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Pasvalietiškas lygumas pakeis 
amžino įšalo žemė. 

Dvejus metus vergaus Bodaibo 
aukso kasykloje, vėliau pasiprašys 
perkeliama pas Irkutsko srityje, ne-
toli Baikalo ežero, ištremtą brolį. 
Čia įsidarbins kepykloje. Darbščią 
lietuvę netrukus pastebės ir ji taps 
kepyklos vedėja. 

Ten susipažins ir su guviu bū-
simuoju vyru iš Pasvaliečių kaimo 
(Biržų r.) Leonu Jakuška. 1952 me-
tais pora susituoks. Toli nuo Lietu-
vos gims Valentinas, Petras, Stasys. 
Jau grįžus tėviškėn pora susilauks 
pagrandukės Dalios. 

Po vienuolikos tremtyje praleis-

tų metų šeima pagaliau grįš į tėviškę. 
– Man buvo penkeri, tad pui-

kiai pamenu, kaip sunku buvo tėve-
liams. Niekas nenorėjo registruoti, 
niekas nepriėmė gyventi. Grįžę tris 
mėnesius glaudėmės daržinėje pas 
Joniškėlyje gyvenusį mamos brolį. 
Po to nuomojomės tai vienus, tai 
kitus namus. Kiek ilgiau buvome 
apsistoję Narteikiuose, o paskui ga-
vome namus Lukštynės kaime, greta 
Joniškėlio, – prisimena Onos dukra 
Valentina. 

Leonas kurį laiką dirbo meliora-
cijoje, Ona – Joniškėlio statybinių 
medžiagų gamykloje. Vėliau vyras 
daug metų buvo iešmininku „prie 
siauruko“, o žmona rūpinosi ūkiu ir 
keturiais vaikais.

Vietiniai puikiai žino, o važiuo-
jantys naujuoju Pasvalio keliu nea-
bejotinai atkreipia dėmesį į Jakuškų 
namą, pirmiausia – į garažą, ant kurio 
nupieštas elnias – automobilio „Vol-
ga“ ženklas. 

– Jį nupiešė mano brolis. Tėtis 
dar Sibire nusipirko „Volgą“ ir trau-
kiniu parsigabeno ją į Lietuvą. Tai 
unikalus atvejis. Su ta „Volga“ jis net 
500 kartų jaunavedžius yra vežęs… 
– pasakoja Valentina. 

Leono jau nebėra. Iš gausios 
Onos šeimos ji taip pat likusi pa-
skutinė… 

Pastaruosius metus šimtametė 
leidžia Joniškėlio palaikomojo gy-
dymo ir slaugos ligoninėje. Tačiau 
neužmiršta ir nepalikta – čia nuolat 

Joniškėlyje – neeilinis jubiliejus

Rajono savivaldybės vicemerą Stanislovą Kiudį ir šimtametę sieja bendra istorija. Būdamas vaikas iš 
tremties jis grįžo tuo pačiu traukiniu, kuriuo į Lietuvą keliavo ir Onos šeima. 

Joniškėlio ligoninės personalo vardu Oną sveikina gydytoja Rita 
Satkuvienė. Artimieji įsitikinę – jei ne medikų rūpestis, jubiliatė vargu 
ar būtų sulaukusi šimto metų.

(Atkelta iš 1 p.)

užsuka vaikai, giminės, pažįstami, 
senolę aplanko ir keturi anūkai. 

– Labai džiaugiamės medikų 
dėmesiu. Jei ne jie – šio šimtmečio 
vargu ar būtume sulaukę, – įsitikinusi 
dukra Valentina. 

Beje, šioje giminėje būta ir dau-
giau ilgaamžių. Onos tėvelio brolis 
sulaukė 99, o senelis (iš tėvo pusės) 
net 105 metų. 

– Manau, jog mamos ilgaamžiš-
kumo paslaptis labai paprasta – ją 
užgrūdino tremtis ir ten patirti vargai, 

– įsitikinusi dukra. 
Šimtą metų sulaukusią Oną Ja-

kuškienę sveikino Joniškėlio miesto 
ir apylinkių seniūnijų atstovai, Joniš-
kėlio ligoninės personalas, Pasvalio 
rajono vicemeras S. Kiudis, giminės, 
artimieji, buvę tremtiniai ir kaimynai. 

Dainas ir akordeonu atliekamas 
melodijas jubiliatei skyrė tą pačią 
tremtinio dalią patyrusi Nijolė Ste-
pulienė. 
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Paminėtos prieštaringojo valdovo 500-osios gimimo metinės 

Žygimanto Augusto gyvenimo dramas priminė šventinio renginio 
vedėja žurnalistė Kotryna Kraptavičiūtė.

„Nebėra karaliaus! / Yra tik amži-
nas, įsimylėjęs, / Iš proto besikraustąs 
juokdarys“. Šiuos Žygimanto Au-
gusto žodžius iš Juozo Grušo dra-
mos „Barbora Radvilaitė“ praėjusį 
šeštadienį prie paminklo Lenkijos ir 
Lietuvos valdovui citavo šventinio 
renginio vedėja, mūsų laikraščio žur-
nalistė Kotryna Kraptavičiūtė. Iš tikro 
apie Žygimantą Augustą daugiausia 
žinome iš romantizuotos valdovo ir 
antrosios jo žmonos Barboros Radvi-
laitės meilės istorijos, kuri audrino ir 
tebeaudrina kūrėjų – rašytojų, poetų, 
menininkų – vaizduotę. Tačiau ne tik 
apie tai buvo kalbama prie pamin-
klo Žygimantui Augustui, minint jo 
500-ąsias gimimo metines. 

Skambant Renesanso laikų muzi-
kai, K. Kraptavičiūtė priminė susirin-
kusiesiems, kad Žygimantas Augustas 
Pasvalyje įamžintas neatsitiktinai. Is-
toriografijoje minimos mūsų miestą 
išgarsinusios trys Pasvalio sutartys, 
kurias Livonijos karo (1558–1583) iš-
vakarėse, 1557 m. rugsėjį, pasirašė Žy-
gimantas Augustas ir Livonijos ordino 
magistras Fiurstenbergas. Simpatijų 
šiam valdovui nejaučiantys oponentai, 
be abejo, visada primins 1569 m. lie-

name…“, – kalbėjo K. Kraptavičiūtė. 
Svarbiausi valdovo gyvenimo ir po-
litinės veiklos bruožai atsispindėjo 
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios 
bibliotekos darbuotojų parengtoje 
parodoje – penki stendai buvo eks-
ponuojami prie paminklo.

Sveikinimo žodį taręs Savival-
dybės meras Gintautas Gegužinskas 
sakė, kad Pasvalį papuošęs Žygiman-
to Augusto paminklas skatina domėtis 
istorija. O už šią dovaną turime būti 
dėkingi Pasvalio krašto garbės pilie-
čiui, kultūros mecenatui, dr. Pranui 
Kizniui.

Prie paminklo buvo padengtas 
šventinis improvizuotas stalas, kurį 
papuošė gėlių salono ir studijos 
„Žiedų dulkėse“ merginos, o ant 
stalo išdėlioti karūnomis papuošti 
pyragaičiai. Šiuos skanėstus iškepė 
Valakėliuose įsikūrusios UAB „Sal-
drita“ konditerės.

„Darbo“ inf.
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Buvo galima paskanauti Žygimanto Augusto gimtadieniui skirtų 
pyragaičių.

Šventinio renginio dalyviai.

pos 1 d. Liublino uniją ir beveik pusės 
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
žemių perdavimą Lenkijos karalystei.

„Žygimantas Augustas juk nebu-
vo tobulas valdovas. Jis darė klaidų 
– galbūt net lemtingų. Tačiau šiandien 
vis viena žvelgiame į jo veidą. Kodėl? 
Net ir penkiems amžiams praėjus, vis 
dar esame čia – Pasvalyje ir išgyve-
name tą pačią galios, meilės, kovos 
ir gyvenimo pasirinkimų dramą. Ir 
suklystame. Ir laimime. Ir vėl gyve-


