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Nijolė Petrošiūtė 

              Tai buvo dienos, kai mes praradome baimę. Tai buvo jausmas, didesnis už mus pačius, 

kuriam nusakyti žodžiais ir po šitiek metų nerandu tinkamų žodžių. Daug dienų prieš Kruvinąjį 

Sekmadienį laikas buvo neramus. Todėl kai, berods, sausio 11-ąją susiruošiau vykti į Vilnių, prie 

Parlamento, mama atvažiavo su manimi atsisveikinti: „Vaikeli, žiūrėk, kaip pasisuks įvykiai ir, jei 

turėsi galimybę, bėk iš šalies. Vaikais aš pasirūpinsiu, dėl jų nebijok. Aš žinau, ką geba bolševikai, 

aš karą jau išgyvenau. Tau jie už Sąjūdžio veiklą nedovanos.“ 

            O Vilniuje viskas atrodė ramu, žmonės, susibūrę prie laužų, dainavo, šoko, anekdotus 

„skaldė“... Šiandien atsakingai galiu sakyti, kad tiems, kurie liko namuose, prie televizorių, jiems 

turėjo būti daug baisiau. Prie Parlamento, kitose vietose prie strateginių objektų, prie kurių 

budėjome, baimės jausmo nebuvo – mūsų buvo daug. Antraip, argi tokios minios žmonių būtų 

susirinkusios, jei būtų kinkos drebėjusios? Labai gerai prisimenu prof. Vytautą Landsbergį, kuris 

temstant sausio 12-ąjai keletą kartų kreipėsi į minią, ragindamas vaikus ir moteris pasitraukti, 

sakydamas, kad galimas Parlamento šturmas. O minia skandavo : „Ne!!!“, „Lietuva!!!“, 

„Landsbergis!!!“. Man labai skaudu girdėti šiandienos „išvartymus“, kad neva V.Landsbergis 

kvietė žmones plikomis rankomis stoti prieš tankus ir pan. Aš ten buvau. Aš jį girdėjau. Ir už tai 

sakau, kad tai yra melas. Dar atsimenu savo kaimyną, jau amžiną atilsį Antaną Račkauską, su 

kuriuo prasilenkėme minioje. Jis praskleidė savo apsiausto skverną ir parodė po ja pakištą 

armatūros strypą: „Tegul tik, rupūžės, pabando pulti.“ Ir tokių jų, taip „apsiginklavusių“, buvo 

daug. Šiandien, aišku, tai atrodo, juokinga (prieš tankus – su armatūros strypu), bet taip buvo. 

            Sausio 12-osios naktį kelmiškiams buvo paskirta budėti prie Lietuvos radijo ir televizijos 

komiteto, Konarskio gatvėje. Dalis budėjo prie šalimais buvusio Lietuvos telekomo (lyg tai taip jis 

vadinosi). Kadangi tą vakarą buvo pakankamai ramu, žmonių čia nebuvo labai daug. Prieš 

vidurnaktį dar sumažėjo, nes žmonės nuėjo pailsėti. Aš su žurnalistų būreliu išvažiavau 

pasivažinėti po Vilnių. „Et, visai neįdomu, net tanko gatvėmis nėra pasivaikymui“,- stebėdamasis 

toms dienoms neįprasta ramybe, papasakė kažkuris mūsiškių. Tad be nuotykių grįžau į budėjimo 

vietą, prie Lietuvos radijo ir televizijos komiteto. O nuo vidurnakčio vienu ypu prasivėrė pragaro 

vartai... Pirmiausiai tankai iš Šiaurės miestelio nužlegsėjo prie televizijos bokšto, nuo kurio bemat 

ėmė skrieti kraują stingdančios žinios, o netrukus pasirodė ir prie mūsų objekto. Susikibome 

rankomis ir ratu apsupome pastatą. O jie prie patrankos vamzdžio esančius prožektorius nukreipia 

į mus, žlibina ir paskui šauna virš galvų. Šalimais žyra langų stiklai, o per tokius „apšvietimus“ 

matau neįtikėtiną dalyką – žmonės iš visų pašalių ėmė bėgti prie objekto. Tie, kurie buvo nuėję 

pailsėti, skubėjo atgalios. Bėgo ne tolyn nuo patrankų, bet... į jas. Ratas apie saugomą objektą 

dvigubėjo... trigubėjo. Prieš jį nejaukiai jautėsi jedinstvenikai su savo raudonais raiščiais. Kai 

šūvio garsas išsisklaidydavo, išgirsdavome patys save skanduojant: „Okupantai... okupantai...“ 

Man tuomet rodėsi, kad aš laikau Laisvę, kuri panaši į kamuolį, gaublį, kurį iš visų jėgų spaudžiu 

sau prie krūtinės ir nė už ką neatiduosiu: šaudyk, traiškyk, gąsdink, bet aš tau, svoločiau, 

neatiduosiu. Tokiu ar panašiu jausmu tąnakt mes gyvenome visi. Kurį laiką buvome su kelmiške 

gydytoja Rūta Juškaite. Kai užsukome į „telekomą“, jauni vaikinukai, barikadavę pastato įėjimus, 

paprašė mūsų pasitraukti, nes čia greitai būsią karšta. O Rūtelė, iš pažiūros tokia trapi moteris, jam 

atsakė: „O kodėl? Juk tavo gyvybė irgi viena, o be to, dar ir jauna. Aš esu gydytoja ir galėsiu 

praversti“... Rytą, kai viskas aprimo, pajutau rankos skausmą: panašu, kad mano ranka buvo 

susikibusi su stipraus vyro ranka... 



             Darėsi kaip ir akivaizdu, kad jie mūsų nepuls. Tuomet aš mečiausi į „Telekomą“. 

Galvojau, jog tokią naktį mano kelmiškiai irgi nemiega, o nutilus televizijai, dėl nežinios išgyvena 

dėl savo artimųjų, išvykusių ginti Laisvės. Kelinta valanda galėjo būti, nežinau, bet jau gerokai po 

vidurnakčio. Tad surinkau vietos radijo telefono numerį. Atsiliepė jos redaktorius Kęstutis 

Lukošius. Vos tik pradėjau jam pasakoti įvykius, jis mane gal su antru sakiniu nutraukė: „Palauk, 

jungiu tiesiai į eterį. Kalbėk visiems.“ Ir aš kalbėjau. Sakiau, kad tarp nukentėjusiųjų kelmiškių 

nėra. Žinoma, melavau, nes aš to negalėjau žinoti. Tačiau galvojau: bent jau šiąnakt išbūkite 

ramūs.... Laimei, taip ir buvo. 

            Atsitraukus tankams, metėmės prie Parlamento. Aušo. O kartu į viršų kilo milžiniškos 

barikados. Jos dygo tiesiog akyse, sulig penkiaaukščiais namais. Žmonės kaip užtvarus palikdavo 

savo automobilius. Nepamirškim, kokios vertės tai buvo turtas ir kaip sunku buvo gauti paskyrą 

automobiliui. Visos materialinės vertybės buvo praradusios savo vertę. Įsimintina liko ir tai, kad 

tomis dienomis nuolat per garsiakalbius buvo skelbiami adresai, kur žmonės gali užeiti sušilti ar 

pailsėti. Butai buvo nerakinami ir beveik visada tušti. Tačiau nebuvo nė vienos vagystės!!! 

            O kitą dieną mes jau išleidome „Kražių aidus“ su vieninteliu straipsnio pavadinimu „Būkit, 

žmogžudžiai, prakeikti“. Kaip mes taip gebėjome padaryti, net šiandien nelabai įsivaizduoju. Bet 

padarėme. 

            Šiandien mane itin skaudina, kai išgirstu sakant, kad ne už tokią Lietuvą kovojome. Tie, 

kurie taip sako, nei kovojo, nei ketino tai daryti. Aš kovojau būtent už tokią. Už Laisvą ir 

Nepriklausomą. Tokią ją ir turiu. O kad visas revoliucijas sugalvoja idealistai, įvykdo fanatikai, o 

pasinaudoja padugnės – sena kaip pasaulis tiesa. Visur taip būna. Kokius rinkome (renkame) į 

valdžią, tą ir turime. Dar mane trikdo postringavimai, kad, girdi, šiandien žmonės taip 

nebesusitelktų, nekovotų. Nė velnio! Galim pliurpt, kol nėra realaus pavojaus. O jei atsirastų 

(neduokdie), vėl pakartotume tą patį. Reikėjo – buvom, reikės – vėl būsim... 



 

Vitalija Kučinskienė 

    Buvo 1991 metų sausio dvyliktosios šaltas rytas. Išvykau iš Kelmės 8 val. į Kėdainius pas 

mamą. Kadangi mama gimusi 1931 metų sausio 12 dieną, o šeimoje  augome 5 vaikai, visi 

susitarėme mamai nieko nežinant  atvykti pas ją, su savo  vaišėmis,  pasveikinti  60 metų 

jubiliejaus proga. Vakare  sėdėjome visa šeimyna prie šventinio stalo ir sekėme įvykius per 

televiziją.  Apie 1 valandą nakties išgirdome, kad pajudėjo tankai Seimo rūmų link. Brolis, 

atvykęs iš Kauno ir  palikęs namie žmoną su 3 mėnesių dukra, pasakė, kad važiuoja į Kauną ginti 

Juragių televizijos bokšto. Mes jo neišleidome, užrakinome duris, tada jis iššoko pro langą iš antro 

aukšto. Aš pažiūrėjau, ar jis nesusižeidė. Brolis nubėgo, mes jo nesulaikėme.                                                

Penktą valandą ryte išgirdome skambinant į duris. Atidarius duris pamatėme, kad grįžo brolis. 

Puolėme klausti, kas nutiko, ar sveikas. Jis pasakė, kad nieko neįleidžia į Kauną, ginkluoti 

automatais rusų kareiviai visus grąžina atgal. Svarstėme, ką daryti toliau ... Sesuo gyvena Vilniuje, 

aš - Kelmėje, broliai - Kaune, visi dirbantys. Manęs namuose laukė dešimtmetis sūnus, 

prisiskambinti negalėjau. Su seserimi  nusprendėme, kad aš su jos šeima  vyksiu į Vilnių, nes iš 

ten bus lengviau autobusu grįžti į Kelmę. Važiuojant į Vilnių prieš Kauną  ir Vilnių ginkluoti 

kareiviai stabdė ir tikrino  visus automobilius. Važiuodami kalbėjomės, ką darysime vienu ar kitu 

atveju. Vargais negalais atvykome į Vilnių ir patraukėme tiesiai prie Seimo rūmų. Pamatėme baisų 

vaizdą, jausmas kaip po karo. Degė laužai, išsigandę, siaubo apimtomis akimis ir pasimetę žmonės 

tyliai  gėrė arbatą. Aplinkui vieni dūmai ir laužų raudona liepsna. Matėme ant metalinių virbų 

pervertus Lietuvos žmonių rusiškus karinius bilietus, pasus, rublius. Aš taip pat 10 rublių kupiūrą 

pakabinau ant geležinio virbo. Apie tris valandas prabudėjome prie Seimo, ilgiau negalėjome, nes 

buvo labai šalta, o aš neturėjau šiltų rūbų.  Grįžtant autobusu į Kelmę buvome stabdomi ir 

tikrinami Rusijos kareivių - okupantų, apsiginklavusių automatais, bandžiusių mus įbauginti. Bet 

mes nepabūgome... Todėl dabar po 30 metų gerai atsimenu  tą sekmadienio Sausio 13 –ąją, kai 

vieninga lietuvių tauta stojo ginti nuo okupantų  mūsų brangią tėvynę. Mes, Lietuvos piliečiai, 

esame tėvynės gynėjai,  iškovoję laisvę. Garbingiausioje vietoje mano knygų lentynoje puikuojasi 

knyga ,,Lietuva 1991.01.13“. Tai yra istorija, palietusi daugelio širdis, mokanti susivienyti pačiu 

sunkiausiu Lietuvai metu. 

 

       



                                             

                                                           Aldona Kvintufelienė 

   Visuomet domėjausi įvykiais šalyje, pasaulyje. Su užuojauta sekiau įvykius Čečėnijoje ir                  

Karabache, mintimis džiūgaudama, kad pas mus nėra taip baisu, kaip ten. Tai vyko toli nuo mūsų  

ir nesuvokiama, kad taip gali būti. 
Kai Lietuvoje sausio mėnesį prasidėjo budėjimas prie Seimo, pažinau nemažai žmonių, vykstančių 

jo ginti. Sūnus kartu su mano  bendradarbiais iš tuometinio Kelmės paukštininkystės tarybinio 

ūkio vyko į Vilnių ginti Seimo.  Pridėjome maisto ir išleidome. 

         Tą sausio 12 d. vakarą nesitraukėme nuo televizijos ekrano, įtampa didėjo ir klausimas, kas 

bus toliau, nedavė ramybės. Kai diktorė Eglė Bučelytė  pranešinėjo apie tai, kas vyksta Vilniaus 

televizijoje, net nežinau kodėl, išėjau į Kelmės miestą. Pamenu, dukra prašė nepalikti jos vienos, 

nes mano anūkas buvo dvejų metukų. Pažadėjau, kad tuoj grįšiu, tik sužinosiu, kas vyksta pas mus 

Kelmėje. Nuėjau prie savivaldybės, bet ten buvo tylu,  ramu. Nuėjau prie pašto...Ir ten ramu. 

Grįždama sutikau iš  A. Mackevičiaus kvartalo ateinantį V.V (nesu sutarusi, kad galiu jį minėti). 

Pasitarėme ir nutarėme, kad reikia eiti žadinti tų, kurie užmigo anksčiau, ir nežino, kas vyksta. 

Nuėjome prie Kelmės tuometinio Sąjūdžio aktyvistų namų, šaukėme, raginome keltis ir žiūrėti, 

kas vyksta. 

       Grįžome prie savivaldybės, buvo gal apie  trečią valandą nakties. Sutikome ateinantį Kęstutį 

Lukošių, jis dirbo  vietiniame radijuje. Netrukus atėjo žurnalistas Alvydas Geštautas. Pamenu, kad 

buvo atėjęs dabar jau šviesios atminties Petras Klevinis, kažkam skambino labai supykęs. Vėliau 

atėjo šviesios atminties Izidorius Šimkus, tuometinis rajono valdytojas, rajono tarybos pirmininkas 

šviesios atminties Vytautas Pikturna. Buvo tariamasi, kokių veiksmų reikia imtis toliau. Sunku 

prisiminti, kas, kada ir ką pasakė, bet atmintyje išlikę kai kurių tuometinių veikėjų pasisakymai, 

baimės... Kai kas ,,matė“ jau važiuojančius tankus pro Kuprės mišką Kelmės link ir panašiai... Aš, 

mažas žmogus, nuėjau namo ir didelių vyrų  reikaluose nedalyvavau. 

      Įdomiausias to meto įvykis, man asmeniškai, buvo tai, kad praėjus kuriam laikui sužinojau, jog 

buvau įtraukta į sąrašus išvežimui, tai yra „ištrėmimui“. O kur turėjome būti „ištremti“ ir šiandien 

nežinau. Manau, kad jau nebesužinosiu ir nebeištrems... 

                                                       



Rita Jurgaitienė 

               Buvau pačiame įvykių sūkury. Iš vakaro labai nerimavau, nes vyras buvo Vilniuje, 

Aukščiausioje Taryboje.  Namuose ištisai paromis veikė trys informacijos šaltiniai -  vietinis 

radijas, tranzistorius ir televizorius. Kankino bloga nuojauta. Vidurnaktį, kad nusiraminčiau, 

ruošiau baltą mišrainę. Tuoj po vidurnakčio pasirodė tie baisūs vaizdai per televiziją. Pažadinau 

vaikus, susodinau ant sofos, kad matytų, kas darosi, ir prisimintų. Paskambinau šviesios 

atminties  Algiui Krutkevičiui, tuo metu gyveno kaimynystėje,  Irenai bei Ipolitui Vidugiriams, 

kad įsijungtų televizorius. Vėliau vežiau švarius rūbus ir maisto vyrui  Rimui į Aukščiausios 

Tarybos  rūmus. Vienas maišas buvo lašinių, kitas – ginklų. Teko pereiti pro tą šiurpią blokų 

sieną. Mačiau ant virbų sumautus karinius bilietus. Užlipau į televizijos  kalną. Mačiau klaikias , 

tuo metu man taip atrodė, už metalinio tinklo tvoros vaikštančių rusų kareivių akis. Tvora buvo 

prikaišiota gyvų gėlių. Išgyvenau siaubą. Nebesugebėjau pati nusileisti nuo kalno. Kažkas 

padėjo...  Kitą dieną laidojo sausio 13 d. žuvusiuosius... Vėliau mačiau kraują Medininkų 

namelyje... 

 

  

                       Ant virbų sumauti sovietiniai pasai prie parlamento 

 

 



                                  Juozas Klimašauskas 

    Prisimenu,  tą sausio naktį namuose buvau vienas. Stebėjau televiziją iš Kauno ir klausiau 

radiją iš Sitkūnų.  Žmona Janina buvo išvykusi su kelmiškių delegacija į Vilnių. Aš dėl 

sušlubavusios sveikatos likau namuose. Šiandien randu savo dienoraščio penktame tome apie tuos 

įvykius užrašyta: „ 1991 metų sausio  15-oji (antradienis). Praėjusios dienos baisios ir kruvinos. 

Janina išvykusi į Vilnių ginti V. Landsbergį. Vienas sėdžiu prie televizoriaus, klausau radijos. Po 

sausio tryliktosios vidurnakčio, raudonojo fašizmo kariuomenė šturmu užėmė televizijos bokštą ir 

radijo stotį. Šiame užpuolime žuvo,kaip dabar žinoma, keturiolika žmonių, sužeista – 167. Yra 

atvykusi komisija iš Maskvos, atvežusi neteisingą informaciją apie tuos kruvinus įvykius Vilniuje. 

O Lietuvoje paskelbtas trijų dienų gedulas. Visur, ir Kelmėje, iškeltos vėliavos su juodais 

kaspinais. Žmonės apimti siaubo. Tėvynė pavojuje!” 

 

 

                                                   

                                                              Benediktas Morkaitis 

    Aš, Morkaitis Benediktas, sūnus Aleksandro, gimiau 1936 metais sausio 13 dieną Kelmėje. 

Mama man pasakojo, kad aš atsinešiau Benedikto vardą, toks buvo užrašytas kalendoriuje sausio 

13 dieną. Mama turėjo seną smetoninį kalendorių ir vardus parinkdavo pagal tą kalendorių. Kai 

suėjo 16 metų, man buvo išduotas pasas. Pastebėjau, kad pasų stalo darbuotoja supainiojo mano 

gimimo datą. Vietoje sausio tryliktos dienos pase buvo įrašyta sausio 19 diena. Nepaprašiau 

ištaisyti klaidos, taip ir liko, kad esu gimęs sausio 19 dieną. Visada savo gimtadienį švenčiu sausio 

13 dieną. Kai sausio 13 d. buvo šturmuojamas Vilniaus televizijos bokštas, kiti pastatai,  švenčiau 

savo gimtadienį. Pas mus buvo atvažiavusios trys mano žmonos seserys su vyrais iš Kėdainių. Po 

vidurnakčio įjungiau televizorių ir tuomet išgirdome apie įvykius Vilniuje. Visi giminaičiai, tiek 

kelmiškiai, tiek kėdainiečiai, persigando ir pagalvojo, kad prasidėjo karas, todėl netrukus 

išvažiavo namo. Apie Sausio tryliktosios įvykius buvau sukaupęs nemažai duomenų. Dabar tos 

temos nebenagrinėju, kur dabar yra ta medžiaga, tiesiog nebežinau... 

                                                           



                                                Danguolė Morkaitienė 

     Apie 1991 metų sausio 13 įvykius sužinojau viešėdama gimtajame miestelyje Laukuvoje, 

Šilalės rajone. Buvau atvykusi aplankyti tėvukų. Tėvukai anksti nuėjo miegoti, aš likau skaityti 

knygos. Buvo įjungtas televizorius. Atsitraukti nuo knygos mane privertė neramus diktorės Eglės 

Bučelytės balsas. Tiksliai neprisimenu, bet atrodo, diktorė pasakė, kad jie ateina, aš girdžiu 

žingsnius.... Ir ekranas užgeso. Man pasidarė baisu, nežinojau, ką daryti, bet tėvukų nežadinau, 

galvojau, kad reikia sulaukti ryto. Ryte iš televizijos ekranų sužinojome, kad ir į Spaudos rūmus 

veržėsi desantininkai. Profesorius Vytautas Lansbergis ragino tautą burtis prie Seimo, Spaudos 

rūmų, juos apginti. Man buvo pikta, norėjosi verkti, nes niekas nepasakė, kad mes tiek metų 

buvome okupuoti. Tėvų nuomone, tiek mokytojai, tiek jie patys bijojo vaikams pasakoti apie 

okupaciją. 

 

                                                      Marijana Pakamanienė  

    1991  metais dirbau tuometiniame ,,Pergalės“ kolūkyje. Kadangi sausio 12 diena buvo 

šeštadienis, kaip ir dauguma, įvykius sekėme per televiziją. Jau anksčiau įvykiai darėsi vis labiau 

įtempti, bet man kažkodėl atrodė, kad į karinį konfliktą jie neperaugs, nors buvo skelbiama apie 

telkiamą rusų kariuomenę. Ir iš mūsų kolūkio žmonės važiavo į Vilnių saugoti parlamento. Visur 

tvyrojo įtampa. Per televizijos  vėlyvąsias žinias rodė tankus, omonininkus sustingusiais veidais, 

užiminėjamą Vilniaus televizijos bokštą. Buvo baisu, bet žmonės stovėjo, niekas nesitraukė, 

nebėgo.  Sekmadienio ryte pradėjo pranešinėti apie sužeistuosius, žuvusius žmones. O jau ryte 

žinios buvo transliuojamos iš Kauno televizijos. Paskambino mano mama Mikalina Varanavičienė 

ir verkdama sakė, kad prasideda karas. Aš ją raminau, kad dar niekas neaišku. O ji sakė, kad aš 

nesuprantu, koks baisumas, kai žūva žmonės... Mamos  prisiminimuose dar buvo išlikęs Antrasis 

Pasaulinis karas. 

 

                                                             Aldona Dirbanauskienė 

      1991m. sausio 13-osios išvakarėse apsisprendžiau važiuoti į Vilnių. Ten jau kelias dienas iš 

eilės  iš visos Lietuvos rinkosi žmonės saugoti Televizijos bokštą ir parlamento rūmus. Susėdus 

vakarienės, pasakiau vaikams, kad ruošiuosi vykti su kitais kelmiškiais į Vilnių. Tada kažkuris iš 

vaikų (turiu 3 vaikus) pasakė: ,,Tėvo nebeturime, dar ir mamos neteksime"... (Jau keli metai su 

vaikų tėvu buvome išsiskyrę. ) Taip likau namuose. Tačiau naktis į 13-ją buvo bemiegė: visos 

mūsų namo laiptinės gyventojai brazdėjo. Ėjo vieni pas kitus, klausinėjo, aptarinėjo... Dar 

jaudinomės dėl kaimynės Janinos Klimašauskienės. Ji buvo išvykusi budėti Vilniuje. Juk įvykiai 

buvo neeiliniai, nenuspėjami... 

                                                                     

                                                              

                                                             

                                                                  



                                                            Stefa Sutkienė 

        1991sausio 13 d. buvau namuose su vaikais. Į svečius buvo atvažiavusi mama. Vyras buvo 

išvykęs į varžybas Varėnoje. Keturiese  vakarojome, žaidėme su vaikais (sūnui buvo 3 metai, 

dukrai - 10), žiūrėjome televizorių.  Visą tos nakties eigą stebėjome per televiziją. Baisu buvo 

išgirsti paskutinius pranešėjos Eglės Bučelytės žodžius „Mes čia, mes dar gyvi". Visą naktį 

nemiegojome (išskyrus sūnų), kalbėjome, buvo baisu. Žiūrėjome Kauno televiziją. Vis skambėjo 

telefonas, įspėjimai.  Ryte buvo visur tuščia, bijojome išeiti į lauką, išgyvenome... 

                                                                        

                                                                    Birutė Paliulienė 

     Sausio 13 dieną visa šeima žiūrėjome televiziją ir tai, ką pamatėme – baisus vaizdas, kuris 

išliks atmintyje visą mano gyvenimą. Tamsoje žibėjo žmonių rankose laikomi švyturėliai, aidėjo 

šūviai, girdėjosi žmonių klyksmai, aimanos, maldos, lazdomis mušami taikūs žmonės, traiškomi 

šarvuočių. Kai desantininkai užgrobė Televizijos bokštą, girdėjosi mušamų, išvaromų iš 

televizijos darbuotojų klyksmai. Po kiek laiko prasidėjo transliacija iš Kauno. Matėsi, kaip 

sužeistieji ir žuvusieji gabenami į ligonines. Skambėjo bažnyčių varpai, buvo aukojamos mišios.  

                                                                      

                                                                  Regina Endriušaitienė      

    Atsimenu, 1991metų sausio 12 diena buvo labai nerami. Jautėsi įtampa ir per visas 

žiniasklaidos priemones transliavo daug pranešimų, kvietimų rinktis, budėti prie parlamento ir kitų 

svarbių objektų. Apie 17 -18 valandą pradėjo važiuoti Vilniaus gatvėmis rusų tankai, karinės 

mašinos. Stebint namuose įvykius  per televiziją darėsi neramu, todėl daug Kelmės vadovų ir 

Kelmės gyventojų  susirinkome  savivaldybėje ir  per televiziją stebėjome  siaubingus nakties 

įvykius. Kitos dienos buvo taip pat neramios. Daug kelmiškių, tarp jų  mano vyras ir sūnus, 

važiavo budėti prie parlamento. 

 

                                                                   

 

                                                      



                                                            Silva Jasulaitienė 

      1991m.sausio 13  įvykiai neišblės iš atminties niekada. Viskas atrodo taip, kaip būtų buvę 

vakar. Buvau namuose, Kelmėje, ir viską stebėjau per televiziją. Buvo be galo baisu, skaudu, 

liūdna, visos emocijos maišėsi pervien. Ir dabar man prieš akis stovi vaizdas, kai žinių diktorė 

Eglė Bučelytė vis pranešinėja, kad  jie jau čia, jie televizijoje. Rytas išaušo po bemiegės nakties, 

išėjau į darbą. Aš buvau toli nuo tų baisių įvykių Vilniuje, bet mano širdis buvo ten.                                                           

 

                                                               Vida  Damanskienė 

   1991 metų sausio 12 dieną apie 23 valandą pagal signalą „Pavojus” privalėjau nedelsiant atvykti 

į tuo metu Kelmės rajono VRM milicijos patalpas. Per tą naktį reikėjo priimti sprendimą, kam 

liekam tarnauti,  Lietuvos žmonėms ar okupantams. Taip tapau Lietuvos policijos pareigūne.  

 

                                                                 Regina Paulauskienė 

     Sausio 13 dieną buvau Kelmėje, ėjau į darbą, rūpinausi vaikais, dukrai buvo 11, o sūnui - 10 

metų. Po sausio 13 nakties įvykių prie Televizijos bokšto, vyrą išleidau į Vilnių budėti prie 

parlamento. Buvo nerimo kupinos dienos, klausėmės žinių ir jaudinomės, kuo viskas baigsis. Bet 

baigėsi gerai, daugiau aukų nebuvo, vyras kitą dieną sugrįžo į namus. 

 

                                                                 Nijolė Zalogienė    

    Dirbau tuomet Kelmės ligoninės operacinėje. Sausio tryliktosios naktį, stebėdami įvykius prie 

Televizijos bokšto per televizorių, ruošėme sterilią medžiagą ir visa kita, jeigu prireiktų mūsų 

pagalbos sužeistiesiems. Nedirbantys medikai stebėjo įvykius per televiziją namie ir buvo 

pasiruošę iškvietimui į darbą. Budėjo namie. 

 

                                                                  Alva Ulevičienė  

     Sausio 13 d. buvome namuose Kelmėje. Įvykius su paauglėmis dukromis stebėjome per 

televiziją. Buvo kraupu, baisu žiūrėti į okupantų žiaurumus. Verkėme susikabinusios rankomis ir 

meldėmės už mūsų tautos didvyrių pergalę. Tos dienos baisumai ir mūsų didvyriai amžiais liks  

atmintyje. 

                                                                     Viktoras Gulbinas   

     1991 m. sausio 13 dieną su trisdešimties lietuvių turistų grupe buvau jau pradėjusioje byrėti 

Jugoslavijoje. Per radiją išgirdome apie neramumus Vilniuje, pranešinėjo užsienio radijo stotys. 

Ryšio su Lietuva nebuvo. Kitą dieną vėl įdėmiai gaudėme žinias. Buvo neramu, ar sovietai įsileis 

grįžtančius, ar pasieksime namus. Kai grįžome, Lietuvoje tvyrojo sumaištis. Parlamento ginti 

neteko... 

 



             Danutė Ramanauskienė  

        1991 m. sausio 7-11 d. buvau išvykusi į Vilnių. Lankiau seminarą PPRC- taip vadinosi 

Pedagogų profesinio rengimo centras Baltupiuose. Gyvenau šalia esančiame bendrabutyje, todėl 

nei  televizijos, nei radijo, nei laikraščių neturėjau. Informacija apie sudėtingą situaciją Vilniuje 

dalinosi tie, kurie po paskaitų grįždavo į namus ar pas giminaičius nakvoti. Neatsimenu, kokia 

tema buvo seminaras, bet diskusijos užvirdavo visiems aktualia tema. Paskaitų laikas trumpėjo, 

kasdien baigdavosi vis anksčiau. Žmonės sutrikę, neramūs skirstydavosi  namo. Aš po paskaitų 

visada važiuodavau į senamiestį, eidavau Gedimino prospektu, bandydavau prisiskambinti 

namiškiams iš Centrinio pašto (mobiliųjų tada nebuvo). Mama ir tėvelis žinojo  situaciją iš TV ir 

spaudos, mane informavo apie kruvinus įvykius,  vis didėjančią grėsmę. Centre tos fizinės 

grėsmės nesijuto, virė kasdienis gyvenimas, bet pasigirsdavo pavieniai sprogimo garsai.   

         Savaitgalį buvau susitarusi aplankyti savo brolio jauną šeimą, pamatyti kelių mėnesių 

dukterėčią. Jie gyveno Antakalnyje. Tą baisiąją naktį  brolis dirbo. Jis gaisrininkas. Po pamainos 

grįžo, pasiėmė rūbų ir maisto. Atsisveikinome.  

         Sekmadienį jau turėjau bilietą grįžti autobusu į Kelmę. Prisimenu, drėbė šlapdriba, nyku, 

pilka. Troleibuse dalino kažkokius laikraščius, ties Gariūnais tikrino autobusą, šlaistėsi ginkluoti... 

Sukrečiantis vaizdas iki šiol likęs. Grįžus  į Kelmę ruošiaus pirmadienio pamokoms. Pamokų 

nebuvo. Tik mokytojų susirinkimą prisimenu.  Paskelbė gedulą. Žinau, buvo važiuojančių į  

Sausio 13-osios aukų laidotuves. Jei gerai pamenu, mums paskirtas Panevėžys.  

          Kai kelmiškius organizuotai telkė ir vežė budėti prie Seimo, grupelė „Aukuro“ mokytojų 

važiavome sausio pabaigoje. Rods, sausio 29 d.  Buvo ir baimės, ir rizikos, ir  realaus  pavojaus, 

bet tokio vieningumo, susitelkimo, supratingumo, bendruomeniškumo, patirto tą sunkų laikmetį, 

neužmiršiu.  Buvo tikslas- laisvė. 

 

 

 

 



                                                    Salomėja Grigalaitienė 

     1991 metų pradžia mano atmintyje išliks visam laikui. Sausio 13-ąją nebuvau prie parlamento, 

kadangi dirbau Kelmės rajono teisme. Mes buvome  pasiruošę pasyviam priešinimuisi. Visa 

širdimi buvau su Lietuvos laisvės gynėjais tomis sunkiomis dienomis. Ryžtas ir susitelkimas 

nugalėjo brutalų pasikėsinimą į mūsų laisvę ir nepriklausomybę.                                                                                                                                         

Sausio 13-oji tegul būna kasmet minima su džiaugsmu, o mes būkime dėkingi žuvusiems ir 

nukentėjusiems už  Lietuvos laisvę. 

 

                                                       Jadvyga Gaupšienė  

       Ta naktis - neapsakomo jausmo ir išgyvenimų naktis. Nors praėjo jau 30 metų, bet aš ją iki 

šiol matau ir girdžiu. Tuomet mes buvome namuose ir įtemptai visą naktį  stebėjome įvykius. 

Buvo baisu ir nejauku. Jautėme skolą tiems, kurie grūmėsi su sovietų tankais.  Visa širdimi 

norėjosi būti kartu  ir, manau, kad tas mūsų patriotinis išgyvenimas - tai irgi lašas į laisvės 

iškovojimą, į tą nepaprastą pergalę.  SU ŠVENTE, MIELIEJI! Ačiū jums už iniciatyvą apie tai 

kalbėti.  

         Ačiū TAU kraštotyros fakulteto vadovui Algimantui Armaliui, raginusiam apie TAI kalbėti 

ir rašyti. 

 

 


