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Kazys Skučas – prieškario Lietuvos ministras 

Kazys Skučas (1894–1941).

Prieškario ministras 
Kazys Skučas – vienas 
iš tų lietuvių, kurių gyvy-
bių pareikalavo soviet-
mečio okupacija, naiki-
nusi pačius šviesiausius 
Lietuvos protus.

K. Skučas 1911 m. 
baigė Veiverių mokytojų 
seminariją, mokytoja-
vo pradžios mokykloje. 
1914 m. įstojo į Peter-
burgo mokytojų institutą, 
bet buvo mobilizuotas 
į Rusijos kariuomenę, 
vėliau išsiųstas mokytis į 
Čiugujevo karo mokyklą 
Charkovo gubernijoje, 
Ukrainoje. Baigus moky-
klą, suteiktas praporšči-

ko laipsnis. Buvo 
pasiųstas į pėsti-
ninkų pulką Ros-
tove, prie Dono, 
ir tarnavo kari-
ninku pulko karo 
mokykloje. Vė-
liau paaukštin-
tas tarnyboje. Iki 
1918 m. sausio 3 
d. tarnavo 126-
ojo Rylsko šau-
lių pulko kuopos 
vadu. Dalyvavo 
I pasauliniame 
kare Galicijo-
je, Karpatuose. 
Kautynėse buvo 
kontūzitas. 

Veikla 
Lietuvoje
1918 m. birželį 

sugrįžęs į Lietu-
vą, dalyvavo or-

ganizuojant milicijos būrį Dauguose 
ir Alytuje. 1919 m. sausio 15 d. stojo 
savanoriu į Lietuvos kariuomenės 
1-ąjį pėstininkų pulką ir buvo pa-
skirtas Alytaus miesto, vėliau – Ma-
rijampolės apskrities komendantu. 

1919 m. suteiktas pėstininkų 
kapitono laipsnis. 

Nuo 1919 m. iki 1920 m. dalyvavo 
nepriklausomybės kovose su lenkais 
Suvalkuose. 1922 m. spalio 13 d. 
baigė Aukštuosius karininkų kursus. 

1923 m. suteiktas majoro laips-
nis. 1925 m. – pulkininko leite-
nanto laipsnis. Tais pačiais metais 
paskirtas Aukštųjų karininkų Lietu-
vos Didžiojo kunigaikščio Vytauto 
kursų mokymo dalies vedėju ir 
etatiniu lektoriumi. 

Dalyvavo 1926 m. gruodžio 17 

d. valstybiniame perversme. 
1928 m. suteiktas pulkininko 

laipsnis. 
Nuo 1930 m. iki 1934 m. buvo 

Lietuvos karininkų ramovės se-
niūnų valdybos pirmininku. Vė-
liau perkeltas ypatingųjų reikalų 
karininku prie Krašto apsaugos 
ministerijos ir buvo paskirtas karo 
atašė Maskvoje. 

Nuo 1938 m. gruodžio 23 d. 
buvo paskirtas Kauno karo mo-
kyklos viršininku. 

1939 m. suteiktas brigados ge-
nerolo laipsnis, paleistas į atsargą 
ir paskirtas vidaus reikalų ministru 
XX-ame Jono Černiaus ir pasku-
tiniame XXI-ame Antano Merkio 
ministrų kabinetuose. 

Sovietams reikalaujant, 1940 m. 
birželio 13 d. iš pareigų buvo atleistas. 

Tragiškas likimas
Nepalankūs įvykiai generolui 

prasidėjo 1940 m. birželio 12 d., 
kai Lietuvos ministras pirmininkas 
A. Merkys grįžo iš Maskvos. 

Maskvoje pareikalauta, kad vi-
daus reikalų ministras K. Skučas ir 
Saugumo departamento direktorius 
Augustinas Povilaitis būtų atleisti 
iš pareigų. 

1940 m. naktį iš birželio 14 d. 
į 15 d. Lietuvos Vyriausybė gavo 
Sovietų Sąjungos ultimatumą, 
kurio pirmame punkte reikalauta, 
kad K. Skučas ir A. Povilaitis būtų 
patraukti baudžiamojon atsako-
mybėn. Skubos tvarka pareigūnai 
atleisti iš darbo, tačiau nesuimti. 

1940 m. birželio 15 d. Žygai-
čiuose abu pareigūnai buvo suimti, 
1940 m. birželio 16 d. nuvežti į Jur-
barką, vėliau – į Kauną ir perduoti 
Lietuvos saugumo departamentui. 
Suimtas generolas buvo kalinamas 

Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, 
po to 1940 m. liepos 23 d. išvežtas 
į Maskvos Lubiankos kalėjimą. 
Šeimos paleistos. K. Skučo žmona 
Stefanija ir dukra Birutė pasitraukė 
į Vokietiją, vėliau į JAV. 

Maskvoje pradėta Sovietų Są-
jungos valstybės saugumo liaudies 
komisariato byla Nr. 1811.

Pirmasis tardymas įvyko 1940 
m. rugsėjo 13–14 d. Šių tardymų 
metu K. Skučui suformuluoti kalti-
nimai. Buvęs vidaus reikalų minist-
ras kaltintas provokacinių veiksmų 
prieš Lietuvoje dislokuotus so-
vietinius dalinius organizavimu, 
žiauriais veiksmais prieš Lietuvos 
revoliucinį judėjimą. Byloje buvo 
rašoma, jog 1934–1938 m. būda-
mas karo atašė K. Skučas šnipinėjo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Šį nutarimą, kuris nulėmė ge-
nerolo likimą, pasirašė Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalų liaudies 
komisaro Lavrentijaus Berijos 
pavaduotojas Vsevolodas Mer-
kulovas, kurio įsakymų tuo metu 
niekas negalėjo paneigti. 

Kitas tardymas vyko 1941 m. 
kovo 18 d. Jo metu apklausti 
daugelis buvusių aukštų Lietuvos 
pareigūnų: A. Merkys, buvęs mi-
nistras pirmininkas, Augustinas 
Povilaitis, buvęs Valstybės sau-
gumo departamento vadovas, L. 
Bagdonas, buvęs Lietuvos misijos 
Maskvoje patarėjas, Pranas Sala-
džius, buvęs Lietuvos šaulių sąjun-
gos vadas, Konstantinas Dulksnys, 
Generalinio štabo 2-ojo skyriaus 
buvęs viršininkas. Nors įrodymų 
prieš generolą nesurinkta, K. Skučo 
byla 1941 m. birželio 26 d. baigta ir 
perduota į Sovietų Sąjungos Aukš-
čiausiojo Teismo karinę kolegiją.
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Tarp muziejaus eksponatų – alaviniai indai

Ukmergės kraštotyros muziejus 
tęsia virtualios eksponatų parodos 
pristatymą. Šįkart pristatomi ala-
viniai indai. 

Alavas (lot. stannum), cheminių 
elementų periodinėje lentelėje 

žymimas Sn. Tai – sidabriškai 
pilkas, blizgantis, tamprus ir labai 
minkštas, lengvai liejamas, kalus, 
atsparus atmosferos įtakai meta-
las. Naudojamas plieninei skardai 
alavuoti, įvairiuose lydiniuose. 

Nedidelis kiekis alavo dedamas ir 
į monetas – 50, 20 ir 10 euro centų 
monetos turi apie 1 proc. alavo.

Alavas žinomas nuo maždaug 
5000 m. pr. m. e. Istorijos laiko-
tarpis, kai jis buvo plačiai naudo-

tas bronzos gamybai, vadinamas 
„bronzos amžiumi“. 

Vakarų Europoje (Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Anglijoje) alaviniai 
indai pradėjo populiarėti nuo XII a. 
Pirmosios meistrų gildijos laisvuo-
siuose miestuose atsirado apie XIII 
a. Nuo XIV a. pradėta orientuotis 
į platų jų naudojimą namų apyvo-
koje, tačiau net ir XIV a. vid. tai 
buvo pakankamai brangūs, nors ir 
ilgaamžiai daiktai.

Tinkamai pagamintas alavas 
mažai skiriasi nuo sidabro, tad nau-
dotas kaip pakaitalas sidabrui, nes 
ne kiekviena šeima išgalėjo įsigyti 
sidabrinius stalo indus.

Alavas, kaip ir sidabras, pa-
kankamai minkštas ir pasiduoda 
įvairiam apdirbimui. Dėl savo 
plastinių savybių, labai žemos 
lydymosi temperatūros (galima 
lydyti namų sąlygomis), šio metalo 
dirbiniai buvo lengvai gaminami, o 
jų paviršius turėjo šviesią, sidabrą 
primenančią spalvą.

Iki XIX a. vid. alaviniai indai 
retai buvo graviruoti ar turėjo rel-
jefi nių puošmenų. Pirmieji tokie in-
dai atsirado XIV a., bet dažniausiai 
buvo tik su ornamentais. XVI a. jau 
pasitaikydavo ir bareljefi nių, ir net 
su meniniais vaizdiniais indų. Daž-
niausiai tokie indai turėjo reprezen-
tacinę prasmę – buvo su herbais, 
veidais, jais buvo demonstruojamas 
meistriškumas, jų buvo galima rasti 
tarp bažnytinių rakandų ir t. t. 

XIX a. pab.–XX a. pr. pasiturin-
čių miestelėnų namuose alaviniai 
indai išliko ganėtinai populiarūs. 
Vėliau buvo daugiau kaip suveny-
rai. Alavo masinė gamyba sustojo 
XIX a. vid., kai Lenkijoje buvo 
pradėta gaminti pigesnius pasi-
dabruotus indus.

○○○
Pagal brangumą alavas buvo 

ketvirtoje vietoje iš pagrindinių 
septynių senovėje naudotų metalų: 
auksas, sidabras, varis, alavas, ge-
ležis, švinas ir gyvsidabris.

○○○
Alavo kasyklos Europoje buvo 

menkos. Meistrų gildijas ar cechus 
dažniausiai alavu aprūpindavo 
Persija, Iranas, Sirija.

○○○
Dažnai XV–XVI a. graviūrose 

galima matyti, kaip miestelėnai ar 
kariai vaizduojami prie diržų prisi-
segę alavinius puodelius. Tam yra 
kelios priežastys: statuso ženklas, 
mokumo įrodymas ir azartiniai žai-
dimai. Tais laikais buvo labai popu-
liarūs lošimai kauliukais, o graviruoti 
alaviniai indai – puikus laimikis.

○○○
Puošnieji alaviniai indai buvo 

liejami dalimis, kurios vėliau 
lituojamos, o siūlės šlifuojamos, 
slepiamos.

Pristatomi puošnūs alaviniai indai.
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Karinės kolegijos posėdis įvyko 
1941 m. liepos 8 d. ir jis buvo nu-
teistas mirties bausme sušaudant. 
Parašė malonės prašymą, tačiau jis 
nebuvo svarstytas.

Generolas 1941 m. liepos 30 
d. sušaudytas Maskvos Butyrkų 
kalėjime. Palaikų užkasimo vieta 
nežinoma, bet galima spėti, kad 
buvo užkasti Maskvos specialia-
jame objekte – poligone. Ten, kur 
buvo užkasami sušaudytieji. 

Sovietiniais metais K. Skučo 
gyvenimo aplinkybės buvo slepia-
mos. 1989 m. į Lietuvą patekus K. 
Skučo bylai paaiškėjo daugelis iki 
tol slėptų faktų. 1990 m. rugsėjo 
mėn. Lietuvos generalinis proku-
roras Artūras Paulauskas pasirašė 
prašymą, kuriuo reabilitavo K. 
Skučą. 1992 m. tokį prašymą pasi-
rašė ir Rusijos vyriausiosioji karinė 
prokuratūra. 

Politinė pozicija
Visą savo karjeros valstybės 

aparate laiką jautė galimą pavojų 
iš Sovietų Rusijos. Baiminosi dėl 
1917 m. revoliucijos, kuri galėjo 
pakenkti Lietuvai. 1939 m. grąži-
nus Vilnių Lietuvai, teigė, jog tai 
– šalies okupacijos pradžia. 

Jo užimtos pareigos leido daryti 
pagrįstas išvadas, todėl K. Skučas 
buvo pavojingas asmuo sovietams. 
Būtent dėl to vienas iš 1940 m. bir-
želio 15 d. ultimatumo reikalavimų 
buvo išduoti vidaus reikalų ministrą. 

Atminimo įamžinimas
1993 m. minint 53-iąsias gene-

rolo žūties metines, Veiveriuose, 
Kančių kalnelyje, kuriame kry-
žiai mena nuo Rusijos represijų 
žuvusius inteligentus, pastatytas 
stogastulpis K. Skučui ir A. Povi-
laičiui atminti.

Konkursas „Ukmergiškių 
senosios fotografi jos“

Laikraštis „Ukmergės žinios“, 
įgyvendindamas internetinės ži-
niasklaidos projektą „Praeities in-
tegracija“, skirtą Archyvų metams 
paminėti, skelbia senų fotografi jų 
konkursą. 

Kviečiame visus iki šių metų 
gruodžio 1 dienos siųsti turimas se-
nas fotografi jas, kuriose atsispindė-
tų Ukmergės miesto ar ukmergiškių 
gyvenimas prieš 70 ar 100 metų. Tai 
gali būti nuotraukos iš jūsų šeimos 
ar giminės nuotraukų albumų. 

Nuotraukas galima siųsti per-
fotografuotas ar nuskenuotas el. 
paštu ukzinios@ukzinios.lt. Arba 
atnešti originalias į redakciją adre-
su P. Cvirkos g. 2, Ukmergė, kur jas 
nuskenuos redakcijos darbuotojai.

Pateikiant nuotrauką (originalą 
ar elektroniniu formatu), būtina nu-
rodyti siuntėją, nuotraukos autorių 
(jei žinomas), trumpą aprašymą, kas 
užfi ksuota nuotraukoje, nuotraukos 
padarymo metus (jei žinoma) bei 
siuntėjo kontaktinį telefono numerį.

Po gruodžio 1 dienos visos 
gautos nuotraukos bus paskelbtos 
portale www.ukzinios.lt, projekto 

„Praeities integracija“ rubrikoje 
bei laikraščio „Ukmergės žinios“ 
feisbuko paskyroje. Skaitytojus 
pakviesime balsuoti už nuotraukas, 
spaudžiant „Patinka“. 

Daugiausia balsų surinkusios 
nuotraukos autoriui padovanosi-
me du kvietimus į kiną Ukmergės 
kultūros centre. 

Įgyvendinant projektą „Praeities 
integracija“ šiemet savo skaityto-
jams pristatėme straipsnių ciklą 
apie Ukmergės miesto kultūrinį, 
sportinį, ekonominį gyvenimą 
1918–1940 metais, atsispindintį 
tarpukario leidiniuose. Straipsnius 
lydi Ukmergės kraštotyros muzie-
jaus archyvų nuotraukos. 

Visą projekto medžiagą galima 
rasti www.ukzinios.lt, rubrikoje 
„Praeities integracija“. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti 
konkurse. Nugalėtojus paskelbsi-
me gruodžio 17 dieną.

UŽ inf. 

Kotryna iš Pabaisko – apie gerovės valstybę ir žodį „neapsimoka“

♦ ♦ ♦
1991 m. Kaune, ant namo Ge-

dimino g. 43 / K. Donelaičio g. 23 
atidengta memorialinė lenta, kuri vė-
liau pavogta. 2010-aisiais – atstatyta. 

♦ ♦ ♦
2016 m. liepos 30 d. Mauručiuo-

se, tėviškės vietoje, prie automagist-
ralės „Via Baltica“,  atidengtas pa-
minklinis akmuo. 2017 m. čia įkasta 
kapsulė su žemėmis, atvežtomis iš 
generolo žūties vietos pamaskvėje.

♦ ♦ ♦
Šio ministro pavardė įrašyta ir Di-

džiosios Kovos apygardos partizanų 
parke, 2018-aisiais pastatytame me-
moriale, skirtame Lietuvos Respubli-
koje 1918–1940 m. dirbusių, sovietų 
nužudytų ministrų įamžinimui.

Parengė Vilma Nemunaitienė

Praėjusią savaitę anapilin iške-
liavo Pabaisko gyventoja Kotryna 
Klimaševskaja. Ši garbaus amžiaus 
moteris visoje Lietuvoje išgarsėjo 
po susitikimo su prezidentu Gitanu 
Nausėda. Vos kelios savaitės prieš 
pat mirtį portalas lrt. lt kalbino šią 
moterį. 

„Baisiausias lietuviškas žodis 
man yra „neapsimoka“. Vis jį gir-
džiu: sodinti daržovių neapsimoka, 
dirbti neapsimoka, žemės turėti irgi 
nebeapsimoka. Medicinos punktą 
išlaikyti neapsimoka“, – sakė de-
vyniasdešimt dvejų metų Pabaisko 
gyventoja Kotryna Klimaševskaja.

Ji tapo plačiai žinoma, kai 
tuomet dar kandidatas į preziden-
tus Gitanas Nausėda keliavo po 
Lietuvą ir po viešnagės Pabaiske 
socialiniame tinkle „Facebook“ 
pasidalijo įspūdžiais apie pažintį 
su ja: „Dar labiau nei varpas mane 
sužavėjo ši moteris, šalia kurios 
turėjau garbės nusifotografuoti. 
Tai – ponia Kotryna, kurios rankų 

Kotryna Klimaševskaja.

šilumos visur apstu – bažnyčioje, 
šventoriuje ir aplink jį. Kuklus 
žmogus, gyvenantis maldos ir 
pareigos ritmu, savo rankomis pa-
žadinantis senojo varpo dūžius bei 
saugantis raktus nuo jo buveinės.“

Kitame komentare Kotryną iš 
Pabaisko G. Nausėda pavadino ty-
liosios Lietuvos simboliu. Kotryna 
išties buvo tokia – apie savo darbus 
ji pasakojo tik paklausta, o ir pa-
žintimi su prezidentu nesipuikavo, 
nors neslėpė – tai jai buvo maloniai 
šokiruojantis įvykis.

Pašnekovė santūriai pabrėžė, 
kad į politiką nesikiša, politikavimą 
palieka jauniems žmonėms. Pati te-
levizoriaus teigė beveik nežiūrinti, 
bet parodė į kambaryje prie lovos 
stovintį radijo imtuvą, per jį nuolat 
skamba „Marijos radijas“.

„Pasimeldžiu už visus ir už pre-
zidentą. Gaila man jo, nepasisekė 
jam – tokiu sunkiu laiku tarnauti. 
Kaip tik norėjo žmogus gera pa-
daryti, bet karantinas, pabėgėliai. 
Šalyje nejaučiu vienybės. Gal duos 
Dievas ir truputį viskas aprims.“

Nors Pabaiske ir buvo CO-
VID-19 susirgimų, tačiau Kotryna 

nepasiskiepijo. To, pasak pašneko-
vės, padaryti jai neleidžia šeimos gy-
dytoja dėl turimų širdies problemų.

„Visi vaikai pasiskiepiję. Jei 
būtų reikalas ir galimybė, padary-
čiau taip pat“, – teigė moteris. Ga-
limybių paso mažame miestelyje 
jai neprireikė.

„Gyvenu gerai. Nesijaučiu vie-
niša. Dvidešimt vienus metus baž-
nytėlėje pratarnavau, tuo esu labai 
patenkinta. Gaila, kad parapijoje 
labai sumažėjo žmonių. Neseniai 
miestelyje buvo dvidešimt trys 
našlės. Šiandien paskaičiavau, dar 
aštuoniolika liko.“

Kotryna pakvietė užeiti į savo 
namus ir pasidalijo mintimis apie po-
karį, gyvenimą mažame miestelyje ir 
gerovės valstybės paieškas šiandien.

Katerina, Katažyna ir 
Kotryna – režimų kaita
Koridoriuje, ant telefonų knygų, 

stovėjo laidinis telefono aparatas, 
juo Kotryna kasdien skambino 
ar atsiliepė į skambučius. Dviejų 
kambarių butą moteris šildėsi 
malkomis. Pakakdavo kartą pakurti 
ryte. Kuomet labai stiprūs šalčiai, 
kūrendavo dažniau. Malkų paruošti 
jai padėdavo vaikai.

Pati Kotryna buvo kilusi iš 
kaimelio šiandienės Baltarusijos 
teritorijoje. „Man gimus tas kraš-
tas priklausė lenkams, todėl mane 
pakrikštijo Katažyna. Kai užėmė 
baltarusiai, rusai, padarė Katerina. 
O vėliau lietuviškai – Kotryna“, – 
pasakojo moteris. Su vyru ir mažais 
vaikais į Pabaiską ji atvyko 1972 
m. pas čia gyvenančią sesę.

„Galvojate, kad čia buvo lengva 
atvykus? Kuomet aš atvažiavau į 
Pabaiską, mane ir burlioke vadino, 
ir atėjūne, ir vaikai, nabagai, buvo 
pravardžiuojami. Sakydavau jiems 
– jūs nekreipkite dėmesio, kas ir 
ką sako. Tegul sau. Aš stengiausi, 
nuolat dirbau, savęs nežiūrėjau. 
Vaikai man dabar sako, kad viską 
atidaviau jiems. Kodėl? Aš juk irgi 
dar gyvenu. (Juokiasi.)

Į mokyklą pradėjau eiti prie 
lenkų. Kol mes ten raidę kokią 
išmokome, atėjo rusai. Dar vos pasi-
mokėm, užėjo vokiečiai. Sakydavo, 
kad vokiečiai vaikus gaudo ir veža į 
Vokietiją. Visa mokykla bijojo, todėl 
slėpėmės. Greit rusai užėjo antrą-
kart. Tada nebebuvo kada mokytis, 
reikėjo eiti į kolchozus. Jei neini, ne-

gauni duonos. Žinote, po karo visko 
trūko, reikėjo dirbti. Jei dirbi, gauni 
du šimtus gramų duonos. Neini ir to 
negauni. Laukai buvo minuoti, buvo 
baisu. Bet labiausiai bijojome, kad 
vėl karas neprasidėtų“, – prisimini-
mais dalijosi Kotryna.

Pavojingas žodis 
„neapsimoka“

Pakvietusi prisėsti svetainėje, 
Kotryna atnešė fotografi jų albumą. 
Didžiąją dalį albumo sudarė foto-
grafi jos iš prezidento ir pirmosios 
ponios vizito pas ją. Parodė ir pre-
zidento ranka rašytą linkėjimą jai.

„Pirmą kartą G. Nausėdai at-
vykus į Pabaiską, mes susitikome 
bažnyčioje. Susipažinome, pakal-
bėjome. Man pasakė, kad norėtų 
atvažiuoti po savaitės, pažadėjo 
paskambinti. Vieną rytą suskam-
bo telefonas. Pranešė, kad atvyks 
šiandien. Tada juk nebuvo prezi-
dentu dar. Norėjo varpinę apžiūrėti. 
Paprašė atsisukti prieš fotografą 
ir padarė nuotrauką su manimi. 
Taip ir susipažinome. Dar bažny-
čią aprodžiau. Kitą kartą atvyko 
pasveikinti mane su jubiliejumi. 
Kartu su žmona įteikė austą juostą. 
Dar va ir gėlė likusi sudžiovinta. 
Man buvo didelis šokas, bet labai 
malonu. Susipažino ir su vaikais“, 
– jaudinančią pažintį su būsimu 
prezidentu prisiminė pašnekovė. Ji 
pridūrė, kad dėl prezidento dėme-
sio miestelyje būta įvairių kalbų.

Pasiteiravau Kotrynos, ar ji jaučia, 
kad gyvena gerovės valstybėje? „Na, 
jie stengiasi, bet svarbu ir mums pa-
dėti. Jei žmonės neprisidės, valdžia 
nieko nepadarys“, – atsakė pašne-
kovė. Jos manymu, labai svarbu 
atgaivinti tokius mažus miestelius, 
pritraukti jaunimo į kaimus, žmo-
nėms prisiminti savo žemę ir ją dirbti.

„Ar mes pagalvojome, miškus 
pardavėme, žemę pardavėme – „ne-
apsimoka laikyti“. O kas bus toliau? 
Nieko nebeturėsime. Mažai žmonės 
augina sau daržovių. Vis girdžiu žodį 
„neapsimoka“. Aš iki šių metų vis 
vien pasisodinu ką. Juk tai sava, pati 
žinai, kaip užauginai, ką užauginai.

Jei tik nori, kaime gyventi gali-
ma. Dabar gal penkios karvės liko 
Pabaiske. Anuomet buvo sunkiau, 
nebuvo pašarų, bet kiekvienas tu-
rėdavome po dvi karves. O dabar 
viskas daug lengviau, bet žmonės 
mažiau gyvulių augina.

Siūlau sunkiau gyvenantiems kai-
mo žmonėms pasisodinti daržovių. 
Atsako, kad neapsimoka. Kaipgi 
neapsimoka turėti savo maisto? 
Laukia tik, kad pašalpas duotų. Ne-
imčiau pašalpos, jei ir duotų. Taip, 
dabar vienas žodis – „neapsimoka“. 
Tai – labai pavojinga. Kaip pritraukti 
tą jaunimą, kad jie truputį susipras-
tų?“ – susirūpinusi kalbėjo moteris.

Daugiausia Kotryna nuogąstavo 
dėl tuštėjančių ir senstančių mažų 
miestelių, kaimų. Sakė pastebinti, 
kaip juose mažėja jaunų žmonių, 
vaikų. Baigę mokslus, jie išvyksta 
dirbti, studijuoti kitur. Pabaisko 
mokykloje vaikų mažėja, į ją 
moksleivius veža iš kitų miestelių. 
Mokytojus – taip pat.

Apgailestavo ji ir dėl panaikinto 
pašto skyriaus, uždaryto medicinos 
punkto. Dabar, norint pasitikrinti 
sveikatą, padaryti tyrimus, nusi-
pirkti vaistų, tenka vykti į Ukmergę.

Vietinis „Černobylis“ 
Ant svetainės sienų kabėjo 

keletas portretų – vaikų ir anapilin 
iškeliavusio vyro. Vienas Kotrynos 
sūnus tragiškai žuvo avarijoje, vie-
na dukra mirė būdama maža.

Kitas sūnus gyvena Vilniuje, o 
dvi dukros – Karaliaučiuje. Moteris 
apgailestavo, kad dukrų, anūkų ir 
proanūkių nematė jau dvejus metus: 
„Keturi anūkai, penki proanūkiai ir 
dvi dukros ten gyvena. Mokėsi Kau-
ne, paskui gavo paskyrimus ir liko 
ten. Jos jau pensijoje, anūkai dirba. 
Ir turiu penkias proanūkes. Gaila, 
kad negalime vieni pas kitus nuva-
žiuoti dėl pandemijos. Iki tol vieni 
pas kitus važinėdavome nuolat – iki 
Kauno autobusu, sėdu į traukinį ir 
už trijų valandų jau būnu Kalinin-
grade. Tai jie pas mane atvykdavo. 
Dveji metai jau negalim susitikti, 
tačiau skambinamės nuolatos.“

Dukros į Lietuvą žiūri „gražiai, 
palankiai“. Jos kvietė ir mamą persi-
kelti į Karaliaučiaus sritį. Tačiau Kot-
ryna norėjo likti Lietuvoje, Pabaiske.

Ji ne kartą pabrėžė, kad šiandien 
gyventi daug geriau nei sovietmečiu.

„Ačiū Dievui, kad Lietuva nuėjo 
į geresnę pusę. Anksčiau buvo daug 
sunkiau. Tarybiniais laikais, aš žinau, 
čia buvo labai daug pakrypusių (į ko-
munizmą – red.) žmonių. Kartą mane 
iškvietė direktorius ir sekretorė. Ji irgi 
buvo labai pakrypusi į komunizmą. 
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