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Laikraštį remia A. ir A. A. Avižienių paramos ir labdaros fondas, Anykščių rajono savivaldybė 
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Švęsdami valstybės jubiliejų, džiaugiamės ir didžiuojamės
Lietuvos Nepriklausomybe. 

Su dėkingumu ir pagarba prisimename jos kūrėjus, kovotojus
ir gynėjus, paaukojusius už jos laisvę savo gyvybes.
Ne mažesnis iššūkis ir atsakomybė šiandien tenka 

mums visiems savo Tėvynę Lietuvą išlaikyti ir apsaugoti, 
ja rūpintis ir puoselėti, gražinti ir tobulinti.

Būkime verti protėvių iškovotos Laisvės dovanos
atsakingai ir protingai ją naudodami.

Skirkime jai savo gabumus, kilnius darbus ir sumanymus.
Teatsiranda daugiau tikėjimo ir pasitikėjimo savo valstybės ateitimi, 
jos žmonių galimybėmis, o jie tebūna laisvesni ir laimingesni!

Linkiu, kad kiekvienas Lietuvos žmogus 
su pasididžiavimu galėtų ištarti:

„ Aš tikrai myliu Lietuvą!” 
Su švente!

Nuoširdžiai – 
Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas  

prof. Tomas Ladiga

SU 100-uoju 
LAISVĖS GIMTADIENIU, 

BROLIAI IR SESĖS!

Lietuva lietuviui paprastai asocijuojasi su ąžuolu...
Alfredo Motiejūno nuotr. 

Nemažai anykštėnų jau spėjo įvertinti Jūsų 
įmonės sukurtus rankų darbo aliejus, lūpų 
balzamus, muilus, kremus. Nesirengiame jų 
reklamuoti. Mums šiuo atveju kur kas įdo-
miau, kaip, kodėl jauna, kūrybiška moteris iš 
didmiesčio atsidūrė provincijoje, t.y. Anykš-
čiuose?

Istorijos pradžios, matyt, reikėtų ieškoti 
vaikystėje... Gimiau ir augau šalia Vilniaus 
gražioj vietoj, miške. Tas gamtos, laisvės 
šauksmas manyje nuolat kunkuliavo. Todėl, 
kai patupdydavo mane uždaroj klasėj, prie-
šindavosi visa mano esybė! Nesuprasda-
vau, kodėl mokykloje tiek daug griežtumo, 
visokių taisyklių, apribojimų? Jau būdama 
trečiokė, išdrįsdavau pamokos metu išrėžti 
mokytojai: aš jūsų nesuprantu, man tokių 
dalykų nereikia, kodėl turėčiau atlikinėti tas 
neįdomias  užduotis? Mane drausmindavo, 
kartais net išprašydavo iš pamokų, o aš apsi-

Prie Šventosios pasijutau 
pagaliau sugrįžusi namo!
UAB „Pilnatvė“ direktorė ir VŠĮ „Gamtos Pilnatvė“ steigėja Renata PARAMO-
NOVA atsako į „Pasaulio anykštėno“ redaktorės Silvijos MAŽEIKYTĖS klausimus

džiaugusi nueidavau į mišką šalia mokyklos. 
Atsisėdus ant žemės, tiesiog žiūrėdavau į 
balą, klausydavausi garsų. Manyje viskas 
sukdavosi nerimo sūkuriu, vis bandydavau 
suprasti, ką tai reiškia?

Tėvai manęs nesuprasdavo, nes mokiau-
si labai gerai, be didelių pastangų, bet štai 
mano vidinės laisvės troškimas... Tėvai norė-
jo, kad jų mergaitė būtų gera, o aš buvau 
tikra maištautoja... Manęs klausdavo, ko gi 
aš noriu? Atsakydavau: noriu turėti sparnus, 
daryt, ką noriu, kas man įdomu! Namie 
augom su broliu, tėtis gana griežtas, dažnai 
nepaisė mano meniškos prigimties ir kriti-
kuodavo kitoniškumą.

Kol devintoj klasėj nusprendžiau: pati 
tapsiu mokytoja – ir sugriausiu visą ydingą 
mokymosi mechanizmą! Padarysiu taip, kad 
vaikas mokykloje jaustųsi saugus, mylimas ir 
vertinamas ir laukiamas...

Ir jūs... sukilote?
Iš pradžių dirbau su ikimokyklinukais. 

Man labai pasisekė: mano pirmoji direk-
torė buvo tyros sielos, labai geras žmogus, 
žymiai vyresnė už mane. Ji nenustebo, kai 
aš jau pirmą dieną pasakiau: galėčiau švieti-
mo sistemoje nemažai ką nuveikt, bet man 
reikia laisvės! Ir ji manimi patikėjo, įkvėpė 
kūrybai. Nesvarbu, koks būtų oras, vasa-
ra ar žiema, lyja ar sninga, su auklėtiniais 
keliaudavome į pievas stebėti augalų, dan-
gaus, upės... Pridariau sumuštinių, priviriau 
žolelių arbatos, liepiau mokiniams pasidėti 
knygas, ir miške įsikūrėme savo mokyklą: 
prie laužo dėliodami akmenukus mokėmės 
matematikos, smailiu pagaliuku rašydami 
pirmąsias raides rimuodavom eiles... Vaikų 
džiaugsmui nebuvo ribų – pasaulio pažini-
mo džiaugsmas teikė didelį pasitenkinimą. 
Tai buvo išties nerealu! 

Pradėjau pastebėt įdomų dalyką: kai 
vaikai išeina į gamtą, jie bemat pasikeičia. 
Prisiminiau savo pačios pojūčius. Greit pasi-
rodė, kad mokymas gali būt labai paprastas, 
natūralus: su pagaliais, akmenukais, vande-
niu, žeme, smėliu. Ir vaikai tuo nepaprastai 
džiaugiasi. O kai žmogus atsipalaiduoja, jis 
atsiduoda savo vidiniam balsui, jam pradeda 
augti sparnai. Pagaliau jis pradeda jausti, ko 
iš tiesų nori. 
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Klasė, tiesą pasakius, nebuvo buvo 
paprasta, kolegos įspėjo, kad joje esama vai-
kų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų. Bet 
kai mes atsidurdavom miške, visi tapdavom 
be galo talentingi, o tai geras jausmas. Taip 
aš prisidėjau prie vienos pirmųjų Lietuvoje 
miško mokyklos įkūrimo. Man tai buvo puiki 
pradžia startui. Dabar tai didelė bendruome-
nė, privatus darželis mokykla, vieta, kurioje 
paisoma vaikų prigimtinių talentų, atsižvel-
giama į kiekvienos asmenybės ypatumus ir 
mokoma pažinti save Gamtos akimis. 

Ir kuo visa tai siejasi su Anykščiais?
Palaukite, palaukite, tuoj susisies...
Gyvenau Vilniuj, teko paklusti didmies-

čio ritmui, greičiui. O kadangi man niekad 
nestigo entuziazmo, prisigalvodavau viso-
kios veiklos. Vis kažko ieškojau – ir nera-
dau. Ko tik neišbandžiau! Fizinis ir dvasinis 
nuovargis, stresas pamažu virto nepasiten-
kinimu ir abejonėm. Jeigu aš jau pasiekiau 
tai, ko norėjau, kodėl nesijaučiu laiminga? 
Klausimų buvo daugiau nei atsakymų. Jau-
čiau neatitikimą tarp savo vidaus ir išorės – 
matyt, todėl, kad esu gimusi po ženklu, kur 
daug laisvės. 

Ir štai tokiu virsmo periodu, tokioj krizės 
būsenoj mano draugė, psichologė ir jogos 
mokytoja atsivežė mane į Anykščių kraštą 
– nuostabaus grožio Andrioniškį. Iki tol su 
Anykščiais aš nieko bendro neturėjau, tik 
vienąkart su klase esu buvus prie Puntuko. 
Buvo labai gražu, pavasaris; aš atsistojau 
ant Šventosios upės kranto, tarp šimtame-
čių ąžuolų, įkvėpiau oro ir... pajutau krūti-
nėje sūkurį! Užliejo laisvės pojūtis, ramybė, 
gerumas – vien tik gėris! Grožis, didybė, 
amžinybė... Tarsi pagaliau būčiau grįžusi į 
gimtuosius namus – savo dvasios namus... 

Buvau sukrėsta atradimo, tik dar nega-
lėjau įvardinti, kas tai. Gerai žinojau, kad 
jokių giminės šaknų šioje žemėje neturiu, 
bet visa esybe jaučiau, kad būtent čia turiu 
gyventi! Anksčiau ar vėliau... 

Kai mintis išlekia iš širdies, viskas pra-
deda labai greitai rutuliotis. Vis dažniau su 
draugėm atvažiuodavau į Anykščius. Tai 
truko gal pusmetį, kol įsitikinau, kad šiame 
krašte yra tai, kas atsišaukia mano viduj – ir 
tai, be abejo, Gamta. Natūrali, laukinė. Pie-
voje, miške, basom, ryte tarp medžių, kur 
drėgna, kur kvapų daug – žmogaus pojū-
čiai labai išjautrėja. 

Koks didelis skirtumas tarp Vilniaus ir 
Anykščių: čia tiek žalumos, kvapų, šviesos. 
Susimažinau sau darbo sostinėje ir progai 
atsiradus pustrečios valandos dardėdavau 
autobusu vien tam, kad basa pabraidyčiau 
po pievas... Gal kam tai atrodys juokingai, 
bet toks gilus buvo mano vidinis troškulys, 
poreikis čia gyvent.  

Apsistoti, įsikurti galima daug kur, ypač jei 
gerai ten jautiesi, bet ką veikti?

Prasidėjo grandininė reakcija. Draugė 

supažindino mane su ypatingu žmogumi iš 
Amerikos. Vėliau jis tapo mūsų mokytoju, 
kuris atskleidė mums natūralios kosmetikos 
gamybos paslaptis, padėjo išgryninti giliai 
užslėptus talentus bei paskatino įkurti vers-
lą. 

Nuo to laiko viskas pradėjo dar sparčiau 
keistis. Dienų dienas braidydavom po pie-
vas, miškus (mokytojas mėgo kartoti: Lie-
tuva – tai didžiulė žolynų pieva...). Lietėm, 
uostėm, rinkom, studijavom vaistinius auga-
lus. Joga, natūralus sveikas maistas, tyras 
oras, pirties ritualai, gilinimasis į žmogaus 
dvasinius, psichologinius aspektus skatino 
iš esmės pakeisti gyvenimo būdą. Gam-
tos ir savęs joje tyrinėjimas, susižavėjimas 
Anykščių pievų dovanojamomis gėrybėmis 
pažadino troškimą dalintis viskuo ką išgy-
venome, ko išmokome, ką atradome arba 
sukūrėme...

Kas atsitinka žmogui, kasdien ilgą lai-
ką sąveikaujančiam su augalais? Aštrėja 
pojūčiai, kūnas ima reaguoti labai subti-
liam lygmeny. Tai buvo ne kas kita, kaip 
pirmosios natūralios medicinos pamokos. 
Man tai buvo labai svarbu, nes nuo mažens 
mane supo medicina, vaistai, ligoniai – 
mama buvo medikė. Jau vaikystėje domė-
jausi ligomis, peržiūrėdavau paveikslėlius ir 
vis klausinėdavau mamos, kodėl ligoniams 
reikia tiek daug vaistų, kodėl neatsiranda 
žmogaus, kuris  gydytų ne cheminiais, o 
natūraliais būdais? 

Šitie mano klausimai buvo ne iš pirš-
to laužti: nuo vaikystės buvau alergiška ir 

maistui, ir kosmetikos, prausimosi priemo-
nėms. Ot būtų toks dalykas, kurį pauostai 
ar suvalgai – ir pasveiksti! 

Ilgadienės iškylos į gamtą išmokė pažinti 
lietuviškus vaistinius augalus bei suvokti jų 
naudą žmogaus sveikatai. Anykščių krašto 
pievose tokių augalų – begalė, tereikia idė-
jų ir kantrybės, kantrybės...  

Intuityviai jautėme, kad šią patirtį gali-
me materializuoti į kažką labai naudingą, 
sveiką, natūralų. Taip žingsnis po žingsnio 
pradėjome eksperimentuoti su natūraliais 
kokybiškais aliejais, sviesteliais, medžių 
sakais, įvairiomis pudromis, bičių vašku, 
kurti pirmuosius rankų darbo kosmetikos 
gaminius, kurie ne tik puoselėja, skaistina, 
gražina, drėkina bei maitina mūsų odą, bet 
ir suteikia neapsakomą pasitenkinimo jaus-
mą... Eteriniai aliejai – augalų siela – sutei-
kia kosmetikai subtilų aromatų šleifą. 

Jūsų besiklausant, galima pamanyti, kad 
aplink mus – gamtos turtų, neišsemtų gali-
mybių skrynios,  tik daugelis jų nematom, 
nesuprantam? 

Taip ir yra. Gamtoje kol kas visko užten-
ka, nemokamai, tik reikia ją pažint ir suge-
bėti panaudoti geriems darbams.

Kai apsisprendžiau, kad norėčiau gamin-
ti žmogui ir Gamtai draugišką kosmetiką, 
nuėjau Anykščiuose į Darbo biržą. Sakau 
– aš bedarbė, registruokit, man reikia pusės 
metų, kad galėčiau suprasti, kaip sukurt 
verslą Anykščiuose. Labai geros moterys 
dirba Anykščių darbo biržoje, padrąsino ir 
pasakė, jog tikrai vertėtų paieškoti čia sau 
nišos. Kaip sykis tuo metu Anykščiuose atsi-
rado Menų inkubatorius, aš su dar dviem 
bendramintėm tapome rezidentėmis, sukū-
rėm įmonę ir darbo vietas pačioms sau. 
Supratau, kad nėra gyvenime atsitiktinumų, 
kai mokinys pasirengęs, mokytojas pats 
ateina, o visos aplinkybės susidėlioja taip, 

Prie Šventosios pasijutau 
pagaliau sugrįžusi namo!
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Nuotr. iš R. Paramonovos asm. archyvo

Ir labai svarbūs, dideli dalykai susideda iš niuansų, subtilių pojūčių, minčių, - tai supratus, kur 
kas smagiau gyventi!
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kad svajonės taptų realybe...
Daugelis atvažiavusių klausia: tai jūs 

ne chemikė ir net ne biologė? Aš atsakau: 
mus moko Gamta, kuriam intuityviai, o tik 
vėliau, daugybės mokslinių tyrimų, anali-
zių pagalba (kiekvienas kosmetikos gami-
nys turi saugos ataskaitas) pasitikriname ar 
nuojauta neapgauna, ar gaminamas pro-
duktas išties naudingas ir kuo jis yra  unika-
lus. Mūsų močiutės irgi be mokslų tai dary-
davo: rinkdavo žoleles, virdavo nuovirus, 
darydavo antpilus, gydydavo savo artimuo-
sius. Žinoma, šiais laikais vien nuojautom 
pasikliauti per maža, todėl kiekvieną naują 
gaminį atiduodam patikrinti specialistams. 
Ir ką jūs manot – visi mūsų kūriniai pasi-
tvirtino! 

Kadangi dažnas verslas susijęs su tam tikro-
mis paslaptimis, jūs tikriausiai nesate labai 
suinteresuota jas atskleisti? 

Jokių ypatingų paslapčių neturim. Mūsų 
gamyklėlė įsikūrusi Anykščių Menų inku-
batoriuj. Viską darom rankom: augalus 
renkam, aliejus darom, receptus kuriam, 
kremus gaminam, pakuojam, reklamuojam 
Anykščius. Mūsų vizitinė kortelė – subtilūs, 
įvairialypiai kvapai. Kai gaminame, kvepia 
ne tik visas Menų inkubatorius, bet ir kiemas. 
Augalo eterinis aliejus – tai augalo esybė, 
pats brangiausias dalykas, kurį jis subrandi-
na ir mums padovanoja... Kosmetikos gamy-
boje naudojame 100% natūralias žaliavas, 
nededame net leistino kiekio konservantų, 
dažiklių, tirštiklių, emulgatorių, o į receptus 
dedamos lietuviškų žolynų ištraukos sutei-
kia gaminiams unikalumą bei pratutina juos 
sveikatai naudingomis savybėmis.

Man labai svarbu daryti tai, kas patinka 
man pačiai ir džiugina kitus. Kai pasitepi 
kvapniuoju aliejumi arba kremuku, pado-
vanoji sau lašą Gamtos meilės ir rūpes-
čio, pasijunti esąs Žemės vaikas. Artimai 
bendraudami su Gamta, prisiliečiame prie 
savasties ir tikrojo AŠ – prie savo sielos dale-
lės, kuri taip trokšta tikrumo ir išminties…

Todėl man rūpi ne tik pagaminti natū-
ralų rankų darbo kosmetikos gaminį, bet 
ir perduoti žmogui žinutę: visi atsakymai 
slypi Gamtoje... Atrask juos, o mes Tau 
padėsime. Didelį pasisekimą turi Gamtos 
stovyklos vaikams. Savaitę gyvenam miške 
ir darom visokius įdomius dalykus: kepam 
duoną, rišam vantas, kūrenam pirtį, renkam 
vaistažoles, darom jogą, einam į žygius, 
plaukiam Šventosios upe, kuriam menus, 
jodinėjam, gaminam sveiką maistą. Ir tai 
pati tikriausia MOKYKLA...

Tiesa, pirmos dienos stovykloj paprastai 
būna sunkokos. Kadangi gyvenam miške, 
kur nėra mobilaus ryšio, prireikia nemažai 
pastangų ir kūrybiškumo, kad bent savaitei 
„atjaukintume“ jaunimą nuo žalingo pasi-
nėrimo į virtualų pasaulį. Bet kai stovyklau-
tojai apsipranta su natūralia aplinka, susi-
draugauja, atsipalaiduoja – pradeda skleistis 
jų talentai ir prigimtinis noras pažinti, patir-
ti, išmokti naujų įdomių dalykų: ant laužo 
išvirti žemuogių uogienę, sukalti lesyklėlę 
arbą paleisti į dangų pačių pasigamintą 
aitvarą. O tai ir yra tikroji vaikystė Gamto-
je – mūsų tikruosiuose namuose ir stebuklų 
karalystėje. 

Šių metų sausio 29 dieną garbingą 
90-metį atšventė pokario laisvės kovų 
dalyvis, buvęs politinis kalinys, PAB 
Anykščių akademijos bičiulis Jonas 
KADŽIONIS-Bėda. Nuotraukoje – PAB 
pakviestas Lietuvos partizanas 2017 m. 
gruodžio 13 d. svečiuojasi Anykščių J. 
Biliūno gimnazijoje.

Kai atsisuki atgal, tolimo dangaus proper-
ša mėlynuoja neužmirštuolėm, akinamai 
spindi baltos pusnys Šventosios slėnyje, gar-
ma ledonešis. Tam laike taip lengva, gaivu ir 
gera, tartum pasaulis neturėtų nei pradžios, 
nei pabaigos, o mūsų lauktų tik geri žodžiai, 
veidai, geri draugai ir darbai. 

Tokiam – šiltam, gyvam, geranoriš-
kam – gyvenimui mus ruošė mūsų tėvai ir 
mokytojai, tarp kurių – tūkstančiams anykš-
tėnų įsirėžęs įdėmus, susirūpinęs Mokyto-
jo Vaclovo Bražėno žvilgsnis, supratingos 
akys. Buvo gėda nemokėti, buvo gėda apvil-
ti žmogų, taip nuoširdžiai, reikliai skiepijusį 
meilę knygai, gimtajai kalbai ir literatūrai, 
mokiusį ne tik rašto, bet ir išminties. Į kokias 
mokyklas paskui bestojom, ką bestudija-
vom, didžiuodamiesi sakydavom: taip, aš 
rašau be klaidų, nes mane mokė Bražėnas! 
Net ir dabar, sulaukę žilo plauko, didžiuoja-
mės buvę jo auklėtiniai. 

Anuomet valdžiai nereikėjo dirbtinai 
kelti mokytojo prestižo, nes dažnas moky-
tojas buvo asmenybė, rinkosi profesiją iš 
pašaukimo, iš idėjos skleisti jaunose širdy-
se šviesą ir lietuvybę. Kaip šiandien girdžiu 
įtaigų, duslų Auklėtojo balsą, pasakojantį 
apie Baranauską, Biliūną, Vienuolį, matau 
kartu su savo vienintele auklėjamąja klase 
ruošiantį kaukes Naujametiniam karnavalui, 
keliaujantį savo gimtojo Utenos krašto pae-
žerėmis. Auklėtojas turėjo retą talentą – būti 
iškart ir autoritetu, patarėju, ir draugu. 

Mergaitės patyliukais šnabždėdavosi, jog 
Auklėtojas, sėkmingai debiutavęs literatūros 

Balta rožė Auklėtojui
almanache „Jaunieji“, rašo romaną – tai atro-
dė paslaptinga ir savaime suprantama, mes 
nė neabejojom, kad tas romanas bus išskir-
tinai geras. Paskui daugybę metų po Anykš-
čius sklandė gandas, jog Bražėnas rašo pri-
siminimų knygą. Deja, ji iki šiol nepasirodė. 
Gal bent dabar, kai nei kolegoms, nei kul-
tūrininkams nebėra kur trauktis, atėjo metas 
pasirūpinti, kad pagaliau būtų išleista kraštui 
nusipelniusio pedagogo, Anykščių rajono 
Garbės piliečio knyga?  

Šiandien sunku patikėti, kad mus, moky-
tojus ir mokinius, neatsiejamai siejo Jono 
Biliūno Laimės žiburys. Matau savo klasę, 
suklaupusią ratu ant akmeninės sienelės 
aplinkui Jono Biliūno kapą. Buvo anksty-
vas birželio rytas, mes čia atėjom iškart po 
abitūros išleistuvių vakaro, kad, kartodami 
Auklėtojo skaitomus žodžius, dangaus ir 
Kūrėjo akivaizdoje prisiektume būti dorais 
žmonėmis, kad su patekančia saule narsiai 
pasitiktume mūsų laukiančius savarankiško 
gyvenimo išbandymus, pareigas tėvynei. 

„Laimės žiburys“ mums tada regėjos kaip 
ryto pasaka, kaip skaisčiausia nesavanaudiš-
kos meilės, nemirtingumo viltis. Šiandien 
esu įsitikinęs, jog tai ir apčiuopiama, numa-
noma, nujaučiama tikro Mokytojo gyvenimo 
laimė, kai jo palikimas kadai pažiręs po pla-
čią apylinkę nesuskaičiuojamais žiburėliais ir 
šviesuliais. Šis pasaulis iš tiesų be pradžios 
ir pabaigos, jei matuoji jį mylinčia atmintimi. 

Baltų prisiminimų ir padėkos žiedlapius 
klojame Jums po kojom, Mielas Auklėtojau! 

Rimantas Vanagas

Sveikiname jubiliatus!

Š.m. vasario 5 dieną 70 metų sukaktį 
pažymėjo anykštėnams gerai pažįsta-
mas leidėjas, UAB „Petro ofsetas“ savi-
ninkas bei vadovas Petras Kalibatas. 
Nuotraukoje – P. Kalibatas laiko gimta-
dienio proga gautą LR prezidento Valdo 
Adamkaus sveikinimo raštą, o vaikaitė 
Kamilė – jubiliatui dedikuotą naujausią 
prezidento knygą ,,Pokalbiai nesilaikant 
protokolo“.Dalios Andriuškevičienės nuotr. 

Reginos Smetonaitės nuotr.
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KOVOJO VISO PASAULIO LIETUVIAI

Valstybės atkūri-
mo jubiliejus sutei-
kia puikią progą pri-
siminti, apmąstyti 
Lietuvos savanorių 
kovas ir aukas dėl 
nepriklausomybės, 
kitus lemtingus XX 
amžiaus įvykius, 
tarp kurių, be abejo 
– ir pokario heroiz-
mas, tremtinių ir 
pabėgėlių kalvari-
jos, Atgimimo švie-
sa bei jaudulys. 

Šiuokart norė-
tume stabtelti ties retokai beminimom 
pasaulio lietuvių pastangom prisidedant 
prie Lietuvos išlaisvinimo. Tos pastangos 
truko kone pusę amžiaus, bet mes apie jas 
labai menkai težinojom – informaciją stel-
bė „geležinė uždanga“. Net tada, kai verk-
dami kėlėm Trispalvę, o pasaulis skandavo 
Lietuvos vardą, tautiečių, gyvenusių užsie-
niuose, veikla liko tarsi šešėlyje. O kiek jų 
nerimauta, reikalauta, aukotasi, kad gimtoji 
Lietuva vėl būtų laisva!   

Nuo įsimintinų 1988-ųjų praėjus 30-čiai 
metų, kartkartėm naujai nušvinta anų dienų 
įvykiai, vardai ir veidai, emocijos. Atsiveria 
nauji rakursai, palyginimai, faktai. Štai šian-
dien gal tik keli žmonės Anykščiuose teži-
no, kad mūsų žemėje amžino poilsio vietą 
susirado kuklus Kanados pilietis, buvęs Lie-
tuvos puskarininkis, darbštus, judrus kino ir 
foto entuziastas Jonas (John) Miltenis. 

2003 metais Lietuvos valstybės archyvo 
fondus papildė keturi jo ir Vitaliaus Matu-
laičio dovanoti kino filmai apie prieškario 
Lietuvą, išeivijos lietuvių gyvenimą. Surin-
kite internete žodžius „Miltenio filmai“, ir 
rasite reto įdomumo kadrų, iš, pvz., Klaipė-
dos išvadavimo operacijos.

Jono Miltenio fotografijų dėka prieš mus 

atsiskleidžia svarbūs Lietuvos istorijos vaiz-
dai, tarp jų – ir  audringas devintasis praėju-
sio amžiaus dešimtmetis, įspūdingo masto 
protestų prieš sovietinę Lietuvos okupaciją 
renginiai. Kiekviena proga tautiečiai JAV, 
Kanadoje, kitose šalyse mitingavo, dainavo, 
žygiavo, reikalavo, rašė peticijas Maskvai ir 
savo valstybių valdžioms.  

. . . 1 9 9 0 - ų j ų 
gegužės 29 dieną 
į Kanados sostinę 
Otavą išvyko sovie-
tų lyderis B. Gor-
bačiovas. Kai jis 
pietavo kažkur virš 
Atlanto vandeny-
no, jį pasiekė žinia, 
kad naujasis Rusijos 
prezidentas bus B. 
Jelcinas. 

– Ką gi, – kreipė-
si į savo patarėjus 
sovietų lyderis, – 

mums teks su juo derėtis. Aš negriežiu ant 
jo danties.

Tačiau atvykęs į Otavą M. Gorbačiovas 
reporteriams pareiškė: 

– Jeigu Jelcinas žaidžia politinį žaidimą, 
tada mūsų laukia sunkūs laikai! 

Per šią sovietų viešnagę Otavoje – ji 
buvo paruošiamoji prieš susitinkant su 
JAV prezidentu – Kanados ministras pirmi-
ninkas B. Malrunis skambino G. Bušui ir 
triskart perspėjo, kad M. Gorbačiovas yra 
„sarkastiškos ir irzlios nuotaikos“. Jis patarė 
JAV prezidentui nepradėti oficialių derybų 
M. Gorbačiovui tik įžengus į Baltuosius 
rūmus: geriau iš pradžių šnekėtis apie sau-
gesnius dalykus ir leisti jam mažumėlę atsi-
palaiduoti.

Neabejotina, jog M. Gorbačiovui nuotai-
kos nepakėlė ir Otavoje surengti milžiniški 
Lietuvos laisvės reikalavę vietos lietuvių 
piketai. Juos, įamžintus J. Miltenio fotoapa-
rato, siūlome PA skaitytojų dėmesiui.

Ramūnas Vaivada
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