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Genovaitės Laurinskaitės ir Vlado
Šakalio vestuvinė fotografija. Vilnius,
1978 m. (iš Genocido aukų muziejaus
fondų)

Genovaitės Laurinskaitės ir Vlado Šakalio vestuvės. Vilnius, 1978 m. Stovi iš kairės: nuotakos dėdė, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis Leonas
Laurinskas, vestuvių liudininkai, antisovietinio pasipriešinimo dalyviai
Angelė ir Romualdas Ragaišiai. (iš Genocido aukų muziejaus fondų)

Vladas Šakalys. Apie 1979–1980 m.
(iš Genocido aukų muziejaus fondų)

Vladas (Vladimiras) Šakalys gimė 1942 m. vasario 9 d. Rusijoje, Čeliabinsko sr. Mokrousovo r. Kokorevskio k., tarnautojų šeimoje, Vokietijos–SSRS karo pradžioje evakuotoje iš Lietuvos. 1944 m. drauge su šeima
grįžo į Lietuvą. Apsigyveno Vilniuje, Užupyje. 1948 m. pradėjo lankyti
Vilniaus 16-ąją vidurinę mokyklą.
Besimokydamas mokykloje ėmėsi antisovietinės veiklos – gamino ir
platino atsišaukimus. Už tai 1955 m. spalio mėnesį suimtas. Būdamas
nepilnametis, kalėjimo tąkart išvengė, bet vidurinės mokyklos baigti nespėjo. 1961 m. kovo 4 d. vėl buvo suimtas, nes 1958 m. drauge su Algimantu Baltrušiu, Vitu Vosyliumi, Romualdu Ragaišiu įkūrė antisovietinę
organizaciją „Laisvoji Lietuva“, kurios programinis siekis buvo Lietuvos
atsiskyrimas nuo SSRS ir nepriklausomybės atkūrimas. V. Šakalys organizacijoje veikė itin aktyviai. Jis gamino ir platino antisovietinius lapelius, rašė šūkius, naikino tarybines vėliavas, iškeldavo Lietuvos Trispalvę. Už visa tai 1961 m. gegužės 26 d. LSSR Aukščiausiojo Teismo buvo
nuteistas šešeriems metams laisvės atėmimo. Kalėjo Mordovijos lageryje
Nr. 385/II. Už nepaklusnumą lagerio valdžiai buvo perkeltas į Vladimiro
kalėjimą (Mordovija). Kalėdamas susipažino su žymiais disidentais, išmoko kelias užsienio kalbas.
1967 m. kovo mėnesį paleistas, grįžo į Lietuvą. Netrukus drauge su
Viktoru Petkumi ėmėsi vienyti Pabaltijo pasipriešinimo sovietams jėgas.
Motociklu aplankė visus žymesnius Latvijos ir Estijos kovotojus, kartu
su latviais surengė tradicinę Joninių šventę. 1968 m. gegužės 23 d. kartu
su Antanu Terlecku „Sigmos“ klube dalyvavo visuomenėje didelį atgarsį
turėjusioje literatūrinėje diskusijoje, dėl kurios KGB pareigūnai bandė iškelti jam bylą. 1969 m. sausio 5 d. buvo suimtas, jam iškelta kriminalinė
byla. 1969 m. rugsėjo 3 d. Vilniaus m. Lenino r. liaudies teismo nuteistas
kaip kriminalinis nusikaltėlis ketveriems metams griežtojo režimo lagerio.
1971 m. grįžo į Lietuvą. 1973 m. birželio 7 d. buvo vėl suimtas. Kaltintas kriminaliniais nusikaltimais. 1974 m. lapkričio 13 d. Kauno m. Lenino r. liaudies teismo nuteistas penkeriems metams ypatingojo režimo
lagerio. 1978 m. grįžęs iš įkalinimo vietos, ėmėsi veiklos Molotovo–Ribbentropo paktui paviešinti. Drauge su J. Sasnausku ir A. Terlecku parengė
„45 pabaltijiečių memorandumą“. Šis disidentų pasirašytas dokumentas
buvo iššūkis ir SSRS, ir Vakarams. Memorandumas rėmėsi tarptautinės
teisės normomis ir nepaneigiamais istorijos faktais.
V. Šakalys – vienas iš Lietuvos laisvės lygos steigėjų ir pogrindinio
leidinio „Vytis“ leidybos iniciatorių, kelių šio leidinio straipsnių autorius.
Rašė protesto pareiškimus.
1979 m., gresiant naujam suėmimui, pasiryžo bėgti į Vakarus. 1980 m.
birželio 26 d. nuvyko į Kareliją ir pelkėmis bei miškais perėjo SSSR–
Suomijos sieną. Pėsčias slapstydamasis kirto Suomijos–Švedijos sieną
ir Švedijoje pasiprašė politinio prieglobsčio. Jis tapo pirmuoju tokį žygį
sėkmingai įveikusiu lietuviu. Vėliau išvyko į JAV. Gyvendamas JAV, atskleidė daug informacijos apie KGB veiklos Vakaruose metodus, kovojo
dėl Lietuvos laisvės, redagavo Los Andžele leidžiamą laikraštį „Versmė“.
Stengėsi padėti visoms iš sovietinės blogio imperijos besistengiančioms
ištrūkti ir už nepriklausomybę kovojančioms tautoms.
1995 m. rugpjūčio 13 d., trumpam grįžęs į Lietuvą, mirė Vilniuje. Palaidotas Vilniuje, Saulės kapinėse Antakalnyje. Lietuvos Respublikos Prezidento 2003 m sausio 8 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino
Karininko kryžiumi (po mirties).
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