1_s
Niuronių kaimo Rudokas, Kaušpėdas, šer,!Il~ksn~s, ~aro~a1.
- Tuskenienę, tą kampininkę, su mazais vaikais nuzud ·, - pasakodavo vyrai.
•
_
. . · • .
- Budreiką Povilą, Ramaskomų valstieti, nusove. Gal
ktid giminė apylinkės pirmininku dirb~. .
. •
Sykį, sugrįžęs namo, Jurgis Ulba tvutai pasuyzo:
- Po kalėdų parsinešiu šautuvą.
. .
Nežinia ar kas nors žodį prasitarė, ar šiaip ką banditai
pajuto. Kaiėdų vakarą į Jurgio Ulbos namus suvirto gauja
"pšepusiomis barzdomis vyrų.
.
. . .
. ..
- Vadinas, Lietuvos vaduotoJUS pamusai?! GudeJom,
lt1ryboms grūdus girgždini? - kibo :vienas _iš atėjūn~:
Ulba buvo atidavęs valstybei visas pnevoles. Bl]odalllas arkliu vežti grūdus, jis nuplukdė juos į Anykščius ant
.·1c lių. Tai padaryti valstietį vertė pareiga. Jis, pergyve~ę~
11, vieną karą, žinojo, ką reiškia darbininkaI?s apy!us~e
krautuvė. Apylinkės agitatoriaus Ulbos nuosudus zod1s
paskatino ir ne vieną jo kaimyną vežti grūdus valstybei.
- Ką tu, Jurgi,- pažino Ulba vaikystės draugą, Stakių kaimo valakininką Urboną.
- Koks aš tau Jurgis? - įsižeidė šis. - Banditas! Rėžk
l 1csiai!
- Greičiau sakyk, kur šautuvą padėjai? -nustvėrė
h už atlapų Albinas Milčiukas, jau pagarsėjęs žmogžudys
,,J\lbino" slapyvardžiu.
Kol šie kamantinėjo valstietį, kiti banditai kuitėsi po
pintą, lovas ir krovė į maišus, kas pakliuvo. Batus, moll'riškas sukneles, marškinius, raštuotus rankšluosčius.
Nuo aukšto te mpė lašinių puspaltes ir dešras.
Palikę viduaslyje sukruvintą namų šeimininką, banditai
sukrovė viską į vežimą ir niūktelėjo arklį.
- V elnias, pažino .. .- šnibždėjosi tarpusavyje,- reikia grį žti.
Vėl kambarin įžengė Jurgis Urbonas ir Albinas Mile inkas.
- Kelkis, bolševikų išpera! - nutvėrė už apykaklės
1Jluą.- Einam!
- Palikit, Jurgiuk, palikit,- maldavo žmona ir maža1111 •lė dukrelė Onutė, glebėsčiuodamos Urbono kojas.
- šalin, gyvate! - nusikeikė banditas ir spyrė į moterį .
Rytmetį saul ė tekėjo lyg kraujas.
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Seklyčioje Ulbienė
atmetęs

rankas,

lavoną. Gulėjo

rado

kniūpsčias .

Jo galva buvo

Ulba plačiai
suskvar-

kulkų

byta.
Bet tuo Ulbų šeimos tragedija nesibaigė.
Vieną žiemos vakarą sužvangėjo langų stiklai, pro langą vienas po kito sušoko keletas ginkluotų vyrų .
- šaukit. šaukit,- suspigo Elena Ulbienė. - Tik vaiko negąsdinkit!
- Nereikės. Pačios badu išdvėsit,- nusispiovė banditas, tas pats Jurgis Urbonas, ir ėmė šeimininkauti.
Surinko paskutinius duonos kąsne lius, paskutines bulveles. Nė nosinės, nė skepetaitės nepaliko. Nušovė du rudeninius meitėlius. Prieš išvažiuodami du apšepėliai įkišo
pro langą galvas ir pagrasino:
- Praneškit visiems: k as v eš grūdus valstybei, kas
liaudies gynėjus priiminės, tam liūdnai baigsis. Atsiminkit!
O pavasaris atūžė šiltas ir viliojantis. Be vyro likusi
moterėlė, kaimynų padedama, pati javą sėjo, pati bulves,
daržoves sodino. Matyt, tai erzino dvikojus vilkus.
Vieną dieną pasirodė tarybine uniforma apsivilkę kariškiai.
- Močiut, arklį kinkyk. Jis visuomeninis,- pareikalavo vienas.
- Negi ir jūs nuskriausit? Banditai ištempė viską. O
jūs tarybiniai ... - guodėsi Elena Ulbienė .
- Tai ką - mūsų nemylit? - dėdamasis švelniu, paklausė vėl tas pats.
- Kaipgi! Už Ta rybas vyras žuvo . . .
- Ak, už Tarybas! - sugriežė dantimis kitas iš atėjūnų .

Ir Ulbie nė iš pakraujavusių akių ir perkreipto veido pažino Albiną Milčiuką. Tarybinio kariškio uniforma neužmaskavo jo. Moteriškė nebegalėjo ilgiau tverti tarp žmogžudžių ir klykdama pasileido per lauką. Taip ir krito jinai
n ebaigtose vagoti bulvėse.
Vakaruose geso kruvinas saulėlydis. Į jį žiūrėjo siaubo
apimtos mažosios Onutės akys, iš šventosios pakrantės
krūmų mačiusios tai, kas įvyko.
*

*

*

Gelsva, daug vargo patyrusi Mogylų kaimo žemė . Ją
savo prakaitu laistė senasis Mogyla, jos artoju svajoją
būti i:rl Stasys.
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Po karo šeima laisviau atsiduso. Nebereikėjo bijoti policininko ar antstolio, nebeatiminėjo paskutinio duonos
kąsnio vokiškasis okupantas. Tik senąjį Mogylą ir sūnų
kankino viena mintis: ,,Kaip bus su žeme?"
Kaime ėjo kalbos, kad netrukus kursis kolūkis. Esą, suvarysią žmones prie vieno katilo,_ j?kios n_uos~vybė~ v:alstietis neturėsiąs. Šios mintys Stasim atrode naivios IT Juok ingos. Bet vis dėlto jis nerimo, matydamas, kaip buožės
slepia gyvulius, mašinas, inven_t?rių. • . .
_
.
Vieną vakarą į Mogylų grycią suguzeJo burys gmkluotų vyrų. Beveik visus Stasys pažino.
.
.
. .
- Močiut, nešk bryzą lašinių, tempk skilandĮ. Laisves
gynėjai atėjo,- dėdamas ant stalo bankas balzgano skysčio vebleno pusgirtis Jurgis Urbonas.
Andrioniškiečiai broliai Juozas ir Jonas Bagočiūnai
Lempte nutempė Stasį užstalėn. Priešais jį susėdo Povilas
ir Mykolas Mackevičiai.
Neprašyti atėjūnai lakė stiklinėmis dvokiančią naminę,
kirto lašinius. Kai stalas aptuštėjo, prasidėjo kalbos.
- Kas išvijo mus iš namų? - vapaliojo Povilas Mackevičius.- Raudonieji! Turėjau keletą valakų žemės . Viską atėmė samdiniai. Nebėra gyvenimo.
Ir Urbonas pradėjo niūniuoti:
1

- O toliau - paskendęs kaimas,
Tik žirgeliai tarp kl evų;
Šlama liepos tokia laime,
Tokiu liūde siu savu ...

Stasiui buvo žinoma ši daina. Patiko jos graudoka melodija. Tik gaila, kad jisai nesuprato, kam tos li~pos šlamė_j_o
lt1ime. Daug ko nesuprato vaikinas ... NegaleJo to paa1sl inti ir jo tėvas, vidutiniokas valstietis. Dabar tai stengėsi
p11daryti Urbonas.
- Suprask tu: bolševikai nepaliks akmens ant ak111t'ns,- tauškėjo jis.- Jokios savivaldybės neturėsim.
f\1 iškus iškirs, žemę konfiskuos.
- Negi? - suabejojo Stasys.
- O kaipgi! - nesiliovė pašnekovas. - Klausei, ką
/\rncrikos balsas kalba? Ne? Tai pyplys esi.
Užsisvaj oj ę s Urbonas vėl postringavo:
- :Ziūrėk, ką ten kalba. Sako, po dviejų mėnesių Lie111 v11 išvaduos. Tik mums reikia kovoti. Didvyriais tapsim.
Pc, 01 diną užkabins, kai laisvė ateis ...
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Suviliotas gražių žodžių, tą vakarą Stasys Mogyla kartu su banditais patraukė į mišką . Bet, pabuvojęs jų kompanijoje, Stasys nusivylė . Jis pamatė, kad ir b~?liams Ma~ke:
vičiams, ir Urbonui, ir kitiems į juos panas1ems ne laisve
rūpi. Šie stengėsi prisiplėšti kuo daugiau turto, kuo ilgiau
palėbauti ir paištvirkauti. · su šleikštuliu krūtinėje Stasys
stebėjo, kaip banditai tarpusavyje riejosi, nepasidalydami
Ulbos ir kitų nužudytų bei apiplėštų valstiečių turtu.
Jis pamatė, kad ne su liaudies gynėjais ir n~ ~u ginkl_uo~
tais tarybiniais aktyvistais „Lietuvos vaduoto1ai" stengiasi
kovoti. Jie drąsūs ir gudrūs buvo, prieš šautuvo vamzdžius pasistatę beginklius žmones ~r va~kus, o, . išg~~dę a~ie
liaudies gynėjų pasirodymą Ramaskomų apylmkeJe: slep~
davosi lyg zuikiai. Pagaliau Stasys suprato, kad beve_i~ _v1~1
jo gimtojo kaimo valstiečiai prilaria Tarybų valdz~a1, rr
kiekvieno akyse galima buvo išskaityti panieką banditams.
Stasio sąžinė pabudo. Pabudo jaunuoliška širdis, per
trumpą savo gyvenimą nepadariusi niekam blogo. Ir vakarais, kai dvikojų vilkų gauja patraukdavo medžioklėn, Stasys pabėgdavo į gimtuosius namus . Nežinia, k~~ tuo ~et_u
dėdavosi vaikino sieloje. Lyg užsirišęs burną, Jis prasededavo užstalėje, net tėvų neprakalbinamas. Auštant vėl pakluonėmis skuosdavo į mišką, bijodamas sutikti ką nors
iš pažįstamų ar tarybinių aktyvistų.
Bet vieną rytą prie palaukės gluosnių Stasį pasivijo Ramaškonių apylinkės pirmininkas Kazys Budreika.
- Visą naktį tykojau, kada pasirodysi. Va, ir pavijau. Tai kur bėgi?
Stasys panarino galvą:
- Nežinau.
- Tad ko tau lyg vilkui slapstytis?
- Prikalbėjo ...- sumurmėjo vaikinas.
- Negi tu aštuoniolikametė mergiotė ...- pasiūlė cigaretę Budreika.
_
..
- Sakoma, į balą puolęs, sausas nekelsi,- padrąse10
Stasys.- O ką man dabar beveikti? Nueisi milicijon, sakys: banditas. Pasodins į belangę, ir nebėr jaunystėlės.
- Senom patarlėm gyveni! - perkirto jo žodžius apylinkės pirmininkas. Ne tokia jau Tarybų valdžia, kaip banditai ją teplioja. Ką tu-,- žmogų nužudei? Dvarą turėjai ir
nuo samdinių kailį lupai?
·
Stasys tylėjo. Budreikos žodžiai tiesiog į širdį smigo, ir
akyse šviesiau darėsi. Jis suprato brolių MackevičilĮ ir Ur-

bono banditų gaujos tiksius. Šie paliko dvarus, · Tarybų
valdžia išdalijo mažažemiams jų valakus . Buvę dvarų samdiniai tapo jų prakaitu aplaistytos žemės šeiminink~i~. ~tai
kodėl ir Urbonas, ir Mackevičiai verkšlendavo, pnsim_mę
.,nepriklausomą Lietuvą", kai jų sodybose per dienas. sl~mėjo liepos laime dykūnams. Darbo nualsintas valstietis
ar samdinys neturėjo kada šio šlamesio kl_a usytis.
. .
Ne koks buvo ir Mogylų šeimos gyvemmas. Nors rr vidutiniokai, bet nuo ryto iki vakaro visa šeima plušo savo
sm ė lynuose, norėdama žmoniškiau prasimaitinti. Tuo tarpu ir Mackevičiai, ir Urbonas dykinėjo, prižiūrėdami savo samdinius.
Po kelių dienų Stasys Mogyla nuėjo tiesiai į miliciją
užsiregistruoti.
Vėl Mogylų gyvenimas tekėjo ramiai ir vienodai.
. .. Buvo pats darbymetis. Dar nenukritus rasai, šventosios pakrantėse suskambėdavo dalgiai.
Tą 1946 metų rugpiūčio rytą ir B. Mogyla anksčiau
siai išėjo į galulaukes miežių piauti.
.,Bet kodėl brolio laukuose nė gyvos dvasios? - neramiai dairėsi jis į Vinco Mogylos sodybą.- Dar, sakė,
rytą pustyklės užeis pasiskolinti. Sakė, sūnus Stasys padė
siąs piauti".
Mogyla prisiminė naktį girdėjęs šūvius, ir lyg adata
dilgtelėjo jam į širdį.
Kai Mogyla pravėrė brolio Vinco priemenės duris, vos
nesuklupo iš siaubo.
Seklyčioje telkšojo kraujo klanai. Po juos keturpės
čiomis ropinėjo brolėnas Rimutis. Pusantrų metų mažylis atrodė lyg kruvinas gumulas.
- Mama! Mama! - užkimęs verkė jisai, šliaužiodamas aplink molinos lavoną.
Greta kniūpsti gulėjo Vinco Mogylos ir jo sūnaus Stasio kūnai. Juos sunku buvo atpažinti. Ant drabužių matėsi vien sukrešėjęs kraujas.
B. Mogyla atsitokėjo tik po geroko pusvalandžio ir
paklaikusiomis akimis neberado durų. Bet kitame kambaryje išgirdo krebždesį ir prislopintą kūkčiojimą. Ten jis
surado Mogylų piemenuką. Šis ir papasakojo negirdėtai.
šiur'pius dalykus ...
Kai visa Mogylų šeima sumigo, išlaužę velkę, į gryčią sugriuvo keliolika banditų. Beveik visus pažino ir Mogylos, ir piemenukas.

48

4 Stai jų tikrasi s veidas

49

~ Ką,

su liaudies gyneJais susidėjai? -kamantinėjo
jo giminaitis, to paties kaimo buožė V. Mogyla.
- Bet, dėde ...- tarstelėjo Stasys.
- Joks aš tau dėdė!
Tuo tarpu pagarsėjęs žmogžudys Kemeklis daužė senąjį Mogylą šautuvo buože taip, kad šis vos laikėsi, atsirėmęs kampe.
Iškuitę visas pakampes, ieškodami ginklo ir kraudami į maišus kas pakliuvo po ranka, banditai išvarė tėvą
ir sūnų į seklyčią. Banditas Albinas Milčiukas, vadovavęs
žudynėms, keturis savo sėbrus susodino už stalo, ištraukė
keletą puslitrių naminės ir liepė dainuoti. Pats jis su Kemekliu ir V. Mogyla, užtrenkę duris, nupėdino į seklyčią.
- Kodėl pabėgai nuo mūsų? - kankino SLasį banditai.
Įspraudę į tarpupirščius šovinius, laužė jam pirštus,
šautuvo buože daužė nugarą tol, kol pro burną prasiveržė kraujas.
- Sąžinė neleido,- buvo vienintelis Stasio atsakymas.
- Ak, sąžinė! Kodėl mums leidžia taip, va ...
Pasigirdo automatų šūviai.
Stasį

Už langų
siai veržėsi į

žydėjo alyvos, švietė saulė, ir šilto vėjo gū
vidų. Pramerkusi krauju sukepusias akis, Onu

žekonienė sušnibždėjo:

- Vandens ...
- Oho-ho-ho! - kažkas sužvingo arklišku balsu.
Ona pamanė, kad sapnuoja. Norėjo pakelti ranką, bet
pajuto nepaprastą skausmą . Paskui šaltas virpulys perbėgo
visą kūną. Ona pajuto, kad vanduo teka per kojas, krū
tinę, sudrėko lūpos. Ji atsigavo ir, praplėšusi vokus, atsimerkė.

- Sapnuoju,- sukuždėjo.
Ir vėl ausyse:
- Oho-ho-ho!
Ona atitokėjo, suprato, kad tai ne sapnas. Keletas vyriškių žvelgė į ją. Moteriškė pajuto, kad ji nuoga. Visutė·
liai nuoga. Graibstėsi dangstytis, bet apie save nieko nerado. Į ją spoksojo vynškiai ir kvatojosi.
- Kaip rojaus Ieva. Oho-ho-ho!
Vėl Oną Žekonienę apliejo šalto vandens čiurkšlės.
Ji visai atsipeikėjo . Bandė keltis, bet lyg žarijomis apsisa

pyl? ir atrodė, kad geležinėmis replėmis kažkas laužo są
nanus.
- Opa!. - p~statė ją _Prie sienos vienas iš vyriškiq.
Ona apzvelge kambaą Ant lovos krašto valė šautuvus Grumbinas, Patkočius, Kemeklis, Tubis o Albinas Milčiu~as vijo vielas. Ant grindų telkšojo kra~jo klanai, susi•
maisę su vandeniu. Draikėsi kuokštai plaukų.
- Banditai! - prakošė pro dantis moteriškė.
- Kaip sakei? - prisimerkė Albinas Milčiukas ir kirto
jai vielos rykšte per krūtis.
Ji tik sudejavo.
~~nditai nutempė ją viduaslin ir vėl pradėjo kankinti.
D_auz_e kultuye kojų padus. Narstė rankų pirštus. Vielos bizll:n~is kapoJo vis.ą kūną. Kai nebeišgirsdavo nė aimanos,
vel Ją apliedavo saltu vandeniu.
- Na, dar maitinsi raudonuosius? Girsi Tarybų valdžią? - siuto banditai.
Vėl iš naujo prasidėjo kankinimai.
P~ašviesėjimo valandėlėmis atgaivinta Ona Zekonienė
perbegdav~ ~intimis visą savo gyvenimą. Retai kur jinai
sura~davo svi~sesnį prisiminimą; lyg saulės spindulėlį,
prasiskverbusi pro debesis .
.. GyveniJ?o s.aulę ~ekonių šeima pajuto tik Tarybų valdzios metais. Is dedes, stambaus buožės, žekoniui atrėžė
10 ?ektarų žemės. Šeima ruošėsi žmoniškiau gyventi. Ir
staiga . . . karas!
Pra~idėjo .!a~d-ymai, areštai. Vietinių nacionalistų pa?edami, vokiskieJl okupantai ruošėsi 2.ekonius išvežti
Į koncent~acijos stovyklą kaip nepataisomus bolševikus.
N.e ~ar~ą JŲ namuose lankėsi policininkai. šeimos ramybė
visai dmgo po vieno įvykio.
Tai buv? giedrą vasaros rytą. Saulė, pašokėjusi virš
~m?lnos kaimo giraičių, ~ėrė akinančius spindulius. Išėjęs
Į kiemą, Antanas 2.ekoms pamatė vasarojuje pūpsančią
baltą k.~~etą. Gr~ta s~ovi~iavo Antanas Pakšys ir Jonas . ~ascms:_ Nus1sku~J1no 1~ žekonis. Ištryptuose javuose
guleJo parasmtas. Kaimynai pasakojo naktį girdėję lėktu
v o gaudimą.
- Tarybiniai partizanai nusileido,- nusprendė.
Kad tiktai laimingai,- pratarė 2.ekonis.
. ~tokia':. vyrai surado dėžutes konservų, maišus džiuv~s1ų, radiJo aparatus ir siųstuvus. Sausmiškyje baltavo
kitų parašiutų liekanos.
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- Matyt, nespėjo susitvarkyti,- apsidairė žekonis ir,
aplinkui nieko neįžiūrėjęs, paragino kaimynus:- Paslėpkim, vyrai. Visgi susižinosim ir atiduosim.
. .
Visas trejetas jau norėjo rankioti ryšulius, kai pasigudo šunų skalijimas. Iš už miškelio pasirodė vokiečiai.
Priešakyje uždusęs lekavo Juozas Bagoi':iūnan.
.
- Pranešė, šuva! - tik tiek teištarė Antanas Žekoms.
Visą dieną Smolnos, Dubiškių, Mogylų kaimus ir miškus siautė vokiečiai ir vietiniai ·nacionalistai.
Po kurio laiko, tamsią naktį, į :Žekonių trobos langą
kažkas pasibeldė. Balzganoje tamsoje šeimininkas įžiūrėjo
keletą ginkluotų figūrų.

-

Vokiečiai.

.. Areštuos. Išveš,- suaimanavo Žeko-

nienė.

- Nebijok, močiut. Mes - tarybiniai. Partizanai;prie kito lango sušnabždėjo balsas.
Nuo to laiko tarybiniai partizanai buvo nuolatiniai svečiai prie miško prisiglaudusioje Ž.ekonių sodyboje. Susirinkdavo, pakalbėdavo. Viralo paprašydavo. Ona Ž.ekonienė išskalbdavo jiems drabužius. Pakūrendavo pirtį.
- Matuška,- kreipdavosi į Ž.ekonienę aukštas, stambus, barzdotas rusas.- Sumušim fašistą. Bus šventė ir mū
sų namuose.
Ir jis imdavo pasakoti, kaip vokiškieji okupantai gavo kailin prie Maskvos ir Volgos. Pranešdavo, ką kalba
Maskvos radijas. Nuo jo žodžių akyse prašvisdavo„
Nežinojo jinai partizanų nei vardų, nei pavardžių. Jr
nesiteiravo. Tie žmonės jai buvo artimi, savi ir be vardų.
Nepagailėdavo jiems riebesnės sriubos dubenio, didesnės
abišalės.

O kai vieną kartą tas pats augalotas rusas atėjo peršauta ranka, žekonienė nebežinojo, ką ir daryti. Pačius
gražiausius ir švariausius baltinius suplėšė ir aprišo žaizdą. Moteriškė suprato, kad tiktai tokie žmonės, bebaimiai
ir nesavanaudžiai, tikri laisvės kovotoj ai. ..
Ir dabar Ona Ž.ekonienė prisiminė tą galingą ruso fi-

gūrą.
·
k .d..
t .. k.
- Vis vien jums atkersys,- su uz eJo mo ens e.
kankinta Ona Zekonienė neb~Zmogžudžiai suvirto į kitą kambaq,
kuriame buvo uždaryti jos vaikai ir vyras.
- Kad nė kojos neiškeltute. Pamėginsi, seni, į Anykščius - ir tau taip baigsis,- pagrasino Albinas Milčiukas.
Pagaliau

ištisą vala_ndą

rodė gyvybės žymių.
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Kai banditai išgarmėjo iš trobelės, maža~ečiai va~ka~
prie motinos. Ji • gulėjo paplūdusi krauJuose, phkai
nukirpta, visa žaizdota.
; .
. .
•. .
.
.
žekonis nubėgo pas uosvĮ KersulĮ. SuzmoJę apie nelaimę, susirinko giminės. Senukas Kerš;1lis nulingav~ pa~ Inkūnų bažnyčios kleboną Ziūką, prasydamas palaidoti.
- Negerus vaikus išauginai, tė:7e,~ paill:~k~l~vo klebonas.- Matai vokiečių laikais bolsevikų miskmms duktė maitino. Dabar tarybas garbino. Tai gal bolševikę ir be
bažnyčios palaidosit?
.
- Kaipgi šitaip, klebonėli,- maldavo senukas.- Dievas nubaus visą giminę.
- Dievas žino, ką daro,- atrėžė klebonas.
Tik po ilgų prašymų ir gerai atlygintas Žiūkas sutiko
palaidoti Zekonienę Inkūnų kapinėse. . . . .
Po Onos žekonienės laidotuvių Kersuhų seima gyveno lyg ne savuose namuose. Aštuoniasde_šimtm~ti~ Jonas Keršulis dar labiau sulinko, per keletą dienų visai pražilo. Atsikeldavo anksčiausiai ir traukdavo į dukters sody_bą anūkės lankyti. Banditų prigą~di11;t_a, _ma~ametė _Bro_n~
susirgo. Reikia gydytojo, o Žekoms biJo Į_m~e~tą paJudeh.
Sužinos banditai - ir lik sveikas, gyvemmeh.
Iš aplinkinių kaimų ateidavo vis baisesnės žini~s.
Bandito Cepėno gauja išžudė inkūniečio Kavahausko
šeimą. Ir vien dėl to, kad duktė m~ky~oj~vo, o Jos :'Yras
dirbo valsčiuje. žmogžudžiai nepasigaileJ? ne tiktai ~eptyniasdešimt penkerių metų senelio Kavah~usk~. _C~penas
durtuvu subadė lopšelyje devynių mėnesių kudikĮ.
- Ponedie, kas dedasi,- dūsaudavo senasis Keršulis.Kad ant mūsų ta rykštė nekristų.
Ir niekas negalėjo tvirtinti, kad dvikojai vilkai :7ė;
neapsilankys Keršulių sodyboje. Juk ne kartą_ bandit_ai
grobstė jų turtą, grasino išžudysią. Pats Albmas Mil~
čiukas, tempdamas nuo aukšto paltį lašinių, sykį paklause
Petrą Keršulį:
.
.
- Ar ne tuos tik lašinius sovietų partizanams rydinai, a?
- Prie politikos aš nesidedu,- sausai atkirto šis ir pa:
juto, kaip šaltelis perbėgo nugara.
Keršulis neabejojo: banditai jaučia, kad jis pritaria
Tarybų valdžiai. Bet negi pabėgsi, palikęs šeimą. Kas bus,
tas. Banditai nužudė jo seserį Oną :Žekonienę, o jis nusprendė nepasiduoti žudikams taip pigiai. Ir kas vakarą,
puolė
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eida~as _gulti, prie ?ur~ pasidėdavo kirvį. Malkinėje įsi
renge sleptuvę. Bet Jo dievobaiminga žmona tik galva linguodavo:
- Nuo mirties nepabėgsi.
- !'Jė v~lni?,-.atrėždavo Petras.-Aš žūsiu, tačiau
bent vieną meksą pirma paklosiu.
. • O~ai Keršulienei tokia dvikova nebuvo prie širdies. Ji
ie~koJo pa?_uodo~ maldoje, vakarais ir rytais klūpodama
:pn~ m:1kry~~uoto30. Nebepasikliaudama savąja malda, Kersuhene nu~J_<? pas !?kūnų _!<-leboną Žiūką.
- N?recia:u mis~les uzpirkti,- paprašė.
•- U~ ką gi, .?1otrn? Gal už tą bolševikę, :Zekonienę? apzvelge motenskę sutaP-otasis.
Toks netik~~as klausimas ją pritrenkė, ir ji pravirko:
- Kl~boneh! Tokie laikai. .. Bijom. . .
.
- Tai sakyk tiesiai: už ką? - sušvelnėjo klebonas.
- . Sakau, . toki~ laikai,- jaudinosi Keršulienė.- Gal
paprasytun: dievuho, klebonėli, kad atitolintų nelaimes ...
- Kok1:3-s nelaimes? Kuo tamstai laikai nege ri?
- Va, zudo nekaltus žmones. Mes irgi bijom - guodėsi moteriškė.
'
- ~IT:?~ių _ nežudo,_ o tik bolševikus,- nusišypsojo klebonas i: 1stiese ranką Į krepšį:- Na, ką atnešei?
. Ke:su~i:n~_s:1.krovė ant stalo sūrį, dešras, lašinių bryz,i.
Is nosrna1tes 1snso keliolika červoncų.
- Tai,. kle~<;mėl!, jau porą mišelių. Už mūsų šeimą,
lenkdamasi bucmoti ranką, dar paprašė moteriškė.
-: Su ponu dievu,- palinkėjo klebonas, išlydėda
mas Ją.
O, kad Keršulienė tą vakarą būtų apsilankiusi Inkūnų
klebonijoje!
. _Iš_ Povil~:mienės_ sodyboj: it.aisytos žeminės klebonijoje
su~1r~nk~ visa gauJa arsiaus1ų zudikų. Čia ir Kemeklis kvat0Jos1,. ~~rsdamas Keršulienės atneštus lašinius, ir Albin~s Mil_rn_ikas graužė padžiovintą sūrį ... Ir visus juos į žygĮ pala1mrno klebonas :Ziūkas.

- Petriuk, neprasidėk,- maldavo žmona.
Matydamas, kad kirviu nuo gaujos neatsigins, Pet_ras Keršulis nepastebimai prasmuko į savąją slėptuvę. Išlaužę duris, banditai triukšmaudami suvirto į gryčią.
- Kur tas komunistas? - po paloves ir spintą Petro Keršulio ieškojo Albinas Milčiukas.
- Sakysi, seni, ar ne? - Jonui Keršuliui tvojo kuok a per pečius Kemeklis.
Senukas tik sudejavo ir dar labiau susikūprino. Kemeklis užsimojo antrą kartą, bet tyčia rėžė į stalą. Kuoka taip
ir įsmigo į ažuolines lentas, išmušusi dvi skyles .
- Nesakysi - tavo kupra tokia pasidarys,- pagrasino Kemeklis.
Senasis Keršulis nė žodžio nepratarė. Banditai pradėjo
jį kankinti. Su ta kuoka Kemeklis ir Albinas Milčiukas
tai p primušė senuką, kad šis gulėjo leisgyvis. Bet sūnaus

K~i:p ir kiek:7ieną, taip ir tą vakarą Ona Keršulienė
meldes1. Nu? st~igaus beldimosi į duris moteriškė pašoko.
- Petrai, bek! - pabudino vyrą.
•. _šis ~vi~?telėjo pro langą. Kieme šmėkščiojo keletas šesehų. Jis cmpo kirvį.
-H

O naujas gyvenimas vis tvirčiau žengė Romaškonių laukais.
Matydamas, kad miško dvikoj ams nepavyks sustabdyti
Istorijos, klebonas :Ziūkas paliko Inkūnų bažnyčią ir pa-

neišdavė.

Paskui banditai puolė Oną Keršulienę.
- O tau laikai negeri? - tardė ją Kemeklis, kartodamas klebono žodžius.- Už ką tas mišias užpirkai, a?
Moteriškė tylėjo. Kur _jos vyras - nė žodžiu neprasitarė. Kažkodėl nenužudę Keršulienės, banditai pradėjo kitą žaidimą. Albinas Milčiukas nutvėrė už plaukų jos penke rių metų dukrą Aldutę ir išsitempė į lauką.
- Sakysi, kur tėvas? - įstatęs į pakaušį pistoletą, baugino ją Kemeklis.
·
- Nežinau ... Mama, gelbėk! - klykė mažoji.
- Ak, nežinai,- siuto Kemeklis.- Einam į mišką. Pakišiu po velėna ir uždusi kaip kačiokas.
Mergaitė tylėjo. Nors ją banditai vedė į mišką pro Keršulių slėptuvę, nors ją įvairiausiai baugino, bet jinai tėvo
neiš davė. Nieko nepešę, mergaitę banditai paleido.
Banditų iškankintas senasis Keršulis po pusės metų mirė . Prie _jo kapo duobės Ona Keršulienė savo širdyje pasiryžo : ,,Inkūnų klebonija manęs daugiau nebematys".

bėg o į tolimesnį rajoną.
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Gal ir dabar šis sutanotasis meldžias. prieš altorių pakėlęs rankas . Tik ne visi žino, kad tos rankos suteptos nekaltų žmonių krauju. Tai kas, kad Žiūkas neturėj o ginklo
rankose. Bet ar ne jo įsakymu buvo nukankinta Ona Zekonienė? Ar ne jis siuntė banditus į Keršulių sodyb ą ? Ar ne
jis atleisdavo nuodėmes banditams ir klebonijoje laimindavo juos į naktinę medžioklę?
Nė viename tos apylinkės kaime nerasi žmogaus, kuris
geru žodžiu paminėtų Ziūką.
Negarbingą vardą nusipelnė ir Rozalija Mackevičienė,
banditų motina.
Gerai ją prisimena Smolnos kaimo gyventojai. Nors
nesišvaistė jinai su ginklu, bet piktas liežuvis kartais daugiau įkąsdavo, negu kulka.
Būdavo, atlėks Mackevičienė pas kaimyną ir ima keikti banditus, smetoninę valdžią. žmogus, iš netyčių pritardamas jai, lepteli kokį žodelį, ir, žiūrėk, naktį į jo sodybą
prisistato ginkluoti banditai.
Su Mackevičienės žinia banditai nužudė Joną Raščių.
Šis dievobaimingas žmogelis prasitarė Mackevičienei tik
tiek:
- Gal ir geriau dabar gyvensim ...
Ir jį, įkišę maišan, patys Mackevičiai nukankino. Dargi
pasijuokdami iš jo dievobaimingumo, prieš mirtį davė jam
bučiuoti kryžių ir pakartojo Mackevičienės perduotus
žodžius:
- Na, rojuje tikrai geriau gyvensi.
Dabar Mackevičienė dedasi nekalčiausia . Ji gyvena
Anykščiuose. Rytais žmonės mato ją skubančią į bažnyčią. Nežinia, ar už senas nuodėmes atgailauja, ar maldct
nori grąžinti buvusius laikus. Tik kokia ji motina, jei
negirdėjo, kaip klykia žudomi ar netekę tėvų kūdikiai.
Daugiau kaip 50 tarybinių aktyvistų ir nekaltų žmonių priglaudė to krašto smėlėtoji žemė.
žmogaus kraujas - ne vanduo.
Dar ligi šiolei Mogylų gryčioje nuo kraujo dėmėtos
grindys saugo šiurpią šeimos tragediją. Krauju aptaškytos Zekonio trobos sienos primena baisiausią dieną jo gyvenime.
Laikas teka lyg vanduo Šventosios upėje. Užgydė jis
sužalotus pušų ir eglių kamienus. Tinku žmogus užglaistė
kulkų išskvarbytus namo sienojus. Bet širdies žaizdų
niekas neužgydys ...
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Kai pla č iai atsidarė durys ir ant sle_nksčio p~si~?dė jaunas vyrukas, Varkalienė net rankomis suploJO is nustebimo:
- Giminaitis! Kur buvai prapuolęs?
Netrukus parėjo ir šeimininkas~ eigul~s !onas v:arkalis. Greit ant stalo išdygo laibakaklis nammes butelis, atsirado kumpio, dešros, duonos. Nepraslinko ir _v~landa,
o jau veidai įkaito, atsirišo liežuviai. Abu ya:~alrni s~undėsi gyvenimu, valdžia, kimšdami kvepiancias desras,
duoną ir viską užpildami degtine.
.
.
Staiga pro langą praslinko trejeto vyrų„siluet~1. ~v:či as nespėjo pasiteirauti šeimininkų, kas Jle, k~~ gHgzlelėj o durys ir kambarin sugužėjo visi trys, per peCius persimetę ginklus.
.
_ . . .
Įėję vyrai, matyt, nebuvo staigmena seimmmkams, kurie nesutriko ir elgėsi, lyg senus pažįstamus pamatę. . .
- Kas jis per paukštis? - pasisveikinęs su_ Var~~liais,
pasiteiravo vienas iš atėjusiųjų, rodydamas l svecią.
- Nebijokit, jis - mūsų giminaitis,:-:- pa~iš_kino šeimininkas ir ptidėjo,- Eduardas Jurkus_ i~- Tryskių ...
Po to gėrė ir valgė visi. Kalba nesmso. ~duar~as ~~:
Jautė, kas šie nakties svečiai, tačiau neb_~vo hk~as, lf ~a~ _Jl
varžė . Panašiai jautėsi ir trejetas nepazĮstamųJų. ReikeJ_o
ką nors sugalvoti. Ir vienas iš atėjusiųjų, matyt, vyresms
larė Varkaliams ir dviem savo sėbrams:
- Jūs išeikit. Mudu su Eduardu pasikalbėsim .
Kai kambaryje jie liko dviese, nepažįstamasis pabarbe~
110 pirštais į stalą, atidžiai nuo galvos iki kojų nužvelge
.Turkų ir pasiteiravo:
- Komjaunuolis?
- Ne!
- Ar negalvoji stoti į liaudies gynėjus?
- Nel
- Vyras! - nepažįstamasi$ savo sunkia ranka spustel<'•jo Eduardo petį.
- O tu žinai, kas mes?
Eduardas papurtė galvą,- iš kur jam žinoti. . .
- Mes slapstomės. Mus gaudo. Jei nutvertų- pasoclinlų į kalėjimą arba dar blogiau ...
- Už ką?
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- Už tai, kad giname tėvynę Lietuvą, kad nepaklusome raudoniesiems, neleidžiame žmonėms stnti į kolchozus,- piktai girgždėjo nepažįstamojo balsas .- Atsiskaitymo valanda arti. Mes žinome, ką darome.- Vyriškis prisilenkė arčiau ir dabar jau tiesiog šnypštė Jurkui į ausį:-
Apie mus - niekam nė žodžio! Jei prasitarsi - bus blogai. .. Mūsų nepagaus, bet tave, žinok, paims už gerklės,
kad su mumis kalbėjais.
Po valandėlės nepažįstamieji vyrai atsisveikino ir išėjo. Šeimininkas, išleisdamas Eduardą, irgi priminė:
- 2:inau, tu - ne vaikas ar boba, moki liežuvį už dan •
tų laikyti. ..
Visą kelią iki namų Jurkų kamavo sunkios mintys:
baimė, nežinia .. . Ir nors buvusių vargingų valstiečiq sū
nui Eduardui ne paslaptis, kad ginkluoti miško žvėrys, tokie pat, kaip ką tik sutiktieji, žudo naujakurius, kolūkie
čius, jis nerado savyje tiek jėgų ir sveiko proto, kad praneštų liaudies gynėjams ar milicijai apie tą susitikimą, ir
nejučiom pasidavė nustumiamas į šunkelį, kuris vos vo::,
jo nepražudė ...
Matyt, Eduardas Jurkus patraukė nepažįstamojo dė
mesį, buvo jam reikalingas. Netrukus,
tais pačiais
1949 metais, jie vėl susitiko.
- Girdėjau, mėgsti knygas,- kalbėjo jis Eduardui,gerai, gerai, mums tokie vyrai patinka. Tik labai sunku
gauti ką padoresnio paskaityti. štai, peržvelk šituos raštus,- ir jis įbruko Jurkui į rankas pluoštą popierių.
Kai perskaitysi, duok savo nuožiūra patikimiems bičiu
liams.
Eduardas skaitė. Nepažįstamojo brukami raštpalaikiai
nuodijo jaunuolio sąmonę, temdė akis. Ir Eduardas pamiršo skaudžius klausimus: kas vargui pasmerkė jo tė
vus, kas jam pačiam buržuaziniais laikais užtrenkė duris
Į mokslą? Kaip gaila, kad tuomet šalia nebuvo pastabaus,
Jautraus žmogaus, kuris tiesa apie amžinuosius skriaudė
jus - ponus - būtų išsklaidęs buržuazinių nacionalistq
dumiamą miglą.

Po kurio laiko Jurkui slaptai buvo perduotas dar pluoštas

šmeižikiškų antitarybinių lapelių.

Išmėtyk naktį, slapčia, kad niekas nesužinotų! naujieji pažįstami.
Bijodamas žmonių ir šviesos, tarsi tas šikšnosparnis
Edl.1'1-rdas slankiojo Kaunatava, Tryškių geležinkelio stote-

-

įsakė

sa

lių pakraščiais, palikdamas pėdsakus - lapeliuose įrašy
tus dvikojų miško žvėrių neapykantos naujam gyvenimui

žodžius.
Jurkus pajuto tarsi a_tsidūręs ant siauro liepto: bijojo
atsigręžti ir pasukti atgal, o į šoną nešoktelėsi, ir jam ne •
beliko nieko kito, kaip tik slinkti į priekį nusikaltimo keliu, savosios liaudies, buvusių vargšų artojėlių išdavystės
keliu. Jį, tarsi keleivį, įkritusį į klampų liūną, vis gilyn
trau kė buržuazinių nacionalistų pinklės.
Praėjo dar kiek laiko, ir Eduardas Jurkus

sužinojo, kad
naujieji jo „prieteliai" yra „Šatrijos" banditų gaujos nariai, kad juo nuolat besirūpinąs vyras, vardu Liudas, žinomas „Vėtros" slapyvardžiu. Rekašius, Mantvydas ir keletas kitų užkietėjusių žmogžudžių sudarė gaujos branduolį.
Sekančių, 1950 metų rudenį banditai paliepė Eduardui:
- Sužinok, kokiu keliu ir kada vežamas paštas iš Tryškių miestelio.
Užduotį reikėjo vykdyti.
Tą patį rudenį, spalio 11 dieną, kelyje, vedančiame iš
Tryškių miestelio į geležinkelio stotį, sutratėjo šūviai. Su·
dejavo sužeistas pašto vežikas Pilvinis, kraujais paplūdo
kartu važiavę dar trys piliečiai.
1952 metq vasarą buržuaziniai nacionalistai pristigo popieriaus. Tris kartus Eduardas Jurkus jiems nešė po keliolika kilogramų baltų lapelių, kurie buvo panaudoti
Tarybų valdžiai, kolūkiams šmeižti, grasinimams rašyti.
Kelet as tokių grasinančių laiškų, adresuotų doriems tarybiniams žmonėms - aktyvistams, buvo pasiųsti per to palies Jurkaus rankas.
Vis mažiau bebuvo kvailelių, kurie patikėtų biauriu
Lietuvos „laisvintojų" melu. Banditams reikėjo vis dąu
giau šovinių, o ne popieriaus.
Tų pačių 1952 metų rudenį Eduardui Jurkui teko tempi i visą dėžę šovinių. Vilko vyrukas tą baisų krovinį, tuos
kelis šimtus šovinių, ir nesusimąstė, kad savo rankomis ne« žia urią mirtį dešimtims naujakurių, kolūkiečių. Ir nepc1klausė: kas davė tokią teisę? Jo atgabentos kulkos nei<;migo į darbo žmonių krūtines, bet tai - ne jo nuopelnas.
Tns mirties krovinys pateko į liaudies gynėjų rankas. O
pN Jurkų su banditais susipažinusiam Kaziui Kamėnui vis
dr,Jto pasisekė aprūpinti šoviniais „Šatrijos" gaują. Kai
l ,1mėn as išvyko į Kauną, Eduardas susirašinėjimui su juo
net specialų slaptaraštį sudarė., ..
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Išgirdęs

apie vieną ar kitą žmogžudystę kaime, Eduardas kart3.is teiraudavosi miško bastūnų:
- Kas žudo nekaltus valstiečius? Kodėl?
- Mes nieko nežinome ...
Jie taip kalbėjo todėl, kad bijojo atstumti jaun u ol į, kuris buvo labai reikalingas ryšiams palaikyti, užduotimc;
vykdyti. O tasai, aklai įtikėjęs, pradžioje rimtai galvojo, kad šoviniai banditams reikalingi tik savo kailiui
apginti.
Toli nusikaltimo keliu buvo nuėjęs Eduardas Jurkus.
Kartais jis pajusdavo baisią baimę, netikrumo j ausmas prislėgdavo krūtinę. Bet jį visada nuramindavo radij o balsas
iš anapus Atlanto, žadantis grąžinti artojėliams tą didžią
ją „laimę" dirbti kumečiais, bernais dvaruose ir buožių
ūkiuose. Retkarčiais bundančios sąžinės balsą n utildydavo
girto bandito „Vėtros" sapaliojimas:
- Mes kovojame už brangiąją Lietuvą ...
Taip! Jie kovojo - prieš senius, vaikus, moteris. Daug
metų praėjo nuo tų kruvinų laikų, ta či au mū sų liaudies
širdyje dar karščiau liP-psnoja neapykanta žudikams, kurių baisūs darbai po tiek laiko ne tik neišblėso , bet atrodo
dar ryškesni, siaubingesni.
Eduardai, ar tu tada nematei pralieto nekalto kraujo,
ar negirdėjai našlaičių raudojimo? Būtum matęs - tik nereikėjo užmerkti akių, būtum girdėjęs - tik nereikėjo užsikimšti ausų. Ir tau, ir kitiems, panašiai klydusiems, ir
mums visiems ne pro šalį bus prisiminti kai ką iš tų laikų,
kad dar kartą pamatytume ir suprastume, kokie žvėrys
buvo buržuaziniai nacionalistai.
*

*

*

... 1949 metų kovo septynioliktosios naktį banditai nužudė pirmojo Telšių apskrityje kolūkio „Lenino kelias"
pirmininką, pagyvenusį valstietį, buvusį mažažemį, komunistą Praną Kryževičių,

jo

žmoną Stasę

ir

sūnų Aleksą,

to

kolūkio brigadininką komunistą Vladą Balsį . Išžudytą kolūkio pirmininko šeimą kartu su trobesiais pra-

paties

rijo gaisro liepsna.
... 1950 metų pavasarį Viešvėnų klube-skaitykloje buvo
žvėriškai nužudyta komjaunuolė Genė Ličkūnaitė.
... 1950 metų rugsėjo 20 dieną buržuaziniai nacionalistai keliomis kulkomis į galvą ir nugarą nužudė „Skliaus-

čių" kolūkio pirmininką Praną Budginą, kurį

po to dar

api plėšė.

. .. Aleksas Gedminas iš Biržuvėnų kaimo, Liudas Baiš Tarvydų, Vincas Bagdonas iš ~veilių - jų v~~ų
gyvenimo siūlą nukirto banditų kulka. Uz ką? Ka~. n~reJ~1
gyventi šviesiau, laimingiau ir dėl to kaulu gerkleJe 1stngo buržuaziniams nacionalistams.
Atkakliai priešinosi dvikojai miško žvėrys, bet vieną
kartą ir jiems atėjo galas. Toks likimas i~tiko_i: ,,Šatr~jos·'
b anditų gaują, kuriai priklauso daugybe ba1s1ų nusikalgoėius

timų.

*

*

*

Eduardas Jurkus vėl vaikšto Telšių gatvėmis. Plačiais
langais į jį žvelgia nauji namai, tarsi moJa iš fabrikų kaminų kylą dūmai, sveikina statybų krana1.
Buvęs šoferis vėl sėdi prie vairo - dirba autotransJ?orto kontoroje. Ir neblogai dirba! Pas mus žmogus vertmamas pagal darbą, todėl ir Eduardas Jurkus užsitarnavo
gero darbuotojo vardą.
Ir aklas pamatytų, suprastų, kad naujos, laimingos Lietuvos kūrėjai - tai statybų aikštelėse dirbą mūrininkai,
fab rikų darbininkai, tai šimtai, tūkstančiai darbščių rankų.
Tik jie - tikrieji Tėvynės patriotai, tik jiems priklauso
ir amžinai priklausys gimtoji šalis.
Atliekant bausmę, Eduardui užteko laiko praregėti,
daug ką suprasti. Pusę bausmės Tarybinė vyriausybė jam
dovanojo. Ir štai jis grįžo.
Tik ta kaltė, nors ir atleista, bet sunki kaltė, paliko
pėdsakus visam gyvenimui! Kas daryti? Kaip išaiškir_iti
žmonėms, kokius baisius nuodus savo geluonyse slepia,
kaip skaudžiai gelia tie buržuaziniai-nacionalistiniai
šliužai?!
Ir Eduardas Jurkus sėda prie stalo, ima į rankas plunksną. Papasakojęs skaudžią savo gyvenimo istoriją, jis baigia rašyti lėtai, apgalvodamas kiekvieną žodį:
„Rašau todėl, jog, supratęs savo gyvenime padarytas
klaidas, noriu, kad ir kiti žinotų, kaip aš buvau suklaidintas liaudies priešų, kurie ne vieno jauno žmogaus gyvenimą pavertė griuvėsiais.

Man dabar jau 33 metai. Aš, buvusio kumečio sūnus,
puikiai supratau, ką rei-škia žmogui suklupti ir vėl atsi61
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kelti. Todėl, atsikėlus iš tokių gyvenimo griuvėsių ir galvojant apie dabarties tikrovę, nesinorėtų girdėti, kad kas
nors gyvenime klystų taip, kaip klydau aš.
Už padarytą klaidą teko skaudžiai apmokėti. Tik vė
liau supratau, kad tai buvo pelnyta ir palyginti švelni
bausmė už sunkų nusikaltimą liaudžiai.
1956 m. Tarybinės vyriausybės komisija tarp kitų ir
mano bausmę sumažino per pusę. Mano džiaugsmas buvo didelis. Tik kartais kildavo mintis: ar bemokėsiu žiū
rėti į naują gyvenimą taip, kaip žiūri į jį laisvėje gyveną žmonės, ar jie nesmerks manęs už tokią praeitį, gyveniman sugrįžus?
Atlikęs dalį bausmės, grįžau pas namiškius. Mamą radau dar sveiką, seserį - ištekėjusią. Zodžiu, visus radau
begyvenančius gerai. Ir jie sakė: dabar mums jau nieko
nebetrūksta.

Iš pradžių dirbau tarpkolūkinės Sukančių elektrinės
statyboje, paskui vedžiau, persikėliau pas žmoną į Telšius ir gavau darbą autotransporto kontoroje. Dirbu vairuotoju. Dirbdamas prie įmonių statybų, matau, kiek
daug naujo gyvenime, kiek statoma namų gyventojams,
kiek mokyklų! Iš bendradarbių neišgirdau paniekos žodžių, niekas nepersekioja dėl praeities.
Su buvusiais lietuviškaisiais buržuaziniais nacionalistais, per kuriuos ir man teko nukentėti, aš nutraukiau visam laikui bet kokius ryšius.
Džiugu, iš širdies sakau,- džiugu dirbti tą didelį darbą,
kurį dirba visa mūsų tarybinė liaudis, ir jaustis laimingu,
gyveniman sugrįžus."
Ateitis, darbas parodys, kaip giliai Eduardas Jurkus
suprato savo klaidą, atleistą kaltę. Jam ir į jį panašiems
žmonėms sudarytos visos galimybės triūsu, doru elgesiu
užsitarnauti tarybinių žmonių pagarbą.
Ši istorija kartu įspėja, kiek žalos žmogaus, ypač jaunuolio, vidiniam pasauliui gali padaryti praeities drumzlės,
visokie melo ir šmeižto balsai iš už Atlanto, buvusių privilegijuotų -luomų likučių urzgimas. Tačiau tikras tarybinis
žmogus nekreipia dėmesio į tas piktas paskalas. Ir tai visų protingiausiai
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DAINOJ IR ŠIRDY . ..
l. Y Y š T AR T A S, D. Y Y š T AR T A l TI:

Nuūžė, nudundėjo į vakarus karo audra. Dar tebesigirdėjo patrankų šūviai, o Tarybų Lietuva jau kėlėsi naujam

gyvenimui.

.
..
..
su visa savo Jaunatv1ska e11:~rg1Ju
isiliej o ir Fortunatas Raudonius. Nei_viena r~udono]l gu~guolė, nei vienas susirinkimas ne_aps~eJo be ~o:_~a1?~~-v~1kinas neliko nepastebėtas. Apylinkes v_a lshecia1 H _1snnko Balsių apylinkės DZD tarybos deputat:1, o veliau-:
vykdomoj o komiteto pirminin~u. Su dar d1?esne e1:erg_i_:
ja Raudonius imasi darbo. O JO buvo nem~za. Aprlmk~.,
buožės kurstė valstiečius nevežti valstybei paruosų. Jie
negalėjo pakęsti, kad buvęs jų samdinys :':aikštinėJa s_u
komisija ir atiminėja iš jų vokiečių okupac1Jos metais uzgrobtus bežemių sklypus.
.•
.•
Vieną dieną Fortunatas gauna laiską. Braizas nepa·
žįstamas.
•
. .
..
.
,.
,,Baik agitavęs zmones, kitaip neisvengsi kulkos ,-:perskaitė jis, o veidas vis labiau niaukėsi, kol tarpu~~YJ~
susimetė raukšlelė. ,,Niekšai, bijo net akis į akį susitikti,
tai ir rašinėja. Pagaliau, juk laiko tai jie turi",- ir For~unatas nusispiovęs tvirtais žingsniais pasuko lauko keliuku prie savo įprasto kasdieninio taip artimo ir mielo širdžiai darbo.
Į atstatomąjį darbą

*

*

*

Raudojo, verkė tą vakarą armonika. Skambėjo linksmos dainos. Kaip paprastai, jaunimo būry buvo ir Fortunatas su savo sąmojumi, smagia daina. Neužmiršo jis su
vienu kitu šnektelėti ir tarnybiniais reikalais. Buvo
linksma, smagu. Nematė Fortunatas, kad iš tamsos jį
seka pilnos pykčio ir neapykantos akys. . .
.
Visiems skirstantis, Fortunatas priėjo prie pažįstamos
merginos ir pasisiūlė palydėti. Ilgai jiedu vaikštinėjo upelio pakrantėmis, gėrėjosi puikia gegužės mėnesio naktimi. Paskui atsisveikino.
Vos tik spėjo Fortunatas peržengti savo namų slenkstį,
staiga su trenksmu į kambarį įgriuvo du gin:tlu~ti b~ndilai. Fortunatas akies mirksniu suprato - gnebt1s gmklo
vėlu . Ir jis žaibiškai nusprendė: bėgti! Vienu šuoliu jis partrenkė ant žemės tuos du banditus, tačiau, išbėgus į priel 63

menę,

ant jo užgriuvo dar du, o paskui - visas būrys ..
marškiniais, krauju sukepusiomis lūpomis, viela surištomis rankomis stovėjo Fortunatas prieš būrį banditų. Jo akys drąsiai žvelgė į juos. Ir atrodė, kad pasigailėjimo vertas ne jis, o tie, kurie stovėjo glaudžiai
apsupę jį ratu. Pakankamai prisityčioję iš jaunuolio, banditai išstūmė jį pro duns. ,,Kur jūs mane vedate? Geriau
sušaudykite vietoje",- pratarė Fortunatas. Tai buvo jo
pirmieji ir paskutinieji žodžiai, pasakyti banditams.
- Dar tu mums pašokinėsi,- sušvokštė banditų vyresnysis. Jo žodžius palydėjo šautuvo buožės smūgis. Banditai savo žodį tesėjo. Dar ilgai kankinę jaunuolį, pagaliau jį gyvą įmetė į durpyną. Po kelių mėnesių atrastą
lavoną vos bebuvo galima atpažinti.
Suplėšytais

*

*

*

Tai įvyko 1946 metų gegužės mėnesį.
dėtą darbą tęsia kiti, tokių pat karštų ir

Fortunato prajaunų

širdžių

žmonės.

APIE KĄ ŠLAMA OBEL VS . ..
A. M O T O Z A l TE
Pajūrio lentpiūvėje buvo triukšminga. Diena baigėsi,
o dar daug nepiautų rąstų išsirikiavę laukė savo eilės.
Pagaliau ir paskutinis rąstas per kelias minutes pavirto
dailiomis sakais kvepiančiomis lentomis. Darbininkai
lengviau atsikvėpė.
- Na, va, ir galime važiuoti namo,- sukdamaš storą
suktin(., tarė kolūkietis Kazys Raštutis.
- Laikas,- sukruto ir kiti.
,,Piliakalnio" kolūkio link nusitęsė ilga vežimų virtinė.
Sėdėdamas ant lentų, Raštutis giliai susimąstė. Ar seniai
čia jie, pasikinkę arkliuką, traukdavo, kas sau: vienas
į malūną, kitas sėti rugių. Dabar - visur kartu, o kur didesnis būrys, ten ir darbas spartesnis, ir daina garsiau
skamba.
Sunkūs buvo pirmieji bežemių, mažažemių valstiečių
žingsniai kolektyve. Neužteko ir gyvulių, ir padargų. Vienas kitas valstietis, buožių kurstomas, vis dar abejojo
bendro darbo naudingumu.
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Kazys buvo iš tų žmonių, kurie negreit palinksta ten,
kur vėjas pučia. Ilgai jis svyravo. Bet kai sykį nutarė stoti
į kolūkį, tai visą širdį jam atidavė. Ejo, dirbo, plušėjo, žodžiu, būdavo ten, kur reikalingiausia. Ir visada pirmutinis
į darbą, paskutinis iš darbo. Kai per visuotinį žemės ūkio
artelės narių susirinkimą jis buvo išrinktas kolūkio pirmininko pavaduotoju, kaimynai juokavo:
- Būdamas viršininku, Kazimieras tikriausiai nebeskub ės į darbą.
Tačiau, pasirodo,

ne jo būdui buvo sėdėti rankas susištai ir dabar kartu su kitais kolūkiečiais veža lentas kolūkio statyboms.
Namie Kazio laukė žmona su baigiančia ataušti vakariene.
- Per tuos darbus nė pavalgyti kaip žmogus negali,pyko ji.
- Nepyk, Juzyt, taip reikia,- tarė Kazys ir sėdo prie
stalo.
Nespėjo jis nuryti poros kąsnių, kai į virtuvę sugar-

dėjus.

mėjo būrys ginkluotų vyrų.

- Na, šeimininke, vaišink svečius, tik padėk ko nors
skaniau,- pro sukąstus dantis prakošė vienas banditų ir
smarkiai pastūmė Raštutienę. Kazys ne~ajuto, kaip gerklėj e įstrigo kąsnis, ir jis instinktyviai puolė prie žmonos.
Tačiau kelią užtvėrė bandito šautuvas.
- Neskubėk, dabar tavo eilė,- ir ant jo galvos pasipylė s□ūgių kruša.
Pro limpančias nuo kraujo blakstienas Kazys matė, kaip
banditai mušė jo žmoną, nešė ir krovė į maišą daiktus,
kaip nuo aukšto vienas iš gaujos nusitempė baką žibalo.
Pamatęs jį, Kazys krūptelėjo: ,,Sudegins. Pavers viską
pelenais",- žaibu perbėgo mintys. Ir jam pasidarė kažko neapsakomai gaila.
Trinktelėjo du šūviai. Abu Raštučiai krito, rankomis apglėbdami šaltą molinę aslą. Netrukus jų kūnus lyžtelėjo
liepsna, o po kiek laiko viskas paskendo ugnies verpete.
lšTIKIMAS IKI GALO
A. K U C l N S K A l T l:

Buvo 1951

metų

rugseJo mėnesio naktis. Viena iš tų
kada viskas, kas gyva, nurimsta, nuBroniaus Jurgilo tą naktį neėmė miegas.

švie sių, tylių naktų,

lyla.
5 Stal

Tačiau
jų

tikrasis veidas
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O prieš rytą jis visai išsiblaskė. ,,Matyt, nebe~migsiu" ,-:pagalvojo jis ir atsikėlė. ~ušo. Į _vakarus, veJo_ gena:t?~•
skubėjo reti debesys. Bromaus mmtys nuklydo Į. prae1tĮ.
Kaip šiandien jis mato visuotinį žemė_s ūkio a:teles nan~
susirinkimą, kuriame jį vieningai išnnko _koluk10 p1rm1ninku. Sunkūs buvo pirmieji žingsniai. Truko seklos, pašarų, o svarbiausia - dar ne visi žmonės ėjo ranka rankon, trūko vienybės, kuri ir didžiaus~us sun~um:1s p~daro pakeliamais. Pamažu kolūkis pradeJo ats1ti~st1. Taciau
vis dar buvo daug neišspręstų klausimų, neatliktų darbų.
Jie ir neleido ramiai miegoti. ,,Būtų Marytė - bent pas1tarčiau",-su širdgėla pagalvojo Bronius. ~ai būd~vo sunku, jis visada prisimindavo žmoną, ~~m, palau~ta sunkios karo pergyvenimų naštos, paliko JĮ su septyma1s mažyliais.
. .
.
.
Kamuojamas tokių minčių, Bronius pravere_pnemene~
duris. Į jį padvelkė vėsus ryto oras. _Sta1g~ ps . P_~m~t.e
prie durų prisegtą nedidelį _iš mokyklimo są_s1~v1mo I~P!~stą lapelį: ,,Šiandien pat atsisakyk nuo p1rmmmkų. Pne_smgu atveju ... ",- skaitė _jis pnkever~olą. laJ?ą:,, o veidas
niaukėsi. Jam buvo grasmama m1rl1m1. ,,N1eksa1 _,- pa_g alvojo jis, o lūpų kampučiuose įsibrėžė ~u statmem _bruksne,~
liai. ,,Atsisakyti nuo pirmininko pareigų_! _Ne,. mekados!
Argi gali jis apvilti savo kai~ynų, _mazazem11;1 vals~1~čių pasitikėjimą. Ne, jis ne 1s bailių, ~okia1s. g_rasm1mais niekas negalės pasukti jo iš to kelio, kuq JIS pasirinko.
Rytuose dangus visai nusiblaivė. Zadėjo būti giedra
diena.
Bronius nuėjo ruoštis vykti į Šilalę.

* *

11!

. . .Namo tą dieną važiavo smagus. Nors susivėlino jau buvo pradėję temti - užtat daug reikalų atliko. B_uvo
užsukęs ir į partijos rajono komitetą. Ramus sekretonaus
balsas suteikė jam naujų jėgų, įkvėpė p~sitikėji~o. . _ .
Bronius, paraginęs juodbėrį, nė nepajuto, kaip ats~dure
palei namus. Staiga arklys suprunkštė ir metėsi į šalĮ, p_abaidytas tamsoje šmėkštelėjusių juodų šeš_ėliq. ~espeJo Jl~
nė apsižvalgyti, kai prie vežimo pripuole keli gmkluot1
vyrai.
- Pakliuvai, kolchozninkų vade,- suriko vienas ir
kirto Broniui per veidą.
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- Ko nevykdai mūsų įsakymo?! Dabar kalba bus kita, - prie pat ausies sušvokštė kitas balsas.
Ir vėl smūgiai. .. Broniui nuo jų darėsi tamsu akyse,
burnoje jis pajuto sūrų kraujo skonį. Valandėlę jo są
monė aptemo, tik skaudi mintis, kas nutiko vaikams, grą
žino jį į tikrovę. Sunkiu žvilgsniu jis pažvelgė į trobo_s
pusę, kuri skendėjo tamsoje. Atspėjęs Broniaus minti,
vienas banditas nusikvato30:
- Nesižvalgyk, tavo šunyčiai uždaryti virtuvėje, nepabėgs ...
Banditai pabijojo ilgiau triukšmauti lauke ir įstūmė
jį į trobą. Tačiau nei mušimu, nei spardymu negalėjo išgauti iš Broniaus pažado, jog jis nebebus kolūkio pirmininku.
- Kulką į kaktą, ir baigtas kriukis,- pasakė banditų
vyresnysis ir griebėsi nagano.
- Mano vietoje bus ...- dar spėjo ištarti Bronius, bet
driokstelėjęs šūvis nutraukė nebaigtą mintį.

*

•

•

Ne, nežūva tas reikalas, už kurį žmonės nesvyruodami
atiduoda savo gyvybę. Kolūkio pirmininko Broniaus Jurgilo svajonė - kad apylinkės valstiečiai gyventų pasiturinčiai - pildosi.

SKAIS~IAI ZYDI ZEM~
C. Z l E D E L l S, L. F l R A S

Palangos pionierių stovykloje krito bombos, fašistų
kulkosvaidžiai, spiaudydami švinu, sėjo mirtį. Tai buvo
pačią pirmąją Didžiojo Tėvynės karo dieną. O dar vakar
vaikai laimingi žaidė, šildėsi saulėje .
Pirmą kartą taip toli nuo namų buvo atvažiavusi ir
dvylikametė Stasytė Gučaitė. Ir štai aplinkui sprogsta bombos, kulkų pakirsti krinta naujieji draugai.
... Kai St.asytė liepos mėnesio pabaigoje sugrįžo į gimtąjį Krinčiną, namuose rado verkiančias sesutę Lionę ir
senelę. Nei tėvo, nei motinos. Jie abu Biržų kalėjime. Tik
vieną paskutinį kartą pavyko Stasytei pamatyti motiną pro
aukštą

kalėjimo

tvorą.

1941

metų

pradžioje buržuaziniai nacionalistai

rugpiūčio
ją sušaudė

mėnesio

kartu su
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kitais apskrities aktyvistais. Už ką? Juk niekas neteisė,
niekas kaltinimų nepateikė. Apylinkės buožės mirties nuosprendį Anelei Gučienei paruošė dar tą vasarą, kai Lietuvoj e buvo atkurta Tarybų valdžia, kai Krinčino miestelis
pasipuošė raudonų vėliavų šilkais, o valstiečių mitinguose
jinai kalbėjo:
.
.
_.
..
- Nebeliesime daugiau prakaito buozems, 1snaudotojų dienos pasibaigė. Zeme tiems, kas ją dirba. Tegyvuoja
Tarybų Lietuva, tegyvuoja Komunistų partija!
Nepraėjo tada valsčiuje nė vienas valstiečių susirinkimas, kuriame nedalyvautų Anelė Gučienė. 1941 metais
ji partijos Biržų apskrities komiteto instruktorius. Tarybų
Lietuvos laukais jau žlegėjo fašisttĮ tankai, o Gučienė dar
vis kalbėjosi su valstiečiais, ragino juos nenusilenkti okupantams, kenkti jiems, padėti besikaunančiai Raudonajai Armijai. Latvijos teritorijoje dalį besitraukiančių aktyvistų, kurių tarpe buvo ir Gučienė, suėmė buržuaziniai
nacionalistai.
O Krinčine jau siautėjo buožės Gaidelionis, Biežą.s,
Morkūnas, valsčiaus policijos viršininku pasiskelbęs Paškevičius. Dirbai Tarybų valdžiai - į kalėjimą, gavai žemės - į kalėjimą, kėlei raudoną vėliavą - į kalėjimą.
Tokios buvo „priežastys", dėl kurių kraugeriai kankino ir
šaudė žmones.
Mane kalėjiman įkišo už tai, kad Tarybų valdžios metais dirbau prie kelio remonto dešimtininku,- pasakoja
krinčinietis Jonas Tekutis.
Jis savo akimis matė, kaip buožių samdiniai šešių žmonių grupę, kurioje buvo ir Anelė Gučienė, išvarė pro kalėjimo vartus.
Kartu su Gučiene vienoje kameroje buvo kalinama
Kazė Pelegrimienė. Ji pasakoja apie baimės nežinojusią
moterį:

- Kasdien Anelei į kalėjimą kažkas atnešdavo maisto, tik sargai ne visada jį atiduodavo. Kartą paklausiau:
,,Kas tau, Anelyt, vis tą maistą neša, kas tavimi rūpinasi?"
Jinai atsakė: ,,Daug aš turiu draugų. Mano draugai visame pasaulyje".
Atėjo visiems laikams atmintina 1944-ųjų metų vasara. Karšta pasidarė Biržų kalėjimo viršininkui Lapėnui,
jo tarnams Apyniui, Didžiūniui ir kitiems. Nekalto kraujo
prisigėrusi žemė degino padus, o iš rytų pusės aidinti
kanonada vertė skubėti. Kaip šunys, pabrukę uodegas,
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prisiplėštu turtu nešini, bindzeno budeliai paskui savo šeimininkus hitlerininkus. O Lapėno pavaduotojas Flenderis
taip ir nebeišnešė kailio: taikli partizano kulka patiesė _iį
pakrūmėje šalia vieškelio.
Taigi, ne visiems buvo lemta pasprukti. Krinčino valsčiaus buožės ir jų pakalikai ieškojo išsigelbėjimo krū
muose. Gaidelionis, Sirbikė, Zitkevičius ir kiti, praūžus karo audrai, griebėsi .keršto: naktimis poškėjo šūviai, klykė
vaikai, pleškėjo valstiečių vienkiemiai.
O valstiečiai vėl arė iš Tarybų valdžios gautą žemę. Ir
vis taiko, kad kaimynas su kaimynu arčiau. Taip ir dirbti
smagiau, ir tabokos žiupsniu pasidalyti galima, o svarbiausia - nuo buožių lengviau apsiginti.
Pasidarė sunku valstiečiams - ėjo jie į liaudies gynė
jus, kaimynas kaimyną saugojo.
Emėsi ginklo Adolfas Zvynys, Petras Balodis, Juozas Valunta. Petras Atkočiūnas atėjo į būrį kartu su sū
numi Adolfu. Petys petin kartu· su jais kovėsi buvęs fronto karys Ivanas Ivanovas. Labai padėjo jis savo patirtimi
daugiau prie plūgo, nei prie ginklo pratusiems valstiečiams.

Banditams nebeliko vietos žemės paviršiuje. Teko
raustis gilyn į ją, kastis miškuose slėptuves, bet ir ten juos
liaudies gynėjai surasdavo.
Kova reikalavo aukų. Narsuolių mirtimi kovoje su banditais žuvo Vladas Luomonas, Ivanas Ivanovas. Jie žuvo
už šventą reikalą, už Tarybų valdžią, kurią gynė. Amžina
jiems šlovė! Savo karštu krauju valstiečiai palaistė gimtą
ją žemę, kuri sužydėjo gražiausiais laisvės žiedais.
Klesti dabar Krinčino apylinkė. Ten, kur plytėjo buožių laukai, dabar įsikūręs pirmaujantis rajone Naradavos
tarybinis ūkis. ,,Krinčino" kolūkyje veikia aštuonmetė mokykla, felčerių-akušerių punktas, kultūros namai. Laidais
nuo Nemuno atkeliavo elektra. Bet tai dar ne viskas. Apylinkėje dabar mokosi visi mokyklinio amžiaus vaikai, į visus kiemus laiškininkai atneša laikraščius, kolūkiečiai kultūringai leidžia laisvalaikį kultūros namuose. Ne veltui
žuvo Anelė Gučienė, ne veltui kraują liejo liaudies gynėjai.

Stasė Gučaitė (dabar Sinkūnienė) su vyru, buvusiu
liaudies gynėju, dirba ,.Krin~ino" kolūkio III brigadoje.
augina dvi dukreles. NiekacĮa jos nematys to, ką pergy-
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v_eno Jų_ II_l?ma r~d~jų fašistų antplūdžio metu. Mergaitems sviecia skaisti Tarybų saulė, kurios netemdys jokie
debesys.
KRAUJO D'=MIŲ JIE HEHUSIPLAUS
St. Y l N C l O N A S

Pro išsikerojusias pušų šakas besileidžianti saulė skleipaskutinius spindulius, kai Nikodemo Kaminsko trobos
slenkstį peržengė Antanas Kuprionis.
- Ko perbalęs toks, gal nesveikuoji? - paklausė Nikodemas.
- Karas, kaimyn,- virpančiu balsu teištarė Antanas
sėsdamas ant plataus, pasieny prisišliejusio suolo.
'
. - Gal manevrai ar kas? - suabejojo Kaminskas, netikedamas, kad tokia nelaimė iš tikrųjų galėtų užgriūti.
~rumpai pasišnekėjęs, Kuprionis išsiruošė į namus,
o_ r:-rikode1_1:~s n;1tarė r~tojaus _dieną, pirmadienį, nuvažiuoti Į Anykscrns ir ten viską suzinoti.
Kaminskas neužmigo iki pirmųjų gaidžių. žmona tanakt _ i~gi ilgai nesumerkusi akių, girdėjo sunkius ;yra
atodusrns.
R~t~ose _b_~ėško aušra. Neilgai snūduriavęs, Nikodem?_s ~ssiv~de i~. tvarto kumelaitę, nutaręs prieš kelionę pa~iskes pie_veleJ paganyti. Nenujautė tąsyk jo širdis, kad
JĮ tyko mirtis.
. Pr?švitus iš_ miego pabudo ir žmona. Vyro nei troboje,
nei kieme nesimatė.
Nubėgo pas kaimyną Šaltenį . Bet ir čia jo nebūta.
Pradėjo jiedu ieškoti. Ašaromis pasruvo moteriškei
akys, kai netoli besiganančios kumelaitės, pievoje, rado ir
vyro klumpes.
,,Už ką? Kam jis bloga padarė, kam skersai kelio stojo_?" - beieškodama dingusio vyro, klausinėjo Kaminskiene kiekvieną krūmelį.
Mi_š_ke_ tylu tylu ... Net pušys, tarsi besiklausydamos
motenskes raudos, nustojo ošti.
Taip ir nesurado ji savo vyro. žmogžudžiai pasistengė

rėmė Tarybų valdžią. Pirmąja savo auka jie ir pasirinko
Šeiminiškėlių vienkiemio mažažemį valstietį Nikodemą
Kaminską.

O trečiadienį šie baltaraiščiai, apsiginklavę šautuvais,
iš Niūronių ir Šeiminiškėlių žygiavo Anykščių link. Jie
skubėjo pasitikti savo „išvaduotojus" - hitlerininkus. Ir
vėliavą, ir šautuvus nešė paprasto kaimo žemdirbio Nikodemo Kaminsko krauju suteptos žmogžudžių rankos.

dė

lavoną paslėpti.

Apylinkės buožės ir parsidavėliai Antanas Urbonas,
Jonas Biliūnas, broliai Kazys ir Juozas Janukėnai, Antanas Rudokas griežė dantį prieš Kaminską ir kitus, kurie

Vos pasirodžius vokiečiams Anykščiuose, miestelyje
atsirado Balys Baltranas. Šis buvęs smetoninės kariuomenės kapitonas ėmėsi kurti „naująją tvarką". Sužvėrėjęs
kraugerys skatino savo sėbrus suiminėti, kankinti naujakurius, žudyti tarybinius aktyvistus. Ne vienas anykštė
nas savo akimis matė šiurpiausią vaizdą. Balio brolis Jonas Baltranas tartum kraujo ištroškęs vampyras pačiupo
dalgį ir nukirto miestelio gyventojui Gulbickui galvą. Po
to įsimetė kraujuojančią galvą į vežimą ir, važiuodamas
per miestelį, už plaukų kilnojo ją, gėrėdamasis savo „žygdarbiu". žmogžudystė jam buvo ne naujiena. Dar smetoninės valdžios metais jis pagarsėjo. Jo tėvas, turėjęs
30 hektarų žemės ir nuosavą plytinę, laikė samdinę
Oną Kėdaitę. Jonas, apgaule suvedžiojęs ir nenorėdamas
savo turtingai šeimai užtraukti „gėdą", nužudė ją, o kūną
sudegino plytinės krosnyje .
Smetoninės valdžios organai buvo priversti vesti tardymą. Bet buožės pinigais papirkti pareigūnai visaip vilkino bylą, ir žudikas išvengė pelnytos bausmės.
Dabar dvikojis žvėris iš kailio nėrėsi, norėdamas savo
darbais įtikti naujiems šeimininkams.

Tvankus, įkaitęs birželio vidurdienio oras troškino, pu·
šyno spyglių kvapas erzino nosį, bet mergina vis mynė ir
mynė dviračio pedalus. Tik prieš vieną kitą kalnelį tenulipdavo atsikvėpti. Kojose jautė vis didesnį nuovargį.
Skruostais tekėjo prakaito lašai, krūtinę gniaužė apmaudas. Rodos, tik vakar ji krykštavo su draugėmis gimnazijoj, džiaugėsi išlaikytais egzaminais. Ir štai karas ... Nega71
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lėjo

ji suvokti, kuo viskas baigsi~, bet jauna širdis nujautė,
kad įvyko kažkas baisaus.
Iš ryto atsisveikinusi su draugais, ji paliko Ukmergę.
Dabar tenorėjo vieno - kuo greičiau į Anykščius, pas

bėj o

tėvus.

tą, pareiškė:

Nusileidusi nuo kalno ir truputį pavažiavusi, netoliese pamatė sodybą. ,,Užeisiu, gal geri žmonės atsigert
duos",- pagalvojo Rapoportaitė, artėdama prie gražaus,
iš raudonuojančių senapušių suręsto namo.
Baukščiai pravėrusi duris, ji pamatė troboje iš užstalės
pakilusius aukštą tamsia barzda apšepusį senį ir jaunesnį
už jį vyriškį .
- Gal atsigert galima? - paklausė ji.
- Užeik, užeik, paukštyte. Vandens tai duosiu, bet
už jį brangiai reiks atsimokėti,- kalbėjo namų šeimininkas Leščius.
·
- Kad aš prie savęs ir pinigų neturiu,- nesuprasdama senio, bandė juokauti mergina.
· - Su manim eik, aš už ačiū šventojoj pagirdysiu,šiurkščiai ištarė jaunesnysis. Tai buvo Leščiaus kaimynas
Jonas Skrebūnas.
Mergina iškart suprato, jog pateko į blogų žmonių
gūžtą. Norėjo jau sprukti pro duris, tačiau pajuto, kaip
į suknelę įsikibo gruoblėtos, bet stiprios senio rankos.
Palikę suglumusią merginą viduje, lyg vanagai abudu
puolė į lauką ir čiupo dviratį.
- Paleisk! - urzgė Skrebūnas. ,
Bet ne toks buvo Leščius, kad nusileistų . Spyręs koja
Skrebūnui, išplėšė iš jo nagų dviratį.
- Palauk, tu mane dar paminėsi,- pagrasino tasai,
kulniuodamas savo trobos link.
O Leščius nedelsė ... Pasistvėręs gelžgalį, sugrįžo į trobą ir, čiupęs merginą už plaukų, išvilko laukan.
- Paleiskit, paleiskit! .. - maldavo mergina.
Leščius keliskart sudavė jai per galvą gelžgaliu, šauksmas nutilo. Suglebusį kūną už kojos jis nutempė į krūmus,
paupin.
.. .Tėvo pėdomis pasekė ir sūnus Jonas. Jau pirmomis
hitlerinės okupacijos dienomis šis uoliausiai ir išsijuosęs
darbavosi, norėdamas įtikti naujiesiems šeimininkams. Baltaraištis Jonas Leščius tyčiojosi iš moterų ir vaikų, su pasigėrėjimu šautuvo buože talžė pasmerktuosius. O nužudytų
žmonių turtą vis vilko į tėvo namus. Jo uolumą paste72

fašistiniai budeliai, suteikę jam „garbę" užsivilkti
gestapininko uniformą.
Leščių kaimynas Jonas Skrebūnas taip pat stengėsi kuo
daugiau prisiplėšti turto. Kartą jis atėjęs į Feldmanų bu-

- Aš apginsiu visą šeimą -niekas nelies. Sukraukite
turta ir vežkite pas mane.
Zmonės patikėjo. Bet ne kilniaširdiški jausmai, o godumas valdė Skrebūną. Kai Feldmanai viską suvežė į jo sodybą, Skrebūnas pranešė :

- Dabar teks į Anykščius nueiti - Baltranas su jumis nori pasikalbėti.
Ir visai šeimai - motinai, sūnui, dukrai ir pastarosios
vyrui - Skrebūnas surišo virvėmis rankas.
Su šautuvu ant pečių išlydėjo Skrebūnas apgautą šeimą, liepdamas tiesiog per mišką žingsniuoti vorele.
Praėjus Puntuką,

pušų viršūnėmis nuskardėjo

šūvių

aidas, susiliejęs su žmonių šauksmais.
Jeigu galėtų prabilti milžinas Puntukas, tai jis paliudytų, jog tuoj po šūvių į namus grįžo tik vienas Skrebūnas.

*

*

*

Ankštose, munose Anykščių kalėjimo kamerose kasdien daugėjo kalinių . Rodos, ne tik atsigulti, bet ir sėstis
vietos nesurasi, o baltaraiščiai vis grūdo į jas žmones, sumuštus, krauju aptekusius. Čia atsidūrė metrikacijos biure
dirbęs Kačergis, Debeikių vaistininkas Medekša, komjaunuolis Jonas Blažys, darbininkas anykštėnas Liudas Pesliakas ir daugelis kitų.
Sausakimšai žmonių prigrūstoje kameroje darėsi vis
tvankiau. Sutirštėjęs, kraujo kvapo prisigėręs oras smaugte smaugė. Ir kai tik minutėlei prasiverdavo kameros durys, ką nors išvesti ar įvesti, kiekvienas stengėsi į plaučius
įt raukti kuo daugiau šviežesnio oro, tarsi tas padėtų atgauti išsekusias jėgas.
Tardė kalėjimo raštinėje policijos viršininkas
Julius Šaltenis. Šis žmogžudys jau pirmomis karo dienomis
su savo gauja iš pasalų užklupo keturis atsitraukiančius
tarybinius karius. Gauja du karius nudėjo susirėmimo vietoje, o kitus du, paimtus nelaisvėn, kaip įmanydami kankino ir, prisityčioję iš jų, pagalidu nužudė.
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Policijos viršininkas dabar tyčiojosi iš suimtųjų. Į raštinę įsakė įvesti komjaunuolį Blažį .
- Mes - lietuviai ir vienas kitą, gal bū t, suprasim.rinko žodžius Šaltenis.- Pasakyk, ką pažįsti iš komunistq
ar komjaunuolių, kur jie slapstosi. Pasakysi - liksi gyvas.
Kitaip . ..
- Nežinau,- tvirtai ištarė Blažys.
- Sakysi ar ne? - iškošė pro dantis Šaltenis.
- Nesakysiu!
Policijos vadas įšėlo.
- Vadinasi, nesakysi? Nagi, pažiūrėsim. Atsimink, tavęs nešausiu - tai būtų per lengva. Tave kankinsim, kol
kraujas lašas po lašo išvarvės .
Šaltenio įsakymu „darbavosi" baltaraiščiai Adomas Petronis, Juozas Kalendra, Petras Silevičius ir Kl emensas Kiaušas. Jie čaižė Blažį plieniniais rimbais, spardė batais. Kai šis neteko sąmonės, budeliai apipylė jį vandeniu
ir leisgyvį įmetė į kamerą . Kankino jį kasdien . Rimbais,
šautuvų buožių smūgiais kraugeriai norėjo palaužti komjaunuolio valią.
Kaip ąžuolas, giliai įleidęs šaknis į motiną žemę, nepalū žta prieš vėtrą, taip komjaunuolis Blažys, tikėdamas
liaudies jėga ir semdamas iš jos stiprybės , nepalūžo prieš
įsisiautėjusius žmogžudžius. Kameros draugai tik stebė
davosi jo tvirtumu. Po neapsakomų kankinimų jis grei.t
atsigaudavo. Ne kartą, priėjęs prie langelio, įsitverdavo
į grotas, ir šios braškėjo, pajutusios raumeningų rankų
jėgą.
'
Neišpasakytai kankinami buvo Sintautų kaimo komunistas Banėnas, vaistininkas Medekša ir tarybinis darbuotojas Kačergis. Banėną žmogžudžiai nukankino kalė j ime,
o pastaruosius du išvežė į Uteną. Ten juos priglaudė
krauju permirkusi žemė.
Ištroškę kraujo, žmogžudžiai nuo pavienių susidorojimų perėjo prie masinių šaudymų . Savanorių gaujos vadas
Balys Baltranas, policijos viršininkas Šaltenis, Bronius Miškinis ir kiti vadeivos su savo pavaldiniais ėmėsi žudyti
žydų tautybės tarybinius piliečius.
Liepos pradžioje, naktį, budeliai iššaudė vieną kamerą - 17 žmonių. Sumetę lavonus į vežimus ir juos pridengę šiaudais, išvežė į duobes už Liūdiškio piliakalnio.
Niekad nepamirš anykštėnai šiurpių 1941-ųjų metq
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liepos mėnesio dienų. Leidžiantis saul~i, Bra~~n~k? lauke
ar už Liūdiškio piliakalnio nuolat tratedavo suvia1.
Iš sausakimšai prigrūstos sinagogos, iš Janydžių miškely buvusio geto buržuaziniai nacionalistai apie 10 valandą vakaro į paskutinę kelionę ..~~ryda_vo po -~O 100 žmonių. Kalėjimo kieme baltara1soai atimdavo 1s_ pasmerktqjų brangius daiktus, rūbus ir išvesdavo_ J~os
į šaudymo vietą. Uoliausiai darbavosi Klemensas K1ausas,
Juozas Kalendra, Adomas Petronis, Silvestras Gražys, Jonas Leščius, Antanas Beinorius. Zmogžudžiai, išplėšę vaikus iš motinq rankų, gyvus juos mesdavo į duobes. Po
kruvinq skerdynių budeliai tempdavosi į namus grobį, iki
išnakttl puotaudavo.
•
_
Taip apylinkėse nuo budelių rankų zuvo trys tukstančiai žmonių.

*
*
*
Rytuose vis grėsmingiau dundėj? pabūklų kanonada, _ir
žmogžudžiai, bijodami liaudies kersto, suko _ g_alvą,. k~1p
gelbėti kailį. Daugelis jų pab~go į Va~arus'. ~1t_1, _pas1slepę
nuo pažįstamų akių, pasiverte nekaltais avmeha1s.
.
Atsidūrę užsieny, Antanas Beinorius, Klemensas Kiaušas ir kiti savo giminėms siunčia siuntinius, giriasi gerai
gyveną. Tik jų turtai ir siuntiniai sutepti nekaltų senelių,
moterų ir vaikų krauju.
Kanadoje atsidūrė Petras Silevičius, Bronius Miškinis
ir Jonas Leščius . Užsieny Jonas Leščius pavirto Jonu Pakšiu. Jis slepia savo tikrąją pavardę, kuri sutepta pralietu
nekaltų žmonių krauju.
Jie dabar užsieny save laiko patriotais, įvairiausiais
šmeižtais ir purvais drabsto tarybinį gyvenimą, Lietuvos
darbo žmonių laimėjimus. Bet jiems niekad nepasiseks pas l ėpti savo budeliškų rankų, nuo jų kraujo dėmių jie nenusiplaus.

PRIES AUST ANT RYTUI
J. U S l N A V l C l U S

„Zeme tu mano, žeme,- parimęs ant kastuvo, galvojo
Domininkas,- tu mano dabar esi, aš tave purensiu, grūdą
sėsiu, o tu duoną auginsi".
Tai buvo prieš daugelį metų. Tada Domininkas Paulauskas iš žmonos Magdelenos tėvų gavo pusantro hek75

taro. Bet žemė, kurią jis dirbo, nepajėgė išmaitinti jo,
žmonos ir poros vaikučių. Reikėjo imti į rankas kastuvą ir
kasti griovius, sausinti buožių laukus, dirbti jiems pusvelčiui.

. . .Kolektyvizacijos metais Domininkas drebančia širdimi pirmas parašė pareiškimą: ,.Prašau priimti mane .. .''
Perlenkęs pusiau prirašytą popieriaus lapelį, galvojo: ,,Dabar aš būsiu žmogumi".
O turtingieji niršo.
- Skurdžiai. Visur jie dabar pirmutiniai,- keikėsi
buožė L. Petrauskas.
Po kurio laiko kolūkin ,įstoję buožės susimokė ir išrinko Petrauską sandėlininku.
Tada buvusio „Narutaičių" kolūkio (dabar „Gegužės
Devintosios") kolūkiečiai kūlė ir vežė į sandėlį kviečius,
o Petrauskas tik skaičiavo, tik skaičiavo. O kai vakaras
atėjo, su brigadininku Antanu žeronu ir kitais gabeno
grūdus į kitą „sandėlį" - savo pirtį.
„Ką jie čia dabar sugalvojo,- mąstė tai matydamas
arklininkas Domininkas,- ar tik ne į mišką gabena?"
- Į mišką, sakai? - iš kažkur atsiradęs tarė Benas Šliažas ir patylėjęs dar pridūrė:
- Liežuvį, brolyt, laikyk už dantų. Mat, dabar tokie
laikai, gali jį apkarpyti. ..
- Vagis ranką į kišenę kiša, o tu - tylėk! Nieko
sau ...
- Cha-cha-cha. žmogau, tu šioj žemelėj tik muselė,-
prisimerkęs pasakė Šliažas ir nukulniavo. O jo galvoje
brendo bloga mintis. ,,Reikia pranešti sandėlininkui Petrauskui, reikia perspėti brigadininką žeroną. Šie vyrai neleis taukšti niekų ... "
„
Buožės tai sužinoję sujudo, sukruto. Grūdus iš pirties
pe nugabeno į mišką, o ant Paulausko užsiundė savo sėb
rus - banditus.
*
*
Geltona laužo liepsna plieskė į arklininko veidą. Paul~uskas kažką niūniavo. Netoliese ganėsi arkliai. Tamsiame dangaus fone mirgėjo ryškios žvaigždės. O nuo Verbūnų kaimo pūtė vėjas, kuris protarpiais atnešdavo šumį
lojimą. Domininkas, pakurstęs ugnį, nuėjo prie arklių.
- Stok, kur slampinėji?
·
Prieš jį su automatu stovėjo žmogus.
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- Au<.i,,t::, . .. - buvo bepradedąs arklininkas.
- Kelią parodysi. .. - kiek tyliau pasakė atėjūnas.
Atsirado ir daugiau ginkluotų žmonių.
- Na, einam! - įsakė banditas.
- Aš nežinau kur. .. - atsisakinėjo arklininkas .
- Į Gulbinų mišką . Greičiau! ..
Visi pajudėjo. Toli virš miško kilo raudonas mėnulio
diskas. Jo šviesa liejosi ant rudenėjančių laukų. Banditai kažką patylomis tarpusavy kalbėjosi, kikeno. Ir arkli·
ninkas nesuprato, kodėl jie neklausia jo kelio, o patys jį
veda. Bet Domininkas save drąsino: ,,Pavedžios ir paleis,
už ką jie mane ... " Ir š lai prisiminė jis Sliažo pasakytus
žodžius: ,,Liežuvį reikia laikyti už dantų". Ir kuo jis daugiau klausėsi šių žmonių kalbos, tuo labiau atmintyje ryškėjo vieno jų kažkada girdėtas balsas. Pagaliau Paulauskas prisiminė, kad tai vietinio eigulio Sabulio balsas. Tada jam pasidarė aišku, kad jų vesti niekur ir nereikia ...
- Į kairę,- pasakė Sabulis.
- Tai aš ... - sumiksėjo arklininkas,- gal. ..
- Eikime, drauge smagiau,- nusijuokęs pasakė vienas banditas.
Sabulis, čia dirbęs eiguliu, gerai žinojo kiekvieną takelį, daubą ir naktį kuo puikiausiai orientavosi.
- Taigi ir atėjome,- tarė jis, rodydamas į žole apaugusį šulinį.- Puiki vietelė, ar ne?
- Nė pats velnias neras,- pritarė kitas.
Išgirdęs šiuos žodžius, Paulauskas. krūptelėjo. ,,Tikrai,
kas mane čia besuras,- dingtelėjo Jam baisi mintis,- ar
žinos žmona Magdelena, dukrelė Adelė, ar žinos sūnus Jonas, kad ... "
- Sako jums, driskiams, visko per maža, pykstate, kad
kiti daugiau grūdų gauna,- grieždamas dantimis, kalbėjo
barzdotas banditas.- Taigi mes ir nutarėme tave čia prisotinti. Aišku?
- Ateis laikas, kada paspringsite mūsų uždirbta duona,- neiškentęs pasakė arklininkas.- Negalvokit. ..
- Nutilk, biaurybel
Ant jo pasipylė šautuvų buožių smūgiai.
- Na, prisisotinai? - gudėjosi rūstūs balsai.
Arklininkas jau nebedejavo. Du. banditai paėmė arklininko kūną, prinešė prie šulinio ir įmetė. žmogžudžiai valandėlę dar žiūrėjo į burbuliuojantį vandenį, tarsi bijo77

darni, kad nužudytasis dar išplauks Į paviršių ir visiems
pasakys teisybę, prabils keršto balsu
Rytuose brėško aušra, ir banditai paskubėjo dingti tankynėje.

Tada, kai be žinios dingo arklininkas Domininkas Paulauskas; ne visi žinojo, kad jis žuvo už kolūkio reikalus.
O šulinys ilgai saugojo paslaptį, paslėpęs nužudytą žmogų. Bet laikas netylėjo. Pats Sabulis, patekęs į teisingumo
rankas, priremtas faktų, buvo priverstas pasakyti:
- Paulauską nužudė kiti. Aš ... Aš jo nelie čiau. Jis
yra įmestas šulinyje, Gulbinų miške.
Sabullai ir kiti panašaus plauko nusikaltėliai už savo
padarytus darbelius susilaukė pelnyto liaudies atpildo.
Dabar D. Paulausko tėviškėje verda pilnakraujis gyvenimas, kuris priklauso tiems, kurie jį kūrė ir už jį kovojo.
TRAGEDIJA

BUBIŲ

PILIAKALNIO PAPl:DUE

R. N AR V l DAS
Parimęs ant Dubysos krantų, dunkso piliakalnis. Jis
žvelgia į mėlyną upės kaspiną, vingiuojantį per žalias pievas ir klonius, į anapus jos dunksantį tamsiai žalią mišką.
Žvelgia senas piliakal!1is į laisvus Lietuvos laukus ir mąs
to, kiek skriaudų, vargų ir nelaimių teko patirti per ilgus
amžius šiai žemei, jos gyventojams. Prisimena piliakalnis
ir kryžiuočių įsiveržimus, ir didvyrišką lietuvių kovą su
jais. Prisimena, kaip deJavo baudžiauninkas, kaip darbo
žmogus pakilo į kovą už šviesesnį ir laimingesnį gyvenimą,
kaip iškovojo ilgai svajotą laisvę. Bet ryškiausiai jis prisimena tą šiurpią 1941 metų rugsėjo 14 dieną, kai jo papė
dėje buvo pralietas nickuo nekaltų žmonių - moterų, vaikų, senelių - kraujas. Taip, tą dieną žmonės su baltais
raiščiais ant rankovių nužudė prie jo apie penkis šimtus
žmonių.

Kaip šiandien prisimenu tą baisią dieną,- pasakoja
tarybinio ūkio darbininkė Zosė Ašmonienė. Dar kelios dienos prieš rugsėjo keturioliktąją, lengvąja mašina
atvažiavę vokiečiai apėjo piliakalnį, ilgai vaikš čiojo po
laukus, po to, matyt, radę tinkamą vietą, matavo, smaigstė
kuoliukus ...
-

Bubių
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Buvusio Bubių dvaro darbininkai tada suko galv_~s, . ~o

čia vokiečiams prireikė. Tačiau greitai viskas paai~keJ?•
Kitą rytą baltaraiščiai pradėjo vaikščioti

po namus ir reikalavo kastuvų.
. .
- Tai ką čia dabar darysite? Kam tų kastuvų prireikė? - paklausė mano sesuo Ste~a.
. .
- Bubių komunistus šaudysime,- atsake vienas baltaraištis.
· .
- Po šių jo žodžitl man ir kojas pakirto,- tęsi~ to 1_ia~
Zosė Ašmonienė,- nes aš 1940 metais buvau ist?J~~i
į komjaunimą, dirbau pionierių vadove Bubių pradmeJe
mokykloje.
•. .
..
. .
Tą pačią dieną atveze pilną ~~smą ~aro _b:;aisvių, kurie ištisas dvi dienas kasė prie pillakalmo didzrnlę du~bę.
Apie antrą valandą po piet~ i~ ~len~o į_ B~b!ų dv~rą 1s1:1ko keli sunkvežimiai, sausaknnsai prigrusti zmornų. Pne
kėbulų bortq stovėjo ginkluot~ ?alta~ai~čiai. Masi:ios_e
vo daugiausia moterys, seneliai, vaikai,. net na~Jag~miai,
kai kurioje matėsi vienas kitas vyras. Jie nenuJa1:1te, ~as
jų laukia. Viena mergait~~ pamači~si _pri~ k~lio As~omenės seserį Janiną, išmetė is sunkv_ezn:~uo l_el~ i~ pas~_ke, kad
čia jie kasią bulves ir ji atbegsianti yazaist1. T~c_iau v?s
sunkvežimiai pravažiavo dvaro sodą ir pasuko pillakalmo
link, kur žiojėjo didžiulė juoda ~~obė, visi,_ maty!, ~uprato . . . Kilo baisus klyksmas. Neuzilgo pasigirdo suvių ~apliupos. žmogžudžiai dirbo savo šlykš_tų dar?ą. Iššau?ę_ vieną mašiną, jie laukdavo kitos. Taip zudynes vyko iki pat
sutemq, paskutiniuosius žudė jau šviečiant_ la:1žams.__
Visą tą naktį nemiegojo Bubiai, nors ne vienas zi~u:
rys nemirgėjo lange. Nemiegojo ir šio_ kair:io gyventoJai
Snitkai. Staiga jie išgirdo atsargų beldimą_ Į langą. Antanas Snitkus pažvelgė į laikrodį. Buvo ketvnta vala:1~a.
- Kas gi čia dabar? Nejaugi vokiečiai. AtsarĘi_ai pradengiau užuolaidą ir pažvelgiau - prie lango stoveJo nuoga mergaitė ir piršte~i_u ?arbeno į st_i~lą. . .
Nieko nelaukęs, isbegau lauk, ĮSivedziau ją. Ji buvo
visa aptekėjusi kraujais.
- Tu sužeista? - paklausiau jos.
- Ne, tai kitų žmonių kraujas. Tai mano mamos kraujas,- drebėdama ir verkdama atsakė ji.
.
•
Ji pasakojo, kaip mamd ją bučiavo ant du_obes ~r~st?,
kaip po to trenkė šūviai, ir mama virsdama Įtrauke ir Ją
į duobę, kaip po to ant jos sugriuvo kiti nušautieji.

"?~-
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- Aš kentėjau, kol pritemo,- pasakojo pabėgėlė.
Kai pritemo ir žudikai nuėjo, aš išlipau iš duobės ir pabėgau.

- Motina mergaitę nuplovė, aprengė savo rūbais,
toliau pasakoja A. Snitkus,- tačiau jos gyvenimas irgi
buvo neilgas. Lentpiūvės vedėjas Kaibutas pastebėjo, kai
ji beldėsi pas mus, ir pranešė baltaraiščiams. Rytą atėję
bubiškiai policininkai S. Kazlauskis ir F. Laurutis išsivedė bėglę ir čia pat miške nušovė. Vedama ji dar
šaukė:

- Darykite, ką norite, tik neveskite pas mamą. Ten
labai baisu. Dėdės, juk jūs manęs nenušausite!
Bet ir šios nekalto vaiko, jau kartą išgyvenusio mirties siaubą, ašaros, mergaitės maldavimai nepaveikė žudikų.
Tą patį rytą baltaraiščiai įsiveržė į Bubių dvaro kumetyną. Jie surinko visus vyrus, liepė jiems pasiimti arklius,
akėčias ir nusivarė prie duobės.
- Tiesiog ir apsakyti negalima, ką mes ten pama-

tėme,- pasakoja Jonas ėerniauskas.- Duobė buvo priversta lavonų. Prie duobės mėtėsi kruvini mėsgaliai, net
kiaušai, matyt, sprogstamų kulkų nunešti. Krūmuose, kur
buvo nurengiami pasmerktieji, primėtyta kruvinų skiaučių, o vienoje vietoje mačiau besidraikančius ant žemės
gražius nurautus moteriškus plaukus.
Duobę užkasė. Tačiau žudikams to nepakako. Jie liepė žemę sutrypti arkliais, o po to suakėti, kad, sužėlus
žolei, nė žymės nebeliktų. Tačiau jiems nepavyko nuslėpti
savo kruvinų darbų. Prisiminimai apie jų piktadarybes išliko žmonių atmintyje.

GRAUDZIAI O.SIA DUKTO MI.SKAS . .•
A. RADY l LAS
Grėsmingai sukaukė sirena, skelbdama oro pavojų. Po
kelių minučių virš Radviliškio pasigirdo motorų burz-

gesys.
- Pasilikt! - riktelėjo policijos vadas Aleksas Misiū
nas. Patylėjęs pridūrė:
- Radviliškio nebombarduos.
Policijos būstinėje skubus pasitarimas vyko toliau.
Viršininkas A. Misiūnas kalbėjo:
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- Patys matot, frontas artėja. Reikia sunaikinti visus,
k urie laukia bolševikų. Tik lavonai nepavojingi. Ponas
Misiuli, pas tave komunistų sąrašas, skaityk!
Viena pavardė s e kė kitą.
... Tuo metu gretimame name, pasigirdus oro pavojaus sirenai, Ričkų šeima skubėjo į slėptuvę.
- Tėveli, ar šie lėktuvai su žvaigždėmis,- įsitaisęs
s lėptuvėje greta tėvo, pasiteiravo dvylikametis Stasiukas.
- Taip, taip, sūn e li,- glostydamas vaiko galvutę,
kalbėjo tėvas Antanas Ričkus .- Į Voki e tiją „dovanų" neša,- patylėjęs pridūrė.
Trumpos ir šiltos liepos mėnesio naktys. Oro pavojui
praėjus, Kazimiera Ri čkie nė, pavalgydinus ir suguldžius
vaikus, ėmėsi namų ruošos.
- Tėvai, eik miegoti, ko belauki,- pratarė vyrui.
- Kad nesinori. Einu pas brolį, pašnekėsiu ir tuoj
grįšiu.

Antano Ričkaus brolis čia pat, tame pat name. Išėjęs
kaip paprastai, pirmiausia žvilgtelėjo į policijos
langus. Daug teko Ričkams per tuos ketverius metus prisižiūrėti. Jie matė, kaip čia buvo atvaromi žmonės ir vėl
išvaromi, matė ne kartą v akarais besibūriuojančius policininkus. Tada jau aišku, kad bus žmonių gaudynės, vėl
a reštuos ne vieną, kuriuo nepasitiki vokiškasis gestapas,
nekenčia vietiniai buržuaziniai nacionalistai.
Nebeėjo Ričkus pas brolį, grįž o į kambarį.
- Vėl mūsų ponai kažkam ruošiasi, būriuoj asi kieme,- lyg tarp kitko pasakė įėjęs žmonai ir ėmė rengtis
miegoti.
- Paklausyk, Antanai, ar nereikėtų tau pasitraukti,
ką gali žinoti? ..
- Ką tu, motin, jau kiek metų nebelie čia, registruotis
nereikalinga. Tokius jau jie , matyt, pamiršo. O juk nėra
ir už ką . . .
- Ką su jais gali žinoti. O gal. .. - užbaigė Ričkienė
nuraminla vyro žodž ių ir, baigusi ruošą, nuėjo ils ėtis.
į kiemą,

*

*

*

Tą patį vakarą ilgai nėjo gulti Birjo čių k aimo valstiečio Charlamovo šeima. Ir kaip nepavakaruoti, kai į svečius atvažiavo sūnus Mykolas - Linkaičių geležinkelio
stoties budėtojas. Mykolui nors tik dvidešimt treji metai,
6

š ta i jų tikrasis v e ida s
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bet paausiuose galėjai pastebėti ir žilstelėjusį plauką. Ne
iš gero gyyenimo taip atsitiko. Anksti jis išėjo į gyvenimą. 1940 metais jis jau komjaunuolis. Užgriuvus okupan•
tams, negi gyvens tame kaime, kur dažnai padėdavo tė
vui apylinkės vykdomajame komitete. Pasisekė, įsitaisė
geležinkelyje, dirbo, nesukeldamas įtarimo.
Taip tą vakarą, nieko nenujausdami, nuėjo poilsio ir
garvežių depo darbininkas Pranckevičius, batsiuvys Stankevičius, Jonaitiškio apylinkės valstietis Kazlauskas ir
daugelis kitų. Pagaliau ir ko bijoti? Jie paprasti darbo žmonės. Paprasti, nors širdyje nekentė tėvynės išdavikų, hitlerinių okupantų. Jie galvojo, kad fašistas neįžvelgs į jų širdis, nesupras. Deja, nežinojo, kad kiekvienas jų žingsnis
lietuviškiesiems parsidavėliams buvo žinomas, kad užteko
ir to, jog jie keturiasdešimtaisiais atvira širdimi sveikino
Tarybų valdžią Lietuvoje, padėjo ją stiprinti, drąsiau žiū
rėjo į ateitį.

.. .Vienu kartu dviejuose butuose Janonio gatvėje pasigirdo beldimas į duris. ·
- Atidarykit! Greičiau!
Kazimiera Ričkienė ir pati nepajuto, kaip atsidūrė prie
lango. Aiškintis, kas beldžiasi, nebereikėjo. Ji pamatė rytmečio žaros apšviestus uniformuotus žmones. Iššoko iš lovos ir Ričkus, pabudo vaikai. Aišku viena,- areštuoti atėjo. Bėgti, slėptis vėlu. Neatidarysi,- išlauš duris ir įeis.
O gal tik patardys ir paleis? ..
Suėjo iki dantų ginkluoti keturi vyrai.
- Eisime su mumis, apsirenkite,- įsakinėjo Vaclovas Kerbelis.
Ričkienė dar bandė klausinėti, kur, kaip, kodėl?
- Nebijok,- tik tiek atkirto Stasys Barančiukas ir šyptelėjo. Moteris pravirko. Pravirko vaikai savo lovelėse ir
pro ašaras sekė svetimus žmones, besirengiantį geresniais
drabužiais tėvelį, verkiančią mamą.
Atsisveikino Antanas Ričkus su vaikais, tik trumpam
besusitiko vyro ir žmonos akys, o jose tas pats nerimas,
tas pats klausimas - gal tik taip, o gal ir paskutinis kartas ... O policininkai vis ragino skubėti. Jų nejaudino vaikų ašaros. Jie tik skubejo, nes žinojo, kad iki aušros dar
teks ne vieną aplankyti. ..
Sukniubo ant vaikų lovytės Ričkienė, įėjo brolienė,
jos vyrą taip pat policininkai išsivedė, ir abi nebesudėjo
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akių

iki ryto. Tik vaikus užmigdė nuovargis, ir tai arba
vienas, arba kitas per miegus sukukčiodavo.
O tuo pat metu policininkai toliau dirbo savo juodą
darbą. Kaip vilkai,· policininko Edvardo Butkaus vadovaujami, jie apsupo tylų vienkiemį Birjočių kaime.
- Ir tu pakliuvai mums, raudonųjų išpera,- stumdydamas šaipėsi Butkus.
Išvedė iš namų ir tėvą su sūnum Charlamovus. Išeidama~ j~unasis dar žvilgtelėjo į prieangyje pastatytą dviratį,
~urĮ tik v~kar vakare, atvykęs pas tėvus, susiremontavo,
ir pagalvoJo, kad kažin ar beteks su juo važiuoti.
. paug.iau _k~iI? dvid_ešimt šeimų tą šiltą liepos naktį išheJo ats1sve1km1mo asaras, palydėdami į nežinią savo artimuosius: vyrą, sūnų, brolį ar seserį. Kas galėjo žinoti ar
sugrįš, patekę į budelių rankas? Juk tokia daugybė per
tuos metus nebegrįžo. Vieni čia pat paguldė !?alvas, kiti
at~~d~r~ _koncentr~~ijos stovyklose, dar kiti liejo prakaitą
~as1s_tmeJe SaksomJoje. Nė vienas nebuvo tikras rytoJUIDI. ..
Kalėjimas.

Taip buvo pavadintas panašus į sandėli namas Maironio gatvėje. Jis prigrūstas suimtųjų. Tvanku.
Kaliniams trūksta oro. Vandens, nors lūpoms suvilgyti, niekas nepaduoda. Visų mintys niūrios.
·
- Ar ilgai mus čia laikys? - prataria vienas.
- Gal patardys ir paleis.
. - Patardy~ ... O kiek jie į duobes sugrūdo,-numoja
kazkas ranka ir patogiau įsitaiso prie sienos.
- Et, vyrai, už ką jau mus žudys. Blogiausia apkasu
kasti išveš.
'
,
- Jus gal paleis, gal išveš, o su manim atėjo jiems laikas atsiskaityti, manęs, buvusio depo viršininko, tikrai jau
nepaleis,- kalbėjo Pranckevičius.
Pokalbiuose beveik nedalyvavo broliai Antanas ir Stasys Ričkai. Jie žinojo, kad neverta tuščiai burną aušinti
o pasitikti, kad ir mirtį, reikia drąsiai. Kam leisti išgamom~
džiaugtis jų aimanomis! ..
_ I_š ~at ryto į policijos būstinę be perstojo ėjo suimtųjų
g1mmes .
. ~~zimiera Ričkienė prasibrovė pas patį policijos vadą
M1smną.

Jis šaltai išklausė moteriškę.
- Nieko jam neatsitiks. Aš ne žmonių žudikas. Pasimatyti negaliu leisti,- abejingai pasakė ir ėmė vartyti ant
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stalo gulėjusius popierius, tuo parodydamas, kad kalba
baigta.
Susirado Ričkienė pažįstamus policininkus Bloškį ir Račį. Bet ir šie gynėsi nieko nežiną ir pagelbėti negalį. Viskas,
esą, priklauso nuo Misiūno, Kerbelio ir Misiulio.
Vos pati į kalėjimą nepakliuvo Kazlauskienė, atėjusi
prašyti, kad leistų paduoti vyrui maisto.
Niekam iš giminių neteko tą dieną pasimatyti su kaliniais. O naktį? Naktį prie kalėjimo privažiavo sunkvežimis.
Atsivėrė kamerų durys.
Išvedė aštuonis vyrus ir keturias moteris. Kieme juos
tvirta grandine apsupo policininkai. Po vieną sodino
į sunkvežimį, o čia, keliems policininkams laikant auką,
rankas spygliuota viela rišo sadistas Kavolis. Surištus suguldė sunkvežimyje, o ant jų susėdo policininkai. Prie šoferio atsisėdo pats policijos vadas Misiūnas.
Mašina išvažiavo iš miesto. Privažiavę Dukto mišką,
sustojo. Vos keliolika metrų nuo kelio aikštelėje degė laužas, netoli jo juodavo duobės. Budeliai pradėjo savo kruviną darbą. Atvežtuosius kankino, nurenginėjo ir, po porą
pastatę prie duobės, šaudė iš kulkosvaidžio.
Kamerose likę kaliniai suprato, kas jų laukia. Kas daryti? Bandyti bėgti? Bet kaip?
- Pasiprašyti į lauką - ir bėgti,- kažkas pasiūlė.
Išbandyti laimę ryžosi Juozas Burba iš Vismantų kaimo.
- Laisvė arba mirtis,- pasakė jis.
Sargybiniai patikėjo. Juozas Burba, išvestas į lauką,
kiek paėjėjo ir staiga metėsi per tvorą. O ten jau siauros
gatvelės ir namai. Tačiau vos spėjo persiristi per tvorą, kai
jį pasiekė kulkų lietus. Burba sukniubo. Subėgę sargybiniai rado dar gyvą, bet sunkiai sužeistą į vidurius.
- Nebeneškim į kamerą, nudvės ir čia,- nutarė.
Taip jis lauke merdėjo bent kelias valandas. Rytą anksti atvyko Burbienė aplankyti savo vyro ir rado su vos berusenančia gyvybės kibirkštėle. Kojas, rankas moteriškė
bučiavo, kad leistų "V'!", pasiimti: pati palaidosianti. Policininkai nutarė ·
- Tepasiima
dms mažiau vargo. Vis vien padvės.

Tačiau stiprus organizmas, gydytojų ir namiškių rūpes
tinga priežiūra išgelbėjo jam gyvybę. Juozas Burba ir šiandien dar tebegyvena.

84

O kaip kitiems, likusiems kameroje? Vėl privažiavo
sunkvežimis, ir vėl suguldė aštuonis vyrus. Vielomis surišo
rankas ir broliams Ričkams, ir tėvui bei sūnui Charlamovams, ir kitiems. Vėl ta pati kelionė.
Mišką apšvietė pirmieji saulės spinduliai. Atlikę savo
kruviną darbą, žmogžudžiai pasuko į buožės Petro Sakalausko vienkiemį. Numetę kastuvus, jie sėdosi prie stalo.
Buteliui naminės ištuštėjus, pagyvėjo kalbos.
- Vienam kai daviau su buože, tai sąmonę atgavo tik
nuodėgulį prie plikų kojų prikišus,- gyrėsi vienas.
- Bet ir gajus tas Charlamoviukas. Kulkosvaidžio serija gerokai kliudė, iš pistoleto daviau, o jis vis kelia galvą.
Tik po trečio šūvio nurimo ...- gyrėsi kitas.
Kas šie žmonės, kurie sėdėjo už stalo ir su apetitu valgė ir gėrė? Kas jie, kurie žudė ir naikino nekaltus tarybinius piliečius ne tik tą naktį Dukto miške, bet ir anksčiau
miškelyje prie durpyno bei kitose Radviliškio rajono vietovėse. Vienas svarbiausių šių žudynių organizatorių ir
dalyvių buvo Aleksas Misiūnas. Tai buvęs buržuazinės Lietuvos poli ei jos viršininkas. 1940 metais, susikūrus Tarybų
valdžiai, jis slapstėsi, o vokiečiams okupavus Radviliškį,
tuoj išlindo iš savo landynės ir ėmėsi vadovauti policijai.
Visą okupacijos laikotarpį jis sąžiningai vykdė okupantq
valią. Misiūnas suspėjo išnešti savo kailį nuo teisėto darbo
žmonių atpildo už juodus darbelius ir dabar tupi Brukline.
Niekuo nesiskiria nuo Misiūno ir Vaclovas Kerbelis.
Tai jis buvo dešinioji ranka vokiečio Štrengės, kuris siuntė
radviliškiečius darbams į Vokietiją. Kerbelis noriai dalyvavo ir masinėse žudynėse. Jis dalyvavo ir Dukto miške
šaudant tarybinius žmones. Šis lietuvių tautos išdavikas
paspruko į užjūrį.
Tarybinių žmonių žudynėse dalyvavo ir buvęs buržuazinės Lietuvos aviacijos kapitonas Vacys Dailydonis. Jam
priklauso ir dviejų raudonarmiečių gyvybės, kuriuos jis
sušaudė Spičių kaime. Tai 40 ha turėjusio buožės sūnelis.
Dabar jis gyvena netoli Čikagos. Savo adresą bijo ir giminėms pranešti, o laiškus prašo rašyti kažkokio Jono Milvydo vardu.
Tarybinių žmonių krauju Dukto miške suteptos taip pat
Vlado Valčiausko, Alfonso Niko, Stasio Urbonavičiaus,
Stasio Barančiuko, Kavolio ir eilės kitų buržuazinių nacionalistų rankos. Jie gavo teisėtą atpildą už savo juodus
c;l arbus,

*

*

Čia aprašyta tik viena istorija -

dvidešimties tarybinil1

žmonių žudynės Dukto miške. O juk iš viso Radviliškio rajone vokiečių okupacijos metais nužudyta keli šimtai
žmonių. Tačiau ir Dukto miško tragedija parodo tikrąJį
buržuazinių nacionalistų veidą. Tai buvo paskutinės jų aukos. Daugiau sunaikinti jie nebespėjo - po savaitės į Radviliškį įžengė Tarybinė Armija. Atkasus nužudytuosius

Dukte, matėsi, kaip žiauriai jie buvo nukankinti. Nebuvo
rasta lavono, kuris neliudytų, kaip pasmerktuosius kankino, degino. Darbo žmonės niekada neužmirš šių kankinių.
JAM BUVO TIK KETURIOLIKA . ..
S. B L!: DA

_ Aš noriu ,p apasakoti apie savo draugo motiną, nes jos
sunaus, kuris pats galėtų prabilti, nėra mūsų tarpe ...
!i~ buv? ~u manimi vienmetis. Pirmą kartą į ganyklą
atgme žuvmmkų kaimo didžialaukio buožės Važio bandą
1941 metų rudenį. Stepukas tada buvo apsivilkęs rudine,
!~uputį per didele jam, kelių jo pirmtakų gerokai apnes10ta. Ja vilkėdamas jis atrodė kažkoks čiuplutis, menkas,
kaip sugautas varniukas. Gal todėl jam iškart ir prilipo pravardė Vanagėlis. Nors jis buvo „zimagoras", taip mes va~inome iš miesto parsamdytus piemenis, bet Stepukas greit
1smoko karstytis po medžius, pliaukšėti botagu, nusispiauti
pro dantis, kaip mokėjo tik senis Misevičius.
_ Su Step~ku tapome gerais draugais. Kai gyvuliai jau
budavo sotus, sugmdavome juos prie ežių, o patys leisdavomės laukais ieškoti „lobių". Ir ko tik ten nebūdavo!
Karo sužalotoje žemėje, išraustoje apkasų, kurie jau buvo
~pg~i~vę i~ pradėję želti žole, mes rasdavome paliktų
sovm1ų, v1sokiausių gelžgalių. Taip nuklysdavome kartais vos ne iki Šiaulių.
- . ~aganyk už mane, aš nubėgsiu pas mamą,- kartą
paprase draugas. Stepukas ilgėjosi namų, motinos.
„
S~epuko motiną aš pažinojau. Ji buvo atėjusi, kuomel
JIS pirrr:ąsyk atginė, ir tada, pamenu, ji ėjo iš ganyklos, vis
ats1gręzdama atgal. .. Sugrįžo Stepukas ne tuoj, liūdnas.
Atsigulęs aukštielninkas žolėje ir žiūrėdamas į dangų, kur
plaukė baltapūkiai debesys,_ jis mane staiga užklausė:
86

- Ką darytum, jei tave užpultų hitlerininkas, a?
Nežinodamas, ką atsakyti, truktelėjau pečiais.
- O aš ... aš jį užmuščiau!
Su hitlerininkais Stepukas turėjo savų sąskaitų. Tą rudenį motina žadėjo jį leisti į mokyklą, bet viskas žlugo:
mokyklą, į kurią jis rengėsi eiti, sugriovė bomba, tėvas
betonuotojas neteko darbo, o jį, Stepuką, štai atidavė piemenauti, kad šeimai būtų lengviau pramisti. Viskuo buvo
kalti tik tie prakeikti hitlerininkai!
- Nudėčiau jį, o pats pabėgčiau pas partizanus,- tvirtino Stepukas.
Kad tokių miškuose esama, aš žinojau. Mano šeimininko sūnus, kuris tarnavo vokiečių policijoje, juos plūsda
vo, o labiausiai, kai būdavo išgėręs. Kartą vakare jis parėjo
piktas ir paniuręs. Po vakarienės, užpūtus žiburį, jiedu su
tėvu dar pasiliko prie stalo. Aš taisiausi ant krosnies guolį . Abudu kalbėjo pusbalsiu, bet viską girdėjau. Policininkas vis minėjo kažkokią kurstomą kalbą, pasakytą per
Maskvos radiją. Matyt, ji buvo labai svarbi, nes už dienos kitos, pasak jo, prie Meškuičių kažkieno mesta granata sprogdama apvertė karinę mašiną. Aš tada ne viską
supratau, bet dabar žinau, kad jie kalbėjo apie 1941 metų
liepos 3 dienos Kreipimąsi į tarybinę liaudį, raginantį vesti
partizaninę kovą fašistų užnugaryje, visokiausiais būdais
kenkti okupantams.
- Visur yra tų bolševikų išperų,- šnekėjo sūnus.
Va, kad ir Misevičius. Dar kada gali mums degtuką pakišti. O jo sūnus Antanas, trankydamasis po kaimus padieniu,
tik ir kiršina visus komunistinėm kalbom.
- Tyliau tu,- sudraudė jį tėvas.- Dar piemuo išgirs.
Jie, matyt, kažką rengė prieš senuką Misevičių, mūsų
draugą.

Vincas Misevičius Malavėniukų kaime nuomojo iš ūki
ninko L. Bogužo žemę. Su gausia devynių burnų šeima ji5
vos-ne-vos vertėsi, visuomet vaikščiojo apskuręs, susijuosęs virve, naginėtas. Kartais jis ateidavo pas mus į ganyklą paleisti pietų savo sūnaus Stasio, kuris kartu su mumis ganė karvę. Ir ko tik mums tada nepripasakodavo
senis: kaip jis vokiečius mušė dar pirmame kare, kaip
kumečiavo Jovanos, Vainavos dvaruose; išmokė pinti
krepšius.
- Ponas ar šėtonas - tas pats, o fricas aršiau· visų,
roėgdavo sakyti jis.

Saulė jau seniai nugrimzdo į mišką, o mes su Stepuku
vis dar kūrėme ateities planus. Juose mes jau matėme save
keršytojais, drąsiais partizanais, kurie kėlė baimę ir siaubą atėjūnams. Paskui, staiga susizgribę, jog sutemo, skubiai atpančiojome karves ir ginėme jas kas sau namo. Staiga prie geležinkeliuko sušmėžavo žmogaus figūra.
- Žiūrėk, ką jis ten daro? .. - sulaikė mane draugas.
Toje vietoje, kur buvo žmogus, pagrioviu ėjo vokiečių kabelis į Zoknius. Matyt, tai buvo labai svarbi ryšių linija,
nes vokiečiai iš anksto perspėjo kaimo gyventojus, kad
už jo nutraukimą bus sušaudoma. O žmogus, pasilenkęs
prie jo, kažką darė ...
- Bet juk tai Misevičius,- tariau jį atpažinęs.
- Tylėk. Niekam nesakyk,- sušnibždėjo Stepukas.
Rytą šeimininkas man paliepė ginti į rugienas, nes jas
rengėsi arti. O kai kitądien atsivariau gyvulius ganyklon,
Stepuko ten neradau. Jį buvo suėmę vokiečiai. Už kabelio
nutraukimą fašistai areštavo senį Misevičių ir jo sūnus
Antaną ir Povilą. Okupantai iš karto suuodė, kieno tai darbas. Betgi Stepukas? ..
Stepuko motina apie nelaimę sužinojo tik vakare. Parė
jusi po darbo, ji rado kambaryje laukiantį Važį su botagu
rankoje.
- Tai mat, Vanagien,- prabilo jis,- tavo vaikėzą vokiečiai paėmė. Ir su mūsų drabužėliais dar nusivarė ...
Su ryto aušra motina nuskubėjo į miesto policiją, bet
ten iš jos tik pasijuokė. Tada nubėgo į gestapą. Nedavę
net pasimatyti su sūnumi, esesininkai ją išmetė pro duris.
Budelių jau viskas buvo nutarta, nuspręsta, tik ji, motina,
nieko nežinojo. Gatvėse visur mirgėjo skelbimai, kviesdami į miesto turgavietę pasižiūrėti keturių komunistų sušaudymo. Pagauta baisaus nujaulimo, nematydama pro
ašaras kelio, ir Vanagienė patekom ten nuskubėjo.
- Mano sūneli. .. - šnabždėjo ji.
O aikštė jau buvo prigužėjusi žmonių . Tai nebuvo marga ir triukšminga prekyvietės minia, po kurią, rodos, taip
neseniai vaikščiojo ir pati Vanagienė, įsitvėrusi vyro rankos, kur abudu, šypsodamiesi saulei ir žmonėms, narstė po
prekybininkų būdeles, ieškodami Stepukui žaislų, paskui,
pirkdami jam pirmąjį elementorių. Dabar gi fašistų suvaryti miesto darbininkai ir aplinkinių kaimų valstiečiai tylūs
laukė baisaus reginio. Aikšlės gale prie raudonai nudažytq
stulpų pririšti stovėjo ketvertas: Vanagų Stepukas ir senis
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Misevičius

tarp savo sūnų Antano ir Povilo. Priešais juos
šachmatine tvarka išsirikiavo 16 fašistų kareivių su paruoštais ginklais, laukdami signalo.
Liesas vokietis karininkas, pakėlęs ranką, sekė laikrodžio rodyklę.
- Pasakykite mamai, pasakykite jai. .. - vapėjo perdžiūvusios Stepuko lūpos. Tai buvo pirmieji žodžiai, kuriuos iš vaiko išgirdo budeliai po visų kankinimų bandant
iškvosti, kas nupiovė kabelį. O kaip jam nesinorėjo mirti,
išgyvenus tik keturiolika pavasarių. . .
.
Senis Misevičius buvo tylus. Pergyvenęs du karus ir ne
kartą žvelgęs mirčiai į akis, jis rami~i lau~ė galo. !ik g,?ila jam buvo trijų nekaltų gyvybių, ir todel stambios asaros ritosi io raukšlėtu veidu.
- Praleiskite mane, aš jo motina! Nežudykite ...- staiga kraupioje tyloje sudejavo kažkokia moteris, braudamasi per minią. Bet tuo metu karininkas mostelėjo ranka ...

*

*

*

Neseniai aš vėl sutikau savo draugo motiną. Jos veide buvo Las pats liūdesys, kaip ir tada, kai ji ėjo iš ganyklos ...
- Jis buvo su manimi vienmetis,- užjausdamas sakau
jai, o pats galvoju, jog ir Stepukas šiandien galėtų vaikščioti žeme, gėrėtis saule ... Kažkodėl dar prisimenu man
jo pasakytus žodžius: ,,Ką tu darytum, jei tave užpultų
hitlerininkas?" Aš tada nutylėjau, bet dabar žinau, ką jam
atsakyčiau.

Vartau Vanagienės šeimos albumą, tokį pat skurdų,
kaip ir jos gyvenimas. štai pageltusioje nuo laiko nuotraukoje vaikinas su nuotaka. Iš smulkaus merginos veidelio
žvelgia geros, ramios akys. Kiek vandens nutekėjo nuo tq
dienų! Balta skarelė dabar gaubia raukšlėtą moters veidą,
ir tik tos pačios akys primena jaunystę. Reikia labai mylėti žmones, tikėti geru, kad jose ir šiandien šviestų tas
pats patiklumas, pasitikėjimas jais.
. .
Stepuko nuotraukos jame neradau; tarp lapų guli tik
baisus skelbimas raudonomis raidėmis. Nėra ir jo mokyklinio švarkelio - jį sunešiojo kiti vaikai. Paliko tik prisiminimas, kurį žudikai irgi norėjo ištrinti, palaidodami
berniuką su kitais trimis netikėlių kapuose, kaip jie tuomet buvo vadinami. Šiandien aš didžiuojuosi, kad mano
8$

vaikystės

draugas guli visiems brangiausioje vietoje kapuose kartu su kitais, žuvusiais už Tarybas.
Bet motinos juk tuo nepaguosi. Ir todėl niekad, niekad šio raukšlėto veido jau nenušvies giedra šypsena,
džiaugsmas. 2.iūrint į jį, man kažkodėl prisimena tolimas
vaizdas iš piemenystės dienų. Pamenu, 2.uvininkų kaimo
galulaukėje augo laukinė obelaitė, vargana ir grublėta.
Keturiasdešimtųjų pavasarį ji pirmąsyk pražydo, ir mes,
piemenys, džiaugėmės gausią paragauti jos vaisių. Tačiau
netoli sprogęs karo sviedinys apdraskė jos šakas, nuplaišė
žievę. Sprogimo duobę žmonės užlygino, ir dabar ten vėl
dera javai, o sužalotas medis tebestyro išdžiūvusiomis šakomis, primindamas baisias karo dienas.
kovotojų
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Ši istorija nėra išgalvota, tai klydusio žmogaus pasakojimas, klaikus ir pamokantis.
„Į banditų „Vėtros" gaują aš įstojau 1950 metų liepos
mėnesį. Priesaiką iš manęs priėmė tuomet buvęs šios gaujos vadas Jurgis Malinauskas, pasivadinęs „Aidu". Joje
aš pasižadėjau būti ištvermingu kovotoju už „laisvą "
Lietuvą ir nuožmiai kovoti prieš komunistus. Mūsų „Vėt
ra" daugiausia bastėsi Joniškio rajono pietinėj e dalyje,
Pakruojo rajono vakaruose, šiaurėje - Radviliškio ir Šiaulių rajono Kairių apylinkės kaimuose",- taip prad ėjo savo pasakojimą buvęs šios gaujos dalyvis Aleksas Petrevičius.

Ne kiekvienam malonu kalbėti apie savo klaidas, juo
labiau, kai tos klaidos kitiems kainavo gyvybes. Todėl
ir Petrevičius pastebimai jaudinasi, kalbėdamas daug rūko.
Po karo sutriuškintų buržuazinių nacionalistų likuč iai
pasi slėpė miškuose, sulindo į bunkerius. Banditai svajojo,
jog užjūrio imperialistai nuo „šaltojo karo" politikos pereis
prie konkrečių karo veiksmų prieš Tarybų Sąj ungą. Jie
netgi tam nustatinėjo konkrečias datas ir ruošė dirvą „svečių" sutikimui - žudė tarybinius aktyvistus, kolūkie čius ir
kitus niekuo nekaltus žmones. Savo ginklus jie nukreipė
prieš tuos, kurie sveikino sugrįiusį tarybinį gyvenimą,
šaudė tuos, kurie savo darbu kūrė socialistinę Lietuvą.
Iš pradžių kai kas dar tikėjo buržuazinių nacionalistų sklei90

džiamais gandais, tačiau banditai per keletą savo veiklos
metų naktimis iš pasalų išžudę šimtus nekaltų žmonių, pelenais pavertę nemaža žmonių turto, galutinai deI?~s~avo
save - pasirodė esą pikčiausi lietuvių tautos pnesa1.
O visgi 1950 metų vasarą „Vėtros" gauja pasipildė
vienu naujoku. Kas gi atvedė tokiu laiku jį į žudikų tarpą? Bet tegu apie tai pasakoja A. Petr~vičius.
.
,,Mūsų šeima gyveno Unkuvos ra1ono Laborų kaime.
Gyveno, pasakysiu, vargingai, netgi skurdžiai. Tėvai ~eturėjo vos l ha žemės, o šeima buvo gausi - 8 žmones.
Pusbrolis Leonas dezertyravo iš Tarybinės Armijos eilių, o mano tėvai jį, kaip giminaitį, priglaudė. Leonas susirišo su banditais, ir tie pradėjo pas mus lankytis. Iš pradžių retkarčiais, o vėliau labai dažnai. Ateidavo toks Karolis Trinka, ,,Drugio" slapyvardžiu, jo brolis Anicetas ,,Titnagas", Pranas Dapšys nuo Lygumų- ,,Arbūzas". Nere tas svečias būdavo ir Antanas Miškūnas iš Pakruojo
rajono Ramulaičių kaimo su broliu- ,,Zirniu". Susėdę
prie stalo, ant kurio tėvas pastatydavo butelį naminės, jie
kalbėdavo, jog greitai ateisią amerikonai, klausinėjo, kas
remia Tarybų valdžią, o kai degtinė atrišdavo liežuvius,
girdavosi savo žygiais. Iš jų pasakojimų sužinojau, kad
tai „Vėtros" gauja 1949 metų pradžioje Pakruojo rajono
Naujapamušio kaime išžudė apie 20 šeimų, sudegino jų
trobas vien todėl, kad iš šio kaimo buvo daug išėjusių
į liaudies gynėjų būrius. Šios gaujos nariai nužudė mokesč ių agentą Miežį, o paskui jo lavoną paskandino upėje.
Miežio brolį, sučiupę miške, jie anksčiau buvo nušovę.
Išeidami jie man palikdavo antitarybinių atsišaukimų,
k uriuos liepdavo išplatinti. Aš juos lipdydavau kur pakliūdavo, duodavau pažįstamiems paskaityti.
Kai Miškūnas buvo suimtas, banditai pradėjo gąsdin
ti, kad pastarasis galįs išduoti ir mane kaip rėmėją, ir ragino pereiti pas juos į mišką. O aš, kvailys, jų paklausiau".
Taip mažažemio sūnus pateko į darbo žmonių priešų
gaują. Prisimindamas tą laiką , Petrevičius dabar supranta, kad į gaują jis buvo įtrauktas sąmoningai. A. Petrevičius, eidamas į mišką pas banditus, dar nežinojo visų jų
nusikaltimų. štai kad ir brolių Trinkų, brolių Miškūnų
sąžinę slėgė ir daugiau piktadarybių. Hitlerinės okupaci~
jos metais šie parsidavėliai Lygumuose šaudė žydus, grobe
j ų turtą. Gaujos vadas J. Malinauskas, buvęs Plechavi91

ėiaus

armijos kareivis, jau nuo 1942 metų su ginklu rankoje kovojo prieš tarybinę liaudį. Nešvari sąžinė ir buvusio šaulio, paskui baltaraiščio Prano Dapšio. Nuosavybė,
turtas - štai ko visą gyvenimą siekė šis buožė, turėjęs
apie 70 ha žemės . Už žemę, kurią išsidalijo buvę jo samdiniai, Dapšys su savo sėbrais banditais keršijo jiems mirtimi.
Naujokas greitai susipažino su naktiniu gaujos gyvenimu. Nuolatinė baimė dėl savo kailio, baimė atpildo už
padarytus nusikaltimus, žibalinės spingsulės smarvė, prakaito šutas - nuo viso to darėsi šleikštu, biauru ir nepakeliama. Gelbėjo naminė, kurios visuomet būdavo atsargoje. Išgėrus ir žudyti, deginti buvo drąsiau ...
,,Prisimenu, buvo tamsi 1950 metų rudens naktis. Mū
sų būrys slinko į Naujapamušio kaimą, kur buvome numatę išžudyti tris valstiečių šeimas už tai, kad jos įstojo
į kolūkį. Be mūsiškių - Antano Miškūno, Aniceto Trinkos
ir manęs - ėjo ir iš kitų gaujų. Tai Vladas Kazlauskas ,,Slėga" ir Jonas Mačėnas - ·,,viesulas". Su Trinka ir Miškūnu nuėjau pas kolūkietį Briedį. Pabeldėme į duris. Jas
atidarė žilagalvė moteris. Ji ne tuoj suprato, ko mums
reikia ... Paties šeimininko neradome namuose. Motiną ir
dvi dukteris nušovėme, o merginą Norvaišytę, tuomet buvusia tuose namuose, kurią įtarėme palaikant ryšius su
liaudies gynėjais, pakorėme . Po to trobą su lavonais uždegėme. Dabar, kai tai prisimenu, man sunku įsivaizduo
ti, kaip aš galėjau pakelti ginklą prieš niekuo nekaltus
žmones.
Po šio įvykio man kelio atgal nebuvo. 1950 m etų rudenį Poškėčių kaime (Pakruojo rajonas) eidami pagiryje sutikome merginą rusę, kuri, mūsų žiniomis, buvo komjaunuolė. Ir su ja kalba buvo trumpa. J. Malinauskas ir B. Petkevičius pistoleto šūviais į galvą ją nušovė. Pradėjome
ieškoti, kur paslėpti lavoną. Netoliese buvo išsekęs šulinys. Nužudytąją įmetėme į jį ir dar užmetėme šiaudais.
Netrukus aš su broliais Trinkomis, Jonu Jokubaičiu iš
Pakruojo rajono Vilūnaičių kaimo, Pranu Dapšiu ir Petru Jokantu - ,,Ruoniu" netoli Lygumų apiplėšėme Nauronių šeimą. Namuose radome tik Nauronienę ir jos ketverių metų anūką. Senę su vaiku įkišome į skrynią ir uždarėme. Nauronienė nutroško. Geresnius daiktus ir kita
turtą pasiėmėme. Šiai šeimai keršijome todėl, kad du Nau~
ronienės sūnūs dirbo teisingumo organuose,

1950 metų vasarą netoli Pašvitinio viename kaime, kurio pavadinimo neprisimenu, atsitiktinai užėję radome jaunimą ruošiantis dainų šventei. Man paliepė eiti sargybą,
o Kazlauskas, buvęs šaulys, Mačėnas, Malinauskas ir Zaleckis išdaužė langus ir, įsiveržę į vidų, liepė susirinkusiems basiems šokti ant stiklo šukių, o klubo-skaityklos vedėją, merginą, gerokai primušė".
Upeliais tekėjo nekaltai nužudytųjų kraujas, našlaičiai
verkė savo tėvų, motinos raudojo netekusios sūnų. Bet
banditams vis dar buvo to maža. Jausdami savo greitą galą, jie, apakinti baimės ir keršto, žudė ir degino nesirinkdami.
„Netoli Meškuičių, Girelės miške buvo surengtas
toks lyg ir „Audros", ,,Margio", ,,Vėtros" ir vienos gaujos, kurios pavadinimo neprisimenu, pasitarimas. Jam vadovavo kažkoks „Puntukas", kokių 28 metų vyras. Jis reikalavo iš banditų masiškai žudyti tarybinius žmones. Čia
buvo priimtas baisus nutarimas - kiekvienai gaujai išžudyti po 60 šeimų. Šio nutarimo mūsų gauja neįvykdė,
nes ji buvo sutriuškinta, o kaip kitos - neteko girdėti. Tik
žinau, kad pati stropiausia iš jų buvo „Audros" gauja. Jos
banditai žiauriai nužudė ir komjaunuolį Alfonsą Turskį su
žmona iš Šiaulių rajono Bilėnų kaimo".
Turskio šeima, žinoma, ne vienintelė „Audros" auka.
Pridursime ir kas toks buvo „Puntukas", kuris niekaip nepasisotino liaudies krauju ir ašaromis. Jis - rinktinės
,,Kunigaikštis žvalgaitis", veikusios Gulbinų miškuose,
vadas apsišaukėlis. Jo vadovaujama gauja vien tik per
10 paskutinių mėnesių, prieš likviduojant ją, įvykdė penkis teroro aktus, kurių metu nužudė 26 žmones.
,,Atvirai šnekant, ne vieną dieną mums teko vaikščio
ti diržus stipriau susiveržus. Savo darbais mes atgrasinome
r.et pačius uoliausius mūsų rėmėjus . Todėl neretai ir pavalgyti neturėjome. Tekdavo tada patiems išbandyti svirnų spynų stiprumą, smurtu gauti maisto. Būdamas gaujoje,
aš su Dapšiu pagrobiau iš Lygumų kolūkio 8 kiaules. O buvo taip: fermos sargą senį surišome ir užrakinome sandė
liuke, patys - į tvartą. Grobį nusivežėme irgi svetimu arkliu. Su kitais banditais dar apiplėšėme Radviliškio rajono
Vismantų ir Šiaulių rajono Baėiūnų krautuves.
Gaujos nariai, kurie buvo aktyvūs žudant ir plėšikau
jant, susilaukdavo vadų pagyrimo".
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Už padarytus nusikaltimus banditai nejausdavo jokio
graužimo. Dievo vardu jiems viskas buvo atlei•
džiama: ir nekaltų vaikų žudymas, ir senelių šaudymas, ir
liaudies turto naikinimas. Kiekvienas gaujos narys turėda
vo vadinamąją maldos knygelę, kurioje buvo k e letas maldų ir šventų giesmių. Knygutės pabaigoje buvo rašoma,
kad perskaitęs šias maldas ir giesmes gauna visų nuodėmitĮ
atleidimą. Taip viskas paprasta ir nesudėtinga, tik nepatingėk perskaityti! Šiose maldose ne kartą buvo minimas vardas Kristaus, kuris, pasak švento rašto, skelbė „Nežudyk,
nevok". Bet tai neturi, skaitytojau, tau kelti nuostabos, nes
argi pirmą kartą su dievo vardu žudoma . ..
Tariamasis dievas viską atleisdavo banditams, bet liaudis - ne. Ji baudė žudikus už jų padarytus nusikaltimus.
Niekšingos mirties susilaukė banditai K. Trinka, A. Miškū
nas, B. Zaleckis, pagaliau ir pats A. Petrevi čius pateko
į teisingumo rankas.
,,Už padarytus nusikaltimus mane liaudis p elnytai nubaudė. Kalėdamas aš supratau savo kaltę, įsisąmoninau,
kad man, vargingo valstiečio sūnui, buvo nepakeliui su
amžinaisiais darbo žmonių priešais - buržuaziniais nacionalistais, supratau, kad jų buvau apmulkintas ir suklaidintas. Atlikęs bausmę, dabar vėl dirbu laisvėje ir savo darbu stengiuosi liaudžiai atsilyginti už visa, ką jai esu padaręs blogo. Teprasmenga visi tie, kurie subiaurojo mano

Argi atsilaikyti vienam prieš du ...- kažkas užjau-

sąžinės

či amai tarė.

Staiga iš tarybinio lėktuvo tvykstelėjo dūmelis, ir pamašina akmeniu krito žemyn, pasinerdama Guoriš kės miškan.
Apsukę pergalės ratą, fašistų lėktuvai nusinešdino, bet
staiga jie pasirodė iš kitos pusės ir skrido visiškai žemai.
- Trr-rr-trach-trach! - sukaleno jų kulkosvaidžiai
į žemėje besibūriuojančius žmones.
Karas! Karas!
Taip Šiaulių rajono Bazilionų miestelis sutiko 1941 metų birželio dvidešimt antrosios rytą.
Prisidengęs delnu nuo saulės akis, oro mūšį stebėjo ir
A ntanas Urbonavičius, miestelio pašto viršininkas, prakaulus, pusamžis vyras . Kai lėktuvas, vilkdamas dūmų
uodegą, smigo žemėn, Urbonavičiaus veide pasirodė šypsena. Kiek daug joje buvo galima išskaityti: ir piktą
džiaugsmą, ir slaptą viltį, ir ilgai slėptą kerštą.
- Antanai, nubėk pašaukti mėsininką Jašinskį,- paliepė jis šešiamečiui sūnui.- Ir pas Karmoną užsuk. Tegu
čia atskuba ...
Netrukus visi jie jau sėdėjo Urbonavičiaus kambaryje.
- Mūsų dienos ateina. Dabar juoksis tas, kas juokiasi
p askutinis,- piktai kalbėjo šeimininkas atėjusiems.
- Ech, nėra čia Kimonto žento Medžiaušos! Jis jau
žinotų, ko pirmiausia griebtis,- apgailestaudamas įterpė
savo trigrašį ir siuvėjas Stasys Karmonas.
Tc> dien, vokiečiams dar nesuspėjus ateiti į Bazilionų
m iestelį, jie suėmė miestelio milicijos viršininką Damb-

dangių

gyvenimą".

Šio žmogaus, paragavusio karčių buržuazinės propagandos vaisių, pasakojimas turėtų būti pamokantis ypač
tiems, kurie dar tiki įvairiais liaudies priešų skleidžiamais
gandais.

2:UDIKAS

rauską.

PABĖGO
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Vidurvasario kaitros išblukintame danguje aukštai virš
Bazilionų miestelio kovėsi trys plieno paukščiai. Padangė
skardėjo nuo jų kraupaus ir įtempto motorų ūžesio. Palikę ant stalų auštančius pusryčius, bazilioniškiai visi iki
vieno užvertę galvas stebėjo šį nelygų mūšį: kai lėktuvai
pasisukdavo saulės pusėn, ant dviejų iš jų sujuoduodavo
fašistinės svastikos ženklai.
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Išdavikų lūkesčiai pildėsi. Vos praūžė fronto banga, kai
pasirodė Augustinas Medžiauša, užsivilkęs vokišką karinę uniformą . Policijos nuovadoje jis pasikabino

miestelyje
.

fi urerio portretą ir pirmučiausia paliepė gyventojams sunešti turimus ginklus. Už nevykdymą - sušaudymas.
Kaip tarakonai, išlindę iš sienos plyšių, pas naująjį
mies 'elio polici n inkų vadą Medžiauša, Smetonos laikais
buvus į Šiaulitl skyriaus policijos viršininka, aktyvų tautininką , už veiklumą apdovanotą netgi fašistiniu medaliu, dabar susitelkė Tarybų valdžios apkarpyti valakininkai , šauliai, kiekvienas savaip neapkentę komunizmo.
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. •Užsi~an~stę langines, užsisklendę velkėmis duris, nak!! _zm~nes Ja_u nebemiegodavo, nes, atsibasčius Medžiaus.ai, .1:u~s_te.lyJe .'YY~o v~e~as už kitą baisesni dalykai. Baziho~1sk~a1 J_au z1~0Jo, Jei policininkai iš vakaro susirinko
pas1tar_1mm, rytoJ :7ėl pr~sidės areštai, suėmimai. Todėl tą
nakt ~1~kas n_esudeJo akių ir plytinės darbininko Lėščiaus
t:obeleJe. ~t_a1.ga pasigirdo smarkus beldimas į duris. Užs1me~~s ka1lmmkus, šeimininkas nuėjo atidaryti. Lauke
stoveJo Ju?z~s V:ė~elis ir Petras Jurgutavičius iš Pakapės.
- Ruosk1s, e1s1 su mumis.
- Kaimynai, ką jūs sumanėte? ..
---: K~i žemę raižėte, kaimynų tada nebuvo! - sušvokštė Vegehs.
•
Nuo judviejų smarkiai dvokė namine.
. Parugės ta.kelh:,. lydimi griežlės čirškesio, jie išėjo
Į Pl:nt~ .. Perkutę JĮ, pasuko tiesiai į netoliese boluojantį
berzynelĮ.

- Na, o dabar bėk! -įsakė Vėgelis.
Lėšč~~s. ?e~uprasda~~s ž_iūrėjo į policininkus. Jų raginama~, JIS ~s le!~ traukes1, vis dar netikėdamas jų žodžiais.
P~~~-m nus1_grę~_e, bet už nugaros padrioksėjo du šūviai.
L~scm~ kmubs~1as kr~to ~?t že~ės, o iš beržynėlio, plump~~dam~ spar:1~1_s,. pakilo 1s~ąsdmti paukščiai. 2:udikai prieJo I?r~e gulmc1?J?, _Paspyr.e .. Ant saulės išbalintų drobinių
d~rbmmko rr.!-arsk1~1ų pletes1 dvi raudonos kraujo žvaigždes, daug ryskesnes uz tas danguje ...

*

*

*

.. Pa:yčit: į Lėščiaus uošvio Benedikto Navicko kiemą
-astuoni vyrai iš Medžiaušos „baudžiamojo bū
no . ~pv:ertę namu_ose viską aukštyn kojomis, išgriozdę
skrym_as IT, kas patiko, susikišę į užančius, jie išsivedė
Be~ed1ktą. _Petr'.1_s D_~mbrauskas, stiprus vyras iš Butiškės
kaimo, pas1vedeJęs JĮ ant kluonienos, smogė vokiško šautuvo buoze per ~al_v~. Prisilaikydamas vyšnaitės, Benediktas
vos~ne-':'os ats_1kele, atsirėmė į medį. Jo lūpq kamputyje
pasuode krauJas.
~ Jud!n_kis, valsčiaus pirmininke, o ne, tai čia sukir~ys1! - uznko policininkas Viktoras Kazlauskas ir dūrė
sautuvo vamzdžiu į nugarą. Ir vėl krito Navickas ...
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- :2.monės, nemuškite jo,- maldavo Navickienė,
globstydama atėjūnų kojas.~ Viską imkite, tik Benių palikite...
.
Prieš aušrą tada baltaraiščiai Medžiaušos įsakymu iš·
sivedė ir Bronių Bilotą, nedavę jam nė apsirengti, Aleksą Kildišą, paėmę tiesiog nuo lauko, kur jis šienavo dobilus iš Tarybų gautoje žemėje. Neišvengė policininkų nagll
ir Šimkus, Vytautas Dankisas, Baltutis.
Suimtųjų Bazilionų miestelyje ilgai nelaikė - išvežė
į Šiaulius. Rytojaus dieną artimieji, žmonos, kas apavą, kas
drabužį ar maisto kąsnelį nešė į Šiaulius. Prie nieko nepriėjusi, nieko nesužinojusi, Elzė Didžiulienė nusprendė prie
kalėjimo laukti kito ryto. Tai buvo baisi naktis. Iki išauštant mašinų žibintų nušviestame kieme vokiečiai išvedę
stumdė suimtuosius, rišo juos po kelis viela, grūdo į mašinas ir kažkur vežė. Aplink skardėjo nepaliaujamas vaikų
riksmas,,sužeistųjų dejonės, smūgiai. Elzė žiūrėjo į šią minią, bene pamatys savo Joną ar kurį nors bazilioniškį, bet
veltui - nė vieno pažįstamo veido, išskyrus Medžiaušą,
kuris čia irgi „darbavosi". Rytą jai visgi pasisekė - Elzė
prasigavo į kalėjimo kanceliariją. Šlakuotas vokietis raštininkas, pasirausęs knygose, jai pasakė:
- Vurde, gešosen.
Matydamas, kad ji nesuprato, jis ištiesė į ją smilių ir
sušuko:
·
- Paf! Paf!
Ma7.gelis su skalbiniais ir sviesto trupiniu iškrito Elzei
iš rankų.
Niekas daugiau Bazilionų miestelyje nematė Jono Didžiuiio, Benedikto Navicko - pirmojo valsčiaus pirmininko, jo sekretoriaus komunisto Juozo Babrausko, Alekso Kildišo - žemės dalijimo komisijos nario, jo žmonos
Emilijos, kuri, nuėjusi aplankyti vyro, irgi nebegrižo, Vytauto Dankiso, Šimkaus su sūnumi iš Kurtuvėnų kaimo.
Broniaus Biloto iš Mekių kaimo.
*

*

*

Svarbiausia miestelio gatve traukė būrys girtų policipavyzdžiu atsiraitę rankoves, čiulpdami
pigius „Kir" papirosus, jie visu balsu traukė dainą. Ji kaip
vėjas nupūtė žmonių veidus nuo trobų langų; kas dirbu
kieme, stengėsi užsiglausti už kampo, likti suįžūlėjusių
ninkų. ,.Smogikų"

7 Sta!

jų

tikrasis veidas
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policininkų nepastebetu. Norėjo prasmukti pro juos ir
Juozas čepaitis, ėjęs pas kaimyną galąstuvo pasiskolinti.
-E-e, kur eini, naujakurio išpera? - sulaikė jį kažkurio balsas. ėepaitis dėjosi negirdįs.
- Tai ką, mes ne žmonės, kad pažinti nebenori,- pykčiu pajuodo Medžiauša. Sugriebęs ėepaitį už allapų, jis
atsivėdėjęs smogė kumščiu Juozui į veidą vieną kartą,
kitą.

Policininkai nuėjo toliau, sunkiais vokiškais batais keldami gatvės smėlio dulkes.
Netrukus po to vieną vakarą Čepaičio troboje pasirodė
kunigas Gilvytis. Pagarbinęs viešpatį, jis tiesiai ėjo prie
reikalo.
- Rytoj, Čepaiti, atvežk į mano svirną grūdus, kuriuo5
prisikūlei iš klebonijos žemės. Šiaudus irgi nepamiršk atgabenti, o kojos daugiau į mano žemę nebekelk. Negražu
bažnyčios turto geisti. ..
Ilgai kaupęsis pyktis naujakurio širdyje dabar išsiliejo.
- Mūsų kruvinu prakaitu ta žemė įsigyta ...
Nu-nu, neburnok prieš dievą, sūnau. Šiais laikais
jo bausmės ranką tuoj gali pajusti,_.:. pagrasino Gilvytis
ir, pasikėlęs sutaną, kad nesuteptų jos plūktinėje trobos
asloje, žengė atgal per slenkstį.

*

:t

Valsčiaus daboklė dabar niekada nebuvo tuščia -suiminėjimai, areštai nenutrūko nė vienai dienai. Tiesa, kalinių joje per daug nebūdavo, nes juos v eždavo tai

buvo ši paskutinė jų kelionė. Kai vez1mas iš plento pasuko į miškelį, moteris pradėjo klykti, nieko nesup~asdami pravirko vaikai. Miške jau žiojėjo iškasta duobe ...
- Už ką vaikus . .. Kam juos žudote ...- malda_'-'.'o
motina, tiesdama rankas. Bet jai neleido baigti - sutraleJO
šūviai ir duobės kraštas liko tuščias . ..
Taip Paraudžių miškelyje atsirado dar vienas kauburė
lis. šalia jo gulėjo iš mergaitės rankų iškritusi lėlė.

*

*

Maždaug tik mėnesį laiko A. Medžiauša vadovavo vietiniams nacionalistams. Vėliau vadovybė jį už „ypatingus"
nuopelnus fiureriui ir re ichui perkėlė į Užventį policijos
v achmistru, kur jis dar nuožmiau žudė tarybinius žmon~s.
čia neįmanoma sumineti visų jo ir jo sėbr_ų įvykd~tų_ P~1:<-tadarysčių. Pats A. Medžiauša su savo sebra1s suimmeJO
žydus, vežė juos į Šiaulius. 8000 fašistinio teroro aukų palaidota Kužių miškelyje, 6000 žydų sušaudyta Zagarės pušynuose - tarp jų yra ir tie, kuriuos suėmė A. Medžiauša
ir jo policininkai.
Pabūgę tarybinės liaudies keršto, policininkai P. Jurgutavičius ir V. Kazlauskas pabėgo į užsienį. ~en prieglobstį surado ir jų buvęs viršininkas Augustmas Medžiauša.
Laiškuose giminėms jis giriasi gerai gyvenąs, atsiunčia netgi siuntinių. Bet tegu visi žino, kad jo turtas
ir siuntiniai sutepti nekaltai nužudytųjų krauju, apšlakstyti jų artimųjų ašaromis. Telydi visur šiuos budelius Tė
vynės išdavikus panieka ir pasmerkimas.

į Šiaulius, tai į Zagarę, o ką išvežė, re tas kas besu g rįžo ...

Kalėjo čia

ir viena iš kažkur atvežta žydų šeima : vyras,
žmona ir du mažyčiai vaikiii - berniukas ir meq~aitė.
Buvo dar vienas šeimos „narys" - tai skudurinė lėlė, kurios mergaitė neišleido iš rankų.
Paprastai kalinius išveždavo rytais. Todėl, kai lauke .
pasigirdo kaustytų batų žingsniai, visi sukluso. Daboklės
prižiūrėtojas Karmonas atsklendė duris, ir šviesos pluoštas
nuslydo iškankintais, sulysusiais suimtųjų veidais. Keliasdešimt porų akių sužiuro į sargą, nebyliai klausdamos:
„Kieno šiandien eilė?" Šįkart ji atėjo žydų šeimai. Kieme
jau stovėjo vežimas, į kurį įkėlė ir pintinę su jos daiktais,
laukė ir palydovai - Vėgelis su Jurgutavičium. Neilgd
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KRUVINI SIUNTINIAI
Vyt. P l KTU R N A

. .. 1941 metų birželis. Geležimi kaustyti fašistų b~tai
mindo Lietuvos žemę, šaudo kaimų ir miestų gyventoJUS.
Lietuva pavirto ištisu kalėjimu. Fašistams uoliai talkininkauja visokio plauko „patriotai". Šie žmonės, užsirišę
ant rankovių baltus raiščius, šaudo tarybinius aktyvistus,
žydų tautybės piliečius, tarybinius karo belaisvius ir visus
tuos, kurie jiems nepatinka. Vienas tokių „patriotų" Jurgis Matulevičius iš Tytuvėnų.
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Tuo_ metu . _Matulevičius mokėsi Kelmės gimnazijos
penktoJe klaseJe, bet mokslą metė ir išėjo ... žudyti žmonių! Šešiolikametis paauglys mielai priimamas į baltaraiščių būrį. Nežiūrint jaunumo, Jurgio „darbu" vyresni
ž°:ogžudžiai I:'aten~inti - jo rankose šautuvas nevirpa
susaudant kellų menesių amžiaus kūdikį ar žila,plaukį senuką.

Krato Matulevičius suimtųjų kišenes, nuo rankų maust~ žiedus, lupinėja auksinius dantis. Sušaudyta daug žmomų. Daug turto išsidalija žudikai. Ne maišais, bet vežimais į m~tinos namus jis veža medžiagų ritinius, rūbus.
AI:t J_u~g10 rankų žiba nužudytųjų brangūs žiedai, o
pr~e. duz? ~adaruoja sunkus mauzeris, su kuriuo jis nesiskma nei dieną, nei naktį.
. 1:'Yt~vė~iškiai gerai atsimena vieną pokalbį tarp Jurgi_~ ir JO s~b_ro K. Tamkaus. Jie abu, gerokai išgėrę, mineJo nesema1 įvykusias masines žudynes, prisiminė sušau~ytųjų turt~, ir J„Matulevičius, žiūrėdamas į savo pusbaClUS, pasake Tamkui:
-:- O _vi_eną_ žydo tuflį, Kazy, tu vis tik man iš po panoses nusv1lpe1. Dabar nei tau iš jo nauda, nei man. Susitarkim taip - už tą batą - puslitrį! Statau aš, o tu man
tuflį grąžini.

Nes~~~ki~ mo~ina savo Jurgiuko. Stai ką pasakoja
Matulev1c1enes kaimynas J. Sebestijonas, kuris 1942 metų pavasarį paklausė Matulevičienę, kodėl jos sūnus šaudo žmones.
.. ~ Mano ~ūnus šaudo ne žmones, o žydus už tai, kad
]le dievu netiki. ..
Ar begalima „gudriau" atsakyti?
Kaip pasižymėjęs žmogžudys, Jurgis Matulevičius nuo
!942 1:Detų P:i~mamas į žandarmeriją. Apie šio laikotarpio
JO ve1_klą pns:°:ena E_. ~asevičius. Pastarajam 1942 metų
rudenĮ teko buti vardmese pas P. Banį. Ten Matulevičius
kalbėjo:

• - . 2ydus _tau iššaudėme, o dabar svarbiausias mūsų
uzda_vmys ~ 1sg~udyti tarybinius partizanus. Tam yra
sp~c1~lus H1tlern? Įsa~ymas, kuriuo reikalaujama apvalyti. L1e~uvą nuo zydų 1r komunistų. Sį įsakymą Ųles įvyk
dysim, ir Lietuva bus švnri kaip stiklinė.
. Toli~:1 jis pasigyrė, kad baudžiamasis dalinys Kurtuvenų m1ske surado tarybinių partizanų žeminę, kurią likviduojant ir jis dalyvavęs.

- Už tai baudžiamojo būrio viršininkas mane ?osni~i
apdovanojo,- gyrėsi jis,- davė beveik naują kostiumą ir
chrominius batus.
.
Vardinėse Matulevičius kaip tik buvo apsiavęs tais
batais.
. •·
K
Siautėjo, talkininkavo fašistams Matu!e"."1~ms
aune,
Tauragėje, betgi ir savo gimtųjų vi~tų neuzmusdav?_. ,,N~pasididžiuodavo" grįžęs atostogų JIS kar~u su. s~nn1:nu _ir
pakiemiais pavaikš čioti, patikrinti,_ a:_k~ns m~zaz~m~ų neslepia karvės, ar neskriaudžia „d1dz10s10s H1tleno imperijos".
•.
.. .
.
Į Kelmę Matulevicms atskubeJ o ir _l
m~tų :u?enĮ!
kai veržliais Raudonosios Armijos smugia1s .h1~~enm:1~a1
buvo atblokšti iki Dubysos. Apsikarstęs ginklais, JIS tram10josi po miestelį ir ilgesingai žiūrėjo Tytuvėnų link - mat,
tenai liko nemažai prisiplėšto turto.
Paskutinėmis hitlerinės okupacijos Kelmėje dienomis
Matulevičius suiminėja žmones, siunčia juos į fašist~~es
mirties stovyklas. Jausdamas, k'.'3:~ liaud~s j? dar_bus at1tmkamai įvertins, jis, susigriebęs 1szudytqJų zm~mll ~ra::i~enybes, sprunka į Vakarus, kur susiranda nauJus s~1m!~m:
kus. Ir štai, karui pasibaigus, iš ten pradeda plaukti la1ska1
ir siuntiniai.
Tytuvėnų miesto gyventoja T. Matulevičienė dabar dažnai parsineša iš pašto siuntinius.
Dosnus pasidarė jos sūnelis. Ir ko jam nebūti dosniam - juk išbėgdamas jis išsivežė_nužudytųj:l turtą. Nesvarbu, kad jis nekaltu krauju aplaistytas - uz auksą Vakaruose viskas perkama ir viskas parduodama.
Tie, kurie perkate iš jo motinos užjūrio „dovanas", pagalvokite, kokia kaina jos įgytos.
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KODl:L 2MOGUS PAKEITI: P.A V ARD~
Vyt. P l KTU R NA

Prieš kurį laiką Kelmės miesto gyventojas J or:~s ~agys dirbo Kelmės pramkombinate. Stai?a vieną .~:az_1ą dieną jis prisiminė, kad jo tikroji pavarde yra Va1cmhs.
Įvykusiame pramkombinato darbininkų_ susi~inkime
Vaičiulis papasakojo savo biografiją, pasake, kodrl buvo
pakeitęs pavardQ.
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• • •
Vaičiulio tėvas Rokiškio
.
. .
17 ha ūkį. Beveik visi tos
_raJ?no Šilines kaime turėjo
stambių ūkių savininkatpi;~~nkeš, kt~r gyv~no Vaičiuliai,
1937 metais, tėvo patariamas ~ ._. aulių S~Ju~~os nariai.
Jonas. Tai ir nulėmė tol"
, _Į _s1ą orga1:11zac1Ją įstojo ir
Kai 1940 metais L1·et1mesndĮ JO g}'.vemmo kelią.
k ··
uvos arbo zmon ·
~neiamą buržuazinę valdži
k- . . .
es,_ nuvertę nemmą, Jonas Vaičiulis gavo ~ .. kur~. sKv1esų, laimingą gyvetas Vanagas jam rašė:
Is ą is auno. Pusbrolis Kos,, ... nepasitikėk bolševikais N . .
.
tave sunaikins. Atvažiuok a .
e ~1a~d1~n - rytoj jie
darbą toliau nuo gimtų. P_ s mane, l ta1sysm į kokį nors
žįsta".
JŲ vietų, kur tavęs niekas nepaNors Vaičiulis nebuvo • k
.
pasvarstęs išvyko į Kauną me_. u9_ nusi_kaltęs, tačiau kiek
n~gui rekomendavus, buv~ o is ~Ia - l Zarasus, kur, VaŠ10~e pareigose jis dirbo i{Į~sk1rt~s ,,~?dybos" vedėju,
kanautojų patrankų šūv· '.
i sugnaudeJo hitlerinių užPa c1ą
· · pirmąją
·
1a1.
okupacija d.
•
~arasų persikėlė Jonas Vai-~ tną L:ukstuose, į kuriuos iš
c~ų būrys. Jam vadovavo b~~ is, sus10r~a~izavo baltaraišnmkas Petras Gudas K . b ęs s_metonmes armijos kari:'Ykti į šį „patriotų" būrn~ J ~ę~- ~atlyč_ga:'o šaukimą atir J_uozas Karaliai, Balys Kr .
a~m is. ia Jau buvo Jonas
11 zmonių Vėliau i bu- .. ats~us as, Juozas šaulys iš viso
· ·
•
T! ĮS OJo buožės b 1· · L '. . ..
Ju
. ?za~ ir Stepas Vaičiuliai (J
. . . . ro 1a1 auzadz1a1,
ha1 Čmrpai ir kiti.
ono Vaicml10 pusbroliai), bro- Pagrindinis mūsų k . .
P. Gudas baltaraiščiams
. ovi~1s. uždavinys,- pasakė
.
.
,-v1som1s 1šga1e·m· k
.
. •
tuo s, k une
pntarė bol.
'k
.
. is ovoti pnes
mininkų žemę.
sevi amS, kune atemė iš teisėtų šeiPrasidėjo „kova" su ni k

.

k~mečiais, mažažemiais va~st~o. ?~kaltai~ b~_vusiais dvarų

~z10s buvo gavę žemės
J~c1a1s, ku~!~. l~ Tarybų vallms, tarybinį aktyvą ir · 9Jud~ _bal_tara1sc1a1 komjaunuo-mokyklą.
gru o „1k1 teismo" į Lukštų pradinę

ę!~i k~ apie to meto ballara....
.
•
auksc1aus10ji valdžia t . .
1sc1ų, kune Lukstuose buvo
kuris dalyvaudavo t~rd!~tgwną sako pats J. Vaičiulis,
- Kai apylinkėje buvo iš
d t" . . . .
numu", taip pat surinkta pasiI'~u Y{ v~s1_ Įtanami „raudo102
I usi arme amunicija, pra-

sidėjo suimtųjų tardymas. Tardydavo šitaip: kambario
kampe pastatydavo suimtąjį ir duodavo įvairius klausimus.
Jeigu suimtasis neatsakydavo taip, kaip to norėjo „tardytoj ai", tuomet sustodavo keturi vyrai, dažniausiai broliai
Karaliai, Šeduikis ir Saulys, ir suimtąjį žiauriai mušdavo.
Patys baltaraiščiai paskelbdavo ir nuosprendį: ką - sušaudyti, ką - į kalėjimą.
- 2:ydų šaudyme aš nedalyvavau,- pasakoja Vaičiu
lis.- Kiek man žinoma, juos šaudė Juozas ir Jonas Karaliai, Šeduikis, šaulys, Juozas šemetis, Baltrūnas, Vladas ir
Antanas Čelkiai.
Sušaudžius žmones, baltaraiščiams liko nužudytųjų turtas. Kad dvikoj ai žvėrys dėl geresnio kąsnio nepersikrimstų gerklių, ,,vadovybė" paskelbė varžytines. Daug krauj 11
aplaistytų daiktų nukeliavo į žmogžudžių butus. Neliko
nuošalyje nuo „varžytinių" ir J. Vaičiulis. Apie tai jis pats
pasakoja:
- Buvo parduodami žuvusiųjų drabužiai, ir aš pirkau
iš varžytinių moterišką paltą su karakulio apykakle ir keletą paklodžių už 45 markes. Kitą sykį pirkau dvi poras
baltinių, kelias paklodes ir kitų mažmožių už 20 markių.
Pagaliau mažame Lukštų miestelyje buvo išgaudyti, iššaudyti visi bent kiek įtarti „raudonumu" žmonės. Būrio
vadas P. Gudas už aktyvią ;,kovinę" veiklą buvo paaukštintas ir perkeltas į Rokiškį.
Lukštuose valsčiaus -viršaičiu tapo Narbutas, seniūnu šaulys, o baltaraiščiams ėmė vadovauti mūsų pažįstamas
J. Vaičiulis.
Baltaraiščiai perorganizuojami į pagalbinę policiją, gauna vermachto knygeles. Jiems keliami nauji uždaviniai Tarybų Lietuvos teritorijoje likusių Raudonosios Armijos
karių, tarybinių partizanų ir jų ryšininkų gaudymas.
- . Mes tas užduotis vykdėme,- prisimena Vaičiulis.
Kartą sužinojau, kad netoliese yra tarybinis kareivis. Aš
jį sulaikiau ir pristačiau vokiečiams į Rokiškį.
Ne visada sugautus belaisvius baltaraiščiai pristatydavo
vokiečiams. Dažnai patys jiems surengdavo „teismą".
Štai vienas įvykis.
... Būrelis išvargusių, sužeistų Raudonosios Armijos
karių per krūmus, raistus traukė į rytus, ten, kur griaudėjo frontas, kur vyko žūtbūtinė kova - laisvų tautų kova su ruduoju žvėrimi. Suuodė baltaraiščiai karius ir, iki
dantų apsiginklavę, ėmė juos supti. Matyt, kariai šovinių
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neturėjo,

šaudė

nes

nešaudė,

o

bėgo į

netoliese

Tačiau kartą gatvėj e sutiko pažįstamą, kuris gerai žinojo jo praeitį.
.
.•..
Vėl Vaičiulis bėga. Iš Šiaulių jis vyksta l Jomskel1 pas

esančią girią.

tik baltaraiščiai.
Jau čia pat ošia pušys, čia pat bus galima pasislėpti,
bet vienas iš būrelio girios nepasiekė. Jis buvo sužeistas,
o jo šautuve, kurį jis dar bandė atsukti į baltaraiščius, nebuvo nė vieno šovinio. Kaip viskas toliau vyko, papasakosime J . Vaičiulio žodžiais:
- Prie belaisvio pribėgęs Karalius, nebeprisimenu
Juozas ar Jonas, nieko nesakęs, smogė jam šautuvo buože
į galvą. Nuo to smūgio kareivis apsipylė krauju.
Paskui mes sugautąjį varėmės. Kadangi jis greitai
negalėjo eiti, teko lėtinti žingsnius. Mes keletas paėjo
me į priekį, o prie belaisvio liko Juozas Karalius ir

pažįstam ą kuni gą Bubą.

- Blogai, klebone,- stačiai pris_ipažino Vaičiulis.
Jau keleri metai slapstausi, mėtau pedas, o dabar turiu
sprukti iš Šiaulių, kuriuose iki šiol gyven?,u.
.
Uždangstė dvasios tėvas langus ir ėmė galvoti, kur
viešpaties avelę priglausti. Po il_gų _al_)mąstyi_nų bu':o ~:1tarla, kad J. Vaičiulis važiuos dubti l Rozalimo baznycią
varpininku.
Taip buvęs baltaraiš čil! ':ad~~ ~amI?ė v~rpo_ virves_, var:
po dūžiais pranešdamas v1espacmi apie muusms, kviesda
mas tikinčiuosius į dievo namus.
Atsibodo Vaičiuliui bažnyčios tarno pareigos, ir jis
šiaip taip įsiperša į Joniškėlio girinin~~!ą. giri:1-_inko pad~j ėju. Iš čia buvo pe~keltas į~- Radv1hsk1, taciau vel beda - ir čia, pasirode, yra paz1stamų.
.
.
Skubiai susimetes mantą, pasiėmęs šeimą, jis _atb~lda
pas svainį Antaną Pautienį į Pakruoj_j. _šeim?s p_a~1tar_1m~
buvo nutarta kad J . Vaičiulis turi muh, o vietoJ J? ~imti
žmogus kita pavarde. žodžiu, reikėjo žūt būt pakeisti pavardę ir sprukti vėl tolyn.
_
Po kurio laiko Pautienis Vaičiulį ir Vaičiulienę aJ?r~pino pasais J. Dagio ir A. Dagienės pavar?-~· Be _to, g~minaitis parūpino rekomendacijas,_ ir Dagys 1sidarbmo Šiaulių veislinių sėklų punkte šaukenuose.
.. . .
Kai šis punktas buvo likviduotas, Vaicmhs atvy~o
į Kelmę ir ga~o darbą statybos-remonto kontoros stabų

Baltrūnas.
Nuėję kokį puskilometrį,

išgirdome šūvius. Sustojome
ir laukiam, kas bus toliau. Tuoj pat pasirodė belaisvio sargybiniai, kurie juokdamiesi pasakė: ,,Bėgti, žaltys, bandė.
Mes jį ir patiesėm ... "
Komentarai, atrodo, nereikalingi.
Bet atėjo laikas, ir ėmė degti žemė po okupantų ir jų
pakalikų kojomis. Prieš ,p at Tarybinei Armijai išlaisvinant
Rokiškį, subėgo baltaraiščiai į geležinkelio stotį ir norėjo
sprukti į „faterlandą", tačiau nebespėjo. P. Gudas, tas
pats, kuris suorganizavo Lukštuose baltaraiščius, patraukė
į mišką. Kartu su juo miške atsidūrė ir J. Vaičiulis. Keletą dienų jis slapstėsi su Gudo gauja miške, o vėliau, išėjęs žvalgybon, nebegrįžo į mišką, bet pasislėpė šiaudų
stirtoje pas savo tetą Vanagienę. Čia Vaičiulis klausėsi
tolimo fronto dundesio, klausėsi savo sąžinės balso, klausėsi šūvių. Pamatė, kaip jo draugai vėl ėmė žudyti, tik
šį kartą nebe Tarybinės Armijos karius, bet kaimynus-naujakurius, beginklius, niekuo nekaltus žmones.
Ilgos buvo naktys, dienos besislapstančiam J. Vaičiu
liui, todėl, kai iš Kauno atvažiavo Vanagienės sūnus Kostas, buvo jam didžiausia šventė. Kostas žadėjo giminaičiui
padėti. Vieną naktį Kostas Vanagas, jo brolis Jonas ir Vaičiulis slapstydamiesi apleido Vanagienės namus ir išvyko
į Kauną. Kosto ,p rotekcijos dėka J. Vaičiulis įsidarbino
Šiaulių „Sodyboje", po šios įstaigos vadovo Jurevičiaus
sparneliu. Kad mažiau tektų susitikti su žmonėmis, Vaičiu
lis dirbo stalių dirbtuvėJe. Buvo nuolankus, paklusnus,
nevaikščiojo po miestą, kad nesutiktų pažįstamų, ir čia
išbuvo beveik pustrečių metų.

/

dirbtuvėje.

*

*

*

Buvęs baltaraiščių vadas, išaiškėj_~s, k~dėl buv_o pakeitęs pavardę, neilgai tebuvo Kel~eJe. V1s~<?menes P~-

smerktas jis vėl išdūmė kitur, pahkęs KelmeJe, Salomejos Neries gatvėje , mūrinį namą.
.
. .• .
.
Iš Kelmės Vaičiulis pabėgo, kaip pabeg~_u_is ~i~ų vi~tų. Bet jis niekur nepabėgs nuo savo sązmes, Jeigu Ją
turi.
·
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KRAUJAS ŠAUKIASI KERSTO
G. K A Z L A U S K A l T E
Kuliškių kaime, kaip ir visuose aplinkiniuose Kvėdar
valsčiaus kaimuose, buržuazijos valdymo metais valstiečiai buvo neturtingi. Patekėjusi saulė jau rasdavo juos
braukiančius sūrų prakaitą. Ir saulėlydį jie palydėdavo
kulniuodami paskni pavargusį bėrį, ar šykščiai užaugusio

nos

javo pradalgėje. Ziemą jau pirmomis gaidgystėmis iš nedidelių
jų · klojimų
girdėdavosi
atkaklus
„u-bags,

u-bags",- tai kuliškiečiai spragilais kūlė savo menk,:Į
derlių. Lygiai tokia „idilija" buvo ir 8 hektarų žemės savininko Juozo Meižio šeimoje. Vedė jis, ir vaikai kaip pupos pabiro. Tik ėmė bėgioti vienas, žiūrėk jau kitas lopšy. Augo vaikai, vargu vadavosi šeima. Išėjo piemenauti
Antanukas, vėliau Pranas, pradėjo uždirbti duoną ir Vytautas, Juozas, Zosė ... Ir taip vasarą paskui karves, žąsi5,
o žiemą - ant krosnies. Negalėjo Juozas Meižys leisti
vaikų į mokyklą. Kuo gi aprengsi, kuo apausi? Augo
vaikai, metėsi į kuprą senieji, bet vargas nemažėjo ...

*

*

*

Naujas gyvenimas prasidėjo, pasibaigus hitlerinei
okupacijai, sutriuškinus fašistinį žvėrį. Suprato KuliškhĮ
kaimo varguoliai, kad dabar bus kitaip. Suprato ir įsijun
gė į naujo gyvenimo kūrimą. Meižių Antanas ir Pranas
tapo aktyviais liaudies gynėjų padėjėjais, jų bendražygiais. Atsirado šeimoje duonos. Skurdas ėmė trauktis iš
pirkios ...
*
*
Baukščiai dairydamasis į šalis, lyg vagis pakrūmėmis
slenka Stasys Jankauskas. Prietema jau gaubia laukus,
krinta smulki ir įkyri rudeninė migla. Dar keli šimtai
metrų, ir jis bus Rietavinės girioje. Pasukęs į tankumyną,
kelis kartus tyliai švilpteli. Iš miško atsako tuo pačiu, ir
prieš jį atsistoja dygia, seniai skusta barzda apaugęs banditas.
- Kas naujo? - burbteli jis.
- Dabar. . . šiandien pats geriausias laikas. Milicija
išvykusi į kitą Kvėdarnos pusę,- kimiu balsu skuba Jankauskas.- Nėr ko laukti. ..
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- O vado užduotį įvykdei?
- štai,- paduoda apylinkės aktyvistų sąrašą.- Tai
jie pirmieji stato grūdus valstybei. .. Ir kitus dar ragina.
Per juos ...
- Gerai, eik į savo tėvo namus ir lauk mūsų ...
Naktį banditai prislinko prie apylinkės Tarybos sekretoriaus Stasio Jankausko tėvų namų.
- Vesk! - trumpai įsakė išėjusiam Stasiui.- Pirmiausia pas tuos raudonuosius Meižius, paskui pas Šalikus ir
Milašių. Užteks jiems.
.. .Išaušo ūkanotas rudens rytas. Nuo pakelėse augančių beržų gausiai biro rasos ašaros, pro ūkanas ryškėjo
blyškus saulės diskas. Meižių kaimynas senasis Jakas, pasiramsčiuodamas lazdele, ėjo pas Juozą, bene ateis jo sūnūs
linų minti? Visiems drauge bus smagiau. Senukas apsidairė po kiem ą . Kas gi gėles išmynė, patvoryje puodus išvartė? Sunerimęs žengė per slenkstį, ir tai, ką išvydo, privertė
jį suakmenėti. Vudurasly gulėjo Juozo ir keturių jo sū
nų - Prano, Vytauto, Antano ir Juozo - lavonai. Gale jų
kojų, kniūbsčia, pasidėjusi po galva rankas, tarsi miegojo duktė Zosė. Tik kruvini drabužiai ir juoda skylė smilkinyje bylojo, kad mergina jau niekada nebeprabus ...
Nepajuto Jakas, kaip, dusliai suvaitojęs, išbėgo iš
trobos šaukti žmonių. O kitame kaimo gale pasigirdo dejonės, moterų raudos ir padriki žodžiai ,, ... Šalikai abu ...
negyvi guli! .. Feliksą Milašių banditai užmušė ... "
- Ha-ha-ha! - žvengė, sugrįžę į savo urvus po nakties
,,žygio", banditai.
- Tu matei, kaip šauniai skėliau į dantis tai raudonajai Meižytei!
- O tas žaltys Pranas vos neišbėgo pro langą. Už tai
aš jo nugarą rėčiu paverčiau,- gyrėsi kitas.
- Aš, vyručiai, kat tik pamatau kraują,- šimtus galė
čiau išdaužyti! Toks įniršis apima! - didžiavosi žmogžudys Urbonas.
Tylėjo tik Stasys Jankauskas. Širdyje ir jis 'Pritarė Urbonui, tik nedrįso garsiai džiūgauti. Iki rytmečio prabuvo
jis tamsioje banditų landynėje, gėrė su jais naminę, nurodinėjo, kuriuos aktyvistus jo apylinkėje reikia nedelsiant
likviduoti. O brėkštant Jankauskas grįžo į darbą. Rankas,
suteptas kaimynų krauju, jis nusiplovė, o į sąžinę - ne
taip lengva pažvelgti.
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*

*

*

Prabėgo metai. Per tą laiką teisinga liaudies rūstybės
ranka kaip piktžaizdę pašalino nuo žemės paviršiaus dvikojus žvėris. Atėjo galas ir gaujos vadams Oželiui, Urbonui. Neišvengė savo likimo ir išdavikas Stasys Jankauskas. Pašauktas atlikti privalomos karinės tarnybos, jis išėjo pas banditus ir susilaukė tokio pat galo.
Tik žmonės niekada neužmirš, kiek jie praliejo kraujo, ir visada juos lydės prakeikimas.

:ZMOG:ZUDZIAI, BŪKITE PRAKEIKTI
D. D l G R l E N l:

Jadvygos ir Onutės Lukauskaičių nebėra gyvųjų tarpe. Jas 1951 metų balandžio mėnesio 28 dieną nužudė lietuvių tautos priešai buržuaziniai nacionalistai. Onutė tada
baigė septynioliktuosius, Jadvyga ėjo dvidešimt pirmuosius metus.
Gražiai ir laimingai gyveno gausi Lukauskų šeima. Tė
vas Vladas Lukauskas stropiai ėjo apylinkės tarybos pirmininko pareigas. Duktė Jadvyga lankė vidurinę mokyklą, Onutė dirbo kolūkyje.
Jadvyga įstojo į komjaunimą, aktyviai dalyvavo saviveikloje, visuomeniniame darbe, rūp e stingai ruošėsi egzaminams. Onutė tapo geriausia Tytuvėnų rajono „Rūtos"
kolūkio kolūkiete. Kiek džiaugsmo tėvams!
Vieną balandžio 28 dienos pavakarę seseris pasikvietė
užeiti kaimynystėj e gyvenanti buožės duktė Kostė Mikuckytė, kuri mokėsi vienoje klasėje su Jadvyga. Merginoc;
išėjo atsiimti paskolintos knygos ir nebegrįžo.
.
Tik po devynerių metų Plauginių miške buvo rasti Lukauskaičių palaikai. Išaiškėjo dar . viena buržuazinių nacionalistų piktadarybė . .
Kas nužudė Lukauskaites? Banditai Zukauskas, Daukantas, Augustis ir jų vadeiva Butginas laukė Luk,rnskaičių buožės Mikucko sodyboje. Kostė Mikuckytė ir jos
motina (dabar jos gyvena Kelmės mieste) įviliojo seseris
į pasalą. Knygos atsiimti atėjusias merginas banditai surišo ir nusivarė į Plauginių mišką. Čia jie susikūrė laužą
ir ėmėsi savo kruvino darbo. Lukauskaites žvėriškai kankino, paskui pasmaugė. Į banditų bendrininko Mandra•
108

vickio iškastą duobę banditai sumetė Lukauskaičių kūnus,
o patys vėl ėmė lakti naminę. Kai saulės spinduliai pažadino mišką, žmogžudžiai lyg vilkai išsėlino iš tankumynės,
palikę Mandravickį užkasti ir užmaskuoti žudynių vietą.
Užkasęs kapą, Mandravickis peiliu visose keturiose eglaitėse išpiovė po kryžių, o po to ramiai nužingsniavo namo.
Ejo metai. Banditus Butginą, Zukauską, Daukantą, Augustį palietė teisingumo ranka. Mandravickiui pavyko išsisukti. Dabar jis gyvena Raseinių rajone, Kalinino var<lo
kolūkyje.

Tačiau tarybiniai žmonės yra budrūs. Jie negailestingai išvelka į dienos šviesą visus tuos, kurie sutepė savo
rankas nekaltų žmonių krauju. Kaziui Mandravickiui teko
parodyti nusikaltimo vietą. Nuleidęs galvą, vedė jis žmones į gūdžią miško tankumynę, kurioje prieš devynerius
metus įvyko baisi niekšybė.

*

*

Zinia apie buržuazinių nacionalistų piktadarybę apskriejo Raseinių ir Kelmės rajonus. Į Plauginių mišką aplankyti vietos, kurioje buvo nužudytos Lukauskaitės, vyksta žmonės iš aplinkinių ir tolimesnių apylinkių. Jau spė
tas išminti takelis veda į tankmę. Vieta, kurioje ilsėjosi
seserų palaikai, žaliuoja lankytojų atneštomis rūtomis,
dega jurginų žiedais.
- Būkit prakeikti, žmonių žudikai! - skamba prie kapo rūstūs motinų žodžiai.
- Būkite prakeikti, žmogžudžiai, kruvinomis rankomis
nulaužę vos pražydusius žiedusi - smerkia banditus jaunimas.
Kai įsiklausai į miško ošimą, prakeikimo žodžius išgirsti ir keturių, kryžiumi paženklintų, eglaičių šnarėjime.
VIENĄ

GEGUZl:S NAKTĮ
V. N O R VA l š A

Peršokdami griovius ir aplenkdami balutes, dažnai sustodami ir įsiklausydami į nakties tylą, pamiške sėlino du
vyrai. Giliai užsmauktos ant kaktos kepurės dengė jų veidus, žali maskavimosi drabužiai darė banditus nepastebimus gamtos fone. Tarytum pranešdamas žmonėms apie
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artėjančią baisią nelaimę, gegužės

nakties

tylą perskrodė

išgąstingas paukščio riksmas.
Banditai krūptelėjo, vienas jų nusikeikė:

- Kad tave velniai!
- Tyliau,- sušvokštė antrasis, o praslinkus kuriam
laikui pratarė: -Tai ką, Vytautai, kaip tau atrodo, ar pirmininką sučiupsime? Aš manau, šiąnakt jis nepaspruks.
Pro ūką prieš žudikų akis išniro sodyba. Pajutęs ne·
kviestus svečius, sulojo šuo. Banditai, greitai perbėgę kiemą, puolė prie durų.
- Greičiau atidarykite! Mes iš Tryškių saugumo! Bū
tinai turime padaryti kratą! Skaičiuojame iki penkių!
Kambaryje pirmiausia pabudo Šiurkienė. Išgirdusi nakties svečių grasinimą, ji kumštelėjo vyrą:
- Aleksai, pabusk. Aš jaučiu kažką blogo. Gal banditai? - moterį krėtė šaltis.
Bet Aleksandras jau nemiegojo. Jis pabučiavo lopšelyje gulinčią dukrelę ir, palytėjęs lūpomis žmonos skruostą, sušnibždėjo:
- Bėgsiu, Jadzyt.

Jei kas, gyvenk ...
Aleksandras šoko iš lovos ir sudejavo. Iš karo laikų
žaizdos kojose jį sulaikė. Aleksandras susvyravo ir, netekęs jėgų, sukniubo ant lovos. Suspaustas baisios širdgėlos
ir pykčio, jis sušnibždėjo:
- Tegu bent Juozas bėga, ir jį už žemę ...
Zodžius nutraukė šūviai ir išdaužto lango stiklų skambesys. Kartu viename name gyvenęs Šiurkaus žmonos brolis Daubaris pabėgo. Užpuolikai grasino mesti granatą,
padegti namą.
- Eik, Jadzyte, atidaryti durų. Kas jie bebūtų, nenoriu rizikuoti dėl tavęs, dukrelės, senelių. Geriau jau mane
vieną,- ir tvirtai tvirtai, kaip žmonės, kuriems daugiau
jau nebeteks pasimatyti, apsikabino.
Vos spėjo žmona atšauti velkę, ją pargriaudami, į kambarį puolė banditai. Į lubas pasipylė kulkos.
- Degt lempą! Greičiau! - Kišeninio žibintuvėlio šviesa nuslydo kambario_ sienomis ir sustojo ties Aleksandru.
- O, pirmininkas!- ir banditas Daukintis smogė
Aleksandrui. Šis pasviro, tačiau liko besėdįs.
- Greičiau tegu grįžta Daubaris! Jei negrįš - atsakysi
tu,- automato vamzdžiu bakstelėjo Jadzės ir Juozo motinai.- Supranti - krauju atsakysi!
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Pasirengęs, jei kas, geriau pats mirti, negu už save paaukoti motiną ir kitus namiškius, grįžo Daubaris. Banditai iš karto puolė prie jo ir pradėjo mušti automatų buožėmis, tačiau Juozas tylėjo. Iš jo krūtinės neišsiveržė nė
vienas atodūsis.
Spragsėdama įsidegė spingsulė ir apšvietė prie stalo
stovėjusio bandito veidą. Aleksandro sąmonėje šmėkšte
lėjo praeitis, buvusių vaikystės draugų veidai, tačiau šis
apšepęs veidas, nors kažkur ir matytas, buvo išblankęs.
Dar kartą pirmininkas žvilgtelėjo į išpurtusį, žvėrišką veidą, ir jų akys susiti).rn.
- Tikriausiai prisimeni Telšių gimnaziją, savo suolo
draugą, o dabar matai, kokiu šunimi tapai,- sušvokštė
banditas ir puolė spardyti Aleksandrą.
- Vasiltauskas Vytautas,- sušnibždėjo pirmininkas ir
neteko sąmonės.
Ilgai dar žudikai siautėjo: daužė kas pakliuvo po ranka, kankino savo aukas.
Jadzė nebeištvėrė:

- Jūs niekšai! Manote tuo pakenkti valdžiai? Kraugeriai! Tarybų valdžia gyvavo ir gyvuos!
~~ltas auto1=1ato_ va~zdis įsirėmė į moteriškės krūtinę.
V_as1h~uskas dz~rksteleJo spyna ir taikėsi šauU, tačiau jo
demesi patrauke Juozas. Paplūdęs kraujuose visu savo
ūgiu jis atsistojo prieš l;>anditą. Vasiliauskas pasišaukė
bendrininką ir abu šoko mušti Daubarį. Paskui kurtinamai
kambaryje nuaidėjo du šūviai. Naujakurys paskutinį kartą_ akimis a~žvelg~ namiškius ir lyg pavargęs, kažką šnibždedamas, uzmerke akis ...
_ Pagaliau banditai išvirto į kiemą. Kartu jie išsivedė
1~ Al~~~andrą. Praėjo kankinamai ilgos kelios minutės, ir
hkus1e11 kambaryje išgirdo šūvius. Suklykusi Jadzė puolė
pro duris ir staiga pamatė ... prie daržinės durų gulintį
lavoną .. .
Tai atsitiko gražią 1947 metų gegužės naktį. Šitos aukos buvo ne paskutinės. Kaulėta mirties ranka siekė dar
toliau.
*
* *
.. Į~is.iautėjęs gripas paguldė visą Laukstėnų kaimo des1mtmmko kalvio Kosto Norkaus šeimą. Ypatingai sunkiai
susirgo jauniausioji dukrelė. Praėjo kankinamai sunkios
tėvams šešios dienos, tačiau ligonės sveikata nepagerėjo.
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Septintąją naktį mergaitė

dar labiau pradėjo karščiuoti,
blaškytis lovoje.
Buvo jau pats vidurnaktis, kai Norkus, paskubom užsimetęs švarką, išbėgo pas kaimyną vaistų. Lauke dulkė
pavasarinis lietutis, tirštas, sunkus rūkas, susimaišęs su
tamsa, gulė žemę. Kelias darė didelį vingį, apjuosdamas
miško kampą, bet, kad būtų greičiau, Kostas pasileido tiesiai. Kojos klimpo šlapioje dirvoje, širdis neramiai plakė.
---:-- Stot, rankas aukštyn! - ir Kostas nespėjo nė apsižvalgyti, jį apsupo keletas ginkluotų vyrų. Už banditų nugarų stengėsi pasislėpti dvi moterys. Kalvis iš karto jas pažino. Tai buvo banditų ryšininkės ir meilužės Barbora Blunskienė ir jos duktė Valė.
- Sunaikinti Norkų, išduosi - suklykė kažkuri moteris ir įsikibo į šalia stovinčio bandito petį.
- Niekur jis nieko nebepasakys,- nuramino moterį
banditas ir pašiepiamu balsu ištarė:
- Mes aktyvistui paruošime gerą mirtį: ant š akelės, b1~
grieko, be nieko, taip sakant. Moterys, atneškite virvę
ir kastuvą!
Aukštas, plačiapetis Norkus stovėjo prieš banditus ramiai. Jis suprato - gyventi beliko minutės. O koks jam dabar atrodė gražus gyvenimas! Kosto mintyse šm ėkštelėjo
alkana, skurdi vaikystė, be džiaugsmo su sunkiu kūju
rankose prabėgusi jaunystė. Ir štai dabar, kada atėjo tikrasis gyvenimas, liaudies priešai jį nori išplėšli iš gyvųjlĮ
tarpo, nutildyti. Ne - to nebus .. Kostas įtemp ė krūtinės
raumenis, trūktelėjo galingais pečiais, ir diržas, l a ikęs rankas, atsileido. Svininiu kumščiu Koslas smog ė priešais ji
stovėjusiam banditui į veidą ir šoko į tankmę. Bet nespėjo ... Jį pasivijo automato serija. Kostas visu ugiu griuvo •
į drėgną, samanotą žemę. Atbėgę žudikai puolė dešimtininką žvėriškai mušti šautuvų buožėmis ir spardyti. Peršauta
dešimtininko koja smarkiai kraujavo. Tuo metu Barbora Blunskienė atnešė banditams virvę, kastuvą. Prasidėjo
žiaurus susidorojimas. Žudikai tyčiodamiesi užnėrė Kostui ant kaklo virvę ir įsakė prašyti pasigailėjimo.
- Nesulauksite, išgamos! Jūs patys verti pasigailėji
mo. Greit jus po vieną ištraiškys ...
Ilgai tą 1948 metų balandžio devynioliktosios naktį
laukė tėvo serganti dukrelė, susirūpinusi žmona, ta č iau nebesulaukė. Kostas negrįžo ... Tik apie gegužės pabaigą dešimtininko lavonas buvo rastas Laukstėnų miške.
·
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Naktį ji šokdavo iš patalo, blaškydavosi pu ki111tl1111 1
vis šaukdavo dukterį pagalbos. Kiekvieną naktį Blum,I 11•11,
sapnuodavo nužudytąjį Norkų. Dieną žudikų ryšinink , t tu
putį aprimdavo: dirbo namų ruošos darbus, paslapčia gmk š•
nojo degtinę. Kartą Barbora prisipažino dukrai:
- Aš nebeišgyvensiu, nusižudysiu geriau.
Kažkada Blunskienė buvo girdėjusi: ,,Nukirsk lavonui
g alvą, rankas, kojas, pakask atskirose vietose,- nebesivaidens". Apie tai molina prasitarė Valei. Si kiek paabejojo, tačiau molinai pritarė. Ir taip juodvi nutarė atlikti
b aisų darbą: iškasti Kosto lavoną, nukapoti kojas, rankas,
ga lvą ir pakasti atskirose vietose . .
Vieną

naktį

žudikų suokalbininkės išsiruošė į mišką.

Kažkur tolumoje griaudėjo pirmoji 1948 metų perkūnija,
o.kinantys žaibai kas keletą minučių perskrosdavo juodą
dangaus skliautą. Duktė jau ragino motiną grįžti atgal, tač iau pastaroji nenorėjo nė klausyti. Snibždėdama maldas,
susikūprinusi ji vis ėjo, ėjo. Stai ta pati vieta, kur užkast as Kosto lavonas. Kastuvai sutartinai susmigo į žemę. Ir
s taiga ... Kažkur visiškai arti trenkė perkūnija, ir lietus
pradėjo pilti kaip iš kibiro. Moterys aiktelėjo, susigū:žė,
š altas prakaitas išmušė veidus, rankos, laikančios kastuv us, sudrebėjo. Valė sustingo ir daugiau nebejudėjo. Tač iau senoji darbavosi. Pasirodė drabužiai, vėliau ir lavonas. Blunskienė šį darbą buvo pasiryžusi atlikti iki galo. Ir atliko. Tik deja ... jau užkasant atskiras kūno dalis,
rankos nebenuvaldė kastuvo. Galvoje ūžė, sukosi. Blunskienė išprotėjo ...
Žudikų bendrininkės pamišimas buvo savotiškas. Ji nešaukė, netriukšmavo, niekados nebeišeidavo iš namų ir vis
kartodavo tuos pačius žodžius:
- Jėzau Marija, visur vanduo. Apsems ir mane, viską apsems.
.
Radus Kosto Norkaus lavoną, buvo padaryta krata pas
Blunskius ir po grindimis rastas žudikų bunkeris, prikraut as iš apylinkės valstiečių atimto turto. Valė Blunskyt!'>
buvo suimta. Po keleto dienų gavo šaukimą atvykti į a,pskrities miestą ir Blunskienė. Tačiau nebereikėjo . .. Kitą
:rytą namiškiai ją rado šulinyje prigėrusią . Čia pat stovėjo
palikti kibirai, klumpės.
4l
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*

*

Praėjo

dvylika metų ...
Šiandien buvusi Kiršių apylinkė - suskaldyta. Didesnioji dalis kaimų įeina į Ubiškės apylinkės „Raudonojo
Spalio" kolūkį. Per pastaruosius dešimt savo gyvavimo
met~ . ar~elė smarkiai pasistūmėjo pirmyn, sutvirtėjo ekonom1ska1, svarus tapo darbadienis. Kolūkis turi savo vidurinę mokyklą, biblioteką, ambulatoriją, erdvius kultūra:-;
namus, kur vakarais ilgai skamba muzika, dainos, vyksta
dramos ratelio repeticijos. Išaugo nauji, gražūs žemdirbių
gyvenamieji namai, nelyginant didžiulės strėlės kyšo radijo antenos. Nerasi šeimos, kuri neskaitytų laikraščio, žurnalo. Džiugiai ir pasiturinčiai gyvena dirbantieji.
Užžėlė takai, kuriais kitados vaikščiojo naujo gyvenimo kūrėjai - aktyvistai. Tačiau žuvusiųjų vardai niekados
neišbluks iš apylinkės darbo žmonių atminties. Jie įkve
pia paskutiniam, didžiajam žygiui - komunizmo aukštumų šturmui ir, tarytum švyturiai jūroje, rodo kelią naujoms kartoms.
PARSIDAVfLIS
P. SA R GAUT A S

_Pirmaisiais Tarybų valdžios metais Kelmės miestelyje
?ahma buvo sutikti milicininką Stasį Buzį. Karui prasidė
JUS, Stasys Buzys iš Kelmės kažkur dingo. Vieni kalbėjo,
kad jis žuvo besikaudamas prieš hitlerininkus, kiti,- kad
pasitraukė į šalies gilumą. Tačiau iš tikrųjų buvo kitaip.
Tuo tarpu, kai vieni jo buvę bendradarbiai kovėsi Tėvynės
karo frontuose, kiti sėdėjo kalėjimuose arba buvo sušaudyti, Buzys gyveno Lioliuose. 1941 metų gruodžio mėnesio
pabaigoje jis pradėjo dirbti Šienlaukio geležinkelio stotyje. Nuo 1942 metų iki 1943 metų sausio mėnesio Buzys
buv? _k?mandiruotas į Panerius, o vėliau, grįžęs, gavo pai;iukstm1mą. 1943 metais jis pasidarė aktyvus vokiškųjų
okupantų ir jų pakalikų pagalbininkas, žodžiu, tapo išdaviku.

*

*

*

Kaitrus gegužės mėnuo. Buzys neskubėdamas skaldo
malkas. Į kiemą įdarda vežimai. Juose policininkai, baltaraiščiai.
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- Sveikas, darbininke,- išlipęs iš vežimo, kiek įro
niškai sušunka Budraitis.-Taigi, darbuojies? Gerai. ..
Arkliai ištroškę. Duok kibirą, tegul vyrai pagirdo, o mes
pasikalbėsim ...
- Tu geras vyras,- kalba prie stalo prisėdęs Budraitis,- nors, tiesa, prie bolševikų buvai truputį suklydęs,
bet per tuos porą metų atpirkai savo kaltę ... Vertas tu
mūsų pasitikėjimo, slok į policiją.
Ilgai jie šnekėjosi. Visų smulkmenų atpasakoti neverta. Pateiksim tik paties Stasio Buzio žodžius, išdėstytus
juodu ant balto:
„Liolių policijos viršininkas Budraitis man pasiūlė
stoti į policiją. Kadangi aš dirbau geležinkelio stotyje,
tai atsisakiau, bet sutikau padėti policijai. Aš savo žodį
išlaikiau ir padėjau kovoje prieš tarybinius partizanus".
Policijos viršininkas, trindamas rankas, priėmė Buzio
pasižadėjimą, nes tokie parsidavėliai jam labai buvo
reikalingi. Džiaugėsi ir Buzys, kad juo pasitikima. Ir kaipgi
nepasitikės! Juk Budraitis gerai žinojo, kad Buzys ištikimai tarnauja okupantams: budriai saugo geležinkelį, kad
jo kurioje nors vietoje neišsprogdintų tarybiniai partizanai..
Taip Stasys Buzys tapo parsidavėliu.
Netrukus po pirmo apsilankymo, anksti rytą, apie
penktą valandą, Budraitis antrą kartą atskubėjo pas Buzį.
Pabarbenęs į langą, jis įsakė baltaraiščiui vykti į Elena··
vos kaimą pas Izidorių Palubinską ir areštuoti vieną rus1.1
karo belaisvį leitenantą.
- Apsirengiau ir išėjau į policiją,- rašo Stasys Buzys.- Čia gavau šautuvą, šovinių, ir su Budraičiu bei jo
pagalbininkais Liudu ir Alfonsu Jankauskais nuėjome
į Elenavą, bet belaisvio namuose neradome ...
Birželio mėnesį Liolių apylinkes žaibo greitumu apskriejo žinia, kad tarybiniai partizanai nušovė policininkus Stasį ir Praną Palubinskus. Darbo žmonės, kurie daug
kentėjo ne tik nuo okupantų, bet ir nuo jų pakalikų, karštai pritarė tarybinių partizanų veiksmams.
Liolių policija sukruto. Į Kirkilų kaimą atvyko grupė
policininkų iš Kelmės, susirinko visi lioliškiai policininkai.
Nakties metu pas Buzį į namus atmovė uždusęs policijos viršininko pavaduotojas Edvardas Samulis.
- Kelkis greičiau! - ragino jis išsigandusio žvėries
balsu.- Bolševikai užmušė du draugus. Einam banditų
gaudyti.
9
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.• ~uo/s, š~s _pa~i~snus tarnas, bematant apsireng·ė, ir abu
~sdum~. PohciJoJe Jau rado kitus baltaraiščius. Visi nulėkė
l K1rkl:us, bet veltui: partizanų - nė dvasios, tik savųj11
lavonai.
:-:. Aš paėmiau nukautųjų ginklus ir atvežiau į Lioliq
policiJ_ą,:- sako Buzys.- Daugiau nebebuvo ko veikti.
Reikia pasakyti, kad Stasmi Buziui patiko šis „amalas".
194~ metų _balandžio mėnesį iš traukinio pabėgo keturios
ruses mergmos, kurios buvo vežamos į Vokietiją katorgos
darb~m~. Tuo_ :rnet~ Bu_zys buvo Sienlaukio geležinkelio
stotyJe_i:_pns111:nge_ pne Juozo Budraičio gaujos, kuri ėjo
~audy_ti s1ų pabegehų. S101e operacijoje taip pat dalyvavo
ir Bu~10 broll~ Boleslovas. Merginos buvo sugautos.
. yisų S_tas10 Bu~io __ niekšingų parhelių nesurašysi. Bet
ir he, ~un~os ~~mmeJome, kalba apie jo parsidavėlišku
mą, nesvaną sązrnę.

*

*

*

D_abar Bu~Y_s vėl trainiojasi Lioliuose. Tai laikrodį kam
pataiso, tai, zmrek, pd's kurį kolūkietį langus ar duris dirb~. Nors vyr~s kaip ąžuol~s, be_t taikosi vis prie lengvesn~o darbo, pne ge~esn10 uzdarb10. Jis gerai prisimena tas
dienas, kai _talkmrnkav? _fašistams, kada juodos sąžinės
karna pe~nesi okupantų ir JŲ pakalikų malonę. Tik nenori
k~~ ~_as J aII: tas dienas primintų. O mes priminėm - tegui
•"c:- 1 zrno apie parsidavėlio darbus.
„YĖRIS

T. S T U L P l N A S

- . Prie_ sienos jus! Galvijai! - saugumo viršininkas
Paku~is plu~o prie durų išsitempusius du baltaraiščius P?-tą 1_r Patas~ną (taip juos vadmo visi bendrai ir policinm~ai_, ~es _vienas buvo aukštas ir plonas, o antrasis -druck1s 1r p1rmajam nesiekė net iki pažasties).
_-:- __Pabeg<?, pabėgo ... - uždusęs tyčiojosi Pakulis.Kaip Jis galeJo tai padaryti? Ko tylit?
• Matydama~, -~ad viršininkas laukia jų paaiškinimo,
zmogystos susiguze lyg pries smūgį.
.. - . !amstai liepus, . nuvež~me į Pročiūnus,- pagaliau
issteneJo Patas.- Vareme pne duobės. Prie tos penktos
kur vakar buvo iškasta.
'
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- O rankas surišote? - paklausė Pakulis.
- N ... ne. Kad vos kojas vilko ... Galvojome, kur
jam bėgti. ..
- O kas buvo įsakyta? Ar pirmą dieną dirbate!
- Įsakyta, ponas viršininke, visiems, prieš sušaudant,
surišti viela rankas,- prakalbo ir Patašonas.- Bet. ..
- Tai ką dabar galvojate daryti? A? Namie antrą kartą jau neberasite ...
- Reikėtų iš vokiečių šunų paprašyti. Susektume. Primuštas, toli nenub ė go .
- Aš jus pačius vietoj šunų priversiu bėgioti. Ką aš
dabar pasakysiu? štai jis klijavo atsišaukimus mieste, palaikė ryšius su sovi e tų parašiutininkais, kenkėjais. Mes
sugavome, jis tylėjo, įse gėme rykštelių ir. .. paleidome.
Gal taip paaiškinti liepsite, gerbiamieji? Marš ieškoti!
Žiopliai,- vėl pradėjo triukšmauti Pakulis.
*

*

Pranas Urbonas, atsipeikėjęs nuo kratymo mašinoje,
pajuto visame kūne maudulį. Kiekvienas trinktelėjimas
buvo lyg kumščių ir guminės lazdos smūgių, gautų saugume, tęsinys. Dar ir dabar tebeskambėjo ausyse: ,.Kur
desantininkai? Su kuo turi ryšius? Kas dar padeda bolševikams? ... " Bet Pranas tylėjo, sukandęs dantis, bijodamas ką nors prasitarti, ir kantriai laukė naujų smūgią
Urbonas prisiminė ir tardymo metu kažkieno žodžius:
- Nurašyti. N e bėra laiko ...
,,Taip, laiko nebėra jums švaistytis,- pagalvojo Pranas.- Už kelių dienq mes jums pasvilinsim". Bet įkyrus
kratyrni;is privertė grįžti dabartin. Įsižiūrėjęs į pralekiančių namų siluetus, Pranas sumetė, kad sunkvežimis lekia
Radviliškio link. ,,Ko jie mus į Radviliškį vežtų?" - šmėkš
telėjo mintis.
Įstrigęs galvon žodelis „Pročiūnai" pasakė viską. Suimtasis gerai žinojo, kad ten, už septynių kilometrų nuo
miesto, buvo šaudomi žmonės. Baisų spėjimą patvirtino
ir sunkvežimio posūkis kairėn iš plento. Staiga kūnas pasidarė stangrus lyg plieninis. Skausmą kaip ranka nuėmė.
Sąmonė buvo blaivi, ir žodžiai „bėgti", ,,bėgti" tartum
susiliejo su kiekvienu širdies dūžiu. .
Neparodydamas, kad atsigavo po mušimų, Pranas, kaip
ir kiti pasmerktieji, išlaipinti iš sunkvežimio, vos-ne-vos
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vilko kojas. Iš dvelktelėjusio degtinės tvaiko jis suprato,
kad budeliai girti. Akimirka įvertino padėtį: ,,Duobė tuščia, plati,- neperšoksm. Mesi uos dešinėn. Ten arčiau medžiai. Girti niekšai nepavys".
Pranas nebelaukė. Bėgančiojo užpakalyje pasigirdo
keiksmai, o po akimirkos ir šūviai. Pasiekęs pirmuosius
medžius, Pranas staiga kūne pajuto didžiulį skausmą, kojos tapo lyg paralyžiuotos. Jis pargriuvo. Atgavęs sąmo
nę, įsiklausė: ten, tamsoje, šaudė atvežtuosius. Pašliaužė
keletą žingsnių ir, sukaupęs visas jėgas, atsistojo. Baltaraiščiai nesivijo: matyt, bijojo, kad neišbėgiotų visi pasmerktieji.
Vengdamas laukų, pakrūmėmis, saugojusiomis nuo bereikalingų akių žvilgsnio, nuo kaitnų liepos ryto saulės
spindulių ir teikusiomis gaivinančią vėsumą, sužeistasis
vis tolo nuo Pročiūnų miškelio. Jo žingsnis kaskart darėsi
vis sunkesnis ir lėtesnis, dažnai suklupdavo, gerklę smaugė
troškulys. Pagaliau alksnynas, kurį vargais negalais pasiekė Pranas, pradėjo keistai suktis, kūnas tirpti, ir viskas
aplink nugrimzdo lyg į kokią prarają.

-

Čia

Kirbaičių

kaimas,-

*

*

Julius, nuo pat ankstaus ryto besisukinėjąs apie tvartus, jau ruošėsi eiti trobon pusryčiauti. Netikėtai jo žvilgsnis sustojo ties rugių lauku, už kurio matėsi žmogaus galva. Ji, atrodė, sustodavo, palinkdavo žemyn, visai dingdavo. Paskui sunkiai pakildavo ir lėtai, tarytum lengvo
vasaros rytmečio vėjelio varoma, plaukdavo virš banguojančios javų jūros. Kelis kartus vis lėčiau pakartojusi tokius judesius, galva pranyko alksnynėlyje. Jį sudomino
keistas keleivis, todėl pusryčiauti Julius atsisėdo taip, kad
pro pirkios langą matytųsi alksnynėlis. Tačiau iš jo niekas nesirodė. ,,Matyt, ilsisi",- nusprendė šeimininkas ir
vėl išėjo į kiemą. Praėjus kokiam pusvalandžiui, Julius
nebeiškentė - pasuko alksnyno link. Jau iš tolo valstietis pastebėjo kažką boluojant. Priėjęs arčiau, pamatė stambų vyrą, krūtine prigludusį prie žemės. Jis buvo su vienais lininiais marškiniais, sudraskytais, vietomis apšlakstytais krauju. Žmogus buvo dar gyvas. Julius jį apvertė
aukštielninką, ir nepažįstamasis sunkiai pramerkė akis.
- Gerti. .. Kur aš? - daugiau iš sukepusių lūpų judesių suprato negu išgirdo valstietis.
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Julius.-Aš

- Gerti. .. - sudejavo Urbonas.
- Negalima! Matai, kulka vidurius kliudė. Kas tu toks?
Pranas vėl pakėlė akių vokus, tartum norėdamas įsi
tikinti, ar verta klausiančiajam sakyti teisybę. Pagaliau
jis pratarė:
- šovė ... Pabėgau .. . Pasakyk žmonai. .. Marijai. ..
Mes kumečiai . . . Urbonai. .. Iš žuvininkų kaimo ... Tegu
atvažiuoja ... manęs . ..
Lyg nesavas Škikūnas parbėgo namo.
- Ruoškis greitai,- įsakė sūnui.- Reikia duoti žinią
žmonai. Peršautas žmogus.
- Jėzus Marija,- išsigando žmona.- Sušaudys mus
visU5! Frontas gi čia pat. Jo, aišku, ieško, o čia dar mūs11
žemėj ...
- Kas čia ras ,- ramino vyras.-Atvažiuos žmona ir
pasiims. Zmogus netoli mirties, o tu ...
*

*

paaiškino

Škikūnas ...

*

*

- Ar čia Marija Urbonienė gyvena?
dviračio, paklausė jaunuolis.
- Aš pati, aš pati Urbonienė, sūneli.

-

nušokęs

nuo

- Jūsų vyras ...
- Kas jam? Užmušė niekšai! Jautė širdis,- susijaudinusi neleido vaikinui toliau kalbėti moteriškė.
- Tai dar ne ... - pasijutęs nejaukiai, nežinojo, kaip
paaiškinti jaunuolis.- Vyras prašo parsivežti namo.
- Pranelis gyvas? Gyvas?!
- Tik peršautas. Negali paeiti. ..
Netrukus vežimas išriedėjo iš kiemo. Sartukas, nuolat raginamas, skubėjo viduriu plento parsivežti šeimininko. Netrukus garsus signalas užpakalyje privertė Urbonienę pasukti vežimą į •pakraštį ir sustoti. Plentu
viesulu švilpė keli motociklai ir sunkvežimis, pilni okupantų kareivių su šunimis. Kolonai pralėkus, vežimas vėl
pajudėjo.

... Škikūnų sodyboje viešpatavo tyla. Iššokusi iš vežimo ir nieko kieme nesutikusi, Marija pajuto naują nelaimę. Pravėrusi pirkios duris, viduje išgirdo kūkčiojimą.
Škikūnienė, nepajėgdama suvaldyti ašarų, Marijai pasakojo :
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Kareiviai su vilkšuniais ... pasirodė. Į alksnynėlį sugarmėjo ... Maniškiui liepė kinkyti. .. Išvežė ... Dar gyvas
buvo ... Kas dabar bus?!
Po blykstelėjusios vilties kibirkštėlės sekęs netikėtas
smūgis Mariją pribloškė. Ji žiūrėjo stiklinėmis akimis
į Škikūnienę, bet negirdėjo, ką ji kalba.
-

Į pavakarę

lyg nesavas .grįžo namo pats šeimininkas.
- Bevežant Urbonas mirė.
Nors Marija po visų įvykių nieko geresnio ir nebesitikėjo, tačiau tie trys žodžiai visą laiką kaip sunkūs varpo
dūžiai skambėjo jos samanėje. Urbonienė tik juos tegirdėjo, o valstietis dar pasakojo, kaip sužeistasis buvo šunų
apdraskytas, kareivių kaustytais batais suspardytas . kaip
Pročiūnų miškelyje kareiviai, Škikūna palikę apie 100 metrų nuo duobės. patys vieni privežė Urboną ir įvertė, prieš
tai, rodos, nutraukę nuo kojų pusbačius ...

Pirmiausia, ką pastebėjo Marija. per jėga pakėlusi lvg
švininius vokus, buvo ilgšis ir dručkis. Ir vėl jie ... įtūžę
Patas su Patašonu varstė žvilgsniais be jėgų gulinčia ant
grindų moteriškę. Urbonienė jautė tuos perveriančius
žvilgsnius, pikta akių blizgesį ir žvalgybininkų nervinimą
si, kuri iie stengėsi paslėpti guminių lazdų ir kumš č ių smū
giais. Tačiau daugiau kambarys nebesisuko, žvalgybininkai nebeišnykdavo akyse, ir Marija pajuto galinga jėgų
antplūdį. Taip pasijunta žmogus, kuris žino, kad jis teisus.
o jo priešas, jausdamas savo galą, iš pykčio nebežino ką
ir bedaryti.
Patašonas. pastebėjes, kad Urbonienė atsigavo, atsitraukė į šalį ir išsiėmė pakelį papirosų . Jis brėžė degtukus. bet
jie vis lūžo, o drebančios rankos ilgokai vėl grabinėdavo
po dėžutę , kol išimdavo naują. Ir sunku buvo pasakyti,
ar dručkis drebėio todėl, kad paprasta pusininko žmona
pakėlė visus kankinimus ir nieko nepasakė, ar todėl , kad
braškėjo visa „naujoji tvarka", kuriai įvesti jis paleido ne
vieną šūvį.

,,Vėl pradės

kad po keletas
svyrą.
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iš naujo",- pamanė Marija, pastebėjusi,
papirosų dūmų Patašonas atgauna pusiau-

- Prisipažink, paliksime gyvą ... - jau kelintą kartą
kartojo ilgšis.
. .
..
. '2
- Kur desantininkai, su kunais kll)avote lapel~us. -:visomis jėgomis stengdamasis kalbėti ramiai, prabilo vel
Patašonas.
- Nieko nežinau!
- Ak taip! .. - ir vėl pasipylė smūgių kru~a.
- Kur jie? - kirsdami guminėmis lazdomis, švokštė
žvalgybininkai.
..
.
- Nežinau ... Nemac1au ... - Jau nuo pat ankstyvo
ryto, kar Mariją atvedė iš namų į saugumą, kartojo ji
tuos pačius žodžius.
- Kur vyras?
- Jūs jį užmušėte!
•.
- Nemeluok, motin,- .,guodė" Patas.- Mes zmome:
jis lapelius su desantininkais platina.
. ..
_
- Padėkite, padėkite desantininkams'. o _k?i Jiems b~site nereikalingi, tuoj sušaudys, kad_ n~s~parm?tute. Atsimink mano žodžius, Urboniene,- pndure Patasonas.
- Niekšai jūs! - nebesusilaikė Marija, matydama,
kaip begėdiškai iš jos tyčiojasi...
.
.
.
Urbonienė laukė smūgių, bet tarpduryJe pasuode pats
Pakulis.
- Na, kaip? - kreipėsi jis į savo sėbrus.
- Tyli. ..
- Taip, taip. Žinai ką, Urboniene,- p_amoka~čiu bal·
su prakalbo saugumo viršininkas~- !1enon g~ruoJu ~asakyti, ką nakvindavai, su kuo bol~evikų lape}ms_ pla_tm~avai ir nereikia. štai mes pastatysime tavo sunelĮ pne siena;, tada prakalbėsi. .. Kiek jam metų? - abejingai, lyg
kalbėdamas apie orą, dėstė Pakulis.
- šešiolika ...
- Meluoja ji, ponas viršininke,- įsiterpė Patašonas.Sūnus Pranas gimęs 1925 metais.
- Vadinasi, jam devyniolika. Jau pilnametis,- tuo
pačiu tonu tęsė Pakulis.- Tuo geriau, tuo geriau. . . . •.
Kas „geriau", Marija nesuprato, tačiau saugumo v~rs1ninko perdėtas abejingumas, mintis api~ sū~~us l~uk1a~čias kančias išmušė motiną iš vėžių, kunose Ji, rodes, taip
tvirtai stovėjo, pasiryžusi mirti, bet nieko. žudika~s nepr?sitarti. .,O čia dabar vaikus suims, mus, ~ankms. •; J_1e
ir sušaudyti gali. Marytės su Onute gal nehes - mazytes,
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o Pr~nukas ~asi~lėps - įspėjau, kad nesirodytų niekur,mąste Urbomene. - Kaimynė žadėjo išvežti juos į kaima
pas mano mamą".
•
Pa~uliui m?stelėjus , Patas prinešė stiklinę vandens ir
padave U:?ome1;~i. Akys prašviesėjo nuo gaivinančio vė
saus skys~10: Taciau ~-o a~imirkos Marijai pasidarė šleikš~u nuo ~:nh~s, kad Ji kazko delsia, o jie laukia ir tikisi
Ją nugaleJę, l?auginę. Jie, nužudę jos vyrą!
Na, kaip? - tyliai pratarė Pakulis.
Nieko nežinau ...

*

*

*

T_rakų ~atvės viduriu ėjo keturiese. Trys vyrai su šautu_vai_s. vare_ basą, perplėšta palaidinuke, pilkomis dėmė
~~s . i~margmt~ vei?u moteriškę. Priėjus prie kalėjimo,
n~~ma~ cyp_~eleJo at:darom~s. metalinės durelės, ir proce-

SlJa dmgo is negausių praeivių akių.
~ai užsitre_nkė durys ir nutilo žingsniai , Marija pasijuto viena t~msiam~ pusr_ūsyje. Drėgna vėsuma po prirūky
to_ kal:1-b~r~o, k~nan:ie Ją tar.dė, iš pradžių gaivino. Nebe
tai~ astn_ai d_egmo ir sudauzytą kūną. Tačiau ši vėsuma
greit pasi.:o~e apga~li?-ga. Šalta drėgmė smelkėsi iki kaulų. y~sanski drabuzia1, su kuriais ji buvo trumpam• išbė
gusi s1ltą vas'.:r?s ryt~etį į lauką gyvulių pažiūrėti ir tuo
~e.tu baltaraisc1ų s~1Ill:,t_a, pasirodė daugiau negu apgaileh_n~ ~psauga nuo salc10. Neradusi kur atsisėsti, moteris
ats1t~~e ant _cementini~ grindų, nuo kurių po valandėlės
pradeJo gel_ti bas~s ~oJas. Tada Marija pradėjo judėti,
kad_ 1?ent kie.~ atiteketų drėgmės ir šalčio sukaustyti są
n~nm .. T~ys z:1!-gsniai iki durų , trys atgal. Bet ir ši kelion~ g:e1!~1 tureJo _ba~g~is:. karceris galutinai pakirto Urbo:uenes Je~~s_, ~un~ Jai uzteko pernešti žinią apie vyro nuzudy:~ną'. 1ssi~a1k~h t~rdymo metu, kaip uždarytai narve
pa~k~te~ blaskytis del vaikų likimo. Visas šis košmaras
tęses1 tik pusantros paros!
~i~ą dieną Mariją, v:siškai sušalusią ir nusilpusią, nu,. vede l moterų kamerą.
Rytą iš kameros išvedė kelias moteris.
. - ,Vėl _ šaudys! Di~v~, dieve, kada visa baigsis? - deJ~V? hkus10s kameroJe ir laukė sekančio ryto kiekvi •na
llkedamasi pirmoji išgirsti savo pavardę.
'
'--

Pirmoji diena bendroje kameroje praeJo ramiai. Marija papasakojo savo vargus, moterys paguodė - lyg ir ramiau širdyje liko. Temstant atėjo kalėjimo kapelionas.
- Sesės Kristuje,- kreipėsi kunigas,- prieikite išpažinties, apsivalykite nuo nuodėmių . Jūsų likimas blogas ...
Į kapeliono pasiūlymą susirūpinti dangiškuoju gyvenimu pasipylė šauksmai:
- Duonos duokit!
- Valgyti norim!
- Badu miršlame l
- Mes nekaltos, paleiskit!
Kunigas, pastypčioj ęs vietoje, pratarė:
- Negaliu nieko padėti, - ir pradingo už durų.
„Ir taip sunku, su apmaudu pagalvojo Marija,- o
čia dar tas juodvarnis kranksi apie mirtį. Matyt, ne veltui jam pinigus moka. Irgi. atsirado geradėjas. Per jį iki
ryto ir užmigti nebegalėsiu".
- Iš proto galima išeiti, kai visi gąsdina,- lyg prita-,
rė Marijos mintims kažkuri iš kampo, matyt, irgi negalė
dama nusiraminti po kapeliono vakarinio vizito.
Tačiau nuovargis Mariją įveikė. Kalinių taip laukiamas miegas, išvaduoj ąs žmones nuo galvojimo apie rytdienos mirtį, užvaldė kamerą. Tiksliau, tai buvo ne miegas, o kažkokia tarpinė būklė, snūduriavimas, nes įtempti
nervai pagaudavo kiekvieną brakštelėjimą. Staiga visa
kamera pašoko nuo narų,- kažkur mieste sprogo bomba.
Kai Marija pakėlė galvą, kameroje buvo šviesu, ir netoliese pasigirdo dar keli sprogimai.
,,Lempos", ,,lempos"!
- Mūsiškiai bombarduoja.
- Pilkit, pilkit!
- Kad tik nekliudytų ...
- Už Praną jiems! Duokit, brangieji! - įsiliejo į bendrą šauksmų srautą ir Urbonienės neapykantos kupini žodžiai.
Netrukus atsidarė durys, ir tvirtas vyro balsas nutildė
kamerą:

- Bėkit į kiemą l Per tvorą šokit!
Kieme jau bėgiojo žmonės, kažkas nešė lentas, dėžes . ..
Vienas vyrų užlipo ant sienos ir kažką draskė, o kitas,
laikęs apačioje kopėčias, leido moteris pirma lipti. Marija,
persiritusi per kalėjimo sieną, kurį laiką, kaip ir visi,
šliaužė. Paskui pašoko ir nubėgo per lauką kapinių link.
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Kojos, degdamos kaip ugnyje, rodos, nesiekė žemės, širdyje buvo lengva, o nuo gryno liepos nakties oro svaigo
galva. Urbonienė trumpai stabtelėjo, pakėlė galvą į dangų, kuriame girdėjosi lėktuvų motorų burzgimas, ir iš širdies sušuko:
- Ačiū jums, draugai! Už laisvę!
Prisibeldusi ir gerokai išgąsdinusi pažįstamą darbininkę, Marija keliais žodžiais pasipasakojo viską ir paprašė pasakyti motinai, kad ji su vaikais atvažiuotų į švendrės mišką.

- Kol ateis mūsiškiai, ten slapstysimės. Namuose r<>dytis mums negalima.
Draugė prižadėjo viską pranešti, ir kitą dieną Ma rija
po tokių skaudžių kelių dienų įvykių su džiaugsmo ašaromi3 apglėbė visus tris vaikus.

• •

*

... Aplinkui gyventojai girdėjo saulei užtekant Šiauserijas ir priešmirtinius kal inių šūks- .
mus. Pasklido gandas, kad fašistai susidorojo su lik usiais
suimtaisiais. Jį patvirtino ir hitlerininkų palikti atviri kalėjimo vartai, pro kuriuos, išvadavus miestą, nebebuvo
kam išeiti.
lių kalėjime šūvių

*

*

Niūrus vienišų kaminų miškas, negyvos dūmuose pa~
skendusių mūrinių namų akys, aitrus de g ėsių kvapas pasigrįžtančią į namus Urbonienę su vaikais. Jų nuosavą
lentinį barakėl į Darbininkų gatvėje, su tokiu v a rgu sukaltą visą amžių dirbant svetimą žemę ir buvusį šeimai prieglauda per žiemos šalčius, nupūtė karo viesulas.
Netrukus greta užrašų ant sienų „Patikrinta. M inų nė
ra" atsirado popieriaus lapai, kuriuose didžiulėmi s ranka
rašytomis raidėmis pirmiausia krito į akis žodžiai „Reikia".
Kiekviena miesto žaizda (o jų buvo begalės) reikalavo
gydymo, stiprių darbo rankų. Jos pirmiausia reikalingos
buvo geležinkelyje, toje gyvoje arterijoje, galin čioj e priversti plakti ir viso miesto gyvenimo pulsą, aprūpinti vis

tiko

labiau

į Vakarus tolstantį frontą.
Pirmą kartą į savarankišką darbą

Marijos sūnų Pravisa šeima. Devyniolikametis geležinkelininkas, griežtai atsisakęs pusininkauti, bernauti buožėms ,

ną
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išlydėjo

.
.
paveikslas: ir tvirtu
otinai buvo gyvas zuvus10 vyr_o
m
. .
· Ia sunkoka eisena.
charaktenu, ir ta mie d iai kreipėsi į Mariją sūnus,- Mama,:::- kar~ą ne rą~
savanoriais į kariuomenę.
draugai iš musų b~igado~ ema. e eisiu ir aš. Juk aš Dabar, kai ~iaip t~~p ~psitv:r~~rm~ ir savų sąskaitų su
komjaunuolrs, o, zmar, __ me l
ton pusėn, kur bėgo okujais,- ir Pranas most_E:l_eJ_o ga va
pantai su savo pa~laiziars.k f? Pranas ir pats žinojo, jog
Ką gal_ėjo _mot~nad
dirba geležinkelyje, į Tadėl žuvus10 -~ev'? ir e bilizuotų. Sūnus, kol šeima buvo
rybinę ArmiJą JO _nemo .
ekalbėjo negraudino mobe pastogės ir mai st o, ?.1eko ~da Pran~s negali likti abetinos. O ką dabar? ya1_d zia pad. būdui užmiršti- budelius.
jingas šeimos nelau:1e_ms, ne /oJi pati Marija, eitų j fronBet kas ir galėtų rami~i gyvt 1. 0 ką' jau bekalbėti apie
tą, keršytų, jei tik butų ga ima.

Pt~~ k~d

sūnų.

_
.
. ·ventė, kai šeima sėsdavo_skaiNamuose budavo dide1e st "kam is sulankstytas is matyti Prano la_išk.:l-_Paprastasd nik. ;š , pradžių apmokymo
kyklinio sąsmvmIO lapų: ve e• onėmis apie susirėmimą
punkto kareivišku_ ~yvemmud~va~is paraku, krauju, kuris
su priešu,_~ p~sk~i i~fr{l~~o trr~mpiai lapeliai kiekvie~~
vis dar 1Ie1os1. Tie u
• . . mintį. Vaikelis gyvas ·
karta motinai suk~ldavo d~~ug~~ - net~li jie esą, LatviPranas kvietė motl~ą .~tvc1zpr~~~jų mėnesių vargai, šeima
joje apie Priekulę . ac1_au
staia~d · · . mirtimi kovoje prieš hitsulaikė namuose.
- Jūsų s?nus zu::o. ~ vrr:~onienė rūsčios tiesos žolerinius grobikus,- i~grr. 0
džius kariniame ~?mrs_anatf: riglaudė jauną ažuolėlį iš
Broliškos ~at".'iJ_<?s ze~~ a: ~ekančios Pergalės saulės,
Šiaulių, ne_speJ~~! isvy st • J nių ilgai lauktą , krauju ir prakuri pranese mihJonams z~o
kaitu priartintą rytą -Taikos rytą.

l:

• • •

k
kelyje suklupo tėvas,
Vingiuotame,_ du?bė!ame t a-~~u jie nepasuko ten, kur
amžinai užmerke a~is srnus,. ~tbusiam į svastiką ereliui.
lengviau, nenulenk~ -~a v~s ĮSI_ l
rastų žmonių, sieIr už tai _jie,_ k~ip ~il~Jona~ to!~'{ ~!!J!~kusių jo, šiandi~n
kusių pnartmh laisves ry ą,
.
.
e gyvenamŲJŲ
.
. J "e kartu su mumis nau1uos
tebera gyvi. 1
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namų

kvartaluose, šviesiuose įmonių cechuose n eapr. .
muose kolūkių laukuose.
'
ep1aO kiek
· , motmos,
. zmonos
.
Į k.
. . .teko. pergyve n ri Jums
seserys'
v~ ~ai gil10mis_raukšlėmis išvagoj o ir Marij os ; eida, lyg
~sma pavasaq pabalo moters galva tačiau
·.
os nepal · · E·1 · • .
·
gyvemmas
. auze. i me _l_iaud_ie~ dukra linko nuo n e pakeliaJmo
. s na~tos, bet nugaleJO mutĮ, nepasidavė Tokie
Z
nes, musų, Tarybiniai žmonės.
.
yra moNERAMIŲ DI E NŲ

JAU NVSTI:

G. B A L D l NA S

. - . Klaµpkis J?rieš kryžių, komuniste, ir maldomis ra~yk
m.~l_ones savo
išpirkti! da~žyaaml_ ats kumdscm st~lą, šaukė vietinių buržuazinių nacion is Ų va as Ulsk1s.
pajJt;J~uit-;~r:i: ~ale~k_als st~)Vbėjo kaip įbe~tas ir net nek .
.
· 0 zvi gsms uvo nukreiptas į lang
mgattes_i
tvora,
ir dulkin~
a ve.
v - -~e, to _iš ~anęs ~esulauksite, komjaunuolis nei die/• n~i ztmo~zudzių pasigailėjimo neprašo,- tvirtai ir ryžmga1 a sake Aloyzas.
Ulskio veidas iškart para d
J'
.
. .• .
rūkstantį papir?są ir iškošė p~ ~-ant\~: nervmgai issp10vė
--:-- šunsnukis. Palauk, tu ne tik visk man
.
bet ir penkias sveikamarijas sukalbėsi. ą
papasakosi,
. S~arkus kumščio smūgis per v eida prirėmė Alo z
f~~ea~::so~a~~isto tysele~J~·o anl~ras , tre~ias , ~et Aloyzas, tvi~ai
•
· s pramustos lupos ir
1·
k ·
grindie kraujo _la~ai.
kad eilinis tardymass~~~\~a~g!~t kedes. Tai buvo ženklas,

dievą

~~st~l~~

kaltėms

mūrinė bažnyčios

~~nt~~tĮi!~~~~~!':

įsiutęs,

tuščia

Galiau~fa~ eJ 1 s{Į~

Kalėjimu paverstame d
- • atsisliejęs
.•
į drėgną
akmen·
.
yaro . rusyJ~,
nugara

:landą ~-ėd~jo

1
:e}:~:~:~:~ml~o~~~~ fisg;l~~j~. j;:r
ni~n~\:~~1 įJ;~i~~r~e~a_rtų _spėjo peržvelgti ne tik paskutilią. O prisiminimų dau~~ v1Są savo 16 metų gyvenimo ke-

:!!!

Šioj~1~1::~1l:ij!r:!t/ts~s~ojo sukrypusi. _tėvo pirkelė .
J t.
upesi neapykanta 1snaudoto jams
o evas buvo siuvėjas, todėl į jų namus visada užeidav~
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daug žmonių. Aloyzas su įdomumu klausydavosi jų šnekos.
Dažniausiai pas juos lankydavosi Vincas Rutkau skas,
Antanas Riauka ir kiti. Visi jie skųsdavosi savo vargais ir
laukė geresnių dienų. Aloyzas ilgai nesuprato, kodėl niekada savo gyvenimu nesiskųsdavo dvarininkai Ale kna, Bubelis, lentpiūvės savininkas Pocius, krautuvininkas Visockas, kodėl miestelėnai sveikino juos žemai nusilenkdami.
Aloyzas negalėjo p ak elti nelygybės, kuri viešpatavo
tuome t ir Mažeikių gimna zijoje. Jis mokėsi gerai, bet pasipūtę ir išlepinti buožių sūneliai jo kitaip nevadino kaip
tik ubagu. štai dėl ko jaunoje Aloyzo širdyje kaupėsi pirmoji neapykanta išn a u dotojams. šlykštu jam buvo klausytis per tikybos pamokas kunigo pasikalbėjimų apie lygybę , meilę artimui. Da bar Aloyzas tą lygybę suprato kitaip.
1940 metus Aloyzas sutiko besimokydamas Mažeikių
gimnazijos penktoj e klasėje. Išlaikęs sėkmingai egzaminus , o tai buvo jau birželio mėnesį, jis grįžo namo. Prisiminė jis, kaip vakare buv o užėjęs Riauka ir, atsisėdęs kieme
ant suolelio, lėtai leisdamas dūmus, ėmė pasakoti dienos
naujienas.
- Vadinasi, atėjo mūsų vargams galas - nusikratėme
nuo savo sprando buržujus. Visa valdžia dabar mūsų pačių rankose. Nors į senatvę pagyvensime, Pranai, geriau.patapšnojęs tėvui per petį, linksmai, švytinčiu veidu šnekėjo Riauka.
Kiekviena diena atnešdavo vis ką nors naujo .
Kartą Aloyzas, grįždamas vakare iš miestelio, sutiko
A. Riauką . Pasisveikino.
- Sėsk, turiu su tavim rimtai pakalbėti,- pradėjo
Riauka. Ir jie susėdo ant pakelės akmens.
Riauka Aloyzui ėmė pasakoti apie komjaunimo organizaciją - komjaunimą: kas tai per organizacija ir kokie
jos uždaviniai.
- Pagalvok, Aloyzai, reikėtų ir tau stoti į komjaunimą.
Nejaugi mes Zemalėje, turėdami tiek daug jaunimo, neturėsime komjaunimo organizacijos.
- Gerai, pagalvosiu,- atsakė Aloyzas.
Tą vakarą Aloyzas grįžo į namus giliai susimąstęs. Ilgai jis naktį vartėsi lovoje, negalėdamas užmigti, vis komjaunimas sukosi galvoje. Iš ryto, valgant pusryčius, Aloy127

~as _api~ ta~ papasakojo tėvams. Motina tylėjo, o tėvas paapsnoJęs Jam per petį, pasakė:
,
- Je~~u Riauka sako, stok, jis žmogus protingas.
AI Tą pa~i~ dieną Al~y~a~ I?arašė pareiškimą. Bėgo dienos.
fr~ats iki k~k!o pasrnere l organizacinį darbą. Jam buvo
pa i e as masrnis darbas su jaunimu.
. -: . Pas mus turi būti stipri ir tvirta komjaunimo
mzaclJa,- užsibrėžė sau tikslą Aloyzas Ir s· i s
organymą ..
·
d.
·
t
avo sumaJi_s Į_gyv:en rno._ Komjaunimo organizacija Zemalė·,,.
augo. Į Ją 1s_toJo_~romus Vilimas, Nikolajus Dunaje
J~
se:Ys ~unaJevaites ir kiti jaunuoliai. 1941 metų bv_a~, sI~
menesĮ z
l·· ·
irze 10
. . e_ma _eJe Jau buvo apie 15 komjaunuoli . Aio z
pradeJo dirbti Zemaiės girininkijoje žvalgu bei k 'f as
nm_io organizac_ij~s _darbo neapleido. Komja~nuoliaf~~~~:
r<:havo, kad vietmiai buožės neskriaustų samdini kad
?.utų suddarybtos su jais darbo sutartys, teisingai išmo1amas
Jiems ar o atlyginimas
·
·
mus skait. .
.. , orgamzavo Jaunimo susirinkibuožes. e Juose pranesimus, demaskuodami išnaudotojus
Alo
· · ·
z
nim 0 hzo micia!yva emalėje buvo suorganizuotas jau.
. ~ oras,_ atsir~do ir kiti meno saviveiklos r
r ·
Į~teig_ti k~r~ai ner~stingumui likviduoti. Kaskart vis aJf
~u~s. _ir teisetus reikalavimus ėmė kelti savo darbdavi
~~~e~~old~~~\~~t~isia~ samdi~iai. Vietin~ai buožės siut~~:
1
los tvirtai leido sa~!Jš~~:~~ z~m~~~t!~~~i;{aj~~imo atža. - P~s ~us tun būti klubas, biblioteka - kart
.•
1
~ii
mo susirin~ime Al?y~as, bet šito pla~op!~~~:
tas karas.
nepavyko 1gyvendmt1. Viską sutrukdė nelem-

d~a:~

~~~~t:~

-

Ne, t~r būt: aš čia nekaltas, kad toks trum

~i~~~;~~~~f~~~~e~sf;~tė~~~k~~oį~:/J ir !l1;n~~

;:~\Į:r;i~~;~~įeį 1~~r;:~į~/1~~~J:s dar k;;rtą paži1r~to

tiesK:a~~~~n~u?;~:krė~ 1:~~ji pr!~imin~ID:ai.

Bet štai nakd. .
. . ..
az ieno zmgsma1. Dar kelios seun es, ir sug1rgzde30 rūsio durys. Tik dabar AI
~upra~o, ko atvyko šiuo laiku banditai. Į rūsį jie įs~K:!
ar vie1_1~ v?s gyvą nuo kankinimų žmogų. Aloyzas pašok? lyvg _1~ miego. Tai buvo jo draugas komjaunuolis Bromus 11imas.
k
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Jau buvo gerokai po vidurnakčio. Prisidengdami nak·
ties tamsa ir medžių šešėliais, į Zemalės miestelį įsėlino du
vėlyvi keleiviai - vaikinas ir mergina. Jie priėjo prie
grytelninkės Vilimienės pirkios. Vaikinas prisiglaudė veidu prie lango ir tyliai pasakė:
- Įleisk, mama, tai aš, Bronius.
Taip vieną iš tų neramiųjų 1941 metų liepos mėnesio
naktų sugrįžo į namus komjaunuolis Bronius Vilimas ir jo
sesuo Juzė.
Kambaryje šviesos jie nedegė. Motina, šlepsėdama basomis kojomis po plūktinę aslą, nešė ant stalo ką geresnio
besurado. Bronius, atsisėdęs gale stalo, patylomis pasakojo,
kaip jau pirmosiomis karo dienomis kartu su broliu Pranu
norėjo pasitraukti į šalies gilumą. Prieš išvažiuojant jis
užbėgo pas vieną iš savo pažįstamų atsisveikinti. Ten kiek
ilgiau ir užtruko. Brolis ir draugai, jo nesulaukę, išvažiavo.
Bronius dviračiu juos vijosi net iki pat Laižuvos, bet čia
jų taip pat nebebuvo. Po to kelyje susidūrė su vietiniais
buržuaziniais nacionalistais ir vos ištrūko. Kitą dieną jis
jau buvo pas savo dėdę Peštenį Pievėnuose. Čia jis pragyveno apie savaitę laiko. Peštenis vieną dieną kažko nuvyko į Mažeikius. Mieste ant tvorų jau buvo išlipinti vokiečių
komendanto įsakymai, kuriuose buvo visiems grasinama,
kad už tarybinių karo belaisvių, komunistų bei komjaunuolių slaptą laikymą gresia sušaudymas. Grįžęs iš MažeikitĮ,
Peštenis jau tą patį vakarą paprašė Bronių palikti jo namus. Klaidžiodamas miškais, vargais negalais Bronius pasiekė Kuršėnų rajono Juodupės apylinkę, kur gyveno jo
sesuo Juzė. Iš čia jie parėjo į Zemalę pas motiną.
Motina, savo ruožtu, pasakojo, kaip, jai nesant namuose, vietiniai nacionalistai, išlaužę duris, įsiveržė į jų
butą, kaip, jo ieškodami, viską apvertė aukštyn kojomis,
kaip vėliau tampė, mušė ją, reikalaudami pasakyti, kur slepiasi sūnus.
- Tu, Broniau, būtinai turi slėptis, kitaip jie tave sučiups,- perspėjo jį motina.
- Ne, mama, aš niekur nesislėpsiu,- atsakė Bronius.- Rytoj pat eisiu pas juos ir pakalbėsiu. Ko jie nori
iš manęs ir kam skriaudžia tave. Aš nesijaučiu esąs nusikaltęs, rodos, nė vienam nieko blogo nepadariau. Ar tai
nusikaltimas, kad aš buvau neturtingas, pusę savo gyve129

nimo lanksčiau nugarą svetimiems, tik per vargą gavau
užbaigti pradžios mokyklą.
Arba, kad Tarybų valdžios metais dirbau mokesčiq
agentu, o vėliau Tirkšlių valsč iaus mokesčių inspektoriumi. Juk tai ne nusikaltimas. Aš teisingai, sąžiningai
vykdžiau savo pareigas . Nematau jokio nusikaltimo, katl
buvau įstojęs ir į komjaunimą.
- Ką tu čia, Broniau, tik pasiklausyk, kaip ant tavęs
buožės griežia dantį už tai, kad tu rinkai mokesčius, - pertraukė jį motina.
- Ne, mama, aš elgiausi teisingai, kaip pridera, taip,
kaip rodė įstatymas,- nesutiko su motinos p e rspėjimu Bronius, o tai buvo nepataisoma klaida.
Pasirodo, kad ši naktis, praleista tėvo namuose kartu
su motina ir seserimi, buvo paskutinė.
Kitą rytą Bronius pakilo anksti. Kartu su juo išsiruošė
eiti ir sesuo Juzė. Išeinant motina jį sulaikė duryse.
- Broneli, kur tu eisi nevalgęs, palauktum dar, bū
čiau pusryčius pataisiusi.- Tačiau Bronius priėjo ir, pabučiavęs motinos raukšlėtus skruostus, pasakė:
- Nesirūpink, mama, aš nekaltas, pakalbėsiu su jais, ir
jie mane paleis. Parėjęs papusryčiausiu.
Tačiau, atėjęs į mokyklą, kur buvo vietos nacionalistų
štabas, Bronius į namus negrįžo. Parėjusi Juzė verkdama
papasakojo motinai, kad Bronius areštuotas.
Su ašaromis akyse, ant kelių prašė Vilimienė banditus
leisti pasimatyti su sūnumi. Neleido. Tik porą kartų per
kyšius jai pasisekė pasimatyti su Bronium, kai jis buvo
jau perkeltas į Tirkšlių kalėjimą .
1941 metų liepos mėnesio pabaigoje valsčiaus sekretorius iškabino vokiečių komendanto įsakymą, kuriame buvo
rašoma, kad 2emalės komjaunuoliai Aloyzas Zaleckas ir
Bronius Vilimas, kaip nepilnamečiai, nuo mirties bausmės
atleidžiami. Bet ... gyvųjų tarpe jų jau nebebuvo, jie buvo sušaudyti pavenčiuose.
2monės pasakojo, kad Bronius Vilimas prieš mir prie
duobės pasakęs:
- Būkite prakeikti,

žmogžudžiai! Komjaunuolius jūs
šaudote, bet komjaunimo ir Tarybų valdžios nesušaudysite!
Ne vieną rajono vietovę kapais pažymėjo vokieči11
okupacijos metais 2emalėje šeimininkavę buržuaziniai nacionalistai. Tai 2emalės apylinkės komjaunuolių, komunistų bei tarybinių aktyvistų kapai. Ilgas būtų sąrašas, jeigu
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išvardytume visų žuvusiųjų ~a':ardes. ~ai broliai Fel.i~sas ir Vincas Rutkauskai, broliai Ignas ir Kazys Bukma1,
Vincas Pronskus, Abraomas Tmkas, . Aloyzas_ Z~leckas,
Bronius Vilimas, Nikolajus Dun~Jeva~ i.r da~ge;is _k~t~. Ka~
i buvo visų šių žudynių orgamzaton.~i? ~ai v:~timai bu~
1
fuaziniai nacionalistai - ištikimi vokiskųJų fasi.stų pak:; kai. Nekaltų žmonių krauju. sa".o. rankas sutepe J. Uls is,
S. Butavičius, L. Caj auskas iu kiti.
_ . . .
.
Daug bendro turėjo su vietinia_is burz_uazimais_ nac~?:na•
listais ir buvęs tais metais 2emales kum~as Dakme:-7i~ms.
Jo juodus darbus ge rai prisimena 2em~le~ gyve~to.3ai.
štai ką pasakoja „Tarybinės žvaigzdes" ~oluk10 kolūkietė drg. Riaukienė:
.
. ..
- Mano vyras Antanas Riau~a . :pe_r vi~ą v?ki~c~ų
okupacijos laikotarpį slapstėsi. Vietmi_~i naci_on~hs~ai JO
ieškojo, bet surasti nepavy~o . ~~?a Jle pasikviete sau
į pagalbą vietinį kunigą Dakmevicių. .
.
.
Vieną sekmadienį, kai mano d_ukte Regm~ ath~o p~s
kunigą Dakinevičių išpažintį, kumgas tarp kitko svelmu
balsu ją užkalbino:
. .
.
- Sunkūs laikai, vaikeli. 2inau, su?ku ir_ JU,?1S, o ypac
· Ūsll tėveliui, kuris priverstas ~laps_tytis_. Kaip z~ogm k~{alikui ir aš galėčiau padėti, sus_elpti maistu - pasakyk tik
man, kur tėvelis dabar slapstosi.
.
. . .
Tokio staigaus klausimo užklupta, Regma pasake pirmą
pasitaikiusią pavardę .
. .
.
_ Tėvelis dabar slepiasi pas Urnikms, kune gyvena
miške už 2emalės .
.
Ir štai, kitą dieną auštant ten s:3-gri_u vo su savo g_m~luota
gauja J. Ulskis. Kumščiais ir koJomis spar?ydami me~u~
nekalta senelį, banditai reikalavo par_odytl,_ k_u r . slepiasi
A. Ria{ika . Bet persigandę senukai tik ze?noJosi, n~eko n~galėdami pasakyti, .1:~s mano vyras pas JUOS daugiau kaip
pusmetį nebuvo uzeJęs.
..
.
.
.
štai kaip demaskavo savo tikrą)! veidą vietos kunigas ---;; buržuazinių nacionalistų be.n dra~. . . _
.
1944 metų rudenį į Zemalės miesteli ':el . 1zeng_«=; Tarybinė Armija. Po ilgo slapstymosi į sa".? g~mtm~ gq_z o A~tanas Riauka. Su neišsenkama energl)~ ir at~id4:v_imu Jis
įsijungė į naujo gyveni~_o ~ūri1:1ą. Dub~. T~rks~ių_ vals~
čiaus pirmininku. Vienasis pumųJŲ žem~leJe 1st~Jo l _k o~
jaunimą ir jo sūnus Antanas. _T ~vas ir s~nus P!3-S~~are vie~
ni iš aktyviausių naujo, tarybinio gyvemmo kureJŲ žema
131

lėje. Buvę Zemctlės a pylinkės mažažemiai valsliečiai Vincas Pronskus, Budreckas ir kiti vėl gavo iš Taryb ų valdžio5
žemės. Išsipildė komjaunuolio patrioto Zalecko svajonė, -
miestelyje buvo atidarytas kluQ,ps-skaitykla.
T ačiau buvę vokiečių bernai Feliksas Gerulskis, Gediminas Caplinskas ir kiti, sulindę į miškus, vėl ėmėsi kruvino darbo - žudynių. Kaip šakalai jie iš pas alų ėmė žudyti komunistus, komjaunuolius, tarybinius aktyvistus ir
naujakurius. Vėl naktimis aidėjo šūvia i, liejosi nekaltų
žmonių kraujas.
Atėjo 1946 metai. Zemalės apylinkės pirmininku buvo
išrinktas Antanas Riauka . Valstiečiai jį gerbė. Tuo laiku
Lietuvoj e ėmė kurtis kolūkiai. Riauka pasakojo v alstie~
čiams, koks laimingas ir pasiturintis bus kolūkiečių gyvenimas. Mažažemiai valstiečiai pritariamai sutiko šią žinią.
Tačiau buožės į tai žiūrėjo šnairomis ir piktai urzgė : ,,Girdite, Riauka savo kolchozais nori m u sų turtą subendrinti,
priversti mus su ubagais ir tinginiais iš vieno bliūdo valgyti. Ne, jau šito nesulauks!"
Buvo šallas 1946 metų vasario mėnuo. Kaip niekuomei
siautė pūga. Vasario 16 dienos vakare Riauka grįžo į namus iš darbo smarkiai pavargęs.
Po vakarienės, atsisėdęs gale stalo, ėmėsi skaityti laikraštį. Kieme sugirgždėjo žingsniai, o už kelių sekundžių
su trenksmu atsivėrė durys. Į kamba rį sugriuvo ginkluotų
žmonių gauja. Jie atsivedė ir Riaukos sūnų komja u nuolį
Antaną. Iš pabalusio sūnaus veido Riaukienė suprato, kad
čia kažkas negera .
- Pats būsi apylinkės pirmininkas ? - kre ipėsi vienas iš jų į gale stalo sėdintį Riauką .
- Taip, aš apylinkės pirmininkas, o ko jums iš manęs
reikia? - ramiai ir šaltai atsakė Riauka .
- Atėjome padėti tau kolchozų organizuoti,- nusišiepė vienas iš jų ir trenkė jam šautuvo buože į veidą. Iš burnos pasipylė kraujas.
- Gulkis ant žemės, komuniste! - sukomandavo kitas
banditas.
Trinktelėjo duslus šautuvo šūvis , ir Antanas Riauka
krito negyvas.
- Dabar tavo eilė , komsomolce,- s ukomandavo banditas, iš naujo užtaisydamas šautuvą ir ~ast~m~amas į_ prie
kį komjaunuolį Riauką. - Mesk paltą zemen ir gulkis.
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- Palikim jį gyvą, dar jaunas, su tokiais visuomet sp_ė
sime susidoroti,- prasitarė vienas iš jų, matyt, vyresms.
- šį kartą paliekame, bet žiūr~k, k~d :7"isas_ tavo komjaunimas iš galvos išgaruotų, o__ tai_ pas iųsime_ ir tave -~~s
tėvą pekloj velniams smalą ma1syt1,- pngrasmo kumscm
banditas, užsimesdamas ant pečių šautuvą.
.
- O dabar parodykite, ar turite škaplierius,- pareikalavo žudikas. Tačiau niekas jų iš Riaukos šeimos ne-

turėjo.A, bedieviai, 0 me5 tikintieji štai ir miške juos n~šiojame,- išsitraukęs net visą deši,!11tį_ ir pa~osa:'ęs, pndūrė,- už kiekvieną nužudytą bolseviką pas1kabmam po
vieną.

Tuo laiku kiti banditai jau rausėsi spintoje ir, kas tik
pakliuvo geresnio, grūdo sau į maišus.
•. . .
.
. .•
Balta šalna nudažė pievas. Net ir paukscia1 nesuode 1s
užuovėjų. Tačiau Antanas to nejautė. Ar tai susika_upęs,
ar iš sielvarto apstulbęs, stovėjo jis nuleidęs galvą ir sugniaužęs kumščius prie duobės krašto. Net kai ~airr_ryn~!
pakėlė karstą ir ėmė le~sti _į_ duobę, Anta~~s ~epa)udeJo 1s
vietos. Tik kai prie koJų 1saugo kauburells zemes, Antanas kone balsu ištarė:
- Ne, aš irgi eisiu tėvo pėdomis.
Netrukus po tėvo laidotuvių Antanas iki kaklo pasinėrė į darbą. Jis kartu su vietos aktyvistais vaikščiojo po
kaimus ir aiškino valstiečiams kolektyvinių ūkių pranašumą, drąsiai demaskavo buožes ir jų pakalikus, jų skleidžiamus šmeižtus prieš kolūkius. Valstiečiai patikėjo komjaunuolio žodžiais ir ne vienas paprašė Antano padėti parašyti pareiškimą stoti į kolūkį .
1949 metų pavasarį daugelis Žemalės apylinkės valstiečių, panaikinę ežias, pavasarį sėti išėjo drauge.
Susiorganizavus kolūkiui, Antanas kartu su kit_a is komjaunuoliais organizavo sekmadienines jaunimo talkas, padėdavo kolūkie čiams laiku ir be nuostolių nuimti derlių.
Dažnai pasirodydavo jo straipsneliai sieninėje spaudoje.
Bet. ..
1950 metų spalio mėnuo. Purvini, apiplyšę ir alkani,
bastėsi po miškus vietos nacionalistų gaujos likučiai. Vieną naktį jie vėl užklydo į Žemalę ir pas valstietį Beniušį
sužeidė apylinkės sekretorių Blažą . Į įvykio vietą drauge
su kitais aktyvistais nuvyko ir komjaunuolis Antanas Riauka.
10 Šta i jų tikrasis veidas
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- Reikia kuo skubiau vežti žmogų į ligoninę,- pasaAntanas kolūkio pirmininkui Vaitulioniui.
- Vežti tai vežti, bet arkliai ganosi už miestelio prie
miško, kas išdrįs tokią naktį juos parvesti,- prasita rė kažkas iš susirinkusių.
- Aš einu,- atsiliepė Antanas.
Išėjo ir daugiau nebegrįžo. Jį pakirto bandito kulka.
kė

k.k.vYINI GYVENIMO PUSLAPIAI
G. B A L D l NA S
Kalėjimo sargybos viršininko pavaduotojas Kamenka
vaikščiojo po raštinę ir kartas nuo karto vis
žvilgčiojo tai pro vieną, tai pro kitą langą. Buvo aišku,

nekantriai

kad jis kažko laukia. Bet štai pasigirdo žingsniai, ir tarpduryje pasirodė vietos kunigas.
- Laukiau, laukiau. Šiandien mums teks nemažai pa·
dirbėti,- paduodamas ranką kunigui, šnekėjo Kamenka.Nedelskime,- ir Kamenka, pasikvietęs kalėjimo prižiū
rėtoją, pasiuntė juos abu į kamerą Nr. l.
Ši kamera niekuo daug nesiskyrė nuo kitų Mažeikiq
kalėjimo kamerų. Mažytis, geležimi
išpintas langelis,
drėgnos voratinkliais apraizgytos sienos. Toks pat ir „vilkiukas" duryse, pro kurį kartas nuo karto kameron žvilgčiojo kalėjimo prižiūrėtojai. Nuo kitų ši kamera tesiskyrė
tik tuo, kad visi, kas į ją patekdavo, buvo pasmerkti mirti. Tuo metu čia kalėjo darbininkai Molis, Burginas, Doveika, Butkus, buvęs LLKJS Mažeikių apskrities komiteto sekretorius Ulskis ir dešimtys kitų tarybinių piliečių.
Pasmerktieji nujautė, kas jų laukia, jie žinojo, kad neilgai liko jiems gyventi, tačiau nuo kunigo paslaugų visi
kaip vienas atsisakė.
- Neapsirikote, ponas Kamenka,- grįžęs iš kameros,
išdrožė kunigas,- visi komunistai.
Apie 9 val. ryto kameron užėjo pats lietuvių saugumo
policijos viršininkas Fabijonavičius. Jis, perskaitęs mirti
pasmerktųjų žmonių sąrašą, įsakė išvesti pastaruosius
į kalėjimo kiemą. Čia lietuviškieji buržuaziniai nacionalistai tuojau ėmėsi darbo. Nedelsiant visų mirti pasmerktųjq
rankos buvo tvirtai surištos viela už nugaros, o kad kuris negalėtų pabėgti, ta pačia viela surišo į grupes po 24 žmones.
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Praėjo gal valanda, kai miestą pasiekė duslūs šautuvų
šūviai. Į pavenčius nuvestų žmonių likimas buvo išspręs
tas. Į mirties kamerą buržuaziniai nacionalistai vėl grūdo

buvusius naujakurius, tarybinius aktyvistus ir darbininkus.
Taip Mažeikiuose prasidėjo vadinamieji kruvinieji mė
nesiai, per kuriuos pavenčiuose buvo išžudyta tūkstančiai
nekaltų tarybinių žmonių.

Dar buvo ankstus rytas, kai iš policijos kiemo išvažiavo sunkvežimis. Pusę jo kėbulo užėmė pakrautos šautuvų
ir šovinių dėžės, ant kurių patogiai įsitaisę sėdėjo apie
10 ginkluotų policininkų. Kabinoje šalia šoferio su rūkstan
čiu papirosu dantyse sėdėjo pats saugumo policijos viršininkas Fabijonavičius. Sunkvežimis, palikdamas paskui save dulkių debesį, nuriedėjo miesto gatvėmis į pavenčius.
Neprivažiavęs Ventos upės, jis pasuko į šoną ir sustojo retame pušinėlyje prie žydų kapinių. Čia jį apspito didelis
būrys ginkluotų policininkų bei jų talkininkų. Tarp pastarųjų, pasipūtę lyg povai, juodomis esesininkų uniformomis
slankiojo keli hitlerininkq karininkai.
- Viskas paruošta, nors tuojau galima pradėti operaciją,- karingai nusiteikęs atraportavo Fabijonavičiui mažeikiečiams gerai žinomas banditas Vladas Vitkus.
Fabijonavičius pažvelgė į paskutinės operacijos metu
šiose kapinėse įsigytą „savo" auksinį laikrodį.
- Prie darbo!
Pasigirdo trumpi komandos žodžiai, sužvangėjo ginklai, ir visas būrys ginkluotų žmonių patraukė per pušynė
lį buvusio Lačo malūno link.

*

*

*

Staiga tvykstelėjo žaibas, trenkė perkūnas, ir Alūnie
nė pabudo. Pro visus plyšius į klojimą skverbėsi tekančios
saulės spinduliai. Net uždusdamas klojimo kampe klykė
kažkieno k?d~kis. Šalia vaiko sena moteris, atsiklaupusi
ant savo rysulrnko, pusbalsiu meldėsi, kitame klojimo kam~
putyje pasikukčiodama verkė kokių šešiolikos metų mergaitė,- ją šiąnakt girtas policininkas išprievartavo. O štai
prie durų ~oteris, kurios iš veido net neatpažintum, kažko
rausėsi savo daiktuose ir vis klausinėjo kitų, ar greit ateis
traukinys, nes ji „išvažiuojanti" į Palangą. Per plonas klojimo sienas buvo girdėti, kaip tvirtais ir vienodais žingsniais čia pirmyn, čia atgal vaikštinėja sargybinis, monoto135

niškai ūžia per pylimo akmenis krentantis putotas vanduo.

Alūnienė norėtų pamiršti visa tai, kas ~e~gY':'enta p~st~rn-

siomis savaitėmis. Turėjo kadaise Alumene savo -~en?ą,
namus. Tur būt, nė vienas negalėtų jai prikiš~i,_ ka~ Jl butų
kam nors bloga padariusi. Tačiau į jų na~u_s is1_verze ~mk~
luoti žmonės ir kaip didžiausius nus1kaltel1us JUOS u~dare
sinagogoje. Iš jų tyčiojosi, net vanden_s gai_l~jo pa~u'?t1_. Nebuvo pasigailėjimo nei seneliams, nei maz1ems ~ud1kia~s,
kurių kameros buvo kimšte prikimštos._Jau ?es1m~ys lik?
našlaičiais, nes jų tėvus, brolius ir artimuosm~ pn~laudf-!
šaltoji žemelė. Iš sinagogos iki šio kloj_imo. keh~s. taip pat
buvo aplaistytas nekaltų žmonių krauJu. Is Al_umenes. atminties neišblėsta jaunos moters lavonas kel10 dulkese.
Ją nušovė policininkas, kai ši pavargusi ėmė atsHikti nuo
kolonos. Alūnienė atiduotų viską, kad akys daugiau nebematytų tų pasityčiojim~, - žudyni:1, ~rauj?. . .
. •
,
Jos mintis pertrauke daugelio zmomų balsa~, sa~tuv,1
žvangėjimas. Nejaugi jau atėjo mūsų e~l~! NeJau_g1_ te~s
mirti? Jos krūtinėje smarkiai ėmė plakti sird1s. Ji Jaute,
kaip kraujas pradėjo mušti į galvą. Durys su trenk:m_u a.t·
sidarė, ir policininkai pradėjo rinkti žmon~s. Ah.:me:i:e~
akys aptemo, ji net nejautė, kaip ginkluoti galvazudziai
įstūmė ją į koloną.
• .
_ .
- :Zengte marš! - lyg iš miego pazadmo Alumenę ~'?manda. Ir kolona, apie 50 žmonių, lydima ginkluotų policininkų, pajudėjo nuo klojimo į pakalnę.
čia ėjo moterys su kūdikiais ant ran~ų: Šlubuo_damos
ir pasiremdamos lazdomis krypa:70 sen?tes l p_askut_11:ę savo kelionę. Nueinančiuosius kloJime likę pazistami ir _a:timieji palydėjo graudžiomis ašaromis. Tai buvo paskutm1s
jų atsisveikinimas.
- Judėk greičiau, sena ragana! - užbliovė vienas iš
palydovų ant senos moters, kuri ėmė kiek atsilik~i nuo kolonos, ir kirto jai šautuvo buože į nugarą. Senute suklupo.
Sunkiai dejuodama, ji prakošė:
- Atminkite,~udeliai, už tai jūs turėsite atsakyti.
Senutę pačiupo kelios stiprios rankos, ir po akimirkos
ji gulėjo griovyje. Paskui pokštelėjo vienišas ~ūvis. K_?lona vėl pajudėjo pirmyn, lydima policininkų keiksmų, sautuvų budių smūgių.

Kai pirmoji pasmerktųjų kolona pasiekė ~uš)'.'nė~į,- deg-

tinės butelis dar ėjo budeliams per rankas. Taip semes1 drą136

sos fašistiniai galvažudžiai, ruošdamiesi susidoroti su moterimis ir vaikais.
- Gulti kniūpsčiomis ir nepakelti galvos! - pasigirdo
komanda. Alūnienė krito kartu su kitais kniūpsčia ant jau
sutryptos žemės. Jos, kaip ir kitų moterų, skruostais rie-,
dėjo ašaros. Ji mėgino kiek pakelti galvą, tačiau ją priplojo prie žemės šautuvo buožės smūgis. Smūgiai girdė
josi kairėje ir dešinėje.
- Stot! Stot! - lyg iš miego pažadino griežtas balsas
ir kartu smūgiai į kojų padus. Iš karto prikėlė dešimt žmonių . Tarp jų buvo ir kažkokia moteris su dviem vaikais.
Vieną ji vedėsi už rankos, kitą nešėsi dar susuptą į vystyklėlius . Stiprios sargybos lydimi, pasmerktieji buvo atvaryti į kapines.
- Auksinius daiktus, laikrodžius, žiedus atiduoti,buvo pirmutinis buvusio buržuazinės Lietuvos kariuomenės kapitono Totilo paliepimas. Bet įsakymo nė nereikėjo.
Baltaraiščiai su nepaprastu vikrumu jau krėtė suimtųjų ki·
šenes.
Po to buvo duota komanda nusirengti.
- Pasprinkite, galvažudžiai,- su panieka metė savo
padėvėtą kartūninę suknelę pasmerktųjų nurengėjui Vincui Liseckui tiesiog ant galvos viena jauna, kokių 18 metų
mergina.
Bet kas čia? Kapinėse kažkas uždainavo. Tai viena
jauna moteris, kurios nervai nebeišlaikė,- ji pamišo.
Duslūs kelių šautuvų šūviai sudrebino orą, ir taip netikė
tai suskambėjusi daina nutilo.
Iki šiol Alūnienė dar kažko tikėjosi, bet dabar pasidarė aišku, kas jos laukia. Ji pamatė per visas kapines šviežiai iškastą milžinišką duobę, o kitoje jos pusėje apie dvidešimt pasiruošusių šaudyti galvažudžių. Jie stovėjo dviem
eilėmis. Pirmieji turėjo uždavinį šaudyti į pasmerktuosius
priklaupę ant kelio, o už pastarųjų nugarų kita eilė - stačiomis. Apie kapines kaip skėriai sukosi ginkluoti policininkai bei vietiniai buržuaziniai nacionalistai. Jie saugojo, kad nė vienas iš pasmerktųjų nepabėgtą Pasmerktuosius ginkluoti banditai, daužydami šautuvų buožėmis, atvarė prie duobės krašto.
Pūstelėjo gaivus vėjelis. Tyliai suošė pušys. VėJelis pakedeno ir prie duobės kru.što stovinčių žmonių plaukus.
Paskui, lyg kažko išsigandęs, nuskubėjo tolyn.
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Sutarškėjo šautuvų spynos. Pirmoji budelių eilė ėmė
taikyti į žmonių nugaras, antroji į galvas.
- Ugnis! - riktelėjo gerai žinomas mažeikiečiams
banditas Vitkus ir, pats prisitaikęs, šovė į moterį iš pistoleto. Nuaidėjo pavėjui nedarni šautuvų salvė ... Ant duobės krašto jau nieko nebuvo. Tik iš duobės sklido mirštančiųjų gargaliavimas ir sužeistųjų vaitojimas. Dabar
šūviai supyškėjo prie pat duobės krašto. Tai darbavosi atskira galvažudžių grupė, kurios tikslas buvo pribaigti sužeistuosius. Jau, atrodė, visi aprimo, bet staiga pravirko
vaikas. Tai buvo gal ketverių metų perniukas. Iš jo k airiojo peties sunkėsi nedidelė kraujo srovelė - jis buv o sužeistas.
- Neverta eikvoti šovinių tokiems šliužams,- su panieka pasakė vienas iš budelių ir, čiupęs kastuvą, kirto juo
vaikui per galvą.
Ir vėl prie duobės krašto sustojo naujos aukos. Ir vėl
šautuvų šūviai, aitrūs parako dūmai ir sužeistųjų vaitojimas. šaudymas vyko su tokiu azartu, kad nuo jo įka isdavo
šautuvų vamzdžiai. Trumpa pertrauka, ir budeliai pasikeisdavo šautuvus, kurių čia buvo pakankamos atsargos. Teisingai sakė Vladas Vitkus,- operacijai iš anksto buvo
gerai pasiruošta.
Jau septintą apkabą tuštino iš savo rūkstančio šautuvo
Robertas Vaičkus. Bet staiga jam pasidarė bloga, pa juto
lyg plaktuko dūžius į galvą. Akyse pamažu pradėjo mirguliuoti raudoni, geltoni, juodi ratilai, rankos ėmė dr ebėti.
- Nervai, nervai,- pro sukąstus dantis prakošė Vaič
kus ir kniūpsčias krito ant žemės.
- Bobiškas padaras, tau tik saldų pieną gerti pas mamą, o ne šautuvą nešioti,- metė repliką didele žudymo
praktika pasižymėjęs Vitkus.- Marš į sargybą! Atsikvošėk!

Į jo vietą buvo pastatytas policininkas Stasys Knabikas. Vėl supyškėjo šūviai. Nesudrebėjo daugiau nė vie•
nam budeliui rankos, šaudant tarybinius žmones. Mažeikiečiai banditai Kalinauskas, Čiapas, Norvaišas, Bagdonavičius, Sirtautas, Maleckas, Savačianskas, Tautkus, Petravičius, Gėgždas, Vagneris, Miliūnas, Jonas Šimkus ir kiti
uoliai vykdė savo šeimininkų - hitlerinių okupantų valią.

r.:

Vakaruose užgeso saulėlydis, virš Ventos pakilo rūkas,
padvelkė vakaro vėsuma. šūviai nutilo. Krauju pasruvu138

siozi:iis. ~kimi~ žudi~~! _ė~ė grūstis prie nužudytųjų rūbų,
kunų cia s1;1_s1ka_upe 1~~1s1 kalnai. Kas tik geresnis pakliuvo
po ra_n~a. Jle _viską ciupo sau. Tai buvo jiems okupanhĮ
atlyg_m1m~s uz. uolų savo pareigų atlikimą.
K1t~ dieną saudymas vėl tęsėsi iš naujo. Kai duobė bū
davo P1:na lavonų, juos apipildavo negesintomis kalkėmis
po ~o '7Zka_sdavo. Iš žemės, lyg iš šaltinio, ėmė trykšti bur~
bulmoJanhs kraujas. Jis lyg sakė:
,_.Z_iūr~kite,_ tai kraujas žvėriškai nukankintų šimtų ta-

ryb1mų zmomų" .

*

*

*

P~aėjo dveji_metai. Miesto gatvėmis dar vis kaukšėjo
s~nku~, kaustyti okupantų batai. Tačiau vis dažniau dund~da~m. pradėjo šliaužti iš fronto traukiniai su sužeistais
fnca1s ir su?a_užyta ka_rine technika. Po nakties mieste paskhd~ lap_el_1a_1 p~sa~~Jo apie_ greitai artėjantį išvadavimą.
1:f1auke_s1 ir v1~tmJų . burzuazinių nacionalistų veidai.
Yp~c nuleido nos1 banditai, kai vieną rytą miesto gatvėje
paties g~?tap?_ panosėje, buvo nušautas uolus gestapo tar~
n~s~ J?as1zymeJ~S budelis Kazlauskas. Nors niekas apie tai
v 1es_a1 n~~albeJo, bet visi žinojo, kad tai buvo jiems pirmasis te1s~nga_s atp_ilda~ ~ž. nekaltų tarybinių žmonių žudymą. NuJa~te burzuazmia1 nacionalistai, kad artėja jų vala:1-da: kad JI~ turės atsakyti už savo kruvinus darbelius.
Uz ta: d~~~r Jie dar labiau nėrėsi iš kailio, norėdami išlieti
~av? z:1ens~ą _n~apykantą darbo liaudžiai. Jie suiminėjo ir
zu~e visus,__Jei _t_1k ką nors per nago juodymą įtardavo pritanant arteJanciai Tarybinei Armijai.
. _1944. metų vasarą jiems pavyko suimti Tarybinės Ar~IJos le1t~nanto ~moną Mar~ą M_edonovą, miesto gyventoJą A_lekseJų No'_'1kovą, ~uno sunus ir duktė, prasidėjus
~ar~1,. buvo pasitraukę Į Tarybų Sąjungos gilumą. Kaip
Įtartm1 tuo pat. metu buvo suimti ir Nina Štikova, Raisa M~rkova, _Ym~as Petrauskas ir daugelis kitų.
Visa_ 1:akt! kazkur netoli smarkiai dundėjo artilerija
Pro_ta_r~1a1s ~1ską. nustel~?avo lėktuvų ūžesys. Kameros~
k~Iu_uai ne~1eg?JO. Jau 1s vakaro vienas kalėjimo prižiū
retoJ_~s ~r~~1tare~ . kad k~~iniai iš Mažeikių kalėjimo rytoj
bus_ ~sv~zt1 Į _T el~ms .. T~c1au daugelis suprato, kad vietoje
Tels 1ų JŲ kelione ba1gs1s pavenčiuose.
. Pa~čiui prie kalėjimo sustojo vokiška kariška mašina.
Pne vairo sedėjo kareivis, o šalia jo kažkoks karininkas.
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Iš kamerų išvedė 16 žmonių. Jų rankos buvo tvirtai surištos. Visi buvo susodinti į mašiną. Į ją taip pat įsėdo pats
Fabijonavičius ir Bemotas, policininkai Bagdonavičius, Sirtautas, Kalinauskas, Augustas Poškus. Išvažiavo pavenčių link.
Pušynėlyje, ties žydų kapinėmis, kalinius sušaudė . Po
to patys policininkai prakaituodami iškasė duobę ir, suvertę ten lavonus, ją užlygino. Mašina greit grįžo atgal
į miestą. Tai buvo 1944 metų rugpiūčio 6 dieną.
*

*

*

Keliolika pavasarių jau Venta laužia ledus ir skubėda
ma neša savo pavasariškai drumzlinus vandenis į Baltiją.
Rajono darbo žmonės savo darbščiomis rankomis užgydė
karo padarytas žaizdas, užlygino tranšėjas, ir vietoj griuvėsių iškilo nauji erdvūs pastatai. Tačiau tos žaizdos,
kurias savo kruvinomis rankomis padarė vietiniai buržuaziniai nacionalistai, dar neužgijo. Tegul nemano daugelis
iš tų, kurie išsidangino į tolimus užjiirio kraštus, kad jiems
pavyks nuslėpti savo kruvinąją veiklą. Dar daug tebėra
gyvų liudininkų, kurie tai gali paliudyti.
Savo tautos išdavikams, kurie už hitlerininkų markes
jų šautuvais žudė niekuo nekaltus žmones, liaudis niekad
neatleis.
TO NEGALIMA UZMIRšTI
B. B O R E l š l E N l:
Siautė kruvinoji audra,
kančias ir kraują, baisiąją

Tarybų Lietuvai
okupacijos naktį.
Miestų gatvėmis kaukšėjo geležimi kaustyti vokiškojo
okupanto batai, išlindo lietuviškųjų nacionalistų - baltaraiščių būriai. Pasigirdo jų keiksmai, grasinimai ir šūviai,
šūviai, šūviai. ..
Neramu buvo Nevarėnų apylinkės gyventojo Bukniaus
šeimoje. Nespėjęs pasitraukti į Tarybų Sąjungos gilumą,
komunistas Jonas Buknius, jo sūnus penkiolikametis komjaunuolis Vytautas pasislėpė, o žmona retkarčiais, kai niekas nematydavo, naktį pareidavo namo. Taip praslinko savaitė. Vieną pavakarę Jonas Buknius parėjo namo pasiimti maisto, rūbų ir ruošėsi išeiti fronto link. Kambaryje
nakvoti bijojo, todėl atsigulė daržinėje .
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atnešdama
fašistinės

Nespėjo dar gerai sutemti, kai girtų policininkų gauja,
vadovaujama A. Brenciaus, įsiveržė į Buknių kiemą. Daužydami šautuvų buožėmis duris, banditai šaukė:
- Ei, Bukniene, kur slepi vyrą? Atidaryk duris!
Į vidų suvirto šautuvais ginkluoti baltaraiščių vadas
A. Brencius, jo bendrai Girdenis, Arlauskas, Plonis, Kačinskis, Pranauskas, Vacys Gaudiešius ir kiti.
Na, ir prasidėjo! Išvertė kambarius, išdaužė viską, kas
buvo dūžtama. Neradę troboj, išėjo į daržinę. Apmirė Buknienei širdis, išbalo sūnus Vytautas. Staiga daržinėje pasigirdo šūviai. Sukliko Buknienė. Bet ne, sužvėrėję banditai nenorėjo dar pribaigti savo aukos. Peršovę Bukniui
rankas, jie jį kruviną atsivarė į trobą.
Daužydami šautuvų buožėmis, banditai išsivarė tėvą,
motiną ir sūnų . Apsivilkusi plona kartūnine suknele, Buknienė paprašė leisti pasiimti nors paltą, bet V. Gaudiešius, įrėmęs šauluvą jai į nugarą, sušuko:
- Eik, komunistų išpera, greit jums visiems nieko nebereiks!
Kamerose tą naktį ilgai girdėjosi aimanos, dejavimai.
Prieš rytą viskas šiek tiek aprimo, tik retkarčiais sudejuodavo Stonkaus suspardyta Buknienė.
Ryto tylą vėl sudrumstė keiksmai, šauksmai. Pro triukšmą Buknienė išgirdo bandito Pranausko balsą:
- Na, Bukniau, patiko dalinti svetimus butus? Pavertei juos valdiškais! Einam, einam, duosim ir tau „butą".
Netrukus už mokyklos, kurią banditai buvo pavert~
kalėjimu, pasigirdo šūviai. ..
Nebepamatė tą rytą tekančios saulės paprastas darbininkas komunistas Jonas Buknius ir jo penkiolikametis sū
nus komjaunuolis Vytautas. žuvo jie nuo fašistinių
budelių rankos, žuvo tik todėl, kad norėjo geresnio gyvenimo ne tik sau, bet ir visiems paprastiems darbo žmonėms.

Išgrobę viską iš Bukniaus namų, banditai Buknienę išleido. Tačiau nepaliko jos ramybėje. Pasityčiojimai nesiliovė. Daug kartų be laiko pražilusi, suvargusi Buknienė miegojo parugėse , krūmuose, laukuose, o tuo laiku dužo jos
namelio langų stiklai. ..
Atėjo 1944 metai. Patrankų griausmas girdėjosi vis arčiau ir arčiau. Ne vienas nevarėniškis šnabždėjo: ,,Kad tik
greičiau!"
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Banditai visai šėlo. Ir vėl sugarmėjo jie į Buknienės
kiemą, tik šį kartą jos nerado. Peršliaužusi rugių l auką, ji
parą išbuvo durpyne, o vėliau slapstėsi Mitkaičių apylinkėse. Ten ir sulaukė Tarybų Lietuvos išvadavimo.

1940-uosius, pirmuosius tarybinius metus, džiaugsmin gai sutiko ir kaminkrėtys Kazys Medikas.
- Na, atsikvėpsiu dabar, šeimyna didelė, visi gausim
darbo - bus lengviau gyventi,- galvojo Medikas.
Tačiau ~eilgai jis džiaugėsi. Prasidėjo karas. N evarė
nuose ėmė šeimininkauti fašistiniai okupantai ir j ų pakalikai - buržuaziniai nacionalistai. Šiaip taip praė jo treji
metai. Atėjo 1944-ieji. Vieną rytą išsiruošė Medikas su
draugu pazvejoti. Rytas buvo ramus, tik lengvas vėj e lis atnešdavo iš kažkur Mediko širdžiai džiugų dund esį .
- Na, ir bilda smagiai,- prašneko Medikas, trauk damas meškerę . - Kad bent greičiau atbildėtų.
Praslinko kelios dienos. Frontas artėjo ir artėjo. Slapstėsi banditų persekiojamas Mediko brolis Ernius.
Vieną vakarą pas Medikus atėjo policininkas Vacys Gaudiešius.
- Na, Medikai, duokš mums dviratį.
- Kad jis nekoks, toli nenuvažiuosite,- ėmė aiškinti Medikas.
- Nieko, nieko, imk ir pats vešk jį Brenciui.
Išsivarė Gaudiešius Mediką. Brencius uždarė jį daboklėn, prieš tai dar metęs:
- Tai ką, kad greičiau atbildėtų? Lauk, lauk, gal ir sulauksi kitur. ..
Medikas krūptelėjo ... Prisiminė žvejybą, draugą ...
Argi? Viduryje ežero jie buvo dviese ...
Atrado kameroje Medikas ir pažįstamų: čia buvo
K. Baranauskas, Ziulpys, Girdienė, Baličius, Pocius ir kiti,
kuriuos fašistiniai budeliai įtarė laukiant Tarybinės Armijos. Po kiek laiko į kamerą atvarė nepažįstamą žydę su vaiku, kuri slapstėsi pas Servą. Naktį ir ją, ir jos kūdikį Brenciaus gauja sušaudė.
Ilgai maldavo Medikienė Brenciaus, kad išleistų jų šeimos maitintoją. Tikėdamasis per Mediką surasti jo brolį
Ernių, Brencius išleido Mediką, pagrasindamas, kad su juo
visada spės susidoroti.
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Vieną rytą Medikas su vai~ais prie Tir~šli~ _gat:'elės
kasė bulves. Atitiesęs nuvargusią nugarą, _staiga J~S vel sulinko : gatve būrio prieš~kyj_e ėj_o Br:~cms. K~lls ~a~tu~
būrys praėjo pro ~edik~ ~~ ve~ gqzo. Medik_as zvilg _
telėjęs pamatė, kad Jle varmeJa tns vyrus, sudauzytus, su
muštus.
B
·
- Ei, Medikai, ateik čia! - išgirdo Medikas renciaus
balsą.
..
· l
širdis jam pradėjo plakti_. ~~!. Nea~si_1iep~m
- Tu apkur tai, ar ką? Elks cia, o Jei n_e._.,. •
Medikas priėjo . Prieš j_į stovėjo vokiecių z~:1daras,
Brencius ir da r k eli banditai, o jų viduryje - trys isvargę,
sudaužyti, kan čios iškraipytais veidais vyrai.
- Eik, atnešk 4 kastuvus, tik gre1t,-mosuodamas
pistoletu, komandavo Brencius.
.
.
Kai atnešė kastuvus, policininkas Bumblaus~as atsiv~de
dar kelis vyrus. Visus nusivarė į žvyrduobes uz Nevarenų
miestelio.
.
.
Brencius liep ė suimtiesiems išsikasti du_obe~ ir nusirengti. 2monės buvo mėlyni, kruvini, o ant JŲ. vis da: pylėsi smūgiai. Į duobę greit sunkėsi vanduo. Kai ~ll:o~e Jau
buvo iškasta, Brencius liepė visiems trims ~1:1.?ll:l~i JOJe. Pa~
sigirdo trys pistoleto šūviai_. Nie~as. nez~ureJo, ar pasmerktieji mirę, ar dar gyvi. Įsake uzkastl du_obę.. .
Taip žuvo broliai Bružai iš Trimėsėdžių kaimo ir Jaunuolis Karnišovas iš Juozapavo.
Pražilo be laiko Medikas, sukepusiomis lūpomis siuntė prakeikimą budeliams:
. . ..
- Ateis galas ir jums, prakeiktleJ1. . .

Vieną ankstų 1944 metų pavasario rytą k~žkas s~a:kiai pasibeldė į Leniaus~ų tr?b~lės langus:. Kieme gudejosi šūkavimai, be perstoJo ~oJo s':10. Nesp~JO ?t~sys Leniauskas dar kaip reikiant atidaryti durų, kai kazkieno rankos nutvėrė jį už krūtinės ir ištempė lauk.
.
- Dar tavęs mums trūko! - šautuvo buože musdamas
Leniauską, sušuko Brencius.
Tuojau jį apsupo trys vyrai, užlaužė r_ankas ir spardydami nusivedė į Petraičių ganyklas. Saule buvo v~s yatekėjusi, kai komjaunuolis Stasys Lei:i.iausk_as p~skutm1 kartą pažvelgė į savo gimtąjį miesteli. Aplmkm buvo tyln,
143

ramu, ti~ ats?r?i?i prasi~kle!s?avo artimų kaimynų langu?se uzuolmdeles ir vel uzsiskleisdavo. Zmonės nemiego Jo ...
. ~riėjus ~etr_aičių ganyklas, Brencius liepė Leniauskui
~~k~i per ~novĮ. Dar nespėjo jis peršokti, kai driokstelėjo
suvia1. .. ir Stasys susmuko ant griovio krašto ...
*

*

*

. Per.ID:aža -~renciaus gaujai darbo buvo Nevarėnuose.
Vi~ ~azmau ye pr?dėjo rodytis Gadunavo apylinkėse, kur
v~~~e. Bre1:ciaus sebras Jurgis Petrūnas. Jie sužinojo, kad
Š~hskes kau_n~, pas val~tietę Liuciją Bartkienę, apsigyveno
viena r~sų_ s~i~a, atvezta darbams nuo Leningrado. Ir dabar _aplmklmai gyv~~tojai_ dar prisimena septyniasdešimtmetĮ senuką, kuq visi vadmo „dieduška".
Vien~ popietę Bartkienė sulaukė „svečių": į trobą įvir
t<? B_rei:ici~s. su s~vo pakalikais: F. Sudin tu, J. Petrūnu bei
klt~is_ ir i~s!v~~e „diedušką". Po pusvalandžio miškelyje
pasigirdo s~viai~ o ~akarop gyventojai, slapta nuėję į mišką:. rad~ .. ~i~dus~ą r;ebegyvą. Netrukus Brenciaus gauja
ateJo s~im~i !r_,,dieduskos" šeimos, tačiau jų jau neberado,
nes aplmkrniai gyventojai visus išslapstė.
*

*

*

. 1~41 _metų lfepos_ 16 ~ienos vakare Telšių miesto gatvemi~ gm~luoti ~ac10nalistai varė būrelį žmonių. Eisen;i
sustoJo miesto viduryje prie dviaukščio raudono mūrinio
pastato, ku:. tuo.~~~u. buvo kalėjimas. Baisus tai buvo past~tas: p~o. JĮ telsieciai praeidavo tylūs, nuleidę galvas, nes
taip ~~zai. tuo metu reikėjo, kad atsidurtum už jo sienų. Uz JO sienų atsidūrė ir šie keturiolika niekuo nekalttĮ
žmonių.

V~nd? Šiaulienė-Inčiūraitė pirmaisiais Tarybų valdžios
:netai~ du?o amatų mokykloje sekretore, ten ji įstojo
Į komJaummą. Pirmomis karo dienomis vokiečiai, bombarduodami Telšius, užmušė jos vyrą ir sūnelį. Vanda nekentė karo ir tų, kurie jį sukėlė. Vanda Šiaulienė ir visi kit.i
sušaudytieji buvo kalti tik tuo, kad norėjo laisvo ir laimin~o g"Y".:enimo ne tik sau, bet ir savo vaikams, visiems doriems zmonėms. Jiems patiko Tarybų valdžia! To užteko
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lietuviškiesiems buržuaziniams nacionalistams, kad jie
susid orotų su šiais žmonėmis.
Apie dešimtą valandą vakaro su trenksmu atsidarė kalėjim o kameros durys, ir visi suimtieji buvo išvaryti į „teismą", kui is tuo laiku buvo dabartinio restorano patalpose.
Teismui „vadovavo" žinomi banditai - buvę buržuazinės
kariuomenės karininkai Lapas, Svilas, pagarsėjęs hitlerininkų padlaižis Ramanauskas ir kiti. Nepraėjo nė valanda,
kai keturiolikėll žmonių buvo pasirašytas mirties nuosprendis. Vanda Sitiulienė-Inčiūraitė prieš „teismą" atsistojo išsidraikiusiai s plaukais ir paklaikusiu žvilgsniu, nes nuo
baisių kanktn illltĮ ji pamišo. Justinas Kazlauskas kartojo
tik vieną žodi: ,,Bėgti, bėgti. .. " Kitiems nors tiek geriau,
kad juos „teisi<1" svetimi, o jį - tikrasis brolis, Jonas Kazlauskas,- kt1l<'J1ll10 vyresnysis prižiūrėtojas.
Liepos d vy1110l1klosios naktį, paryčiu, prie kalėjimo
privažiavo su11kv(•:i.1111is. Respublikos gatvę užtvėrė baltaraiščiai bud 11<1!. V 11•ną po kito išvarė pasmerktuosius, suguldė mašinoJ<' k11111psčius. Kai vienas nenorėjo paklusti,
Petkus išsilr<1uk(' pistoletą ir rankena trenkė jam į galvą.
Pasmerktuosius vl't'.C dviem grupėmis. Pabėgti nebuvo jokios galimyb •s
il'itenanto Nakučio vadovaujami sargybiniai stropidi si1ugojo savo aukas. Policijos viršininkas
Juodikis ir jo sc•IHai Petkus, Daukintis, Kvečas, broliai Mi~
lašiai, Indzilcv it 1ai, Vilimavičius ir kiti šaudė žmones.
Taip žuvo šie nekalti paprasti darbo žmonės. O nekaltų aukų krauju susitepę rankas broliai Sidabrai, Kvečas,
Daukintis, Pt'l kus, Juodikis ir kiti paspruko nuo teisėto
liaudies atpildo. Ateis laikas, ir nekaltas kraujas prisišauks
keršto.
* * *
Brenciusl Su baisia neapykanta nevarėniškiai taria šį
žmogžudys! - sako kiekvienas doras Nevarėnų
miestelio gyv ntojas. Visa Brenciaus veikla susijusi su nekaltų žmonių persekiojimu ir žudymu. Buržuazinės valdžios
metais jis - valstybės saugumo departamento tarnautojas,
vokiečių okupacijos metais - Nevarėnų valsčiaus policijos viršininkas. Aktyviausiai Brencius pasireiškė ten, kur
reikėjo žudyti tarybinius piliečius. 1941 metų liepos mė
nesį Nevarėnų apylinkėje, maždaug už 200 metrų nuo Krasauskų gyvenvietės, buvo sušaudyta apie 30 moterų. Šiai
operacijai vadovavo Brencius; ir ne tik vadovavo, bet ir
vardą.
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pats aktyviai šaudė. Jam padėjo geriausi „bičiuliai": F. Sudintas, V. Gaudiešius ir kiti. Išdūmęs į Vakarus, Brendus
nebaigė savo „karjeros". Nuo 1944 metų lapkričio 5 dienos jis mokosi Vokietijoje policijos mokykloje „SS" ,,Gallerau". Dabartiniu metu jis surado užuovėją Jungtinėse
Amerikos Valstijose.
Ne kitoks buvo ir jo sėbras Fabijonas Sudintas. Pats
savo ūkyje dirbti neturėjo kada, todėl pasiėmė karo belaisvį.
Artėjant frontui, Sudintas nušovė jo ūkyje dirbantį tarybinį belaisvį, o pats kartu su kitais išgamomis išrūko
į

TURINY S

Vakarus.

*

*

*

Nebeliko daugiau mūsų žemėje tokių kraugerių. Vieni
pelnytai buvo liaudies nubausti, kiti pasislėpė už vandenyno. Stora velėna užžėlė šimtai kapų. Tačiau žmonių atmintis neužžėlė. Kur budeliai bebūtų ir ką bedarytų, nekaltų žmonių ašarų ir skausmo, kraujo ir kančių niekas
nepamirš. Argi galima atleisti tiems, kurie sužalojo milijonus gyvenimų . Ar galima atleisti tiems, kurie norėjo iš mū
sų pagrobti saulę? Galima pakeisti gyvenamąją vietą, galima pakeisti pavardę, bet nekaltai pralietą kraują, motinų,
vaikų ašaras - kuo pakeisite?
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