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Geriau mirti stačiam, negu gyventi klūpant – Ernest Hemingway

Iki Vasario 16-osios liko 30 dienų!

Kolekcinis A. Šapokos ,,Lietuvos
istorijos” leidimas – 3 psl.

Dėžėse – Australijos lietuvių
istorija – 5 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Laisvės gynėjų diena. 2018

Ištikima Tiesai, Žmogui ir Lietuvai

Jau dvidešimt septintą kartą visa Lietuva
minėjo Sausio 13-osios metines – Laisvės

gynėjų dieną. 

Kasmet vis labiau keičiasi šios dienos spalva. Iš gedulo
dienos pamažu išauga į pergalės dieną. Vis daugiau
pasididžiavimo savimi, vis daugiau išdidaus orumo,

vis geriau įsisąmoniname, vardan ko žuvo Sausio 13-osios
aukos, vardan ko stovėjome beginkliai prieš kurtinančius
tankų šūvius, vardan ko stengėmės juos perrėkti skan-
duodami „Lietuva! Lietuva!”, vardan ko visa šalis gedėjo
aukų... 

Toldami nuo tų dienų, kasmet gryniname savo jaus-

mus, prisiminimus, vis geriau suvokiame tų kraupių die-
nų reikšmę mums patiems, kiekvienai širdžiai, kiekvienos
ašaros, nuslydusios per skruostą tą naktį Vilniuje prie Aukš-
čiausiosios tarybos ar Televizijos bokšto, Kaune, Ša-
kiuose, Kupiškyje, Vilkijoje, ar Zervynų kaimelyje ar pa-
miškės užpustytame vienkiemyje, vertę.

Likus dramatiškoje tyloje, užgęsus televizoriui ir nu-
tilus radijo transliacijoms, likus visiškoje nežinomybėje,
paliktiems stovėti nuogiems prieš save ir Lietuvą, nenu-
leidžiant akių įdėmiai žiūrėti šalies istorijai į akis.   

Kiekviena  tos nakties ašara stingsta į deimantus ir kas-
met vis ryškiau žėri mūsų Tėvynės istorijos karūnoje.    

– 6 psl. 

RASA KAZLAS

LR Seimas balsų dauguma prieš
kelis mėnesius 2017 m. Laisvės
premiją nusprendė skirti Nijolei

Sadūnaitei, kuri gerai žinoma tarp ti-
kinčiųjų ir bedievių, dešiniųjų ir kai-
riųjų, senosios ir jaunesnės kartos ka-
talikų. Dėl savo pogrindinės veiklos
laisvės gynėja N. Sadūnaitė yra lai-
koma viena žymiausių šio laikmečio
Lietuvos disidenčių, kovotoja už
žmogaus teises ir Lietuvos laisvę. Lie-
tuvos ypatingajame archyve išliku-
si N. Sadūnaitės baudžiamoji byla
liudija laisvės gynėjos ištvermę ir
drąsą, o svarbiausia –  jos ištikimy-
bę Tiesai. Laisvės premijos įteikimo
išvakarėse – pokalbis su Nijole Sa-
dūnaite, vienuole, kuri savo budelius
vadina broliais ir apie Laisvę kalba
kaip apie didžiausią Dievo dovaną
.  – 8 psl.

N. Sadūnaitei įteikiama 2017-ųjų metų Laisvės premija.      Gedimino Bartuškos nuotr.



Lietuvai – tik kapeikos verta. Penki iš Charkovo at-
važiavę žmonės nieko negalėjo nulemti. Puikiai
supratome, kad galimybių atsilaikyti labai mažai. So-
vietų Sąjunga tuomet dar atrodė labai grėsminga
jėga”.

Jurijus suprato, kad jeigu Pskovo divizija būtų
puolusi Aukščiausiąją Tarybą, jis būtų kovojęs
prieš savo brolį. „Dabartiniame kare Ukrainoje
taip neretai nutinka”, – sako jis, prisiminęs lem-
tingąją naktį Maidane, savo tėvynėje, kai taip pat
sprendėsi klausimas – Ukraina išsilaisvins ar liks
nelaisvėje. Draugas jo paklausęs: „Jura, ar tu ne-
supranti, mums visiems galas: tuoj puls automatais
ginkluoti kareiviai ir visus mus sušaudys?” Jis at-
sakęs: „Esu kareivis ir viską suprantu, bet ar galė-
tume tuos vaikus palikti likimo valiai ir pasi-
traukti?” „Draugas iš karto nusiramino. Kokį pa-
sirinkimą turėjome – pamesti visus tuos taikius žmo-
nes, kurie nesupranta, kas jiems gresia? Aš juk mo-
kėjau kariauti ir galėjau jiems būti naudingas”, –
sako ukrainietis Jurijus. 

Tuomet, 1991-aisiais, Jurijus įsijungė į Lietuvos
parlamento gynėjų gretas, su draugais buvo apgy-
vendintas Parlamento rūsyje. Prisimena, kad ginti
Lietuvos parlamento buvo atvykę ir jaunuolių iš Ru-
sijos, Sankt Peterburgo, tuometinio Leningrado.
„Man labai gaila, kad visa tai, ką lietuviai patyrė 1991
m., mes Ukrainoje išgyvenome tik 2014 m. Jei daug
anksčiau būtume kovoję už laisvę, šiandien gyven-
tume kitaip”.  

Ukrainos ir Lietuvos kova už laisvę yra persi-
pynusi nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos,
nuo partizanų laikų. Todėl simboliška, kad Laisvės
gynėjų dieną LRT televizijos eteryje buvo simbo-
liškai surengtas paramos neramumų draskomai
Ukrainai koncertas. Koncertą surengė populiari
Ukrainos dainininkė Tiana Roz kartu su žymiausiais
lietuviškosios scenos atlikėjais. Buvo prisimintos
Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio kovos ir pa-
rodyti dar niekur nematyti kadrai iš karščiausių Uk-
rainos fronto taškų. Kalbėjo Lietuvoje gyvenantis
švedas Jonas Ohmanas, kuris ne tik įsijungė į lie-

tuvių paramos Ukrainai akciją, bet ir
įsteigė savo paramos organizaciją:
„Karas Ukrainoje vyksta jau ketve-
rius metus. Deja, pasaulio ir Vakarų
žiniasklaida po truputėlį pamiršta
Ukrainos problemą, karą mūsų kai-
myninėje šalyje nustumia kitos prob-
lemos – kartais atrodo, kad praneši-
mai apie ukrainiečių mirtis tampa tik
statistika. Negalime to leisti”, – sakė
savanoriškos organizacijos „Blue Yel-

low” įkūrėjas, režisierius J. Ohmanas, sukūręs fil-
mų apie Lietuvos ir Ukrainos partizanus Švedijos
žiūrovui. „Blue Yellow” su humanitarine pagalba ka-
riams ir civiliams į Ukrainą vyksta kelis kartus per
metus – veža vaistus, medicinos įrangą ir kt. reika-
lingus frontui daiktus. 

Ukrainos ambasadorius Lietuvoje perskaitė
savo šalies prezidento Petro Porošenkos laišką – pa-
dėką, kurioje Lietuva vadinama „atviru draugu ir
tikru strateginiu Ukrainos partneriu”. Žiūrovai
šiam kilniam tikslui paaukojo daugiau nei 82 tūkst.
eurų. Už šiuos pinigus bus perkami medikamentai,
drabužiai, kiti reikmenys nuo karo baisumų Uk-
rainoje kenčiantiems žmonėms ir fronte kariau-
jantiems kariams. 

Gyvybės ir 
mirties keliu

Sausio 14 d. Vilniuje vyko bėgimas „Gyvybės ir
mirties keliu”, tapęs jau tradiciniu. Jis skirtas žu-
vusiesiems už Lietuvos laisvę 1991 m. pagerbti.
Jame dalyvavo rekordinis skaičius – daugiau nei nei
8,3 tūkst. įvairaus amžiaus žmonių, kurie įveikė 9 km
kelią nuo Antakalnio kapinių, kur palaidoti Sausio
13-osios didvyriai, iki Televizijos bokšto. Organiza-
toriai džiaugiasi, kad bėgimas vis populiarėja, šie-
met dalyvių buvo visu tūkstančiu daugiau negu pra-
ėjusiais metais. „Kad tiek žmonių ir tiek jaunų žmo-
nių yra, rodo visuomenės stiprybę, rodo valstybės
stiprybę, laisvės stiprybę – tai yra džiugu. Patrio-
tizmo padidėjimas kilo su pirmomis ryškiausiomis
grėsmėms – tai buvo Ukraina. Šis bėgimas, manyčiau
yra tikras stiprybės atspindys”, – žurnalistams
sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karob-
lis. Bėgimo dalyviai – kariai, šauliai, moksleiviai, tar-
nautojai ir t.t. Šiais metais žuvusiuosius už Lietu-
vos laisvę bėgimo žygiais pagerbė ir lietuviai JAV,
Belgijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Kara-
lystėje, Vokietijoje, Estijoje ir Suomijoje. 

O, kad tas skaidrus bendrystės jausmas tęstųsi
ir po Pergalės dienos...

Labai keista, bet taip jau yra –
Sausio 13-ąją, kai prieš 27-erius
metus verkėme iš siaubo, da-

bar verkiame iš džiaugsmo. Nes su-
grįžtame į anas dienas, kai buvome
tokie vieningi ir drąsūs. Ir vėl esame
vieningi. Tomis dienomis mes pa-
tinkame patys sau, jaučiamės gražūs
dvasia, nebegalvojame apie korupci-
ją ir nebeįtarinėjame vienas kito tar-
nyste KGB ir kitais būtais ir nebūtais da-
lykais. Todėl manau, kad jau laikas Sausio 13-ąją lai-
kyti tiesiog Pergalės diena, nes faktiškai ji jau tokia
yra. Tokią ją mes jaučiame. Kol kas žodžiai „Sausio
13-oji” mums asocijuojasi su tanku, traiškančiu
Loretą. Gal jau nebereikia jos traiškyti ir skaudin-
ti jos artimųjų bei savęs. Kiek galima. Apibendrin-
kime, Sausio 13-osios aukas paverskime simboliais.
Štai tokiomis neužmirštuolėmis, kurias tomis die-
nomis segime. 

Beje, dėl „Neužmirštuolės”. Tai jau vienas ne-
didelis žingsnelis į priekį – link apibendrinimo. Nors
tam daug kas priešinasi, yra netgi autoritetingų žmo-
nių, manančių, kad neužmirštuole norima išstum-
ti amžinuosius lietuvių simbolius – Vytį, Gedimino
stulpus. O aš suprantu jaunus žmones – jiems reikia
kažko naujo, pritaikyto šiai kartai, kuri nematė Sau-
sio 13-osios tankų. Ir labai smagu, kad „Neužmirš-
tuolė” tapo tokia populiari. Ją segi ne tik kultūros
žmonės, mokytojai, štai mane sausio 12-ąją Joniškio
viešojoje bibliotekoje aptarnavo bibliotekininkė su
„Neužmirštuolės” žiedeliu, kuris bylojo: mes juos pri-
simename! Mėlyną žiedelį prisisega ir pardavėja
„Maximoje”, ir eilinis praeivis gatvėje. Akcijos or-
ganizatoriai jau kelia ir papildomų tikslų – renka lė-
šas Krašto apsaugos savanorių pajėgoms remti. Įsi-
gydamas „Neužmirštuolės” žiedą kartu paremi ir sa-
vanorius krašto gynėjus. 

Ukrainietiškos paralelės

Nors jau 27-eri metai minime šią dieną, bet is-
torija iš užmaršties išmeta vis kokį naują – nematytą
žėruolį – kaip Baltijos jūra po audros gintariuką. Šie-
met tokiu grynuoliu galima pavadinti istoriją apie
du brolius ukrainiečius, kurių vienas ruošėsi pulti
parlamentą, kitas – ginti. Kai 1991 m. sausio 13-osios
naktį Pskovo divizijos desantininkas ukrainietis
Andrejus Vilniuje laukė nurodymo šturmuoti par-
lamentą, jame buvo jo jaunesnysis brolis Jurijus, gy-
nęs Lietuvos nepriklausomybę. Ukrainos vidaus rei-
kalų ministerijos ypatingosios paskirties bataliono
antiteroristinio būrio vadovas, 55 metų Jurijus Kat-
ryčius šiemet dalyvavo Laisvės gynėjų dienos mi-
nėjimuose Vilniuje. Žurnalistams jis papasakojo, kad
anuomet apie būsimą puolimą Vilniuje jis sužinojo
iš brolio, kuris buvo įtrauktas į garsiąją Pskovo di-
viziją, atakavusią Lietuvos televizijos bokštą ir ki-
tus objektus Vilniuje. Brolis paskambinęs telefonu
jam į gimtąjį Charkovą Ukrainoje, pasakė, kad di-
viziją permetama į Vilnių. Jurijus suprato – desan-
tininkai yra mokomi šturmuoti. Jau buvo įvykę žiau-
rūs susidorojimai Baku ir Tbilisyje, ir Jurijus gal-
vojo, kad panašiai gali atsitikti ir Vilniuje. Jei bro-
lis bus sužeistas arba jeigu jis norės pabėgti iš
Pskovo divizijos, jis galės jam padėti būdamas Vil-
niuje. „Jau buvau pasirinkęs, kieno aš pusėje – su
kuo kovoju ir prieš ką, o mano brolis neturėjo pasi-
rinkimo”, – sakė ukrainietis Lietuvos žurnalis-
tams.

Jis tuomet tarnavo specialios paskirties būryje,
buvo instruktorius. Surinko penkis geriausius savo
sportininkus ir atvyko į Vilnių. „Tuo metu labai ge-
rai supratome, kad jei Lietuvai pasiseks apginti ne-
priklausomybę, ir mes Ukrainoje turėsime galimy-
bę iškovoti laisvę. Supratau, kad mūsų pagalba
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Prof. L Mažylio atrastą dokumentą bus galima pamatyti 

Sausio 11 dieną Lietuvos žurnalistų draugijos įkurta Sta-
sio Lozoraičio premija buvo įteikta Vytauto Didžiojo
universiteto prof. Liudui Mažyliui, kuris 2017 m. kovo

29 d. Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos diplomati-
niame archyve surado nutarimo dėl Lietuvos Vasario 16-
osios Nepriklausomybės  paskelbimo originalą.

Nuo sausio 21 dienos iki 2018 metų vidurio šį dokumentą
bus galima apžiūrėti Signatarų namuose Vilniuje. Jis bus
apsaugotas specialiai pagamintoje vitrinoje su tam tikru
mikroklimatu. Lietuvai paskolintą originalų dokumentą
prižiūrės specialistas, restauruojantis dokumentus.

Nepriklausomybės Akto pasirašymo kambaryje eks-
ponuojamas istorinis dokumentas bus ekspozicijos „Kelyje
į nepriklausomą Lietuvos valstybę: 1863–1918 metai” dalis.

,,Draugo” info
Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus nuotrauka
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Baigiantis praėjusiems metams ir pasitinkant
2018-uosius, Lietuvos valstybės atkūrimo jubi-
liejinius metus, pasirodė naujas, kolekcinis gar-
siosios Adolfo Šapokos „Lietuvos istorijos” leidi-
mas. Tai išties ypatingai išleista garsioji knyga –
ji yra patalpinta specialioje auksuotoje dėžutėje,
kurioje kartu telpa ir penki dideli žemėlapiai, be-
veik 2 metrų ilgio svarbiausių Lietuvos istorijos įvy-
kių laiko juosta, profesoriaus Liudo Mažylio per-
nai Berlyne rastas Vasario 16-osios akto plakatas,
taip pat viduramžių Lietuvos valdovų portretai,
Jono Mateikos paveikslo „Žalgirio mūšis” repro-
dukcija ir istorinių vėliavų legenda.

Knygą išleido „Obuolio” leidykla, o epigrafu
pasirinkti žodžiai: ,,Tautos nebūna išžu-
domos, jos miršta pačios. Lietuvių tauta

nemirs, nes gyva jos dvasia.” Primenama, kad dar
1936 m. Adolfas Šapoka pirmasis parengė lietuvių
istorikų rašytą Lietuvos istoriją, kaip jis pats nurodo,
be kaimynų simpatijų ir antipatijų. Tai iki šiol ne-
pralenktas veikalas, kuriame aiškiai ir glaustai pa-
teikiama visa Lietuvos istorija nuo paleolito iki lei-
dinio pasirodymo laikų.

„‘Lietuvos istorija’ – tai lietuvių Laisvės sim-
bolis. Sovietmečiu daugybė tautiečių traukdamie-
si į Vakarus kartu pasiėmė ne ką nors kitą, bet bū-
tent ‘Lietuvos istoriją’, o likę okupuotoje Lietuvoje
paslapčiomis ją skaitė ir tokiu būdu išsaugojo sa-
vastį. Atkūrus Nepriklausomybę, ‘Lietuvos istori-
jos’ reikšmė neblėso – ji ir toliau žadino patriotinius
jausmus ir vienijo tautą. Šiandien dėl neramumų
kaimyninėse šalyse ir visame pasaulyje knyga iš-
lieka svarbi kiekvienam lietuviui kaip neišsen-
kantis vilties ir stiprybės šaltinis”, – teigia knygos
leidėjai.

Istorikas A. Šapoka gimė 1906 metais Grybelių
kaime, Utenos rajone. Jis mokėsi Utenos progim-
nazijoje, vėliau, baigęs Panevėžio vyrų gimnaziją,
pradėjo studijuoti Lietuvos universitete. Studijas bai-
gė 1929 metais, stažavosi Prahoje, o 1932 metais tapo
Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoju. A.Šapoka
aktyviai dalyvavo Lietuvos istorijos draugijos veik-
loje, rašė daug straipsnių ir knygų. 1938 metais jam
buvo suteiktas istorijos mokslų daktaro laipsnis. 

1944 metais Šapokų šeima emigravo į Vokietiją,
ten jis dirbo pedagoginį darbą lietuvių bei techni-
kos mokykloje. Po kelerių metų A. Šapoka su šeima
išsikėlė į Kanadą. Jis gyveno Montrealyje, dirbo vie-
lų įmonėje, vėliau – kailių dirbtuvėje. Nuo 1949 metų
šeima gyveno Toronte, A. Šapoka 1949–1961 m. re-
dagavo katalikų savaitraštį „Tėviškės žiburiai”,
buvo jo vyriausiasis redaktorius. Jis bendradarbiavo
Bostone leidžiamoje „Lietuvių enciklopedijoje”. 

A. Šapoka pasižymėjo ir kaip aktyvus visuo-
menininkas, buvo renkamas į Kanados Lietuvių
Bendruomenės tarybą, pirmininkavo Kanados lie-

Dovana atkurtos valstybės šimtmečiui –
kolekcinis A. Šapokos „Lietuvos istorijos” leidimas

Kolekcinis leidimas – ir vertingas, ir puikiai išleistas. Vidu-
ryje – ankstesni „Lietuvos istorijos” leidimai.

tuvių katalikų federacijai, priklausė Lietuvių kata-
likų kultūros draugijai, buvo Ateitininkų federaci-
jos tarybos narys. Jis mirė 1961-aisiais, o palaikai il-
sisi lietuvių kapinėse Anapilyje, Toronte.

1934 metais Lietuvos švietimo ministerija pasi-
ūlė grupei istorikų parengti Lietuvos istorijos va-
dovėlį aukštesnėms gimnazijos klasėms.  Juozas
Jakštas parašė apie pirmąjį mūsų tautos valstybinio
gyvenimo laikotarpį, iki krikščioniškųjų laikų pra-
džios, dr. Zenonas Ivinskis – apie tolesnį laikotarpį,
iki Gediminaičių dinastijos pabaigos. Pats A. Šapo-
ka tęsė istoriją iki nepriklausomos valstybės galo, o
Petras Klimas – apie nepriklausomos valstybės at-

kūrimą ir tolesnį laikotarpį. Leidinį nutarta pavadinti
„Lietuvos istorija”, o jį redaguoti patikėta Adolfui Ša-
pokai. Vadovėlis apėmė istoriją nuo seniausių laikų
iki XX a. trečiojo dešimtmečio  pabaigos. Jame daug
dėmesio skirta patriotizmą ugdančioms temoms:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpiui
bei tautiniam atgimimui ir keliui į nepriklausomy-
bę. 

Pirmasis vadovėlio leidimas 1936 metais išėjo 17
500 egzempliorių tiražu. Tai buvo rekordinis Lietuvoje
leistos knygos tiražas – tiek buvo spausdinama tik mal-
daknygių. „Lietuvos istorija” buvo publikuota net še-
šis kartus, tris kartus ji buvo išleista išeivijoje. Lie-
tuvoje per visą sovietinės okupacijos laikotarpį ši kny-
ga buvo žinoma ir skaitoma, žadino tautinę savimo-
nę, skatino gilintis į nutylimus istorijos faktus. Va-
dinamoji „Šapokos istorija” buvo neabejotinai sėk-
mingiausias istorijos leidybos projektas Pirmosios
Lietuvos Respublikoje. Nors knyga kritikuota dėl itin
idealizuoto Lietuvos istorijos vaizdo, ją galima pa-
vadinti vienu nuosekliausių mėginimų sukurti vien-
tisą didįjį Lietuvos pasakojimą.

Šios ypatingos knygos pristatymas gruodžio pa-
baigoje surengtas Kauno karininkų ramovėje. Ra-
movės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius
džiaugėsi, kad ši knyga, pasitinkant Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo 100-metį dar kartą išleis-
ta, kad ji papildyta įdomia medžiaga, naujais atra-
dimais. Jis pabrėžė, kad itin vertingi yra dailininko
Artūro Slapšio nutapyti viduramžių Lietuvos valdovų
portretai, kurie svariai papildo šį leidinį.

Karo istorikas, profesorius Valdas Rakutis pri-
statyme kalbėjo apie tai, kas ši knyga žinoma kaip A.
Šapokos istorija, tačiau prie jos dirbo ir kiti istorikai,
kurių negalima pamiršti. 

Nukelta į 9 psl.

Renginio dalyviai. A. Vaškevičiaus nuotraukos Profesorius V. Rakutis kalbėjo apie knygos reikšmę.
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TELKINIAI

ALINA BIČKIENĖ

,,Dovanoju Jums šią muzikinę po-
pietę ir naują kompaktinę plokštelę
,,Atnešk man Dainą”, mano brangie-
ji Mamule ir Tėti, esantys Dievo prie-
globstyje, Jo Dangaus Karalystėje. Jūs
mylėjote muziką, džiaugėtės mano mu-
zikiniais pasiekimais. Dėkoju Jums už
mūsų gyvenimą ir meilę… Mano mei-
lė Jums amžina”. Vilija Kerelytė

To Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio  (PJM) misijos istorijoje dar
nebuvo, – tokios intencijos, to-

kios prasmingos, šiltos ir dvasingos
šventės, skirtos prisiminti ir pagerbti
mūsų mylimuosius, baigusius šią že-
miškąją kelionę. Jaukios meno gale-
rijos ,,Siela” salėje susirinko artimie-
ji, giminės, draugai, misijos žmonės pa-
gerbti ir prisiminti a .a. Jolandą ir a.a.
Alfonsą Kerelius, ilgamečius Misijos
narius, buvusius lietuviškų organiza-
cijų narius ir vadovus, chorų daly-
vius, lietuviškos muzikos ir dainų my-
lėtojus. Jų namuose visada skambėjo
muzika, lietuviškos dainos, jų namai
visada buvo atviri draugams. 

Ilgametis PJM misijos choro cho-
ristas a. a. Alfonsas Kerelis per ilgus

Clevelando, tautybių miesto, meras
Frank G. Jackson išliks poste istorinę
– ketvirtąją kadenciją. Jis didele bal-
sų persvara buvo perrinktas Cleve-
lando miesto balsuotojų, kurie įver-
tino jo nuopelnus. 

Iškilmingoje inauguracijos cere-
monijoje Clevelando savivaldy-
bės rotušėje, kur merą prisaik-

dino teisėja Patricia Blackmon,
1–2–18 tarp gausiai susirinkusiųjų
buvo ir lietuvių atstovų – LR garbės
generalinė konsulė Ingrida Bublie-

nė ir LB Ohio apygardos vicepir-
mininkas dr. Viktoras Stankus. 

Meras tarp kitų miesto graži-
nimo projektų pažadėjo toliau rū-
pintis ir unikaliu Rockefeller parke
esančiu tautybių darželiu, kur savo
darželį puoselėja ir lietuviai. 

Įdomu, kad meras Jackson jau
daug metų priima delegacijas iš Lie-
tuvos ir džiaugiasi, kad Clevelandui
susibroliavus su Klaipėda, laivai iš
Klaipėdos per St. Lawrence jūros
keliu atplaukia į Clevelando uostą.  

Dr. Viktoras Stankus 

Atnešk man Dainą

Istorinėje inauguracijoje 
dalyvavo ir lietuvių atstovai

Inauguracijoje: dr. Viktoras Stankus, Clevelando meras Frank G. Jackson, LR garbės
generalinė konsulė Ingrida Bublienė.                                    Dr. Viktoro Stankaus nuotr.

savo gyvenimo metus (jam buvo 92
metai) mylėjo lietuvišką dainą, giesmę.
Jis buvo vienas iš mūsų aktyviausių ir
pareigingiausių choristų. A. a. Jolan-
da Kerelienė – lietuviškų tradicijų
puoselėtoja šeimoje ir bendruomenėje.
Ji aktyviai dalyvavo lietuviškų orga-
nizacijų veikloje, buvo skautų organi-
zacijos vadovė, inteligentiška ir išsi-
lavinusi moteris. Ji neskirstė lietuvių
į ,,bangas” ir ,,kartas”. Jai visi lietuviai
buvo vienodai reikšmingi ir savi.

Duktė Vilija – talentinga gražia-
balsė lietuvaitė, paskatinta tėvelių,
pamėgo lietuvišką muziką, dainas. Jos
muzikinis talentas įamžintas ke-
liose kompaktinėse plokštelėse. Nau-
ją kompaktinį diską ,,Atnešk man
Dainą” ir šį popietės koncertą Vili-
ja padovanojo brangių tėvelių pri-
siminimui. Vilijos dainos visada
skambėjo tėvelių gimtadienių, ju-
biliejų progomis ir puošė visas šei-
mos šventes.

Šioje muzikinėje popietėje
skambėjo pačios gražiausios ir po-
puliariausios lietuviškos – lietuvių
kompozitorių – St. Šimkaus, J. Šve-
do, Vl. Jakubėno, B. Budriūno, A.
Bražinsko,  A. Raudonikio, J. Vai-
čekonio, B. Jonušo, J. Naujalio – ir
lietuvių liaudies dainos. 

„Daug daug dainelių”… …Mane
motulė dailiai išmokė, kaip reik
supinti gelsvas kasas... „Oi, moti-
nėle”… oi, ta skarelė balta, kaip
obelė sodo žiedų apsnigta... „Kur bal-
ti keliai”… o kaip aš pasiilgau, Ma-
myt, tavęs… „Namų šiluma”, ,,Mo-
tinos valsas”, „Man reik tavęs”, ,,Nu-
megzk man, mama, kelią”, ,,Ne – ne-
miršta daina” ir kt. Dainos – tai mu-
zikos ir žodžių derinys. O koks tų žo-
džių įvairumas. Vieni gražūs, kupini
meilės, išmintingi, apdainuoja namų
šilumą, Motinėlę, tėviškės gamtos gro-
žį. Dainose neužmirštamas banguo-
jantis ,,Mėlynakis Nemunėlis” ir pu-

šelė, sesė ir „Balti keliai”.
Lietuviška daina, giesmė atėjo iš

širdies ilgesio ir skausmo. Dainų žo-
džiai guodžia, ramina, kyla iš mylinčių
sielų gelmių. Daina padeda persikelti į
grožio pasaulį, kur nurimsta širdis.
Tai Vilijos išdainuotos lietuviškos dai-
nos savo tėveliams, kaip padėka už jų
meilę, jų sukurtą gyvenimą. Šios dainos
pasiekė salėje esančių klausytojų širdis.
Jos priminė mūsų jaunystėje dainuotas
dainas. Jos, neužmirštamos, sujaudino
mus iki ašarų. Daugelis salėje pradėjo
tyliai pritarti Vilijai. Niekas neliko
abejingas, tartum būtume viena artu-
ma, kupina pačių geriausių jausmų, pa-

garbos ir dėmesio vienas kitam.
Koncerte talkino muzikas ir so-

listas Algimantas Barniškis. Taip pat
PJM misijos choras (vad. Jūratė Grab-
liauskienė) ir pop choro ,,Svajonė”
mergaičių grupė (vad. Alina Šimku-
vienė), kurie pritarė Vilijai atliekant
kelias dainas. Gražiai ir įdomiai, su hu-
moro gaidele programą vedė pranešė-
jai Svajonė Kerelytė ir Jonas Platakis. 

Muzikinės popietės puošmena
buvo gėlės, gėlių jūra! Koks grožis – di-
džiulės rožių puokštės puošė sceną,
kūrė nepakartojamą šventinę nuotai-
ką, jaukumą ir grožį. Gėlės – tai gam-

Prie puošnios scenos daug prisi-
dėjo Vandos Aleknienės kurtos scenos
dekoracijos. Ekrane ant scenos buvo
rodomi epizodai iš gyvenimo, fotog-
rafijos; įgarsintą nuotraukų montažą
kūrė Žygis Janus. 

Muzikinės popietės dalyviai, sve-
čiai buvo pamaloninti skaniais už-
kandžiais, saldumynais prieš koncer-
tą ir skaniais lietuviškais pietumis po-
kylių salėje.

Dėkojame Vilijai ir Svajonei už
nuostabią, šiltą, dvasingą muzikinę po-
pietę, skirtą Jūsų tėveliams pagerbti,
ir gražių lietuviškų dainų ir tradicijų
palaikymą. Tepadeda Jums Dievas.

tos šypsena, gėlių kvapas – tai jos sie-
la ir jos gyvybė. Tai žemės grožis, ku-
ris išsiskleidžia gėlėse. ,,Nuo žemės
tiek žiedelių kvepiančių, / Koks gražus
pasaulis!” (Oskaras Milašius „Pava-
sario giesmė”)

Visos gėlės buvo padovanotos mu-
zikinės popietės dalyviams, klausy-
tojams ir, žinoma, skirtos tėveliams.

Kelias dainas Vilija atliko pritariant Pal. J. Matulaičio misijos choristams ir pop choro ,,Sva-
jonė” jaunosioms dainininkėms. 

Programos vedėjai Jonas Platakis ir Svajonė Ke-
relytė.

Popietėje skambėjo pačios gražiausios ir populiariausios lietuviškos dainos. Algimantas
Barniškis ir Vilija Kerelytė. Rūtos Pažemeckienės nuotraukos
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Lietuvos literatūros ir meno archyvas
pasipildė 300 kilogramų dokumentų iš
Australijos. Juos pargabeno archyvo di-
rektorius doc. dr. Juozapas Blažiūnas.
Tai 11 dėžių rankraščių, fotografijų,
spaudos, vaizdo ir garso įrašų – Aust-
ralijos lietuvių bendruomenės su-
kauptų dokumentų. Anot J. Blažiūno,
Australijoje, kaip buvusioje vienoje iš
emigracijos krypčių po Antrojo pa-
saulinio karo, yra išlikę dokumentų, ga-
linčių papildyti ir kai kuriais atvejais pa-
keisti Lietuvos istoriją. 

Kelionė į Australiją buvo pradė-
ta planuoti 2016 m., po prof. dr.
Algimanto Taškūno iš Tasma-

Gruodžio 31-osios rytas pasitiko lediniu vėju ir dideliu šalčiu. Girgždant po
kojomis sniegui visi skubėjo į šventiškai išpuoštą Šv. Antano parapijos baž-
nyčią. 

Bažnyčioje kunigas Gediminas Keršys sakė pamokslą apie Šventąją
Šeimą, kuri yra pavyzdys krikščioniškoms šeimoms. Šeimose yra
svarbu nuolanki meilė ir atsidavusi ištikimybė. Krikščioniškas

šeimas stiprina ir neleidžia subyrėti bendra malda, meilė, darbų pasi-
dalijimas dirbant kartu ir bendravimas valgant prie vieno stalo. Šeima
yra svarbiausia visuomenės ląstelė. 

Parapijos kavos kambaryje, išpuoštame kalėdinėmis gėlėmis, buvo
gardumynais nukrautas stalas. LB Cicero apylinkės valdybos pirmininkė
Birutė Zalatorienė perskaitė Lietuvos Respublikos generalinio konsulo
Mantvydo Bekešiaus sveikinimą su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais.
Ji dėkojo kavos kambario vedėjai Audronei Bernatavičienei bei Algiui
ir Danutei Kirkoms, koordinavusiems vaišes; Vilmai Liubikienei – už va-
dovavimą bažnyčios chorui, Aldonai Zailskaitei – už pravestą Kalėdinę
agapę, Jonui Kupriui – už foto nuotraukas. Vida Kuprytė įteikė dovanėlę
chorvedei Vilmai Liubikienei, o gimtadienio proga Arūnui Zailskui buvo
padovanotos gėlės. Šventėje dalyvavo Vito ir Živilės Žemaičių šeima su
keturiais vaikučiais, kurie buvo apdovanoti Kalėdų senelio dovanėlėmis. 

Metams baigiantis, stovėdami prie Naujųjų metų slenksčio, atsi-
gręžiame atgal į senuosius metus, prisimindami džiugias ir liūdnas gy-
venimo akimirkas. Prisiminimais dalijosi Mindaugas Bielskus, Algis Kir-
ka, Saulius Kuprys,Vilma Liubikienė, Irena Messinger, Jolita Narutie-
nė, Genė Sąlyga, Milda Šatienė, Aldona Zailskaitė. Šventei baigiantis Al-
dona Zailskaitė pasiūlė pakelti šampano taures už palaimintus ir lai-
mingus Naujuosius 2018-uosius metus.

Milda Šatienė

Į Lietuvą iš Australijos atkeliavo istorinės medžiagos siunta

Paskutinis metų sekmadienis 
tarp Cicero lietuvių

nijos laiško. Jis pranešė, kad Tasma-
nijoje mirė Andrew Jankus, Martyno
Jankaus sūnus, ir liko labai didelis ar-
chyvas, kurį ėmėsi saugoti Tasmanijos
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
Mindaugas Kožikas. Buvo susirašinė-
ta su Rita Baltušyte, rašytojo Juozo Bal-
tušio dukterimi, kuri paakino užsuk-

ti ir į Sydney, kur lietuviai taip pat mie-
lai perduotų įvairios medžiagos, nes
vaikams ir anūkams ji neįdomi. Buvo
pargabentas ne tik Andrew Jankaus ar-
chyvas, susisiekta su daugiau nei 25
Australijos lietuvių bendruomenės na-
riais. Kelionę finansavo Lietuvos kul-
tūros taryba. 

Sydney archyvaras susitiko su Ja-
nina Giedraitis de Falkowska, senosios
Giedraičių giminės palikuone, baleri-
na, kuri pradėjo šokti dar Kauno vals-
tybiniame teatre 1936 m., karo metais
šoko Berlyne, požemiuose įrengtose
gamyklose, kuriose dirbo daug lietu-
vių, Argentinoje laimėjo baleto meist-
rų atranką Nacionaliniame operos ir
baleto teatre ir visą gyvenimą ten
šoko. Baigusi karjerą atvažiavo į Aust-

raliją. Melbourne J. Bla-
žiūnas susitiko su chor-
vede Birute Prašmutai-
te, kuri taip pat nu-
sprendė atiduoti visą
savo archyvą. Jame – ne
tik jos vadovaujamų
chorų medžiaga, bet ir
unikalūs pirmųjų Aust-
ralijos lietuvių dainų
švenčių garso įrašai.
Buvo numatytas susiti-
kimas ir su žurnalistu
bei visuomenės veikėju
Gabrieliumi Žemkalniu,
tačiau likus mėnesiui
iki susitikimo jam pa-
blogėjo sveikata. Susiti-
kimas įvyko, bet pokal-
bis vyko jau slaugos na-
muose ir kitų žmonių
akivaizdoje, todėl siek-
tas pasikeitimas infor-
macija, archyvaro nuo-
mone, neįvyko: „Jis la-
bai norėjo susitikti, per-
duoti kažkokias žinias,
kažką norėjo pasakyti.
Gal tai buvo kažkas, kas
jį slėgė, ką norėjo pavie-
šinti. ...Žiūriu, ašaros
pradėjo ristis. Išvežė į
palatą. Ir tik išvykus iš
ligoninės man paskam-
bino jo žmona Danutė
ir pasakė, kad jis norėjo

kalbėti privačiai”, – susitikimo detales
pasakojo J. Blažiūnas. Jo žmona per-
davė archyvui Gabrieliaus Žemkalnio
rankraščius nuo 1947 m. 

Adelaidėje veikia Australijos lie-
tuvių archyvas, į kurį iš visos šalies lie-
tuviai siųsdavo turimą medžiagą. Ten
archyvaras aptiko Lietuvos preziden-

to A. Smetonos žmonos surinktus do-
kumentus, kuriuose buvo rankraštis,
A. Smetonos rašytas kertant Vokietijos
sieną. „Ten buvo surašyta viskas, ką jis
turėjo su savimi. Aš, žinoma, iš karto
žiūrėjau, ką jis vežėsi iš dokumentų.
Nes buvo tokia legenda, kad
Australijoje kažkas yra ma-
tęs Nepriklausomybės nu-
tarimo nuorašą. Smetonie-
nės archyvas yra mįslė. Vė-
liau atradau M. Biržiškos
archyvą. Tai dar viena mįs-
lė. O kai atradau Dariūtės,
Stepono Dariaus sesers, ar-
chyvą, pasidarė dar įdo-
miau”, – pasakojo J. Bla-
žiūnas. 

Jo nuomone, šalia ar-
chyvo esančio muziejaus
eksponatai taip pat turėtų
būti pargabenti į Lietuvą,
nes greitai ten nebeliks
kam jais domėtis. „Ten
esanti informacija mums
parodytų visai kitokią isto-
riją. Būtų didelis informa-
cijos srautas, kuris užpil-
dytų esamas karo ir pokario
metų istorijos spragas”, –
sakė J. Blažiūnas, užsimin-
damas ir apie kolaboravu-
sius, prie nacių vykdomos
veiklos prisidėjusius as-
menis ir tai patvirtinan-
čius matytus dokumentus. 

Lietuvos literatūros ir
meno archyvas naudotis
naująja medžiaga besido-
mintiems sudarys sąlygas
antrojoje šių metų pusėje.
Duomenų bazė, pasiekia-
ma internetu, bus sukurta
2019 m. Anot direktoriaus,

mokslininkai jau laukia, kada galės
pradėti nagrinėti dokumentus. Kol
kas ir patys archyvarai nežino, kokia
informacija pasiekė Lietuvą. 

Parengta pagal lrytas.lt

Dr. Juozapas Blažiūnas: ,,Archyvarai dar patys nežino, ko-
kia informacija pasiekė Lietuvą”.

Plakatas, liudijantis aktyvią Australijos lietuvių kultūrinę veik-
lą.

Lietuvos literatūros ir meno archyvą pasiekė 11 dėžių įvairių dokumentų, nuotraukų, įra-
šų. Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotraukos
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Atkelta iš 1psl.

„Bučelytė per TV taria
paskutinius žodžius, mano
vaikai apsikabinę verkia, aš

meldžiuosi… Viskas”.

Sausio 12-osios naktį, kaip ir prieš 27-erius me-
tus, kasmet žmonės renkasi prisiminti, kas tuo-
met nutiko nepamirštamose Vilniaus vietose –

prie Aukščiausiosios Tarybos (dabar Seimo), prie Vil-
niaus televizijos bokšto, prie Lietuvos radijo ir tele-
vizijos pastato. Vėl degė laužai, vėl mintys apie
mūsų praeitį ir ateitį, kalbos, prisiminimai tų dienų
išgyvenimų. 

Visose trijose vietose, kur tą vakarą apsilankiau
ir aš, kalbinau atsitiktinius žmones. Nors  čia atsitik-
tinių nebuvo – visi jie buvo čia tomis valstybei lem-
tingomis dienomis, visi buvo, nes reikėjo būti. Nie-
kas nesvarstė – ateiti čia ar ne. Tiesiog ėjo, tiesiog
buvo čia, didvyriškai, negalvodami apie savo did-
vyriškumą, stovėjo prieš sovietų karių agresiją, savo
kūnais atremdavo automatų buožių smūgius, savo
rankomis sulaikydavo į šalia stovintį nukreiptą ka-
reivio spyrį koja, savimi dengė tankų ir šarvuočių kur-
tinančias salves... Niekas savęs neklausė: o kodėl aš
čia? ką aš čia veikiu?

Beje, visi tą vakarą kalbintieji nesureikšmino
savo vardų, pavardžių, nenorėjo vaidinti didvyrių, to-
dėl aš neprašiau jų prisistatyti. 

Liudijimai

Prie televizijos bokšto sutiktas pagyvenęs vyriškis: Gy-
venau visai priešais televizijos bokštą. Nuo tankų šū-
vių namuose langai byrėjo... Mes gyvenome trečia-
me daugiabučio aukšte – žmona langus buvo už-
klojusi anklodėmis, dėl to mūsų langai neišbyrėjo,
o kaimyninių butų – išlakstė. Visi pirmojo ir antrojo
aukštų langai išbyrėjo. Baimės nebuvo – buvo pa-
prašyta susirinkti čia, visi ir susirinko. Jokių net
abejonių nebuvo. 

Vilnietė: Buvo ir baimės. Buvo ir kitų tautybių
žmonių, buvo lenkų, rusų... Ne vien lietuviai. Stovėjo
visi Lietuvos žmonės. 

Vidutinio amžiaus moteris: Tą dieną buvau na-
muose, nes turėjau mažą vaiką. Įtampa buvo didžiulė
– neturėjom telefono – vyras budėjo, jokio ryšio su
juo. O prie telefono būdelės stovėjo minios žmonių,
norinčių paskambinti ir nuraminti savo namiš-
kius, artimuosius. Baisiausia tai, kad nežinojom, kas

iš tiesų vyksta. Paskambinau savo ir vyro tėvams,
pasakiau, kad bent jau su mumis viskas tvarkoje. Net
ir tas staigus televizijos transliacijos nutrūkimas, kai
nebuvo iš kur laukti žinių, buvo siaubingas. Buvo la-
bai šalta naktis. Bet minios stovėjo. Tikėjom savimi,
tikėjom Nepriklausomybe. 

Gyvenanti netoli Televizijos bokšto: Dariau na-
muose sumuštinius, o mama vežė juos budėtojams.
Virdavom arbatą ir veždavom. Termosais veždavo.
Ir prie Televizijos, ir prie Televizijos bokšto, ir prie
Aukščiausios Tarybos. Aš pati negalėjau važiuoti,
nes auginau mažą vaiką. Oi, sunku būtų pasakyti,
kiek prigaminom tomis dienomis sumuštinių, kiek
privirėm arbatos... Daug. Labai daug. Mama kur-
suodavo pirmyn atgal ...po tris ar keturis didelius ter-
mosus veždavo. Buvo baisu. Mama sakydavo – tu sė-
dėk manuose, o aš jau savo gyvenimą pragyvenau,

tai galiu jau ir žūti. Grįžusi pasakodavo, kas vyks-
ta, kaip kulkos švilpė... Nežinomybė, kai nutrūko te-
levizijos ir radijo transliacija. O jau girdim, kad tan-
kai važiuoja, dunda... Baisu buvo... Ir dėl savo mažo
vaiko buvo baisu – kas bus toliau, kokia jo laukia atei-
tis... Vaikas tuomet buvo vos pusantrų metukų. 

Moteris, atvykusi iš Klaipėdos: Kai naktį pro langus
pravažiavo mašina su ruporu, kviesdama visus
skubėti prie savivaldybės, kaimynė pasakojo, kad jos
vyras pašoko iš lovos, apsirengė, griebė peilį ir išbėgo
tekinas. Maniškis vyras tada buvo Seimo pastate Vil-
niuje. Tarp gynėjų. Gal savaitę Liongino Šepečio ka-
binete ant sofos miegojo... Koks nepaprastas buvo me-
tas! Vilniuj buvo galima eiti į bet kurį butą, į bet ku-
riuos namus ir prašyti bet ko – nusiprausti, pa-
skambinti artimiesiems. Visi buvo kaip viena šeima. 

Vyriškis, gynęs Radijo ir televizijos pastatą: Labai in-

Laisvės gynėjų diena. 2018

Po kelių akimirkų TV diktorės Eglės Bučelytės balsas nutils,
palikdamas Lietuvą nežinioje. Ji jau mato į studiją besi-
veržiančius automatais ginkluotus sovietų karius.

KL.lt nuotr. Vaizdas į Nepriklausomybės aikštę nuo Danutės Zovienės namo stogo. Įvairių šaltinių nuotraukos

Kasmet vis labiau keičiasi šios dienos spalva. Iš gedulo dienos ji pamažu išauga į pergalės dieną.

Vilniuje, Antakalnio kapinėse, pagerbtas Sausio 13-osios nakties didvyrių atminimas. 
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Nuostabu dainuoti
(ir šokti) lietuje

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Prisipažinsiu, nuo to laiko, kai seni klasikiniai filmai
pradėti demonstruoti teatrų ar koncertų salėse su
orkestro palyda, sunku juos žiūrėti kitaip! Jau ne

pirmus metus ši tradicija penktadienių vakarais tęsiama
ir Čikagos Symphony Center. Dideliame ekrane rodomas
filmas su iškirptu muzikiniu takeliu, o tą tuštumą, tą erd-
vę užpildo pasaulinio lygio muzikantai – Chicago Symp-
hony Orchestra (CSO). Efektas – stulbinantis. Tai, ką kaž-
kada regėjome kino salėse (o vėliau televizorių ekranuose,
video ar  DVD), įgauna visiškai kitą išmatavimą. 

Netrukus  ,,Vėjų miesto” gyventojai vėl turės galimybę
pajusti tą milžinišką muzikinę jėgą – didinguose Symp-
hony Center rūmuose sužibės vienas garsiausių ameri-
kiečių miuziklų – Gene Kelly ir Stanley Donen 1952
metų romantiška komedija ,,Singin’ in the rain”. Pa-
grindinius vaidmenis čia atliko filmo choreografas,  ta-
lentingasis šokėjas Gene Kelly ir tokie žiūrovų numylė-
tiniai kaip aktoriai Donald O’Connor bei Debbie Reynolds.
Siužetas  gana paprastas – linksmas trečiojo dešimtme-
čio Hollywoodas, kuriame kino aktoriai susiduria su ne-
byliujų filmų eros pabaiga, juos išstumia garsinis kinas. 

Pradžioje, tik pasirodęs ekranuose, ,,Singin’ in the
Rain” perversmo nepadarė, tačiau su laiku jo šlovė augo.
Donald O’Connor ,,Golden Globe” apdovanojimuose buvo
įvertintas kaip geriausias aktorius miuziklo ar kino ko-
medijos kategorijoje. ,,Writers Guild of  America” apdo-
vanojo Betty Comden ir Adolph Green už kino scenarijų,
o Jean Hagen buvo nominuotą ,,Academy Award” kaip ge-
riausio antraplanio vaidmens atlikėja. 

Šiandien kartelė pakilo dar gerokai aukščiau: da-
bartiniai kritikai filmą vadina legendiniu ir mano, kad
tai yra geriausias visų laikų  miuziklas bei pats geriau-
sias filmas, sukurtas ,,Metro-Goldwyn-Meyer” studijoje.
,,American Film Institute” geriausių miuziklų sąraše ,,Sin-

gin’ in the Rain” ilgą laiką figūravo pirmuoju numeriu,
o 2007 m. atnaujintame sąraše jis įvardintas penktu ge-
riausiu filmu per visą amerikietiško kino istoriją. 1989 m.
JAV Kongreso biblioteka įtraukė šią kino juostą į res-
tauruotinų sąrašą pagal Nacionalinį filmų registrą. 2017
m. ,,Sight and Sound” žurnalo paskelbtame 50-ties ge-
riausių bet kada sukurtų filmų sąraše ,,Singin’ in the
Rain” užėmė 20-tąją vietą.

Klasika niekad nemiršta. Esu tikras, jog čikagiečiai
kino mėgėjai greitai išpirks visus bilietus į šį nuostabų
renginį, kuris įvyks sausio 19 d., penktadienį, 8 val. v. ir
pakartotinai – sausio 21 d., sekmadienį, 3 val. p. p. Žymus
kino kritikas Roger Ebert yra rašęs: ,,’Singin’ in the Rain’
viršija visas patirtis, ir nė vienas kino mėgėjas negali ri-
zikuoti jo nepamatyti”. Siūlau nelikti už durų ir užsisa-
kyti bilietus dar šiandien. Filmo-koncerto trukmė – 140
min., su viena pertrauka. CSO diriguos Richard Kaufman.
Bilietų kasos tel. 312-294-3000, kasos ir tuo pačiu Cymphony
Center adresas – 220 S. Michigan Ave. Na, o su visu CSO
repertuaru galite susipažinti internetinėje svetainėje
www.cso.org

tensyvios dienos buvo. Nežinia. Baimė
dėl ateities. Niekas nesitikėjo tokios
brutalios jėgos. Buvo sunku žiūrėti į
smurtaujančius kariškius. Protas ne-
priėmė tų smurto vaizdų. Matai, kad
vyksta, tačiau netiki savo akimis, savo
protu. Bet visi turėjom labai aiškų tiks-
lą – apginti laisvę. 

Solidaus amžiaus vyriškis: Visai ne-
toliese gyvenu. Užmigdėm anūkę. Stai-
ga žmona sako: kažkas vyksta... Išbė-
gau į kiemą ir pamačiau atvažiuojan-
tį tanką. O žmonės stovėjo prieš jį – tai
aš liudiju. Visi susikibo rankomis...
Tankas iššovė. Tas pat, kas kirviu
gauti per pakaušį – toks buvo kurti-
nantis trenksmas. Net pritūpiau. Jaus-
mas buvo – ir gėda, ir pyktis. Būtų kas
davęs granatą – nedvejodamas būčiau
lindęs po tanku. Dar prieš dieną ne-
maniau, kad tai įmanoma, skeptiškai
buvau nusiteikęs, visiems sakiau, kad
nei čia kas puls, nei ką... Netikėjau, kol
nepamačiau savo akimis. Pas mus na-
muose rinkdavosi žmonės sušilti, iš-
gerti arbatos... Ir tai buvo visai sveti-
mi žmonės...  

Moteris iš priemiesčio: Taip, tų dienų
nepamiršiu niekad. Gyvenau už mies-
to. Niekur negalėjau iš namų eiti, nes
tomis dienomis laukiausi. Tą nežino-
mybės, panikos, bejėgiškumo jausmą,
kad nieko negaliu padaryti, vien tik
stebėti, įsiminiau visam gyvenimui. Ir
dar gerai prisimenu, kokio ilgio eilė-
je reikėjo stovėti dideliame šaltyje,
kol galėjom patekti į Sporto rūmus,
kur buvo pašarvoti žuvusieji. Rodos, ei-
lės galo nesimatė... Ateidavo geri žmo-
nės, vaišindavo laukiančiuosius karš-
ta arbata... Sunku paaiškinti, kaip
buvo baisu tą naktį, kai išsijungė ra-
dijas ir televizija. Baimė tiesiog kaus-
tė. Ir vis persmelkdavo mintis – o jei-
gu... O jeigu kils karas... Nenorėčiau
patirti to antrą kartą... Bet dabar gy-
vename laisvoje Lietuvoje su savo tris-
palve, pačių gražiausių spalvų vėlia-
va... Negaliu kalbėti – ašaros mane du-
sina. O širdis džiaugiasi. 

Danutė Zovienė, pripažinta ir aukš-
tai vertinama menotyrininkė, meno
parodų kuratorė, daugybės meno lei-
dinių autorė, Dailininkų sąjungos
narė. Ji 2011 m. iš Prezidentės Dalios
Grybauskaitės rankų gavo Sausio 13-
osios Laisvės gynėjo medalį: 1991-ųjų
sausis. Tuo metu dirbau savaitraštyje
„Literatūra ir menas”. Artėjant tra-
giškiems Sausio 13-osios įvykiams re-
dakcijos žmonės, ko gero, pirmieji pa-
juto artėjančią grėsmę. Kadangi sa-
vaitraštis išeidavo šeštadieniais, tai
spausdinamas Spaudos rūmuose bū-
davo ketvirtadieniais, o penktadie-
niais jau vežamas į redakciją. Spaudą
visada prižiūrėdavo vienas iš redak-
cijos žmonių – budintis redaktorius. Tą
lemtingą savaitgalį Spaudos rūmuose
budėjo literatūros skyriaus redakto-

Kapinėse nusidriekė eilė žmonių, norinčių atsisveikinti su Sausio 13-osios aukomis. 

rius Kazys Jonušas. Kaip visada, lau-
kėme jo redakcijoje, kuri tuo metu
buvo įsikūrusi Aliumnato rūmuose
(Universiteto g. 4). Apie pietus K. Jo-
nušas atsirado redakcijoje išbalęs ir tik
su keliais naujo savaitraščio numeriais
kišenėje – Spaudos rūmai buvo užim-
ti jam ten esant. K. Jonušui pavyko pa-
sprukti per tvorą, pačiupus tuos kelis,
šiandien istorinius „Literatūros ir
meno” egzempliorius. Redakcijos žmo-
nės iš karto suvokė įvykių rimtumą ir
pasirūpino dokumentų, antspaudų,
spausdinimo mašinėlių saugumu, –
slėpėme, kur galėjome. 

Aš tuo metu gyvenau Gedimino pr.
46–17, visai šalia Seimo rūmų. Viena
auginau du paauglius vaikus – dukrai
Ievai buvo 12, o sūnui Karoliui – 9. Kaip
tyčia, abudu tuo metu gulėjo ligoninėje
Žvėryne… Po žinios, kas įvyko Spau-
dos rūmuose, pirmiausia puoliau į li-
goninę ir, pasirašiusi atitinkamus do-
kumentus, parsivedžiau juos namo –
grėsmės akivaizdoje norėjau, kad bū-
tume kartu ir nepasimestume…

Vakare mane aplankė sūnaus gy-
dytoja Roma Šatūnienė su tuometine

parlamentare Zita Šličyte. Aptarėme,
per kur vesime sužeistuosius pas mane
į butą (mat puikiai žinojau visus pra-
ėjimus nuo Seimo). Gydytoja parūpino
tvarsliavos, švirkštų ir nuskausmina-
mųjų… Buvo baisoka, tad vaikus su-
guldžiau viename kambaryje, o kitame
paklojau ką turėjusi ant grindų, tik bi-
jodama kraujo – raudona spalva vir-
šum. Ačiū Dievui tos improvizuotos li-
goninės neprireikė.

Taip mano butas tapo savotišku
štabu. Įdomu, kad tuo metu mūsų
name gyveno daug buvusių saugu-
miečių, kurie lyg zuikiai sėdėjo tyliai,
užsigesinę šviesas. Tik mano butas
švietė iš tolo… Aikštėje prie Seimo jau
budėjo žmonės, šildėsi prie laužų. Aš
budėjau savo „štabe” (sergantys vaikai
buvo sukišti į lovą), laukiau baisiausio
– kada neš sužeistuosius... 

Šeštadienio vakare, tragiškų įvy-
kių išvakarėse, pas mane ėmė rinktis
žmonės – kas kojų išsidžiovinti, kas ar-
batos išgerti, kas šiaip sušilti. Pamenu
Džoja Barysaitė su broliu Martynu
džiovinosi autus ir, neturėdami sausų,
vyniojo kojas laikraščiais; Gintaras Vi-

sockas kaip ginklą atsinešė dviračio
ratų grandinę. Nuolat užbėgdavo Ar-
noldas Barysas su žmona Elena, Ma-
rius Matulevičius su jauna žmona
Saule (visi „litmeniečiai”). Vyrai sta-
tė barikadas, tad atbėgdavo sušilti ir
Kazys Jonušas, ir fotografas Saulius
Sauleika, buvęs „litmenietis” Saulius
Stoma… Buvo ir nepažįstamų veidų,
tačiau nė į galvą neatėjo, kad galima
neįsileisti – durys buvo atviros. 

Tuomet su vaikais gyvenome gana
skurdžiai, tad namie ne kažko buvo. Vi-
rėme kruopas, bet greitai vieni per ki-
tus pradėjo nešti kas duoną (Gedimi-
no pr. dirbo visos maisto parduotuvės),
kas dešrigalį, cukraus, o kas net ir ko-
koso sviestą (jį iš savo namų atnešė
skulptorius Rimantas Sakalauskas).
Taigi netrukus galėjau ne tik visus su-
sodinti ant kėdžių, improvizuotų suo-
lų, rogučių, bet ir pavalgydinti… 

Prieš vidurnaktį, kol dar trans-
liavo Lietuvos televizija ir radijas,
klausėmės, kaip klostosi įvykiai. Vie-
ni ateidavo, kiti išbėgavo… Prasidėjus
Televizijos bokšto šturmui pas mane
šildėsi tik Marius ir Saulė Matulevi-
čiai. Išgirdę salvių triukšmą nuo Ka-
roliniškių, išlėkė strimgalviais prie
bokšto. Likau viena su vaikais… Bu-
čelytė per TV taria paskutinius žo-
džius, mano vaikai apsikabinę ver-
kia, aš meldžiuosi… Viskas.

Rytas išaušo baisus. Vėl visi ren-
kasi, užeina ir vėl išeina prie Seimo.
Aš toliau budžiu „štabe”. Pas kaimy-
nus įtartinai tamsu. Neprisimenu,
kaip praėjo diena, tik pamenu, kaip
Seimo aištėje naktį meldėsi minia,
paskui kunigą Robertą Grigą karto-
dama „Sveika, Marija”. Stovėjau bal-
kone, kartojau maldą ir jutau, kad
sauganti nematoma jėga apgaubia
aikštę… 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Garsusis kadras iš kino filmo ,,Singing’ in the Rain”.
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stokojančio, nemačiau ištroškusio, tu to nepadarei,
eik lauk, o jei padarei – įeik į Amžiną Džiaugsmą. Juk
mus egzaminuos iš Meilės. 

Ir štai tada, kai apsileidi meilėje, tai ir nepati-
ri to džiaugsmo. Žiūrėkite – atsikeli rytą, neturi nuo-
taikos, skubėk kam nors gera padaryti. Tik padarai
ką nors gera, žiūrėk, nuotaika – ant šimto dvidešimt!
Dievas nesileidžia aplenkiamas dosnumu. Parodai
meilę artimui už centą, jis mums – milijoną!  

Šiandien susidaro įspūdis, kad teisingumas vis daž-
niau išverčia kailį ir dar nesigėdydamas demonstruoja savo
kreivai siūtas siūles. Šmeižtas – vienas iš labiausiai nau-
dojamų ginklų. Cituodama vieną autorių noriu paklausti:
,,ar gailestingumui šiandien labiausiai priešinasi ne tie, ku-
rie patys už viską labiausiai nori būti teisėjais, kurie yra
pasiryžę nuo pareigų nušalinti net patį šv. Petrą, kad tik
ga lėtų sudarinėti sąrašus tų, kuriems bus lemta patekti į
Dangų?”

Tos neteisybės daug. Konstitucinis Teismas net
iškreipia konstitucinius straipsnius. Kažkaip faktai
nustumiami į šalį, o vadovaujamasi vieno asmens
nuomone, vaizduote ir pan. Kad ir dabar bandoma
teisinti KGB. Neva, kad KGB nei mūsų tardė, nei kan-
kino, nei naudojo kažkokias neleistinas priemo-
nes. Vis bandoma įpiršti tai, kad KGB tiesiog su mu-
mis pasikalbėdavo. Pusei metų mane vis uždarinė-
davo į psichiatrinę ligoninę, švitindavo kalėjimo ka-
meroje. Mane tardydavo po 20 valandos. Kodėl? O to-
dėl, kad laukdavo, kol suveiks vaistai, kurie protą
temdydavo. Tai išduoda mano parašas, kuris vais-
tams veikiant, būdavo suraitytas didžiausiomis rai-
dėmis. Turiu iš KGB archyvų net tą dokumentą su
savo tuo kreivu parašu. Tai man vis bando įteigti, kad
aš meluoju, kad nebuvo tokių dalykų. Ir tai sako da-
bartiniai broliai, laisvos Lietuvos teisėjai. Vadina-
si, ir S. Tamkevičius melagis, ir A. Terleckas mela-

gis, ir V. Kuodis irgi melagis, ir kad mes visi disi-
dentai ieškome tai, ko nepametę. O juk manęs po pir-
mųjų areštų net valytoja nepriėmė dirbti, kadrų sky-
rius buvo įspėtas nepriimti. O tais laikais du mė-
nesius neįsidarbini, tuomet įkalina dviem metams
už veltėdystę. Tai gerai, kad Paberžės bažnytėlėje
priėmė mane valytoja dirbti. Pamenu, kaip brolį už-
darė į psichiatrinę, o mane pamaitino skopolominu
(narkotinė medžiaga, kuri žmones paverčia savo-
tiškais zombiais, jie praranda ne tik atmintį, bet ir
laisvą valią – juos galima įtikinti padaryti bet ką –
aut. past.). Jie norėjo, kad aš nurodyčiau vieną vie-
nuolę sesę, kuri dalino ,,Katalikų Bažnyčios kroni-
ką”. Aš jos net nepažinojau, bet jiems reikėjo įkal-
čių, net ir melagingų. Aš sąmoningai vengdavau įsi-
minti kieno nors pavardes, kad jeigu mane ar kan-
kintų, ar pašertų kokiais vaistais, kad aš jų tiesiog
neišduočiau. Kai 1988 m. mes ruošėme nelegalų  Va-
sario 16-osios paminėjimą Vilniuje, mus, tokius
baisius nusikaltėlius (o jau Sadūnaitė tai buvo pati
baisiausia), iš darbo griebė milicija, vežė į tardymą.
Rėkia ant manęs: ,,Lauk iš Lietuvos, važiuok kur
nori”, o  aš sakau: ,,Nenoriu iš Lietuvos”. Jie klau-
sia: ,,Tai ko nori?” Atsakau: ,,Į kalėjimą”. O už lan-
go jau gorbačiovinė perestroika, jau ,,glasnost”,
kiš ti mane į kalėjimą kaip ir netinka pagal jų ideo-
logiją. O aš jiems tada atvirai ir sakau: ,,Broliai, aš
jus labai myliu, mes juk dvidešimt metų draugau-
jame, į kalėjimą man geriau, nei iš Lietuvos. Neno-
riu į Dangų be jūsų, ką aš Danguje be jūsų veiksiu?
Sąžinė juk jūsų nešvari? Nešvari. Atgailauti reikia?
Reikia.  Kalėjime tokios sąlygos – nei saulytės, nei
gėlytės, nei duonytės, oro trūksta, ir aš tą mažą auką
pridėsiu prie Kristaus didelės aukos. Jis už visus mus
ant Kryžiaus mirė ir mes visi kartu į Dangų”. Kaip
lėkė visi tie generolai, net kvapo neliko ir dar gra-
sindami užbliovė: ,,Ar tu nebijai, kad baigsi gyve-

nimą po mašinos ratais?” Aš jiems ir
sakau: ,,Koks skirtumas, kur tą gyve-
nimą baigti: po ratais ar lovytėj, svar-
bu, kad sąžinė būtų švari, kad meilė
žmogaus širdy būtų, tai svarbu”. 

Aušrininkams priklauso ši mintis, ku-
rią jie paskleidė tarpukario Lietuvoje:
,,Reikia pasišventėlių, nes baisiausia likti
be žmonių, dar baisiau – tarp abejingų, o
mums, lietuviams, visų baisiausia palikti
tarp besidraskančių tarpusavyje savanau-
džių”. Toks iš toli numatymas tarsi atsi-
kartoja dabartinėje Lietuvoje. Pasišventė-
liai pamažu iškeliauja anapilin, kiti bėga į
užsienius, treti likę draskosi tarpusavyje. Ar
turime nuo šios slogios ligos kažkokių
vaistų?

Vienintelis vaistas – Tiesa. Tiesa
padarys mus laisvus, sakoma Evan-
gelijoje, taip teigė palaimintasis Teo-

Atkelta iš 1 psl.

Sese Nijole, vos prieš kelias savaites gavote žinią, kad
Jums paskirta Laisvės premija. Daug apie laisvę yra pa-
sakyta minčių, daug teorijų sukurta apie laisvės sampra-
tą. Jums ką reiškia Laisvė?

Man pavyzdys buvo mano tėvelis. Nepaisant to,
kad mano šeima buvo vežamų į Sibirą sąrašuose,
kiekvieną sekmadienį drąsiai eidavome į bažnyčią
ir kiekvieną sekmadienį meldėmės. Neišvežė mūsų
į Sibirą, bet ir po Stalino mirties nebuvo ramybės.
Pamenu, kaip tėvelį tampė komunistai. Iškviečia jį
ir vis ,,moralizuoja”: ,,Kaip tu, Sadūnai, vyriausias
mokslinis bendradarbis, demonstratyviai į bažny-
čią eini?”

O tėvelis, kuris tuo metu dirbo Dotnuvos žemės
akademijoje, sako: ,,Kaip demonstratyviai? Aš gi būg-
no nemušu, nerėkiu per visą pilvą, kad į bažnyčią
einu? Kaip jūs į restoraną, taip aš į bažnyčią”.
Kaip jie rėkdavo ant jo, grasindavo: ,,Išvešim tave,
badu padvėsi!” O tėtis su humoru vis jiems atsaky-
davo: ,,Nepadvėsiu. Dievas davė dantis, duos ir
duonos, eisiu su kastuvu, dirbsiu ir užsidirbsiu”. Tai
štai, Tėvelio atkaklus ėjimas prieš sistemą buvo man
didžiausias Laisvės pavyzdys. Jis man buvo idealas
tame visame siaubo fone. Čia partizanų išniekinti
kūnai guli, čia į Sibirą sunkvežimiuose žmones veža,
o tėtis neįbauginamas, laisvas savo sprendimuose.
Man tėčio pavyzdys lėmė, kad aš į jokius pionierius,
į jokius komjaunuolius nestojau. Dėl to juk buvome
su broliu net iš mokyklos išvaryti. Mama nuėjusi į
mokyklą  pasakė, kad savo vaikų raudonam slibinui
neatiduos. ,,Pati savo galvą įkišiu, bet vaikų neati-
duosiu! Tegul bus nemokyti, bet augs tiesoje”, – kaip
dabar prisimenu jos žodžius. Niekada nebuvome
veidmainiai. Klasėje tik trys nebuvome įstoję į tą
,,raudonųjų” organizaciją. Tikėjimas, Dievo malo-
nės tik stiprino laisvės troškimą. Pamenu, daug spor-
tavau. Vyksta kokios varžybos sekmadienį, treneris
sako: reikės dalyvauti varžybose. Sakau, norite, kad
dalyvaučiau, laukite, man rytą bažnyčioje Mišios.
Išeinu po Mišių, žiūriu stovi autobusas su mokslei -
viais ir laukia manęs vienos. Arba, jeigu būdavo ko-
kie bendri pietūs su mokykla, valgykloje, prieš
pra dėdama valgyti, atsistoju, sukalbu maldą, persi -
žegnoju. Niekas nesijuokdavo. Niekada nevaidi-
nau ir neveidmainiavau. Taigi man laisvė – būti lais-
vai prieš save, jokios apgavystės prieš save. 

Prisidėjote prie mūsų valstybės laisvės kovų…
Va, tiek, lašiuką (rodo nykščiu ir smiliumi ke-

lių milimetrų atstumą ir juokiasi,  – aut.past.). 

Bet viename pokalbyje prasitarėte, kad manote ne-
santi verta šios premijos ir mieliau ją atiduotumėte vie-
nam iškiliausių kovotojų už laisvę, partizanui Jonui Ka-
džioniui-Bėdai. 

Žinant, koks laikas yra negailestingas ir kaip į
istorijos atmintį vis daugiau iškeliauja tikrųjų Tė-
vynės laisvės gynėjų, ir todėl, šiandien manau,
kad nesu verta tos premijos. Ir tikrai esu nusivylu-
si, kad iki šiol Laisvės premija nėra apdovanotas nei
vienas Lietuvos partizanas.  

Svarbiau už tiesą ir laisvę paaukoti ne
gyvybę, o visą gyvenimą. Ši mintis priklauso
partizanų vadui Baliui Vaičėnui. Kovai už
laisvę ir tiesą esate skyrusi viso savo gy-
venimo esatį. Net ir dabar, kai Lietuva yra
nepriklausoma, nepaliaujate kovoti su ne-
teisybe, drąsiai stojate ginti skriaudžiamus. 

Taip, Sadūnaitė, toji, kuri valsty-
bę griovė (juokiasi). Čia kalbu apie tą
laiką, kai gyniau Drąsiaus Kedžio duk-
rytę, kai stojau terorizmu kaltinamos
jaunos mergaitės Eglės Kusaitės pusėn.
Atsakysiu Jums į šį klausimą taip.
Dievas mus sukūrė džiaugsmui ir am-
žinybei, o tas raguotasis mums pavydi.
Iš ko mus Jėzus egzaminuos po mir-
ties? Buvau alkanas, buvau ištroškęs,
buvau pakeleivis, buvau ligonis, buvau
kalėjime. Atėjus paskutinei teismo
dienai mums sakys: aš nemačiau Tavęs

Ištikima Tiesai, Žmogui ir Lietuvai
Pokalbis su Nijole Sadūnaite

Nijolė su mama ir tėvu. Asmeninio albumo nuotraukos

Nijolė su ką tik teismą laimėjusia Egle Kusaite, kuri buvo kaltinama galimu terorizmo or-
ganizavimu. Nijolė Sadūnaitė dalyvavo visuose jos teismo posėdžiuose, kurie tęsėsi apie
ketverius metus.
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filius Matulionis, laisvas kalinys iš So-
lovkų, iš pragaro ištrūkęs. Tai visi tie
pavyzdžiai, kurie turėtų mums būti
idealais, kelrodžiais. Bėga į užsienius
žmonės, bet jų, – tų, kurie neliustruo-
ti, raguoti, –  jų toks tikslas, kadangi at-
veš iš užsienio pigios jėgos, nereikės tos
Lietuvos. Pats didžiausias vaistas – ti-
kėjimas Dievu, o dabar tą tikėjimą
Dievu keičia tikėjimas pinigais, kar-
jera ir malonumais. Tai labiau, nei at-
eizmas užmuša žmogaus tikėjimą idea-
lizmu. Na, jūs paklausykite, kaip šian-
dien televizijos žiniose skamba tokia
frazė: ,,Vilniuje įrengtas kalėdinis Be-
tliejus, kuriame tariamai gimęs Kris-
tus…” Vos ne kaip legendą pasakoja
apie tariamą Jėzų! Įsivaizduokite, kaip
tai veikia jaunus protus! V. Putinas iki
šiol  viešai teigia, kad buvusių kagė-
bistų nėra, jie arba tebėra agentai,
arba jie jau lavonai. Ir kagėbistai tai
žino ir puikiai supranta, kas jų laukia
už mažiausios instrukcijos nevykdy-
mą. Tie broleliai gyvena didelėje bai-
mėje ir jie labai nelaimingi. Iki šiol yra
tokių, kuriems kojos, rankos dreba. To-
dėl tas instrukcijas taip uoliai ir sten-
giasi vykdyti, tik gal kitais metodais,
ne taip akivaizdžiai. 

Kultūros istorikas Vytautas Kavolis
yra rašęs: ,,Jautrumas skausmui gali būti
universaliausias humanizmo pagrindas,
bet kiekviena karta turi savo skausmus, ku-
riuos neįmanoma padaryti suprantamais jų
neišgyvenusiems. Seniems su jaunais pa-
sidalinti tegalima tik laisvės kovos impul-
su, kuris drasko visų kartų širdį ir sąžinę”.
Ar išgyvenate panašias jausenas, kai ban-
dote jaunajai kartai papasakoti savo praei-
tį, savo nelengvą Tiesos ir Laisvės kelią? 

Kai lankausi Jėzuitų katalikiško-
je gimnazijoje ir kalbuosi su jaunimu,
jis  apstulbęs ir netiki, kad sovietme-
tyje žmogų už religinius įsitikinimus
persekiodavo, už bažnyčios lankymą
mesdavo iš universiteto, iš darbo. Jie
stebisi: ,,Detektyvas!” Tikrų tikriau-
sias detektyvas ir man pačiai. Visada
pabrėžiu: pagrindas yra Tiesa, o Tiesa
– tai Dievas. Meilė – tai Dievas, užuo-
jauta – tai pagrindinės Dievo savy-
bės. Juk Kristus už kiekvieną žmogų
mirė ant Kryžiaus ir už tą Putiną, ir už
tuos korumpuotus, laukė iki pat galo,
kol šie atsigręš į Tiesą. Aš jauniems
žmonėms visada sakau: tie, kurie darė
didžiulius nusikaltimus, jie verti užuo -
jautos, mes nenorime jų žudyti, šau-
dyti, mes norime jiems atleisti. 

Vienybės ir meilės artimam trūkumas
skaldo Lietuvą. Istorinę sąmonę bando lyg tą
kompiuterį perkrauti naujos Lietuvos kūrė-
 jai, kurie, palaikiai demonstruodami patrio-
tinius jausmus, iškraipo sampratą apie Tėvynę,
apie Laisvę, apie Pareigą ir Atsakomy bę. Ma-
nau, Jūs viena iš nedaugelio Lietuvos žmo-
nių turite moralinę teisę pasakyti nuomonę,
ką manote apie tokį nežabotą modernumo
demonstravimą visose gyvenimo srityse?  

Nežabotas vaikymasis pinigų šiais
laikais yra toks, tarsi tas pinigas yra
viskas.  O koks patriotizmo niekini-
mas? Juk turbūt teko girdėti, kaip
dažnai sakoma: ,,Patriotas idiotas”. O
kur dar šlykščios patyčios mūsų di-
džiavyrių atžvilgiu. Štai šiuolaikiniai
istorikai dėsto, kad Vytautas Didysis
šunsnukis buvo, J. Basanavičius – psi-
chinis ligonis ir pan. Viskas taip gerai
pažįstamu braižu maskvietiškai iš-
kraipoma, kad net kagėbistai taip ne-
iškraipydavo, kai Lietuva okupuota
buvo.

Štai Sibire kokiomis sąlygomis
žmonės gyveno, kentėjo ar kalėjimo
karceriuose teko šaltį, badą, nežmo-
niškas kančias patirti mūsų politi-
niams kaliniams, bet niekas sąmo-
ningai nesikorė, nesižudė. O dabar
kas darosi? Pirmoje vietoje – girtuok-
lystė, pirmaujame savižudybių skai-
čiumi. Vadinasi, žmonių sutrypta mo-
ralė, jie mato tą neteisybę, kuri kero-
ja į visas puses, ir todėl žmonės krau-
nasi lagaminus ir vyksta ten, kur yra
tikra demokratija.

Šv. Tėvas Pijus, jis buvo popie-
žiaus Jono Pauliaus II draugas, yra pa-
sakęs, kad nei viena tauta neturi tiek
kankinių, kaip Lietuva. Kiek išvežė į
Sibirą, kiek kūdikėlių, vos pakrikšty-
tų, išmestų tiesiog Sibiro platumose. Ir
tie visi mūsų tremtiniai grįžo be jokios
neapykantos, tokie šviesūs, nes Tikė-
jimas ir tik Tikėjimas davė jiems jėgos
atlaikyti sunkiausias kančias.

Dievo rankos lydima, eidama nelengvu
gyvenimo keliu visada jautėte Aukščiausiojo
globą. Lageriuose, KGB karceriuose Malda
ir Tikėjimas stiprino ir vedė pačiu tikriau-
siu Viešpaties nurodytu keliu. Kokių esate
sulaukusi Dievo malonių ir gal galite apie
tai pasidalinti su mūsų laikraščio skaityto-
jais?

Gal atrodys keistai, bet niekur ne-
buvau tokia laiming kaip KGB rū-
siuose. Jie ten vis stebėdavosi: ,,Kas tu
per žmogus? Vyrai ąžuolai po dviejų sa-
vaičių nosis nukabina, o tu dešimt
mėnesių išbūni ir vis linksma?” 

Aš ten būdama dainuodavau, šok-
davau ir, su džiaugsmu per tą mažą ka-
meros langelį į dangų žiūrėdama, jiems
sakydavau, kad grįžusi vėl ,,Katalikų
Bažnyčios kroniką” platinsiu, o tam
reikia jėgų ir jas išlaikyti padeda
džiaugsmas. Kai tavo sąžinė švari,
Dievas duoda malonių. Tada myli ir
tuos brolius kagėbistus. Aš juos vadi-
nu broliais. Jie vis man sakydavo: ko-
kie mes tau broliai, o aš jiems: ,,Visi
mes broliai ir sesės, visi mes Dievo vai-
kai. Tik jūs tam raguotam dirbat”.
,,Tai mes velniai?” – tie tada klausda-
vo. ,,Ne velniai, tik blogiui, smurtui, ne-
apykantai, melui tarnaujate. Priimki-
te atgailą, ir visi mes būsime Dievo vai-
kai”, – atsakydavau. Jie tikrai nelai-
mingi, nes nepažino Dievo, ir aš už juos
nuolat meldžiuosi. Mes, tikintieji, esa-

Sekmadienį Valdovų rūmuose Laisvės premijos laureatė ses. Nijolė Sadūnaitė susitiko su
bendražygiais. Iš k.: N. Sadūnaitė, lietuvių knygnešio Juozo Masiulio vaikaitė, aktorė ir
režisierė Karolina Masiulytė-Paliulienė ir prof. Vytautas Landsbergis.

Gedimino Bartuškos nuotr.

Atkelta iš 3 psl.

Jis itin akcentavo ideologijos
reikšmę, o būtent ideologiškai A. Ša-
pokos knyga sudėliota labai tiksliai ir
nuosekliai, aiškiai ir kryptingai.

„Ši knyga buvo mokykloms skir-
tas vadovėlis,  ir tikrai labai brandus
vadovėlis. Ši knyga yra puikus at-
spirties taškas tolesnei šalies istorijai
aprašyti, naujiems vadovėliams, ir šis
darbas taip pat daromas, nors ne vi-
sada jis vyksta sklandžiai, nes mūsų
švietimo ministerija ne iki galo su-
pranta tokio darbo svarbą. A. Šapokos
‘Lietuvos istorija’ turi didžiulę išlie-
kamąją vertę, nes pagal to meto rei-
kalavimus aiškiai atsakė
į pačius svarbiausius
klausimus – kas yra Lie-
tuva ir kodėl yra gera
būti lietuviu”, – teigė pro-
fesorius, kuris yra ir Lie-
tuvos kariuomenės vado
patarėjas.

Jis palietė ir skaudų
emigracijos klausimą,
apgailestaudamas, kad
šiandien mokykla neiš-
ugdo tokio  stipraus pa-
triotizmo pagrindo, kaip
buvo prieš Antrąjį pa-
saulinį karą.  Pabrėžęs,
kad šalia A. Šapokos dar
yra ir gerai parašyta
Vandos Sruogienės „Lie-
tuvos istorija”, profeso-
rius sakė, kad tokie lei-
diniai ir projektai pade-
da atstatyti istoriją bei
prikelti praeitį.

„Kartais rusų pro-
paganda sako, kad Lie-
tuva niekada nelaimėjo
jokio mūšio, išskyrus
Žalgirio ir tai tik su rusų
pagalba. Tada aš ant sta-
lo dedu faktus – per ilgą mūsų tautos
istoriją buvo laimėta ne mažiau kaip 60
įvairių mūšių, ir tada tie propagan-
distai užsičiaupia, nes istorijos nesu-
klastosi”, – pasakojo V. Rakutis.

Knygos palydimajame žodyje Lie-
tuvos prezidentas Valdas Adamkus
rašo: „Adolfo Šapokos ‘Lietuvos isto-
riją’ kelis kartus girdėjau vadinant lie-
tuvių Tautos Biblija. Pritariu šiems žo-
džiams: ir mano karta, ir aš pats as-
meniškai augau, skaitydamas šią is-
toriją, iš jos mokiausi suvokti lietuvių
tautos ir Lietuvos valstybės vietą ir
svarbą Europoje, pasaulyje. Tuo pačiu
A. Šapokos ‘Lietuvos istorija’ visiems
mums buvo ne tik gili istorinės praei-
ties pažinimo galimybė, bet ir stipri pa-
triotizmo mokykla. 

Tikriausiai todėl ši knyga atrodė
tokia pavojinga okupantų valdžiai ir to-
dėl buvo tokia laukiama ir vertinga
tautinio atgimimo metais. Džiaugiuo-

Dovana atkurtos valstybės šimtmečiui – 
kolekcinis A. Šapokos „Lietuvos istorijos” leidimas

si, kad galėjau asmeniškai prisidėti
prie šios knygos išleidimo ir sklaidos
Lietuvoje 1989-aisiais. Džiaugiuosi,
kad ši knyga reikalinga”, – rašo Prezi -
dentas. 

Leidinyje Prezidentas prisimena,
kad 1944 liepos 9-ąją traukiantis iš
Lietuvos jis paėmė į rankas šią knygą,
suvyniojo ją į tolį, įdėjo į medinę dėžutę
ir užkasė ją prie obels. „Man ji buvo la-
bai brangi ir supratau, kad ją būtinai
reikia išsaugoti”, – prisimena V. Adam-
kus. Savo prisiminimais kolekciniame
leidinyje dalijasi ir A. Šapokos sūnėnas
Algirdas Šapoka, pateikęs ir įdomių
nuotraukų. 

Knygos pristatymo metu daug kal-

bėta apie jos reikšmę, apie istorijos pa-
mokas. Dailininkas A. Slapšys, nema-
žai metų gyvenęs ir dirbęs Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir sugrįžęs į Lie-
tuvą, pasakojo, jog jam didelė garbė ma-
tyti savo pieštus Lietuvos valdovus
šiame leidinyje. 

„Leidykla kreipėsi į Vytauto Di-
džiojo karo muziejų, ir šio atstovai
pasiūlė leidinį papildyti mano pieš-
tais portretais. Iš viso kolekcinis lei-
dinys papildytas 56 mano tapytais Lie-
tuvos valdovų portretais, o jų valdymas
apima maždaug 300 metų laikotarpį, jie
atstovauja visiems Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės regionams. Ta-
riausi ir konsultavausi su istorikais,
darbas buvo išties ir įsimintinas, ir įdo-
mus, nes dar nuo mokyklos laikų labai
domėjausi istorija, ne tik piešimu.
Pats labai daug sužinojau, supratau ir
įvertinau”, – sakė „Draugui” A. Slap-
šys.  

Prezidento V. Adamkaus žodis.

me dvasiniai multimilijonieriai, o jie
negavo tų genų, to išauklėjimo, to pa-
vyzdžio. Jie bijo sąžinės išmėginimo.
Jeigu tu juos keiktum, burnotum, būtų
normalu, o kai tu jiems skleidi meilę,
jie tuomet bijo.  

Ko palinkėtumėte Lietuvai ir visiems lie-
tuviams, išsibarsčiusiems po platųjį pasaulį
ir jšvęsiantiems Lietuvos šimtmetį? 

Mylėkime vienas kitą. Nesvarbu
tautybė, mylėkime kitataučius, kiek-
vieną žmogų. Mes be galo dėkingi už-

sienio lietuviams, jie mus rėmė ne tik
materialiai, jie rėmė mus malda. Kodėl
aš išlikau, nepalūžau tuose KGB rū-
siuose? Aš jutau, kad už mane mel-
džiamasi. Fiziškai jutau tą Dievo bu-
vimą ir esu visų skolininkė. Ne tik
tiems esu skolinga, kurie už Nijolę
Sadūnaitę meldėsi, bet ir tiems, kurie
meldėsi už Tiesą, kad Dievo šviesos
būtų daugiau, tikro džiaugsmo, kuris
apimtų, kai linkėtume net savo di-
džiausiam priešui Meilės. Kuo dau-
giau meilės vienas kitam.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Įstatymų pataisos dėl alkoholio reklamos
Vilnius (LRS info) – Seimas ima-

si spręsti problemą, kad dėl alkoholio
reklamos draudimo nebūtų plėšomi už-
sienio žurnalai.

Seimo nariai po pateikimo pritarė
pateiktoms Alkoholio kontrolės įsta-
tymo pataisoms, kuriose siūloma nu-
matyti reklamos draudimo išimtį im-
portuotiems leidiniams užsienio kalba,
leidžiamiems užsienyje registruoto
juridinio asmens.

Pagal projektą, reklama nelaiko-
ma informacija apie alkoholinius gė-
rimus importuotuose leidiniuose už-
sienio kalba, kurio leidėjas yra užsie-
nyje registruotas juridinis asmuo. Sei-
mas prie šio projekto grįš pavasario se-
sijoje. Dėl įstatymo pataisų parla-
mentarai paprašė Vyriausybės išvados.

Viešojoje erdvėje pastarosiomis

dienomis kilo visuomenės pasipiktini-
mas dėl užsienio žurnalų niokojimo iš-
plėšiant puslapius su reklaminiais al-
koholio pranešimais ar vizualizacijomis.

Užsienio leidinių platintojai bent
laikinai galės neplėšyti ar kitais būdais
neslėpti alkoholio reklamos Lietuvoje
pardavinėjamoje spaudoje. Tokį komp-
romisą sausio 12 d. pasiekė Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės depar-
tamento bei platintojų atstovai.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
yra pareiškusi, kad iš žurnalų plėšo-
mos reklamos daro gėdą Lietuvai, ir
paragino tobulinti įstatymus.

Nuo Naujųjų metų Lietuvoje už-
drausta alkoholio reklama. Dėl to už-
sienio leidinių platintojai pradėjo tu-
šuoti arba išplėšti iš užsienietiškų lei-
dinių alkoholio reklamas.

K. Pūko istorija baigta
Vilnius (ELTA) – Seimas paten-

kino Kęstučio Pūko atsistatydinimo iš
Seimo nario pareigų pareiškimą. Sei-
mas taip pat nutraukė jam inicijuotą
apkaltos procesą. 

Tokį nutarimą priėmė Seimas.
Parlamentarai buvo vieningi – 105 bal-
savo už, balsavusiųjų prieš ir susilai-
kiusių nebuvo.

Šis Seimo sprendimas turėtų įsi-
galioti nuo paskelbimo visuomenės
informavimo priemonėse.

Seimo narys K. Pūkas, pradėjus
nagrinėti jo mandato panaikinimo
klausimą, pranešė Seimui, kad atsi-
sako Seimo nario pareigų. 

Seimo statutas numato, kad as-
muo, kuriam taikoma apkalta, turi
teisę bet kurioje apkaltos proceso da-
lyje, tačiau tik iki balsavimo pradžios,
atsistatydinti iš pareigų ar atsisakyti
Seimo nario mandato, pateikdamas
dėl to pareiškimą raštu. Toks pareiš-
kimas turi būti nedelsiant patenkintas. 

Trakai (ELTA) –  Sausio 11-12 die-
nomis Trakų rajone vykusio nefor-
malaus Lietuvos ir užsienio saugumo
politikos ekspertų „Sniego susitiki-
mo” (Snow Meeting) metu buvo apta-
riami pagrindiniai transatlantinei
bendruomenei kylantys iššūkiai ir at-
sakas į juos.

Susitikime dalyvavo Latvijos, Es-
tijos ir Vatikano užsienio reikalų mi-
nistrai Edgaras Rinkevičius, Sven
Mikser ir Paul Richard Gallagher, Šve-
dijos ir Estijos gynybos ministrai Pe-
ter Hultqvist ir Juri Luik, taip pat apie
100 aukšto rango diplomatų, patarėjų,
parlamentarų, analitinių ir tyrimo
centrų tarptautinės ir saugumo poli-

tikos ekspertų iš 15 šalių, NATO ir Eu-
ropos Sąjungos (ES) institucijų. 

„Sniego susitikimo” metu buvo
diskutuojama, kaip toliau stiprinti
transatlantinį ryšį ir įveikti iššūkius
saugumui, su kuriais šiuo metu susi-
duria euroatlantinė bendrija. Renginio
dalyviai aptarė pasirengimą šių metų
liepos 11–12 dienomis Briuselyje vyk-
siančiam NATO valstybių ir vyriau-
sybių vadovų susitikimui bei galimus
sprendimus dėl sąjungininkų saugumo
sustiprinimo konvencinių ir hibridi-
nių grėsmių akivaizdoje. Atskira sesija
buvo skirta glaudesnio ES bendra-
darbiavimo gynybos srityje iniciaty-
voms aptarti. 

Baigėsi saugumo politikos ekspertų susitikimas 

Vilnius (BNS) – Lietuvos vidaus
reikalų ministras Eimutis  Misiūnas
sausio 12 dieną uždraudė į Lietuvą at-
vykti 49-iems Rusijos piliečiams, kurie
kaltinami žmogaus teisių pažeidimais
ir pinigų plovimu.

Sąrašas patvirtintas remiantis
sausio 1-ąją įsigaliojusiu vadinamuo-
ju „Magnitskio įstatymu”.

„Ministras pasirašė įsakymą, ku-
riuo uždraudžiama 49 asmenims at-
vykti į Lietuvą priimto įstatymo pa-
grindu ir Užsienio reikalų ministeri-
jos siūlymu”, – sakė ministro atstovas
spaudai Karolis Vaitkevičius.

Seimas „Magnitskio įstatymą”

priėmė pernai lapkritį, šis teisės aktas
pavadintas 2009 metais Rusijos kalėji-
me nužudyto teisininko Sergejaus
Magnitskio vardu.

Jis atskleidė finansines Rusijos
pareigūnų bei piliečių machinacijas,
kai apgaule pasisavinta 230 mln. JAV do-
lerių mokesčių mokėtojų pinigų. S.
Magnickis buvo sulaikytas, 358 dienas
kalintas ir kankintas, kol mirė kalėjime.

Ministerija 49-ių asmenų „Mag-
nitskio sąrašą” parengė konsultuoda-
masi su užsienio partneriais. 

Panašius „Magnitskio įstatymus”
yra priėmusios Jungtinės  Valstijos,
Kanada ir Estija.

Uždraudė 49 rusams atvykti į Lietuvą

JAV prezidentas tikina nesąs rasistas
West Palm Beach, Florida (BNS)

– JAV prezidentas Donald Trump pa-
tikino nesąs rasistas, kai jį užgriuvo
kritikos lavina dėl vulgaraus pasisa-
kymo apie Haitį ir Afrikos šalis.

Prezidentas kilusią pasipiktini-
mo audrą pakomentavo atvykęs į savo
privatų golfo klubą vakarienės su At-
stovų Rūmų daugumos lyderiu Kevin
McCarthy.

Paklaustas, ką galvoja apie žmo-
nes, laikančius jį rasistu, D. Trump pa-
reiškė: „Ne, aš nesu rasistas”. „Esu ma-
žiausias rasistas tarp žmonių, iš kurių
esate ėmę interviu. Galiu jus užtik-
rinti”, – sakė jis žurnalistams.

D. Trump taip pat tvirtino, kad jam
priskiriamų vulgarių komentarų ne-
sakė, tačiau nepatikslino, ką konkre-
čiai kalbėjo ar nekalbėjo.

D. Trump sulaukė kaltinimų, kad
susitikime su šešiais respublikonų ir
demokratų senatoriais jis Afrikos vals-
tybes pavadino „sušiktomis šalimis”.

D. Trump esą pareiškė, kad Jung-
tinės Valstijos turėtų priimti imig-
rantus iš tokių valstybių kaip Norve-
gija, kur didžioji dalis gyventojų yra
baltieji.

Baltieji rūmai nepaneigė, kad D.
Trump pavartojo žodžius „sušiktos ša-
lys”.

Pakviesti D. Trump į Didžiąją Britaniją – klaida
Londonas (ELTA) – Londono me-

ras Sadiq Khan laiko klaidingu Jung-
tinės Karalystės ministrės pirmininkės
Theresa May sprendimą pakviesti JAV
prezidentą Donald Trump atvykti į
Didžiąją Britaniją su valstybiniu vizi-
tu. 

„Jo vizitas kitą mėnesį neabejoti-
nai būtų sutiktas masiniais taikiais
protestais”,– pareiškė S. Khan. Di-
džiosios Britanijos sostinės meras taip
pat pavadino T. May klaida skubotą D.
Trump pakvietimą surengti valstybi-
nį vizitą.

„Atrodo, kad Prezidentas D.
Trump gavo žinią nuo daugelio lon-
doniečių, kurie myli ir žavisi Ameri-
ka ir amerikiečiais, bet laiko jo poli-
tiką ir veiksmus visiškai priešingais
mūsų miesto vertybėms”, – pabrėžė S.
Khan.

Anksčiau D. Trump pranešė at-
šaukiąs vasario mėnesį planuotą vizi-

tą į Didžiąją Britaniją.
„Priežastis, dėl kurios aš atšau-

kiau savo kelionę į Londoną, yra tai, jog
aš nepritariu (buvusio JAV preziden-
to Barack Obama) administracijos
sprendimui už grašius parduoti tik-
riausiai vieną geriausių ambasadų
Londone tik tam, kad paskui būtų pa-
statyta nauja (ambasada) atokiame ra-
jone už 1,2 milijardo dolerių. Tai blogas
sandoris. Aš neketinu perkirpti juos-
telės (per naujo diplomatinės atstovy-
bės pastato atidarymo ceremoniją)”, –
parašė D. Trump.

Šaltinių žiniomis, buvo planuoja-
ma, kad D. Trump Londone dalyvaus
naujo Amerikos ambasados pastato
atidarymo ceremonijoje, taip pat su-
rengs vasario 26-27 dienomis derybas
su Didžiosios Britanijos premjere T.
May. Dabar pranešama, Amerikos am-
basadą Londone atidarys JAV valsty-
bės sekretorius Rex Tillerson. 

ES vis labiau priklausoma nuo Rusijos dujų
Maskva (ELTA) – Nepaisant pa-

kartotinių pažadų mažinti energetinį
Europos priklausomumą nuo Maskvos,
Europa šiuo metu labiau nei bet kada
yra priklausoma nuo dujų tiekimo iš
Rusijos.

Rusijos dujų gigantas „Gazprom”
šį mėnesį skelbė, kad 2017 metais į Eu-
ropą ir  Turkiją  eksportavo   rekordi-
nį kiekį dujų – 193,9 mlrd. kubinių met-
rų ir buvo pagerintas 2016 metais pa-
siek tas rezultatas. 

Šie skaičiai, anot „Gazprom”,
„rodo augantį Rusijos dujų poreikį
Europos šalims”. Remiantis bendrovės

skaičiavimais, tiekiamų dujų kiekis į
Vokietiją ir Austriją buvo istoriškai
aukštas, o į Prancūziją, palyginti su
2016 metais, eksportuota 6,7 proc. dau-
giau dujų. 

Šiuo metu Rusijos ir Europos Są-
jungos (ES) santykiams esant blo-
giausiems nuo Šaltojo karo laikų, tai
ne tik finansinė, bet ir politinė perga-
lė „Gazprom”. Po Maskvos ir Kijevo
konflikto dėl dujų Briuselis nustatė
tikslus įvairinti energijos šaltinius, ta-
čiau į Europą eksportuojamų Rusijos
dujų kiekis pastaraisiais metais tik iš-
augo. 

„WikiLeaks“ įkūrėjas – Ekvadoro pilietis 
Quito (BNS) – Ekvadoras

suteikė pilietybę „WikiLeaks”
įkūrėjui Julian Assange, ku-
ris šios šalies ambasadoje
Londone gyvena nuo 2012
metų, kad išvengtų arešto.

Ekvadoro bandymas gau-
ti diplomato statusą 46 metų J.
Assange buvo dalis šalies pa-
stangų išspręsti savo ilgame-
čio įnamio problemą. J. As-
sange į Ekvadoro ambasadą
Londone persikraustė prieš
penkerius metus, kad iš-
vengtų suėmimo už jam me-
tamus kaltinimus išžagini-
mu.

Nors pernai Švedija nu-
traukė tyrimą dėl 2010 metais
padaryto įtariamo nusikaltimo, Bri-
tanijos policija laukia galimybės su-
imti J. Assange, nes pažeidęs lygtinio
paleidimo sąlygas jis nepasirodė teis-
me.

J. Assange atsisakė palikti Ekva-
doro ambasados teritoriją, nes bijojo,
kad bus išduotas JAV ir ten stos prieš
teismą už 2010 metais „WikiLeaks”
paviešintus nutekintus slaptus JAV
dokumentus.

Julian Assange gavo Ekvadoro pilietybę.
The Journal.ie nuotr. 

K. Pūkas paliko Seimo posėdžių salę. 
Lrytas nuotr.

Asmeniui atsistatydinus apkaltos
procesas nutraukiamas, ir tai įformi-
nama Seimo nutarimu. Jame nurodo-
ma, kad asmuo, kuriam taikoma ap-
kalta, pateikė pareiškimą atsistaty-
dinti, kad šio asmens pareiškimas ten-
kinamas ir kad apkaltos procesas Sei-
me nutraukiamas. 

Konstitucinis Teismas pernai
gruodį paskelbė, kad Seimo narys K.
Pūkas pažeidė Konstituciją ir sulaužė
Seimo nario priesaiką. 
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AKIŲ lIgOs

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAnTŲ gyDyTOjAI

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org

Vidmantas Raišys, gyvenantis Mercer Island, WA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame labai dėkingi už pa ra -
mą, kuri padės užtikrinti mūsų laikraščio ateitį.

Maksimas Karaška, gyvenantis Fredericksburg,  VA, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaitote ir dos-
niai remiate lietuvišką spaudą.

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Susipažinau su dr. Vainučiu Vait-
kevičiumi 1992 m., kai tuometi-
nis Lietuvos vyčių organizacijos

,,Aid to Lithuania, Inc.” (Pagalba Lie-
tuvai) padalinio steigėjas Robert S.
Boris pakvietė dr. V. Vaitkevičių būti
direktoriumi ir patariamosios tarybos
nariu. Dr. V. Vaitkevičius (amerikie-
čiai, neištardami jo pavardės, vadin-
davo ,,Dr. Vee.” arba ,,Dr. White Cab-
bages”) dalyvaudavo susirinkimuose
ir pareikšdavo savo nuomonę apie Lie-
tuvoje steigiamą Vakarų stiliaus ligo-
ninę. Jis buvo ramaus būdo, švelnus,
visiems prieinamas, pasišventęs, pa-
reigingas ir į Dievą bei Motiną Mari-
ją tikintis žmogus.

Detroito apylinkės spauda: ,,The
Detroit News/Free Press”, ,,The Royal
Oak News” ir ,,Oakland Press” pa-
skelbė žinią, kad 2017 m. gruodžio 24 d.,
Kūčių dieną, „Omega House Hospice”,
Houghton, MI, sulaukęs 90 m., akis am-
žiams užmerkė žymus vėžio gydytojas
dr. Vainutis Kazimieras Vaitkevičius.
Laidotuves tvarkė „William Sullivan
and Sons” laidotuvių koplyčia, Royal
Oak, MI. O žinių kanalas Detroit
,,Channel 7” sausio 1 d. davė trumpą re-
portažą apie dr. V. Vaitkevičiaus gy-
venimą ir atliktus darbus bei atradi-
mus medicinoje.

Atsisveikinimas su Velioniu vyko
pirmadienį, Naujųjų metų dieną, sau-
sio 1 d., ,,William Sullivan & Sons Fu-
neral Home”. Maldas ir rožinį kalbėjo
Švč. Marijos parapijos klebonas kun.
Paul Snyder. Lietuvos vyčių organi-
zacijos vardu šių eilučių autorė šeimai
padovanojo ženkliuką su JAV vėliava
ir Trispalve bei gintaro ženkliuką su
Vytimi. Sūnus Petras abu ženkliukus
įsegė į tėvelio švarko atlapą.

Vainutis Kazimieras Vaitkevičius
gimė 1927 m. sausio 12 d. Kaune, Lie-
tuvoje. Jo motina Kamilija Zakavičiū-
tė buvo gailestingoji sesuo, kuri ilgus
metus praleido tremtyje, darbo sto-
vykloje Sibire. O Vainučio tėvelis Hen-
rikas Vaitkevičius buvo architekas ir
statybų inžinierius, kuris dėl savo po-
litinių pažiūrų sovietų valdžios buvo
įkalintas. Lageriuose jis ir mirė. 

Dar būdamas labai jaunas Vainu-
tis Lietuvoje svajojo būti pianistu, ta-
čiau po patirtos  gamybinės traumos ir
sužeistos rankos turėjo keisti planus.
1941 m., KGB areštuojant jo šeimą, jis
spėjo pabėgti. Gyveno su seneliu gy-
dytoju ir botaniku Vytautu Zakavi-
čiumi. Tačiau Vokietijos naciai Vai-
nučio senelį nužudė, nes jis slėpė žydų
vaikus. Tada Vainutis apsigyveno pas
tetą gydytoją Jadvygą Zakavičiūtę. Ji
pamelavo vokiečiams, kad Vainutis
serga tuberkulioze, todėl jis nebuvo pa-
imtas į vokiečių kariuomenę.

Lietuvių pabėgėlių stovykloje Vo-
kietijoje, Frankfurte, Vainutis Vait-
kevičius demonstravo senelių ir tėvų
jam įdiegtus gabumus medicinai ir
mokslui. Lietuvių pabėgėlių stovykloje
jis įsteigė mokyklą pabėgėliams, o
pats 1951 m. baigė Johann-Wolfgang-
Goethe-Universitaet Frankfurt Medi-
cal School.

Kaip ir kiti ,,dievo paukšteliai”
(,,DP”), Vainutis Vaitkevičius persikėlė
į JAV, kur Detroite, MI, toliau studija-
vo mediciną. Dėl dvejus metus besitę-
susios tarnybos JAV kariuomenėje,
Korėjos kare, Vainutis Vaitkevičius
medicinos studijas turėjo atidėti. Už

gerą tarnybą kariuomenėje jam buvo
suteiktas kapitono laipsnis.

1955 m. dr. Vainutis Vaitkevičius
pradėjo dirbti Detroito Grace ligoni-
nėje ir Detroito Receiving ligoninėje
gydytoju rezidentu. Tuo pačiu metu
dirbo (residency and a fellowship) Me-
dical Oncology at the Detroit Institu-
te for Cancer Research ir Henry Ford
ligoninėje.

1962 m. dr. V. Vaitkevičius buvo pa-
skirtas Detroit Institute for Cancer Re-
search klinikos direktoriumi, o dar po
ketverių Wayne State University pra-
dėjo dėstyti onkologijos disciplinas.
1982 m. tapo Detroit Medical Center ir
Harper Grace Hospital vyr. gydytoju. 

Labiausiai vertinamas dr. V. Vait-
kevičiaus vaidmuo įkuriant Barbara
Ann Karmanos Cancer Institute, kur
jis vėliau dirbo laikinuoju prezidentu,
o dar vėliau tapo nuolatiniu (emeritus)
prezidentu.

Dr. V. Vaitkevičius gydė vėžio su-
sirgimus daugiau kaip 60 m., mokė ki-
tus onkologus ir vykdė vėžinių susir-
gimų tyrimus.

1991 m. dr. V. Vaitkevičius tapo Mi-
chigan Cancer Foundation, kuris 1995
m. buvo pervadintas į Barbara Ann
Cancer Institute, prezidentu. „Dr. Vee.”
buvo National Cander Advisory Board
narys, parašė ar buvo ko-autorius dau-
giau kaip 100 knygų ir publikacijų, da-
lyvavo daugelyje medicinos studijų. Vi-
siems sakydavo, kad jis labai laimingas
tapęs gydytoju bei galėjęs padėti žmo-
nėms. Pacientai ir kolegos gydytoją dr.
V. Vaitkevičių laikė gyva legenda. 

Velionio karstas skendėjo gėlėse.
Laidojimo salėje galima buvo susipa-
žinti su Velionio gyvenimą ir veiklą
liudijančiomis nuotraukomis, žyme-
nimis. Tarp jų buvo padėkos, gautos iš:
JAV prezidentų G. W. Bush ir B. Clin-
ton; LR prezidento V. Adamkaus (dr.
Vaitkevičiaus buvusio klasioko), taip
pat JAV senatorių, universitetų. 

Gedulingos šv. Mišios buvo atna-
šaujamos sausio 2 d. Švč. Marijos ka-
talikų bažnyčioje, kurias aukojo pa-
rapijos klebonas kun. Paul Snyder.
Pamoksle kunigas pažymėjo a.a. dr. V.
Vaitkevičiaus pasišventimą parapi-
jai, Dievui bei Dievo Motinai Marijai.
Velionis buvo pamaldus ir Mišiose
dalyvaudavo kiekvieną dieną, taip pat
kalbėjo rožinį. 

Laidotuvėse dalyvavo a.a. dr. V.
Vaitkevičiaus kolegos, buvę pacientai,
draugai ir pažįstami. Žodį tarė buvęs
jo mokinys iš University of  Michigan
onkologijos departamento dr. Lau-
rence Baker ir dabartinis Karmanos
Cancer Institute direktorius Gerold Be-

pler, išreiškę jam pagarbą ir meilę. Jie
pasakojo, kad dr. V. Vaitkevičius kiek-
vienam savo pacientui duodavo namų
telefono numerį ir leisdavo skambinti
bet kada. Jis palietė daugelį gyvenimų,
nors tuo niekada nesigyrė. Savo ta-
lentus jis aukojo žmonėms. 

Velionio palaikai bus sudeginti ir
kartu su žmonos a.a. Ingeborg Vaitke-
vičienės pelenais šį pavasarį bus pa-
laidoti Copper Harbor kapinėse, Cop-
per Harbor, MI.

Norintys aukoti a.a. dr. Vainučio
Vaitkevičiaus atminimui aukas pra-
šomi siųsti Barbara Ann Karmanos
Cancer Insitute, 4100 John R., Detroit,

48201.
Giliame nuliūdime liko dukros

Eva Marks su šeima ir Camille Vait-
kevičius, sūnūs Henrikas, Peter, Walter
ir Martin Vaitkevičiai su šeimomis.
Kartu liūdi 15 anūkų, 4 proanūkiai bei
žmonos giminės Vokietijoje. Velionio
žmona Ingeborg mirė 2012 m., sulau-
kusi 91 m. Jie buvo vedę daugiau kaip
60 m.

Ilsėkis ramybėje, gerbiamas ir
visų mylimas daktare Vainuti Vaitke-
vičiau! Tegul ši žemelė būna Tau leng-
va, o angelai tenuskraidina Tavo sielą
į Dievo namus!

Mirė žymus onkologas
dr. Vainutis Kazimieras Vaitkevičius

dr. Vainutis Kazimieras Vaitkevičius

Mūsų mylima mamytė, uošvienė, močiutė ir promočiutė 

A † A
STASĖ MILIAUSKIENĖ 

IVAŠKEVIČIŪTĖ

mirė 2018 m. sausio 11 d., 3:55 val. p. p., sulaukusi 100 m.
Gimė 1917 m. birželio 22 d. Marijampolės aps., Pakruopiškių

kai me.
Velionė buvo žmona  a. a. Petro Miliausko.
Nuliūdę liko: duktė Alicia Mikučauskienė su vyru Alfredo;

anū kės Linda, Alda Polikaitienė su vyru Audriumi; proanūkės
Ni da, Vija ir Gaja; anūkas Gintas bei giminės Lietuvoje.

1939 m. emigravo į Argentiną. Ten išgyveno 21 metus. 1958 m.
emig ravo su šeima į New Yorką, 1962 m. persikėlė į Čikagą,
gyveno Marquette Parke, vėliau Lemonte. 

Iki pensijos dirbo Švento Kryžiaus ligoninėje.
Velionė bus pašarvota antradienį, sausio 16 d.  nuo 3 val. p. p.

iki 7 v. val. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 17 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. r. velionė bus atlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misiją,
ku rioje 10 val. r.  bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionė
bus palaidota  Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
�  Sausio 21 d., sekmadienį, 11:30 val. r.
Tėviškės parapijoje vyks atminimo pamaldos,
skirtos Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos at-
vadavimo 95-ajai sukakčiai. Pagerbsime žu-
vusiuosius 1991 m. sausio 13 d. ir 1923 m.
sausio 10–15 d. Po pamaldų ir minėjimo –
suneštinės vaišės. Adresas: 5129 Wolf Rd.,
Western Springs, IL, 60558. 

� Kviečiame dalyvauti Klaipėdos krašto at-
gavimo žygyje, kuris vyks sausio 28 d., sek-
madienį. Renkamės 1 val. p. p. prie 31-os gat-
vės paplūdimio. Ėjimas – 5 km, bėgimas – 9
km. Bėgimo pradžia – 1:30 val. p. p. Daly-

vius pasveikins Lietuvos šaulių sąjungos iš-
eivijoje vadas Julius R. Butkus ir LR genera-
linis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.
Po ėjimo/bėgimo dalyvių lauks kareiviška košė
ir karšta arbata. Pasipuoškite lietuviška atri-
butika! Informacija tel. 224-806-5294.

� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiu-
pinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6
val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin-
taro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.). Vietas už-
sisakyti galite tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas). 

Tradicinis tarptautinis XXII pagarbos
bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu”,
skirtas žuvusiems už Lietuvos laisvę

1991 metų sausio 13-ąją, sulaukė palaiky-
mo ir iš lietuvių, gyvenančių JAV. Bėgime da-
lyvavo gausus būrys Amerikos lietuvių,
Lietuvos draugų ir JAV dirbančių mūsų ša-
lies diplomatų, kurie solidarizavosi su Vil-
niuje jau 27 kartą rengiamo bėgimo daly-
viais, prisimindami ir padėkodami Lietuvos
laisvės gynėjams. Įvairaus amžiaus bėgikai
rinkosi Čikagoje, New Yorke, Washingtone,
Portlande, OR. 

Didžiausias būrys 9 kilometrų bėgikų
bei 5 kilometrų ėjikų susirinko Čikagoje. Pa-
triotinio renginio dalyvių neišgąsdino stip-
rokas šaltis – juk įveikus trasą, visi stiprino-
si kareiviška koše, karšta arbata, smagiai da-
lijosi įspūdžiais. Nors gyvename toli nuo Lie-
tuvos, tačiau esame savo šalies dalis, mes ne-
pamiršome savo Tėvynės laisvės kainos. 

Tradiciniu tapęs bėgimas ,,Gyvybės ir
mirties keliu” pirmą kartą surengtas 1992
metais, minint pirmąsias Sausio 13-osios me-
tines. 9 kilometrų bėgimo trasa simboliškai
sujungia Antakalnio kapines, kuriose pa-
laidotos Sausio 13-osios aukos, ir Televizi-
jos bokštą. Prieš startą bėgimo dalyviai
padeda gėlių ant žuvusiųjų kapų.

,,Draugo” info

To Be LT lanko lietuvių bendruomenes skirtinguose kraštuose, ren-
ka, fiksuoja unikalias jų istorijas ir dalinasi jomis su plačiąja globalia lie-
tuvių bendruomene. Didžiuodamiesi lietuvišku paveldu, kūrybingai ir links-
mai įtraukdami bendruomenes ir dalyvaudami diskusijose tokiais aktua-
liais klausimais kaip dviguba pilietybė, To Be LT komanda siekia įkvėpti
ir įgalinti lietuvius visame pasaulyje aktyviai dalyvauti kuriant tokią Lietuvą,
kokią mes norime matyti ateityje.

Paskutinės savo kelionės į JAV Vakarų pakrantę metu To Be LT su-
rinko gausybę istorijų, kurios būdamos tokios spalvingos, tiesiog privalo
virsti filmu. Filmu, kurį reikia pamatyti visai Lietuvos diasporai, nes jis pui-
kiai atskleidžia fantastišką Globalios lietuviškos bendruomenės įvairovę. 

Dabar šio filmo užbaigimui BŪTINA jūsų finansinė PAGALBA –
http://igg.me/at/tobelt. Paremdami projektą dar galite gauti stilingų
lietuviškų atributų!

Bėgome simboliniu Lietuvos gyvybės keliu

Čikaga D & Z Photo Studio

Washingtonas

New Yorkas

Portlandas


