
Šviesūs paveikslėliai 
Sakoma, kad ypač sunkiais 

žmonijos išbandymo metais 
Aukščiausiasis siunčia paguo-
dai ar pagalbai angelą. Pedago-
giniam institutui persikėlus iš 
Panevėžio į Vilnių, atvyko ir jo 
kapelionas kunigas Alfonsas 
Lipniūnas (Lipnickas). Jis lai-
kė pamaldas Aušros Vartuose, 
buvo paskirtas pamokslininku 
Šv. Jono bažnyčioje studentų 
pamaldose. Tačiau susirinkda-
vo ten ne tik studentai, bet ir 
visi, kurie tilpo. 

Toks paprastas, neaukštas, 
be iškalbos įmantrybių ar ypa-
tingos filosofijos jis dėstė savo 
mintis tartum šnekučiuodama-
sis. Jis ne guodė ar ramino. Sa-
kytume, lyg treneris nurodinė-
jo, kaip stiprinti jėgas, sugebė-
jimus, ištvermę. Kiekviename 
pamoksle buvo akcentuojama: 
lietuvis katalikas privalo, priva-
lo, privalo! 

Kun. Lipniūnas pats ypač rū-
pinosi savišalpos fondu, orga-
nizuodamas tiekėjus ir išdalin-
tojus. Studentai ateitininkai pa-
siekdavo tolimiausius miesto 
užkampius, atnešdavo beglo-
biams maisto. Aš su keliomis 
draugėmis nešdavau į kalėjimą 
siuntinėlius, supakuotus jau ki-
tos grupės studenčių. Perduo-
davome kalėjimo kapelionui. 
Kaliniu pagausėjo - nepateiku-
sių dokumentų, nedirbančių, 
nestojančių į armiją. Net ir čia 

buvome savotiškai grūdinami, 
- kai kun. Lipniūnas buvo su-
imtas, jo veiklą perėmęs kun. 
Tulaba nustebo: "Kaip nune-
šit?" Juk vežėją samdyti nebu-
vo galimybės. 

Tokie šviesūs paveikslėliai 
man liko iš ano meto. Mačiau: 
viena moteriškė įteikė kunigui 
uogienės stiklainiuką ir prašė, 
kad pats suvalgytų. 

- Oi, kaip bus skanu! - apsi 
džiaugė jis dėkodamas. Bet spė- 
jus moteriškei išeiti, laukiančiai 
našlei su neblėstančia šypsena 
pasiūlė: 

- Jūsų vaikučiams patiks. 
Atėjo studenčių būrelis: 
- Pataikėt, mergaitės. Juk al 

kanos. Štai ką atvežė iš kaimo - 
taukiukų ir duonos. 

Jį suėmus, kai sargyba užra-
kino duris, naktį studentai lin-
do pro langą tikėdami, kad pa-
imtais rankraščiais ir knygomis 
kun. Lipniūnas gal pasinau-
dos... 

Lietuva pirmoji iš pavergtų 
tautų įžengė į laisvę. Kai ši at-
rodė tikrai iškovota, kokia ne-
laimė, nepajėgiame savęs nuga-
lėti - būti tikri lietuviai katali-
kai. 

Juk privalome, privalome, 
privalome! 

Zita Tamkvaitienė 

Klaipėda 
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