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1946 m. lapkričio mėn. i lietuvių. DP stovyklą Schweinfurte, 

Bavarijoje, atvažiavęs jaunas amerikiečiu armijos screeningo pareigūnių.< 
žalia tūkstančių kitų, patikrino ir paliegusio senelio lietuvio kunigu 
Vincento Rainio anketą. Jis nustatė, kad kun. Dainys atvykęs i Vokie
tiją "savanoriškai*^, ir užrašė rezoliuciją t"not eligible" , vadinas, jam 
atsakoma globa.

Kun.Dainys yra vienas iš milijoninės armijos europiečių,kuriuos 
be jų kaltės vienos iš "jungtinių tautų" smurtas padarė žmones be vie’tos. 
Jis taip pat yra vienas iš tūkstantinės armijos tų žmonių, kuriems ne
gailestingi jungtinių tautų įęįsįngumo paragrafai atėmė teisę $ globą, 
teikiamą humaniškosiosvjųįgtinių tautų šalpos organizacijos.

Jūsų reporteris kun.Dainį sutiko vieną pavakarę su brevijorium 
rankoj išeinanti iš Schweinfurto lietuvių tremtinių koplytėlės. Skaid
riai šypsodamasis, be pykčio ar kartelio jis papasakojo savo veik dvi
dešimtmetę kalinio - tremtinio kelionę. Ji dar nebaigta. Gal jungtinių 
tautų žmogaus sąžinė pagaliau pabus ir nelaimingo tremtinio kelionės 
pabaigą paženklins žmoniškumo ženklu*

s ' §°Yl£5v_kūĮėjimuose - ., ' '

Ligi 1928 m. vasario 5 d. kun.Vincentas Dainys buvo Vasilijaus 
salos-Leningrade parapijos klebonas. Tą dieną GPU ji suėmė, apkaltino 

- kontrarevoliuciniu veikimu, metus išlaikė viename Leningrado kalėjime, 
po to nugabeno 1 Solovkų salų priverčiamojo darbo stovyklą ir paskyrė 
miško darbą dirbti. Ten jis atrado kanauninką Matulionį, kun.Paškevičių, . 
kun.Ilginą’ir kelis kitus Rusijoje dirbusius lietuvius kunigus.

Kun.Dainiui GPU tardytojai pabrėždavo, kad jis suimtas ne už ti- * 
kėjimą. Jis buvo kaltinamas palaikęs santykius su tarptautine buržuazija 

. ir ją rėmęs (Įrodinėdamas tardytojas primindavo,kad jis klebonaudamas 

.organizavo paramą kalėjimuose sodintiems "revoliucijos priešams"); 
vadovavęs priešvalstybinei organizacijai (tardytojas jam minėdavo šv. 
Rožąnčiaus draugiją); šnipinėjęs Vatikano naudai (susirašinėdavo su 

’ savo vyskupu). Kai jis paaiškindavo, kad visa toji veikla buvo grynai 
religinė ir labdarinė, jam atkirsdavo, kad"kiekvįenas_tikintysls yra'_ 
kontrarevoliucionierius" (každyj religioznik javliajetsia kontrarevo- 
liucionierom).

Civilizuotojo pasaulio teisės tvarkoje žmegui nuteisti reikia 
Įrodyti jo kaltę; sovietuose suimtasis turi Įrodyti, kad jis nekaltas, 
"įrodyk, kad tu nekupranugaris" (dokaži čto ty ne verbliud) - taip -
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sovietą liaudis yra nusakiusi sovietinio teisingumo principą. Kun.Dainį 
ir Leningrado kalėjime, ir Solovkucse GPU pareigūnai nuolatos terori
zuodami reikalavo, kad jis savo revoliucinį lojalumą įrodytu pasirašy
damas pareiškimą, jog jis ątsisakąs_kunigystėsi_pasižadąs nelaikyti Ml- 
Aią, neklausyti .išpažinfeią, negalalkyti jokią rysią su Kataliką Bažnyčios 
i2®lii^ucl joMs_ir_beMruomene. Tada, jis būsiąs paleistas i laisvą ir ga
lėsiąs ramiai gyventi, o jeigu dar ir vesiąs, tada naudosląsls sovietą 
valdžios palankumu ir globa. - Kūn.Dainys visus tuos įkalbinėjimus atmetė.

Jau Solovkuose sadistas GPU agentas August Pavlovič Pauker,žydas 
iš Galicijos, įsiutęs už tai jį prižadėjo sušaudyti ir net terminą buvo 
nuskynęs. ‘’Buvau.pasirengęs mirti ir tik meldžiaus, kad Dievas duotą jėgą 
išlaikyti ligi galo”, pasakoje kun.Dainys. Dvasinis įtempimas ir fizinis 
išsekimas - sunkus miško darbai su 300 gramą duonos, karšto vandens ir 
samčiu košės per dieną terminui, artėjant nebelelsdavo naktį miegoti. ' 
Pagaliau, fatališkąją naktį ginkluotas sargybinis jam liepė keltis ir eiti 
su juo pasiėmus visą mantą - rankšluostį•ir muilo gabaliuką. Iš sovietą 
kalėjimą patyrimą reikėjo manyti,, kad jį veda arba į laisvę, apie kurią 
jam nebuyo pagrindo svajoti, arba į mirtį, kurią GPU pareigūnas jam buvo 
prižadėjęs. [ - ■ • ' .

Eaukeris., -pasidėjęs ant stalo naganą,, matyt, pa stebėjo, kalinio iš- 
balimą. , : C- • -

- Tai ką, bijai mirti?”
- Kiekvienas vengia mirties, atsakė kun.Dainys.'.
- Tik pasirašyk šį pareiškimą, ir tuoj pat būsi laisvas.
Kun.Dainys suteikęs paskutines jėgas dar kartą pasakytine"; .

■ / 

jis pajutęs vos besilaikąs ant koją. Paukeris, įniršimo iškreiptu veidu, 
tylėdamas valandėlę vartąs rankoj naganą, pagaliau ciniškai nusikvato
jęs ir liepęs sargybiniui vesti kalinį atgal į jo bustą.

Iš Solovką kun.Dainį ir kelis kitus jo tautiečius kunigus kalinio _ 
likimas vedė į garsiąją Svirią stovyklą, Soloneviėiaus aprašytą klasiš
kame veikale ’’Rusija koncentracijos stovykloje” (Rossija v konclagerie)’ 
iš ten į Butyrią kalėjimą Maskvoje.

■ ■ f"-' Išsivadavimas

Buvo 1933 metai. Kaliniai nežinojo, kad užkalėjimo sieną vyksta 
kai kas surišta ir su ją likimu. Jiems užtat buvo mįslė, kai kartą 1 
jiem visiem nuskuto įšėlusias barzdas, aprengė geresniais drabužiais 
(apie ją”gerumą”galima spręsti iš nuotraukos), pradėjo geriau valgydinti', 
o vieną dieną’visus pakrovė į kalėjimo mašiną, vadinamą "juodąją varną", 
ir išvežė kažkur į miestą.

Ją buvo iš viso dešimt lietuviu kunigą. Be kun.Dainio dar buvo 
kan.Matulionit^kun.eegys,kun.Paulavičiusjkun^Pranckietis,kun.Ęugenis,
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kun* Paškevičius, kun.ĮljInas, ir dar du, kuriu pavardžių pasakotoJaš 
nebeprisiminė,., bet .kurias Jūsą reporteris iš kitąy paskiau patyrė -• 
kun.Ladyga ir kun.Jurianas. išlaipinę iš”juodosios varnos“t kalėjimo 
sargybiniai juos nulydėjo i kažkokius puošnius rūmus ir liepė laukai 
elegantiškame prieškambaryje. Iš čia juos po viena šaukė i gretimi kambarį, 
iš kurio pašauktieji jau nebegrįždavo. Likusieji apstulbę laužė galvas, 
kas su jais norima daryti; nejaugi GPU būtu sugalvojusi’.juos taip teatra
liškai pasiusti į mirtį?

Pagaliau atėjo kun.Dainio eilė. - Vos įžengus man pro duris. -
. pasakoja kuniDainys,. - nuo rašomojo stalo atsikėlė senyvas,aukšto ūgio, 

malonaus veido ponas,priėjo prie manęs ir ištiesęs ranką tarė? - ’’Esu 
Lietuvos Resppuftllkos įgaliotas ministeris.Baltrušaitis. Sveikinu Tamstą 
savo vyriausybės vardu ir pranešu,kad su Sov.S-gos vyriausybe yra susitarta

. ju® iškeisti į jos pageidaujamus asmenis (Už 10 kunigą;4ųota 40 komunistą 
S0v*S-g®s. agęntu.Red'.j Ar jūs norite grįžti į’ Lietuvą?. ,..?o. ; '
’*• Net susiū&Avaū nustebimo pritrenktas. Atsipeikėjęs: įgriebiau mi- 

nisterio ranką ir tik kartojau:: ■; ••
-ii/'.-Noriu', pone minister!, noriu**.*.. ' .7 ,,,

J/C- ■ • : • V i r, • , * . j'.--
‘ -< ..4 Prie lango stovįs kažkoks ūrIformuotas sovietą j pareigūnas išslšie-

'pęs tarė-Baitrūšaiftiūii ... ■’ * •*’*'
i •. - Kam ir- beklausti, pphė minister!, 'Lietuvoj jiems vis jau bus ge

riau kaip pas mus kalėjimą." ' .? - .
P. Baltrušaitis po to pridūrė, kad dar kelias^dienas galį tekti pa

laukti, kol bus sutvarkytas transporto reikalas;’Lietuvos pasiuntinybė 
tuoj pat pradėsianti mums pristatyti lietuviško maisto ir ko tik būsim 

’’ ' rbikallngl. "
• Po pasimatymo su Lietuvos minis t erių, p'asakoja toliau kun, Dainys,

‘ manęs nebegrąžino pas kitus laukiančiuosius, bet nuvedėAį kitą kambarį,
kur atradau kitus prieš mane buvusius.. Jie buvo’ nesami įš džiaugsmo. Verkėm, 
bučiavomės, klausinėjomės vienas kitą, ar kartais visa tai tik ne sapnas.

• Visus dešimtį toji pati juodoji varna” grąžino-į..kalėjimą. Ten
‘ jau atradom Lietuvos pasiuntinybės atsiusto'maisto., apie kokį jau-buvom 

atpratę ir besvajoti. Tik kan. Matulionis rymojo tylus ir staiga ištarė: 
"O aš atsisakiau grįžti”. ' '" ‘ '■ r •/<

Mes i*et apstulbom, tęsia kun.Dainys. Bet kėnąunįnkas pakartojo:• 
^Tafp, ponui Baltrušaičiui pasakiau, kad 22£įu_likti, ir tikėkit man', 
kad turiu labai svarbią priežasčių”. Nieko nepadėjo nei mūsų įtikinėjimai, 
nei prašymas. Kan. Matulionis liko tylus.

Tačiau, matyt, kokia nors sovietą įstaigą neapsižiūrėjimo dėka 
po kelią dieną atėjęs kalėjimo pareigūnas .perskaitė grąžintinąją sąrašą’,1

' ' •-'.■’--■..-i. ’ Z' •' ‘
-• ......—• z z c, „j... Maun
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kuriame buvo Įrašytas ir kan.Matulionis. Jis nulenkė galva ir tepratarė;
•- Matyt jau tokią Dievo valia. Tebūnie taip. Jis mato, kad mano 

noras pasilikti buvo tikras. . .
- Kun. Dairiys pasakoja, kaip Maskvos stotis buto iėtuštinta ir 

f 

atitverta nuo publikos, kai tuos dešimti ’’kriminalistu” sodino į jiems 
vieniems rezervuotą specialu traukini su. grotuotais Langais; kaip juos 
visus iškratė, rūpestingai smala užtepdami drabužiuose įspaustus kalinio 
ženklus; kaip prie Latvijos sienos jie 6uvo formaliai perduoti Lietuvos ‘ 
vyriausybės atstovui ir matė, kokiais paniurusiais veidais iškeistieji 
sovietu agentai vyko 4 raudonąją-tėvynę; kaip Daugpily juos iškilmingai 
sutiko entuziastiškos minios, sveikino latviu vysk. Springoyičius ir Lie
tuvos bažnytinės hierarchijos atstovas, perdavęs- jiems ypatinga Sv.Tėvo 
palaiminimę; kaip ju kelionė per Lietuvę prabanginiame salionlniame va
gone buvusi tikra triumfo kelionė. : .

Tik 1 Latvijos teri.tnrija Įvažiavęs kun.Dainys tesužinojo, kad kan. 
Matulionis iš tikrųjų jau prieš keleris metus buvo išventintas i vyskupus,1 
bet dėl bolševikiniu sąlygų buvo priesaika Įpareigotas laikyti paslaptį.

Antras susitikimas_su sovietais • , "

Kaip mokąs rusiškai ir estiškai, kūniDainys bųyo paškirtas i Taliną, 
Estijoje, pastoracijos darbo dirbti. Tenai ji užklupo 1940 m. sovietu 
bkupadija.

Vieną pavakarę į-940 m. rudeni i apaštališkojo administratoriaus 
vokiečiu jėzuito būstą, kuriame gyveno ir kun.Dainys, atėjo Įtartinos iš
vaizdos jaunuolis ir pakvietė kun.Dainį nueiti pas vieną asmenį tariamai 
atlikti kažkokio dvasinio patarnavimo. Iš tikrųjų ji nuvedė i NKVD. Ten 
ji penkias^valandas kamantinėjo, gąsdino žiną, kad jis pabėgęs iš Solovką 
ir kad bausmės išvengsiąs tik jiems pranešinėdamas, ką veikia,.su kuo • 
susitinka ir kur lankosi apaštališkasis administratorius. Ypatingai, jiems 
buvo idomu, ar jis nepalaikydavo ryšiu su lenku ir vokiečiu pasiuntinybėm • • s 
mis. Nieko neišgavę, NKVD kun.Daini paleido, pasakydami tačiau, kad tokiu 
pasimatymu bus daugiau. ' x . .7

Tikrai, kviesliu vis pasirodydavo,( bęt.kun.Dainys vengdavo buvoti 
apašt.administratoriaus būste, o prisilaikydavo pas privačius,asmenis. . 
NKVD pradėjo tardyti pati apašt,administratorių* Buvo jausti, kad jo ins
tituciją nori likviduoti, o jo bendradarbius, o gal ir ji pati suimti. , 
Apašt.administratorius apsisprendė likti savo vietoj, vistiek kas bebūtu, 
bet kun.Daini Įkalbinėjo pasinaudoti prasidėjusia vokiečiu tautybės žmo
nių repatriacija 4 Vokietiją ir_tuo būdu išsprūsti iš NKVD nagu. Užsirašęs 
prie vienos šeimos, kurios vyras buvo*vokietis, o žmona lenkė, kaip”Haus- 
genosse", pasirūpinęs reikalingu dokumentu,kun.Dainys. betgi sukliuvo sovietą 
* < . - ' c V-'-? - - /- ‘ '
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’’screeningo” komisijoje TalineTada NKVD jau pradėjo labai aktingai 
juo domėtis ir ieškoti. Vargais negalais Taline išsislapstęs, jis su 
ta pačia šeima nuvyko į Ryga, ten prasprūdo pro sovietu, kontrolės ko
misija ir taip ’’savanoriu” 1941 m. pradžioj atvyko į Vokietija*

Netrukus po jo išvykimo apaštališkąjj administratorių NKVD Ta- 
li?2-ŠB^J^l^įj'lSPl®_įi_5B2_įP_įąik2_įį^£s_nįėko__nebegirdėįoi_NKyD_> • 
suėmė ir sena kun.Dainio kančia draigą kun.Paškevičių, kuris nepasinau
dojo proga ”savanoriškai” išvykti Į Vokietiją* 1941 m. pavasari jį 
nužudė Daugpily.Antrosios sovietu okupacijos metu Lietuvoje_suimtas_ir 
vysk. Matulionis ir išvežtas.

Kaip_žmoniškumąs laięėįo
Vokietijoj, amerikiečiu zonoj, kaip DP gyvena dar vienas kun. 

Dainio likimo draugas, kun.Cegys. Kai jį amerikiečiu screeningo komi
sija paklausė, kodėl jis negrįžtąs namo, jis tylėdamas parodė jiems 
<^vi nuotraukas. Viena vaizdavo būrelį senyvu, suvargusiu kunigu su vys
kupu vidury; antrojoj buvo matyti toks pat būrelis skarmalais aprengtą 
kaliniu* Lietuvis vertėjas screeningo pareigūnams paaiškino, kad able- . 
jose nuotraukose tie patys žmonės, išėję iš sovietu kalėjimu pragaro. 
Tarp ju yra ir kun.Cegys. Amerikięėią pareigūnai nuotraukas tylėdami 
grą žino kun. (5 eg i ui, o jo anketoj įrašė ?’0.K.” Šįsyk žmoniškumas nuga
lėjo paragrafus. ' '

IS NORVEGŲ SPAUDOS. '

ĮįkįJAj?2_Pęrsekio^lmas Juietuyoje_
Norvegą laikraštis'Vart Land" š.m. rugpj.15 d. apie tikėjimo per

sekiojimą Lietuvoje rašo:
- ’ Sovietams okupavus Lietuvą, labai maža žinią iš ten patenka į 

užsienį. BeJgą laikraštis ’’Libre Belgique” iš patikimą šaltiniu paduoda 
gana. įdomią'smulkmeną apie.bažnytinę būklę Lietuvoje. Vienas vyskupas 
nuteistas mirti »kk.\i?. T.-. su daugybe kunigu ištremti. Tokiu būdu trys iš 
šešią Lietuvos vyskupiją likę be savo ganytoju, tarp likusią vienas^jau 
suvirš 90 metą. Vyskupą ištrėmimopriežastimi buvo ją pasipriešinimas 
prieš kunigą seminariją Uždarymą. Trys kunigą seminarijos buvo uždarytos. 
Teįiko tik vienintelė Kaune, bet ji viena nespėja paruošti reikiama ku- 
ni^ją skaičią. - , '

Pranešime toliau sakomaj kad kunigą veikimas už bažnyčios ribą 
laikomas nusikaltimu sovietą valstybei ir griežčiausiai bąudžiamas. 
Per paskutinius mėnesius buvo areštuota daugiau, kaip 80’kunigą už'tokįuš 
nusikaltimus”, o 150 komunistą valstybinės policijos gaudomi. Nežiūrint 
to,, visos bažnyčios perpildytos tikinčiaisiais, nors raudonoji milicija 
ir taip vadinamasis ’’tautinis pasipriešinimo judėjimas” terorizuoja 
vi$ą kraštą. .

Sovietą vadovybė traktuoja'bažnyčias, kaip kinoteatrus arba te
atrus ir apdeda jąs liuksuso mokesčiais. Kauno Katedra, ja v.,tokią mo
kesčiu turi mokyti 46.000. Rb. Ir dvasiškija apkrauta aukštais mokesčiais. 
Paw., dabar jau miręs Kauno Katedros administratorius Jokubauskas - . 
turėdavo mokėti kasmet 20,000 Rb.
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1947, Nr.ll
Kaip kiekvienas gali supranti; politinė dikta 

keliu sunaikinti Bažnyčią "Ir padaryti religinę praktika negalima# 
užmaskuojant tai ’’tikėjimo laisvėto - i

13 TARYBINES LIETUVOS SPAUDOS. • y - .

Kas valdo_Lietuvos pramonę

"Tiesa" (1947.7e2?) praneša,. kad LTSR ministru, taryba ir partijos 
cent?o komitetas nutarė pripažinti socialistiniu lenktynių nugalė
tojais Šiuos fabrikus; "Sagos" fabriką Kaune,(jo direktorius Stoškus); 
"Veltinio" fabriką Kaune (jo direktorius Kolesnikovas, vietinio ko
miteto pirmininkas Kaftanikas J,Šilutės pramkoSEfnato kolektyvą 
(direktorius ZplotarevsKIsl*""*

• statymas >
"Praėjusios savaitės gale į.Ladviliėkio šieno pristatymo punktą 

kasdien traukė su pilnais šieno vežimais šimtai valstiečių. Tačiau 
punktas visai nepasiruošęs priimti šieną.

"Žmonės, atvažiavę su šienu, turi beveik visą dieną sugaišti, 
kol išgauna kvitus. Ola visai nesiskaitoma su brangiu valstiečiu laiku" 
(Tiesa 1947.7.31).

^i_§Bl.e^Hs_ąpie_?aryb.Lietuvos_ūkl
Lietuvos komunistu partijos sekretorius A,Sniečkus apie dabar-; - 

tlnO Lietuvos ūkio padėtį liepos 6 d. "Tiesoj" rašo; "Respublikos'pra-1 
monė visumoje neįvykdė valstybinio plano. Per ė.m. 5 mėnesius ji ne
davė kraštui produkcijos už keletą mil. rubliu, tame tarpe statybiniu 
medžiagų pramonė - u& l?o54 tūkstančius rubliu,-vietinė pramonė, ypa- *- 
tingai apskričiu - 4mii.rb., mėsos ir pieno - 4,26J tūkst.rb. Dėl 
tokio daugelio įmonių ir atskiru"pramonės šaką nepatenkinamo darbo,žmo
nėms neduotas didelis kiekis prekių. Tik trys Kauno fabrikai; Kauno Au
diniai, Lima ir Liteksas nedavė per 5 mėnesius 140.000-m audiniu#'In- ,. 
karo fabrikas - ^0.000 poru guminės avalinės. Musu žemės ūkis-negavo- 
didelio kiekio mašinų ir įrankiu,' atsarginių daliu traktoriam bei že- į.; 
mės ūkio mašinom. 1 ' ■; ,

Susidariusi padėtis kelia rimtą nerimą dėl 1947 metą'vaistyti— ' 
nio plano vykdymo. Kurgi yra pramonės atsilikimo priežastys?

■' Musų. pramonės atsilikimą galima paaiškinti'tuo, kad daugelis 
ministerijų ir žinybų vadovu, įmonių direktorių, partiniai ir profsą-- 
junginiai darbuotojai iš esmės, nevadovauja socialistinėm lenktynėm • 
ir neįvertina tarybinio patriotizmo judėjimo milžiniškos reikšmės.

• Ryškią paviršutiniško vadovavimo iliustraciją teikia Vietinės 
Pramonės Minister! jos sistemos įmonė - žemės ūkio mašinų fabrikas ’ t. 
"Žagrė" . Sis fabrikas neįvykdė 1936 metu plano-, nedavė, resppblikos . 
žemės ūkiui 420 plūgą, 300 akėčių, 125 runkeliu kapojimo mašiną, 5 to: 
atsarginiu daliu žemės ūkio'mašinoms. Nepatenkinamai fabrikas 'dirba ' 
ir 1947 metais, iki šiol nesutvarkyta technologija, nėra brė'žiniu, ‘ ■ 
daug įrengimu neišnaudojama. Fabrike laužomi darbo įstątyifiai. Įr ,visa 
tai nejaudina partinės organizacijjos. .. . ; J; :

Jeigu Vilniaus miesto partinė organizacija kaip^reikiant būtą 
vadovavusi darbui įmonėje, visi šie trūkumai būtu buvę‘pašalinti. Tačiau 
nepaisant didelės to fabriko reikšmės, • LKP (b) Vilniaus miesto Stalino 
rajono komitetas nesirūpino to fabriko darbu, nesuteikė jam reikalingos 
pagalbos, ir fabrikas gėdingai atsiliko.

Iš mėnesio-į mėnesį neįvykdo valstybinio plano Kauno tekstilės 
fabrikas Liteksas, Fabriko vadovai aiškina tai verpalų stoka, o tuo 
tarpu tie verpalai turėjo būti gaminami tame pačiame fabrike. Ten nebuvo 
organizuotas įrengimu remontas ir verpalų žaliavos dažnai prast bvėdavo- 
dėl gedimą. Fabrike ne vadovaujama- socialistinėm lenktynėm? Darbininkai’ • 
nežino savo dienos uždaviniu?’
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