
ČIA KELIO PRADŽIA
2019 m. kovo 22 d. Nr. 7

Jie garsina 
Ukmergės 

kraštą
Sukanka 90 metų, kai 1929 

m. kovo 12 d. Karališkių kaime, 
Anykščių rajone, gimė Vytau-
tas Rakauskas, rašytojas, leidė-
jas, tekstologas, tremtinys. Baigė 
Ukmergės gimnaziją ir kurį laiką  
dirbo Ukmergėje. Rašo eilėraščius 
ir prozą, paskelbė savo poezijos 
spaudoje, antologijose ir rinkiniuo-
se, parašė tremties prisiminimų. 

***
Sukanka 80 metų, kai 1939 m. 

kovo 12 d. Siesikuose, Ukmergės 
apskrityje, gimė Stasys Nugaras, 
aviamodeliuotojas, konstrukto-
rius. Mirė 1993 m. balandžio 6 d. 
Vilniuje.

***
Sukanka 75 metai, kai 1944 

m. kovo 14 d. Panevėžyje gimė 
Valentinas Pliskus, muzikos moky-
tojas ekspertas. Nuo 2007 m. dirba 
Ukmergės muzikos mokyklos 
(dabar Ukmergės meno mokykla) 
akordeono pedagogu. Yra respu-
blikinių bei tarptautinių konkursų 
ir festivalių komisijos narys.

***
Sukanka 65 metai, kai 1954 m. 

kovo 14 d. Seveikių kaime, Deltu-
vos apylinkėje, Ukmergės rajone, 
gimė Regina Pakėnienė (Kaselytė), 
pedagogė, kultūros darbuotoja, po-
etė. Mirė 1994 m. Palaidota Veprių 
kapinėse. Po mirties išleista jos 
eilėraščių knygelė „Paslėpsiu tave 
nuo pasaulio“.

***
Sukanka 120 metų, kai 1899 m. 

kovo 18 d. Lukinėje, Ukmergės 
apskrityje, mirė Medardas Kazi-
mieras Končia, politinis veikėjas, 
1831 metų sukilimo vadas, Ukmer-
gės pavieto ginkluotų pajėgų vir-
šininkas, dvarininkas. 1858–1863 
metais buvo Ukmergės apskrities 
bajorų maršalka. Palaidotas Siesikų 
kapinių koplyčioje. Gimė 1808 m. 
spalio 4 d.

***
Sukanka 95 metai, kai 1924 m. 

kovo 23 d. Lėno kaime, Taujėnų 
valsčiuje, gimė Marijonas Smeto-
na, literatas, tremtinys. Eilėraščių 
paskelbta poezijos antologijoje 
„Tremtinio Lietuva“ (1990). Mirė 
1987 m. Palaidotas Karmėlavos 
kapinėse.

***
Sukanka 30 metų, kai 1989 m. 

kovo 23 d. Vilniuje mirė Zigmas 
Gaidamavičius, choro dirigentas, 
ilgametis vyrų choro „Sakalas“ 
meno vadovas ir dirigentas. Gimė 
1920 m. liepos 13 d. Bajorų kaime, 
Ukmergės rajone.

Ukmergės rajono 
savivaldybės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Istorijos šaltiniuose rašoma, 
kad 1943 metais Ukmergėje žuvo 
ir čia buvo palaidotas narsa pasi-
žymėjęs karininkas Adomas Trei-
deris. Apie jo gyvenimą, darbą, 
netgi būdą nemažai žino mūsų 
laikraščio skaitytojas ukmergiš-
kis Vytautas Piešina, kurio tėtis 
visa tai matė iš arti.

Vaidotė ŠANTARIENĖ 

Į redakciją V. Piešina užsuko ne 
tik pasidalyti turimais faktais, bet 
ir parodyti senovinių nuotraukų. 
Vyras pasakojo esantis statybinin-
kas, tačiau jo pomėgiai susiję su 
praeities dalykais. Labai domisi 
istorija, mėgstantis „Ukmergės 
žinių“ laikraštyje skaityti čia pu-
blikuojamus tokius straipsnius, 
prisiminimus.

Jam labai svarbi lietuvybė, gili-
nasi į tai, ką jai davė partizaninis 
judėjimas. Sakė ir pats norintis 
pasidalyti su ukmergiškiais savo 
prisiminimais – galbūt atsiras ben-
draminčių ar tokių, kurie galėtų pa-
dėti daugiau išsiaiškinti, sužinoti.

Dirbo liokajumi 
Kai kurie prisiminimai, tiks-

liau – papasakoti jo tėčio, susiję 
su A. Treideriu. Tai – 1919–1920 
metų Nepriklausomybės kovų 
Jiezno valsčiaus Vyties kryžiaus 
kavalierius, 1 pėstininkų Gedimino 
pulko karininkas. Musninkų kaime 
gimusiam kapitonui A. Treideriui 
(1888–1943) už narsą 1919 m. 
Jiezno kautynėse buvo suteiktas 
leitenanto laipsnis. Teigiama, kad 
1943 m. jis buvo nušautas prie 
Ukmergės, palaidotas senosiose 

Praeities prisiminimuose – karininkų ir partizanų gyvenimas 
Ukmergės kapinėse.

„Mūšyje su bolševikais labai 
pasižymėjo Pirmojo pėstininkų 
pulko antrosios kuopos vadas A. 
Treideris, – rašė istorikas Vytautas 
Kuzmickas laikraštyje „Gyveni-
mas“. – Pirmojo pasaulinio karo 
metais tarnavo carinėje kariuome-
nėje. 1918 m. gruodžio 29 d. su 
namiškių ir Jiezno klebono J. Ga-
launės palaiminimu išvyko į Alytų, 
įstojo į Pirmojo pėstininkų pulko 
pirmąją kuopą. Dalyvavo mūšio su 
bolševikais Jiezne antrajame etape. 
Buvo paskirtas Pirmojo pėstininkų 
pulko kuopos vadu, rodė pavyzdį 
įsiverždamas į Jiezno miestelio 
centrą, o vėliau vydamas bolševi-
kus iki pat Pikelionių.

Po dviejų mėnesių už pasižy-
mėjimą mūšyje buvo pakeltas į 
karininkus, vėliau už didvyriškumą 
kituose kovų mūšiuose apdovano-
tas Vyties kryžiumi. Nuėjo karinę 
karjerą pirmajame LDK didžiojo 
kunigaikščio Gedimino pulke iki 
majoro, 1937 m. buvo išleistas į 
atsargą. Gyveno Ukmergėje“.

Čia, anot mūsų skaitytojo V. 
Piešinos, ir susitiko jo bei tėčio 
keliai. „Ukmergėje A. Treideris 
tarnavo 1924–1925 metais, nes 
tada tarnavo mano tėtis Justas 
Piešina, – pasakojo jis. – Mano 
tėvą jis pasirinko į savo namus 
kaip liokajų. Tėvas kelis kartus per 
savaitę tvarkydavo namus, eidavo į 
žydų parduotuvę pirkti karininkui 
rūkalų, saldumynų.“

Mėgo lošti 
Ponui Vytautui tėvas pasakojo 

apie ne vieną patirtą nutikimą. 
„Sykį turėjo praeiti „patikrinimą“: 
valant grindis po bufetu rado nu-

mestus penkis litus, greičiausiai 
– tyčia. Tėvas paėmė ir padėjo ant 
viršaus. Parėjęs Treideris griežtai 
paklausė, kieno pinigai mėtosi. 
Tėvas pasakė, kad rado. „Tai pa-
siimk!“ – liepė tėvui“, – šypsojosi 
ponas Vytautas.

Iš pasakojimų taip pat žino, 
kad Treideris Pabaisko valsčiuje 
Antakalnyje kaip savanoris turėjo 
8 ha dirbamos žemės: „Ant kalno, 
kaip sakydavo žmonės tada. Čia 
būdavo ir bulvių kasimas, ir javų 

nuėmimas, tėtis su arkliu ten joda-
vo pažiūrėti. O kai Treideris statėsi 
namą, tėtis gavo laišką – jo prašė 
talkos. Jis iš miško žiemą veždavo 
rogėmis medinius rąstus.“

Anot ukmergiškio, karininkas 
ypač mėgo lošti: „Tėtis kartais jo 
laukdavo namuose. Jei pareidavo 
gerą sumą išlošęs, būdavo laimin-
gas, linksmas. Jei prasilošęs – labai 
piktas. Tada nei žmona, nei vaikai 
neturėdavo vietos.“
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Nors Lietuva – maža šalis, 
pasaulyje jos yra daug, tikina 
Lietuvos Respublikos valstybinė 
kultūros paveldo komisija. Su 
mums reikšmingu kitose valstybė-
se esančiu įvairiu paveldu galima 
susipažinti specialioje duomenų 
bazėje.

Visuose pasaulio žemynuose 
gausu lietuviškų ženklų iš skirtin-
gų istorinių laikotarpių. Nemaža 
dalis kultūros paveldo turtų, iškilių 
asmenybių, vėliau kūrusių toli nuo 
tėvynės, pateko į svečias šalis dėl 
Lietuvai susiklosčiusių nepalankių 
istorinių aplinkybių. Būtina fi ksuo-
ti lietuvybės pėdsakus plačiajame 
pasaulyje – tokiu tikslu veikia 
Valstybinės kultūros paveldo ko-
misijos sukurta duomenų bazė 
U-PAVELDAS.

Ji lankytojus kviečia susipažinti 
su šimtais lietuvybės ženklų už-
sienyje – atmintinomis vietomis, 
iškilių lietuvių tautybės asmenybių 
veikla svetur, architektūros, ar-
cheologijos, urbanistiniu paveldu, 
dokumentiniu paveldu (fotogra-
fi jos, kino juostos, jų negatyvai, 
rankraščiai), paminklais, kapais, 
meno kūriniais...

Paveldo komisijos duomenų 
bazė padeda atrasti užmirštus 
Lietuvos istorijos puslapius: sve-

Suraskime Lietuvą 
pasaulyje 

timų šalių archyvuose saugomą 
asmeninį kunigaikščių Gedimino, 
Vytauto ir Žygimanto Kęstutaičio 
susirašinėjimą, XVIII a. Italijoje 
paplitusį šv. Kazimiero kultą, Prū-
sijos ir Austrijos valdovų heraldi-
koje įsitvirtinusį Vytį, Abiejų Tautų 
Respublikos padalinimo metu nuo 
caro valdžios pabėgusių lietuvių 
paveldą Šveicarijoje. Po prestiži-
nius pasaulio muziejus išblašky-
toms relikvijoms surasti minėtoje 
bazėje taip pat aktyvuota paieška 
pagal garsių Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės giminių pavar-
des (Radvilos, Pacai, Oginskiai, 
Sapiegos, Sanguškos, Pliateriai, 
Jogailaičiai).

Įvairi informacija gali būti vyk-
doma ir pagal konkretaus laikotar-
pio, kūrėjo, šalies, miesto, kultūros 
vertybės tipo paieškos fi ltrus.

Platformoje U-PAVELDAS šiuo 
metu susisteminti duomenys apie 
Argentinoje, Australijoje, Brazili-
joje, Čilėje, JAV, Kanadoje, Kara-
liaučiaus srityje, Kirgizijoje, Pietų 
Afrikos Respublikoje, Rusijoje, 
Slovakijoje, Suomijoje, Vengrijoje 
bei kitose šalyse esantį Lietuvai 
reikšmingą kultūros paveldą. Nuo-
roda į duomenų bazę: https://vkpk.
lt/u-zemelapis.

UŽ inf. 

Ukmergiškio Vytauto Piešinos išsaugotoje nuotraukoje – jo tėtis Justas 
Piešina (kairėje).

Žemaitkiemio krašto šviesuo-
lis – kunigas, kanauninkas, tautos 
patriotas – Feliksas Kapočius 
gimė1895 m. gegužės 31 d. Val-
tūnuose, Žemaitkiemio valsčiuje. 

1918 m. baigęs Kauno kunigų se-
minariją įšventintas kunigu. Lietuvos 
universitete studijavo fi losofi ją ir te-
ologiją, vėliau dirbo Šėtos parapijos 
vikaru ir vidurinės mokyklos moky-
toju, buvo Kauno katedros vikaru. 

Mūsų kraštietis daug nusipelnė 
Kaunui – 1927–1944 m. ėjo Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 
klebono pareigas ir vadovavo 
naujosios Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios statybai. Nuo 1929 m. 
buvo Kauno dekanu.

F. Kapočius dalyvavo Katalikų 
veikimo centro, pavasarininkų 
organizacijų veiklose. 1920–1921 
m. redagavo žurnalą „Pavasaris“, 
reiškėsi religinėje spaudoje. 

1944 m. jis pasitraukė į Vakarus. 
Vokietijoje ir Austrijoje įsteigė 198 
lietuvių parapijas, koordinavo jų 
darbą. 1950 m. atvyko į JAV, nuo 
1953 m. buvo Ivanhoe (Ilinojaus 
valstija) Apaštalų Karalienės baž-
nyčios vikaru.

Ilgametis F. Kapočiaus draugas 
dr. Petras Mačiulis puslapyje www.
laiskailietuviams.lt taip aprašo šio 
dvasininko gyvenimo kelią. 

„Jo tėvas buvo aukštaitis iš Vol-

tūnų kaimo, Žemaitkiemio parapi-
jos, Ukmergės apskrities. Jis buvo 
pusvalakininkas ūkininkas ir dar 
priedo – kalvis. Motina – totorių 
kilmės, turbūt dar iš tų senųjų vytau-
tinių laikų Lietuvoje apgyvendintų 
totorių. Prisimindamas savo senelį, 
kanauninkas mielai pasakodavo apie 
jį ir apie jo viešnagę Voltūnuose. 
Kapočių šeimoje augo keturi vaikai: 
du broliai ir dvi seserys. Jaunesnysis 
broliukas mokėsi Marijampolėje 
pas marijonus, tačiau sportuodamas 
persišaldė ir po trumpos ligos mirė. 
Viena sesuo mokytojavo, dabar jau 
pensininkė, gyvena Anykščiuose. 
Kita išaugino gražią Gimbaragių 
šeimą ir prieš keliolika metų mirė.

Su velioniu susipažinau ir susi-
draugavau 1913 m. Kauno kunigų 
seminarijoje, nors jis buvo vienu 
kursu už mane vyresnis. 1914 m., 
Pirmojo pasaulinio karo audrai 
atslenkant prie Kauno, visos moky-
klos buvo iškeltos. Kitiems mokslo 
metams Kauno kunigų seminarija 
išsinuomojo Brazdžio dvaro patal-
pas netoli Troškūnų, Vašakėnuose, 
kur tesutilpo pirmas ir antras kursai 
pirmąjį pusmetį, o antrąjį pusmetį 
čia buvo sutalpinti trečias ir ketvirtas 
kursai, tad su busimuoju kanauninku 
taip ir neteko daugiau susitikti.

Nukelta į 8 p.

Žemaitkiemio krašto šviesuolis – 
Feliksas Kapočius
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Praeities prisiminimuose – karininkų ir partizanų gyvenimas 
Atkelta iš 7 p.

Pasak pašnekovo, 1937 m. A. 
Treideris, turėdamas majoro laips-
nį, išėjo iš kariuomenės į atsargą, o 
1943 m. žuvo.

Išvengė bėdų 
Jo tėčiui kapitonas daug pa-

dėjęs. „Tada per Ukmergę link 
Jonavos važiuodavo siaurukas, – 
pasakoja ponas Vytautas. – Kartą 
tėtis su būriu kitų kareivių – visi 
apsiginklavę šautuvais – važiavo į 
Jonavą. Langai atviri, visi ginklus 
prie jų pasikabinę, šie – išsikišę. 
Vidurkeliu siaurukas prasilenkė su 
kitu priešinga kryptimi važiavusiu 
traukiniu. Prasilenkiant susilietė 
ir traukinys sulankstė tėčio šau-
tuvo, už kurį jis buvo atsakingas, 
vamzdį.“

Tąsyk buvo teismas, jaunam 
kareiviui Justui Piešinai už tokį 
įvykį grėsė nemenka atsakomybė. 
Tačiau užtartas kapitono jis išvengė 
didelių nemalonumų.

Ieško bendraminčių 
„1937 m. mano tėtis vedė. Su 

Treideriu ryšys buvo nutrūkęs, iki 
1940 m. jie nebesusitiko. Iki ko-
kių 1956–1958 m. tėtis matydavo 
Ukmergėje jo žmoną Genutę. Ji 
turėjo aukšto rango giminių“, – 
sakė pašnekovas.

Jis žino, kad Treideriai turėjo 
du sūnus – Vytautą ir Gediminą: 
„Užėjus vokiečiams buvo for-
muojama Plechavičiaus armija. 
Į ją išvežė abu Treiderių sūnus – 
jie buvo gal 7–8 metų berniukai. 
Neseniai mano sūnus Egidijus 
man padėjo internete rasti, kad ar 
Gediminas, ar Vytautas Treideris 
žuvo kažkur Širvintų rajone...“

Teigė Vilniaus telefonų knygoje 
radęs kelias moteris pavarde Trei-

derienė. Paieškomis ukmergiškis 
užsiima ne šiaip sau: „Manau, kad 
yra daugiau ukmergiškių, kurie pas 
jį tarnavo ir galėtų papasakoti apie 
tuos laikus, padėti rasti likusių gyvų 
Treiderių giminių. Norėčiau ir A. 
Treiderio kapą Ukmergėje surasti.“

V. Piešinos tėtis mirė 1976, 
mama – 1990 metais.

Priimdavo partizanus 
Vyras ir pats mintimis mielai 

grįžta į anuos laikus, šįkart – savo 
vaikystę. Jis gerai prisimena Vyčio 
apygardos partizaną Joną Ignatavi-
čių-Švyturį.

Gyvenimas.eu nuotr.Kapitonas Adomas Treideris. Partizanas Jonas Ignatavičius-Švyturys. 

„Mes su tėvais gyvenome Bart-
kuškyje, ir Švyturys su kitais 
partizanais ne kartą buvo mūsų 
namuose. Jie pas mus vaikščiojo 
trise, ateidavo iš Buzų. Tėvai 
juos pamaitindavo, jie pas mus 
pabūdavo, pamenu, kaip pro langą 
išlįsdavo... Ateidavo ginkluoti, 
man, vaikui, duodavo su žiūronais 
pažiūrėti. Lankydavosi ir žiemą, ir 
vasarą“, – pasakoja ponas Vytautas.

„Du Švyturio bendražygiai žuvo 
Siesikų miške apie 1953 m., – sakė 
jis. – O Švyturys turėjo keturis brolius, 
vienas iš jų gyveno Plačiavoje. Irgi 
bandžiau sužinoti, ar kas likę iš J. 

Genocid.lt nuotr.

Ignatavičiaus artimųjų. Sutikau vieną 
garbaus amžiaus žmogų, kuris taip pat 
domisi istorija, jis sakė atsimenantis 
partizaną slapyvardžiu Švyturys. 
Teko girdėti, kad šis partizanas išsi-
kėlė į Šilutę, kur buvo įsikūrę daug 
vokiečių. Ten jis ir apsigyveno.“

Pašnekovo žiniomis, čia, mūsų 
krašte, apsimetėliai surado Švytu-
rio ryšininkę, kuri nežinodama jį 
išdavė, todėl šis buvo suimtas.

Internete pateiktoje istorinėje 
medžiagoje apie partizanus galima 
rasti, kad Ignatavičius Jonas-Švy-
turys gimė 1919 m. Ukmergės aps-
krities Deltuvos valsčiaus Sibirkos 

kaime. 1948 m. buvo verbuojamas 
Ukmergės MGB (sovietų saugu-
mo), bet vietoj bendradarbiavimo 
pasirinko kelią į mišką. 1949 m. 
vasario 16-ąją tapo Vyčio apygar-
dos J. Baravyko-Vygando būrio 
partizanu. 1949 m. žuvus Vygandui 
perėjo į V. Pauliukonio-Girėno 
vadovaujamą būrį.

Antrosios sovietų okupacijos 
metu dažnai lankydavosi Siesikų 
valsčiuje Mikėnų kaime. 1952 m. 
žuvus beveik visiems partizanams, 
toliau partizanavo vienas. Žuvo 
1954 m. rugpjūčio 7 d. nuo agentų 
smogikų rankos.

Žemaitkiemio krašto šviesuolis – Feliksas KapočiusAtkelta iš 7 p.

1915 metais vokiečiai užėmė 
visą Lietuvos teritoriją iki Dau-
guvos. Seminarijos auklėtiniai 
išsisklaidė, dalis atsirado Peter-
burge, kur ir baigė mokslus. Kai 
aš buvau pasiryžęs ties Kupiškiu 
pereiti rusų linijas, kunigai atgra-
sė, nes rusai galėjo įtarti vokiečių 
žvalgu.

Vyskupui Pranciškui Karevi-
čiui per Švediją grįžus iš Rusijos 
į Kauną ir iš vokiečių atgavus 
bei atremontavus pirmųjų rūmų 
išgriautą sieną, 1917 m. rudenį 
buvo sušaukti tie seminarijos 
auklėtiniai, kurie 1915 m. nebu-
vo pasišalinę į Rusiją. Susirinko 
beveik pusė buvusiųjų klierikų, ir 
vėl prasidėjo intensyvus darbas, 
nepaisant mitybos nepriteklių ir 
sunkumų juos įvežti į miestą pro 
vokiečių sargybas.

Pirmieji šventimai po 1915 m. 
įvyko 1918 m. birželio 3 dieną, 
kada ir diakonas F. Kapočius 
priėmė kunigystės sakramentą. 
Pirmiausia jis vikaravo Šėtoje pas 
žinomą rašytoją Žalvarnį. Čia jam 
teko susiremti su dvarininkais, 
kurie save laikė lenkais, o savo 
dvaruose darbininkus laikė tik 
darbo jėga, labai mažai tesirū-
pindami jų žmogiška padėtimi. 
1919 metais tekdavo susidurti ir 
su pasklidusiais raudonarmiečiais 
bei jų pakalikais. Norėdamas 
išvengti kerštavimų iš pasalų, vyk-
damas pas ligonius, apsirengdavo 
darbininko drabužiais. Sunkiai 
persirgęs šiltine ir palaidojęs savo 

broliuką, kunigas F. Kapočius iš 
Šėtos buvo atkeltas į Kauną kate-
dros vikaro pareigoms.

Vienas Žaliakalnio sklypų savi-
ninkas padovanojo Kauno kurijai 
kelis sklypus žemės, kad ji tenai 
įsteigtų naują parapiją ir pastatytų 
bažnyčią. Kurijai priėmus sąlygas, 
pirmuoju būsimosios parapijos 
administratoriumi buvo paskirtas 
kunigas Petras Vaitekūnas, bet pas-
kui jis buvo perkeltas į Jonavą, o į 
jo vietą 1927 m. paskirtas kunigas 
F. Kapočius.

Sklypas siekė Savanorių plentą 
Aukštaičių gatvės kampe, kur 
buvo du nedidukai vienaaukščiai 
mediniai namukai. Vienas namukas 
buvo laikinai paverstas bažnyčia, 
o kitas – klebonija. Eidamas pro 
šalį, niekas nepagalvodavo, kad 
tai bažnytiniai pastatai. Didesniam 
žmonių patogumui kunigas F. 
Kapočius pirmiausia pastatė er-
dvesnės salės išvaizdos bažnytėlę, 
pavadintą Kristaus Prisikėlimo 
parapijos bažnyčia.

Kai Žaliakalnio ąžuolyne buvo 
paskirta apie pora šimtų skly-
pų namams statytis, tuoj čia 
pradėjo kurtis jaunos valsybės 
valdininkai. Žaliakalnis išsiplėtė, 
padidėjo ir Kristaus Prisikėlimo 
parapijoje buvo sunku visiems 
besutilpti. Tad vienas kunigo F. 
Kapočiaus vikarų (buvęs savano-
ris) netoli geležinių vartų pastatė 
naują bažnyčią, įkurdamas Šv. 

Antano parapiją. Taip Žaliakal-
nyje atsirado dvi parapijos, kurios 
atliko didelį miesto pakraščių 
atlietuvinimo darbą.

Daugeliui kauniečių pažįs-
tama „Brazilka“ buvo kaip tik 
Kristaus Prisikėlimo parapijos 
pakraštyje ties VII fortu. Klebo-
nas jautė pareigą lankyti ir šios 
vietos gyventojus, norėdamas 
pamatyti jų gyvenimo vargą. Ka-
nauninkas F. Kapočius pasakojo, 
kad vienas tų gyventojų pasiūlęs 
sudėti bent po pusę lito, nes juk 
ir kunigui reikia gyventi. Buvo 
surinkta apie 83 litus. Prie „di-
delių“ žmonių galima prieiti per 
jų tarnus, o prie „mažųjų“ – tik 
per jų širdis.

1929 m. kunigas F. Kapočius 
buvo paskirtas Kauno dekanu. 
1931 m. F. Kapočiaus iniciatyva 
buvo pradėtas Lietuvos tautinis 
eucharistinis kongresas, kurio metu 
Petro Vileišio aikštėje, Vyriausy-
bei su Prezidentu dalyvaujant ir 
žmonių minioms susirinkus, Lie-
tuva buvo paaukota Švč. Jėzaus 
Širdžiai. Tai pirmas toks įvykis 
Lietuvos padangėje. Šitą kunigo F. 
Kapočiaus žygį dvasinė vyresnybė 
įvertino ir pakėlė jį Kauno kapitu-
los kanauninku.

Jo veikla čia nesustojo. Jam 
kilo didingas sumanymas – pa-
statyti Kaune Lietuvos prisi-
kėlimo paminklą, didelę gražią 
bažnyčią. Šiai idėjai įvykdyti jis 

pašventė visą savo sumanumą ir 
energiją, pasiekdamas net JAV 
lietuvius. Pastatyti šiai bažnyčiai 
reikėjo trijų milijonų litų. Dėl 
kanauninko F. Kapočiaus pasi-
ryžimo ši paminklinė bažnyčia 
buvo pastatyta. Klebonas su 
dviem vikarais nepasistatė sau 
nė klebonijos – visos lėšos buvo 
skiriamos Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios statybai.

1944 m. F. Kapočius buvo 
įspėtas, kad raudonieji uždės 
ant jo galvos savo leteną, todėl 
su arkivyskupu J. Skvirecku ir 
savo vikaru kunigu S. Morkūnu 
pasitraukė iki Austrijos sostinės 
Vienos, o po kiek laiko mūsų vys-
kupų buvo nurodytas kandidatu 
į popiežiaus Pijaus XII įsteigtos 
III-iosios misijos pirmininko pos-
tą. Kanauninkui F. Kapočiui pa-
sisekė susirasti tinkamą būstinę, 
pasitelkti geriausius bendradar-
bius ir tvarkyti lietuvių pabėgėlių 
religinius reikalus.

Vatikanui panaikinus misijas, 
kanauninkas F. Kapočius atvyko 
į JAV, bet lietuviškose parapijose 
nepasisekė susirasti kampelio. 
Tik airių kilmės kunigas Shea 
pasikvietė mūsų kanauninką pa-
talkininkauti naujai steigiamoje 
Angelų Karalienės parapijoje. 
Čia jis greitai įgijo žmonių pasi-
tikėjimą ir pagarbą ne tik sau, bet 
ir visai katalikiškajai Lietuvai, 
su kuria jis labai gražiai sten-

gėsi supažindinti amerikiečius, 
pasitelkdamas ir dailininką K. 
Varnelį, kurio kūryba puošia šios 
bažnyčios didįjį altorių. Daug 
jis nesiskardeno, bet garsino 
savo mielą Lietuvėlę kaip geriau 
išmanydamas, panaudodamas 
tam tikslui visas progas. Beje, 
gal nedaug kas težino, kad be 
kanauninko F. Kapočiaus tiesio-
ginės paramos ir didysis išeivijos 
kultūros paminklas – Lietuvos 
enciklopedija – vargu ar būtų 
išvydęs pasaulį. Pradžioje buvo 
gauta stambi seserų – vienuolių 
– paskola, kurią jis garantavo.

Šios kelios eilutės teprimena 
visiems lietuviams, gyvenan-
tiems tėvynėje ir išsisklaidžiu-
siems visuose žemynuose, kad 
Lietuva turėjo ir tebeturi šviesių 
asmenybių – idealistų. Baigda-
mas norėčiau pakartoti R. Tago-
rės žodžius: „Mūsų susitikimas 
ir suartėjimas yra lyg žuvėdrų 
ir bangų susitikimas. Žuvėdros 
nulekia, bangos nurieda – ir mes 
išsiskiriam“.

Mirė F. Kapočius 1971 m. liepos 
12 d. Čikagoje.


