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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Didysisgeradaris
StasėE.Semėnienė

Vi sa me pa sau ly je skur das, var gas, ne pri tek lius – kaip koks vi jok lis („var-
gas va go jo, la pais la po jo“) skver bia si vis gi lyn bei pla tyn be veik po vi sus kraš-
tus... O ge ra da riai, at si kirs da mi vi sais įma no mais bū dais, sten gia si skur dą ma-
žin ti. Lab da ros įstai gos ir or ga ni za ci jos jiems at ei na į pa gal bą. Tuo ypač pa si žy-
mi JAV. Tu rė da mos dau gy bę mi li jo nie rių bei mi li jar die rių gau na iš jų ar jų fon dų 
mi li jo ni nes su mas li go ni nėms, mo kyk loms, uni ver si te tams. Fi lan tro pai dos niai 
šel pia ir var guo me nę, pa lie gė lius ir ki tus pa gal bos rei ka lin gus varg die nius. 

Juk mes vi si – mir tin gi ir tik vie ną kar tą per ei si me per pa sau lį. Tad ką tik 
ge ra ga li me pa da ry ti, ko kį tik prie lan ku mą ga li me pa ro dy ti sa vo ar ti mie siems, 
pri va lo me tai pa da ry ti tuo jau, ne ati dė ti ar ne ap si leis ti, nes tuo pa čiu ke liu jau 
dau giau ne be isi me. O ge ru mas yra di džiau sio ji jė ga pa sau ly je, skaid riai spin-
din ti do ry bė. 

Mums ge rai pa žįs ta mas (iš jo nuo la ti nių straips nių „Drau ge”) me di ci nos 
dak ta ras Jo nas Ado ma vi čius, ži no da mas, jog pa sau ly je aukš čiau sio ji iš min tis 
– da ry ti ge ra, tai pa si rin ko sa vo gy ve ni mo ke liu! Apie jį ra šy ti ir la bai leng va, 
ir la bai sun ku. Leng va, nes to ji di džio ji as me ny bė pa li ko gi liau sius pėd sa kus – 
sa vo ge rais dar bais, sa vo kny go mis, sa vo tau tie čių ne tik rū pes tin gu gy dy mu, 
bet ir do ro vi niu jų auk lė ji mu. Sun ku, nes jis bu vo per dėm kuk lus ir gau ti iš jo 
gy ve ni mo bent ko kios me džia gos – bergž džios pa stan gos. Kur tai ma ty ta, jis 
vie nin te lis bos to niš kei Lie tu vių en cik lo pe di jai ži nių apie sa ve pa da vė vos... ke-
lias ei lu tes (sic!).

Dr. J. Ado ma vi čius daug me tų ve dė „Drau ge“ „Svei ka tos“ sky rių. Kas 
sa vai tę jo il gi – per vi są pus la pį straips niai mo kė svei kai gy ven ti, svei kai mai-
tin tis, svei kai elg tis. Jis at gra sin da vo nuo al ko ho liz mo, rū ky mo, nar ko ti kų. Jis 
vi suo met pa brėž da vo, jog pats žmo gus yra at sa kin gas už sa vo fi zi nę, o juo la-
biau – dva si nę svei ka tą. 2000 m. „Vals tie čių laik raš tis“ Lie tu vo je iš lei do jo 12 
kny gų „Kvies lys svei ka ton” (kiek vie na po 420-440 ir dau giau psl., kie tais vir še-
liais, po 14 dol.). Jos bu vo iš graibs ty tos – iš ti sų to mų ne bė ra nei Lie tu vo je, nei 
„Drau ge“. Jis ben dra dar bia vo ir Lie tu vos kul tū ros sa vait raš ty je „Die no vi dis“.

Kai skai to me „Drau ge“ mir ties pra nešimus ir ma to me, kad dau gu ma lie-
tu vių mirš ta ge ro kai per 90 m. ir net per 100, taip ir tren kia min tis: ar jie vi si 
nė ra dr. Ado ma vi čiaus auk lė ti niai?! Jis nuo lat kal bė jo ir per ra di ją „Mar gu tis” 
svei ka tos, kul tū ros, auk lė ji mo klau si mais, skleis da mas svei ką gy ve ni mo bū dą 
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bei min tis apie mi ty bą, hi gie nos įgū džius (nuo 1959 m. pa ren gė dau giau kaip 
600 to kių pa šne ke sių).

J. Ado ma vi čius sa vo ge ru dar bu, ar ti mo mei lės ir dos nu mo dė ka pla čiai 
ži no mas ne tik Ame ri ko je, bet ir Lie tu vo je. Šis fi lan tro pas kas met skir da vo po 
1000 dol. Lie tu vių ope rai Chi ca go je (pats ne pra leis da mas nė vie nos jos prem je-
ros); sa vait raš čiui „Lie tu vių bal sas“ kas met duo da vo li te ra tū ros kon kur so prem-
je roms nuo 2000 iki 5000 dol. Iš Lie tu vos at vy ku siems me ni nin kams (net vi sai 
gru pei) kiek vie nam iš da lin da vo po šim ti nę. Kū čioms su si kvie tęs lie tu vai čius vėl 
ap do va no da vo šim ti nė mis. 

Sa vo ne pa si ten ki ni mą spręs da vo sa vo tiš ku – tau riu bū du. Sy kį vie na lie-
tu viš ka or ga ni za ci ja Me tų žmo gu mi pa skel bė ne lie tu vį. Jis tuoj „at si kir to“. Pats 
iš rin ko Me tų žmo gu mi Jo ną Dai naus ką – tei si nin ką, is to ri ką, bib liog ra fą, pub li-
cis tą, ge ro kai per 90 m. per ko pu sį – „vaikš čio jan čią en cik lo pe di ją“. Ir įtei kė jam 
1000 dol. pre mi ją, o ne kriš to li nį daik tą (tro fė jų), kaip to ji or ga ni za ci ja.

Ne tu rė da mas sa vų vai kų (bu vo ne ve dęs) jis rū pi no si lie tu viš ku at ža ly nu. 
Bu vo vie nu stip riau sių Ame ri kos lie tu vių vai kų ug dy mo drau gi jos stei gė jų (AL-

„Draugo“gegužinėslankytojaižinojo,kadbusdr.JonasAdomavičius(dešinėje)irgalimabuspasimatuo-
tikraujospaudimąbeigautisveikatospatarimų.1999m.
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VUD), iš bu vęs AL VU D pir mi nin ku iki sa vo mir ties. Jis įstei gė AL VU D lie tu viš-
ką so dy bą – šil tą pa sto gę se ny viems žmo nėms.

Štai žiups ne lis jo biog ra fi nių ži nių. Nuo 1932 m. pri klau sė Korp! Ga ja. 
1938 m. bai gęs VDU Me di ci nos fa kul te tą dir bo ten pat – Vi daus li gų kli ni ko je. 
1949 m. Tu e bin ge no uni ver si te te (Vo kie ti ja) ap gy nė dok to ra tą. Sta ža vo si Co ok 
ap skri ties li go ni nė je Chi ca go je ir ten li ko dirb ti vi sam lai kui.

Itin jaut riai jo vie nas pas ku ti nių min čių už ra šė Ed var das Šu lai tis, ap lan-
kęs jį ser gan tį 95 m. gim ta die nio pro ga. Pa si tai ky da vo, kad kar tais šel pia mi 
žmo nės at si ly gin da vo J. Ado ma vi čiui blo gu, bet Lie tu vių žur na lis tų są jun gos 
pir mi nin kui dak ta ras kil niai at sa kė: „Die vas at ly gins tiems ne do rė liams“.

Dr. J. Ado ma vi čius nei geis da mas, nei to siek da mas pa si sta tė am ži ną pa-
min klą: ne rū di jan tį, ne by ran tį, nie kad ne nyks tan tį. Net jau per žen gęs 90 m. jis 
ati džiai ste bė jo lie tu viš ką gy ve ni mą, daž niau siai pats da ly vau da mas įvai riuo se 
ren gi niuo se ir dos niai rem da mas kul tū ri nius už mo jus, jei gu jie tik rai bu vo ver ti 
pa ra mos. Jis nuo lat sie lo jo si dėl Lie tu vos rei ka lų. Ne su skai čiuo ja mai daug yra 
pa au ko jęs bu vu siems par ti za nams, mo kyk loms, ser gan tiems, vargs tan tiems tė-
vy nė je. Kaip koks krikš ta tė vis nau jiems at ei viams su teik da vo pir mą pa sto gę, 
pa ta ri mą, pa dė da vo įsi lie ti į gy ve ni mą nau jo je ša ly je. 

Dr. J. Ado ma vi čius – di dis pa trio tas, ide a lis tas (o juk gy ve ni mas be ide a lo 
yra ne už baig ta sim fo ni ja!) yra mums vi siems pa vyz dys sie kiant do ry bių ku pi no 
gy ve ni mo!


