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PRATARMB 

l(atalikų religija nuo neatmenamų laikų skelbė, jog 
„kiekvie na valdžia nuo dievo" , ir, nesigailėdama nei 
j ėgų, nei laiko, nuo lat ragino tikinčiuosius būti paklus
niais ponui ir esamai išnaudotoji škajai santvarkai. Va l
dančiosios klasės iš savo pusės nelikd avo skolingos baž
nyčiai, apdovano damos dvasininkiją didžiuliais tu rta is 
bei įvairiomis privil egijomis. Štai Lietuvo s smetoninė 
vyriausybė, re ikiama i įvertindama kunigų „paslaugas " 
stiprinant buržuazinę santvarką, įvedė privalomą reli
gijos dėstymą mokyklose, suteikė dvasininkijai ypatin
gą valstybinę globą ir gara nta vo visapusišką paramą 

bažnyčios nuta rimams bei sprendimams vykdyti. Kiek
vienas dvasininkas, be pajamų iš metrikacijos, kalėdo

jimo, mišių, ekzekvijų laikymo ir t. t. , kasmet gaudavo 
maždaug nuo 1500 iki 3000 litų valstybinę „paramą". 
Bažnytinės žemės sudarė per 20 tūkstančių ha . Todėl 
nenuostabu , kad absoliuti Lietuvos katalikų dvasininki
jos daugum a ne tik rėmė kapitalistinę santvarką, bet ir 
vieningai, nesiva ržydama dėl priemonių, stengėsi atgra 
sinti darbo žmones nuo revoliucinės kovos, šmeižė Ta
rybų Sąjungą, Komunistų partiją, dažnai tiesiogiai iš
duodavo policijai kovojančius darbo žmones ar asme
niškai dalyvaudavo jq areštuose bei gaudynėse . 
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1940 metais atkūrus Lietuvoj e tarybinę santvarką, 
dvasininkija neteko savo luominilj privilegijų, turtų, 

vaidmens visuomeniniame ir politiniam e šalies gyve
nime. čia kaip tik paaiškėjo veidmainiška, prisitaikėliš
ka bažnyčios prigimtis. Ji iškart atsisakė nuo savo tvir
tinimo, kad „kiekviena valdžia nuo dievo" , ir kartu su 
buržuaziniais nacionalistais pradėjo kovą prieš liaudies 
valdžią. O kada prasidėjo Didysis Tėvynės karas, baž
nytininkai, nedvejodami pamynę po kojo mis savo pa
čių skelbiamą „artimo meilės" principą, padėjo vokiš
kiesiems fašistams organizuoti kruviną susidorojimą su 
tarybiniais aktyvistais ir niekuo nek altais valstiečiais, 

gavusiais Tarybų valdžios metais iš buožių ir bažnyčios 
atimtos žemės. 

Traukiantis hitlerininkams, daug elis susitepusių ta
rybinių žmonių krauju kunigų išdūmė su savo buvusiais 
šeimininkais, b vėliau persidangino už Atla nto. Bet dalis 
jų, likę Lietuvoje, nenutraukė ryšių su buržuaziniais na
cionalistais ir aktyviai dalyvavo organizuojant banditinį 

pogrindį, teikdami banditams moralinę bei materialinę 
paramą, siundydami juos prieš tarybinius aktyvistus ir 
naujakurius. 

Šiame leidinyje nebuvo siekiama apitendrinti visų 
piktadarybių, kurias įvykdė katalikų dvasininkija ir 
jos tarnai Lietuvoje per minimą laikotarpį . Čia paimta 
tik keletas atsitikimų eilėje Zemaitijos rajonų ir, re
miantis išlikusiais archyviniais dokumentais, atskirų 
asmenų parodymais bei pasakojimais, aprašoma, kaip 
kunigai asmeniškai dalyvavo ar padėjo buržuaziniams 
~.acionalistams ir okupantams žudyti tarybinius pilie
cms. 

Šiandien Tarybų Lietuva džiaugiasi laimėjimais vi
sose gyvenimo srityse. Kartu su visa daugiamilijonine 
tarybine liaudimi mes užtikrintai ir tvirtu žingsniu žen· 
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giame į dar šviesesnį rytojų. Ir nors laikas viską lygina, 
bet šių šiurpių mūsų gyvenimo puslapių, kuriuos įrašė 

į lietuvių taut os istoriją katalikiškoji dvasininkija ir bur
žuaziniai nacionalistai, užmiršti negalime. Teg ul tai pri
mins jau najai kart ai, jog ne rožėmis buvo klotas Lietu
vos darbo žmonių kelias į l :iimę. Tegul primin s, jog 
reikia budėti, kad tai daugiau nepasikartotų . 



ILGAI PRISIMINS UZVENTIŠKIAI. .. 

Tamsos gaivalai pabunda 

Visą rytą per Užventį 'traukė f dšislinė karia una. 
Važiuoti, pėsti , raiti. žals vos uni formos, atra itytos ran
kovės, prakaituoti veidai, pasitikėjimo kupini žvilgs
niai. 

Sveikindami užkariautoju s, beveik be perstojo skam
bėjo bažnyčios varpai. Prie didžiojo altoria us už „civi
lizacijos išgelbėjimą" Hitlerio garbei klebonas Santa
ras, degant visoms žvakėms, laikė pamaldas . Plerpė 

vargonai, dievo vielininko bosas drebino bažnyčios 

skliautus ir, netilpdamas vidu je, veržėsi į šventorių . 

O už med inių bažnyčios sienq , tar tum prita rdami 
klebonui, plyšojo girti balsai, traukdami dainušką, pa
siekdavo ausis grubūs keik smai, šūviai. Tai pasiskelbė 

apie save išlindę iš visų skylių nauj os tva rkos gerbė
jai - vietiniai nacionalistai: buožių sūneliai , buvę sme
toniniai karininkai , policinin kai ir visi tie , kuri e pasi
ju to esą nuskriausti Tarybų va ldžios. 

Netrukus, eidama iš lūpų į lūpas, miestelyje paskli

do žinia, jog ginkluotiems nacionalistams vadovaująs 
buvęs Užvenčio, o vėliau Baisogalos vikaras Vilius 
Francūzevičius . Pradžioje daug elis netikėdami kraipė 
galvas, o religingos moterėlės a tvirai piktinosi tokiom 
kalbom. ,,Susidės, mat, kunigėlis su tais pijokai s. Ir kaip 
liežuvis apsiverčia šventą dva siškio vardą žeminti", -
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triuk šmavo jos. Tačiau pati es Francūzevičiaus pasiro
dymas mieste lyje su baltu raiščiu ant rankovės ir su 
šautuvu, girtos ginkluotos svitos lydimo, greitai išbl aš
kė visas abejones ir atvėsino pačias karščiausias galva s. 
Tos pačios moterėlės, išvydusio s jį, žegnojosi ir su bai
me traukėsi iš kelio. Ir ne tik jo s. Pamatę šią gir tą gau
j ą, skubiai slėpėsi į pirmą pakliuvusią tarpuvartę visi , 
kam tekdavo ju os sutikti. 

O Francūzevičius, nesivarž ydamas, jo g vi etoj e kr y
žiaus ir brevijo riau s laiko rankos e vokišką šautuvą, 

atv irai gąsdino savo buvusius parapijiečius. 

štai iš už kampo kr epšeliu nešina pasirodė senutė 

Pocienė. Kolokš as, pakėlęs į viršų šautuvą, iššovė . Mo
terėlė iš baimės net pritūpė, paleisdam a iš rankų kr ep
šelį, iš kurio ant šaligatvio pabiro kelet as bulvių. 

Palikusi savo „turtą", su tarti nio banditų gage nimo ly 
dima, Pocienė skubiai pasislėpė len tine tvora aplv er ta
me kieme. 

- Bijo ubaga i. Matai ka ip nuo mūsų skuta, - pat en
kintas savo padėj ėjo išmone , nusijuokė Francūzevi

čius. Ir čia pat su pik tu džiaugsmu pridūrė : - Ne truku s 
mes juos taip pasp irgin sim, kad ir sprukti nebebus kur . 

Tačiau ne visi banditai šaudė tuščiai. 
Neto li miestuk o, Dvarčiaus miškelyje, trys Francū

zevičiaus gaujos dalyvi ai susidūrė su begink liu Stepu 
Juozapavičium. Kerštu užsidegė banditų akys, pam a
čius apylinkėj e gerai žinomą komunistą. Stepon as pas
kutiniu metu buvo Žeimelio valsčiaus partorg as ir, 
traukiantis Raudon ajai armij ai, nusprendė pasilikti pr ie 
šo užnug aryje, kad vėl, kaip smetoninės reakcijo s lai
kais, galėtų organizu oti pasipriešinimą prieš fašis tus. 
Dėl to jis, nieko nelaukdam as, naktį išskubėj o iš Žei
melio pas buvusius pogrindžio dra ug us. Pakeliui su tiko 
raudonarmiečių grupę - ir mišku , aplenkęs miestelį, 
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kuriame jau šeimininkavo fašistai, išvedė juos iš ap
supimo. Bet savęs išsaugoti nesugebėjo. 

Bijodami susitikti su atviru seno pogr indininko 
žvilgsniu, jie užrišo jam akis ir, mušdami šautuvų buo
žėmis, įsakė eiti pirmyn. 

Vienišai nuskambėjo du šūviai, užgesinda mi Zeime
lio valsčiaus partorgo gyvybę. 

Paskubom apkraustę kišenes, trys žmogž udžiai nu
skubėjo miestelin pasigirti savo „žygdarbiu" Francūze
vičiui, palikę po krūmu žmogaus lavoną su užrišta ant 
akių purvina skepeta. 

Pasitarimas 

Tirštai prirūkytoje baltaraiščių būstinėje prie žalia 
staltiese uždengto stalo sėdėjo tr ejetas žmogystų. Stalo 
galą buvo užvaldžiusi stambi Francūzevičiaus figūra. 

Dešinėje stalo pusėje nerangus ir aptingęs sėdėjo Ko· 
lokša::. Tai prasigėręs smetoninės armijos leitenantas, 
už „nuopelnus" vadinamajam LAF'ui 1, kurio aktyvus 
narys jis buvo nuo pal prad žios , dab ar teisėtai užimąs 

gaujos vade, padėjėjo vietą. Ir dabar, jausda mas savo 
padidėjusį autoritetą, jisai laikėsi ypač oriai ir išdidžiai. 
Jo sudžiūvęs kaip ašaka liemuo, apt emp tas nuzulintu 
smetoninio karininko mundi erium, buvo visiška prie
šingybė kriošinčiam šalia jo čepauskui. Storas, su iš· 
dribusiu didžiuliu pilvu, kuris sėdint rėmėsi į kelius, ne
trukdė jam be perstojo sukiotis ir judėti , o mažos , giliai 
slypinčios kiauliškos akutės riebiam e veide tiesiog šau
dyte šaudė nuo vieno daikto prie kito . Nors Čepauskas ir 

1 LAF - ,,Lietuvių aktyvistų fron tas" , hitl erin ei žva lgyb ai tiesio• 
giai vadovaujant, 1940 m. įkurta fašistinė organizacija, turėjusi tiks· 

Ią šnipinėjimo ir diversijų būdu paruošti kelią hitlerinės armijos puo
limui prieš TSRS. Red. 
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skyrėsi nuo Kolokšo savo išvaizda ir chara kt eriu, tačiau 
tai netrukdė jiems būti gerais draugais . Anksčiau juos ri
šo bendra degtinės aistra, ką nesunku pastebėti iš jų 
išpurtusių veidų. Vėliau jų draugystė tapo sutvirtinta 
bendru dalyvavimu LAF'e, o pastaruoju metu - vie
ningu noru pasiplėš ti ir pataisyti visiškai pašlijusią fi
nansinę padėtį. 

Viena kėdė pri e stalo dar buvo tuščia . 

Francūzev ičius nekantraudamas žvilgčiojo į lai kro
dį ir, laikas nuo laiko pri eidamas prie lango , žiūrėjo 
į gatvę. Ji buvo kaip iššluota . 

- Vanas, mūsų gerbiamas klebonas, tur būt, su po
nia Nina niekaip negal i atsisveikinti ,- pasišaipė če
pauskas . 

- Negi klebono romanai po to skandalo nepa sibai 
gė? - pasiteiravo kažkuris . 

- Kur ten pasiba igs, turint šitokią silpnybę mote
riškai giminei, - piktai burbtelėjo Kolokšas, kuriam pra
dėjo įgristi ilgas laukimas. 

- Kunigėlio širdelė, kad ir šve ntais aliejais patep
ta, vanas, kad ir švenčiausiais sakramentais suvaržyta, 
ale vis tiek maištą kelia prieš celibatą 1• Che, che, che . . . -
pat enkintas savo paties sąmojurn, kv atojosi Čepauskas, 
prilaikyda mas rankomis krutantį nuo ju oko pilvą. 

Francūzevičius turėjo galvoje triukšmą, kurį savo 
ganytojui dar 1939 metų gale buvo sukėlusios vietinės 

dava tkos . Viskas prasidėjo nuo to, kai dvaro panaktinis 
Leonas Riškus ėmė pastebėti beveik kas rytą auštant kl e
boną Santarą išeinantį iš dvaro rūmų. Smalsus žmogelis 
greitai nustatė, jog dvasiškas tėvelis ilgas ruden s naktis 
trumpina pas dvaro savininko Smilgevičiaus dukterį 
Niną Petrošienę. Prasidėjo kalbos. O čia dar bažnyčios 

1 Celibat as - pr ivalomas katalikt1 dvasi ninkq n esituo kim as. Red. 
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maršalka sukėlė visus ant kojų dėl dingusių liturginių 
rūbų: kamžų, albų, altorių uždangalų, kilimų ... Išklau
sinėjus bažnytinių rūbų plovėją Domicėlę Baltikauskaitę 

ir zakristijoną Antaną Molį, paaiškėjo, jog uždangalus 
ir kilimus klebonas išvežęs namo pas tėvus, o iš albų 
ir kamžų pas vietinį siuvėją prisisiuvęs sau ir savo šei
mininkei nemažai apatinių rūbų: kelnių, baltinių, lieme
nėlių ir t. t. Davatkų pasipiktini mui nebuvo ribų, ir Tel
šių vyskupui buvo pasiųstas skunda s su visų klebono 
,,darbelių" aprašymu. Tačiau skundikės nebuvo numa
čiusios vienos aplinkybės, kad San tnras buvo kunigų 
seminarijos rektoriaus prel ato Vin cento Borisevičiaus 

auklėtinis ir net giminaitis. Todėl net rukus pašlijusios 
Užvenčio klebono šlovės gelbėti atskubėjo Varnių de
kanas Gaidelionis. Grasindamas uždrausti imti komuni
ją visiems, kas kels balsą prie š kleboną , tasa i greitai 
užkimšo davatkoms burnas ir atslatė tvarką parapijoje. 

Pagaliau visas sušilęs pasirodė Santarus ir, atsipra
šęs už pavėlavimą, užėmė laisvą vietą prie stalo. 

Pasitarimui vadovavo pats Francūzevičius. 

- Garbingi Lietuvos patriotai! Ponas klebone! Pra
ėjo palyginti nedaug laiko, kai mes, susibūrę į garbin
gas LAF eiles, šaunaus pulkininko Skirpos vadovauja
mi, pradėjome mirtiną kovą pri eš skurdžių ir bedievitJ 
valdžią. Šioje kovoje mes nebuvome vieniši. Mus rėmė 
pats fiureris, kuris grąžino pagrobtus iš mūsų turtus bei 
valdžią ir šiandien laukia iš garbingų Lietuvos patriotų 

dar aktyvesnių žygių prieš bendrą visų mūsų priešą -
bolševikus. 

Jis, kaip prityręs oratorius, apmetė žvilgsniu spok· 

sančius į jį ,,garbingus patriotus" ir sprangiai užsikosėjo. 
Pametęs mintį, dar kurį laiką painiodamasis vapaliojo 
apie užkrečiantį bolševizmo idėjų pavojų, paskui neti· 
kėtai užbaigė: - ,,šaudyti juos reikia be gailesčio!" 
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San taras, čepsėdamas lūpomis, tartum gardžiuoda
masis savo pali es žodžiais , pritarė Francūzevičiui: 

- Mūsų maldos ir viešpaties gailestingumas išgel
bėjo parapiją nuo bolševizmo. Tačiau šventoj i kova dar 
nepasibaigė. Raudonasis pavojus paliko savo sėklą, ku
ri kaip piktžolė kviečių lauke giliai sulei do šaknis į mū

sų tautą . Bet jau išmušė atsiskaitymo valanda, ir mes 
išrau sim šią sėklą. 

Pasitenkinimo išraiš ka nušvietė besiklausančių kle
bono kalbos veidus . Parapijos dvasios vadas išreiškė 

kaip tik tai, kas buvo šiuo metu svarbiausia . ,,Aš ir tik 
aš turiu vadovauti šiai atsiskaitymo akcijai. O vėliau 
fašistai manęs nepamirš. Geresnės prog os išlikti val
džioje nea tsiras. Dabar ar ba nieka d",- greitai sumetė 

mintyse Francūzevičius. ,,Šaudyti moku geriau, negu 
kas kitas. Be manęs jie neapsi eis. Bet sunaikintųj lJ tur
tas liks, ir savo dal į aš sugebėsiu atsiimti", - pat enki n
tas mąstė Kolokšas. 

Ir lyg atspėdamas Kolokšo mintis , Santaro balsas vėl 
nutraukė laikinai susidariusią tylos minutę. 

- Istorinių įvykių kryžkelėje aš klau siau savęs, ar 
turim e teisę šiandien gailėtis tq, kurie kėsinasi į šven
tos bažnyčios turtus ir galybę, ar galima leisti toliau 
niekinti Marijos žemę tiems, kurie Golgotos kaln e nu
kankino nazarietį Jėzų? Atsakymą suradau šv . Jono 
evangelijoje, kur pasakyta: ,,Imkite į rankas šventąją 

dvasią ir skelbkite kryžiaus karą pragaro vartams." 
Todėl dar vakar su ponais Kolokšu ir čepausku ap
svarstėme ir atrinkome kenksmingus parapijai žmo nes. 
Nuo jų, mūsų nuomone, ir reikėtų pradėti, o paskui 
ateis eilė žydams,- ramiai, lyg kalbėtų apie pasiruo
šimą škapliernos atlaidams, dėstė toliau klebonas. Ir, 
prislopinęs balsą, jis ėmė minėti vieną po kitos va ls
čiaus gyventojų pavardes. 
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Pasitarimas užsitęsė. Po kiekvieno pas isakymo au
go pasmerktųjų skaičius. 1 ė viena pasiūlyta auka ne
buvo atmesta. Susirinkusieji klausėsi , šėtoniškai šypso
josi ir, pritardami vieni kitiems, tylom lin gav o galvo mis. 

Viešpatie, jei tu esi, sugrąžink man sūnų . .. 

Smarkus trenksmas į duris meste išmetė iš lovos se
nąją Pocienę, paryčiu prisnūdusią po nemigo nakties 
prie sergančio sūnaus lovos . Atstūmusi velkę, ji išvydo 
atkištus į save šautuvus ir susitik o akim is su tais pačiais 
ginkluotais žmonėmis, kurie dar vakar ta ip smarkiai ją 

buvo išgąsdinę prie Malūno gatvės ka mpo. 
- Kur dėjai savo benkartą,- pasig irdo grubus bal

sas. Ir, nelaukdami atsakymo , nustūmę į šalį apstulbu
sią moterį, atvykėliai sugarmėjo į kambarį. 

Banditams vadovavo gerai žinom as miestelio valka
ta Tadas Janavičius, kuris, pragėręs moti11os 90 ha ūkį, 
dabar tapo vienas iš pagrindinių buri.uazinės gaujos 
veikėjų. 

Pranas Pocius, Užvenčio valsčiaus milicijos darbuo
tojas, subintuota galva gulėjo lovoje . Prieš porą dienų, 
bevažiuojant dviračiu tarnybiniais reikal ais į kaimą, jį 

buvo sunkiai sužeidę buožiukai : broliai Čilinskai ir Sa
kalas . Išgirdęs banditų balsus, ji sai silp na ranka pa
bandė pasiekti po pagalve gulėjusį pistoletą. Bet jau 
buvo vėlu. 

- Pakliuvai komsomolce! - apsidžiaugė Janavičius, 

sugriebdamas už rankos.- Matai dar ginkluotas bestija. 
Na, dabar nebeištrūksi. 

Suklupusi ant kelių, paplūdusi ašarom is prašė senu

tė neliesti sūnaus, nors kolei sutvirtės. Tačiau nejaudino 
jų motinos maldavimai ir ašaros . 
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- Bus geras, molin, ir toks laukams patręšti,- pa si
šaipė kažkuri s. 

Svyruoj antį iš nusilpimo, įrėmę šautuvus, nusivarė 

jaunuol į į valsčią 

Blaškėsi po kambarį, lyg pašauta paukštė, likusi vie
na senutė. Rovėsi žilus plaukus ir šliaužiojo prieš Kris
taus kančią . 

- Dieve, už ką baudi? Už ką atimi mano maitintoją. 
Viešpati c, j ei tu esi, sugrąžink man sūnų, juk tu matai, 
kad ji s nekaltas . . . Bet bejausmis buvo nukryžiuotojo 
ve idas , kaip ir tų, kuri e išsivedė jos sūnų . .. 

Aleksui Jasinskui pusryčiaujant, pro langą šmėkš

telėjo keletas ginkluotų žmonių. ,,Nejaugi manęs,- dyg
telėjo skaudi mintis . Bet čia pat jis nusiramino .- Aš 
nieko blogo nepadariau. Visa mano kaltė, kad žmonės 
buvo išrinkę valsčiaus pirmininku . Dirbant , rodos, nie
kas manim nesiskundė." 

Tuo tarpu ant slenksčio pasirodė baltu raiščiu per
rišta rankove nacionalistas Jarutis ir, laikydamas ran
koj e paruoštą šautuvą, pareikalavo: 

- Ginklą ir partinį bilietą. Vikriai! 
- Nepartinis. O ginklo neturiu. 
Nenul eisdamas šautuvo , Jarulis įsakė išversti kiš e 

nes ir tik tada peržengė kambario slenkstį. Prisiartinęs 

pri e Alekso, slėpdamas kreivą šypseną, paklausė: 
- Tai, išeina, jau po valdžios? - Ir piktai užbai

gė.- O už išdalintą žemę atsi skaityti e isim pas FrancC1-
zevičiq . 

Apsirengęs Jasinskas paprašė : 

- Leiskit su vaikais ir žmona atsisveikin ti. 
- Glamonėtis nėra kad a. Įsakyta pris tatyti ne-

de lsiant. 
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Ankštoje, tvankioje, sausakimšai žmonių prigrūsto
je kameroje, į kurią pateko J asinska s, buvo daug senų 

pažįstamų. 

- Už ką gi tave areštavo, Ju ozai? - nusistebėjo 

jis, pamalęs nauj akurį I<liženlą iš Daugėnų kaimo. 
- Dabar daug nereikia. Kaimynai buožės Zablockis 

ir Armalis čia atvarė. Vis dėlto pustrečia hektaro, ku
riuos draugas Priščepionka su Juozapavi čium iš jų 

man buvo prirėžęs. 
Antanas Juozapavičius - Užvenčio pa rl orgas ir keli 

valsčiaus aktyvistai suspėjo pasit rauk ti su Raudonąja 

Armija. O Priščepionka - valsčiaus žemės komisijos 
pirmininkas - gulėjo sumuštas čia pat, kameros kam
pe. Jis ką lik buvo grįžęs iš nacionalisltĮ būstinės, kur 
jį, Kolokšui ir sargybiniam s Rad žiui bei Butmėnui pa· 
dedanl, lardė pats Francūzevičius. Skaudėjo sudaužytą 
kūną, bel jis buvo palenkintas: kank intojai neišgirdo iš 
jo lūpų nei aimanų, nei pasigailėjimo prn šymo. Tegu 
žino, jog komunistai nesižemina. 

Sekantį tardymui išvedė Antaną Rimkų. Plačiapetis, 

tvirtai sudėtas malūno darbininkas , kaip ir jo likimo 
draugas Priščepionka, nerodė baimės prieš Francūze
vičių. 

- Bolševikams parsidave i,- sušnypštė tasai, vos 
pasirodžius Rimkui ant slenksčio. 

- Apsirinkat. Aš pats komunist as . 
- š tai kaip? - išsižiojo Francūzevičius. - Butmė-

nai, dvigubą porciją bolševi kui. 
Bulmėnas - senas smetoninės slaptosios policijos 

agentas ir aktyvus šaulių organi zacijos narys su šuniš
ku paklusnumu puolė vykdyti Francūzevičiaus įsaky· 
mo. Tačia u, tik atskubėjus į pagalbą Kolokšui, su dide• 

!iu vargu jiems pavyko parmesti ant grindų Rimkų. Pa· 
sipylė rimbo smūgiai. 
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Iš kabin eto Anlaną išvedė užtinusia ak imi, k eliose 
vietose perplėšta palaidine. Pro jo s skyl es nuogame 
kūne ryš kiai matėsi kruvini ruožai. 

O Francūzevičius dar ilgai negalėjo nurimti ir al· 
gauli pusiausvyrą. Žaibuodamas vieni nt ele sve ika savo 
akimi, j is svaidė perkūnus ir siuntė visa s p ragaro jėgas 

an t lJolšcvikų galvų. 

Jčlu antra diena kankinosi kalinia i trošk ioj e kam t~
roj e. Nei maisto, nei vand ens ni ekas nedavė. Visi šk ,1i 
nusilpęs, Pocius, pu siau kliedėdamas, maldavo draugų 

duoli ats igert i. Bet kuo jie galėjo padėti sužeistaja m, j 3i 

į jtĮ pra šymus vi e loj va ndens pasig irsdavo gir to sargy 
binio balsas: 

- Prisigersit gre it savo kraujo, bolševi kai. 

Į kamerą įstūmė dar vieną. Tai bu vo gretimo kaimo 
valstietis laisvamanis Križastonas J anu šas . 

- Štai ir aš su jumi s,- ieškodamas vietos prisės ti, 
karčiai nu sišypso jo jis. - Norėjau palengvinti jC1sų k an
čias, bet patį patupdė. 

Iš ma žaka lbio J anu šo kalini a i trumpai išgirdo jo 

arešto aplinkyb es. Sužinojęs, kad baltaraiščiai suėmė 

beve ik visus j o artim uosius drau gus, ilgai negalvo da
mas, pasmeigė vienintelį auginamą paršiuką ir, išviręs 

pusę mėsos, a tvežė į kalėjimą. Į visus jo pra šymus leis

ti perduoti maisto kalini ams ni ekas nekreipė nė dėme

sio. Paga liau kažka s pa tarė kr eiptis į Francūzevičią Ta

sai sužinoj ęs , j og J anu šas suimtqjų tarp e giminių ne turi 

ir pamalęs didžiulį krepšį maisto , vi siškai įsiu to ir įsa
kė mėsą konfiskuoti, o jį patį nede lsiant pasodinti pas 
dr augu s. 
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2elvių miškelio tragedija 

Visus va lsčiaus žydus suvarė į vieną pastatą . Kęsda

mi nesibaigiančius pasityčiojimus, lazdų bei kumščių 

smūgius, jie kas rytą, baltaraiščių lydimi, buvo varomi 
grupėmis įvairiems darbams į m iestelį. O kai darbo ne
atsirasdavo, versdavo be tikslo nešioti iš vietos į vietą 

akmenis arba kelintą kartą šluoti vis tą pačią purviną 
gatvę. Kartu su žydais išvarydavo Pocienę, Juozapavi
čienę, Jazdauskienę ir dar kelia s senute s, kurių sūnūs 

buvo suimti ar pasitraukę į Tarybų Sąjungos gilumą. 

Kartą , eidamas į baltaraiščių štabą, Santaras sustojo 
pažiūrėti įdomios scenos . Visiškai gir tas Kolokšas mušė 
su bizūnu žydus, vis taik ydamas užki rst i per veidą ar 
galvą . O saugojęs šią grupę Butmėnas pataikaujančiai 

Nel Šanlara s nusijuokė, pamatęs tokį Kolokšo išra 
dingumą. Ji e jau buvo beeiną toliau, bet tuo tarpu 
j iems kelią pastojo netoliese dirbęs Feldema nas . Glam 
žydamas rank oje kepurę, jis nedrąsiai paprašė: 

- Ponas Santarai, ar dar nežinote, kada mus palei s? 
Kai mes nuvežėm j ums visą savo turtą, sakėte, kad 
mūsų niekas neareštuos . Bet mus ar eš tavo . Gal mes 
ne taip ką nors padarėme ... 

Klebonas susiraukė, tartum rūgštų obuol į užkandęs, 

ir ranko s mostu nutraukė jį . 

- Ko čia dabar dej uoji , juk nieko p ikto j ums ne
daro . Padirbėsit ir pareisi t. 

Feldemanas dar kažką norėjo sak yti, bet Kolokša s, 
užsimojęs bizūnu, suriko: 

- Marš iš akių, kol sve ikas snukis ! 
Zmogelis paskubomis pasitraukė. 

kikeno iš šios „nekaltos " savo viršin inko išdaigos . 
Tą patį vakarą, Francūzevičiaus n urody mu, į Zelvių 

Pastebėjęs nuošaliau dirbančias Pocienę ir Jazdaus-
. . . . . . . .. . . mišką buvo nuvar yta pirmoji pasmerktųjų parti j a. Nuo -

kienę, Koloksas nusvJrduhavo pne JŲ Ir dar is tolo eme šaliau atsistoję Francūzevičius su Kolokšu vadovavo 

rėkauti : žudynėms. Klykė vaika i, blaškėsi motinos, nenorėda-
- Jazdauskien, kur tavo Boleslovas?! Palauk, greit ' mos paleisti iš rankų savo mažyčių. O prie duobės dar

pagausim ir jį! O tavo benkartas greit bus po velėna,- bavosi sužvėrėję nacio na listai: Butmėnas, An tanas J an
tyčiojosi jis iš Pocienės.-Matot , kaip gera bolševikus kauskas, Zablockis , du broliai Piežai, Mackevičius, J a-
išauginU5. navičius , Poškus ir dar keletas. 

Sudrožęs keletą kartų tylinčioms moterims bizūnu, Kaip viščiukai įsikibę dr eba, gla usdam iesi p rie sa-
buvo beeinąs toliau. va motinos, penki Cilės Olšvangienės vaikučiai. Pilnos 

- Ar ne pakeliui, ponas Kolokšai? - pasiteiravo ašarų ir siaub o akylės, nuk reiptos į motiną, atrodo k lau-
šantaras, stovėdamas kitoje pusėje gatvės. sia j os: ,,Tiek kartų saugoju si mus nuo visok ių pavojų, 

- Ein moment, klebone.- Ir, atsisukęs į čia pat dir- ar sugebėsi dab ar ap ginti nu o šitų svetimų, piktų dė-
busius kelis žydus, įsakė: džių ." Ach, jei šie bud eliai suprastų motino s kančią, gal 

- Gult į purvyną, kiaulės. neišdrįstų liesti šių nekaltų, ką tik pradėj usių gyve n ti 
būtybių . Aidi šūviai, deju oja sužeistiej i. š tai J·au ir pri e 

2:monės, Kolokšo bizūnu ir Butmėno kumščiu rnu· o 
lšvangienės sku ba Janavičius. Pribėgęs a tplėšė n uo 

šami, sugulė į gatvės purvą. Zengdamas jų nugaromis, 
motinos du mažyčius ir čia pat, jos akyse, trenkęs 

lyg lieptu, Kolokšas perėjo į kitą pusę . 
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viena i kila sulriuškino jų galvyl cs. Lyg sužeislo žvė
ries kl~iku/riksmas minutei nuslelbia kitus garsus. Pa
klaikusiomis akimis puolė prie savo vaikų žudiko 01-
švangienė, bel vokiškas durluv as pervėrė jos krūtinę. 

- Statykit prie duobės! Iššaudysit vieni kitus, idiQ
Lai! - rėkia Francūzevičius , matydamas, kaip išsitepę 

nekallų žmonių krauj u girti band itai vaikos i savo au
kas. Tačiau bendrame riksmo ir šūvių tr iukšme niekas 
jo negirdėjo. 

Pagaliau šiurpi Lyla apgaubi a pušimis ir eglėmis už
augusią daubą. Pro medžių viršūnes pasirodęs mėnulis 

Lrumpam nušvietė šviežia i iškastą, gaus iai krauju ap
laistytais pakraščiais duobę. Suvirtę be tva rkos kūnai 

mirties agonijos iškre iptais veidais negyvoje mėnulio 

šviesoje atrodė klaikiai . 

,,Visq neiššaudysi t!" 

Kada suimtuosius pasiekė žinia apie žydų sušaudy
mą želvių miške, ne vienas iš j ų paga lvojo , kad gal ne

trukus ir jiems reikės at sisto ti prie duobės. 
Ir, lyg patv irtindamas jų mintį, sekantį rytą, kelių 

sargybinių lydimas, kamero je apsilankė kl ebonas. Kaž· 

kas iš kalinių nelinksmai ištarė: 
- štai ir krank lys pasirodė. Paju to, tur būt, kad 

mūsų valandos suskaičiuotos. 

Praleidęs negirdom šiuos gana gars iai pasaky tus žo· 

džius, Santara s perdėtai saldžiu balsu kreipėsi į suiro· 

tuosius. 
l 

- Atėjau pas jus krikščioniškos pareigos skatina· 

mas ir noriu padėti apvalyt i jūsų sielas nuo slegiančios 
nuodėmių naš tos. 

Iš kampo pasigirdo J asinsk o ba lsas : 
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_ Kad mes, klelJone, nekvielėm tavęs . Kaip iki šiol 
nesinaudojom jūsų paslaugomis, taip ir dabar pagei dau
tume mūsų netrukdyti. 

Klebono veidas truputį pabalo, bet jis greitai susi
valdė. 

- Išdidumas, sūnau, kalba tavo lūpomis. Tačiau ne
užmirškit e, kad, atvėrę savo sielą diev o tarnui, ga lite 
Lurėti ir žemišką, ir dangišką naudą. O kas žino, ga l ne
trukus reikės stoti prieš aukščiausiąj į teismą ... 

Neduoda mas pabaigti, prie klebono prisiartino Priš
čepionka ir griežtai pa reikalavo: 

- Užteks, klebo ne! Sugraudinti mus sunku, o įbau

ginti juo labiau . 
- Tegu nešdinasi iš kur atėjo! - pasigirdo pa si 

piktinę balsai ir, palaikydam i Priščepionką, iš savo vie
tų ėmė keltis kiti kaliniai: Narav eckas , Rimkus, Janu 
šas ... Pastebėjęs lai Santaras paskubomis atbulas pra 
dėjo trauk tis durų link. Tiktai apčiuopęs durų rankeną 

jis pasijuto drąsesnis ir jau nuo slenksčio visiškai pasi
keitusiu balsu, kuriame nė žymės nebuvo likę anksty 
vesn io švelnum o, riktelėjo: 

- Kaip gyvuliai, be nuodėmių atleidimo, be šventos 
komunijos norite nudvėsti?! Tai dvėskite. Pragaro var
tai tok iems atvir i! 

Ir, trenkęs durimis, pasišalino kartu su savo pa lydo 
vais. 

Abejonių nebuvo. Pasilikus ieji ka meroje po šių ne 
dviprasmiškų klebono žodžių galuti nai įsitikino, kad j ų 
likimas išspręstas. 

Tačiau nacionalistai kažko delsė. Prasidėjo ka nk in a
mai ilgos lauk imo valandos .. . 

Kalini ai pro geležinėm gro tom užkaltą langą maty
davo, kaip ryta is iš ki emo išriedėdavo pil nas Francūze
vičiaus gaujos dalyviq sunk vež imis, dėl savo švies ios 
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spalvos pačiq bandilq ironiškai pramintas „Baltąja gul
be". Vakare tuo pačiu sunkv ežimiu girta gauja grįž
davo atgal, bliaudama nešvankias dainas . Po kiekvienos 
tokios išvykos čia pat kieme prasidėdavo prisiplėštų 
daiktu iškrovimas, paskui dalybos . Dalybos būdavo 
triukšmingos. Atsiėmus Francūzevičiui savo dali, liku
sieji plėšdavo vieni kitiems iš rankų sukruvint us rūbus, 
tempdavo parsivežtus daiktus . Dažnai šios dalybos 
pasibaigdavo muštynėmis. Miestelio gyvent ojai šnekė

jo, jog dėl šių ti~siog nuo nužudytųjų nuvelkamų rūbų 
baltaraiščių gauja mielai vykdavo šaudyti nekaltus 
žmones į Kėdainius, Šiaulius ir Žagarę. 

Aušo sekmadienio liepos 8-sios rytas. Truputį apsi
niaukęs, miglotas, bet šiltas. Pro atvirą kameros langą 

sklido nematomo vyturio giesmė, malūno tvenkinyje 
net užsikirsdamos kvatojosi varlės, žvangino grandine 
per naktį palikta žalmargė. 

Nežiūrint ankstyvo laiko, kameroj e niekas jau ne· 
miegojo. Bundančio ryto garsai, skaudžiai atsiliepdami 
krūtinėje, iki ašarų jaudino laukų platybėse užaugusius 
žmones. 

- Šienu kvepia,- prigludęs prie langelio ir godžiai 
traukdamas gaivų rytmečio orą, ištarė Antanas Janušas. 

- O manoji, tur būt, jau atsikėlusi. Ruošiasi melžti 
karvę,- lyg pats sau pridūrė susimąstęs Kližentas. 

,,Kažin kur dabar kiti mūsiškiai: Grikšta, Ališaus· 
kas, Jazd auskas, Juozapavičiai. .. Ar pasisekė išvengti 
nacionalistų nagų? - neb e pirmą kartą, galvodamas 
apie senus pogrindžio draugus, mintys e spėliojo Prišče· 
pionka. Ta pati mintis vargino ir daugelį kitų kalinių. 
Lyg pajutęs, kas slegia Priščepionkos krūtinę, prabilo 
Rimkus: 

- Sprendžiant iš to, su kokiu skubotumu fašistai 

pradėjo masines nekaltų žmonių žudynes, Hitleris su 
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savo pakalikais neilgai čia ru ošiasi ponauti. Raudono
sios Armijos jie niekad neįveiks. Be to, ir mūsų drau
gai, išlikę laisvėje, gerokai apgadins jiems kraują. Ech, 
kad taip dabar ištrūkus į laisvę, pas savus .. . 

Rimkaus žodžiai, žadindami viltį, dar labiau kėlė 

laisvės troškulį . O laisvė taip netoli, čia pat už tų gele
žinių grotq. Bet kodėl vos užgimusią viltį tai p dažnai 
sugriauna žiaur i ir negailestinga tikrovė. štai ir dabar, 
galvodami apie laisvę, vargu ar nujautė kuris nors iš 
jų, jog šis gaivus vasaros rytas - paskutinis jų gyve
nime, kad šie prasimušę pro rūką saulės spinduliai nie
kad daugiau nebešil dys jų išvargintų kūnų. 

Kažkoks naujas triukš mas atka kliai smelkėsi į šį 

rytmečio garsų derinį. J is augo, stiprėjo, kol pa galia u 
pavirto į gerai atskiriamą mašinos ūžimą. Sunkveži mis 
įsuko į kiemą ir sustojo pas priebutį. Iš jo išsivertė 

Francūzevičius ir nemažas būrys baltaraiščiq. Kažkuo 
įtartinas atrodė šis ankstyvas pati es Francūzevičiaus vi
zitas. 

Netrukus pasigirdo rakinamtĮ durų girgždesys, ir ant 
slenksčio pasirodė Kolokšas . Už jo nugaros , laikydami 
rankos e šautuvus, stovėjo Janavičius, Butmėnas ir dar 
keletas atvykėlių. 

Po vieną į mašiną,- trumpai įsakė Kolokša s. 
Nuo pat priebučio iki mašino s abiejose pusėse su 

paruoštais šautuv ais išsirikiavę baltaraiščiai sudarė lyg 
koridorių, kuriuo kaliniai buvo varomi pri e mašinos. 
Jos viduj e kiekvieną įlipantį pasitikdavo nacionalistų 
gaujos dalyvis Petravičius ir izoliuota viela stipriai su
verždavo užpakalyje rankas. Kada visi kaliniai buvo su
sodinti, juos iš visų pusių apsupo, įsitaisę pakraščiuose, 
ginkluoti baltaraiščiai. Francūzevičius davė paskutinius 
nurodymus Kolokšui , ir tasai , atsisėdęs prie šofe rio, lie-
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pė važiuoti. ,,Baltoji gulbė" pasuko Šiaulių link ir, kel
dama dulkes, nurūko vieškeliu. 

Šiaulių nacionalistai savo Užvenčio kole gas sutiko 
be ypatingo entuziazmo. 

- Savų net-mim kur dėti, o čia dar svetima is rūpin
kis. Vežkite kur norite, nepriimsim. 

- Jei vietos nėra, galite sušaudyti ,- pasiūlė Kolok
·as. 

- O jūs kokie ponai! Gal šaudyti atprato te? - pik-

tinosi tie. 
šaudyti jie nebm o atpratę . Tačiau suimtųjų tarpe 

burn nemaža baltaraiščių pažįstamų ir net giminių. Dėl 

to žudynės nežadėjo būti malonios, ir šiandieną jie be
,·elijo šį „darbą" perleisti šiauliški ams banditams. Bet 
bijodamas apsijuokti dėl tokio sentim entaltm10 prieš sa
m šiauliškius bendraminčius, Kolokšas nieko nepa
sakė. Sužinojęs iš jų, kokioj , ietoj ge riau šaudyti, bei 
ga, ęs užtektinai degtin~s „drąsai pakelti ", įsakė: 

- Į Kužių girią ! 

Kas tas Francūzevičlus? 

Skaitytojas, tur būt, norėtų sužinoti , kaip buvęs ku· 
nigas tapo žmogžudžilĮ gaujos vadu? Torint teisingai ai· 
sakyti į šį klausimą, reikia truputį grįžti į praeitį. 

Francūzevičius gimė neto li Užvenčio, Lauriškės dva· 
re. Dievobaimingos motinos pastango mis šeimoje buvo 
nuspręsta, jog pirmas is sūnus taps kun igu. Tačiau, Vil· 
helmui augant, buvo sunku įžiūrėti kokį nors jo polinki i 
dvasiškio luomą. Jau ankst yvos jaunystės metais paju· 
tęs degtinės skonį , jis vis dažni au išlenkdav o stikliuką, 
o, baigdamas šeštąją Šiaulių gimna zijos klasę, šioje sri· 

tyje galėjo nušluostyti nosį ne vienam savo vertę ii· 
nančiam girtuokliui. Moterys šio būsimo klier iko gyve· 
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nime taip pat užėmė ne paskutinę vietą. Todėl, kada jis, 
nesipriešindamas motinos valiai, įstojo į Telšių kunigų 

seminariją, daugelis arčiau pažinojusių jį buvo gerokai 
nustebinti ir palaikė tai neapgalvotu žingsniu. Tačiau 

jaunasis Francūzevičius nebuvo toks ,naivus , kaip jie 
manė. J o pasirinkimą nulėmė kele tas priežasčių . Visų 

pirma, jis suprato, jog, diena iš dienos smunkant žemy n 
jų dvaro reikalams, rimtos pagalbos iš tėvų nebuvo ko 
laukti, o, antra vertus, per savo giminaitį - kunigą ar
čiau suspėjęs pažinti dvasiškių gyvenimą, suprato, jog 
kunigiška sutana nė kiek nevaržo linksmo gyvenimo ir, 
be kita ko , dar turi tą privalumą, kad nereikia rūpintis 

lėšomis pramogoms ir pragyven imui. 
Mokslas seminarijoje sekėsi ne kaip , bet protekcijų 

ir paties Francūzevičiaus apsukrumo dėka jam pasisekė 
išsikovoti vika ro vietą Kauno katedroj e. Tačiau čia iš
silaikyti pavyko vos vie nerius metus . Gandai apie per 
nelyg viešus vikar o meilės ryšius su mot erimi pasiekė 

kuriją, ir jam teko atsisv eikinti su linksmu miesto gy 
venimu. Šis smūgis gerokai pritrenkė Francūzevičių, 

' nes bažnytkaimio kunigo padėtis jo visi'kai neviliojo. 
Jis save išsivaizdavo tik aukš tosios visuomenės, o ne 

tamsios kaimo minios dvasiniu vadovu. Kaimiečių ji s 
nemėgo jau vien todėl, kad jo gyslomis tekėjo gryniau
sias bajoro krauj as, o protėviq kilmė siekė net kuni
gaikščio 5apieoos laikus. Bet kur ijos sprendima kra us

tytis į Užventį buvo galutinis , ir todėl skaudama širdimi 
teko susitaik yt i su likim u. 

Pakeliui į pask yrimo vietą jis truputį apsiramino. 
„Miestukas nors nedidelis , bet čia pat gimtinė, gera 

parapija, toli nuo šitq iškaršusit ! ir skrupulingq kurijo 
idiotq. O vėliau pasiieš kosiu tinkamesnę ie telę" ,
samprotavo jis . 
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Vielos klebonas Matas Kirlys buvo jau nebejau nas 
žmogus, per savo netrumpą gyvenimą suspėjo sugyven. 
ti su gaspadine Iz.abele trejetą įpėdinių. Būdama iš pri
gimties valdingo būdo, Izabelė kietai paėmė į savo ran. 
kas ne tik patį kleboną, bet ir kleb onijos reikalų tvar
kymą. Užtat neret ai mišių užpirk imo, krikštynų ar 
kitokiais dvasios reikalais parapijiečiai krei p.davosi 
tiesiog į „klebonienę" (kaip aplinkin iai ją vadi ndavo). 
Nors klebono vaikai gyveno pas Izabelės gimines, ta
čiau jų išlaikymui buvo re ikalin gi nemaži pinigai, o 
dviem dukroms artinosi laikas pagalvoti apie kraitį. 

Todėl už viską labiausiai klebona s br angino pinigus ir 
ramybę. 

Naująjį vikarą Kirlys sutiko gana palanki ai. Antro 
kuni go pctskyrimas teikė jam vilčių, jog didžiąją dalį pa• 
rapijos reikalų bus galima užkrauti atvykėliui, o pats 
jo sąskaita galės teisėtai pailsėti. Tačiau klebo no sva• 
jonei nebuvo lemta išsipild yti. Tiesa, pr adžio je dar šio· 
kia tokia viltis ruseno, bet kada Francūzevičius susipa· 
žino su mies telio „grietinėle", aktyviai įsijungė į visuo· 
meninę valsčiaus veiklą ir ėmė lank ytis Smilgevičiaus 

dvare, ne tik kad nebepadėdavo kl ebo nui, bet priešin· 
gai - tasai dažnai turėdavo pavaduoti išvykusį kur 
nors vikarą. 

Slinko metai. Francūzevičius keletą kartų bandė iš· 
trūkti iš šio užkampio, reikalaudamas skirti jį karo ka
pelionu. Bet vyskupas Karevičius, nuo seno nemėgęs 
kl ebono Kirlio, atmesd avo visus vikaro prašvmus su 
klebono rekomendaciiomis, tuo pačiu pabrėždamas sa· 
vo antipatija Užvenčio dvasi os ,·adui. • 

Netekęs vilties greitu laiku išsikrapštyti iš Uzven· 
• · pra· čio Francūzevičius ėmė ieškoti pramogų v1et0Je. . 

, . . ·t nn· 
sidėjo dažni baliukai, išgėrimai pas mi estelio _pasi u 
čius gyventojus ir 6tambęs.nius apylinkės buozes . 

2 

Ypač jis susidraugavo su teisėjo Lisecko šeima. Kartu 
su Lisecku vykdavo medžioti ančių, ilgais žiemos vaka
rais organizuodavo kompaniją prof eransui, pasėdėdavo 
prie konjako stikliuko . Ir niekam nebūtų rūpėję šie 
dažni vikaro apsilankymai pas tokį garbingą miestelio 
valdininką, jei ne viena aplinkybė. Pakakdavo teisėjui 

tarnybiniais reikalais kur nors išvykti ilgesnį laiką, ir 
vikaras, tik spėjus sutemti , įsmukdavo pas jaunąją Li
seckienę - putnią, mėgstančią pakoketuoti poniutę. Ši
toks reiškinys niekaip negalėjo praslinkti pro viską 

žinančių ir matančių miestelio davatkų akis . O kadangi 
kiekvi ena iš jų šventa savo pareiga laikė išsaugoti ku
nigėlio gerą vardą, todėl nenuostabu, jog greit ir pats 
Liseckas sužinojo viską, ką žino visos šios davatkos. Ki
lo skandalas, ir klebon as Kirlys buvo prive rstas pra
šyti Telšių vyskupą perk elti vikarą naujon vieton. 

Taip liūdnai baigėsi Francūzevičiaus kunigavimo pir
masis laikotarpis Užventyje . Gavęs paskyrimą Baisoga
lon, j is nieko nelaukdamas išvyko tenai skelbti dievo 
žodžio ir teikti dvasin io peno gausiems nusidėjėlių bū· 
riams. 

Francūzevičiaus atvykimas Baisogalon sutapo su 
nauja kat alikiškosios dvasin inkijos skverbimosi poli
tika į visas pasaulietiško gyven imo sritis. Baisogalos 
klebonas Bittis, bandydamas įsitvirtinti svarbesnėse 

draugijose bei organizacijose, vedė atkaklią kovą su 
parapij os bedieviais, nevengdamas net fizinių įtikinė• 

jimo priemonių. Ypač ši kova sustiprėjo, besiartinant 
rinkimam s į buržuazinį Lietuvos seimą. Telšių kurija šia 
proga išsiuntinėjo vyskupijos klebonams nedviprasmiš
kus nurodymus, pabrėždama, jog ,, . .. bažnyčios, kaip 
dvasinės bendruomenės, laikai, kada buvo vadovautasi 
Kristaus aptarimu „mano karalystė - ne šio pasaulio" 
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seniai praėjo." Todėl klebona s, sutikd amas savo pa
galbininką, pirmame pokalbyje neužmi ršo jį įspėti: 

- Atmink, kad mūsų veikimas neturi apsiriboti 
vien tik malda. Šiandien kunigas tur i būti visur akty

vus ... 
Tačiau Bittčio įspėjimas buvo bereikalingas. Per ste-

bėtinai trumpą laiką Francūzevičius suspėjo susipažinti 
su žymesniais parapijos žmonėmis ir užkaria uti jų sim
patijas. Šiame reikale padėjo veiklus jo cha rakt eris ir 
gera orientacija. Jis nėjo, kaip kl ebonas, vaikyt i susi
rinkusių kurioje nors arbatinėje „cicilikų", nesakė pra
kalbų nuo bačkos, bet užtat netingėdavo užsukti pas 
įtakingesnius miestelio gyventojus , pasiturinčius ūki

ninkus ir su kiekvienu pasėdėti pri e stikliuko degtinės, 

rasdamas pakankamai bendros kalbos. Šitokios veiklos 
dėka naujasis Baisogalos vikaras greitu laiku įsitvirtino 

miestelio savivaldybėje, tapo žemės ūkio draugijos pir
mininku ir kartu jos iždininku, ėmė vadovau ti vieti
niam blaivybės skyriui. 

Klebonas trynė iš džiaug smo rankas, mat ydamas to· 
kį savo vikaro apsukrumą ir pasisekimą . Net į dažnus 
jo išgėrimus žiūrėjo gana atlaidžiai. 

- Kas iš mūsų negri ešnas. Errare humanum est.* 
Kad ir išgeria, bet darbo nepamiršta, - mėgdavo karto· 
ti jis . 

Bet išgėrimai vis dažnėjo. Retai bepasitaikydavo to· 

kia diena, kad vikaras grįžtų į namus be svetimos pa· 

galbos ar neramstydamas tvorų. Vi eni pateisindavo ku· 
nigą, vedantį kovą su degtin e ti esio giniu naikinimo 

būdu, bet atsirasdavo ir abejojančių šios kovos naudin· 
gurnu, Buvo ir tokių, kurie patylom piktino si: 

• Klysti yra žmogiška (lot.). 
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- Šitas vienaakis greitai pragers ir tą žemės ūkio 
draugiją, ir blaivybės skyrių. 

Tačiau neišsipildė pastaras is pranašavimas. Bėda ne
lauktai atėjo iš kitos pusės . 

Kalėdų šventėms Francūzevičius, susitaręs su Bit
tčiu, išvyko į Lauriškę, nes sakėsi seniai nematęs gim
tinės. Praėjo kalėdos, baisogališkiai atšventė Nauj uo
sius Metu s, o vikaras vis dar nesirodė. Staiga iš kažkur 
miest elyj e pasklido žinia, jog vikaras, pasičiupęs gero
ką krūvą pinigų, išdūmęs į užsienį. Nuo gausių Francū

zevičiaus skolininkų ėmė nebeužsid aryti klebonijos 
durys. Klebonas pradžioj e dar bandė įtikinėti, jog vis a 
tai grynas išmislas, kad tai „cicilik ai", norėdami nuplėš
ti kunigo šlovę, skl eidžia tokius gandus . Tik kai klebo
nijoje pasirodė kriminalinė policija, ieškodama užsi li
kusio Francūzevičiaus turto, Bittčiui teko nutilti. Maža 
to. Beveik tuo pačiu melu atėjo vyskupo Karęvičiaus 

raštas, reikal aujantis pranešti, ar tikrai vikaras aps ivo
gęs dingo nežinia kur. Nors ir labai nepatogu buvo kl e
bonui Bittčiui , prieš keletą mėnesių prašius iam vyskupą 
skirti Francūzevičiq Kolainių kleb onu , dabar rašyti ap ie 

šį gėdingą įvykį, bet kitos išeities nebuvo . Savo rašte 
2:emaičių vyskupui jis nurodė, jog ,, ... Svarbiausia pa
bėgimo pr iežastis buvo defradacijos pobūdžio, nes že 

mės ūkio draugijai, kur ios pirmininku ir iždininku buvo 

kun . Francūzevičius, trūksta kasoj e apie 12 tūkstančiq 
litq ; su blaivybės draugijos skyriumi Baisogaloje apie 

2 tūkstančius litų neatsiskaitė, Krakiq dekanato dvasiš

kijos praėjusių metq algas api e 6400 litų sučiupęs išsi

ve~~• privatiniams žmonėms nemaž skoling as liko , nes 
des1mtimis, šimtais ir tūkstančiais, pasirodo , pasiskolinęs 
b~vo; už jav us, kuriu os žemės ūkio draugijai nuo Žlno
nių per laidavo, ne visiems atsilygino. Spėjama, jog ne 

21 



... 

l 

mažiau kaip 30 tūkstančių litų kun . Francūzeviėius sko

lingas liko ... 
Ūkio draugijos centras, esą, per kriminalinę policiją 

darė žygius kun. Francūzevičių sučiupti, o taipgi ir 
areštą ant jo nejudomo turto uždėjo, kiti gi suintere
suotieji, tai neturėdami ant rankų j uridinių įrodymų, 

tai nustoję vilties iš jo turtų ko gauti, k iek žinau, iki šiol 
nedarė žygių savo nuostolių atlyginim ui. 

Taigi tarp jo raštų rasta 227 šv. mišios neatla ikytos, 
rubliais kainuojančios 2365 rublius. "* 

Skolininkai kramtė nagus, o kleb onas kun. Bittis se
kantį sekmadienį pasakė graudų pamokslą, kviesdamas 
savo parapijiečius būti ištv ermingai s, pak lusniais ir at
sisakyti nuo žemiškų turtų, kuriuo s kandys suėda, va
gys pavagia, o ieškoti turtų pas viešpatį dievą. Kaip vi
sada, jo bosas iš sakyklos skambėjo tvirtai ir užtikrin
tai. ,,Aš gi jums sakau : nesipriešinkite piktam , bet jei 
kas užgavo tave per dešinę ausį, atsuk jam kairę. Ir jei 
kas nori iš tavęs atimti tavo jupą, palik jam ir apsiaus
tą . Ir kas tave prašo, duok jam ir nu o norinčio iš tavęs 
pasiskolinti nenusigręžk. švento Mato evangelija. 5 sky
rius, 29 straipsni s, 42 pastraipa. Amen ." 

Francūzevičius tuo tarpu spėjo atsidurti Pilsudskio 
užimtame Vilniaus krašt e. Ir nors jo gyvenimo kelias 
šioje šalyje didžia dalim i liko apdengtas nežinomybės 
skraiste, vis tik iš užsilikusių kelių archyvinių doku· 
mentų galima spręsti, jog nuotykių netrūko ir čia. 

• LTSR MA ADSR (Archyviniams dokumentams skelbti redakci· 
jos) fondas. 
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štai ką rašo arkivysku pas Skvirec kas popiežiaus nunci
jui Lietuvoje. 

Kaunas, 1928 m. gruodžio 17 d: 

ŠVIESIAUSIA I IR GERBIAMAI 
APAŠTALIŠKAI NUNCIATORAI LIETUVOJE 

Kaunas 

Kunigas Vilhelmas Francūzevičius 1924 m., tu o me
tu Baisogalos bažnyčios vikaras kooperatorius, yra ap
ka ltintas svetimo turto pasi savi nimu ir išeikvoj imu žy
mios pinigų sumos tiek viešos, tiek privačios. Po to nuo 
sausio mėn. 15 d. be reikali ngo leidimo ketino ap leisti 
patikėtas sau vikaro pareigas , pabėgo iš diecezijo s į 

Lenkiją ir ten pradėjo ištvir ka uti, dėl tos pr iežasties 
kovo mėn. 28 d. dekretu Nr. 1344 minėtų metų vadovy 
bės yra paskelbtas kaip sulaikytas nuo religinių apeigų 

atlikinėjimo pagal 2399 CIC kanono taisyklę. Minėtas 

pažymėjimas yra įrašytas vie šosios teisės diecezijos 
efemeridėje (kasdieniniame žurnale - aut.) ir po kuri o 
laiko vėl buv o pažymėtas apkal tinimas, kaip aiškiai ma
tyti iš pakartotinių laiškų Zemaitijo s bažny tine i vado
vybei , atsiųstų iš Lenkijos. 

1925 m. pra džioje kun. Francūzevičius gyveno San
domiro diecez ijoje , kur norėjo įeiti į šios diecezijos ku 
nigų tarpą . Bet kaip matyt i iš atsiųstų čia Vilniaus kuri 
jos dokumentų, jau 1925 m. gegužės mėn. Vilniuje, kal 
vinistų šventykloj e su kažkokia našle Hrynevičiene 

(Mackevičiūte) mėgino sud aryti santuoką ir su ja turė
jo neteisėtą įpėdinį. Tuo tarpu kun . Francūzevičius pa
kartot inai kreipėsi į Zemaiti jos bažnytinę vadovybę, 
kad jis būtų paliuosuot as nuo įrašo ir kad jam būtų 
duoti atleidimo raštai, būtini įstoti j am vėl į kunig o luo 
mą bet kurioj e Lenk ijos diecezijo j e. Jo paskutin iai laiš-

..' LTSR MA. ADSR fondas. Dokumentas cituojamas ištisai. (Vers
ta 1s lotynų k.) Red. 
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kai yra para šyli š. m. birželio 5 d . Kaun o bažnylin ei va. 
dovyb ei, kuriuose pakartoja minėlus savo prašymus. 
Iš šių laiškų aiškėja, kad kunig as Francūzevičius tuo 
metu buvo Varšuvos tėvų kapucinų vienuolyne. 

Į šiuos pastaruosius laiškus to pali es turi nio, kaip ir 
į kitus laiškus, Kauno bažnytinė vadovybė, Lietuvos 
apaštališkai internunciatūiai tarpi nin ka ujan t, parašė 

Varšuvos tėvų kapucinų vienuol yno gerb iamam virši
ninkui, kad ji negali sutikli su kun igo Francūzevičiaus 

paliuosavimu nuo apkaltin amojo įrašymo, kol jis pats 
nepateiks tikros atgailos ženklq, atiduos svetimą turtą 
ir išeikvotus pinigus arba bent duos rimtą pažadą 

(pabr. au t.) ir gaus iš bažnytinių vadovybių tose 
vietos e, kur jis gyveno po pabėgimo, patvirtinimą apie 
savo gyvenimą ir papročius. 

Pagaliau G. T. Kazimieras Kudirka iš kapucinų ordi
no, Krakių šv. Kotrynos seserų kongrega cijos, vienuo
lyno kapelionas š. m. spalio 17 d. pranešė Kauno baž
nytin ei vadovybei, kad pagal tam t.ikrus duomenis 
kun. Francūzevičius išvyko iš Lenkijos į Rumuniją ir 
ten gyvena Hoti n mies te pa s katalikų bažnyčios klebo
ną Helion. 

Dėl to Kauno archidi ecez ijo s vadovybė, tarpinin
kaujant Lietuvos nunciatūrai, nusprendė pran ešti ati· 
tinkamos vie tos bažnytin ei vadovybei Rumunijoje apie 
kun. V. Francūzevičiaus kunigišką gyvenimą ir papro· 

čius bei jo pelnytus apk alt inimus. 
Kai dėl klausimo, ar kun . Vil. Francūzevičius pri· 

klauso Kauno archidiec ezij a i ir ar yra teisėtu būdu įra· 
šytas, atrodo, kad reikia atsakyti teigiamai, nes 

kun. Francūzevičius 1924 m. neteisėtai paliko vikaro 

kooperatoriaus par eigas Baisoga los bažnyčioje , kuri 
tuo metu priklausė Zemaitijos diec ezijai, o, sukūrus 
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Lieluvos bažnylinQ provinciją ir įvedus diecezijos su
skirslymą, nuo 1926 m. yra Kauno archidiecezijos rank
raščiuose. 

e-/ f ~ ~etka1 
Arkivyskupas ir Metropolitas 

Kaip malame, komentarai nereikalingi. Gal lik rei· 
kėtų_ pridurli, jog, turėdamas aiškius avantiūrizmo po· 
linkius, šarla lano kvalifikaciją ir gerą mergišiaus prak
tiką, Francūzevičius be didelio vargo apsuko galvą 

jaunai našlei Hrynevičienei-Mackevičiūtei. Užsimirši
mo valandoje paėmęs šliūbą pas kalvinistų kunigą, jis 
atsipeikėjo tik tada, kada gimė duktė ir greta malonu
mo atsirado dar ir pareiga. Bel pri e pareigos jaus mo šis 
didvyr is nebuvo pripratęs ir gana gre it nuo jo didžia
dvasiškai alsisakė. Palikęs jauną žmoną su kūdikiu ant 
rankų Švenčionyse , pats paskubom išvyko nežinoma 
kryplimi. Užlcklinai prisitrankęs ir pag aliau įsitikinęs, 

jog nėra geresnio ir patogesn io rūbo už kunigo sutaną, 
Francūzevičius nusimetė vilko kailį ir nužemintu ėriu

ko balsu kreipėsi į „šventąją bažnyčią": 

„Jo Ekselencijai Lietuvos Metropolijos arkivysku pui 
Kaune. 

Gerbiamas Ganytoja u ir Tėve. Esu nusikal.tęs dievui 
ir mano gerbiamam Ganytojui ir Tėvui. 

Gerbiamas Ganytojau ir Tėve , neatmesk savo sū
nau s palaidūno prašymo. Pasigailėk manęs, išklausyk 
mane kantriai ir atleisk. " 

Toliau Francūzevičius rašo: 
,, . .. Gyvendamas Vilniuj e, pat ekau į nepageidautiną 

draugiją , užmiršau, kas esu ir kaip turiu elgtis. Pradė
jau kristi vis žemiau, brisd amas į vis didesnes ir sun-
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kesnes nuodėmes, ir pagaliau 1925 m. gegužės 2 d. ve. 
džiau, imdamas šliūbą iš evangelikų - reformatų maldos 
namų pastoriaus rankų, tuo papild ydamas sunkiau. 
sią nuodėmę prieš dievą ir bažnytinę teisę. Kuria m lai
kui praėjus, kai mano sąžinė pradėjo prikaišioti mano 
biaurų poelgį, atsipeikėjau, norėjau pasitraukti nuo Vi· 
so to, bet buvo per vėlu. Kol kas turėjau suti kti su to
kia padėtimi, kokia buvo. Praėjus keletui mėnesiq, 

nusprendžiau bet kuria kaina pasitraukti nuo šito. Są

žinės balsas nugalėjo. Ir 1926 m. gegužės mėn. išsisky
riau su moterim, su kuria gyvenau neteisėtoje ir neleis
tinoje santuokoje ... Kai dėl atlyginimo skolų, kurios 
mane apsunkina, tai kol kas net uriu lėšų jas apmokėti, 

bet prižadu atsilyginti, pirmai progai pasitaikius ... "' 

Sūnus palaidūnas išliejo krokodilo ašarą. Kurijos 
reikalavimas parodyti „tikros atgailos ženklą" išpildy
tas su kaupu . Tiesa, ,,svetimas turtas ir išeikvoti pini· 
gai" kažin ar bus grąžinti, tačiau „rimtas pažadas duo· 
tas". Ko gi daugiau reikia. 

Ir vėl į Kauno arkivyskupijos sutanotąją gvardiją 
grįžo dezertyravęs iš kovos lauko Kristaus karys. 

Apsvarstę padėtį ir vengdami, kad išgarsėjęs Bai· 
sogalos byloje Francūzevičius nepakliūtų į kalėjimą, ar· 
kivyskupijos šventieji tėvai nusprendė jį kuriam laikui 
uždaryti vienuolynan. Tačiau jie užmiršo pačią svarbiau· 

sią aplinkybę, būtent: patekus iš kunkuliuojančio aistro· 

' LTSR MA ADSR fondas. 

mis gyvenim o į pelėsiais dvokiančius vienuolyno mūrus 

ir norint juo se išbūti nors keletą mėnesių, reikėjo turė
ti kur kas ramesnį negu Francūzevičiaus būdą. Todėl 
nenuost abu, j og netruk us atgailojančio vikaro celėje 

buvo rasti vi eni tik vie nuolio atributai. O pat s atgailau
tojas, trump am pasirodęs Lauriškės dvare ir išmainęs 
gerokai nuzulintą brevijorių į žymiai už save jaunesnę 
buvusio kaimyno_dukrą Valę Radžiūtę, išvyko vėl į pla
tųjį pasaulį ieškoti laimės. 

Ejo kalb os, kad jis su naująja meiluže įsitaisė Klai 
pėdoje kažk okiu bek ono eksporto valdininkėliu, kiti 
šnekėjo, kad paspruko į Vokietiją. O galėjo būti ir vie
na, ir kita , nes atsiradęs Užventyje kar tu su hitle rine 
kar iauna Francūzevičius turėjo visišką fašistinių užka
riautojų pasitikėjimą. 

Darbams į reichą 

Ėjo antri ej i okupacijos metai. Francūzevičius per 
šį laiką už nuop elnus „didžiajam r eichui" buvo paskirtas 
valsčiaus viršaičiu ir sąžiningai vykdė visus vokiečių 

nurodymus. Šeimininkai juo buvo patenki n ti. Savim pa
tenkintas buvo ir pats Francūzevičius. ,,Svarbiausia mo
kėti orientuo tis aplinkoje . štai kad ir kar o pradž ioje. 
Kol daugelis galvojo, svarstė, kaip pasi elgti, jis drąsiai 
padėjo viską ant vienos kortos ir laimėjo. Ir tegu kas 

nors dabar pabando priminti, jog jis, apvogęs Baisog a
los valsčių, išdūmė su pinigais į užsienį! Vargu ar atsi 

rastų tokių drąsuoliq. O jei ir atsirastq -Francūzevi

čius žinotq, ką su tokiais daryti. Ne, jis n esiga ili iškei

tęs kunigo sutaną į viršaičio valdžią",- patenkinta s 
mąstė pats vi enas sau Francūzevičius, prigulęs po sočiq 
Pietų pailsėti ant sofos . O laki jo vaizduotė piešė vis 
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naujas perspektyvas. Jis jau malė apskrities viršininko 
kėdę, o toliau . . . 

Virša ičio mintis netikėtai nutraukė įbėgusi į kamba. 
rį tarnaitė Kostė. 

- Pas poną kažkokie vokiečiai atvažiavo, eina čia. 

Tur bū t, dideli viršininkai, kad lydi keletas ginkluotų 
smogikų . . . 

Tik dabar Francūzevičius prisiminė, jog šiandien iš 
liesų turi atvykti Šiaulių zonderfiureris lirti miško me
džiagos vogimo faktą . Tuo klausimu jau pas jį buvo 
užbėgęs išgąsdintas girininkas Gališanskis, kuris prašė 
užtarti prieš vokiečius , nes jis, esą, tai vienas iš tų, ku
rie numatyti nubausti, kad būtų pamoka kitiems. Fran· 
cūzevičiui nereikėjo aiškinti, ką reiškia „nubausti, kad 
būtų pamoka kitiems". Ir jei ne tas bekonas, kurį Gali· 
šanskis atgabeno tiesiai į Francūzevičiaus tvartą, jis, 
be abejo, nebūtų sutikęs padėti. 

Tuo tarpu duryse pasirodė zonderfiurerio išdžiūvusi 
figūra . Už jo nugaros matėsi Šiaulių apygardos saugu• 
mo atstovas Pakulis. 

Zonderfiureris atrodė labai oficialus, griežtas ir lyg 
kažkuo nepatenkintas. Kaip į Pakuli, taip ir į viršaitį 
žiūrėjo iš viršaus, ir Francūzevičius jau galvojo atsisa
kyti nuo savo misijos Gališanskio reikalu. Tačiau ne· 
tikėtai viskas pasisuko gerojon pusėn . 

Nutaikęs momentą, Pakulis, kaip geram pažįstamam, 
pašnibždėjo viršaičiui į ausį, jog zonderfiureris nepa· 
prastai dievina alų su vėžiais. Laimei, vėžių pasisekė 
gauti, ir kada, prasidėjus vaišėms, ant stalo buvo pa· 
dėtas didokas dubuo su vėžiais, o greta jo atsirado 
atšaldyto šulinyje alaus, fašisto akyse už pensne stiklų 
ėmė nykti oficialumo išraiška, užleisdama vietą šiltom~ 
kibirkštė l ėms. Jis net teikėsi keletą kartq draugiškai 
patapšnoti Francūzevičiui per petį. Matydamas, jog vė· 
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žiai daro aiškiai teigiamą įlaką aukštajam valdininkui, 
Francūzevičius ryžosi veikti. 

Pradžią padarė pats zonderfiureri s, pareiškęs, jog 
šiandien jis ruošiasi padaryti galą miško vagystėms ir 
ta proga nusprendęs nubausti keletą girininkų. Tarp 
suminėtų pavardžių buvo ir Gališanskis. 

- Bausti reikia visu griežtumu, tačiau drįstu jums 
pranešti, kad Gališanskis turi nemaža nuopelnų prieš 
didįjį reichą,- nedrąsiai įsiterpė Francūzevičius. 

- Bet jis vagis ! Per jį mūsų pramonė, mūsų frontas 
gauna mažiau miško medžiagos,- pasipiktino zonder
fiureris. Ir vėl jo akyse po pensne stiklais sublizgėjo 

priešiškumas. 
Į talką Francūzevičiui pasiskubino Pakulis, kuris 

taip pat gerai pažinojo Gališanskį . 

- Ponas zonderfiureri, Gališanskio girininkij os ri
bose niekad nebūna partizanų, vertėtų atsižvelgti . 

Paskutinieji žodžiai, matyt, paveikė hitlerininką. 
- Pakvieskite jį čionai,- įsakė j is truputį švelnes

niu balsu. 
Atvykęs Gališanskis, kaip gerai išdresiruotas vo

kiečių kareivis, sumušė kulnimis. Bet zonderfiure riui 
tai nepadarė jokio efekto . Savo primerktom akim jis 
nužvelgė nuo kojų iki galvos atvykėlį ir be jokios įžan
gos vokiškai paklausė: 

- Mišką vogei? 
Francūzevičius išvertė. 

Išgąsdintas Gališanskis pabandė teisintis, aiškinda
mas, kad jis lik keliems savo giminaičiams leidęs nusi
piauti po porą nudžiūvusiq medžių , paskui kažkodėl iš
stenėjo, jog šiais laikais nekombinuojant sunku gyventi 
ir pagaliau galutinai susipainiojęs nutilo . 

- Už tokius darbus mes kaltininkus šaudome,- pa
brėždamas žodį „šaudome", sausai iš tarė zonderfiureris. 



Išbalęs Gališanskis ėmė maldauti : 
- Prašau pasigailėti manęs. Aš nu o pal pirmų die

nų su ginklu valiau kelią narsiai vokiečių armijai. ši
tom štai rankomis aš nudėjau garsų visame valsčiuje 

bolševikų komisarą Steponą Juozapavičių . Tai gali pa
tvirtinti ponas viršaitis ir štai šitas daikčiukas, anksčiau 

priklausęs tam bolševikui,- virpančiom iš susijaudini
mo rankom dėdamas ant stalo kišenin į laikrodį, bėrė 

kaip žirnius Gališanskis. 
Kai Francūzevičius išvertė šią ilgą girinink o tiradą, 

priešiškumo išraiška palaipsniui ėmė nykti nuo vokie
čio veido. Priėjęs prie Gališanskio ir kažkodėl bakste
lėjęs pirštu į išsipūtusį jo pilvą, pasakė: 

- Civilizuota vokiečių tauta sugeba įvertinti pada
rytus jai nuopelnus, todėl šį kartą tau dovanoju. 

Nušvitęs Gališanskis siekė bučiuoti zond erfiurerio 
ranką. O kai geros nuotaikos veikiamas tasai leido Ga
lišanskiui prisidėti prie vaišių stalo, nuo girininko lūpų 

per visą vakarą nedingo saldi pataikaujanti šypsena ir 
visas jis priminė nusikaltusį savo šeimininkui šunį. 

Išgėrimas užsitęsė iki nakties. O rytojaus dieną zon· 
derfiureris buvo toks pat piktas, kaip ir vakar. Įsakęs 
areštuoti keletą girininkų, paskui išbaręs Francūzevičių 
už blogą darbo jėgos siuntimą į Vokietiją ir davęs tuo 
klausimu aiškius nurodymus, išvyko atgal. 

Likęs vienas Francūzevičius skaudančia galva bandė 
sugalvoti, kaip organizuoti „savanoriq" partiją darbams 
į Vokietiją. Bet norėjosi miego, galva . buvo sunki ir 

jokia išganinga mintis nelindo į ją . 

Tik už poros dienų Francūzevičiui pribrendo genia· 
lus planas. 

Sekmadienį, baigęs pamokslą ir paskelbęs užsaku5, 

klebonas Santaras painformavo savo bažnyčios lank~· 
tojus, kad valsčiuj e gyventojams bus dalijami rūkalaJ. 
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Greitai pats didžiausias valsčiaus kambarys pilnas 
prigužėjo žmonių. Kai kur ie, negalėdami patekti į vi
dų, būriavosi kieme. Už sta lo, apkrauto nemaža krūva 

cigarečių pakelių, pasidėjęs po ranka krūvą popierga· 
liq, sėdėjo Francūzevičius. Paėmęs vieną vok iškom 
spausdintom raidėm išmargintą popierių, j is paaiškino 
susirinku siems, kad kiekvienas, gavęs cigarete s, turės 
pasira šyti ant šio popieria us lapo . Niekas neprieštara
vo. Nusistebėjimą kėlė tik nematytas iki šiol valsčiaus 
galvos dosnum as, nes, išskyrus parašą už cigare tes, 
nieko daugiau nebuvo reikalauja ma. Kai kas pastebėjo 
ir kitą ne mažiau keistą aplinkybę: Francūzevičius ci
garet es mielai bruko kaimo ir miestelio va rguomenei, 
tuo tarpu buožes bei arti mesnius savo pažįstamus sten
gėsi aplenkti, nuduodama s nematąs jų . Kai cigaretės 

baigėsi, valsčiaus galva rūpestingai susirinko popierė

lius su neįgudusiom rankom pasirašytais parašai s ir net 
neatsisveikinęs pasišalin o. 

Už trijų dienų geroka virtinė mašinq, ankštai pri
grūstų žmonių , patraukė Šiaulių link . Tai vežė i Vokie
tiją cigarečių gav usius valsčiaus gyventoj us, kuriems 
apgaulės būdu Francūzevičius buvo įbrukęs pasir ašy ti 
,,savanoriškai" vykstančio darb ams į Vokietiją lapą. 

Vadovavęs šiam vež imui Šiaulių zonderfiur eris jokių 
prašymų, maldavimų ar pasiteisinimų, kad juos niekšiš
kai apg avo, nepriėmė. Pasiliko tik tie, kuri ems pasisekė 

pasislėpti ar išsipirkti. 
Nežinia ar už ši, ar už kitą kurį panašų žygdarbį ne

trukus Francūzevičius gavo ordiną. Įteikdamas jį Lie
tuvos oberf eldkomendan tas fon Justas savo rezidenci
joje Kaun e pasakė trumpą kalbą, palinkėdamas ir to
liau savo va isingu darbu stiprinti didįj.į reichą. Niek ad 
dar Francūzevičius nebuvo pergyvenęs iškilmingesnių 
minučių ir tokio pasidid žiavimo sav imi antplūdžio, kaip 
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prisegant šį ordiną su paties fiur erio al vaizdu. Iš Pat 
širdies gelmių išsiveržė tą sykį šūkis „Hail Hitler i" ir 
atrodė, kad laimingesnio žmoga us nėra ir nega li būti 

visame pasaulyje. 
Bet. ... 

Baimės vejami 

Aiškiai buvo maty ti, j og „nenu galimoj i" armija spar
čiais tempais ritasi atgal. Kaip staigia i pasikeitė hitle
rinė kariauna. Pravažiuojančių ir laikinai apsistojančių 

kareivių veiduose nebesimatė nė mažiausio šešėlio tos 
pasitikėjimo savimi išraiškos, su kuri a j ie pirmos iomis 
karo dienomis traukė į Rytu s. Ji e ėjo atga l išvargę, 

papilkėjusiais veidais, nesižva lgydami į šalis . Vienas 
kitas, kaip ir anksčiau, užsukda vo pas mieste lio gyver
tojus, bet, užuot įžūliai reikalavę : pieno! kiaušinių ! 

sviesto!, nuolankiai prašyd avo vand ens ir išeida mi ne
retai tyliai ištardavo : ,,Hitler kaput" . 

Neramus, nervingas pasidarė ir Francūzevičius . Jis 
tik dabar aiškiai pajuto, kad visoms jo svaj onėms apie 
apskrities viršininko kėdę, apie viltį susigrąžinti savo 
Lauriškės dvarą, kurio praplėstuose plotu ose plušėtų 

gausus kumečių būrys, atėjo galas . Nei dvaro, nei ku
mečių, nei ramios senatvės. Viskas dingo . O pri ešakyje 
tamsus, nieko nežadantis rytojus. Tiesa, per šiuos pasta
ruosius kelerius metus susikaupė šioks toks turtelis 
juodai dienai , bet kur su juo dėtis? Api e pasilikimą vie· 
toje negalima nė svajoti. Vien tik pagalvojus apie tai, 
krečia šiurpas . O bėgti į Vokietiją ne mažiau baisu. 
Kiek pavojų laukia kelyje, be to, kas gali užtikrinti, 
kad raudonieji neįsibraus ir tenai? 

Nu? . šitokių minčių Francūzevičiui bere gint imdavo 
skaudetI galvą, ir jis skubėdavo į kleboniją, kur kartu 
su Šantaru degtinėje skandindavo panišką baimę. 
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Netruku s, lyg tolimos perkūnijos dundėjimas , pasi
girdo fronto gaud esys , o besitraukiančių vokiečių karei
vių būriai pasipylė dar gausiau. Daugelis jų, nesirink
dami kelio, pavi en iui ir atskiromis grupėmis traukė tie

siog per lauk us. 
Išgirdęs pabf1klų kanonadą, į Tryškius skubi ai 

persikėlė Santa ras. Laikas neramus, geriau iš anks to pa
sišalinti nuo tq vietq, kur jį pažįsta kaip aktyvų žudikq 
pagalbininką. Išv ykdamas vis tik neužmiršo susitarti su 
Petro šiene, kad ji, susigle mžusi savo daiktus, pasektq 
jo pėdomis. 

Likęs be artimų draugų, valsčiaus vi rša itis Laip pat 
nutarė nedelsti . 

Iš vakaro Francūzevičiaus bute ilga i negeso šviesa. 
Viršaitis akt yvia i ruošėsi kelionėn pas savo šeiminin
kus. Skubėj o kr auti į čemodanus geriausius daiktus, 
rūbus . Labiau už akies vyzdį Francūzevičius saugojo 
nedidelį lagaminėlį. J ame auks iniai žiedai, monetos, 
brangūs ka roliai, auskarai , auksiniai dant ys, kuriuos 
kaip grobį tuoj po žydų žudynių ,,padovanojo" j am sėb

rai. Šiame lagaminėlyj e beveik viskas , ką jis sugebėjo 
per šiuos nepilnu s k etver ius metus prisiplėšti , visos jo 
viltys, jo ateiti s. 

O rytmečio aušra, pras iskver busi pro buvusio Men
delio namo langus , nušvietė viduje negyvą vaizdą: pri
šiukšlintu s k amb ar ius, be tvar kos išmėtytus ba ldus, kny 
gas. Tik kieme, api e dvikinkę su gerai nušertais arkliais 
bričką dar sukinėj osi Francūzevičius, jo sugyventinė 

Valentin a ir Valenti nos brolis Vili us Radžius - viršai
čio dešinioji ranka. 

Francūzevičius vis dar ka žko naršė po tvartą , mal
kinę ir kitus pagalbiniu s pas tatus, tur būt , bijodamas 
ką nors pamirš ti, kol pagali au, neteku si kantrybės, Valė 
riktelėjo : 
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_ Dėl dievo, greičiau! Nebespėsim ir išvaž iuoti, čia 

pat nudobs ... · . .. .. 
Pakilę tą rytą anksčiau iš miego, uzventisk 1a1 parna. 

tė neįprastą vaizdą: gatve, greitai toldam as, dardėjo 

lagaminų, ryšulių ir kitokios mantos prik ra uta s vežimas, 
kurį važnyčiojo Vilius Radžius . Vir šaitis kartu su savo 
sugyventine buvo įsitaisęs už Radžiaus nu garos . Įtrau
kęs į pečius galvą, susigūžęs, menkai bepriminė išdidų, 

pasitikintį savimi viršaitį ir labiau panešėj o į spru nkan
tį nuo atsakomybės vagį . 

Persekiojamas aštraus baimės jausm o, likimo valiai 
palikęs daugelį savo sėbrų, dab ar ir jis reikala vo pasisku
binti. Todėl Radžius net atsistodamas pliekė ir taip jau 
sparčiai bėgančius arklius . 

O tuo pačiu metu iš Tryškių išvyko dar vie nas ve
žimas su klebono šantaro gausiu turtu . Kaip ir viršaitis, 
„dvasiškasis tėvelis" važiavo ne vienas . Šalia jo sėdėjo 
apsimūturiavusi skara moteris . Tačiau perdaug garsus 
buvo šiose vietovėse dvarininko Smilgevičiaus vardas , 
kad apylinkės gyventoja i slepiančioje savo veidą mote, 
ryje neatpažintų jo dukte rs Ninos Petrošienės. 

Džiaugėsi žmonės, lydėdami akimis tolstančius kely
je vežimus, ir ne vienas mintyse linkėjo: ,,Gal gausit 
pagaliau galą, žmogžudžiai!" 

Pas dėdę Samą 

Bet nieko blogo neatsitiko Francūzevičiui ir jo sėb· 
rams. ors ir patyrę nemaža baimės, vis tik jie gyvi ir 
sveiki pasiekė begriūvančią fašistinę Vokietiją. O po 
kurio laiko, iškeitę savo bankrutavus ius šeimininkus 
i naujus, rado prieglobstį „laisvoje" dol erio šalyj e. Ci· 
kagos miestas, kur is ir taip garsus gangste riai s, pasipil· 
dė dar keliais žmogžudžiais. 
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Tačiau šiame kraš te, kur veikia džiunglių įstatymai, 

nėra labai lengva „nau jakuria ms"; laimė vis rečiau ėmė 

šypsotis ir Francūzevič!ui. . . . .. . 
Įsigijęs už prisiplėstą turtą kazkok! banuką, 31sai 

nutarė išband yt i smukl ininko laimę. Vėl, kaip senais 
laikais , Francūzevičius pradėjo aktyvią agitaciją už 
alkoholio naikinimą. Tiesa, kai kas pasikeitė šioje agi
tacijoj e. Anksčiau Francūzevičius, kai buvo Baisogalo
je blaivybės draugijos pirmininku, skelbdamas kovą 

degtinei, remd avosi plačiaisiais davatkų sluoks nia is ir 
daugiausia na ikindavo ją pa ts. Dabar gi, kviesda mas 
į kry žiaus karą pri eš alkoholį, didžiausią viltį dėjo 

į „brolius" tautiečius, panaudodamas agitac ijai visa s 
šiuolaikinės techni kos priemones. 

,,Geriausi ir įvairiausios rūšies amerikoniški ir im

portuoti gėrimai pigiausiomis kainomis . Didžiausias deg
tinės ir vyno pasirinkimas. Tik asmeniškai atsilankę 

į V. Francūzevičiaus barą-restoraną surasite tikrąjį jau-
. kurną ir šilumą",- skelbė stambiomis raidėmis nusigy
venę na cionalistiniai laikraštukai. 

,,V. Francūzevičius savo restor ane org anizuoja pik
niką. Prašo me gausiai atsilankyti ",- santūresniu tonu 
kvietė vienas nežinia kam pr ikla usantis žurnaliūkštis 

savo 1955 m. kovo mėnesio 2 numeryje. 
Bet viskas veltui. Nepadėjo nei didelė alkoh olio nai

kinimo praktika, nei užkrečiantis pat ies šeiminink o pa
vyzdys šiam e atsakingame darbe, nei gausi reklama. 
Bankrotas artėjo neišv engiamai. Konkurencija ir senat
vė darė savo . Tik dabar Francūzevičius pajuto, kad jis 
tikrai pas eno ir pasidarė perdaug silpnas kovoti su 
džiunglių įstatymais ir baime, kuri jį nepe rstojo kanki
nusi nuo pat išvykimo iš Lietuvos dienos . ,,Valė buvo 
teisi, kada, palikdama mane , kaip geriausią išeitį man 
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nedviprc1smiškai pasiOlė stoti į vienucily11q", mąstė 

Francūzeviči us. 
Dabar jis vis dažniau ir dažniau pagaudavo save be. 

galvojant apie dvasininko sutaną , liesa, n: :Vienuolio, 
0 kunigo. Ir ši mintis visiškai nebea trocle Jdm tokia 
absurdiška, kaip anksčiau . Ju o labiau Prancūzevič ių 

spaudė bėdos, tuo labiau stiprėjo noras vėl su g rįžti prie 
senojo amalo. ,,Gyventi darosi vis sunkiau. Senatvė. 

Galu linai nutariau grįžti prie kunigys tės ",- rašė savo 
pažįstamiems Prano Budvyčio vardu prisidengQs resto
rano savininkas. 

Zinodamas bažnyčios geraširdiškumą aršiems tary
binės santvarkos priešams, jis nė galvote negalvojo, 
jog jam gali nepasisekti įgyvendinti savo norą - vėl 

užsivilkti sieltJ ganytojo rūbą . 

Pagaliau galutinai apsisprendęs, Francūzevičius grį· 

žo i šventos bažnyčios prieglobstį . ,,Sflnaus paklydėlio " 

rolę jis nespėjo pamiršti, todėl dar kartą suvaidinti ją 
nebuvo jokio sunkumo. Ir jei Lietuvos dvasiškoj i vy
riausybė Francūzevičių už jo nuodėmes nors dėl akių 

buvo ikalinusi vienuolyne, tai Čikagos dvasininkija su
tiko jį kaip didvyrį. Užvenčio masinių žmoniq žudynių 
vadovas pilnai buvo nusipelnęs šios pagarbo s. 

Vėl kunigauja Francūzevičius . Vėl skamba jo priki· 
męs balsas, skelbdamas ne Klaipėdos „Lietflkio" bazės 
eksportui skirtų bekonų kainas, ne mirti es nuosprendžius 
nekaltiems Užvenčio žmonėms ir ne degtinės bei vyno 
kainas Čikagos restorane, bet dievo žodį apie artimo 
meilę ir kitas krikščioniškas dorybes. Ta pati ranka, 
kuri taip neseniai spaudė šautuvą, vėl laiko kryžiLĮ, da· 
lija „dievo kūną ir kraują", laimina „nusidėjėlius" . Ko· 
kia veidmainystė, koks pasityčiojimas iš tikinčiųjų 
Jausmų! Bet kunigo Francūzevičiaus tai nejaudina. Juo· 
da šio dievo tarno sutana slepia dar juodesnę jo sielą, 
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Taip. Ne eilinį žmonit! mulkintoją, o paleistuvį, vagį 
ir kruviną žudiką . 

Kurgi jo sėbrai, su kur iais kartu plovė rankas ne
kaltų žmonių krauj yje? 

Ne kažkokio likimo susilaukė ir j ie. 
Buvęs Užvenčio klehonas Santaras, kuris su tokia 

energija kovojo prieš šventosios bažnyčios priešus
bolševikus ir už savo nuopelnus šioje kovoje teisėtai 
tikėjosi prideramos vielos „laisvajame pasaulyje", bu
vo priverstas pasitenkinti menka kunigo tarnyba Čika
gos vadinamojoj e „dievo apvaizdos bažnyčioje" (1800 
SO. Union Ave, Chicago Ilf .). 

Aktyvus Francūzevičiaus pagalbininkas Vilius Ra
džius įsidarbino vienoj e iš Čikagos įmonių ir šiuo metu 
gyvena 29 W. 10, th str. Chicago 28, 111. 

Teisėto atpildo susilaukė Tadas Janavičius, Butmė

nas, čepauskas ir daug elis kitų. 
Janavičius , dar 1943 m. išvykęs su vokiečiais gau

dyti tarybinių partizanų į Kazėnų mišką, pats pakliuvo 
i jų rankas ir buvo nuteistas sušaudyti. Veltui visą sa
vaitę Santaras laikė gedulin gas pamaldas ir kvietė pa
rapijiečius melstis už jo dūšią. Vietoj maldos prakeiki
mus šnabždėjo užventiškių lūpos. 

Kitas ne mažiau aršus banditas, buvęs mokyklos sar
gas, Butmėnas, kuris dalyvavo visose žudynėse, sureng
tose valsčiaus nacionalistų, drauge su keliais panašiais 
į save bandė pastoti kelią Tarybinei Armijai, tači~~ 
skaudžiai apmokėjo už savo įžūlumą, palikdamas gulell 
ant purvino miestelio grindinio. Ant to paties grindi
nio, kuriuo ne kartą, mušdamas šautuvo buože, varė 

· suimtus tarybinius žmones. Ir ne vienas, eida~ a~ ~ro 
jo lavoną, su pasibiaurėj imu nusispiaudavo: ,,summ -
šuns mirtis". 
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Jankauskas, Poškus, broliai Piežai, Cepauskas , Ge. 
nys, Kalnietis ir dar keletas pakliu vo į tarybi nio teisė

tumo rankas. 
štai ką ji e papasakojo apie savo kru vin us darbus 

ir Francūzevičių. 
Kalnietis Liudas, Mataušo s., apklau stas 1946 m. sau

sio 6 d., parodė: 
,,1941 m., maždaug liepos mėnesio viduryje, Užven

tyje iš antitarybiškai nusiteikusių asmenų vokiečių ka• 
rinė vadovybė suorganizavo baudžiamąjį būrį, kurio 
priešakyje vokiečiai pastatė aršų tarybų val džios prie
šą Francūzevičių. Šis būrys turėjo vesti aktyvią kovą 
prieš atsitraukiančius Raudonosios Armijos būrius, ta
rybinius partizanus, taip pat bausti prieš vokiečius ir 
okupacinį režimą nusiteikusius asmenis. 

Baudžiamojo būrio dalyviai su Francūzevičium 

priešakyje vykdavo į mišką gaudyti raudonarmiečių ir 
tarybinių partizanų, vedė prieš juos ginkluotą kovą ir 
vykdė tarybinių aktyvistų ir žydų tautybės asmenų 

areštus ... Iš viso baudžiamasis būrys areštav o 70-80 
žmonių vien tik žydų tautybės ... 

Netrukus visi 70-80 žmonių grupėmis buvo nuga· 
benti į Pašilės mišką (kitaip dar vadinamą želvių miš· 
ku - aut. pasi.}, kuris yra už 2-3 kilometrų nuo Už· 
venčio, prie iš anksto paruoštų duobių. Atgabentus 
žydus po 14 žmonių statė prie duobių ir šaudė į pakaU· 
šius ir nugaras. 

Visi 70- 80 abiejų lyčių žmonių, tame tarpe seniai 
ir vaikai, buvo sušaudyti. šaudymui vadovavo būrio 
vadas Francūzevičius ir jo padėjėjai Kolokšas ir Mac· 
kevičius. 

Asmeniškai aš sušaudžiau 3 žmones, visi trys sušaU· 
dytieji buvo vyriškos lyties. Moterų ir vaikų aš nešaU· 
džiau." 
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Genys Adolfas, Ant ano s., per tardymą 1948 m. bir 
želio 24 d. pareiškė: 

. . . Kartą 1941 m. liepos 15 dieną Francūzevičius at
siuntė pas mane (į Labūnavo km., kur Genys tuo metu 
gyven o - aut. pasi.} savo ryšininką ir įsakė man atvyk
ti pas jį. Kada 1941 m. liepos 18 d. aš atvykau į Užventį 

pas Francūzevičių, jis pasiūlė man įstoti į jo banditinę 
gaują, pri ešingu atveju žadėdamas man e areštuoti. Bi
jodama s arešto, aš daviau sutikimą būti banditu ir. .. 
1941 m. liepos mėnesio gale dalyvavau žydų tautybės 

tarybinių žmonių šaudy me . .. " 
Juo zas Čepauskas, pasprukęs į Vokietiją, tikėjosi 

išvengti bausmės. Tačiau buvo grąžintas į Lietuvą ir už 
padar ytus nusikaltimus patrauktas atsakomybėn. Da
bar atlikęs bausmę gyvena Kaune ir, prisiminęs savo 
buvusį viršininką, papasakojo: 

„Francūzevičių pažinojau dar iš tų laikų, kada jis 
buvo Užvenčio vikaru. J au tada mėgdavo gerokai iš
gerti. 

1941 m. jisai tapo baltaraiščių gaujos vadu ir davė nu
rodymą suimti buvusius tarybinius aktyvistus ir visus žy
dus. Jie abu su šantaru dažnai kartu girtuokliaudavo, ta
čiau iš kur imdavo tokiems dažniems išgėrimams pinigų
nežinau. Tikriausiai pinigus ir kitokį turtą išviliodavo 
iš bėdon patekusių žmonių, pažadėdamas išvaduoti nuo 
vežimo priverstiniams darbams į Vokietiją, atleisti nuo 
pyliavų ar kitokių mokesčiq. Paprastai jis savo pažado 
niekada nevykdydavo. Bendrai pasižymėj o kaip didelis 
sukčius ir apgavikas. Man pačiam liko nemažai skolin
gas, ir dabar per Čikagoje gyvenančią savo dukterį da
rau žygių atsiimti skolą." 

Konstancija Pilipavičiūtė, dabartiniu metu Užvenčio 
rajono „Tiesos" kolūkio kolūkietė, dirbusi vokiečių 

okupacijos metu pas Francūzevičiq tarnaite , prisimena: 
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,, ... Pagal Francūzevičiaus nurodymą Užvenčio va)s. 
čiaus gyventojai vykdė visas rekvizicij as vokiečių ar. 
mijai, mokėjo mokesčius ir ,t. t. Asm eni škai aš nema. 
čiau, tačiau iš daugelio vietinių gyventojų girdėjau, 

kad Francūzevičius aktyviai dalyvavo žydų tautybės 
piliečių represijose - areštuo se, šaudym e. Kaip Francū, 
zevičiaus tarnaitė aš gerai žinau, jog jis turėjo plačius 

ryšius su vokiečių okupacine valdžia. Jo butą beveik 
kasdien lankydavo įvairūs vokiečių vald inink ai, gesta• 
po karininkai, Šiaulių gebitskomisaras ir kiti. Francūze
vičius laisvai kalbėjo vokiškai, ir vokiečiai juo labai 
pasitikėjo, laikė savu žmogumi. Francūzevičius iš savo 
pusės labai gerbė ir net mylėjo vokiečius. Visada vaikš
čiojo ginkluotas pistoletu, o namuos e laikė šautuvą. 

1943 m. už gerą darbą ir ištikimumą vokiečių val· 
džios buvo apdovanotas fašistiniu ordinu su Hitleri o 
atvaizdu. Jo paties žodžiais, tokio vokiečių apdovanoji· 
mo Lietuvoje buvo nusipelnę keletas žmonių. Gauti ši 
ordiną Francūzevičius buvo išvykęs į Kauną. Jį įteikė 
jam aukštas vokiečių pareigūnas. Apie tai šnekėjo pats 
Francūzevičius po sugrįžimo iš Kauno." 

Šį Francūzevičiaus juodų darbų sąrašą galima būtų 
,tęsti be galo. Sunku net įsivaizduoti, kad vieno žmo· 
gaus asmenyje telpa šitiek blogybių. 

Bet ne dėl savo nusikaltimų dūsauja dabar Franc t1-
zevičius. Kartu su kitais pasprukusiais nuo liaudies 
keršto buržuaziniais nacionalistais jis dabar vaizduoja 
sav_e dideliu patriotu ir tėvynės mylėtoju, kurį „nu· 
sknaudė tarybų valdžia 11

• 

Tačiau nesunku pastebėti, jog myli jie ne tėvynę, 
0 tuos_ fabrikus, centriukus, palivarkus, tą buvusį sot~ 

gyvenm~ą, kurio neteko ir dėl kurio galėtų sumerk~! 
savo nesvarias k • . . · 1 n· . . ran as Į haud1es kraują. Gal tode P 
simmimo valand · -1 · gni· om1s ve Francūzevičiui lyg vilkui u 
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mi sužiba vi12nintelė akis, ir nuo bejėgio pykčio dreb a 
rankos. Bet nebegrįžtamai praėjo tie laikai. Supranta 
tai ir pat s Francūzevičius. Todėl gęsta prisimin imo at
spindžiai, užleisda mi vietą baimei. O bij oli kunigui
žudikui yra ko , nes j is žino, kad užventiškiai jo nusi
kaltimų niekada nepamirš . 



.... ---

KVECIŲ MIŠKELYJE AIDI šOVIAI 

Kaip sunku skirtis su gyvenimu, kad a tau tik de
vyniolika metų. Mama, mamyte, atleisk man, ka d pa
lieku tave vieną prieš gūdžią tamsą, nežinią ir besiarti
nančią senatvę ... 

O gal tai sapnas, šiurpus fantazijos pad ariny s? Ne, 
tai ne sapnas. Drėgme ir pelėsiais dvelkia nuo storų 

mūro sienų, aplinkui, sugulę ant suplėkusių šiaudų, ry
mo tokio pat likimo ištikti žmonės, už lan go girdėti 

sargybinio kaustytų batų žingsniai. 
Antanas Eichis užsimerkia. Pro akis tartum kino fil

mo juostoje prabėga trumpas ir nesudėtingas jo gyve· 
nimas. Sunki vaikystė, pirmi(: mokykliniai metai, ligos 
ir sunkių gyvenimo sąlygų palaužtas tėvas, kuris taip 
ir nesuspėjo sulaukti geresnio rytojaus. Kiek pastangų 
ir vargo padėjo likusi viena motina, kad jis galėtų 

tęsti mokslą. Jis matė, kaip sunkiai sekėsi motinai 
abiem uždirbti duoną, todėl mokėsi stropiai. Bet štai 
1940 metai atnešė kažką neįprasto. Raudonos vėliavos, 
naujos dainos, nauji laikai, nauja valdžia. O žmonės 

aplinkui kalbėjo: mūsų valdžia, mūsų laikai. . . Netru · 
kus jis su daugeliu sav_o bendraamžių įstojo į komjau· 
nimą. Prasidėjo naujas, turinin gas gyvenimas, kuris 
reikalavo visų jėgų, daug energijos . Ir Antan as netau· 
pė j ų. Na ir kas, kad vakar e, grįžtant namo, iš nuovar· 

gio linkdavo kojos ir saldžiai merkdavosi akių vokai. 
Argi tai galėdavo nors kiek užtemdyti tą šventišką 
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nuotaiką, tą džiaugsmą, pajutus, kad esi naudingas savo 
gimtajam miestui, jo žmonėms. 

Prieš akis, viena s kitą vyda miesi, slenka vaizdai. 
Giedras sekmadienio ry tas . Ant ramiai miegančio gim
tojo Kretingos miesto krenta fašistų bombos. Dega, 
griūva namai, siaubo apimti laksto žmonės, vaitoja su
žeistieji. Tra ukti s? Bet kur, kada aplink miestą jau ver
da kautynės. O už va landos liepsnų ir dūmų apgaubto 
mis gatvėmis pr avažiu oja pirmieji hitl erini ai kareiviai. 
Tik Kluonalių gatvėje iki pat vakaro tratėjo šūviai, 

kur mūriniame name iki paskutinio šovinio didvyriškai 
kovėsi saujelė pasieniečių. 

Vėliau plat i turgaus aikštė pripildyta suvarytų čio

nai vyrų . Jo s centr e vokiečių gestapo karininkai, kele 
tas vietinių nacionalistų ir tarp jų kunigas vienuolis 
Aloyzas. Taip, tai tas pats Aloyzas - Petras Janušaitis, 
su kur iuo Antanas jau kartą buvo susidūręs. Jis ryškiai 
prisimena tą j ų susitikimą. 

Skystais davatkų balsai s traukiama giesmė gūdžiai 

skamba aukštuose bažnyčios skliautuose. Aštr iai dvo
kia smilkalais, par afinu ir dar kažkuo . Antanas su drau
gais įtikinėja senatvės ir reum atizmo suriestą bažny
čios tarną, kad jis nuvestų juo s pas vienuolyno virši
ninką . Pagaliau šis burbtelėjęs, jog pranešiąs apie jų 
atvykimą gvardijonui, pran yksta zakris tijoje. Už va
landžiukės pasirodo žmogysta ilgu rūbu, perrištu pran
ciškonų vienuolio virve. 

- Tėvas Aloyzas, - šnibžda už nugaros Dovydas 
Kretingauskis. Sužinojęs, kad atvykus ieji kėsinasi į dalį 
vienuolyno muzikos instrumentų , kuriuos komj aunuo
liai nori panaud oti mi esto liaudi es saviv eiklai organi

zuoti, ji s pikt ai žybtelėjo akimis. 
- šven tos bažnyčios apiplėšt atėjote? Atminkite -

dievas gailes tingas, bet jis neleidžia iš savęs tyčiotis. 
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Atsirūgs jums šilic instrum enlai, oi alsirūgs ! - tašky. 
damas seiles, rėkte išrėkė vienuolis . 

Pasišaipė išėję i gatvę iš jo žodžiLĮ jaun uoliai ir 

užmiršo. 
Bet, pasirodo, neužmiršo Aloyzas . Prisiminė šiuos · 

žodžius, kada nacionalisliniai bud eliai mušdami tempė 
į turgaus aikštės vidurį savo aukas . Prisiminė ir nu
sprendė, jog išmušė keršto valanda. Ir kada aikštėje 

Antano žvilgsnis netyčia susidūrė su Aloyzo aki mis, ta
sai, greitai pasilenkęs, kažką pašnibždėjo s,tovėjusiam 
greta saugumo viršininkui Jakiui. štai jau per žmones 
prie jo veržiasi stambus baltarai štis, sugriebia ir velka 
prie kilų suimtųjų. Aloyzas palydi jį neapyka ntos ku· 
pinu žvilgsniu. Vėl ir vėl lenkiasi jis pr ie J akio ausies. 
Kaip pikt i šunes zuja po minią buržuazi niai nacionalis• 
lai, tempdami vis naujas ir naujas aukas aikštės centran. 
Paskui budelių patyčios, kankinimai, susirinkusių gimi
nių ir pažįstamų aimano s ir verksmas. Atrodė, jog de• 
juoja ne tik minia, bet visa aikštė, kiekvienas grindinio 
akmuo . . . Ir štai dabar jis čia. 

Aušta rytas. Pro lentom užkalto lango plyšius ver· 
žiasi pirmieji saulės spinduliai. Netoliese, pasidėjęs po 
galva ranką, dar miega Kretingauskis, greta jo, į sieną 

atsišliejęs, rymo Galdikas. Abu ji e su Antanu buvo 
atėję paimti vienuolyno muzikos instrumentų ir atsidū· 
rė čia ne be Aloyzo žinios. Kretingauskis paprastas ke· 
lio darbininkas, netgi ne komjaunuolis, ir vis dar tiki, 
kad jį paleis namo, gal todėl toks saldus jo miegas. 

Antano žvilgsnis sustoja pri e dviejų vyriškių. Jie 
visą laiką kartu. štai ir dabar jie apie kažką šneka 
tarpusavyje ir, žiūrint į juos, galima pagalvoti, jog nie· 
ko baisaus neatsitiko, ir du geri draugai susitikę nu· 

tarė iki soties išsišnekėti. Pirmojo pavardė Vičiulis, k~· 
ris paskutiniu laiku vadovavo apskriti es pramones 
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skyriu i, o jo draugo pavardG Anlanas sužinojo vukar, 
kada kažkur is baltaraišlis pabandė įgclli jį. 

- Tai ką, Zacharova i, primatavai naujakuriam s 
žemės! Dabar \mes Lau pačiam porą metrų atmatuo
sim,- ir šlykščiai nusikvatojo, pa tenkint as savo sąmo

jum. 
Vičiulis ja u buvo suimtas, kai į areštuotųjų būrį 

įslūmė Antaną . Jis matė, kaip tasai akimi s ieškojo savo 
žmonos. Pag aliau surado ją, belaik,mčią už ra nkos pen
kerių melų sūnų Vyluką ir skepetaite besišluostančią 

gausiai srūvančias ašaras. Antanas taip ryškiai pris i
minė šį epi zodą todėl, kad jis pa ts pametė minioje savo 
motiną. Jis norėjo nors žvilgsniu ją paguosti, nura 
minti, padrąsinti, bet ankštai susispietusių žmonių mar
gumyne a trast i j os niekaip neįstengė. Užtat j is matė, 

kaip Vičiulis, pamojęs žmonai ra nka, parodė į vaiką, 

paskui į save ir ėmė vilktis švarką. Ji, atrodo, supra to 
vyro gestą, nes pasilenkusi kažką pasakė Vytukui, ir ta
sai, praniręs pro artimiausią sargybini, pasileido prie 
areštuotųjų būryje stovinčio tėvo. Vičiulis tuo tarpu 
nusivilko švarką ir, nusiėmęs laikrodį, laukė jo pribė

gant, norėdamas šiuos daik tus per duoti sūnui. Bet vai 
ką pasivijo šautuv u ginkluotas buržua zinis nacionalis
tas ir, viena ranka nutvėręs už palaidinukės, verkiantį 

šiurkščiai įstūmė jį atgal į minią. 
Antano ausis pa gavo kelelą Vičiulio ir Zacharov o 

pokalbio nuotrupų. Ji e šnekėjosi api e pasiaukojantį 
žygdarbį milicininko Butkaus, kuris tą rytą, kai fašistai 
įsiveržė i miestą , saugojo apskrities partijos komitetą. 
Butkų Antanas asmeniška i pa žinojo. Jau būnant kalėji
me apie jo žuvimą ja m pap asakojo Galdikas. Kas galėjo 

tikė tis iš šio tyl aus eilini o milicininko tokios drąsos. 
Ginkluotas vi en Lik pistol e tu, ji s kelias valandas gynė 
Partijo s komit e to pastalą nuo hitlerininkų, per lą laiką 
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mirtimi paženklindamas tris fašistus. Tik prisėlinus kaž
kokiam buržuaziniam nacion alistui iš užpa kalio, buvo 
jis mirtinai sužeistas į nugarą. Dabar Antan as supra nta, 
kodėl taip šėlsta hitlerininkai ir jų pakalik ai. Ji e bijo si. 
Jie bijosi tokių kaip Butkus, kaip Vičiulis, kaip Zacha
rovas ... Ech, kaip gaila , kad jie, komjaunu oliai, nebu:v~ 
paruošti fašistinės kariaunos užpuolim o atv eju, neturėjo 
ginklų .. . 

Antano mintis nutraukia atidaromų durų gir gždesys. 
Rėkauja šautuvu ginkluota žmogysta. Visus išvaro 
į erdvų buvusio dvaro kiemą, kuri o mūriniai tva rtai 
ir daržinė dabar paversti kalėjimu. 

,,Nejaugi išmušė mūsų valanda", - smelki asi ne vie
no kalinio galvon įkyri minti s. Tačiau bud eliai dar ne
pasiruošę. Jie neskuba . Aukos niekur nepabėgs, o kol 
kas galima panaudoti juos tilto per Akmeną statybai 
bei išgriauto kelio remontui. 

Kepina saulė, kankina troškuly s, ir nor s gaiv us upės 
vanduo čia pat , bet į jį galima tik žiūrėti. 

Pagaliau saulė krypsta vakarop. Girdisi komanda 
rikiu otis. Kolona grįžta į dvaro kiemą. 

O tuo metu saugumo viršininkas Pranas Jakys, 
miesto burmistras Pranas šopaga, saugumo valdininkas 
Vincas Smilgys ir kunigas Aloyzas-Janušaitis sprendžia 

suimtųjų gyvybės ir mirties klausimą . Šiam „teismui' 
nereikali ngi nei liudininkai, nei advokatai, nei įrody· 
mai. Nėra čia ir tų, kurių likimą jie spr endžia. Kam vi· 
sa tai. Koks skirtumas - bus ar nebus įrodymų, daly· 
vaus ar ne pasmerktieji, nuo to niekas nepasikeis, 

J eigu panorės Jakys, užteks vienos replikos „NKVD 
šnipas" arba dar trumpesnio Aloyzo žodžio - ,,bolše• 
vikas", ir nuo duobės tokį žmogų gali išgelbėti til< ste· 

buk.Jas. Šiame „teism e" Aloyzo balsas vienas iš svariatJ· 

sių. Jo klauso su dėmesiu, netgi pagarbiai pats JakY
5
· 
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šiaip ar taip k unigo nuopelnai prieš vokiečius neginči
jami, ir už tai jis naudojasi neribotu jų palankumu. 
O tai fašistinių bernų akyse daug reiškia. Tai jis , prieš 
prasidedan t karui , kartu su „tėvu" Augusti nu Dirvele 
organizavo žmonių siuntimą per sieną Vokietijon. Tai 
jis ruošė Kretingoje „penktąją koloną" fiurerio kariau
nai, kurių diržų sag tys skelbė: Gott mit uns (dievas su 
mumis). Tai ji s, vos pasirodžius hitlerininkams, nesvy
ruodamas stojo į „naujos tvarkos" gynėjų gretas, ži
nodamas, jo g fašistai neliks skolingi nei bažnyčiai , nei 
pranciškonų ordi nui. O kad už parodytą palankumą 

reikės apmokėti savo tautiečių nekaltu krauju - tai jo 
visai nejaudi no . Šiame reika le jis tvirtai vadovavosi 
senu ir daug kartų bažnyčios patikrin tu pr incipu : tiks
lui pasiekti visos priemonės geros. 

Užtat negraužė jo sąžinė ir nedrebėjo balsas tą anks
tyvą birž elio 24 dienos rytą, kada jis ramia širdimi 
pareikalavo sušaudyti Eichį, Galdiką, Kretingauskį, Vi
čiulį, Zacharovą, buvusį vienuolyno ūkvedį Beniušį, 

gimnazijos komjaunimo organizatorę Stelmokaitę ... 
Už ką ji e nusipelnė tokios Aloyzo neapykantos? Prie
žasčių buvo pakankamai. Kunigas-vienuolis nepamir
šo nieko. Prisiminė paimtus iš vienuol yno muzikos 
instrumentus, atsisakymą atlikti išpažintį, antir eligines 
Paskaitas. Beniušis buvo įtrauktas į pasmerktųjų sąrašą 

už tai, jog parodė tarybų valdžios organams, kur pa
slėptos iš žmoniq prisiplėštos vienuolyno gėrybės, 
o Stelmokaitė - kam bandė pakirsti religijos šaknis 
anksčiau pranciškonams priklausiusioje gimnazijoje. 

Bet čia tik dalelė tų darbų , kurie laukė kunigo . Aloy
zas jau suspėjo įprasti, jog darbo diena pras ideda anksti 
rytą gestap e , kur jis darbuojasi kaip patarėjas-kon

sultantas ir vertėjas. Ir dabar, užbaigęs savo kruviną 
darbą vienoj e vietoj e, ji s skuba į gestapą . Pietq laika s 
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sutinka jį besakantį pagal savo šeimininkLĮ už ai yiną 
kalbą hill eriniams kar eivi ams ir suvaryti ems I r .ling es 
gyventojams pri e vadinamojo lurdo. Aloy zas nel už
kimdamas dėkoja „nenugalimi ems fiur erio" kariams už 
išvadavimą, linki sėkmės ir ragina miest gy vento jus 
teikti ji ems visokeriopą pagalbą, kviečia kar tu su visu 
pranci škom1 vienuolynu melstis už greitą pergalę . 

štai ką papasakojo Paulauskas Boni facas, Juoz o s., 
prisimindamas savo susilikimą su kun igu Aloyzu . 

,, ... Mane areštavo Kreti ngoj Petras K nt.autds lie-
log gatv·j ir iškart pristatė į policiją. Prad ' jo tardyti 

Bražinskas , kaltind amas man e, kad aš kom uni st , kad 
dirbu milicijoje ir t. t. Tardant man e Bražinskas mušė, 

tačiau, nega,·ęs reikiamq parod) mtJ, nuv dė į kalėj imą. 

ž kiek laiko , ėl man ~ atvedė iš kal · jim o ir pradėjo 

tard,·ti . "'i kart a mu • ė Jak ys ir Bražinsk as. Po tar dymo 
Bražinska~ parei ·kė, jog mes tave sušaudysim, bet pri eš 
mirtį tu papasakok sa o nuodėmes ku ni gui Aloyz ui. Iš 
kabineto visi išėjo, likome tik aš ir Aloyzas . Jis pradėjo 
mane tardyti. Reikalavo duoti parod ymus saugumo dar· 
buotoja ms apie sa, o partiškumą. Kada aš jam daviau 
neigiamą atsakymą dėl partiškumo, tada jis davė sekan
tį klausimą. ,,Štai, gal būt, tu ir ne komunis tas, bet pa· 
dėdavai NKVD gaud y ti lietuvius, kuri e buvo prieš ta· 
r) bų valdžią? Tu pasak yk tiesą, manęs nebijok, vis tiek 
ta, e sušaud ys, bet pri eš mirtį pri sipažink , kad dievas 

tau dovanotų ir įsileistų į dangų. " 

Aš jam nieko nepasakiau. 
Po to įėjo Jakys ir paklausė: 
,,Na kaip, papasakojo?" - Aloyzas atsakė Jakiui : 

,,Ne, nieko nepapa sakojo ." . 
Net tikrasis Aloyzo brolis Bronius J anušaitis, prisi· 

mindamas juodus jventojo tėvo" Aloyzo darbus, pasa· 
koja: 
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,, ... J anu šaili s P. S. dar prieš karą už iimin ' jo anti
tarybine veikla. 

Vokiečių okup aci jos pradžioje užmezgė art.imu an
tykius su Kret ingos apskrities saugumo viršininku Ja 
kiu ir kartu su ju o vykdė represijas prie· tarybinius ak
tyvistus. 

1944 m tais J anuša ilis P. . r l r tingo p rvažiavo 
į Kauną, kur taip pat tur 'jo reikalq su voki čitJ bau
džiamaisiai organais, dažnRi ateidavo j l auno unkiqjq 
dc1rbtĮ kalėjimą, skaity davo ten pamokslu ." 

- Padėkite, kunige. Vardan artimo m ilės prašau 
jus . .. - parpu olusi ant žvyruoto šven toriaus lal o, gau
dė gyslotą Aloy zo ranką moteris. Tšsidraikę plaukai , 
netvarkin gi rūba i ir ašaro tas j aunos moters veidas liu· 
dijo, jog did žiuli s slegiantis sielvartas privertė žemin
tis prieš šį balt a pr anciškonq vienuolio virv e perrišta 

sutana vilkintį žmogų. 
Šaltos kunigo akys nuslydo klC1panč ios moler fi

gūra. 

- Kas atsitiko. Atverkite man savo širdį ... 
- Mano vyrą, Zacharovą, areštavo . . . Sako, šaudys. 

Kur man dingti su mažais vaikais ... 
Aloyzo veidas bematant keičiasi, o akys vie loj šallo 

abejingumo žėri nea pykanta. 
- Jis nusidėjo pri eš dievą ir gaus , ką nusipelnė-. 

Pats viešpats baud žia šiandi en bedievius, - aidi švento· 
riuje piktas jo balsas . 

- Bet jis nekaltas . Prisi ekiu jums, jis nieko nenu· 
skriaudė. Išlaisvinkit e jį, aš žinau , kad jt1s galit • • · -
jos balse girdisi kartu ir neviltis, ir mald avima , ir lfi
kestis. 



- Ką?! Šitą bolševiką! Seniai jam paruošta prag aro 
ugnis,- springd amas žodžiais, rėkia Aloyza s. 

- Išlaisvinkite. . . jūs galite ... - vis dar šnibž
da parkritusios moters lūpos. Tačiau tolstančių žings
nių garsas palydi jos pilną beviltiško sielvarto pra
šymą. 

O Palangos pusėje jau trata šūviai. Vakar o ty loje 
jie gerai girdisi miesto gatvėse. Jų aidas lyg varpo dū

žiai atsiliepia siaubo apimtų Kretingos gyventojų šir
dyse . Bemaž nėra tokios pirki os, kurioj e , grąžydama 

rankas , neraudotų senutė motina savo sūnaus, žmona 
vyro ar sesuo brolio . 

Tik Eichienė bėga keliu Palangos link. Ji skuba ten, 
kur brezentu dengto se mašinose nuvežė jo s sūnų. Sku
ba atsisveikinti. ,,Sakė į stotį veš. Iš ten dar bams į Vo
kietiją . . . Bet kodėl taip ,trata šūviai. .. " 

Ne, netiesa, jaučia motinos širdis - apgavo ją. Nėra 

stotyje mašinų. Jo/:, pasislėpė už dulkėto kelio vi ngio, 
len Kveciq miškelyje, kur girdisi šūviai. 

Skuba, bėga keliu Eichienė. Nusmuku si an t pečių 
skara, paklaikusios akys, o rankos e ryšulėlis maisto. 
Jam, Antanėliui, vienturčiui. 

Priešakyje sargyba. Visur: ant kelio, vedančio i 
Kvecių miškelį, pagrioviais, net avižose. Visi su paruo.§
tais šautuvais, įsigėrę, pikti. Nepraleid žia motinos su ry
šulėliu Antanui. Vėl ir vėl aidi šuvių papliupos. Kiel
puikių širdžių nustojo plakus šiuo mom entu. Ir niekas 

jų daugiau nebeprikels: nei motinų ašaros, nei malda, 
nei naivus kūdikio pra šymas: ,,Tėveli, sugrįžk!" 

Už ką? Už ką žudote, budeliai? - sklinda sopuling as 
i:Ja!l§,as iš šimtų krūtinių. 

-Yl.ętoj .2t~akymo Kvecių mišk elyj e sausai trata šū· 
viai, 
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Laikas išgydo daug ką. Toks jau gyvenimo dėsnis. 

Bet yra žaizdų kurios neužgyja niekad. Palietei ir vėl 
atsinaujina seni skaus mai, vėl kraujuoja. Tokia žaizda 
palieka visam laik ui moti nos širdyje, netekus savo at
žalos . . . 
Nenorėjo, oi kaip nenorėjo Eichienė sutikti savo sū

naus žudiko . Bet Aloyz as atėjo pats. Atėjo kaip vai
duoklis, kaip juoda šmėkla ir, pagarbinęs Kristų, lyg 
niekur nieko, žmogaus ba lsu prašn eko: 

- Bolševikai apgriovė dievo namus. Nejauku ten. 
šventos bažnyčios remo ntui prašau nepagailėti aukų . . . 

Eichienę pradėjo krėsti drebulys, ėmė svaigti galva. 
- Kur dėjote man o sūnų? 
- Sūnų? Argi jums nepranešė? Jis buvo sušaudy-

tas kaip bolševikų šnipas . 
Moteris susigriebė už krūtinės ir susverdėjusi atsi

trenkė į sieną. Atrodė, jog baltame kaip popierius jos 
veide neliko nė laš elio k raujo. Sunkiai atmerkusi akių 
vokus, ji tyliai paprašė: 

- Išeikit e . .. 
Ne, netiesa, kad žmogus silpna būtybė. Jo j ėgoms 

nėra ribų, je i jis gali iškęsti tokias kančias. Iškęsti ir ne
palūžti. 



UZ PA1 OS MARIJO ZEMĘ 

Klebono svečiai 

Iš debesų properš os išlindęs ·mėnuo trum pa m nu
Š\ie!ė tarp lapotų medžių pasislėpusią Pa vand enio kh~
boniją. Tuo pačiu me tu kažkoks šešėlis, išgąsdintas 

balzganos Š\iesos , prigludo pr ie storo medžio kam ieno, 
iš.kart · iliedamas su juo . Kažkur aukštai , tarp šakų, 

suplazdėjo pabudęs iš miego paukš tis, kaim o pak raš
~ie ~eletą kartų mieguistai amtelėjo šuo , ir \·ėl tyla ap
gaubė apylinkę. :.\1ėnuJis pasislėpė de besys e. šešėlis 

tuoj pat atsiskyrė nuo medžio ir , atsargiai sėlindamas, 

prisiartino prie namo. 
Tuk, tuk -tuk - pasig irdo sutartinis b eldimas į lan

ginę. Ir Yėl: tuk, tuk -tuk .. . 

Pro langinės plyšį blykstelėjo uždegama šviesa , 
girgžtelėjo rakinamos durys , ir ant slenksčio išdygo 
sutanuota aptukusi figūra . Iš kambario sklindan ti švie
sa nušvietė ir atvykėlį - stambaus sudėjimo žmogystą. 

Keli pašnibždom ištarti žodžiai, ir atėjusysis, paėjėjęs 
keletą žingsnių į tamsą, negarsiai švilptelėjo. Per ak· 
meninę šventoriaus tvorą persirito trys ginkluoti žmO· 
nės ir pasuko tiesiai pravirų durų link. 

- Laukiau, laukiau, akis pražiūrėjau be lauk damas, 
jau galvojau nebeateisit,- sodindam as už stalo savo 
paslaptingus svečius, senatviška i girgždančiu bals u šne· 

kėjo klebonas Urbonavičius ir čia pat riktelėjo į kitą 
kambarį .- Juze, skubiai denk stalą, pona i An driu šk05 

su Zeipartu atėjo! 
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Už pravirų durų sugirgždėjo lova, ir netrukus , šlep
sėdama baso m kojo m, į klebono svetainę su pilnomis 
lėkštėmis užkand os atskubėjo užsimiegojusi moteris . 

Urbonavičius, tra ukdamas iš spintelės ir statydamas 
ant stalo vieną pask ui kitą degtinės butelius , netikėtai 
paklausė: 

- Papasak okite, kai p ten atsitiko su Tekorium? 
Atvykėliai lyg nusikaltę panarinę galvas tylėjo. Pa

galiau Povil as A ndriušk a nenorom paaiškino. 
- Kad ir pasako ti nėra ko. Pakli uvo kartu su „Ka

pucinu" į pas alas ir žuvo. Dabar būriui vadovauju aš. 
- Gaila , labai gaila Bronislovo. Didžiai dievobai 

mingas, veikl us ir sumanus vyras buvo. Bet, tur būt, to
kia dievo valia . Amžiną jam atilsį ... - pamaldžiai var 

tydamas akis, dūsavo klebonas . 
- Ką daryti , dvasiškas tėve, kad taip jau išėjo. Gal 

greit ir mums paskui jį teks keliauti, todėl kol sveiki, 

nors išgerkime ,- godžiai rydamas akimis ant stalo iš
rikiuotas bonkas, siūlė Kazys Andriuška . 

- Už brangųjį kleboną, mūsų užtarytoją dangu je ir 
ant žemės! - nelauk damas ragin imo, pakėlė tostą Povi-
las Andriuška . · 

- Už vaišingąjį Pavandenio parap ijos šeiminin 

ką! - pritarė Zeipartas , banditų pramintas „šėtonu". 
Sutartinai žvangtelėjo stikliukai, bet kalba kažkodėl 

nesimezgė. Visi valandėlę patylėjo; klebonas , ieškoda· 

mas žodžių, ·n uo ko pradėti pokalbi , o banditai, lauk

dami, ką pas ak ys Urbonavičius. Jie jautė, jog ne užuo

jautos pareikšti dėl Tekoriaus žuvimo pasikvietė juos 

klebonijon . 

- Nese ni ai teko susitikti su vienu rimtu žmogu
mi,- prisit raukd amas arčiau pr ie Andriuškos, pusbal 
siu pradėjo Urbonavičius. Sakė, jog iš patikimų šaltinių 
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girdėjęs, kad netrukus turėsią viskas pasik eis ti , bol
ševikai ilgai neišsilaikysią . .. 

- Duok dieve greičiau. Nusibod o ja u laukti, Vis 
žada ir žada, o šitie driskiai ir bedievi ai baigia visą mū
sų turtą išgraibstyti. Tegu tik paimsim viršų, parody sim 
mes jiems,- piktino si Povilas Andriu ška. 

- Ramiau, mano sūnau, nesikarščiuok,- tildė jį 

klebonas .- Pykčiu daug nenuveiksi. Ir švent am rašte 
pasakyta: ,,Kas neneša savo kryžiaus ir neseka Kris taus, 
nėra jo vertas." 

,,Ir vėl pamokslai",- piktai pagalvojo Povilas And
riuška.- ,,Šitas prakeiktas plepys kol pas akys, ko jam 
reikia , visą valandą kankins nuobod žiam kalbom. Prieš 
mus, berods , jam nėra reikalo vaidinti , pagaliau būtų 

metas išmokti branginti kitų laiką . " 

Bet Urbonavičius buvo ištikimas sau. Ji s tęsė: 

- Viešpats siunčia mums rimtą išbandymą, kurį 

mes turime tvirtai atlaikyti, idant savo švent ais darbais 
užpelnytume dangaus karalystę.- Čia ji s išsiėmė no
sinę, nusišluostė aprasojusių akinių stiklus ir da r labiau 
pa~emino balsą.- šventoji bažnyčia ir v isi dori eji 
krikščionys šiandien pergyvena sunkų laikotarpį. Be
dievybės pavojus gresia visai tautai , o mūsų prakaitu 
suvilgyta žemė ir pūslėtom rankom sukrautos gėrybės 

yra išgrobstomos ir atiduodamos tiems, kuri e jų neužsi · 
tarnavo . Jums, kaip Kristaus kariams, tenka didelė gar
bė ginti nekalčiausios panos Marijos žemę ir tikėjimą 

nuo neprietelių ir bedievių. Bet ar užteks jėgų ir drąsos 
išpildyti šventos bažnyčios prašymą. Sakykite tiesiai, 
kaip per išpažintį,- reikalavo Urbonavičius. 

- Užteks,- dusliai, lyg priesaka nuskambėjo ban· 
ditų atsakymas. 

Klebonas su palengvėjimu atsiduso. 
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-- Aš neabejojau ju mis,- patenkinta s ištarė jis.
O dabar išklausykite manęs ... 

Dar ilgai kalbėjo kle bona s. O banditai klausėsi ir 
dėjosi į galvas . Tik kada per uždarų langinių plyšius 
ėmė skverbtis blau si auštančio rytmečio šviesa, Urbo
navičius nuvedė savo svečius į daržinę, kur po šiaudais 
buvo įrengta gerai užma skuo ta slėptuvė. 

Pieninės apiplėšimas 

Nors ne toli Pavande nio telkšo Biržulio ežeras, bet 
retai užklysta pri e jo pavandeniškiai. Klampūs pakraš
čiai, apaugę žilvičių ir juodalksnių krūmais, vietomis 
daro jį visišk ai neprieinamą žmogui. Tik įvairūs van
dens paukščiai pliuškena si tankiuose meldynuose , va
karais žaliuo se mauruose traukia savo nuobodžias dai
nas varlės. 

Temstant iš alksny no, minkydami permirkusią dur· 
pyninę žemę, vor ele išėjo keletas žmonių. Ejo tylėdami, 
atsargiai pril aikydami rankomis ginklus . Tylą retkar
čiais nutraukd avo kurio nors pat ekusio duobėn žmo
gaus trumpas keiksma s, ir vėl tik žingsnių garsas lydėjo 
šią grupę. 

Ne, tai nebuvo aistringi ančių medžiotojai, užtrukę 
prie turtingo laukinių paukščių ežero. Šią grupę vedė 
Povilas Andriuška-,,Bajoras" . Jam iš paskos ėjo nak
tiniai klebono Urbonavičiaus svečiai ir dar keletas. Su
telkęs visą savo gaują, Povilas Andriuška, klebono nu
rodymu, skubinosi plėšti ir žudyti. 

'tmė purkšti smulkus lietus , kuris gėrėsi į rūbus ir 
šalta drėgme smelkėsi į kūną. Nuo jo tamsa darėsi dar 
labiau nepermatoma. Bet pri ešakyje žingsniavęs Juška 
ėjo užtikrintai. Matyti, kad šios vietos jam gerai pažįs
tamos. 
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Kai banditai priėjo pamiškę, gaujos vada s įsakė su. 
stoti ir dar kartą įspėjo savo sėbrus . 

- Kaip susitarėme, prad edame nuo pieninės, o pas
kiau kibsim i naujakurius. Urbonavičiaus nu rody mai 
turi būti išpildyti. Atsiminkit e, jog nepajusim e, kai pa
kvips rudeniu ir vėl reikės prašytis įnamiais klebo
nijon . 

Banditai prit aria mai linksėjo galvomis. 
Priešais dunk sojo Sakelio miškas, kuri s savo šiauri

niu kampu rėmėsi vos ne į pat pieno pri ~mimo punktą. 

Iš čia iki pieninės buvo vos keli šimtai metrų. 

Ąžuolinės Pavandenio pieninės durys nepasidavė 

laužiamos . O pak eltas iš lovos pieno priėmimo punkto 
vedėjas gynėsi, jog raktų neturįs. Nepadėjo nei muši
mas, nors banditai jautė, kad vedėjas slepia nuo jų rak
tus. Į visus grasin imus sutinu siom lūpom ji s kartojo vis 

tą patį: 

- Pienininkė viena užtruko pieninėje ir, ba igusi 
darbą, raktų neatnešė .. . 

Parmetę ant grindų, dar ilgai su įniršimu spardė ban
ditai pieninės vedėją ir tik, praradus jam sąmonę, pa
liko gulėti kraujo klane. 

Sugrįžę vėl ėmė laužti pieninės duris. Bet visos jų 

pastangos ėjo niekais. Žiūrėdamas į prakaituojančius 

savo gaujos narius, ,,Bajoras" piktai kramtė apatinę Iū· 
pą, pusb alsiu keiksnodamas pienininką. 

Pagaliau kažkuriam iš besidarbuojančių dingtelėjo 
išganinga mint is nukelti duris nuo vyrių. Vi enas, kitas 
nesėkmingas bandymas, ir durys pasidavė. 

Prak aituota buvo ne veltui. Viduje išrikiuoti pasie· 

nyj e stovėjo bidonai su gri etine, kiaušinių dėžės, svies · 
tas. Supuolę pr ie bidonų, band itai tiesiog rankomis sė· 
mė iš tenai tirštą grietinę ir godžiai rij o ją. Nuo pirštų 
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gr i etinė srovelėmis tekėjo per jų neskustus žandus, la
šėjo ant purvinų rūbų, bel niekas į tai nekreipė dė

mesio. 
Pačios puolo s įkuršlyj e į pieninę įpuolė uždusęs Vla

das Andriu ška, kuris buvo pastatytas sargyboje. 
- Vyha i, heikia nešdintis. Kažkas zovada phalėkė 

keliu, o Vahnių pusėje mačiau vieną po kitos iškylant 
keletą haki etų. Sthibai gali phisis tatyti už keletas minu
čių,- rydama s garsą „r", skubėjo pran ešti jis . 

Gaujos vad as suniek ino jo bailumą. 

- Amžinai lau „Zab leck i" kas nors vaidenasi. Šian
dien bolševikai savo pergalės dieną švenčia ir raketas 
laido, o tau jau rodosi, ka d į mus šaud0 . Irgi, mat, ka
rys . .. 

Sugėdintas Andriuš ka-,,Zabl eckis" nenorom grįžo 

į kiemą. 

Bet, girdėję šį pokalbį, banditai ėmė nervingai sku
bėti. Pagaliau ir pa ts Povila s Andriuška pradėjo paste
bimai jaudin tis, reikalaudamas pasiskubinti ir taip jau 
skubančius bandit us. Nuo susidorojimo su naujakuriais 

gauja nusprendė atsisak yti. 
,,Niekur šie Pavandenio ubagai nuo mūsų nepabėgs, 

o dabar reikia apsirūpinti produk tais. Kitos tokios pro
gos greitai gali nepasitaikyti ",- samprotavo jie . 

Atėmę iš greta gyvenančio valstiečio arklį ir veži

mą, banditai skub iai suvertė į jį nemažą kiekį sviesto, 
Porą bidonų grietinės, įkėlė keletą dėžių su kiaušiniais 
ir siauru, vos įžiūrimu tamsoje miško keliu pasileido 
Sakelio miškan, pri eš tai sudaužę pieninėje viską , ką 

tik buvo įmanoma sudaužyti. 
Nepersto damas žliaugė lietus , be t dabar banditai lie

tumi buvo pat enkinti. Ji e džiaugėsi , kad lietus nuplaus 

Visus jų pėdsakus. 
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BandittĮ pėdomis 

Apie banditų užpuolimą Varnių liaudies gynėjų 

būrys sužinojo jau aušta nt, kai kažkuri s Pavandenio 
kaimo gyventojas atskubėjo per lietų raitas nebalnotu 
arkliu ir pranešė, kad naktį bandilai išplėšę pienmę. 

Už keliolikos minučių, taškydamas pasitaikančias 

kelyje vandens balas, Pavandenio link dideliu greičiu 

nudūmė sunkvežimis. J ame sėdėjo leitenant as Žalimas, 
liaudies gynėjai P. Monstavičius, P. Seveljevas ir keli 
valsčiaus komjaunuoli ai. Kiti liaudies gynėjai dar iš 
vakaro buvo išvykę vykdyti kovinės užduoti es. 

Iš Varnių į Pavandenį per dešimtį kilometrų. Pake
lėje mirgėjo krūmokšniai, sodybos, nedideli pradedan
čių žaliuoti javų rėžiukai. Viskas buvo šlapia nuo ką 
,tik praėjusio lietaus . Netoli buvusio SakE.lio dvaro ma
šina, cyptelėjusi stabdžiais, sustojo. Išsiskleidę gran
dine, stipriai spausdami rankose ginklus, :2:alimo žmo· 
nės ėmė supti pieninės pastatą . Tačiau pieninė buvo 
tuščia. Viduj e mėtėsi išdaužyti indai, sulaužytos maši· 
nos, sugadinti produktai. O gyvenamoj e namo dalyje 
komjaunu oliai aptiko pusgyvį vedėją, kuri s nedelsiant 
buvo išvežtas į ligoninę. 

Apieškodami vietovę, vienoje vietoj e surado įspaus
tas vos pastebimas ratų vėžes, vedančias į miško keliu· 
ką. Lietus buvo geroka i apgad inęs šiuos pėdsakus, ir to· 
liau jie visiškai išnyko, bet 2alimas įsakė Monslavičiui 
su Seveljevu paėjėti ta kryptimi, o pats su likusiais ak· 
tyvistais toliau apžiūrinėjo buvu sio dvaro pastatus ir 
kiemą. Vienas komjaunu olis atkreipė dėmes į į čia pat 
numestus kelis išgertų kiaušinių lukštus. 

- Ar lik ne jie čia mėgavosi? 

Apžiūrėjęs juos, 2alimas sutiko: 
- Atrodo, neseniai numesti. Gal ir jų darbelis, ne6 

pieninėje kiaušinių būta. 
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Sugrįžę liaudies gynėjai pranešė, kad jie taip pat ke
liose vietose pri e miško keliuko malę kiaušinių lukštų, 

betralų pėdsakLĮ esą m'maža ir sunku dėl praėjusio lie
taus pasaky ti, ar !ie y ra švieži. 

Trumpai pasit ne, vis lik nusprendė pasekli tuo ke
liuku, kuriam e buvo ras la primėlyla kiaušinių lukštų . 

Keletą kartų gi upe buvo pdmetusi pėdsakus, todėl tek
davo grįžt i atga l 1r iš naujo ieškoli jų. Zmonės išvargo, 
kiaurai permirk o n;,o š lapių medž i ų ir žolės, laė i au nie
kam nė į galvą 1wr1tėj o pasiCilyli _ pailsėti . 

Baigėsi miškas, lolia u pėdsakai vedė laukų kcliu~u. 
užžėlusia krūmais dr1uha. Dabar jau ryškiai malėsi ma
žai pravažinėlc1me pažliugus iame laukų kelyje giliai 
įspaustos ralų vėžė,s ir net keliolikos koj LĮ pėdos . Veng
damas pasalL!, Zalimas trupu ti prislahclė savo kovoto
jus ir - įsakė paruošti gink lus. Banditai galėjo lengvcti pa
sislėpti už bel kurio krūmo ir palaukti negausios gru
pės. 

Keliukas, raitydamasi s tarp krūmų, vedė į neaukštą 

kalvą. Užkopusi į ją, Zalimo grupė toli horizonte paste
bėjo vežimą. šalia jo judėjo kelios žmoniq figūros. Bet 
ar tai buvo plėšikai, dėl didoko nuotolio atspėti nesise
kė. Vis tik rankos stipriau suspaudė ginklus, ir grupė 
be jokio raginimo ėmė spartinti žingsnį. Atstumas ma
žėjo. Kartu su tuo augo įsitikinimas, jog priešakyje bu· 
vo banditai. Pagaliau bėgliai atidengė ugnį. Abejoniq 
neliko - tai buvo priešas. Nea tsakydami i šaudymą, 
liaudies gynėja i ir komjaunu oiiai bėgle pasileido į prie
kį ir pugal 2a limo komandą ėmė supli gaują iš dviejų 
Pusiq, bandyd ami a lki rsl i k elią į šone, už kelių kilo
tnetrq, esantį mišką. Dandilai atspė j o besivej linčiqjų 
Planą ir pasuko tiesiai per arimus miško kryptimi. 

Pastebėjęs netoliese aria ntį valstietį, Povilas And: 
tiuška pasileido p rie jo, tikėdamasis atimti iš jo arkl į 
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ir raitas pas prukt i j mišką, bet alstie li pasip n csmo 
„Bajanu ". 1 umanyda mas, kad ginklu otas band it,1s gali 
nušauti jį. valstietis ugriebė Andriu "kai už ~,,·!tuvo 
ir ėmė veriti jį iš rankq . 1 eįstengdamas išlaisvirt: šau
tuv o ir matydamas ar tėjan · iu Zalimo kovoto ju s \ nd
riuška paliko ginklą ir klupdamas pasileido per :.\ ,ežiai 
suartą lauką, bet taikliai liaudi e gynėjo pal eis t e' 1, ulka 
pasivijo aršqjį banditą, ir ta ai suk niu bo vag OJt' 

Dar Yienas banditas krit o pamiškėje . Ta i bu, , iššo
kęs iš yežimo Jonas Andriu·ka- ., milga ". Iš ba imės 

paiikęs Yežime šautm·ą, j is buYo surastas begul mt is su 
botagu rankoje. Kitiem oaujo dalyviam pa i ekė pa
sprukti neto limo atri jos kaln o pusėn. 

Melsvo pop ier iaus lapa s 

Praretėjusi gauja vėl susirinko klebonijoje . Bandi
tai buvo išalkę, pavargę ir pikti, o k lebonas ji ems ne

davė ramybės: - Tokius vyrus praradot e, o naudos nė 

už grašį. Argi tai veikla? Ir stribų viso labo try s žmo
nės tebuv o su keliais piem enimis , o jie persigando ir 
dumia . Ech, jūs ... 

·e laik as dab ar pamokslus sakyti. Duok mums 

išgerti, užkąsti ir pailsėti , o tada pašnekėsim,- lyg kir
viu nukirto Kazys Andriuška, perėmęs iš brolio gaujos 

vadovavimą ir ta prog a savo senąjį slapyvardį 11Links

mutis" pakeitęs i tinkamesni - .,čerčilis ". 

Nelinksmas buvo klebonas. Paskutinių savaičių ne

sėkmės pastebimai atsiliepė jo nervams. Vis dažniau 

ėmė ieškoti nusiram inimo degtinėje. Mėgo išgerti kle
bonas . Bet ne su visais. 

Vos tik atsidanginęs į Pavandenį Urbonavičius ėmė
si organ izuoti savo aktyvą. '.\ieatsitiktinai greit apie H 
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susibūr · :-itc1mhicji 
broliai Amlnu škos, 
Zeipart as. 

Pavand enio buožės : Tekoriu s, 
tro ck is, arb utas, policininkas 

Prad žio11' .1'. ctristai Janu šai rekomendavus, Urbona
vi čius bm ,, ,: c1lvojęs savo dešine ranka padaryti senį 
Joną An dr ,· <;~ ,), kuris garsėjo apylinkėje dideliu re li
gingum u. Au·:, laisvamaniq priešas, bros tvininkas ir 
beveik nept1k,0 1c'icun a ilgus metus bažnyčios mar šalka, 
jis labi ausia i iiko į k lebono pagalbininkus . Tačiau i se
natvę, mal') t, iš gobšumo senis gerokai kvaištelėjo . 

Prie to dar prisidėjo besočio liga , kuri jį kankindavo 
amžinu alkiu . 

upr an tama, ka d k lebonui teko nuo enio Andriuš
kos atsisak yt i tačiau senio vie tą piln ai galėjo užimti jo 
sūnus Povil as, kur is, be visq paveldėtq i.:, tėvo naudingq 
savybių, buv o už jį žymiai gudresnis ir apsukresnis . 
Pastarasis , iš ykus broliui Antanui į Plechavičiaus va 
dinamąją „rinktinę" , pasidarė pilnat eisis Andriuškų 

ūkio savinink as ir tvarkė jį, padeda nt skūpiai ir val
dingai motinai , trims jau suaugusiems broli ams : Kaziui. 
Jonui ir -ladui bei seseriai Benei. isi jie , kaip ir tėvas, 

buvo didži ai relig ingi , ir ne kartą klebonas statydavo 
juos pav yz dž.iu kitiems parapijiečiams. Bet Andr iuškos 
garsėjo apylinkėj e ne tik saYo reli gingumu. i i penki 
broliai Andriuškos , a ršau s vokiečių pakali ko yyresni o
jo brolio Antano ,·ado vauja mi, dar faši.;tinės okupaci
jos pradžioj e žvėriškai susidorojo su Pavande nio pie
ninės vedėju Tiedvaru už tai , kad ji s 19.tO metais buYo 
suorganizavęs rusų kalb os kursus , vien tik už antireli
gines pažiūras nukankino laisvamani Zelbą, sutikę besi

traukiantį i TSRS gilumą arnių valsčiaus pirmininką 

Rimkų peršovė ir išrengę dar gyvą uikasė misk.e. Tie 

Pdtys Andr iuškos už pag eri nta s ma isto korteles ir nu
žudytų žydų rūbus· vy kd av o šaud)ii suimtųjų į Telšiu s. 
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s · ant , o ·1e·ia ms, bijodama ap ·tmk · gy\'('ntojtĮ 

·e ršto uz ·a,·o knn ·inu darbu s, nlarias Andr·u ··ka 
·µruk o u hit le rininkai ir at idūrė llC'l tolimajdlllt' !...en
gūrq kra · te. Dabartini jo adre a : u trati ja, \ litta 
oang ~ v\' Alfr ed t. Taėiau \' ienam i mogžudžil i • ,tbė

ous, liko kctverta jo broliq , ne mažiau ~abitJ ·dy
nėm , kaip j i ai. 

\ 'lada Zeiparta taip pa l burn gera i žinomc1, ,avo 
žiaurumu Pa andenio apylinkėj e. \ 'i ą :-,kupdCIJll', lai
kotarpį j i ai garsėjo kaip i'likim as fašistų bern ,,,. Pa
matę juoda policininko miline vilkintį Zciparlą su sau
tuYu rankose įsukant kurio nor ,·alstieč:io k1eman, 
irnonė žinojo, jog oero lauk ti i' jo apsila nkym o nėra 
prasmės. \ 'ien tik ui priernliq nedavimą Zeipartas 
arešt a,·o Jasą iš Gauti.ainio k21mo, Zeibarlą i · Dvarvy 
džių. Rimkų iš Lentėkių ir daugelį ki tų ,·alstieč:ių . e
maia žmonių per Zeipartą pateko darb ams į Vokieliją . 

Bronius Tekorius ir savo buožiška k ilme, ir veikla 
okupaci jos metais buvo vertas Andriuškų bei Zeiparto 
kompan ijos. Jisai ne kartą su broliais Andriuškomis 
dalyYavo nekaltų žmonių iudynėse Telšiuose , o, prieš 
išvejant hitlerinius okupantus . suorganizavo „Vanagų" 
gaują, į kurią greit susibūrė visi minėtiej i vokiečitĮ pa
kalikai. Klebonas Urbonavičius padėjo nemaža pas tan
gų organizu cjant šią gaują ir nuo pat pirmų jos gyve· 
nimo dienų tapo jos idėjinis va das bei globėjas. Ir ne 
atsitiktinai. · 

1eslėpdamas savo neapykantos Tarybų valdžiai už 
prarastas viltis dosnių parapijiečių sąskaita susikurti 

rojų šioje „ašarų pakalnėje", pradėjus vėl dalinti nau
jakuriams žemę, klebonas nebegalėjo ramiai žiūrėti , 
kaip derlinguose klebonijos laukuose sėja buvę Pavan
denio mažažemiai ir ne klebonui, o sau . Užmiršęs arti
mo meilę, jis dabar troško tik vierro - atsiskaityti stl 
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tais, kuri e kėsinosi į šventą privalinės nuosavybės tei
ę, bel kaip l)da jo troškimui vis nebuvo lemta išsipil-

dyti. 
Kaip tik apie tai ir sukosi !debono mintys tą vakarą. 

Banditai tylėdami siurbčiojo degtinę. 

Jų apygirči uose neskustuose veiduose atsispindėjo 

nuovar gis, bukuma s, apatija . 
žiūrėdamas į šiuos pasigailėjimo vertus „Kristaus 

karius ", klebonas paju!o pasišlykštėjimo jausmą. Vie
nu momentu ja m net kilo mintis spiauti į viską ir nusi
plauti rankas, bet, prisiminęs, kaip diena iš dienos ma
žėja jo pajamos, kaip klebonijos žemėje be jokio dro
vumo kapst osi šitas skur džius Žylakis, jis vėl pajuto 
aštrų keršto troškimą ir nugalėjo užplūdusią abejonę. 

- Ponai, šitai p toliau tęstis negali . Jūs patys mato
te , pri e ko tai veda. Rytoj, žiūrėk, su terbom išeiti rei
kės,- nutraukė užsitęsusią tylą Urbonavičius. 

- Argi mes, klebonėli, nesuprantame . .. - bandy
damas pagauti šakute griežinį svogūno, niūriai burb
telėjo Kazys Andriuška-,,čerčilis". 

- Mano giliu įsitikinimu,- tęsė Urbonavičius,

pirmiausia reikia pašalinti Stanislovą Žylakį su visais 
jo perais. Tai jis pasiglemžė bažnyčios žemę, sūnų į 
komsomolcus įrašė, į apylinkės dešimtkiemio įgalioti

nius iškilo . . . 
- Aš reikalauju nubausti tą grytelniką Igną Rama

nauską, kuris išdrįso užsodinti bulvėmis dalį mūsų skly
po,- pareiškė Andriuška-,,čerčilis". 

Rytojaus dieną Urbonavičius, paėmęs melsvo popie
riaus lapą, ėmėsi daryti mirtininkų sąrašą. Daug svars
tyti nereikėjo. Pakankamai vakar buvo apgalvota ir 
pergalvota, todėl dabar reikėjo viską tik surašyti. Pa
vardžių susidarė nemaža . Be Žylakio ir Ramanausko , bu
vo čia ir naujakurys Juozas Laurinavičius, kuris pernai 
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kalėdojant atsisakė par emti bažnyčią, Stanislov o 2y la
kio sūnus komjaunuoli s Kostas, naujakurio Navi cko 
šeima, Zosė Zimontaitė, neinanti velykinės, valsčiaus 

tarybos deputatė Ona Lopetienė, gavusi keli s hektarus 
klebono žemės, ir daug kitų. 

Melsvo popieriaus lapas buvo perduot as gau jos va
dui Kaziui Andriuškai. Įteikdamas jį, klebon as ilgai ir 
kantriai aiškino susidorojimo su naujakuria is planą, ap
tarė užpuolimo aplinkybes ir datą. Jis ai turėjo būti 

įvykdytas nelauktai ir staigiai už keleto dienų. 

Liejasi nekaltas kraujas 

Artinosi rugiapiūtė - pats karščiausias darbymečio 

laikas. Teima miegas tokiu laiku Stanislovo Žylakio. 
Pirmieji saulės spinduliai sutinka jį žingsniuojantį 

siauru laukų keliuku ganyklų link , kur per naktį palik
tas supančiotas bėris. 

žylakio dėmesį patraukė prie pakelės med žio prili
pintas popieriaus lapas. 

„Broliai lietuviai, - skaito jis spausdintam raidėm 

ranka rašytą tekstą.- Mūsų tėvynė verkia kruvinomis 
ašaromis suklupusi sunkiame golgotos vieškelyje, kada 
jos kūną - mūsų pūslėtomis rankomis išpurentą, gau
siu prakaitu sumirkytą žemę gabalais plėšo užmiršę 
viešpatį ir jo prisakymus bedieviai. .. " 

Žylakio aukšta kakta vis labiau niaukiasi. Plačiu 

delnu nubraukė nuo medžio popiergalį, sugniaužė sau
joje ir įsidėjo į kišenę piktai murmėdamas: ,,Irgi, mat. 
broliai atsirado. Anksčiau biednam žmogui mirštant 
vandens nepaduotų, o dabar į gimines peršasi. Pasirodo, 
teisybę šnekėjo Lopetienė, jog dar daug kam dvarai 
sapnuojasi." 

Visą kelią nedavė jam ramybės biaurus popiergalis . 
,,Ir kur aš esu girdėjęs šiuos žodžius?" - įtempęs atmin· 
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tį, bandė pr isiminti Stanislovas. - ,,Ach, taip, juk čia 

mėgstamiausi kleb ono Urbonavičiaus žodžiai. Antai ir 
pereitą sekmadienį, grįžusi iš bažnyčios, žmona pasako
jo, kad klebonas reikalavęs nenuvyti tų, kurie ateina 
naktimis ir b0ldžia į lang us, bet siūlęs teikti jiems šven
tą pagalbą, nes , esą, jie eina Kristaus keliu ir veda kovą 
už bažnyčią ir maldą. Barėsi, kam imame pūslėtom 

rankom ir gausiu praka itu uždirbtą žemę." Prieš Stanis
lovo akis ryškiai iškilo niekada nemačiusios darbo put
nios klebono ran kos. Kaip visa tai nesiderino su tuo, ką 
jis skelbė iš saky klos. ,,Senas veidmainis visiškai įsi

drąsino . Reikės pasa kyti valsčiaus pirmininkui, kad 
įspėtų kleboną ir neleistų drumsti tokiom kalbom ramy
bės apylinkėj e, " - jau grįždamas, vedinas arkliu, pa
galvojo Žylakis. 

štai ir šį šiltą 1947 m. liepos 31 dienos pavakarį 
traukė ilgiau pabūti lauke. Todėl abu Žylakiai - tėvas 
ir sūnus KoEtas, kuris buvo grįžęs atostogų iš žemės 

ūkio mokyklos, dar neskubėjo į trobą. Stanislovas Zy
lakis sukinėjosi apie ratus, kažką taisydamas, o sūnus 
ant prieklėčio plakė dalgę. 

- Tėvai, užteks knibinėtis, šauk Kostulį, eisim va
karieni aut i,- pasigirdo nuo prieangio Zylakienės bal
sas. 

Ant stalo jau garavo gardi kruopienė, ir visa Zyla
kiq šeima ruošėsi sėstis prie stalo . Nebuvo tik jauniau
siojo Žylakio sūnaus Česlovo. Jis buvo išjojęs i ganyk
lą arkli. 

Staiga už lango šmėkštelėjo kelios žmonil1 figūros , 
kažkur toliau pasigirdo žmogaus riksmas ir šūviai. . 

- Banditai! - aiktelėjo pabalusiam lūpom 2ylak1e
nė ir buvo bebėganti užsklęsti durq, bet tuo tarpu prie
menėje kažkas subruzdėjo, su trenksmu atsidarė durys, 
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ir ant slenksčio išdyg o keletas ginkluotų žmonitĮ . Tar 
jų senasis Žylakis iškart pažino Kazį ir Vladą Andnu i
kas, Vladą Zeipartą ir Stasį Jušką . 

- N~ i_š vie~os!_ ~ riktelė~o ka žkuri s iš bėiaditų. 
Žylak1s ir be 1speJ1mo mate, jog bėgli nėra kur J is 

tylom žiūrėjo į įsibrovėlius , ir kažkoks susting imcs su
kaustė jo judesius, apėmė mintis . Toks jau buv o iri že
maitišk as būdas - visada tylus, o nelaimėje pasitlary
davo kaip nebylys . 

Jo mintis nutraukė grubus Vlado Andriušk os balsas: 
- Ko tylit kaip liežuvius phahiję? Sve ikinkit sve 

čius! 

- Jie iš džiaugsmo žadą prarado, - rodydam as su
kirmijusius dantis, piktai šaipėsi Juška. 

Stanislovas prabilo ramiu balsu, žiūrėdamas ties iai 
banditams į akis : 

- Iki šiol pas mus svečiai sveikindavosi su šeimi
ninkais. 

- Ziūhėk tik. Anksčiau, kol pas mus duona užsi
dihbdavo, mandagesnis buvo , o dabah, kai ubagų de
šimtininku pasidahė, pag ahbos, heikalauja, - piktinosi 
Andriuška Vladas . 

- Pasveikinsi. Ir batus dar nulaižysi, - iškošė pro 
sukąstus dantis Kazys Andriuška.- ,,Zilviti", skaityk 
nuosprendį. 

Juška, pavadintas „Zilvičiu'', pagraibęs vienoje ki
šenėje, ištraukė sulankstytą melsvo popieriaus lapą. 

- Tegul susitaiko su dievu,- pasiūlė kažkuris ban
ditas. 

Tik dabar Stanislovas pajuto, koks nepaprastai bran
gus jam šis neseniai prasidėjęs gyvenimas, tie nupiauti 
šienu kvepiantys laukai, savo rankom, dėl savęs užau
ginti aukšti rugiai, šviežiai suartų dirvonų kvapas, kaip 
brangi jam šeima. Nuo šio aštraus noro gyventi jis pa-
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juto beveik fizi~ką širdies skausmą ir vos nesuklupo 
prieš bandi tus ant kelių, prašydamas pasigailėjimo. Bet 
staigiai užplūdusios mintys padėjo nugalėti silpnuma. 
,,Kuo gi jis nusikalto , kad turi prašyti jų pasigailėjimo·? 
Gal tik tuo, joĘ :,iekė savo vaikams geresnės, negu jo 
paties, vaikystės, atei ties , jog nenorėjo daugiau savo 
prakaitu , savo sugrubusių ir pajuodusių rankų darbu 
maitinti tokius, kai p andriuškos, tekoriai, klebonija ... " 

- Skaity k! - riktelėjo įsiutintas Žylakio tylėjimo 

Kazys Andri uška. 
Dar nebai gus ska ityti klebono paruoštą nuosprendį, 

Kostas 2yl akis šoko pri e Zeiparto , norėdamas išplėšti 
jam iš rankų šautuvą. Tačiau akylai stebėjęs jį Kazys 
Andriu ška suspėjo paleisti seriją iš automato, kartu 
sunkiai sužeisdamas ir Stanislovą. 

- Nužudė Kostulį! - sukliko 2ylakienė ir buvo 
bepuolanti pri e sūnaus, bet ir ją pusiaukelėje pakirto 
paleista bandito kulka. Net neaiktelėjusi, išskėstomis 

rankomis, lyg norėdama paskutinį karlą apkabinti my
limą sūnų, krito ji ant grindų. Pistoleto šūviu banditai 
pribaigė ir gulintį senąjį 2y1akį. 

- Čia įrašyti dar du 2ylakių benkartai,- rodyda
mas „Čerčiliui" sąrašą, pastebėjo Juška. 

- Mat juos velniai. Negi eisim į kaimą tų vaikiga
lių ieškoti, o jei paklius po ranka , nusuksim galvas, ir 
baigtas kriukis. Iškrėskit namą, ir keliaujam , nes kitaip 
iki aušros nesusidorosim. 

Banditai paskubom krėtė namą, teisingiau ne tiek 
krėtė, kiek ieškojo vertingesnių daiktq ir kimšosi sau į 
kišenes ir į atsineštus maišus. Pagaliau, apvertę viską 
aukštyn kojom, išsinešdino. 

Kurį laiką troboje viešpatavo mirtina tyla, tačiau 
netrukus kažkas sukrebždėjo papečkėje. Iš ten išlindo 
Zylakiq Alpiukas, kuris pirmo sąmyšio metu suspėjo 
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pasislėpti duonkepėje krosny je. Bijodamas pas ikE:lti ·· 
·r · · iki. 1 • Jts nus .iauze as os vidurio . Tenai gulėjo molines bro-

lio ir tėvo lavonai. Ant grindų buvo kažko pri~ek~ję ir 

j is visas išsitepė lipniu skysčiu. . ·earąsiai pa !Jf:'i: m~ti
nos ranką ir tuoj pat atsitraukė. J i buvo vesi .r suglE":• 
busi . Apimtas siaubo jis pašoko nuo grindų 1r tek inas 
išbėgo iš trobos. Kieme beveik kaktamuša susidūrė su 
grįžtančiu iš ganyklos česiu. 

- ·ebetu.rim tėvelių .. . Visus ir Kostulį . bar~ditai. 
Ką dabar mud u darysim, našlaitėliai,- glaus<la.ma.s prie 
KIŪtinės jaunesnįjį broliuką, rydama s ašara s sl-:undė

si j is . 
O tasai žiūrėjo išplėstom akytėm ir greičiau savo 

vaikiška širdele pa jut o, negu suprato , kad net eko 
visko , kas brangiausia pasauly je, - motinos meilės, j os 
sausų lūpų prisiliellino prie savo veiduko , jog nie kada 
daugiau nebeišgirs visada ramaus ir tokio mielo balso , 
nebepajus sugrubusios nuo sunkaus darbo tėvo rankos 
ant savo galvos. Pajuto ir, įsikniaubęs į brol io petį, gai
liai pravirko. 

Tą naktį Andriuškos gauja mirtimi paženklin o ne 
tik 2:ylakių sodybą. 

. ·uo jų rankų su klebono pa laiminimu žuvo dar ke
turi Pavande nio gyventojai: naujakuriai Lopetienė, 

I.aurinaviėius, Ramanauskas ir komjaunuolė Zyba r
taitė. 

Atsisveikindami su šiais dorais ir visų gerbiamaiS 
žmonėmis, apylinkės kom jaunuoli ai ir naujakuriai prie 
jų karstų prisiekė atkE:ršyti už nekaltai pralietą kraują, 
už zuvusius nuo nešvarios nacionalistų rankos draugus, 

O klebonas Urbonaviėius, kuris tomis pačiomis ran
komis laimino į žygį „Kristaus karius", dabar, nedrįs

damiiS pažve lgti į žuvusiųjų vE:idus, laikė gedulingas 
misias už jų „nuodėmingas sielas ". 

• 

_ ~elskitės, idan t nenusilptų jlli"Ų tik.ėjU'IlilD, n~ 
dievas jau baudi.l.a IDU5 ui gri~ku.s,- sklido ve· dmai

oiški zodi iai iš sak yk.los. 

Paskutinės aukos 

Bėgo dienv -'>, :0.vait~~ o ~U5kos ~auJa dar lf-is 
• ai.stėsi Jan apc,;~ vals ciaus nbooe, teronzuodama ap-
~us gyven toj us . . ·eretai vidurnaktyje ramų ~u 

•akurių miegą nuf_raukdavo sklindan tis _iš ~ sun~ 
) • • ; .. ; .. 1, 00 l f:>I SU5=ud.us 

~ .... ,,e kuris vE:rsdavo seunl.lllllD-4 KJ.e.... -rstaugJ.J,J..I.U>,', • · · · dim. 
k.irVio kotą sėlinti prie lang o ir su ap~ia 51

~ . i. 

ivelgiant į tamsą, Jaukti . Laukti , ar nep~ ~rodys ~e me 

neprasyti gink luoti „svečiai'.' , ar ne~gus Ia:: 
durų traškėjimas, ar ne pak.VI~s _deganci_o oam:!as nuo 

- Praėjo .. . - lengviau atsidusta , a~ tra~d dos se1-
·ango valstietis. Keliasi nuo aslos ne~gus '. ~ : ~1 ...... • , . . J,:iUdiruIDO IJO.J-"U 
mininkė ir dar virpanciu nuo susi 

šnibžda: . . . 
- Dieve, dieve, kada išnyks tie ~~- · · 

· · eidavo pro ::,cuĮ. 
Tačiau ne visada Jle pra . . . kr -0 spalvo· . . od b n;isva1stes auJ 
Dažnos deganc1ų s Y ų t'- · rt banditų auto

. dar ne ka a 
mis nušviesdavo padangę, II •. u·akuriŲ riksmus . 
matai tildė pagalbos šaukianci~ na 1 deru· 0 aktyVO 

. . .. bei Pavan 
Bet visos haud1es gyneJŲ . . ka·15 Ne kartą 

· eidavome · 
pastangos užklupti banditus nu . .:...1M1rus ta-

. . •·1tus" gau3os peu:><= ' 
buvo pasisekę aptikti dar 11

~
1 . . ištirpctavo kaip van· 

ėiau banditai, pajutę persekioJimą, 

denyje. . nk iuvo paskuti· 
1948 m. kovo g d. nuo banditų r~ ųStasio NavickO 

· iažemio . 
nės aukos. Tai buvo gausi ma . Paglūdės kaune. 
šeima gyvenusi netoli PavaTitlemo, d dabar 

, . . . dė Prano ·• 
Bukaveckaitė-Jušk1ene Yla '. rajone , kartu su 

lūk . · · ka1·me Varnių gyvenanti Pa . .sc10 , 
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kitais gyvais liudininkais gerai pr isimena tą šiurpią da
tą. Stai ką ji papasakojo: 

„Aušo ūkanotas rytas. Iš kažkur atslinkęs drėgnas 

ir tirštas rūkas gaubė apylinkę. Nežiūrint ,mkstyvo 
laiko, naujakurio Navicko namuose visi j au buvo su
kilę. Namų šeimininkas kieme kinkė arklį, ruošd ama
sis važiuoti į malūną, aš žaid žiau su mažuoj u Pranuku, 
Navicko teta, 65 metų senutė Rūtienė triūsė virluvėj e. 

Baigęs kinkyti arklį, Navickas pasuko į neįrengtą 

pirkios galą, kur tuo metu kaimynas Tekorius kažką 

meistravojo. Bet tuo tarpu pri e pat durų j į pasivijo iš 
kažkur atsiradę du vyriškiai. Vienas iš jų auk što ūgio, 
vilkėjo juodu švarku, dryžuotom milo galife kalnėmis, 
užsidėjęs juodą kepurę, iš po kurios matėsi tamsūs 

plaukai. Jo veidas darė keistą įspūdį: nežiūrint tamsių 

plaukų, panosėje styrojo vešlūs ryškiai rudi ūsai. Ge
rai įsižiūrėjus, matėsi, kad jie yra priklijuoti. 

Kitas - vidutinio ūgio, seniai skustu, apaugusių 

ryškiai rudais šeriais veidu, taip pat vilkėjo grubau~ 
milo kelnėmis, įleistomis į aulinius batus. 

Įėję kartu su Navicku į kambarį, jie, nieko nelauk
dami, ėmė mušti jį, koliodami biauriausiais žodžiais už 
tai, kad jis išdrįsęs pasisavinti ne jam priklausančią že~ 
mę ir esąs atsidavęs bolševikų valdžiai. Navickas pra i 
džioje priešinosi, bet jį greit parmušė ant aslos ir to
liau negailestingai daužė ir spardė. Palikęs savo sėb· 
rą saugoti gulinčio Navicko, kitas banditas įbėgo pas 
Tekorių, ėmė mušti jį ir, surišęs rankas, įstūmė į kam
barį pas Navicką, liepdamas gultis ant grindų. Ten pat 
paguldė ir mane. Tada pakėlė nuo žemės sukruvintą 
Navicką ir išsivedė į priemenę. Greitai ten pasigirdo 
šūvis ir prislopintas riksmas. Riksmą nutildė antras šū
vis. Banditai tuoj pat sugrįžo į kambarį, sugriebė Ri.i· 
tienę ir, tyčiodamiesi iš jos senyvo amžiaus, mušdami 
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i šslOmė į priemenę . Vėl pasigirdo šūvis. Vos spėjo 
banditai sugrįžli į kambarį, ir slenkstį peržengė jaunes~ 
nysis Navicko brolis 16-metis Antanas. Sužinoję, jog 
tai nužudytojo Navi cko brolis , aukštasis banditas su
griebė, permetė jį ant žemės ir, išsitraukęs peilį, užsi
mojo. Mano atminty je dar dabar skamba jo riksmas.: 
„Už ką man~ žudote !'' - bet jam dar nebaigus, peilis 
susmigo į vaiko krūtinę. 

Aš ir Tekorius, apimti siaubo, laukėme, kada sužvė
rėję banditai susidoros su mumis, bet vienas iš jų, pali
kęs mus saugoti antra jam, išėjo kieman ir po kurio lai
ko į kambarį atvilko jau nebegyvą kitą Navicko brolį 
Joną. Jis, ka ip ir Antanas, buvo nužudytas peiliu, nes 
jo apnuogintoj e krūtinėje matėsi kelios žaizdos, iš ku
rių gausiai tekėjo kraujas. Abu banditai bendromis pa
stangomis nuvilko visus lavonus į negyvenamą pirkios 
galą ir sumetė vieną ant kito kaip pakliuvo. 

Tuo metu kambaryje pasirodė trečias banditas. Vi
dutinio ūgio, ilgais rudais plcmkais, vilkintis panašiai, 
kaip ir pirmieji du. Iš veido ir balso aš supratau, kad tai 
moteris, persirengusi vyriškais rūbais. 

Aukštasis banditas įsakė man paruošti valgyti. Eida
ma į priemenę paimti mėsos, aš pamačiau, jog nuo 
aukšto už ilgų kasų vienas banditas nuleidžia visiškai 
nuogą Izabelę Navickienę, kurios krūtinė keliose vie
tose buvo persmeigta peiliu. Nuo šio vaizdo aš netekau 
sąmonės. Atsipeikėjau kitame kambaryje. Garsiai ver
kė mažasis Pranukas, ir aš, bijodama , kad sužvėrėję 
banditai, išgirdę verksmą, gali jį nužudyti, įveikusi 

silpnumą, ėmiau jį raminti. 
Laikas bėgo, ir į namus, nieko nenujausdami, vienas 

Po kito užeidavo Navicko kaimynai. Visus juos bandi
tai sutikdavo prie duni, žiauriai mušė ir guldė į specia
liai papiltą ant grindtĮ vandens balą, prieš tai surišdami 
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ranka s. Netrukus šalia Tekariaus buvo suguldyti Stefa 
Basaitė, mažametis Grigas, Stasys Kulevičius, Pranas 
Valentinas ir Tel espara s Simanauska s. Simanauską , ku
ris buvo nepilno proto, mušė tol , kol tasai , netekd amas 
sąmonės, pradėjo rėkti, kad ef:ąs pasiturinčio ūkininko 

sūnus. 

Pradėjus temti, į kambarį iėjo dar keli bandita i, va 
dovaujami Vlado Andriu škos . Ji e atsinešė degtinės ir 
pradėjo vaišintis, laikas nu o laiko pertr aukd ami puotą 
ir tyčiodamiesi bei mušdami gulinčius žmones. Jš jų ka l
bų aš supratau, kad Andriu ška su atv yku siai s ban dita is 
per tą laiką suspėjo nu žudyti gyvenu sius netoliese Na
vicko tėvus . Visai su temus banditai, susikrovę į pasi
grobtą vežimą Navickų turtą, išsidangino, prigrasinę 

ik i aušros ni ekam nesik elti nuo žemės. Tačiau greit po 
jų išėjimo aš atrišau visiems rankas, o Tekoriu s, sėdęs 
ant arklio , nuskubėjo pran ešti apie įvykį valsčiun . " 

Atpildas 

Bet viskam ateina galas. Liepto galą priėjo ir 
Andriuškos gauja. 

Apyaušryj e Daukantų kaimo naujakurį S. Rocevi 
čių iš miego prikėlė du slus beldimas į duris. Skubiai iš
šokęs iš lovo s ir spausdamas ra nk oje dar vakar parsi 
neštą iš valsčiaus pistoletą, Rocevičius atsargiai prisėli
no pr ie lango ir , sulaikęs kvėpavimą, ėmė laukti. ši rdis 
daužėsi krūtinėje, lyg norėdama išsiveržti iš jos . Dar 
niekad buvusiam to pati es Daukantų kaimo sam din iui 
Roccvičiui neteko taikyti į žmogų. Ir ne tik į žmogų. 

J is niekad nebuvo laikęs rankoj e ginkl o. Tačiau dabar 
paėmė jį, pats paprašė, nes kito s iseiti es nebuvo . 

Smūgiai i duri s pasikartojo . Sį sykį beldė žymiai 
stipr iau . 
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Nebe pirmą kartą kėlė jį iš miego šie smūgiai. Ir 
prasidėjo viska s nuo to , kai Rocevičius, gavęs keletą 

hektarų žemės, apsigyv eno Daukantų kaimo buožės 
Juškos ūkyje. Greitai buvęs šio ūkio savininkas bandi
taujanti s Ju ška su sav o sėbrais apsilankė pas Roceviėių, 
norėdamas susidoroti su ju o. Tačiau paskutiniu momen
tu visada apskaičiuojantis „Zilvitis" sugalvojo, jog na
mą vis tiek kas nors užims, o ko gero dar nugriaus, ir 
geriau prigąsdinti naujakurį, kad jis tinkamai užlaiky
tų pasta tus ir laikas nu o laiko kaip nuomą už žemę bei 
namą mokėtų banditų nustatytą duoklę. 

Rocevičiaus sutikimo niekas net nesiklausė, tiktai 
jam buvo įsakyta iki tam tikro laiko paruošti atitinkamą 
kiekį maisto produktų ir pinigų. Ir nuo to laiko banditai 
reguliariai lank ydavo si pas Rocevičių, reikalaudavo 
degtinės, o išeida mi išsinešdavo nelengvai uždirbtus 
grūdus, mėsą, pinigus. 2:inodamas apie banditų žvėriš
kumus ir bijod ama s dėl savo šeimos, jisai, sukandęs 
dantis, kentė jų plėšikavimą. Banditai nekreipė dėmesio 
į tai, jog naujakurio še imai pačiai stigdavo duonos, jog 
neretai pačiame darbymetyje jie srėbdavo vos pražilin
tus barščius, nors niekas jų šeimoje darbo nevengė. 

Nebegalėdamas daugiau pakęsti šitokios baudžiavos 
ir nematyd amas jos galo, Rocevičius pagaliau ryžosi 
valsčiuje paprašyti ginklo. Ir štai dabar jis laukia. 

Smūgiai į dur is dabar jau maišėsi su keiksmais. Pa
galiau lange pasirodė kumpa Ju škos nosis. 

- Kas čia? - tikrumo dėlei paklausė Rocevičius. 

- Ar nemata i, k ad šeimininkas atėjo! Skubinkis 
atidaryti, nes tu oj danti s išmalsiu, - sušvogždė girtas 

Juškos balsas. 
Runka su ginklu užtikrintai paki lo ir iš kambario 

nuskambėjo vienišas šūvis. Veidas lange tuoj pat pra 
dingo. Pasigirdo krentančio kūno garsas ir nubėgančių 
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žmonių kojų trepsėjimas . Tai palikę lik imo valia i 
savo sužeistą sėbrą, išlakstė atėję su Ju ška handita i, 
nes jie buvo įpratę ko voti tik su begi nkliais . 

Juška, nors ir sunkiai sužeistas , be t pats savo jėgo
mi s dar bandė pasislėpti. Tačiau toli nubėgti nepasisekė. 

Šiaip taip nušliaužęs apie pusę kilom etro, jis įgriuvo 
pas savo ryšininką Vasiliauską ir, spėj~s ištarti: ,,Pa
slėpk mane", neteko sąmonės. Vos suskubo senis, duk
te rims pad edant , užmasku oti banditą daržinėje po šiau
dais , kaip dar šiltais pėdsakais atskubėjo liaudie s gy
nėjai. 

Senis Vasiliauska s, kad ir drebėdamas iš sus ijaudi 
nimo , pabandė užtikrinti , jog jokio sveti mo žmogaus jo 
ūkyje nėra. 

- O iš kur čia pas jus kraujas ant grindų?! - pa-
klausė vienas iš liau dies gynėjų. 

Sumišusiam Vasiliauskui į pagalbą alėjo duktė: 

- Ząs į piovėm. 

- O kur plunks nos? - sekė klaus imas. Plunksnų 

ne buvo , bet užtat Juška buvo surastas . Jis gulėjo po 
šiaudais jau ne begyv as , piktai iššiepęs savo sukir
mijusius dan tis, lyg dar ruoštųsi kam nors įkąsti. 

Neilgai besišvaistė ir likusieji banditai. Apsuptas 
liau dies gynėjų, pasigailėjimo paprašė buvęs policinin
kas Zeipartas su savo žmo na „Pon ia -panele ." ,,Šėtonas" 
ir „Ponia-panelė" , kad ir labai skambiais vardais pas i
vadinę, atrodė pasigailėtinai. Vežamas į valsčių, Zeip ar
tas visą kelią aimanavo : ,,Klebo nas, tik kl ebonas viskuo 

kaltas. Per jį pakliuvo m. Pasisakiau jam, kad bėgsiu 

su vokiečiais, o jis, žaltys, vis įkalbinėjo, pasilik , girdi, 

ko mun istus išjovysi m , vėl pona is būsim. Prapuolėm da
ba r , prapuolėm ... " 

Per tardymą 1949 m. sausio 27 d . Ze iparta s pap asa 
kojo: ,, . . . Iki vokiečių išvij imo iš Telšių apskriti es aš 
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dirbau policininku Pavandenio miestely . Todėl jaučiau
si esąs nusikaltęs tarybų valdžiai ir nutariau bėgti kartu 
su vokiečiais. Tačiau po daugelio pokalbių su Pavan
denio kl ebonu Urbonavičium pasilikau, nes jis man lie
pė per eiti į nelegalią padėtį . Kada vokiečių armija atsi
traukė, Urbonavičius ma n kalbėjo: 

„Tau reikia pasislėpti miške ir būti drauge su tokiais 
kaip tu, nes , kai ateis tarybų va ldžia su komunistais, ta
da tave kank ins . O je igu tu pasislėpsi ir keletą mėnesių 
pagyv ensi nelegaliai miške arba pas mane, per tą laiką 

Tarybinė Armija bus sumušta ir vėl tu dirbsi ir gyvensi 
gera i, kaip pr ie vokiečių. 

Nepatikėti tokia m žmogui, kaip kunigas , aš negalė
jau . .. ir, atėjus Tarybin ei Armijai , tokių kaip aš susi
rinko keletas žmonių. Apsiginklavę įvairiais ginklais, 
mes suorgani zavo me gaują . Pradžioj e šiai gaujai vado
vavo mano pu sbrolis Bronius Tekorius , o, kada jį už

mušė, gaujo s va du tapo Povilas Andriuška . Man atrodo, 
kad broliai Andriuškos ir jų sesuo tapo banditais dėl 

Urbonavičiaus kaltės, nes Povilas Andriuška , prieš iš
eidamas į gaują, buvo geriausias Urbonavičiaus drau
gas, dažnai kartu girtuokliaudavo , o jo sesuo Benė 

Andriuškaitė ir brolis Vladas , prieš išeinant į gaują, gy

veno pas Urbonavičių." 

O po kiek laiko Pareškėčių kaime gavo galą visa 

žmogžudžių Andriuškų šeimyna: Kazys, Vladas ir sesuo 

Benė, praminta „žarija". Pas Kazį Andriušką buvo ras

tas sutrintas melsvo popieri aus lapas . Septyniolika pa

vardžių, septyniolika Pavand enio apylinkės naujakuriq 

buvo pažymėta jame . šis lapa s atskleidė tikrąjį klebono 

Urbonavičiaus veidą. Kuni go , po kur io šventumo kauk e 

slėpės i sąžinės netekęs žudikas . 

Sl 



Ir kad a suspėjusį pak eisti savo gyvenvietę areš tuo
tą U~b~navi~ių _vedė per Luokės miestelį, sutiktieji pa
kelyje zmones lrngav o galvomis: 

- O koks dievot as atrodė ... Ir kas galėjo paga lvo
ti , kad po klebono sutana slėpėsi banditų vad as. 

* * * 

Seniai dilgėlėmis ir usnimis užžėlė banditų kapai. 
Niekas neravi jų, nesodin a gėlių ir tik pra keikimu pa
lydi banditų atminimą. 

Bet užtat brangūs tie kauburėliai, po kur iais smėlė

toje Pavandenio kapinių žemėje ilsisi banditų žvėriš

kumų aukos. Ne veltui supilti šie kapai. Jų krauj u pa
laistyta žemė kasmet neša vis didesnį derlių. Ir nieka s 
nebetrukdo Pavand enio apylinkės darbo žmonėms kur 
ti šviesų laimingą rytojų. Neužmiršti ir žuvusiųjų var
dai. Kiekvienas pavand eniškis prisim ena juos ir gali 
atpasakoti šiurpią pra eities istoriją apie kunigą-žudi

ką ir jo sėbrus, apie nekaltai pralietą kraują ... Ir tegu 
nepamiršta, tegu prim ena priaugančiai Pavan deny j au
najai kartai, kad šį laimingą gyvenimą savo krauju 
atpirko jų tėvai. 
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