
Įteikta ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio premija – 2 psl.
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Mes prisimename, kodėl esame laisvi!

Kas padoru, tas verta pagarbos, ir kas verta pagarbos, visada padoru – Ciceronas

Kur kraujas tiško – ten deimantai žibėjo
Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 178 dienos

Bandydama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos vals-
tybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos valdžią sovietų ka-
riuomenė 1991 m. sausio 13-osios naktį Vilniuje ginkluo-
ta jėga užėmė Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pa-
statą. Sovietų kariuomenė tuomet neišdrįso pulti Aukš-
čiausiosios Tarybos-Atkuriamojo
Seimo rūmų, kuriuos saugojo de-
šimtys tūkstančių žmonių. 

Tačiau prie Televizijos bokšto
nebuvo išvengta aukų, – de-
santininkams pradėjus su

karine technika važinėti po mi-
nią ir šaudyti į beginklius žmo-
nes, žuvo 14 ir buvo sužeisti dau-
giau nei tūkstantis laisvės gy-
nėjų. Tą naktį žuvo Loreta Asa-
navičiūtė, Virginijus Druskis,
Darius Gerbutavičius, Rolandas
Jankauskas, Rimantas Juknevi-
čius, Alvydas Kanapinskas, Al-
gimantas Petras Kavoliukas, Vi-

das Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka,
Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas
Vaitkus, vėliau nuo sužeidimų mirė Vytautas Konce-
vičius ir Stasys Mačiulskas. 

– 6  psl.

Paminėta 1991 m. sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena
Iškilmingas posėdis Seime.

Lietuvos trispalvės pakėlimo ceremonija prie Seimo.

Sekmadienį, sausio 13-ąją, Čikagoje paminėta Laisvės
gy nėjų diena. Čikagos lietuvių bėgimo klubas, Lietu-
vos šaulių sąjunga išeivijoje ir Čikagos skautų vieti-

ninkija organizavo tradicinį kasmetinį Pagarbos bėgimą „Gy-
vybės ir mirties keliu”, skirtą žuvusiems už Lietuvos laisvę

1991 metais. Šiemet kartu paminėtas ir Laisvės varpo šimt-
metis. Pirmą kartą Laisves varpas suskambejo Čikagoje 1919
m. birželio 8 d., o Lietuvą – per Liepoją – pasiekė 1922 m. sau-
sio 13-ąją!

– 7 psl.

LR konsulato nuotr.



Vanago palaikų suradimas ir iškil-
mingas palaidojimas Antakalnio ka-
pinėse. Valstybinės laidotuvės pažadi-
no tautos dėkingumą rezistencijai ir at-
statė teisingumą. „Žmogus, kuris buvo
tikintis, krikščionis, okupantų buvo są-
monigai paslėptas, neatskleidžiant „lai-
dojimo” vietos, tuo pažeminant ir iš-
niekinant kūną, paliekant negyjan-
čias žaizdas jo artimųjų širdyse. Pa-
galiau jis buvo palydėtas į amžino atil-

sio vietą su derama pagarba, atkuriant žmogišką oru-
mą ir primenant, kad žmogus yra sukurtas pagal Die-
vo paveikslą.  Šie įvykiai gali padėti mums atrasti tei-
singumą ir tarpusavio pagarbą, taip reikalingus
mūsų šiandienei visuomenei”, – per iškilmingas Mi-
šias tądien pabrėžė Vilniaus arkivyskupas metropo-
litas. 

Iš tiesų visi šie trys praėjusių metų įvykiai ke-
lia Lietuvos tautos dvasią, primindami svarbiausią
dalyką – laisvę.  Ir anuomet galėjome, ir šiandien ga-
lime rinktis gėrį arba blogį, teisingumą arba  sava-
naudiškumą, tiesą arba melą. Tik šiandien mums ne-
graso automatais ir kalėjimu, neišsiųs ir į Sibirą dėl
to, kad pūsi prieš vėją, bet dėl to tikrai nepasidaro
lengviau būti laisvu savo viduje. Nes laisvė pagal Jėzų
Kristų ir šiandien kainuoja atsižadėjimą, apribojimą
savo norų, aukojimąsi dėl kito ir tarnystę, nelaukiant
įvertinimo. Už tokią laisvę galvas paguldė ir 14 lie-
tuvių, prieš 28-erius metus sausio 13-ąją nepabijoję
savo kūnais stoti prieš sovietų tankus. Ir tokią lais-
vės sampratą nori nenori nešiojamės kaip įpareigo-
jimą ateičiai, kaip tautos geną, kurį perduosime at-
einančioms kartoms.

ganizacijos per šv. Kalėdas sulaukė didesnės sava-
norių paramos ir aukų, didieji žiniasklaidos inter-
netiniai tinklalapiai ir laikraščiai, komerciniai te-
levizijos kanalai ir radijo stotys pradėjo labiau do-
mėtis religiniu gyvenimu Lietuvoje ir nušviesti jį ob-
jektyviai. Štai net per tradicinius Maldos pusryčius
buvo priminti popiežiaus žodžiai apie svetingumą at-
eičiai, o tai visų pirma reiškia atvirumą kitam, avan-
su neužklijuojant priešo etiketės dėk kitokio mąs-
tymo, religijos ar odos spalvos. O svetingumą atei-
čiai lemia pasitikėjimas Jėzumi, kuris visada yra su
žmogumi, jei tik tas jį pakviečia į savo sielos namus.

Dar vieną svarbų tautos dvasiai įvykį išskiria
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Vi-
niaus arkivyskupas Gintaras Grušas: „Lietuvos ne-
priklausomybės šimtmečio išvakarėse paaukojo-
me Lietuvą Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos,
Nekalčiausiajai širdžiai.  Tai svarbus Bažnyčios in-
dėlis minint šimtmetį, kuris pabrėžė kelią, kurį tau-
ta išgyveno okupacijos metais, kovojant dėl savo lais-
vės. Tai ir pasitikėjimo aktas, ir viltis ateičiai.” 

Trečias svarbus įvykis valstybės ir Bažnyčios
Lietuvoje gyvenime buvo partizano A. Ramanausko-

Prasidėjus naujiems, 2019-iems me-
tams kviečiu peržvelgti svarbiausius
įvykius, kurie nutiko Lietuvos dva-

siniame gyvenime praėjusiais metais. O
dvasiniais tautos reikalais nuo seno rū-
pinosi Bažnyčia. Galime tuo abejoti, kri-
tikuoti tokią nuostatą dėl tolydžio au-
gančios sekuliarizacijos, esą, žmonės
nusigręžia nuo Bažnyčios, tačiau per
popiežiaus Pranciškaus apsilankymą
Lietuvoje supratome, kad krikščioniškos
vertybės, nepaisant sovietinės okupacijos pastangų
sunaikinti, ištrinti jas iš žmonių sąmonės, tvirtai įsi-
šaknijo Lietuvos žmonių širdyse. Taigi vienu reikš-
mingiausių 2018 m. įvykių buvo Šventojo Tėvo ap-
silankymas, ką pripažino ne tik tikinčiųjų ben-
druomenės, bet ir politikai, visuomenės veikėjai,
žmonės, iki tol neturėję nieko bendra su religija ap-
skritai. Kodėl? Jau 28 metus gyvendami nepriklau-
somoje valstybėje ir ragaudami laisvės vaisius, vis
oresnio gyvenimo skonį, kurį suteikė įstojimas į Eu-
ropos Sąjungą, spėjome suvokti ir pajusti, kad ne
vien ekonominė gerovė suteikia žmogui laimės ir pil-
natvės pojūtį. Storesnė piniginė ir saviraiškos gali-
mybės nebūtinai užpildo dvasinę tuštumą, kuri ne-
išvengiamai atsiveria, kai apleidžiamas gyvenimo
prasmės ir tikslo klausimas. Juk puikiai žinome, kad
noras turėti, įsigyti apčiuopiamų daiktų ilgainiui
tampa vienatvės prakeiksmu, jei neturi su kuo pa-
sidalinti ir pasidžiaugti viskuo, ką sukūrei, ką už-
dirbai. Galbūt todėl popiežiaus minčių pasiklausy-
ti iš visos Lietuvos suplaukė galybė žmonių. O tos
mintys jau tampa kūnu: gausėja maldos grupelių
prie vienuolynų ir parapijų, įvairios labdaros or-
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 10 dieną Lietuvos Istorinėje Prezidentū-
roje Kaune buvo įteikta jau 21-oji diplomato Sta-
sio Lozoraičio (1924–1994) premija „Kelyje į Vil-

ties Prezidento Lietuvą 2018”. Pirmą kartą ji atiteko
net dviem asmenims – sovietų okupacijos laikais leis-
tos pogrindinės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroni-
kos” redaktoriui, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų ko-
miteto (TTGKK) įkūrėjui, Kauno arkivyskupui emeri-
tui Sigitui Tamkevičiui ir ilgametei Lietuvos žurnalistų
draugijos narei, laikraščio Gudijos lietuviams „Lietuvių
godos” vyriausiajai redaktorei Marijai Šaknienei.

Kronikos leidimas prilygo stebuklui

Šią premiją 1998-aisiais įsteigė Lietuvos žurna-
listų draugija (LŽD), kuri pagerbiant diplomato bei
politiko S. Lozoraičio atminimą buvo pavadinta
„Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą”. Pirmoji pre-
mijos  laureatė – Lietuvos nacionalinio radijo ir te-
levizijos žurnalistė, TV laidų ciklo „Mūsų miesteliai”
kūrėja Nijolė Baužytė, kuri ir šįkart atvyko į pre-
mijos įteikimo iškilmes. 

Praėjusiais metais premija apdovanotas kau-
nietis žurnalistas, politologas, istorijos tyrinėto-
jas, atradęs  1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto
originalą profesorius  Liudas Mažylis. Premijos il-
gamečiai mecenatai – ūkininko, teisininko, Seimo na-
rio Kazio Starkevičiaus šeima.

Žurnalistės, režisierės Liudvikos Pociūnienės va-

S. Lozoraičio premija – 
už lietuvišką ir tiesos žodį

dovaujama vertinimo ko-
misija S. Lozoraičio pre-
miją arkivyskupui eme-
ritui S. Tamkevičiui sky-
rė kaip pagarbos ženklą
ir padėką už drąsų pasi-
ryžimą tironijos sąlygo-
mis leisti „Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios kroni-
ką”, už išmintį ir apdai-
rumą telkiant bendra-
darbius, už skrupulingą
įsipareigojimą net ir
nuolat jaučiant sovietų
teismų, kalėjimų grės-
mę skelbti vien tikrus
faktus, už atsakomybės
ir pilietiškumo pamo-
kas. 

Dvasininkas, politi-
nis kalinys S. Tamkevičius priespaudos laikais
gynė laisvą, o dabar – atsakingą žodį. Ši premija tai
– LŽD padėka už viešąją S. Tamkevičiaus raišką,
įkvepiančią pagarbą žmogaus orumui, pavyzdinės
žurnalistikos gaires. Arkivyskupas emeritas S.
Tamkevičius viešomis kalbomis, pamokslais svar-
biausių valstybės minėjimų ar Bažnyčios švenčių
progomis, laikraščiuose, interneto tinklalapiuose, so-
cialiniuose tinkluose iškart ir aiškiai išsako savo
nuostatas  visuomenės skaudulių, šeimos, pagarbos
žmogaus gyvybei klausimais, o jo veikla TTGKK ir
pamatinių žmogaus teisių gynimas yra neatsiejami
nuo pilietiškos žiniasklaidos.

S. Lozoraičio premijos laureatai S. Tamkevičius ir M. Šaknienė.          A. Vaškevičiaus nuotr. 

Pristatydamas šių metų premijos laureatą S.
Tamkevičių praėjusių metų laureatas profesorius L.
Mažylis kalbėjo trumpai – ,,Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios kronika” buvo tikras stebuklas, leidinys, oku-
pacijos sąlygomis kalbėjęs tiesą, ėjęs net 17 metų ir
nesusektas KBG. Jis prisiminė S. Tamkevičiaus už-
rašytą istoriją – kai 1984 metais į Permės lagerį, kur
1983–1988 metais kalėjo kunigas, atvyko jo tardytojas
Vytautas Urbonas, S. Tamkevičius paklausė, ar ,,Kro-
nika” dar eina – koks džiaugsmas buvo išgirsti, kad
ji toliau leidžiama – tą darbą tęsė kunigas Jonas Bo-
ruta ir seserys vienuolės.

Nukelta į 9 psl.



mųjų atvežė jau nebegyvą omonininką, „Alfos” puo-
lėją... Jam buvo šauta į nugarą. Nugaros pusėje
buvo tik maža skylutė, o priekyje žiojėjo didžiulė kul-
kos išėjimo žymė. Supratome, kad buvo šaudoma de-
centruotomis kulkomis – jos lekia dideliu greičiu ir
sužaloja daug organų. Į jį šovė savi, kolegos, o gal kul-
ka atšoko rikošetu. Išgyventi decentruotomis kul-
komis nušautam žmogui beveik nėra vilčių. Aš dar
spėjau tas žaizdas nufotografuoti. Supratom, kad pri-
valome išsaugoti įkalčius, jog omonininką nušovė
savi. ...Neseniai perskaičiau, kad buvo laidojamas
Maskvoje, kad valstybė išskyrė 100 rublių, ir palai-
dojo jį tik draugai”.

...,,Vieni sužeistieji – suraižyti stiklų šukėmis. Nes
kai prie bokšto ėmė šaudyti tanketės tuščiais šovi-
niais virš žmonių galvų, televizijos bokšto pirmame
aukšte visu perimetru išbyrėjo stiklai. Jie krito ant
žmonių. Kiti sužeistieji – peršauti, dažniausiai į ko-
jas. Kirpom drabužius, žiūrim, kokie sužalojimai, ir
siunčiam į operacinę. Laipiojam per tuos neštuvus,
žmonės dejuoja, greitosios kaukia, durys neužsida-
ro – veža ir veža naujus sužeistuosius. Reikia jau sku-
bėti į operacinę, bet dar galo nesimato sužeistųjų ve-
žimui. Tai buvo tikra karo lauko ligoninė. Ne ka-
riuomenėje patirtos pratybos, ne matyti kariniai fil-
mai. Tai buvo tikra, protu nesuvokiama Sausio 13-
osios naktis Vilniaus centre. Šokas – tik tuo vienu žo-
džiu galiu apibūdinti tos nakties būseną. ...Prisime-
nu... Briedelį. Jis nukentėjo nuo pirmųjų tankų pa-
trankų šūvių. Visas kriokiantis, veidas išburkęs dvi-
gubai, pajuodęs lyg keptuvė, priinkrustuotas parako,
plaučiai atitrenkti, kvėpuoti negali, trachėjoje vamz-
delis, tinklainė atšokusi – nieko nebemato, pilna kon-
tūzija, visur kraujas. Suprantu, kad man nebėra ką da-
ryti...  Atvežė Loretą. Paliečiau jos kojas – oda nude-
ginta, tankų vikšrų įspaudai. O dubuo, kai paliečiau
– lyg kruopų maišelis – visiškai sutrupintas tanko vikš-
rų. Ji dar kalbėjo, pasakė adresą. „Ar aš gyvensiu?”
– sušnibždėjo. Supratau – jos pilvas pervažiuotas, ir jos
niekas nebeišgelbės”... 

...,,Archyve išliko daug to meto nuotraukų. Iki šiol
negaliu jų dar kartą peržiūrėti. Iki šiol tam neturiu
jėgų”.

Teisėjo prisiminimai

Sausio 13-osios byla teismuose pradėta nagrinė-
ti dar 1996 m. Teisėjas S. Lemežis prisimena, kaip
vyko Sausio 13-ios bylos nagrinėjimas: „Po 1991 m.
sausio įvykių Lietuvos miestuose ir rajonuose esan-
čioms prokuratūroms buvo pavesta išsiaiškinti nu-
kentėjusiuosius bei paskirti teismo medicinines
ekspertizes. Taip buvo suformuotas nukentėjusiųjų
sąrašas, kurių skaičius, kartu su žuvusiaisiais, sie-

kė 750 asmenų. ...Išklausėme kiekvieną
žmogų. Jų pasakojimai parodė, kad ne-
priklausomai nuo tautybių už Lietu-
vos nepriklausomybę kovojo visa Lie-
tuva. Iš žmonių pasakojimų jautėsi be-
galinis atsidavimas, visi jie didvyriai...
nukentėjusiųjų parodymai buvo labai
nuoseklūs. ...Atrodė, kad jie atėję tiesiai
iš įvykio vietos. Šie žmonės labai prisi-
dėjo nustatant objektyvią tiesą”. Vienos
senutės, atvykusios liudyti iš Joniškio,

pasakojimas lig šiol jam įstrigęs atmintyje: „Atsi-
klaupiau prieš tanką ir rusiškai tankistui šaukiau:
‘Šauk į mane, nors aš tau močiutė! Tu į mane šausi!?
Ir tankas sustojo’”, – pasakojo ji. 

1991 m. sausio 13-osios byla – viena svarbiausių
ir didžiausių nepriklausomos Lietuvos teismų isto-
rijoje. 2015 m. rugpjūtį ji buvo perduota Vilniaus apy-
gardos teismui. Pirmasis teismo posėdis buvo su-
rengtas 2016 m. sausio 27 d. Nukentėjusiaisiais pri-
pažinta beveik 500 asmenų. 2018 m. bylą sudarė dau-
giau kaip 760 bylos tomų, iš jų vien kaltinamasis ak-
tas – 16 tomų. Tik vienas iš 67 kaltinamųjų turi leidi-
mą gyventi Lietuvoje. Dar vienas kaltinamasis yra su-
laikytas pagal Europos arešto orderį, o visi kiti yra ne
Lietuvos, o Rusijos, Ukrainos, Baltarusijos piliečiai.
Nuosprendis bus skelbiamas 2019 m. vasario 18 d.

Žurnalisto išvados

Romas Sadauskas-Kvietkevičius: „Prie Lietuvos
televizijos, bokšto ir Aukščiausiosios Tarybos nebuvo
susirinkusi visa Lietuva – geriausiu atveju, skai-
čiuojant visus bent kelioms valandoms atvykstančius
ir išvykstančius, susidarytų iki pusės milijono. Kiti
prie televizijos ir radijo imtuvų laukė, kas bus toliau.
Kiekviename mieste ir miestelyje atsirado kolabo-
rantų, pasiruošusių įskųsti ir prisidėti išgaudant ra-
mybę drumsčiančius sąjūdiečius. Vos tik Vilniuje su-
šaudys Landsbergį, jie įves tvarką. Nebuvo ir vieningo
kuriamos valstybės įsivaizdavimo. Jei to neprisi-
menate, pavartykite 1989–1991 m. spaudą. Lietuva kū-
rėsi karštose diskusijose tarp svajojusiųjų atkurti A.
Smetonos tautinę valstybę arba pastatyti skandina-
višką ‘socializmą žmogišku veidu’ ir tikėjusių lais-
vosios rinkos galia. Tik niekas nebūtų patikėjęs, kad
taip greitai nutriušusi, apšlapintomis tarpuvartėmis
ir pašvinkusiais kopūstais dvokianti sovietinė res-
publika galėtų virsti turtinga ir saugia Europos Są-
jungos bei NATO šalimi. Net ir pamatęs, kaip prieš
pat Sausio 13-ąją (šiemet! Red.) parlamentarai Artū-
ras Skardžius, Agnė Širinskienė ir Rima Baškienė
leipsta juokais iš kulkomis suvarpyto ‘Gabrieliaus’
taikinio, neatradau sau nieko naujo. Sušaudyti
Landsbergį, nesvarbu – kurį, svajonėse, šlapiuose sap-
nuose ar realybėje – šitai vis naujas formas įgau-
nančiai vizijai jau sukako 28 m. Prieš rinkimus ją bū-
tinai reikėjo kokiu nors būdu parodyti, kaip simbo-
linį ženklą bendraminčiams. Savo tikslą pasiekėte, jie
jus atpažins. Tik būkit mieli, dabar jau neveidmai-
niaukite dalyvaudami Laisvės gynėjų dienos rengi-
niuose. Landsbergio šaudymo entuziastai Sausio
13-ąją buvo kitoje barikadų pusėje”. 

Pasinaudota delfi.lt

Atrodo, ką praėjus 28-eriems me-
tams dar galėtum sužinoti nauja apie
1991-ųjų sausio 13-ąją. O! pasirodo,
labai daug. Jeigu tikėti kolega R. Sa-
dausku-Kvietkevičium, tos dienos
herojai buvo apie pusę milijono žmo-
nių. Argi jie visi buvo išklausyti? Ir nie-
kada nenusibosta tų dienų liudytojų
prisiminimai, nes kaskart apie Per-
galės dieną pasakoma vis kas nors neįti-
kėtina. Ir kaskart tai sukrečia – priešo žiaurumas ir be-
sipriešinančio tvirtumas. Ką sužinojome šiemet?

Anuometinio studento prisiminimai

Dainius Kreivys šiandien yra Seimo narys. Jis
prisimena: „1991 m. mokiausi Pedagoginiam insti-
tute. Prieš pat Sausio įvykius buvau grįžęs namo į
Jonavą Kalėdų atostogoms. Tada prasidėjo Sausio
įvykiai. Žinojau, kad privalau būti Vilniuje, ten, kur
vėl ginama mūsų šalies laisvė. Į sostinę važiavo dau-
gybė žmonių. Autobusais, nuosavomis ar pakelei-
vingomis mašinomis, kiti organizavo kelionę būriu.
Pedagoginio instituto bendrabutis buvo vos už upės,
todėl kasdien su kursiokais eidavom budėti prie
Aukščiausios Tarybos. Atsimenu, kaip kruvini nak-
ties įvykiai įžiebė mūsų visų širdyse dar kaitresnę
ugnį. Dainos ir giesmės, rodos, skambėjo stipriau,
rankos susikibo tvirčiau. Tai sunkiai paaiškinamas
jausmas. ...Vakare vėl išsiruošėm prie Seimo (tuo
metu dar Aukščiausiosios Tarybos). Vienas iš kur-
siokų pasiūlė nuvažiuoti prie Televizijos bokšto. Ke-
lias valandas pabuvome ten, po to važiavome prie Ra-
dijo ir televizijos pastato Konarskio gatvėje. Čia – dar
kelios budėjimo valandos. Nežinodami, kur galime
būti naudingiausi, vėl patraukėme prie Parlamen-
to pastato. Leidomės Tauro kalnu, kai staiga pasi-
girdo šūviai. Jie aidėjo nuo radijo ir televizijos pa-
stato – nuo ten, kur dar visai neseniai buvome. Tapo
aišku, kad šturmas prasidėjo. Dar keletas minučių,
ir mes jau prie parlamento. Naktis slinko lėtai,
gaudėme, kiekvieną žinią, kiekvieną žodį. Tuo metu
nejautėme nei šalčio, nei nuovargio, o širdyje degė
pasiryžimas niekur nesitraukti. Auštant tapo aišku,
kad parlamento šturmo nebebus. Turėjome pailsė-
ti, pamiegoti. ...Neužilgo mes ir vėl prie Parlamen-
to. Tik šis rytas buvo kitoks. Atsimenu siaubą, bai-
mę, kurios tikrai buvo, bet kartu bekompromisį žmo-
nių pasiryžimą. Aplink aikštę sparčiai kilo barika-
dos, įtvirtinimai, žmonės darė Molotovo kokteilius
– visi laukė naujo šturmo, buvo ruošiamasi bet ko-
kia kaina ginti Aukščiausiąją Tarybą. Tačiau blogis
atsimušė į mūsų tautos ryžtą ir pralaimėjo... Kai žiū-
riu į didingus poelgius menantį Neužmirštuolės žie-
dą, Sausio 13-ąją matau kaip Lietuvos pergalės die-
ną. Mes, beginkliai žmonės, tą dieną iš tikrųjų lai-
mėjome sudėtingą mūšį. Mes, mažytė Baltijos vals-
tybė, įkalėme paskutinę vinį į Sovietų Sąjungos kars-
tą. Su pirmaisiais desantininkų automatų šūviais jau
byrėjo pasmerktos žlugti sąjungos gabalai, jau buvo
justi šio raudono žvėries konvulsijos”. 

Gydytojo prisiminimai

Prof. Kęstutis Vitkus buvo vienas iš Sausio 13-
osios naktį dirbusių chirurgų. Jis buvo karo lauko
chirurgiją studijavęs Vilniaus universitete, o chi-
rurgu traumatologu dirbęs Raudonojo Kryžiaus li-
goninėje Vilniuje. Kaip tik ši ligoninė tapo tos bai-
siosios nakties epicentru – jon buvo vežami sužeis-
tieji prie Televizijos bokšto. „Sausio 13-osios naktis
pakeitė mano – ir kaip žmogaus, ir kaip chirurgo –
gyvenimą. Tą naktį aš atsidūriau pragare”, – sako
gydytojas, kurį šiandien žinome kaip rekonstruk-
cinės chirurgijos – grožio chirurgą. Jis pasakoja, kad
su žmona ir mažais vaikais vakare grįžę nuo parla-
mento ir Televizijos bokšto, atsigulė ir išgirdo šūvius.
Gydytojas suprato – jeigu šaudo, bus aukų. Chirur-
go pareiga – skubėti į ligoninę. Vaikai verkia: „Tėti,
nevažiuok”, žmona ruošiasi važiuoti kartu. Abu su
tėvu Mečislovu Vitkumi išvyko į savo darbovietę. 

„...Greitosios pagalbos mašinos su įjungtomis si-
renomis važiavo pro visus trejus vartus. Iš jų neš-
tuvuose nešė kruvinus žmones. ...Priimamajame tuoj
nebebuvo kur padėti kojos. Ant suolų sėdėjo su-
tvarstyti žmonės, kurie dar galėjo sėdėti. Ant grin-
dų vienas prie kito neštuvai. Tėvas sėdo prie telefono
koordinuoti veiksmų. Aš su chirurgu Renaldu Vai-
čiūnu ėmėme skirstyti sužeistuosius. Šiandien apie
tai pasakoju paprastais žodžiais. Nes neturiu žodžių,
kurie galėtų išreikšti tos nakties siaubą.  Vieną pir-
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Ką nauja sužinojome 
Gynėjų dieną
AuDRONė V. ŠKIuDAITė

Lietuviškas pasas –  tarp galingiausių

Naujausiais tyrimo duomenimis, „Henley” pasų indekse
lietuviškas pasas užima 11 vietą ir nuo dešimtosios ski-
riasi tik viena šalimi. Turintys lietuvišką pasą gali laisvai

judėti 180 šalyse, kuriose jiems nereikia vizos. Tokią pat vie-
tą užima Vengrija, Latvija, Slovakija, Slovėnija. Estai liko 12
vietoje su 179 valstybėmis. 

2019 m. galingiausio pasaulio paso titulas antrus metus
atiteko Japonijai (su šiuo pasu galima aplankyti 190 šalių). Ant-
roji vieta – Singapūrui ir Pietų Korėjai (189 valstybių). Pran-
cūzija ir Vokietija – trečioje vietoje (188 valstybių). Ketvirtoji
vieta – Danijai, Suomijai, Italijai ir Švedijai (187 valstybių); penk-
toji – Liuksemburgui ir Ispanijai (186 valstybių). Šeštosios vie-
tos nugalėtojos septynios šalys: Austrija, Nyderlandai, Nor-
vegija, Portugalija, Šveicarija, Jungtinė Karalystė, Jungtinės
Amerikos Valstijos; septintosios – Belgija, Kanada, Graikija
ir Airija; Čekija – aštuntoji; Malta – devintoji; Australija, Islandija
ir Naujoji Zelandija – dešimtosios. 

Parengta pagal lrytas.lt
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Vasario 1 dieną 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje profesorius Giedrius Subačius pristatys mo-
nografiją „Simono Daukanto Rygos ortografija (1827–
1834)”. G. Subačius – habilituotas filologijos mokslų
daktaras, university of Illinois at Chicago profesorius,
Lietuvos istorijos instituto XIX a. istorijos skyriaus
mokslo darbuotojas, S. Daukanto darbų ir raštų tyri-
nėtojas, mokslinio žurnalo „Archivum Lithuanicum”
vyriausiasis redaktorius.

Knygoje „Simono Daukanto Rygos ortografija
(1827–1834)” autorius analizuoja Simono Dau-
kanto aštuonerius metus apimančio Rygos lai-

kotarpio (apie 1823–1834) lietuviškus rankraščius. 
Iš dešimties tirtų rankraščių daugiausia dėme-

sio tenka „Istorijai Žemaitiškai” (1831–1834) – soli-
džiausiam S. Daukanto kūrybos veikalui. G. Subačius
surado įrodymų, kad S. Daukanto ,,Istorija Žemai-
tiška” buvo parašyta ne 1838 metais Sankt Peterburge,
kaip manyta iki šiol, o būtent Rygos laikotarpiu. 

G. Subačius savo monografijoje atskleidžia S.
Daukantą ne tik kaip rašytoją, kalbininką, bet ir kaip

Istorija yra arčiau mūsų, negu kartais mes galvojame,
nes apie istoriją gali liudyti ne tik istorinių įvykių da-
lyviai, bet ir jų palikuonys, perėmę tėvų ir senelių gy-
venimus. Tokių min čių kelia „Lietuvos žiniose” pa-
skelbtas Lietuvos valstybės saugumo departamento
parengtas pokalbis su Ro mual du Rimučiu Povilaičiu,
kurį Ameri koje visi pirmiausia pažįsta kaip Lemonto
kryžių kūrėją. Daug tautiečių moterų tebenešioja jo
kurtus papuošalus lietuviškais motyvais. 

Interviu R. Povilaitis pasakoja apie savo tėvą – Au-
gustiną Povilaitį (g. 1900 m. Pašventyje, Jurbarko
vals., 1941 m. nužudytą Maskvoje, Rusijoje), pa-

skutinįjį prieškario Lietuvos sau gumo vadą. Kaip pri-
simename iš isto rijos, 1940 m. Lietuvos vyriausybė,
neatlaikiusi Maskvos spaudimo ir nesitikėdama blo-
giausio, sutiko, kad vidaus reikalų ministras Kazys
Sku čas ir saugumo vadas Augustinas Povilaitis būtų
sulaikyti (sovietai sukūrė neva pagrobto kareivio is-
toriją). SSRS A. Povilaitį nuteisė mirties bausme ir
1941 m. liepos 12 d. sušaudė Maskvos Butyrkų kalė-
jime (1993 m. reabilituotas). 

Sūnus Romualdas Povilaitis, tuo met mažas ber-
niukas, politikos ne pri simena, jis prisimena savo my-
li mą tėtį, kuris buvo neeilinis žmogus – Nepriklau-
somybės karo savanoris, ūkininkas, kūręs pavyzdi-
nį ūkį, ko votojas su girtuokliavimu, mėgęs lite-
 ratūrą, meną, rašęs straipsnius, redagavęs „Krimi-
nalistikos žinyną” ir t. t. O VSD parengtame interviu
sakoma, kad „A. Povilaitį galima vadinti ne tik did-
vyriu, bet drąsiai įvardinti ir kaip vieną pagrindinių
Lietuvos žvalgybos tarnybos formuotojų”. 

R. Povilaitis prisimena: „Tėtis, vienintelis iš
brolių ir seserų, buvo baigęs aukštąjį mokslą. (Trys
jo se serys gyveno Amerikoje). ...Kasdie ny  bėje gir-
dėdavome tėvą kalbant per radiją apie vyrų gir-
tuokliavimą, alkoholio poveikį vaikų apsigimimams,
nors jis pats su medicina nebuvo susijęs. (Vytauto Di-
džiojo universitete buvo baigęs ekonomikos mokslus.
Red.) Tėtis buvo visiškas abstinentas, nuo to laiko, kai
būdamas dvi dešimties metų padaugino alkoholio ir

Lemonto kryždirbys 
apie savo tėvą

grįždamas namo pametė kepurę, jis visiškai nusto-
jo vartoti alkoholinius gėrimus. Valdžios posėdžių
metu tėvui įpildavo raudoną vandenį. Tėtis buvo pa-
vyzdingas politikas, save atidavęs Lietuvos saugumo
vystymo darbui. Jo darbo etika gali būti pa vyzdys vi-
siems. ...Pašvenčio gimtinėje liko tik aukštos žolės,
kur buvo tė velio namas su šiaudiniu stogu. Kas buvo,
tas dingo, kaip ir visa šiame gyvenime”, – nostal-
giškai kalba 87-erių Romualdas, prieš 20 m. palaidojęs
pirmąją žmoną Mildą. Antroji jo žmona Dalia, pa-
tyrusi insultą, dabar gyvena medicinos priežiūrą tei-
kian čioje įstaigoje. 

„O aš vargstu vienas pas savo jau niausią dukrelę
Ramoną, kuri yra man kaip angelas”, – sako Povi-
laitis, kurį džiugina 9 anūkai, trys iš kurių, nors gimę
Amerikoje, kalba lietuviškai. 

Romualdas prisiminė vaikystės epizodą: „Bū-
damas 6 m. nutariau ap lankyti tėvelį rūmuose, ku-
riuose jis dirbo. Gyvenome trečiame aukšte na me,
toje pačioje gatvėje, kur buvo Sau gumo rūmai. Žai-
džiau smėlio dė žėje kieme ir nutariau aplankyti tė-
 velį darbovietėje. Policininkas paklausė, kas aš esu.
Vaiko kalba atsakiau: ‘Polilaitis’. Tėvelis nustebo

mane pamatęs. Skambina mamai, klausia, kur yra
Ramutis. Atsakymas – smėlio dėžėje, kieme. Pažiū-
rėjo per langą – nagi jo nėra! Išgąstis mamai”...

Jis sako iš tėčio išmokęs praktiškų dalykų:
„Kaip pasodinti obelis ir kriaušes ir kaip juokauti,
pasakoti anekdotus. Tėtis rūpinosi Lietuva. Statė mo-
derniškesnes daržines, kiau lides, tvartus, gyvena-
mąjį namą, klė tis”, – kalbėjo Romualdas, kurį su jau-
 nesne seserim Marija Beatriče motina karui bai-
giantis išsivežė į Vaka rus. Tėvą jis prisimena kaip
mielą, šiltą, puikų ir įdomų žmogų, nors ne visada
turėjusį laiko šeimai: „Dieną naktį kalba telefonu,
prie abiejų ausų pridėjęs ragelį. Kai aš įeinu į jo raš-
tinę namie, mama griebia mane už nugaros ir trau-
kia lauk: ‘Netrukdyk tėvelio, jis užimtas’… Visa, ką
tėvelis darė, sutinka su mano galvosena ir aš viską
pateisinu”, – sako Povilaitis, dė kingas nepriklau-
somai Lietuvai už tėvo nuopelnų pripažinimą. 2006
m. Romualdas iš prezidento Valdo Adam kaus rankų
Vilniuje atsiėmė tėvui po mirties skirtą Vyčio kry-
žiaus ordiną.

Pagal „Lietuvos žinias” parengė A. Škiudaitė

Romualdas ir Dalia Povilaičiai 2006 m., Vilniuje atsiėmę Augustinui Povilaičiui po mirties įteiktą apdovanojimą – Vyčio
kryžiaus ordiną. Šalia – taip pat tais metais apdovanotas mokslininkas Algirdas Girininkas.          A. V. Škiudaitės nuotr.

Per kalbą 
vienyti tautą

politiką. Autorius analizuoja S. Daukanto ortogra-
finius ieškojimus, aptaria jų tendencijas ir priežas-
tis. „Rygoje S. Daukantas ėmė modeliuoti savo ra-
šybą. Čia gyvendamas jis pirmą kartą iškėlė mintį
per kalbą jungti lietuvių tautą – vienyti dvi lietuvių
kalbos rašybos tradicijas – Rytų Prūsijos ir Lietuvos”,
– sako G. Subačius.

Visus, kurie domisi Lietuvos, jos kalbos istori-
ja ir išskirtine S. Daukanto asmenybe, kviečiame ne-
praleisti renginio, atvykti į susitikimą su prof. G. Su-
bačiumi. Galėsite įsigyti jo pristatomą knygą.

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus inf.

Profesorius Giedrius Subačius. Giedriaus Subačiaus knyga.
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PS. FIL. RIMA LINTAKAITĖ

Gruodžio 8 d. vyko Aušros Vartų-Ker-
navės tunto sueiga, kurioje dalyvavo
beveik visos prityrusios skautės ir kan-
didatės. Visos dėvėjo savo uniformą ir
buvo labai pavyzdingos. Jos net vedė
puikiąsias dainas, kai sesė Judita pa-
prašė apsispręsti – mes pusę metų dis-
kutuojame, kad reikia turėti antrą su-
eigos planą (jį vadiname ,,Plan B”), kad
sueiga visada vyktų sėkmingai. 

Sueiga vyko 2018 m. gruodžio 15 d. Dalyvavo skau-
tai vyčiai kandidatai – Aras Daulys, Andrius Hoch, Al-
das Kriaučiūnas, Lukas Stankus, Tadas Stankus, Ma-
tas Deuschle, Petras Simonaitis, vyr. skautės kandi-
datės Veronika Puidokaitė ir Tessa Papartytė bei
dvi gintarės kandidatės – Justina Dzerzenauskienė ir
Rūta McCartan. Šie kandidatai susirinko aptarti skau-
tišką veiklą ir paminėti Lietuvos istoriją. Šaunūs
skautai vyčiai kandidatai pasveikino jaunąsias vyr.
skautes kandidates, įteikdami joms po gvazdiko žie-
dą. Ir mums dviem, vyresnėms židinietėms, gintarių
kandidatėms, įteikė po gėlę! Ačiū broliams už malo-
nią staigmeną. O merginos vaišino juos namuose kep-
tais sausainiais. 

Vyčių kandidatas brolis Aras pristatė savo
sueigą su vilkiukais, kur juos mokė siūti skau-
tiškas pinigines. Jis dalijosi patirtimi, kaip

saugiai naudotis žirklėmis ir adata. Jaunieji vilkiukai
labai džiaugėsi įsigiję siuvėjo specialybę. Brolis
Aras papasakojo, kaip ruošėsi šiai sueigai, apie siu-
vimą net klausdamas močiutės patarimų. Vyčiams
kandidatams klausimus uždavinėjo jų vadovas bro-
lis s.v. fil. Linas Liubinskas. Jis domėjosi, kaip bro-
lis Aras organizavo užsiėmimą ir kokios patirties pats
gavo dirbdamas su vilkiukais, ką norėtų patobulin-
ti kitą kartą.

Antrasis skautų vyčių kandidatas Andrius labai
įdomiai ir išradingai pristatė Lietuvos istoriją – nuo
tada, kai pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos var-
das, iki šių dienų. Jis savo pranešimą paįvairino nau-
dodamas skaidres. Po to žiūrėjome 5 minučių video,

kuris vadinosi ,,Lietuvos istorijos repas”, kurį bro-
lis Andrius rado internete. Po peržiūros sesės gin-
tarės kandidatės Justina Dzerzenauskienė ir Rūta
McCartan pasidalijo 1991 m. sausio 13-osios įvykių
patirtimi, nes tuo metu gyveno Lietuvoje. Mes kal-
bėjome, ką jautėme tą naktį – baimę, džiaugsmą ir ne-
aiškumą dėl Lietuvos ateities. Niekas tą naktį ne-
miegojo. 

Džiaugėmės, kad skautai vyčiai kandidatai sten-
giasi būti šauniais vyčiais. Reikia padėkoti sesei vyr.
sk. vyr. sl. fil. Gilei Liubinskaitei, kuri suorganizavo
šį susitikimą. Ji globoja židinietes gintares kandida-
tes bei vyr. skautes kandidates ir savo skautiška pa-
tirtimi dalijasi su mumis.

Sesė Rūta McCartan,
gintarių židiniečių kandidatė

SKAUT YBĖS  KELIAS

,,Živilės” draugovė AVK tunto sueigoje

Pirmoji kandidatavimo skautavimo sueiga 2018–2019 m.

Šį rudenį živilietės buvo darbščios
ir daug ką atliko. Aš, kaip drau-
gininkė, įsisavinau skautų me-

todą, o sesės susiplanavo savo metus –
iškylas, sueigas ir sueigos planus. Pa-
darėme tris gerus darbelius: supynėme
draugystės apyrankes tunto paukšty-
tėms, pasiruošėme ir dalyvavome PLC
,,BOO-gėje” bei parašėme šventines
atvirutes kariams. Surengėme iškylą į
suremontuotą tvartą ir atlikome kele-
tą programos punktų, pažaidėme bei
susibūrėme kaip draugovė. 

Sesės įsigijo šias specialybes: va-
dovavimo – Alana Jodwalytė, Vija Mau-
rukaitė; papročių – Liepa Banėnaitė,
Amelia Hoch, Kotryna Gučiūtė, Ona
Kriaučiūnaitė, Vija Maurukaitė, Ve-
ronika Puidokaitė, Simona Sulminai-
tė; pirmosios pagalbos – Sigutė Gar-
bonkutė; Lord ir Lady Baden-Powell ir
sveiko gyvenimo: Sofia Liubinskaitė.

Ir kitos sesės buvo pavyzdingos ir
įsigijo Pažangumo žymenį: Liepa Ba-
nėnaitė, Sigutė Garbonkutė, Ona
Kriaučiūnaitė, Monika Papartytė ir
Simona Šulminaitė.

Veronika Puidokaitė puikiai atli-
ko visus duotus uždavinius, pareigas,
ir kai galėjo, padėjo jaunesnėms se-
sėms. Ji buvo pakelta į skiltininkės vy-
resniškumo laipsnį. 

Keturios živilietės sėkmingai per-
ėjo į vyr. skautes kandidates į naujai at-
gaivintą ,,Gabijos” draugovę mūsų
tunte: Veronika Puidokaitė, Tessa Pa-
partytė, Alana Jodwalytė ir Sofia Liu-
binskaitė.

Živilietės labai daug ką atliko per
šį pusmetį, ir negaliu sulaukti pava-
sario (ir aprašyti!), ką jos dar atliks.

Atnaujinta vyresniųjų skaučių ,,Gabijos” draugovė.

Sesė Rima sesei Onai sega Pažangumo žymenį.

Sesės Tessa ir Veronika (naujos vyr. skautės kandidatės) veda dainą.

,,Živilės” draugovė. Kairėje nuo virš̌aus
sėdi sesės Sigutė, Kotryna, Liepa, Ona. De-
šinėje nuo viršaus sėdi sesė Rima (draugi-
ninkė), sesės Amelia, Simona ir Vija.

,,Živilės” ir ,,Gabijos” draugovės rikiuotėje.



2019 SAUSIO 15 D., ANTRADIENIS DRAUGAS6

Atkelta iš 1 psl.

Minėjimai – ne vien Lietuvoje

Atminimo laužai sausio 12-osios pa-
vakare buvo uždegti prie Vilniaus te-
levizijos bokšto ir prie Lietuvos na-
cionalinio radijo ir televizijos pastato.
Renginių vyko dešimtys. Ir ne vien Vil-
niuje ir Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje
ar Alytuje. Net mažesniųjų miestelių
gyventojai buvo sugalvoję, kaip pažy-
mėti šią mums lemtingą naktį. Įvyko ir
jau tradicinis pagarbos bėgimas „Gy-
vybės ir mirties keliu”, į kurį, Užsienio
ministerijos turimais duomenimis, at-
vyko 130 lietuvių ir jų draugų iš Bel-
gijos, Italijos, Jungtinės Karalystės,
Lenkijos, Portugalijos ir Prancūzijos.
Bėgimai vyko ne vien Vilniuje, bet ir
Briuselyje, o Madride kartu su lietu-
viais bėgo estai, latviai, Liuksembur-
go, Slovėnijos ir kitų šalių ambasadų
darbuotojai bei sportininkai. 

Aplankyti žuvusiųjų kapai

Sausio 13-osios proga šalies vadovai
Antakalnio kapinėse pagerbė aukas,
parlamentarai ir Vyriausybės atsto-
vai susitiko su žuvusiųjų artimaisiais
ir nukentėjusiaisiais.

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė kalbėjo: „Sausio 13-
oji – neblėstantis įrodymas, kokia tra-
pi, kokia pažeidžiama gali būti laisvė
ir kokie stiprūs bei vieningi turime
būti mes patys, kad visiems laikams iš-
saugotume iš okupanto gniaužtų iš-
plėštą Lietuvos valstybę ir atkovotą
mūsų nepriklausomą gyvenimą”. 

Laisvės gynėjų dienos, sausio 13-
osios, rytą sostinės Nepriklausomy-
bės aikštėje buvo dedama gėlių prie
Kovo 11-ajai skirto paminklo „Žinia”. O
čia pat esančiame Seime prasidėjo iš-
kilmingas minėjimas, kuriame daly-
vavo Prezidentė D. Grybauskaitė, Pre-
zidentas Valdas Adamkus, pirmasis
atkurtos nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės vadovas, Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis, ministras pir-
mininkas Saulius Skvernelis, žuvu-
siųjų už Lietuvos laisvę artimieji, Ne-
priklausomybės gynėjai, asmenys, pri-
pažinti nukentėjusiais nuo 1991 m.
sausio 11–13 d. vykdytos SSRS agresi-
jos, Seimo ir Vyriausybės nariai, Ne-

Kur kraujas tiško – ten deimantai žibėjo
Paminėta 1991 m. sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

2018 m. Laisvės premijos laureatai partizanai, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio nariai (iš k.): Jonas Abukauskas-Siaubas, Vytautas Bal-
sys-uosis, Jonas Čeponis-Vaidila (premiją atsiėmė jo sūnus Algis), Bronislovas Juospaitis-Direktorius, Juozas Jakavonis-Tigras, Jonas
Kadžionis-Bėda, Juozas Mocius-Šviedrys.  LRS kanceliarijos/Dž. Barysaitės ir O. Posaškovos nuotraukos

Šventinė rikiuotė. Oriai pagerbtos Sausio 13-osios aukos Vilniaus Antakalnio kapinėse. 

priklausomybės Akto signatarai, ka-
denciją baigę Seimo pirmininkai ir
ministrai pirmininkai, atkurtos ne-
priklausomos Lietuvos pirmosios vy-
riausybės nariai, Europos Parlamento
nariai, teismų vadovai, užsienio šalių
diplomatai, religinių bendruomenių
vadovai, tautinių bendrijų atstovai,
kiti svečiai.

Laisvės premija – partizanams

Tą dieną iškilmingame minėjime
teikiama ir Laisvės premija. 2018 m.
Laisvės premija apdovanoti septyni
buvę partizanai, kovoję prieš sovietinę
okupaciją, Lietuvos laisvės kovos są-
jūdžio nariai – Jonas Abukauskas-
Siaubas, Vytautas Balsys-Uosis, Jonas
Čeponis-Vaidila, Bronislovas Juospai-
tis-Direktorius, Juozas Jakavonis-Tig-
ras, Jonas Kadžionis-Bėda, Juozas Mo-
cius-Šviedrys. Asmenys parinkti kaip

viso laisvės kovos sąjūdžio simboliai.
Jie  kovojo skirtingose apygardose,
skirtingose Lietuvos vietose. Laisvės
premijų komisijos pirmininkė Radvi-
lė Morkūnaitė-Mikulėnienė, prista-
čiusi partizanų istorijas, pažymėjo,
kad jie buvo suimti, ištremti ir kalėjo
sovietiniuose lageriuose nuo keliolikos
iki trisdešimties metų. Anot jos, par-
tizanams ne kartą buvo siūloma su-
trumpinti bausmę ar jos išvengti, ta-
čiau nė vienas „nepasirinko tamsos ir
negarbės kelio”.

Ar reikalingas Grūto parkas?

Partizanas J. Kadžionis-Bėda pri-
imdamas Laisvės premiją kalbėjo, kad
„bedieviška bolševikinė okupacija”
Lietuvai buvo tragiška ir žudė „ne tik
tautos kūną, bet ir sielą, griovė kryžius,
tautos paminklus, šventoves” žmonių
širdyse. „Lietuva priešinosi. Pasaulis

nežino analogų, kad tokia maža taute-
lė dešimt metų būtų vedusi ginkluotą
kovą prieš tokią brutalią, su niekuo ne-
siskaitančią blogio imperiją. Tačiau
ypač didvyriškai gynėsi krikščioniškai
išauklėtas Lietuvos kaimas, artojų sū-
nūs ir dukros, Lietuvos Katalikų Baž-
nyčia. Tai buvo gražiausias tautos žie-
das, kurį okupantai ir kolaborantai
trypė gatvių purve, raistuose, striby-
nuose ir kalėjimuose”, – kalbėjo jis, pa-
brėžęs, kad nors okupacinės kariuo-
menės šalyje neliko prieš beveik tris de-
šimtmečius, bet Lietuvoje dar „tebėra
labai gilus okupacinis įšalas ir okupa-
cinė dvasia”, yra „labai daug okupaci-
nių šiukšlių, puvėsių grybo”. Jis ragi-
no Lukiškių aikštėje pastatyti Vyčio pa-
minklą, piktinosi, kad partizanų vado
Adolfo Ramanausko-Vanago KGB byla
paviešinta tik pernai („buvo vilkinama
24 m., laukiama, kol išmirs tie, kurie jį
skundė”). Partizanas, kalbėjęs be iš
anksto pasirašytos kalbos, taip pat pa-
sigedo nacionalinio transliuotojo laidos
apie sovietmečio nusikaltimus.

„Man tiesiog nesuprantama, ką
reiškia kalbos, kad savi šaudė į sa-
vus? Kodėl iki šiol tebėra kolaborantų
vila Vilniuje ir kolaborantų vardais pa-
vadintų Lietuvos gatvių? Ar reikalin-
gas Grūto parkas? Ir galiausiai – žmo-
gus, literatūrinis vandalas, kuris ap-
vėmė partizano vadus, žuvusius už
Lietuvos laisvę, apdovanojamas na-
cionaline premija (turimas galvoje ra-
šytojas Ivaškevičius, parašęs romaną
‘Žali’, kuriame, minint konkrečias par-

Partizanas J. Kadžionis-Bėda.



7DRAUGAS 2019 SAUSIO 15 D., ANTRADIENIS

tizanų ir jų vadų pavardes, nepagarbiai
realistiškai vaizduojamas Lietuvos
partizanų gyvenimas – V. Z.). Sakyki-
te, ką visa tai reiškia Nepriklausomo-
je Lietuvoje? Kaip pasielgtų tautinės sa-
vigarbos nepraradusios Lenkija ar Iz-
raelis su tais žmonėmis, kurie tyčiotųsi
iš Katynės ar Holokausto aukų? Tik-
riausiai tokiems vieta būtų už grotų.
Ekscelencija Lietuvos Respublikos Pre-
zidente, kreipiuosi į jus savo ir žuvu-
siųjų už Lietuvos laisvę partizanų var-
du – sustabdykite tyčiojimąsi iš parti-
zanų ir Lietuvos valstybės pamatų
griovimą”, – kalbėjo laisvės kovotojas. 

Visi verkėme

Jaunimo atstovas – aukštųjų tech-
nologijų įmonės „Brolis Semiconduc-
tors” vienas brolių įkūrėjų Kristijonas
Vizbaras sakė: „Mums (su broliu dvy-
niu – V. Z.) tuo metu buvo beveik 7 m.
Ir mes labai ryškiai ir puikiai atsime-
name, kai žmonės pradėjo rinktis prie
Seimo, prie Spaudos rūmų, prie Radi-
jo ir televizijos. Ir su močiute kasdien
eidavom ten tų žmonių lankyti, ne-
šdavom kavos, arbatos termosus, su-
muštinius susirinkusiems žmonėms.
Atsimenu kaip šiandien, kai davėme
kavos Antanui Terleckui, tai buvo tik-
rai didelis įvykis, man, vaikui, buvo
baisus pasiekimas. Žodžiu, dalyvavome
visame tame reikale pagal išgales.
Kartu su dvyniu broliu piešėme pieši-
nius. Mums seneliai aiškino, kad tie
piešiniai yra skirti prof. Vytautui
Landsbergiui. Tai mus labai įkvėpė ir
mes jautėmės dalimi to pasipriešinimo,
nes kas meldėsi, kas dainas dainavo, o
mes piešėme – visi savaip, kiek galėjo
ir kaip galėjo. Kitą dieną  mums atne-
šė saldainių, sakė, kad tai nuo profe-
soriaus  Landsbergio. Kaip ten buvo iš
tiesų – nežinau, bet mums tai išliko sal-
dainiai nuo profesoriaus  Landsbergio
– ir tai yra svarbiausia. Po to buvo Sau-
sio 13-osios naktis, visi tie kruvini
įvykiai. Rytą močiutė pasakė – viskas
– radijas ir televizija užimta, užimtas
bokštas ir yra aukų. Atsimenu, kad tą
rytą iš Panevėžio atskubėjo tėvai su
broliu ir seserim. Visi, sušokę į ‘Žigu-
liuką’, važiavom žiūrėti prie LRT pa-
stato ir prie bokšto. Ten jau stovėjo šar-
vuota technika ir kabėjo okupantų vė-

liava. Buvo  labai baisu. Visi verkė-
me”, – pasidalijo prisiminimais šian-
dien sėkmingas verslininkas. 

„Stebiuosi, kai šiandien viešoje
erdvėje verda emocijos dėl dvigubos pi-
lietybės ir bandoma atverti kelią pi-
lietybių grožio konkursui. Man Lietu-
vos pilietybė yra privilegija ir yra ne-
reitinguojama (plojimai – V. Z.). Laisvė
ir jos suteikta pilietybės privilegija
savaime nereiškia materialinių gėry-
bių ir patogaus gyvenimo. Tai yra pri-
vilegija, kuri gina galimybę siekti,
kurti, laisvai mąstyti ir kalbėti bei są-
žiningu darbu užsidirbti ir pridėti tą
pamatinį ‘akmenį’ ar ‘plytą’ prie savo
bendruomenės ir kartu valstybės sta-
tybos. Labai norėtume, kad išvažiuo-
jantieji apie tai pagalvotų. Dažnai iš-
važiavimas yra lengviausias kelias,
tačiau nebūtinai tai yra geriausias ir
prasmingiausias kelias. Visuomet at-
siras tokių žmonių, kurie tą pilietybę
reitinguos. Taip buvo po 1940 m. bir-
želio, kuomet net dalis aukštų politikų,
kariuomenės atstovų pasirinko leng-
vesnį kelią. Dalis net ‘persirengė’ rau-
donosios armijos uniformomis, bet
buvo ir dalis, kuri kartu su paprastais
žmonėmis, tokiais kaip ką tik kalbėjęs
Jonas Kadžionis-Bėda, išėjo į miškus ir
petys į petį gynė šią privilegiją turėti,
ir gynė tiek, kiek galėjo”, – kalbėjo jau-
nasis verslininkas.

Mama neleido

Tomis 1991-ųjų sausio dienomis ma-
žamečiai vaikai piešė ką jautė, ir tuos
piešinius siuntė aukščiausiems šalies
vadovams, išreikšdami savo poziciją,
rašė jiems laiškus. „Aš esu penktokas ir
apginti Lietuvą esu per mažas, nes ne-
leidžia mama. Aš siunčiu Jums savo su-
taupytus pinigus, kad nupirktumėt kas
reikalinga ir laimėtumėm”, – tuomet
laiške Aukščiausios Tarybos pirminin -
kui Vytautui Landsbergiui rašė kaunie -
tis Mindaugas Mikalauskas. Šio sausio
11 d. laiško autorius ir gavėjas susitiko.
M. Mikalauskui – jau 38 metai, jis turi
dvi dukras, su kurių viena atvyko į su-
sitikimą su V. Landsbergiu. O V. Lands-
bergis atskubėjo su knygele, kurioje
buvo išspausdintas berniuko laiškas. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Laužai degė prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato, prie Seimo ir Televizijos bokšto.

Laiškas prof. V. Landsbergiui: ,,Aš esu penktokas...” 

Mes prisimename, 
kodėl esame laisvi!

Atkelta iš 1 psl.
Šiame žygyje nuostabia Michigano ežero pakrante gausiai dalyvavo

įvairaus amžiaus lietuviai, taip pat ir kitų tautinių bendrijų atstovai.
Prieš pradedant bėgimą/ėjimą į akcijos dalyvius kreipėsi LR generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. Dalyvių neišgąsdino šaltas oras,
visi vieningai įveikė 9 km trasą, o keli drąsuoliai net pūkštelėjo į šaltas
ežero bangas. Kaip sakė šių maudynių iniciatorius, aktyvus bėgimo klubo
narys Algimantas Remeika, ,,ruoniškos” maudynės taip pat gali tapti
Laisvės gynėjų pagarbos bėgimo dalimi. Beje, vieno iš ,,ruonių”, Petro
Puškoriaus nuotrauka ,,Chicago Tribune” iliustravo pranešimą apie
Čikagos orus!

Po renginio visi susirinkusieji buvo vaišinami kareiviška koše ir karš-
ta arbata. Renginį globojo LR generalinis konsulatas Čikagoje.

LR generalinio konsulato ir ,,Draugo” inf.

Keli bėgikai ,,pratęsė” žygį – su Lietuvos trispalve nėrė į šaltą Michigano ežerą!
LR konsulato nuotr.

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius (antras d.) taip pat atvyko
palaikyti akcijos dalyvių.

Laisvės gynėjų dienai skirtas bėgimas Čikagoje jau tvirtai įleido šaknis.
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STASYS IGNATAVIČIUS

Sulaukėme 2019-ųjų, kurie reikšmingi
mūsų organizacijai trimis istorinėmis da-
tomis, susijusiomis su Lietuvos šaulių są-
jungos (LŠS) įsteigimu, atkūrimu išei-
vijoje ir Lietuvoje.

Prieš 100 metų Vlado Putvinskio
ir Mato Šalčiaus pastangomis
buvo įkurta Lietuvos šaulių są-

junga, kurios pagrindinis tikslas buvo
padėti jaunai Lietuvos kariuomenei ko-
voti su interventais, ginti ir stiprinti
valstybės nepriklausomybę. Organi-
zacija pradėjo formuotis iš partizanų
būrių, kurie jau kovojo su priešais
dar iki šaulių organizacijos įsteigimo,
tačiau šauliškumo idėjas reikia sieti su
gilioje senovėje susiformavusia na-
cionalinio judėjimo už išsivadavimą
samprata, su amžina lietuvių tautos
kova už laisvę ir nepriklausomybę.
Vėliau šią lietuviškojo šauliškumo
ideologiją savo darbuose suformulavo
Vladas Putvinskis. 

LŠS steigimas ir veikla prieškariu

Pirmieji partizanų būriai susikū-
rė vos tik priešams (bolševikams, len-
kams, bermontininkams; be to, reikė-
jo duoti atkirtį Lietuvoje šeiminin-
kaujantiems ir besitraukiantiems vo-
kiečių kariams) įsibrovus į mūsų vals-
tybės teritoriją. Greitai partizaninis ju-
dėjimas apėmė didesniąją Lietuvos
dalį. Kadangi partizanų būriai buvo iš-
siblaškę po Lietuvą ir veikė savaran-
kiškai, sujungti juos į organizuotą vie-
netą ėmėsi aktyviausi Kauno šaulių bū-
rio (Lietuvos šaulių sąjungos), įsikū-
rusio 1919 m. birželio 27 d. (ši data ir lai-
koma Lietuvos šaulių sąjungos steigi-
mo diena), nariai su Vladu Putvinskiu
priešakyje. 1919 m. rugpjūčio 8 d. vyko
Kauno šaulių būrio susirinkimas, ku-
rio metu išrinkta būrio valdyba ėmėsi
iniciatyvos organizuoti šaulių organi-
zaciją visoje Lietuvoje.

Jau 1919 m. rugpjūčio m. 20 d. Kau-
no šaulių būrio valdyba sušaukė vi-
suotinį Lietuvos šaulių sąjungos susi-
rinkimą, kurio metu buvo išrinkta
Organizacinė komisija (Centro valdy-
ba): pirmininkas – Vladas Putvinskis,
vicepirmininkas – Mikas Mikelkevi-
čius, sekretorius – Matas Šalčius, na-
riai – Tadas Ivanauskas ir Vladas Sta-
šinskas. Šiai komisijai buvo pavesta pa-
ruošti LŠS įstatus, kurie rugsėjo 5 d. ko-
misijos posėdyje buvo priimti ir pa-
teikti Krašto apsaugos ministerijai.
Rugsėjo 15 d. įstatai buvo patvirtinti ir
LŠS tapo visateise organizacija, iš da-
lies priklausoma Krašto apsaugos mi-
nisterijai. Rugsėjo 20 d. vykusiame
Organizacinės komisijos posėdyje buvo
sudaryta LŠS Centro valdyba, palie-
kant ankstesnį Organizacinės komisi-
jos pasiskirstymą pareigomis.

Į Šaulių sąjungą stojo sąmonin-
giausi Lietuvos piliečiai ir ilgainiui ji
tapo gausiausia ir garbingiausia vals-
tybės organizacija. V. Putvinskis šau-
lius vadino tautos riteriais, ir šį vardą
šauliai patvirtino savo darbais tėvynei.
Pasibaigus karo batalijoms šauliai be
karinio pasirengimo ėmėsi kultūri-
nės, švietėjiškos, patriotinės, auklėja-
mosios veiklos. Okupacijos išvakarėse

VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

TRYS REIKŠMINGOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS DATOS
Šaulių sąjungos gretose buvo 62 tūkst.
narių, veikė šimtai chorų, orkestrų, te-
atro trupių, sporto komandų, bibliote-
kų-skaityklų... Visa tai jungė Šaulių na-
mai („Šaulių namai – tautos namai”).
Lietuvoje nebuvo vietovės, kur nebūtų
veikęs šaulių dalinys (1940 m. pra-
džioje Lietuvoje buvo apie 1200 šaulių
būrių). Šaulys tapo sąžiningo, sąmo-
ningo ir garbingo Lietuvos piliečio-pa-
trioto įvaizdžiu. Todėl 1940 m. birželio
15 d. Sovietų Sąjungai okupavus Lie-
tuvą, sovietinė valdžia iš karto ėmėsi
Šaulių sąjungos likvidavimo.

Jau birželio 19 d. marionetinis

„Lietuvos prezidentas” J. Paleckis pa-
sirašė aktą Nr. 773, kuriuo į atsargą
buvo paleistas LŠS vadas plk. Pranas
Saladžius, birželio 29 d. į šaulių rink-
tines buvo pasiųstas įsakymas per tris
dienas nusiginkluoti – atiduoti visus
ginklus į kariuomenės sandėlius, o
liepos 11 d. „Lietuvos prezidentas” pa-
sirašė aktą Nr. 1048a dėl Šaulių sąjun-
gos likvidavimo. Liepos 13 d. Šaulių są-
jungos likvidacijos įsakymą Nr. 97 pa-
sirašė tuometinis krašto apsaugos mi-
nistras gen. V. Vitkauskas. Liepos 15 d.
aktas ir įsakymas buvo paskelbti vie-
šai. Šaulių sąjungos vadai ir akty-

viausi nariai netrukus patyrė sovieti-
nės valdžios represijas: jie buvo suim-
ti, kalinami, žudomi, ištremti į Gulago
lagerius. Šio likimo sulaukė 70 proc.
šaulių, daugelis jų mirė nuo nepaken-
čiamų sąlygų, bado ir ligų ar buvo su-
naikinti. Išvengę suėmimo, trėmimo ir
sunaikinimo šauliai pirmieji įsijungė
į 1941 m. birželio 23–28 d. sukilimą, o
ant rą kartą sovietams okupavus Lie-
tuvą – į rezistencinę kovą. Nedidelė da-
lis šaulių pasitraukė į Vakarus.

LŠS atkūrimas 
išeivijoje

Antroji minima data – tai LŠS at-
kūrimo išeivijoje 65-metis. Diskusijos
dėl Šaulių sąjungos atkūrimo išeivijo-
je prasidėjo 1952 m. Šio klausimo įgy-
vendinimo ėmėsi Šaulių sąjungos įkū-
rėjo V. Putvinskio šeimos nariai Alek-
sandras Mantautas (Marcinkevičius),
Sofija Pūtvytė-Mantautienė ir Vaidie-
vutis Andrius Mantautas. Subūrę ini-
ciatyvinę grupę (pavadintą Organiza-
ciniu atkūrėjų branduoliu), į kurią
įėjo A. Mantautas, S. Pūtvytė-Mantau -
tienė, V. A. Mantautas, plk. Mykolas
Kalmantas, Eugenija Klupšienė, Al-
fas Valatkaitis (kiek vėliau įsijungė adv.
Rapolas Skipitis, gen. Kazys Musteikis,
Ona Pūtvytė-Tercijonienė, dr. Vincas
Tercijonas, dr. Vanda Daugirdaitė-
Sruogienė, prof. Emilija Pūtvytė, Ra-
minta Mantautaitė-Molienė, buvę Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės nariai,
mokslo ir visuomenės veikėjai ir kiti),
ėmėsi organizacinio darbo. Pagrindi-
nės kliūtys atkūriant LŠS išeivijoje
buvo pokario laikais tam tikruose iš-
eivijos sluoksniuose ir JAV bei Kana-
dos saugumo organuose vyravusi nuo-
monė (tai Sovietų Sąjungos propagan-
dos rezultatai) apie profašistinę Šaulių
sąjungos orientaciją, neturėjimas savo
teritorijos, lietuvių užimtumas, jiems
aktyviai dalyvaujant įvairių visuo-
meninių organizacijų veikloje ir kt. Ta-
čiau Organizacinio branduolio narių
pastangomis, padedant Lietuvos dip-
lomatinės tarnybos vadovui Stasiui
Lozoraičiui, Lietuvos įgaliotajam mi-
nistrui Washingtone Povilui Žadei-
kiui, VLIK’o pirmininkui prel. Myko-
lui Krupavičiui, P. Kersteno komitetui
ir kitiems, per beveik dvejus metus tru-
kusį darbą pavyko įteisinti LŠS išei-
vijoje veiklą JAV-ose ir Kanadoje.

Kadangi nuo pat pradžios buvo lai-
komasi griežto įsitikinimo, jog Šaulių
sąjunga turi būti atkurta vadovaujan-
tis Vlado Putvinskio ideologijos prin-
cipais, tinkamiausia proga išeiti į vie-
šumą su LŠS atkūrimo mintimi buvo V.
Putvinskio 25 m. mirties metinių mi-
nėjimas 1954 m. kovo mėnesį. 1954 m.
kovo 7 d. Tėvynės mylėtojų draugijos 2-
ajai kuopai organizavus V. Putvins-
kio mirties metinių minėjimą, kuria-
me dalyvavo per 100 tautiečių, Čikagos
Lietuvių auditorijoje buvęs LŠS virši-
ninkas plk. Mykolas Kalmantas ini-
ciatyvinės grupės vardu susirinku-
siems buvusiems šauliams ir visuo-
menei viešai paskelbė apie organiza-
cijos atkūrimą Lietuvos šaulių sąjun-
gos tremtyje vardu. 1954 m. kovo 7 d. ir
tapo LŠS tremtyje (dabar LŠS išeivijo-
je) atkūrimo data.

Nukelta į 11 psl.

Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) parengė fo-
tografijų parodą „Šauliai – 1991 m. Par-
lamento gynėjai”, kuri eksponuoja-

ma LR Seime, Vitražo galerijoje. Paroda
skirta paminėti 2019-ųjų – Lietuvos šaulių
sąjungos metų pradžią ir Sausio įvykius.
1919 m. įsikūrusios LŠS tikslas buvo įtvirtinti
šalies nepriklausomybę, kovojant su į šalį be-
siveržiančiais priešais. Apsisukus istorijos ra-
tui, 1991 m. šauliai vėl stojo ginti šalies ne-
priklausomybės – LR Aukščiausios Tary-
bos rūmų apsaugoje įvairiu laiku dalyvavo
per 300 šaulių, iš kurių net 178 šauliai buvo
apdovanoti Sausio 13-osios atminimo me-
daliu. už Lietuvos nepriklausomybę savo gy-
vybes paaukojo septyniolikmečiai jaunieji
šauliai Darius Gerbutavičius ir Ignas Šimu-
lionis, šaulys, pasienietis Gintaras Žagu-
nis.

Sausio 12 d. Seime vykusio atidarymo
metu pagerbti ne tik Lietuvos Laivės gynėjai,
bet ir paminėta LŠS sąjungos 100-mečio pra-
džia, LŠS atkūrimo išeivijoje 65-metis bei at-

kūrimo Lietuvoje 30-osios metinės. Parodą atidarė ir susirinkusius svečius sveikino LŠS
vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna, prof. Vytautas Landsbergis, Seimo pirmininkas Vik-
toras Pranskietis, LR krašto apsaugos viceministras Vytautas umbrasas, Lietuvos ka-
riuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas.

Vaidoto Okulič-Kazarino nuotraukos

Šauliai minėjo Laisvės dieną
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Netikėjo, kad leidinys atsilaikys 17 metų

Padėkos žodį sakydamas arkivyskupas emeritas
S. Tamkevičius priminė, jog būtent premijos įteiki-
mo dieną sukako lygiai 50 metų, kai jis, tuomet Vil-
kaviškio parapijos vikaras buvo iškviestas apklausai
į KGB Vilkaviškio poskyrį apklausai – gerą valandą
jis buvo kamantinėjamas apie laišką, kurį pasirašė
63 Vilkaviškio vyskupijos kunigai. Tas laiškas buvo
skirtas ne partijos vadovybei, bet vyskupams ir
jame buvo reiškiamas susirūpinimas dėl Kauno ku-
nigų seminarijos – per metus į ją galėjo stoti tik 5 kan-
didatai, o kasmet mirdavo apie 30 kunigų.

„Mane kamantinėjo, kodėl aš rinkau parašus, o
aš tam saugumiečiui tada pasakiau – tai vidinis mūsų
bažnyčios reikalas, jūsų tai neliečia, ir tokie klausi-
mai tolygūs klausimui apie tai, kokius apatinius rū-
bus aš vilkiu”, – prisiminė atsiimdamas premiją S.
Tamkevičius, pridurdamas, jog po to pokalbio jau
buvo iškviestas daug ilgesniam kamantinėjimui į Sau-
gumo komitetą Vilniuje. Būtent tomis dienomis ir at-
sirado mintis, kad reikia pogrindžio laikraščio, ku-
ris fiksuotų visa tai, kas vyksta Lietuvoje, kaip per-
sekiojami tikintieji, kaip neleidžiama mokyti religijos

S. Lozoraičio premija – už lietuvišką ir tiesos žodį

Istorinėje Prezidentūroje susirinko daug žmonių, norinčių
pagerbti premijos laureatus.

„Lietuvių godos” leidžiamos jau 25-erius metus.

Mėnraštis pasiekia ir Ameriką bei Kanadą

Leidinys visada buvo platinamas nemokamai,
nes Gudijos lietuviai dėl kuklių pensijų ir mažų at-
lyginimų vargu ar galėtų jį įsigyti. „Lietuvių godos”
platinamos per lietuviškas mokyklas, bažnyčias ir
paštu. Per ketvirtį amžiaus buvo momentų, kai dėl
lėšų trūkumo leidiniui grėsė uždarymas, bet visada
atsirasdavo žmonių ir organizacijų, kurios parem-
davo jo leidimą. Tarp jų buvo ir Tautos fondas, ir
ypač daug jo leidimui nusipelniusi jau minėta
LKRŠ, kasmet paremianti jo leidimą 4–5 tūstančiais
dolerių. Mėnraščio leidybai buvo panaudota ir du
kartus gauta prelato J. Prunskio premija.

Redaktorė džiaugiasi, kad „Lietuvių godas”
skaito net tik Baltarusijoje ir Lietuvoje – laikraštis
pasiekia Ameriką, Kanadą, Australiją, Šveicariją,
Angliją, Lenkiją, Rusiją. Ji apgailestauja, kad Am-
žinybėn jau išėjo ištikimieji skaitytojai iš JAV – am-
basadorius Algirdas Žemaitis, poetas Bernardas
Brazdžionis, rašytoja Alė Rūta, leidinio iniciatorius
B. Krokys, dainininkas Bronius Seliukas, Aldona
Prunskienė, Eugenija Bulotienė,  iš Kanados – il-
gametė skautų vadovė Prima ir Bronius Sapliai, iš
Australijos – Bronius Jurgelionis ir rašytoja Agnė
Lukšytė-Meiliūnienė bei daugelis kitų. 

„Lietuvių godose” pasakojama apie lietuviškų
mokyklų kūrimąsi ir veiklą, aptariamas lietuvių ben-
druomenių gyvenimas Gudijoje. Čia informuojama
ir apie aktualiausius Lietuvos bei pasaulio įvy-
kius, lietuviškų mokyklų veiklą, sveikinami jubi-
liatai, aprašomi renginiai, puoselėjamos tradicijos
ir papročiai.

Liūdna, bet atsiranda lietuvių, jau nežinančių,
kas yra etninės žemės ir jose gyvenantys žmonės.
Mūsų tiesioginė pareiga yra išsaugoti šį Lietuvos is-
torijos gabalėlį, užpildyti istorinių žinių spragą
tarp jaunuomenės, kad netaptume savo istorijos ne-
žinančiais vaikais. O juk ilgamečiai Lietuvos oku-
pantai kaip tik to ir siekė, kad užmirštume savo is-
toriją ir visokiais būdais ją trynė iš mūsų atminties,”
– teigia M. Šaknienė. 

Savo rašiniais „Lietuvių godoms” dabar talkina
ne tik vietos lietuviai, bet ir autoriai iš JAV – kuni-
gas Kęstutis Žemaitis iš Clevelando, Jurgis Valaitis
iš Baltimorės. Visų jų dėka leidinys pasiekia savo
skaitytojus jau ketvirtis amžiaus ir tikimasi, kad jis
gyvuos dar daug metų.

vienas atsidūrė tremtyje, buvo nuteista apie 15 žmo-
nių. „Matyt, toks buvo Viešpaties planas, bet Viešpats
veikia per žmones,” – sakė jis, dar kartą dėkodamas
už įvertinimą.

„Lietuvių godos” lanko lietuvius 
jau 25-eri metai

Iškilmių metu premija taip pat buvo teikta žur-
nalistei M. Šaknienei. Jos redaguojamas laikraštis
„Lietuvių godos” leidžiamas jau 25-erius metus, iš-
laikomas iš aukų, nemokamai platinamas Baltaru-
sijoje gyvenantiems lietuviams per Gervėčių, Pele-
sos bažnyčias, lietuviškas Rimdžiūnų, Pelesos vidu-
rines mokyklas ir sekmadienines Gardino, Lydos,
Usonių  mokyklas. M. Šaknienė laikraštį maketuoja
ir paruošia spaustuvei savo bute,  informaciją straips-
niams renka asmeninėmis ryšio priemonėmis. 

Pasak vertinimo komisijos narių, labai reika-
lingas, lietuvybės židinėliams istorijos audrų nuo
valstybės kamieno  atplėštose lietuviškose salelėse
neleidžiantis užgesti laikraštis pasirodo tik dėl di-
džiulio laureatės, negalvojančios apie pelną, entu-
ziazmo. Mūsų kuklioji kolegė visada ėjo ir būna ten,
kur skambaus vardo neužsidirbsi, pasakoja apie
žmones, nelabai lepinamus žiniasklaidos dėmesio. 

Pristatydama M. Šaknienę, Lietuvos žurnalistų
draugijos Vilniaus skyriaus pirmininkė akcentavo, jog
ši laureatė, gimusi Dzūkijoje, Vilniaus universitete bai-
gusi lietuvių kalbos ir literatūros studijas jau 25-erius
metus sunkiomis aplinkybėmis nenutrūkstamai lei-
džia laikraštį Gudijos lietuviams „Lietuvių godos” –
yra jo redaktorė, leidėja, straipsnių autorė, iliustra-
torė ir kartu platintoja. Ji – ir dviejų poezijos knygų
„Vienatvės skonis” bei „Laiko spalvos” autorė,  Sta-
sio Rapalionio premijos laureatė, o „Lietuvių godoms”
net du kartus yra skirta daug metų Čikagoje gyve-
nusio prelato Juozo Prunskio premija.

Tardama padėkos žodį M. Šaknienė sakė, jog 2018
metai jai ypač įsiminė dviem įvykiais – tai popiežiaus
Pranciškaus, Lietuvoje raginusio nepamiršti savo šak-
nų vizitu ir ta diena, kai sužinojo apie S. Lozoraičio
premijos skyrimą  jai. 

Leidinio iniciatorius – JAV lietuvis

Redaktorė ypač dėkojo daug metų laikraščio lei-
dimą remiančiai Lietuvių katalikų religinės šalpos
(LKRŠ) organizacijai New Yorke, tai pat dviem iški-
liems dvasininkams – pernai iš Jungtinių Amerikos
Valstijų į Lietuvą sugrįžusiam gyventi vyskupui eme-
ritui Pauliui Baltakiui, kuris yra lankęsis Gudijos
krašte ir savo akimis matęs, koks didelis ten savo laik-
raščio poreikis bei prelatui Edmundui Putrimui, ku-
ris nuo 2003 metų yra Lietuvos vyskupų konferencijos
paskirtas delegatas užsienio lietuviams katalikams.
Jie labai gerai suprato, kaip svarbu už Lietuvos ribų,
Gudijoje gyvenantiems lietuviams turėti savo leidi-
nį.

Pirmasis „Lietuvių godų” numeris pasirodė 1993
metų gruodžio 10 dieną, ir per tą laiką jau išėjo 303
leidinio numeriai. Mėnraščio sumanytojas buvo
žurnalistas Bernardas Šaknys, po pusmečio leidinį
perdavęs į žmonos M. Šaknienės rankas. O idėją leis-
ti „Lietuvių godas” pasiūlė Amerikos lietuvis iš
Pennsylvania valstijos Bronius Krokys (1917–2010),
kai sužinojo, kad Gudijos lietuviai niekada neturė-
jo jokio leidinio gimtąja lietuvių kalba ir pasiūlė jiems
parengti bent sienlaikraštį. Laikraščio leidimo idė-
ją parėmė tarptautinis Gervėčių klubas.

B. Krokys, daugeliui žinomas kaip puikus dai-
nininkas, gimęs netoli nuo Marijampolės esančioje
Mockavoje, Antrojo pasaulinio karo metais pateko į
vokiečių nelaisvę, jų darbo stovyklą, iš kur buvo iš-
vaduotas amerikiečių ir trejiems metams išsiųstas
į perkeltųjų asmenų stovyklą. Po karo B. Krokys at-
vyko į Ameriką, apsigyveno Rochesteryje, vėliau per-
sikėlė ir daug metų gyveno Philadelphijoje.

„Per tą dvidešimt penkerių metų laiką buvo vis-
ko – šilto ir šalto, juodo ir balto, bet visada lydėjo ti-
kėjimas, kad mėnraštis reikalingas jo skaitytojams,
ypač ten, anapus valstybinės sienos, etninių žemių
lietuviams, laukiantiems jo kaip išdžiūvusi žemė lau-
kia lietaus, ieškantiems jame savo gyvenimo at-
spindžių, žinių iš Tėvynės Lietuvos, kurios dalimi esą
jie visada jautėsi, tik išduoti, užmiršti už valstybinės
sienos, palikti svetimųjų valiai,” – taip rašo M. Šak-
nienė, minėdama leidinio 25-metį.

vaikų, nes pasaulis nieko apie tai nežino. Tai buvo pati
,,Kronikos” gimimo pradžia.

„Už metų gimė kitas dokumentas dėl kunigų per-
sekiojimo, tikėjimo laisvės varžymo. Tą laišką pasi-
rašė 17 tūkstančių Lietuvos tikinčiųjų, ir jį per
Jungtines Tautas išsiuntėme tuomečiam Sovietų
Sąjungos vadovui Leonidui Brežnevui. Jau tada tu-
rėjau medžiagos pirmajam ‘Kronikos’ numeriui apie
tris nuteistus kunigus už vaikų katekizaciją. Tada ma-
nėme, kad leisime šį leidinį kokius dvejus-trejus me-
tus – būtent tiek laiko Maskvoje disidentai spėdavo
leisti kokį nors savo leidinį, kol saugumas jį susek-
davo ir uždarydavo. Negalėjome net pagalvoti, kad
‘Kronika’, kuriai pavadinimą pasiūlė kardinolas
Vincentas Sladkevičius, gyvuos ir tiesos žodį skelbs
net 17 metų”, – sakė S. Tamkevičius.

Jis priminė, kad KGB turėjo šimtus informatorių,
po pirmojo numerio pasirodymo iš karto buvo užvesta
byla, visoje Lietuvoje vienu metu atlikta apie 50 kra-
tų, buvo atimta spausdinimo įranga, konfiskuota da-
lis ,,Kronikos” egzempliorių, bet nepaisant visko nau-
ji numeriai ėjo vienas po kito, nors dėl šio leidinio ne

Premijos mecenatas K. Starkevičius.

Premija S. Tamkevičiui. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Valstybės lėšomis aiškins referendumo svarbą
Vilnius (ELTA) – Seimas pavedė

vyriausybei valstybės biudžeto lėšomis
informuoti visuomenę apie referen-
dumo dėl dvigubos pilietybės svarbą
Valstybės ir Tautos gyvenimui arba
įgalioti tai atlikti kitas institucijas.

Privalomasis referendumas dėl
dvigubos pilietybės vyks šių metų ge-
gužės 12 ir gegužės 26 dienomis.

Šalies piliečiams bus siūloma ap-
sispręsti dėl šio Konstitucijos 12
straipsnio teksto: „Lietuvos Respubli-
kos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais

konstitucinio įstatymo nustatytais pa-
grindais.

Lietuvos Respublikos pilietis pagal
kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nu-
statytus Lietuvos Respublikos pasi-
rinktos europinės ir transatlantinės in-
tegracijos kriterijus atitinkančios vals-
tybės pilietybę, Lietuvos Respublikos
pilietybės nepraranda. Kitais atvejais
Lietuvos Respublikos pilietis negali
būti kartu ir kitos valstybės pilietis, iš-
skyrus konstitucinio įstatymo nusta-
tytas išimtis.”

Pokštas su užrašu „Gabrielius“ ant taikinio  
Vilnius (BNS,

LRT) – Kolegų pokš-
tą, kai Seime šie ap-
žiūrinėjo taikinį su
užrašu „Gabrie-
lius”, „valstiečių”
lyderis Ramūnas
Karbauskis vertina
kaip užribinį hu-
morą.

„Žmogus žmo-
gui parodė, pasi-
juokė, tai nebuvo
tikslas viešai tyčio-
tis, kažkaip kitaip.
Čia skonio reikalas (...). Aš į šią vietą
žiūriu kaip į tam tikrą humorą, galbūt
tokį šiek tiek užribinį, bet ką darysi –
mes tokioje visuomenėje gyvename,
kur tai priimtina”, – teigė valdančių-
jų lyderis.

Sausio 11dieną fotografai užfik-
savo, kaip svarstant LRT įstatymo pa-
taisas, plenarinių posėdžių salėje so-
cialdemokratų darbo frakcijos seniū-
no pirmasis pavaduotojas Artūras
Skardžius ir „valstiečių” atstovės – Tei-
sės ir teisėtvarkos komiteto pirmi-
ninkė Agnė Širinskienė bei Seimo pir-
mininko pirmoji pavaduotoja Rima

Baškienė – aptaria šaudykloje naudo-
jamą suvarpytą taikinį, virš kurio už-
rašas – „Gabrielius”.

A. Skardžius tinklalapiui tikino,
kad omenyje neturėjo opozicinių kon-
servatorių vadovo Gabrieliaus Lands-
bergio, tačiau pastarasis teigė, kad
tai, ką turėjo omenyje A. Skardžius, ro-
dydamas A. Širinskienei suvarpytą
taikinį su žmogaus siluetu ir su jo var-
du, „yra visiškai aišku”.

G. Landsbergis teigė Seimo salėje
sulaukęs nuoširdaus Seimo vicepir-
mininkės „valstietės” R. Baškienės
at siprašymo už kolegų elgesį.

Vietoj turėtos žemės – kompensacijos mišku 
Vilnius (BNS) – Seimas leido da-

liai žmonių pakeisti savo valią ir pra-
šyti už miestuose valstybės išperkamą
jų turėtą žemę kompensuoti lygiaver-
čiu mišku. 

Tai gyventojai galės padaryti
iki šių metų gegužės. Tokia išimtis ga-

lios tik tiems gyventojams, kurie po
1995 metų birželio 1-osios pateikė pra-
šymus atgauti žemę miestuose. 

2014–2015 metais Seimas jau buvo
leidęs gyventojams už jų turėtą žemę
mieste gauti kompensaciją ne pini-
gais, o mišku. 

Kariuomenė iš nemalonios istorijos nepasimokė 
Vilnius (BNS) – Kariuomenė to-

liau įsigyja prekes iš verslininkų,
prieš kelerius metus nuskambėjusių
„auksinių šaukštų” istorijoje, kai įran-
kiai buvo perkami už keliskart dides-
nę, nei rinkos kainą.

Po kilusio skandalo įmonė „Nota
Bene” buvo įtraukta į juoduosius są-
rašus ir nebegali dalyvauti valstybi-
niuose  viešuosiuose pirkimuose, ta-
čiau Krašto apsaugos ministerijai pri-
klausanti Gynybos resursų agentūra
toliau perka prekes iš kitos akcininkų
įsteigtos įmonės „ProGear LT”. Vienas
paskutiniųjų sandorių – 42 palapinės,
kurių bendra vertė siekia beveik 130
tūkst. eurų.

Krašto apsaugos ministras  Rai-
mundas Karoblis sako, kad nepaisant
savininkų, į juoduosius sąrašus neį-
traukta įmonė gali dalyvauti viešuo-

siuose pirkimuose ir ministerija pri-
valo skelbti ją laimėtoja, jei „yra geras
kainos ir kokybės santykis”.

Pernai su įmone „ProGear LT” ka-
riuomenė sudarė šešias sutartis, dau-
giausiai susijusias su automobilių ir
karinės technikos detalėmis. 

Skandalas dėl vadinamųjų auksi-
nių šaukštų kilo, kai Viešųjų pirkimų
tarnyba 2016 metų rugpjūtį paskelbė,
kad įvairius virtuvės įrankius iš
„Nota Bene” kariuomenė pirko aštuo-
nis kartus brangiau nei rinkoje. 

Vilniaus miesto apylinkės teismas
„auksinių šaukštų” byloje taip pat kal-
tu dėl sukčiavimo pripažino buvusį ben-
drovės „Nota  Bene” vadovą Andrių
Jazgevičių ir skyrė jam 7 tūkst. eurų
baudą. Jis pripažintas kaltu už tai, kad
dalį kariuomenei parduodamų prekių
pažymėjo svetimu prekės ženklu.

Bus Lietuvos vardo diena
Vilnius (ELTA) – Į Atmintinų die-

nų sąrašą įtraukta kovo 9-oji – Lietuvos
vardo diena. 

Tikimasi, kad tokia diena pa-
skatins visuomenę atkreipti didesnį

dėmesį į rašytinės Lietuvos istorijos
pradžią, skatins puoselėti istorinę
atmintį, domėtis Lietuvos praeitimi,
ugdys visuomenės tautinę savimo-
nę.

JAV ambasadorius grasina sankcijomis 
Frankfurtas prie Maino, Vo-

kietija (BNS) – JAV ambasadorius
Vokietijoje perspėjo dėl sankcijų fir-
moms, susijusioms su dujotiekiu iš Ru-
sijos „Nord Stream 2”.

Ambasadorius  Richard Grenell
kelioms kompanijoms nusiuntė laiš-
kus, kuriuose „primena, kad bet ko-
kioms kompanijoms, veikiančioms
Rusijos energetikos eksporto dujotie-
kio sektoriuje, iškilęs... JAV sankcijų
pavojus”.

„Nord Stream 2” ir „TurkStream”,
numatančio dujotiekį per Juodąją jūrą,
remiančios firmos „aktyviai kenkia
Ukrainos ir Europos saugumui” rašė
R. Grenell.

Rusijos Europai aktyviai peršamą
antrąjį dujotiekį per Baltijos jūrą iki
Vokietiją Rusijos dujų milžinė „Gazp-
rom” tikisi nutiesti iki 2020 metų pra-
džios. 55 mlrd. kubinių metrų metinio
pralaidumo vamzdynas padvigubin-
tų šio rusiškų dujų eksporto korido-
riaus pajėgumą ir leistų eliminuoti Uk-

rainą kaip jų tranzito valstybę.
„Nord Stream 2” projektas kelia

nuogąstavimus, kad Rusija įgis per-
nelyg didelę kontrolę Europoje. Jam
aktyviai priešinasi kai kurios Europos
Sąjungos narės, tarp jų – Lietuva ir
Lenkija, kurios jį laiko ne ekonominiu,
o politiniu.

JAV valdžios institucijos,
„Nord Stream 2” projektą vertinančios
itin neigiamai, svarsto įvairias ato-
veikio jo įgyvendinimui priemones.

Vienintelis „Nord Stream 2” pro-
jektą vystančios, Šveicarijoje regist-
ruotos bendrovės „Nord Stream 2” ak-
cininkas yra Rusijos koncernas „Gazp-
rom”, o jo partneriai jame – Vokietijos
„Wintershall” bei „Uniper”, Austri-
jos OMV, Prancūzijos „Engie”, Di-
džiosios Britanijos ir Nyderlandų
„Dutch Shell” – yra finansavimo dali-
ninkai ir būsimos naudos gavėjai.

Vokietija, kurią remia Prancūzija
ir Austrija, laiko „Nord Stream 2” pro-
jektą „grynai ekonominiu”.

D. Trump neigia slėpęs susitikimų detales
Washing-

ton (BNS) – JAV
prezidentas Do-
nald Trump at-
metė laikraščio
„The Washing-
ton Post” prane-
šimą, kad jis at-
sisakė pateikti
JAV vyriausy-
bės aukšto ran-
go pareigūnams
savo pokalbių su
Rusijos prezi-
dentu Vladimi-
ru Putinu deta-
les.

Duodamas interviu televizijai „Fox
News”, D. Trump absurdišku pavadi-
no  „The Washington Post” straipsnį,
kuriame reiškiami įtarimai, kad pre-
zidentas labai stengėsi nuslėpti savo de-
rybų su V. Putinu turinį ir net konfis-
kavo savo vertėjo užrašus bei liepė jam
neaptarinėti to, kas buvo pasakyta.

D. Trump sakė, kad  pokalbis su
V. Putinu Helsinkyje 2018 metų liepą
buvo puikus.

Paklaustas, kodėl neskelbiamos

beveik dvi valandas trukusio pokal-
bio detalės, D. Trump atsakė: „Kalbė-
jausi kaip ir kiekvienas prezidentas. Su-
sėdi su įvairių šalių prezidentais... Mes
kalbėjomės apie Izraelį ir Izraelio ap-
saugojimą, ir daug kitų dalykų... Nieko
neslepiu, negalėčiau mažiau (dėl to) rū-
pintis. Noriu pasakyti, (kad) tai taip ab-
surdiška.”

Nėra jokių detalių įrašų
apie  D. Trump asmeninius pokalbius
su V. Putinu, įvykusius penkiose vietose
per pastaruosius dvejus metus.

Th. May perspėjo parlamentarus
Londonas (BNS) – Britų ministrė

pirmininkė Theresa May  perspėjo
parlamentarus, besirengiančius bal-
suoti prieš jos „skyrybų” su Europos
Sąjunga susitarimą, kad „Brexit” neį-
vykdymas būtų „katastrofiškas ir ne-
atleistinas piktnaudžiavimas pasiti-
kėjimu demokratija”.

Th. May, kuri bando išgelbėti savo
išstojimo susitarimą, pasiektą per pu-
santrų metų trukusias derybas su blo-
ku, parlamentarams pasakė, kad jie

per balsavimą negali nuvilti „Brexit”
šalininkų.

Didžioji Britanija iš ES turi išsto-
ti kovo 29 dieną, bet dar galutinai ne-
patvirtino išstojimo sąlygų.

Ministrė pirmininkė kartą jau
atidėjo Bendruomenių Rūmų balsavi-
mą dėl jos plano. Tokį žingsnį gruodžio
mėnesį ji žengė norėdama išvengti
pralaimėjimo, tačiau atrodo, kad sau-
sio 15 dieną parlamentarai vis tiek at-
mes jos planą.

Viršūnių susitikimą rengs Vietname? 
Honkongas (BNS) –  Washingto-

nas pasiūlė Pyongyang surengti antrą
JAV prezidento Donald Trump ir Šiau-
rės Korėjos lyderio Kim Jong Un su-
sitikimą Vietname vasario mėnesį.

Birželį Singapore surengtame pir-
mame susitikime lyderiai pasirašė
miglotą dokumentą, kuriuo Kim Jong
Un pažadėjo, kad bus siekiama „Ko-
rėjos pusiasalio denuklearizaci-
jos”. Tačiau nuo tada derybose faktiš-
kai nebuvo pasiekta pažangos, Pyon-
gyang ir Washington, turinčiam 28

500 karių Pietų Korėjoje, nesutariant,
ką tai turėtų reikšti. 

Šiaurės Korėja reikalauja sušvel-
ninti jai taikomas tarptautines sank-
cijas, įvestas dėl jos branduolinių gink-
lų bei raketų programų. JAV nori, kad
šios priemonės liktų galioti, kol Pyon-
gyang atsisakys savo ginklų, o tokio pa-
žado jis kol kas viešai nėra davęs.

JAV ne kartą skelbė, kad klausi-
mas dėl antro Washington ir Pyon-
gyang viršūnių susitikimo yra svars-
tomas.

Lig šiol visiškai nėra paskelbta nei apie vieną iš penkių vykusių D.
Trump ir V. Putino susitikimo detalių. Business Insider nuotr. 

Seimo nariai smagiai juokėsi iš šaudyklos taikinio, su aiškiomis
užuominomis į G. Landsbergį. LRT nuotr.
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We Thought We’d Be Back Soon
18 Stories of Refugees 1940–1944
Knygos ,,Manėm, kad greit grįšim” angliškas vertimas

Redaktorės: 

DALIA STAKĖ ANYSAS
DALIA CIDZIKAITĖ
LAIMA PETRAUSKAS VANDERSTOEP

Praeitais metais pasirodė knygos ,,Ma-
nėm, kad greit grįšim” angliškas vertimas,
pavadintas ,,We Thought We’d Be Back
Soon”.  Įvadose redaktorės Dalia Cidzi-
kaitė ir Laima Petrauskas Vanderstoep
paaiškina angliško vertimo atsiradimo ap-
linkybes.  O redaktorė Dalia Stakė Any-
sas pateikia tų laikų istoriją, paaiškina
tremtinių stovyklų atsiradimą. Knygos
ang liškas vertimas ypač taikomas išeivijoje gyvenantiems lietuvių
tremtinių vaikams, vaikaičiams, kuriems anglų kalba labiau prieinama.
Tai puiki proga jiems susipažinti su pergyvenimais, kuriuos patyrė jų tė-
ve liai, seneliai, proseneliai, palikę Lietuvą Antrajam pasauliniam karui
besibaigiant. Tai puiki dovana draugams nelietuviams, kurie mažai su-
pranta, kaip ir kodėl lietuviai išeiviai bėgo į Vakarus. Knygą finansavo
Lie tuvių Fondas, išleido ,, Aukso žuvys” leidykla.  

Knygą ,,We Thought We’d Be Back Soon” 

galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. 
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis - 9,25 proc.,

persiuntimas paštu - 5 dol.) 

Teiraukitės tel. 773-585-9500

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirurgAi AKiŲ LigoS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DAntŲ gyDytojAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Gerbiamam 

A † A
Prof. ARŪNUI LIULEVIČIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą AUŠRE -
LEI, VĖJUI, GYČIUI, SAULEI, jų ir a. a. AUKSĖS šei -
moms.

Kartu liūdime netekę šio pavyzdingo asmens.

Rimas, Stasys ir Živilė Rudžiai

Atkelta iš 8 psl.

LŠS atkūrimas Lietuvoje

1988 m. pradėjus gausti tautinio at-
gimimo varpui, didžiulė dalis Lietuvos
sūnų ir dukrų įsijungė į atkurtų tau-
tinių organizacijų ir partijų bei Lie-
tuvos persitvarkymo sąjūdžio veiklą,
norėdami savo darbu priartinti Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimą. Tuo
metu tarp Sąjūdžio „žaliaraiščių“ ak-
tyvo užgimė ir šauliškoji idėja, kurios
samprata buvo suvienyti patriotiškai
nusiteikusius, pasiryžusius kovoti už
valstybingumo atstatymą piliečius, o
vėliau, atgavus Nepriklausomybę, ją
stiprinti ir ginti. 

Mintis atkurti Šaulių sąjungą kilo
LPS Kauno saugos būrių („žaliaraiš-
čių“) vadų ir aktyvo susirinkime 1989
m. gegužės 12 d. Kauno komprojekto sa-
lėje. Saugos būrių vadas Romas Zykus
buvo nepatenkintas susidariusia pa-
dėtimi (nariai neatvykdavo, neveikė ry-
šių sistema, trūko informacijos ir kt.)
būrių struktūrose ir buvo sprendžia-
mas klausimas, kaip sugriežtinti draus-
mę, tvarką ir organizuotumą. Tuomet
buvo pasiūlyta saugos būrių pagrindu
atkurti Šaulių sąjungą su karinės or-
ganizacijos drausme ir struktūromis.
Šis pasiūlymas daugumos vadų nebu-
vo priimtas ir sulaukė tam tikros kri-
tikos: vieniems atrodė, kad dar per
anksti kalbėti apie sukarintos organi-
zacijos atkūrimą, kitus gąsdino pats pa-
vadinimas, treti nepritarė remdamie-
si „militarizavimo“ pavojumi, o dar kiti
išsigando Maskvos rankos. Tačiau ši
mintis išliko ir buvo toliau brandina-
ma saujelės LŠS atkūrimo entuziastų:
Stasio Ignatavičiaus, Algimanto Ra-
gelio, Vytauto Zenkaus, Romo Zykaus,
Ovidijaus Bernatonio, Vytauto Ka-
minsko, Algirdo Kodelsko, Liutauro
Katiliaus, Valdemaro Leonavičiaus.
Šiandien daugelio iniciatyvinės grupės
narių nėra šaulių gretose – vieni neiš-
laikė įtampos, kiti ilgainiui nepritarė
veiklos kryptims, treti buvo išprašyti,
o penkti – jau mirę.

Iniciatyvinės grupės nariai pra-
dėjo plačiai propaguoti šauliškumo
idėjas, nuolat vykdavo šios grupės pa-
sitarimai, į kuriuos su kiekviena die-
na atvykdavo vis daugiau LŠS atkūri-
mo šalininkų, buvo užmegzti ryšiai su
Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Varė-
nos, Gargždų, Marijampolės ir kitų

vietovių beatsikuriančiais šauliais,
sudaryta Laikinoji taryba, kurios pir-
mininku tapo Romas Zykus. Jau
1989 m. birželio 1 d. Lietuvos demok-
ratų partijos ir Tremtinio klubo orga-
nizuotame minėjime, skirtame tarp-
tautinei vaikų gynimo dienai, Kauno
Dainų slėnyje LŠS atkūrimo iniciaty-
vinės grupės laikinosios tarybos atsa-
kingasis sekretorius Stasys Ignatavi-
čius viešai paskelbė apie atkuriamą
Šaulių sąjungą ir pakvietė burtis į šią
organizaciją. 

Sąjungos atkūrimo kelyje pasitai-
kė daug sunkumų, įtariai buvo žiūrima
dėl pavadinimo. Buvo net priekaištų,
jog mes galime sužlugdyti Sąjūdžio
pradėtą Nepriklausomybės atgavimo
darbą. Negailėjo negerų žodžių (buvo-
me vadinami ekstremistais ir reketi-
ninkais) ir kai kurie LPS Kauno tary-
bos nariai. Bet mes, iškentę užgaulio-
jimus, įveikę sunkumus, dirbome savo
darbą. Rugsėjo 20 d. Prisikėlimo baž-
nyčioje pašventinę tautinę vėliavą
(Šaulių sąjungos vėliavos nespėta pa-
siūti), 18 Lietuvos šaulių sąjungos at-
kūrimo iniciatyvinės grupės narių iš-
vyko į Kelmę prisiekti prie sąjungos
įkūrėjo, ideologo ir pirmojo viršininko
Vlado Putvinskio kapo. Ši diena ir lai-
kytina oficialia Lietuvos šaulių są-
jungos atkūrimo data. Atkurta Šaulių
sąjunga augo ir stiprėjo. Atsikūrė nau-
ji būriai, jie jungėsi į kuopas, rinktines.
Algimanto Ragelio ir Algirdo Kodels-
ko pastangomis buvo pradėtas leisti
„Šaulių archyvas“ (buvo išleisti 4 nu-
meriai), kuriame buvo spausdinama
medžiaga apie tarpukario Šaulių są-
jungos įsteigimą ir jos veiklą. Buvo už-
megzti ryšiai su Šaulių sąjunga trem-
tyje ir nutarta dėl glaudaus bendra-
darbiavimo.

1990 m. vasario 15 d. Kaune įvyko
LŠS atkuriamoji konferencija, kurios
metu buvo patvirtinti LŠS Statutas ir
Įstatai, išrinkta LŠS Centro valdyba ir
pirmininkas. Netrukus po Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbimo, 1990
m. kovo 23 d., Lietuvos Respublikos Mi-
nistrų Taryboje nutarimu Nr. 78 buvo
įregistruoti LŠS Įstatai. Šaulių sąjun-
ga tapo juridiškai pripažinta valstybės
organizacija. 

Stasys  Ignatavičius – LŠS atkūri-
mo  iniciatyvinės  grupės narys ir LŠS
V. Putvinskio-Pūtvio klubo preziden-
tas.                                                            

Trys reikšmingos Šaulių
Sąjungos datos

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.draugas.org

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) sausio 20 d. val. r. švęsime antrąjį eilinį
metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą at-
našaus kunigas Gediminas Keršys. Lietuviš-
kos Mišios taip pat laikomos kiekvieną ket-
virtadienį 8:30 val. r. Kviečiame dalyvauti.

� New Yorke studijuojantis lietuvių jaunimas
kviečia bendruomenę į susipažinimo-diskusijų
popietę, kuri vyks SLA patalpose vasario 3 d.,
sekmadienį, nuo 3 val. p. p. Popietės metu
studentai pristatys savo veiklą, pomėgius ir dar-
bus. Po pranešimų vyks diskusija su įvairių kar-
tų lietuvių bendruomenės atstovais apie šiuo-
laikinės Lietuvos viziją ir lietuvybės sklaidą už
Atlanto. Renginys vyks anglų ir lietuvių kal-
bomis. Bus vaišės. Daugiau informacijos
tel. 978-564-9904 arba el. paštu: justi-
nas.grigaitis@gmail.com

� Vasario 10 d. 3 val. p. p. Carl Sandburg
High School Performing Arts Center, 13300
S. La Grange Rd., Orland Park, IL vyks lie-
tuviško miuziklo ,,Šnekučiai” premjera. Dau-
giau informacijos tel. 630-640-9817 ir 773-
547-0520. 

� Vasario 12 d., antradienį, 7 val. v. Scan-
dinavia House, 58 Park Avenue, New York,
NY 10016, bus rodomas Roko Darulio ir Ro-
naldo Buožio dokumentinis filmas ,,Rūta” apie
olimpinę plaukimo čempionę Rūtą Meiluty-
tę. Kviečia LR generalinis konsulatas New Yor-
ke.

� JAV Lietuvių Bendruomenės Portlando apy-
linkės valdyba kviečia į iškilmingą Lietuvos Res-
publikos Nepriklausomybės minėjimą, kuris
vyks vasario mėn. 16 d. Latvių salėje. Pradžia
– 5:30 val. p. p. Kalbės Kovo 11-osios akto
signataras ir politikos apžvalgininkas Rimvy-
das Valatka. Koncertuos Portlando lituanisti-
nės mokyklos ,,Atžalynas” auklėtiniai bei tau-
tinių šokių grupė ,,Aitvaras”. Suneštinės vai-
šės. Daugiau informacijos: info@portlandlit-
huanians.com arba tel: 503-267-0804.

� Tarptautiniame Madisono festivalyje vasario
23 d., šeštadienį, 3:30 val. p. p. pasirodys
,,Žaibo” šokėjai. Festivalis vyks Capitol Thea-
ter of the Overture Center. Atvykite pasigro-
žėti lietuvių šokėjų programa!

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Sekmadienį šv. Mišių metu
Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje Sausio
13-osios aukos buvo pa-
minėtos jų atminimui už-
degant žvakutes.

A. Kišonaitės-Marciulevičienės nuotr.

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus
„Draugo” išlaidoms sumažinti aukojo:

500 dol. A. ir D. Ratkelis, Laguna Beach, CA.
250 dol. John R. Dainauskas, Woodridge, IL.
100 dol. Algis A. Lukas, Weston, MA; Birutė Klio-

rienė, Pasadena, CA; Irena Raulinaitis, Daly City, CA.
Paul C. Mileris, Omaha, NE; Dana Butkus, Reseda,

CA.,Stasys K. Rudys, Portland, OR; Rimas Banys, Burr
Ridge, IL; Joan A. Stoškus, Palos Park, IL; Birutė Meš-

kelė, Arlington Heights, IL.
50 dol. Liucija Garliauskas, Oxford, MD; Robert A.

Vitas, Aurora, IL; Mary Radis, Schaumburg, IL; John
Kronkaitis, Fairfax, VA; Lydia T. Ringus, Lemont, IL;
Emilija Pretkelis, Palos Heights, IL; Jonas Variako-
jis, Lockport, IL; Patricia Nelia Paulauskas, Chicago,

IL; Gražina Blekaitis, Silver Spring, MD; Dalia J. Trakis,
Palos Hills, IL; Julius D. Matonis, Burbank, IL; Gražina Mačiuika, Storrs Manfld, CT.,Val
Ramonis, Lemont, IL.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą

Sausio 18 d., penktadienį, 6 val. v. Susivienijimo lietuvių Amerikoje
(SLA) patalpose, 307 West 30th Str., New York, NY, atidaroma ben-
dra SLA ir Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje paroda ,,Už
laisvę: Amerikos lietuvių parama Lietuvai kovoje už nepriklauso-
mybę ir pripažinimą”. Paroda veiks iki kovo 16 d.


