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Jie garsina
Ukmergės
kraštą
Sukanka 90 metų, kai 1929
m. kovo 3 d. Griežionių kaime,
Lyduokių apylinkėje, gimė Valerija Ališauskaitė-Kiselienė,
helmintologė, gamtos mokslų
daktarė. Kelių knygų bendraautorė, yra paskelbusi daugiau kaip
110 mokslinių straipsnių. Pateikė
medžiagą Prancūzijoje rengiamam
trematodų cerkarijų atlasui. 1991
m. dirbo Prancūzijoje, Perpinjono
universitete. Lietuvos helmintologų draugijos, Lietuvos ekologų,
Baltijos parazitologų draugijos
narė.

***

Sukanka 90 metų, kai 1929 m.
kovo 4 d. Piliakalnio vienkiemyje,
Pabaisko apylinkėje, gimė Kazys
Morkūnas, kalbininkas, dialektologas, filologijos mokslų daktaras.
1954–2001 m. dirbo Lietuvių
kalbos institute. Mirė 2008 m.
kovo 29 d.

***

Sukanka 105 metai, kai 1914,
m. kovo 4 d. Ukmergėje gimė
Aleksandras Šleinys, lietuvių
dainininkas (tenoras), muzikos
ir teatro veikėjas. Periodinėje
spaudoje paskelbė straipsnių, recenzijų apie muziką ir teatrą. Už
nuopelnus apdovanotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino medaliu. Mirė 2012 m.
gegužės 22 d.

J. Kapočius lietuvišką enciklopediją kūrė už Atlanto
Spaustuvininkas, leidėjas, verslininkas Juozas Kapočius yra neeilinė
asmenybė – tėvynei pasišventęs išeivijos lietuvis, negailėjęs asmeninių
lėšų ir jėgų sovietmečiu užatlantėje
leidžiant lietuvišką enciklopediją.
J. Kapočius gimė 1907 metų
spalio 19 d. Antatilčių kaime, Žemaitkiemio valsčiuje, Ukmergės
apskrityje, ūkininkų šeimoje.
1926 metais, baigęs keturias
Ukmergės gimnazijos klases, trumpai mokėsi Kauno aukštesniojoje
technikos mokykloje.
1927 metais jis išvyko į Urugvajų, po trejų metų baigė spaustuvininkų mokyklą Montevidėjuje.
1933 metais sugrįžo į Lietuvą ir
įsidarbino Klaipėdos „Ryto“ bendrovės spaustuvės techniniu vedėju.
Šioje spaustuvėje pirmą kartą Lietuvoje pritaikė monotipo
rinkimo mašiną. Nuo 1935 metų
dirbo Šiauliuose, vėliau – Kaune
„Vilties“ spaustuvės vedėju.
J. Kapočius pirmą kartą Lietuvoje panaudojo reljefinę spaudą,
pritaikė rotacinę ir renkamąją mašinas. Kaune įsteigė cinkografiją
„Vaizdas“, 1939 m. – spaustuvę,
kurią netrukus perkėlė į Vilnių,
leido laikraščius „Nowe slowo“ ir
„Nowe slowo rolnicze“.
1941–1944 metais buvo Vilniaus spaustuvių įgaliotinis. Nuo

1940 m. ėjo nacionalizuotos, o
1943 m. atgautos savo „Vaizdo“
spaustuvės direktoriaus pareigas.
Baigiantis karui, 1944 m., verslininkas emigravo į Vokietiją. Gyveno
karo pabėgėlių stovyklose Augusdorfe, Detmolde. Čia J. Kapočiaus
pastangomis buvo išleisti žurnalai
„Skautų aidas“, „Saulutė“, kunigo
Stasio Ylos parengta maldaknygė.
1949 m. J. Kapočius persikėlė
gyventi į JAV, 1951–1953 m. dirbo
pranciškonų vienuolių spaustuvės
Brukline techniniu vedėju. 1953
m. Bostone įsteigė savo spaustuvę
ir leidyklą, kurioje išleido „Lietuvių enciklopediją“, „Enciklopedia
Lituanica“, Broniaus Kviklio Lietuvos vietovių apybraižą „Mūsų
Lietuva“, Vinco Krėvės „Raštus“,
poetų Fausto Kiršos, Bernardo
Brazdžionio, Stasio Santvaro,
Henriko Nagio kūrybos leidinius.
J. Kapočius aktyviai dalyvavo
lietuvių bendruomenės veikloje: buvo išrinktas į JAV lietuvių
bendruomenės tarybą, ėjo jos
sekretoriaus, o 1967–1969 m. –
prezidiumo pirmininko pareigas,
priklausė Amerikos lietuvių tautinei sąjungai.
1995 m. apdovanotas Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino III
laipsnio ordinu.
Nukelta į 8 p.

„Po Angelo sparnais
galėsiu kurti“

Lietuviškos enciklopedijos leidėjas J. Kapočius.

„Tramtatulyje“ – mažųjų
dainos ir pasakojimai

***

Sukanka 95 metai, kai 1924 m.
kovo 6 d. Ukmergėje gimė Viktoras
Danilevičius, agronomas, dirvožemininkas, biomedicinos mokslų
daktaras, žemės ūkio mokslų
kandidatas. Mirė 2002 m. kovo 4
d. Kaune.

***

Sukanka 65 metai, kai 1954 m.
kovo 9 d. Igarkoje, Krasnojarsko
krašte, gimė Angelė Adamonienė,
Ukmergės muzikos mokyklos
mokytoja metodininkė, violončelininkė, Ukmergės Šv. apaštalų
Petro ir Povilo bažnyčios vargonininkė.

Susirinkę mokiniai sekė pasakas, pasakojo linksmus nutikimus, dainavo.

Arvydas PĖŠINA

***

Sukanka 100 metų, kai 1919
m. kovo 12 d. Padvilikių kaime
Tulpiakiemio apylinkėje (dabar
Siesikų seniūnija), Ukmergės
rajone, gimė Alfonsas Keturka,
inžinierius architektas, dailininkas, architektūros mokslų daktaras. Rašė apie lietuvių liaudies
architektūrą, baldus, koloristiką.
Tapė akvarele, sukūrė knygų bei
lakštinės grafikos kūrinių. Mirė
1995 m. rugpjūčio 15 d.
Ukmergės rajono
savivaldybės Vlado Šlaito
viešosios bibliotekos inf.

„Širdies Angelo“ paminklas, sako Albinas Kuliešis, skirtas visam gimtajam
Asmeninio archyvo nuotr.
kaimui, visiems, per amžius ten gyvenusiems.

Fotomenininko, poeto Albino
Kuliešio fotograﬁjas meno tyrinėtojai vadina atvaizdų dienoraščiu.
Eiles – baltomis ir švariomis,
kalbančiomis apie meilę, gyvenimą, tėvų namus, gimtojo kiemo
beržą... Šešiasdešimtąjį jubiliejų
švenčiantis kūrėjas sako, kad jo
kūryba – ne tik apie tai, o sukaktis
skatina ieškoti ir naujų spalvų
kasdienybėje.
Vaidotė ŠANTARIENĖ

Albinas sako, kad jo gyvenimo
kredo – kiekviena diena kūrybai.
Ką jam reiškia kūryba, fotografija,
poezija?

„Kurti galima net kepant blynus,
jei nesilaikysi jokių receptūrų, o
pats jas sugalvosi, – šypsosi jis. –
Kūryba man yra gyvenimo būdas,
ji yra kiekvienoje mano minutėje
ir sekundėje. Tai, ką atrandu gyvenime, aš perdarau, perkuriu. Nors
mintyse. Keičiu pasaulį savyje
naudodamasis tuo, kas jau buvo, ir
tuo, kas ateina per vizijas.“
Fotografija menininkui – tai
vizualinis pasaulis su sustingusiom
laiko nuotrupom: „Jos stebuklas tas,
kad gali sustabdyti akimirką ir palikti ją ateities kartoms. Kai trūksta
vaizde paaiškinimo, atsiranda žodis.
Poezija fotografijoje transliuoja
mintį, tai – sielos kalba.“
Nukelta į 8 p.

Ukmergės kultūros centre įvyko moksleivių, liaudies kūrybos
atlikėjų, konkurso „Tramtatulis“
rajoninis turas.
Į aštuntą kartą rengiamą konkursą
susirinkę mokiniai sekė pasakas, pasakojo linksmus nutikimus, dainavo.
Kas antrus metus rengiamas konkursas šiais metais skirtas lietuvių
tautosakos rinkėjo ir leidėjo Antano
Juškos 200-osioms metinėms.
Konkursas prasidėjo sutartinėmis, kurios yra įtrauktos į
UNESCO Nematerialiojo kultūros
paveldo sąvadą.
Ukmergės krašto sutartinę atliko
lopšelio-darželio „Žiogelis“ mažosios
dainininkės Agnė Kuliešiūtė, Saulė
Kartašovaitė, Kotryna Rimydytė,
Viltė Daniūnaitė, Liepa Petkevičiūtė.
Jų mokytoja – Jolanta Belousovienė.
Pasakorius iš Žemaitkiemio,
7-metis Dovydas Kisevičius, paporino pasakojimų. Jo mokytoja
Alė Ališauskienė.
Stasės Novikienės paruošti
Akvilė Aukštakojytė ir Lukas Ko-

valčiukas iš Sližių padainavo, A.
Aukštakojytė taip pat Veprių tarme
papasakojo porą nutikimų. Vidiškietės Rugilė Gurklytė ir Ugnė Klizaitė, kurias ruošia Janė Giedraitienė
ir Regina Stasiūnienė, tarmiškai
pasakojo pasakas ir pasakėčią.
Dainavo Užupio pagrindinės
mokyklos moksleivės Brigita Beinoraitė ir Simona Kvieskaitė, kurių
mokytoja Eglė Pratkelienė, bei
Emilija Ivoškaitė ir Emilija Bagdonaitė iš Taujėnų gimnazijos, kurias
dainuoti moko Nijolė Janulienė.
Pasirodymus vertino komisija:
Panevėžio kraštotyros muziejaus
Etninės kultūros skyriaus vedėja
daktarė Lina Vilienė, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininkė
Jolanta Gelūnaitė, Ukmergės kultūros centro etnokultūros specialistė
Vilma Mulevičiūtė-Sabaliauskienė.
Visiems „Tramtatulio“ dalyviams
buvo įteikti diplomai, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidiniai,
o laukdami komisijos sprendimo visi
vaišinosi „Kurėnų užeigos“ dovanotu obuolių pyragu ir žolelių arbata.
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„Po Angelo sparnais galėsiu kurti“

Atkelta iš 7 p.

Susiliejusios į visumą, anot Albino, jos tapo jam brangiu lydiniu.
Matyt, todėl kritikai, svarsto jis,
pavadino jo kūrybą fotopoezija.

Kaimas – ramybės uostas
Albino vaikystė prabėgo kaime
prie ežero, padedant tėčiui dirbti visus ūkio darbus. „Kaip tik šiuo metu
laikas padalijo mano gyvenimą į
dvi dalis: 30 metų – kaime, tiek pat
– mieste, – pasakoja jis. – Pirmoji
man mielesnė, nes ten, prie ežero,
aš ir užgimiau toks, koks dabar esu.
Iš prigimties myliu laisvę, bet koks
suvaržymas man yra nepakenčiamas. Atvažiavęs į Ukmergę daug
metų jaučiausi lyg kalėjime, čia
nebuvo tos erdvės, miško ramybės,
ežero platumų. Triukšmas ir visur
bėgantys žmonės man trukdė.“
Kaimą vadina ramybės uostu.
„Ten vykdau savo didžiausius
kūrybinius projektus. Ten laikas
teka lėtai ir jo man daugiau lieka...
Aš sugrįšiu į savo kaimą...“ – apie
gimtuosius Toliūnus kalba kūrėjas.
Jam gimus Albino tėvas pirmagimio sūnaus garbei kaip tikras
miškininkas, be galo mylėjęs medžius, pasodino sodą. Jis, kad ir
netekęs kelių medžių, ir šiandien
puošia sodybą Toliūnuose.

Albinas jaunystėje.

Renginio metu apžvelgtas autoriaus
kūrybinis kelias, atidaryta paroda, pristatyti fotografijos ir poezijos kūriniai.
Vakarą vedė Rokiškio krašto
kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“
redaktorė, Rokiškio Juozo Keliuočio
viešosios bibliotekos direktorė Alicija
Matiukienė. A. Kuliešis skaitė savo
poeziją iš rengiamos naujos knygos
„Angelo pėdos“.
Koncertavo dainininkė Rima Žudienė. Ji drauge su Radvile Kraujalyte
atliko dainų pagal kūrėjo eiles. Albiną
su jubiliejumi sveikino draugai iš
įvairių Lietuvos miestų.
Buvo atidaryta paroda. Beje, ji turėjo būti atidaryta Šiauliuose, „Laiptų
galerijoje“. „Perkėliau į Ukmergę
prašomas draugų. Labai toli visiems
pasirodė“, – sakė jubiliatas.
Pasidžiaugė ir smagiu netikėtumu:
„Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Regina Jackūnienė rado įrašus,
kad būtent tą dieną gavau dokumentus
– buvo įregistruoti mano pavardė ir
vardas. Malonus atradimas.“

Rankų per mažai...
Jubiliejus atšventė ir Albino
sūnūs: Laurynui – 25, Mantui Kristijonui – 30. Visi trys gimę sausį.
„Jaunėlis dirba fabrike, o Mantas
Kristijonas Vilniuje filmuoja klipus,
dirba po visą Europą. Jis puikiai
fotografuoja, išmoko filmams rašyti
scenarijus. Tikiu – kada nors pamatysiu jo filmą“, – viliasi menininkas.
Save jis vadina daugiadarbiu:
„Reiktų aštuonių rankų kaip Budai,
kad viską padaryčiau. Deja, turiu tik
dvi... Šiuo metu baigiamas projektas
„Ukmergės krašto bažnyčios“. Toliau dirbu kuriant albumą „Išeinantis Ukmergės medinis senamiestis“,
tęsiu ciklą „Kūrėjų veidai – Lietu-

vos menininkai“, darau fotografijos
projektą „Ukmergė – kasdienybės
kronika“, renku trečią poezijos
knygą, rašau scenarijų devintai
meno kūrėjų šventei „Langas į
širdį“. Dar ir naujas užsiėmimas
atsirado – kuriu vienetinius stalus
iš ąžuolo.“ Išsakyti sveikinimai
linkint kūrybinės sėkmės Albinui –
labai svarbūs. Turi ir jis linkėjimą
ukmergiškiams: „Ukmergė – keistas
miestas. Galbūt dėl to, kad jis visų
kelių sankryžoje... O sankryžose
niekas neužsilaiko... Norėčiau palinkėti ukmergiškiams pakantumo
kitų žmonių atžvilgiu. Visi mes
Viešpaties vaikai ir visi skirtingi...“

***

Albinas gimė 1959 m. sausio
24 d. 1991 m. įkūrė pirmą privačią
fotostudiją Ukmergėje „Žvilgsnis“,
2002 m. kartu su fotografijos mylėtojais – foto ir kino klubą „Horizontas“. Dirbo Ukmergės kultūros
žurnale „Eskizai“, nuo 2007 m.
dirba Rokiškio krašto kultūros
žurnale „Prie Nemunėlio“.
Surengė ne vieną parodą Lietuvoje ir užsienyje. Inicijavo bendrą
Lietuvos ir Vokietijos meninės fotografijos projektą „Du požiūriai į
Baltijos regioną“. Taip pat – vienas
iš Ukmergės kultūros tarybos įkūrimo iniciatorių, 2011–2015 m. – jos
pirmininkas.
Albinas – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys.
Išleido dvi poezijos knygas, tiek
pat fotoalbumų. 2015 m. suteiktas
respublikinės J. Keliuočio literatūrinės premijos laureato vardas.
Jo poezija išversta į anglų kalbą ir
publikuota Australijoje kultūros almanache „Azurija“‘, taip pat Amerikoje,
laikraštyje „Amerikos lietuvis“.

Padėką išreiškė su muzika

„Kiek daug dar
nepadariau“
Kūrėjas prisipažįsta, kad jubiliejinė sukaktis paskatino susimąstyti apie
tai, kiek daug dar norisi kurti, veikti,
įgyvendinti... „Mintys vienos sukasi
galvoje, kai pamatai tą skaičių: eina
sakinys lyg švieslentėje, vis kartojantis tuos pačius žodžius: „Dieve, kiek
daug dar nepadariau“. Planų daug, bet
tik Dievas žino, kurie bus įgyvendinti.
Svarbiausia, pavyko pastatyti savo
kaime ant kalvos „Širdies Angelo“
paminklą visam kaimui, visiems, per
amžius ten gyvenusiems. Dabar po jo
sparnais galėsiu kurti toliau“, – sako
menininkas.
Neseniai savo bičiulius jis pakvietė
į jubiliejinį kūrybos vakarą „Pėdos“
Ukmergės kraštotyros muziejuje.

J. Kapočius lietuvišką
enciklopediją kūrė už Atlanto
Atkelta iš 7 p.

Fotografavo kareivystėje
Dar Siesikų vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1977 m.,
Albinas intensyviai fotografavo,
domėjosi menais. Tą pačią vasarą,
ilgai svarstęs, ką pasirinkti – meną
ar fotografiją, stojo į fotografo
specialybę Vilniaus technologijos
technikume. Tačiau pritrūko balų.
Kai jį pašaukė į sovietinę armiją,
atsisakė tarnauti vidaus kariuomenėje, kuri, pasakojo Albinas, daugiausia
saugojo kalėjimus. 1978 m. pavasarį
vėl buvo pašauktas į tarnybą. Į komisiją nuėjo ilgais plaukais, tuo, šypsosi
pašnekovas, galutinai įsiutindamas
komisarą. Buvo pasiųstas į povandeninį atominį laivyną.
Deja, negalėjo dėl sveikatos plaukioti laivais, todėl su kitais pateko
į negyvenamą salą prie Suomijos
krantų. Ten praleido dvejus kareiviškos tarnybos metus, intensyviai
fotografavo. Grįžęs vėl stojo į fotografijos specialybę, šį kartą – sėkmingai.
1982 m. baigęs Vilniuje technikumą
su pagyrimu, pradėjo dirbti Ukmergės buitinio aptarnavimo kombinate
fotografu laborantu. 1988 m. sukūrė
šeimą, įsitraukė į Sąjūdžio veiklą.
Tais pačiais metais susilaukė sūnaus
Manto Kristijono, dar po 5 metų gimė
sūnus Laurynas.

2019 m. kovo 8 d.

Mirė 1996 m. gegužės 22 d. Palaidotas Cotuit miestelio kapinėse
netoli Bostono.
Amerikos lietuviai labai vertino
J. Kapočiaus pasišventimą leidžiant lietuvių enciklopediją.
Portale aidai.eu šia tema spausdinami ano meto įspūdžiai.
„Nėra ko kalbėti, užsimojimas
buvo rizikingas. Bet jis ištesėtas,
net su kaupu – buvo numatyta 20
tomų, o išėjo 35.
Gal ne vieną prenumeratorių tomų
išsitęsimas ir erzino, bet viskas išėjo
į gerą – platesnėje enciklopedijoje
sutelkta ir daugiau lituanistinės medžiagos. O kam kilo abejonių, ar
apskritai verta enciklopedijos imtis,
tam pakanka pasidomėti Lietuvoje
išleistąja sovietine enciklopedija
ir bus aišku, kodėl vis dėlto buvo
prasminga čia lietuvių enciklopediją
išleisti, nepaisant visų neišvengiamų
netobulumų ir dėl dalinės šaltinių
stokos, ir dėl daugiau negu skurdaus
personalo. Tik trys redaktoriai per tokį

Neseniai sukurto Šešuolių himno
autorius muzikantas Stanislovas
Markevičius kartu su Ukmergės kultūros centro Liaušių skyriaus renginių
organizatoriumi Stanislovu Budraičiu

apsilankė įmonėje „Valdo leidykla“.
Svečiai norėjo išreikšti padėką
leidyklai už nemokamai išleistus
ir jiems padovanotus bukletus
su himno žodžiais ir natomis. S.

Parengė Vilma Nemunaitienė

Partizanams pagerbti – alėja
Tamara REINGARDTIENĖ

Prisimenant 1949 m. vasario 16 d.
partizanų vardu pasirašytos Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos
deklaracijos paskelbimo 70-metį
Kauno senosiose kapinėse Ramybės
parke buvo atidaryta Partizanų alėja.
Prieš 70 metų į suvažiavimą
susirinkę iš visų Lietuvos partizanų
apygardų atstovai paskelbė įkuriantys pasipriešinimo organizaciją
– Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdį
(LLKS) ir priėmė politinę deklaraciją. Tai aukščiausias tautos politinis
organas, vadovaujantis politinei ir
karinei tautos išlaisvinimo kovai.
Deklaraciją pasirašė LLKS
Tarybos Prezidiumo pirmininkas
Jonas Žemaitis-Vytautas, Tarybos
nariai: Aleksandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kardas, Juozas
Šibaila-Merainis, Bronislovas
Liesis-Naktis, Leonardas GrigonisUžpalis, Adolfas RamanauskasVanagas, Petras Bartkus-Žadgaila.
Atidaryta Partizanų alėja įamžina visas partizanų apygardas, iš
kurių vadai ir atvyko į Minaičius
Radviliškio rajone pasirašyti deklaracijos. Alėjos projekto autorius
– architektas profesorius Jonas
Budraitis pasidžiaugė įmonės
vadybininkės Rimos Svilainienės
pasiūlyta idėja būtent šitaip įamžinti Šešuolių krašto himną.
Akordeoną atsivežęs kūrinio
autorius S. Markevičius leidyklos
darbuotojus pakvietė pasiklausyti
ir kartu sudainuoti himną. Sugrojo
muzikantas ir dar keletą linksmų
melodijų. „Kad diena būtų šviesesnė, o ūpas – geresnis“, – šypsojosi
svečiai.
Bukletai su himnu ir Šešuolių
bažnyčios nuotrauka dalijami per
miestelio renginius, dovanojami
svečiams.
UŽ inf.

„Valdo leidykloje“ apsilankęs Stanislovas Markevičius pakvietė pasiklausyti
Vaidotės Šantarienės nuotr.
jo sukurto Šešuolių himno.

laiką atliko tokį darbą – 34 tomai per
13 metų: netoli trijų tomų per metus!
Gal būdingiausias Kapočiaus,
kaip leidėjo, bruožas ir yra ryžimasis dideliems projektams, lyg savo
jėgų bandymui. Kapočius nesibaimina didelės rizikos, bet kadangi
nestokoja ir realaus jausmo, savo
projektus įvykdo.
Didelis ryžtas, kurio negąsdina
rizika, ir didelė fantazija, kuri atsiremia į tikrovę, – tai ir yra Kapočiaus
sėkmės paslaptis. Panaudojęs šiuos
savo veržlaus charakterio bruožus
knygų leidybai, jis atliko darbą, kurio
reikšmė nesiriboja tik išeivija, bet
kuris yra reikšmingas ir visai tautai.
Svarbiausia, į savo darbą Kapočius žvelgia ne tik verslo, bet ir
lietuvišku žvilgiu. Visą laiką jis sielojosi dėl mūsų išeivijos bendruomenės rūpesčių ir priklausė JAV
lietuvių bendrijos tarybai, o neseniai
išrinktas jos nauju pirmininku“.
Tai kolegų, bendraminčių mintys
linkėjime J. Kapočiui 60-ojo jubiliejaus proga, pateiktos portale aidai.eu.

ŠEŠUOLIŲ HIMNAS
Stanislovas Markevičius
1. Šešuolių krašto žemė mums
gimta,
Kadais nuo priešų bočių apginta.
Čia gimė mūs seneliai ir tėvai,

Anuškevičius, kuris kartu su kolegomis 2010 m. sukūrė paminklą
„Partizanų motina“.
„Tai pagarbos ir padėkos ženklas
visiems daugiau nei 20 tūkst. miško
brolių, kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę“, – alėjos atidarymo
iškilmėse kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
pirmininkas Gvidas Rutkauskas,
valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė ir kiti. Renginyje
dalyvavo tūkstantinė minia žmonių
iš visos Lietuvos. Džiugu, kad tarp
jų – daug jaunų žmonių.
Po iškilmių Lietuvos švietimo
istorijos muziejuje vyko konferencija „Apie laisvės kovas“. Istorikas
profesorius Vytautas Rakutis pabrėžė minėtos deklaracijos, kuria buvo
užtikrintas Lietuvos tęstinumas, paskelbta lietuvių tautos valia atkurti
nepriklausomą valstybę, svarbą.
Deja, nė vienas iš aštuonių
pasirašiusiųjų nesulaukė nepriklausomos Lietuvos. Partizanai Naktis,
Faustas, Merainis, Žadgaila, Užpalis ir Kardas žuvo, o Vanagas ir Vytautas buvo suimti ir sušaudyti. Iki
šiol nežinomas partizanų generolo
Jono Žemaičio-Vytauto kapas...
Čia augom mes dainuodami
linksmai.
2. Balta bažnyčia žvelgia nuo
kalvos,
Ramina žmones ir globoja juos.
Mokyklai seniai menas tie laikai,
Kada aplink klegėdavo vaikai.
3. Šalia banguoja ežeras puikus,
Kur atsispindi mėlynas dangus.
Laukai ir pievos, išminti takai,
O viską juosia ošiantys miškai.
Gimti Šešuoliai, tėviškė mana,
Pati skambiausia mūsų tau daina.
Priedainis:
Gyvuok, klestėk, Šešuolių krašte, per amžius žydėk.
Didžiais darbais, gerais žmonėmis garsėk!

