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Ar dar kas nors fotografavo Anykščius iš oro baliono?..
Vytauto Bernatavičiaus nuotrauka

Savųjų vasara
Tautvydas Kontrimavičius

„Savi“ – šis žodis lyg burtažodis 
dabar suburia skirtingo amžiaus, pa-
tirties ir įpročių žmones.

Ir tie, kas nepatenka į išrinktųjų 
ratą, nėra „svetimi“, kurių reikėtų ša-
lintis ar vengti. Tiesiog jie – ne savi, 
ir tiek, nes tame savųjų būryje jiems 
bus nejauku.

 „Būsime vien tik savi“ – tai itin 
svarbi žinia, kuri iš anksto skelbia 
apie tai, jog verta mesti kitus supla-
nuotus darbus ar pramogas. Ji yra ge-
riausia prognozė ir sumanymo vertės 
apibūdinimas, garantuojantis malo-
niai praleistą laiką. Prarasi progą – 
gal kitos tokios daugiau ir nebebus.

Kai pasvarstai, iš kur tai atsira-
do, imi manyti, kad posakis „čia tik 
savi“ galėjo giliau įsišaknyti buityje 
ir sąmonėje tik XX a. antrojoje pu-
sėje. Viltis, kad gali būti kada nors 
laisvas ir atviras kompanijoje, kur at-
sipalaidavimas negresia bausmėmis 
ar nemalonumais, teikė žavesio ir jo 
nepraranda iki šiol.

Buvimas tarp savųjų suartina ir šią 
vasarą, kai dalis baimių yra likusios 
tik vyresniųjų atmintyje. Viltis, kad 
savieji visuomet supras, kad su jais 
bus įdomu ir malonu bendrauti, kad Tęsinys 2 psl.

kalba nuolat suksis apie bendrus pa-
žįstamus, skatina burtis mažas savų-
jų bendruomenes. Kiekvieną vasarą 
– vis dažniau ir gausiau.

Jei susirenka gausus būrys žmo-
nių, net ir nusiteikusių praleisti laiką 
kartu, net ir vienijamų savo kilmės, 
bet nepažįstančių vienas kito ir ne-
norinčių arba tiesiog per gausiame 
būryje nebegalinčių pažinti, – tai jau 
ne savųjų šventė. 

Todėl ir Anykščiai, kasmet kvie-
čiantys anykštėnus drauge švęsti 
miesto šventę, niekada neįstengs su-
rengti tikro „savųjų sambūrio“. Lie-
tuviška maniera vertinant, jei savųjų 

į vieną užstalę susodinti negali, jei 
visiems jiems į akis pasižiūrėti ne-
spėji, tai ir nebūsi tikras, ar tarp sa-
vųjų atsidūrei.   

Tačiau kartais net nustembi išgir-
dęs, koks įvairus gali būti tas savųjų 
ratas – tik svarbu jį pajausti, asmeni-
ne iniciatyva paskatinti susiburti. 

Šią vasarą daugiau nei dvidešimt 
Anykščių rajono kaimų subūrė savo 
kraštiečius su viltimi, kad jie tėviš-
kėje pasijaus tarp savų. Mažo kai-
mo bendruomenėms, tokioms, kaip 
Pasmodų, Mickūnų, Paluknių ar 

Silvija Mažeikytė

Lygiai 20 metų vet.gydytojas Pranas 
Gendrutis Mažeikis atidavė Anykščių 
veterinarijai, jį šiltai prisimena buvę 
kolegos. Dabar jis gyvena Vilniuje ir 
neužmiršta ne tik Anykščių, bet ir vi-
sos plačios bei labai senos Mažeikių 

vėliavoje – laimę 
nešanti pasaga

Tęsinys 2 psl.

giminės. Mažeikiai (arba Mažeikos) 
siejami su Mažeikių miesto ir krašto 
vardu: 1335 metais Livonijos ordi-
no kronikininkas aprašė žygį, kurio 
metu buvusi nusiaubta ir kunigaikš-
čio Mažeikos žemė...

Pranas Mažeikis iš prigimties veiklus, 
optimistiškai nusiteikęs. Buvęs savi-
veiklininkas, dainorius bei aktyvus 
tautininkas pastaruoju metu ypač su-
sirūpino savo giminės genealogijos 
medžiu. Sėdėjo archyvuose, daug 
kam rašė laiškus, skambino. Ir štai 

tas gyvybingasis Mažeikių medis su 
giliomis šaknimis bei vešliomis atža-
lomis - ant sienos! Bet Pranukui (taip 
daugelis jį vadina) ir to pasirodė per 
maža - prireikė ir giminės vėliavos! 
Ir ji buvo nuausta, išsiuvinėta.

Krylių kaime (jis netoli Kamajų), va-
dinamojoj „Vilio viloj“, susirinko apie 
septynios dešimtys žmonių. Ne visi iki 
šiol net buvo matę vienas kitą... Pažįs-
tami apsikabino, o nepažįstami - susi-

Senoji Baltramiejaus Gliaudelio sodyba Juškonių kaime šią vasarą sulaukė savųjų – joje 
svečiavosi Gliaudelių giminę jau penktojoje palikuonių kartoje tęsiantys giminaičiai. 
Remigijaus Bimbos nuotrauka
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Mieli skaitytojai!
Jei norite kas mėnesį sulaukti „Pasaulio anykštėno“, paremkite jį! Atkreipiame įmonių, fir-
mų, privačių asmenų dėmesį: reklamuokitės mūsų laikraštyje! Jį gauna ne tik visos rajono 
mokyklos,  bibliotekos, kitos kultūros įstaigos, stambesnės verslo įmonės, bet ir anykštė-
nai, gyvenantys Vilniuje, Kaune, Panevėžyje bei įvairiose užsienio šalyse! 
Mūsų rekvizitai: Pasaulio anykštėnų bendrija; asociacijos kodas 154280763, registraci-
jos adresas: LT29111 Anykščiai, J.Biliūno g.23; atsiskaitomoji sąskaita SEB banke (kodas 
70440) Nr. LT21 7044 0600 0214 7203.                                                         Ačiū!

Atkelta iš 1 psl.

Vikonių, tai padaryti, žinoma, buvo 
lengviau – užstalė buvo gausi, bet ne 
tokia, kad vienas stalo galas kito jau 
nebegirdėtų. 

Tuo tarpu miestelių sambūriai ūžė 
lyg spiečiančios bitės ir natūraliai 
skaidėsi į mažesnius „savųjų būre-
lius“ – atskirai ir jaukiai bendravo 
giminės, kaimynai, bendraamžiai. 
Tai tiesiog provokavo permainas – 
jei jau kviečiantys rengia masinę 
šventę, reikia numatyti laiko, kada 
ir kur galėtų likti vien savieji.

Savitą tradiciją taip burtis turi iš 
Skiemonių parapijos kilusi Gliaude-
lių ir Jucių giminė, savo bendrą kil-
mę skaičiuojanti jau antrą šimtmetį. 
Po visą Lietuvą pasklidę giminaičiai, 
vieną šios vasaros savaitgalį susibū-
rę pabendrauti, pagerbti savo pro-
tėvius, keliavo savo kilmės takais: 

Savųjų vasara aplankė senąsias sodybas, artimųjų 
kapus, glaudėsi prie medžių, kurie 
ilgiausiai saugo gimtinės atmintį.

Baltramiejaus Gliaudelio (1844-
1919) ir Barboros Jucytės-Gliaudelie-
nės (1849-1919) palikuonių būryje 
auga jau penktoji karta, nuo vaikys-
tės žinanti savo kilmę ir mokanti ja 
didžiuotis. Giminaičių sambūris šie-
met priviliojo svečių net ir iš Austra-
lijos, o skirstydamiesi jie jau sutarė, 
kada ir kaip vėl bursis „savieji“.

Anykščių kraštą tradiciniam šei-
mos susibūrimui pasirinko ir pir-
mojo Anykščių vidurinės mokyklos 
direktoriaus Jurgio Gūžio (1885-
1948) palikuoniai. Kaskart vis ki-
toje Lietuvos vietoje, menančioje 
savo senelio ir prosenelio pedago-
ginės veiklos pėdsakus, susitinkan-
tys giminaičiai išdidūs tuo, kad juos 
vienija žmogus, skleidęs šviesą 
Nepriklausomoje Lietuvoje, ir siū-
lo kiekvienai giminei pasižvalgyti 
po savo kilmės ištakas – tikrai ten 
yra žmonių, kurių atminimas taptų 

vienijančia gija ir  tarp savųjų būtų 
ypač branginamas.

Vasarą susitinka bendraamžiai – 
po 10, 30 ar net 50 metų buriasi pa-
žvelgti vienas kitam į akis, įvertinti 
permainas ir buvę klasės draugai. 
Juos vienija ne gimtinės medžiai, 
neišlikusias sodybas težymintys, o 
tos pačios kartos patirtis. O po šių 
susitikimų būna taip smagu išgirsti 
po Anykščius pasklindant ir soli-
daus amžiaus mokytojų tarpusavio 
kalbas: „Žiūrėk, o tie tai mane dar 
prisiminė, pakvietė“...

Išradingumui nėra ribų. Šią va-
sarą Anykščiuose buvo susitikusios 
ir smagiai praleido savaitgalį kelios 
šeimos, kurias vienija jaunystėje 
išgyventas savumo jausmas: visi 
jie buvo pirmieji naujakuriai vie-
no naujo daugiabučio gyvenamojo 
namo laiptinėje. Ten drauge tvarkė 
pirmąjį asmeninį savo būstą, augino 
vaikus, o paskui išaugo tuos mažus 
butus ir pasklido kas kur po Anykš-
čius ar Lietuvą. 

Kiekvienas savųjų susitikimas turi 
stebuklingą galią atsukti laiko ratą 
nors per vieną padalą atgal.

Netikite? Sakote, kad laikas tik 
viena kryptimi juda?

Tuomet tikriausiai dar nebuvote 
„tarp savųjų“ ir nepatyrėte to jaus-
mo. Niekada ne vėlu tai patirti, nes 
savieji Jūsų tikrai vis dar laukia.

pažino, pasipasakojo apie save. Pas-
kui visi drauge nuvažiavo į lauką, kur 
nebėra nė ženklo buvusios Mažeikių 
sodybos - bet kur stovėjo ąžuolo vai-
nikais papuošti vartai. Pranas Ma-
žeikis papasakojo, kaip čia gyventa, 
dirbta, mylėta...

O kitą dieną Kamajų bažnyčioje 
buvo pašventinta Mažeikių vėlia-
va, ją išdidžiai, galvas iškėlę, nešė 
jaunieji Mažeikių giminės tęsėjai. 
Vien ši eisena buvo puikus įrody-
mas, jog vertėjo susitikti! Dabar 
vėliava su laimę nešančia pasaga 
kabo Pranuko bute - ir laukia naujų 
giminės sueigų.

vėliavoje – laimę 
nešanti pasaga

Mažeikių giminė vėl pasklido po senolių žemę...
Nuotrauka iš Prano Mažeikio asmeninio albumo

Atkelta iš 1 psl.
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“Paskui mylimą žmogų keliaučiau 
nors į afriką“…

Romualda BRAŽĖNIENĖ

Kai žemė jurginų žiedais žvelgia į rug-
pjūčio žvaigždėkričius, širdin įsismelkia 
laukimas Rugsėjo 1-osios. Ar būtum bai-
gęs mokyklą, ar šių dienų mokinys… Tik 
skirtingi jausmai virpina širdies stygas. Mo-
kyklos ilgesio giesmę lyg simbolinis paukš-
tukas gieda ir jaunos anykštėnės Kristinos 
širdis… 1996-aisiais Kristina Gindrėnaitė 
baigė Anykščių Jono Biliūno gimnaziją. 
Šiuo metu ji gyvena JAV Floridos valstijos 
mieste Lakelande. Semo (kaip anykštėnė 
šaukia savo vyrą) ir anykštėnės Kristinos 
Gindrėnaitės-Setliff šeima augina du vaiku-
čius – Urtę ir Vytuką. Šįmet  visą vasarą vie-
šėdama tėvelių Sofijos ir Vlado Gindrėnų 
namuose, brandino svajonę Anykščiuose 
sulaukti šių mokslo metų pradžios. Ji ketina 
ateiti į savo mieląją mokyklą, kad vėl pa-
justų tą šilumą, jaukumą, kuris ją gaubė vi-
sus tuos metus, kai čia mokėsi. Neatsitikti-
nai įrašiau epitetą „mieloji“. Klausydamasi 
jos pasakojimo apie gimnazijoje praleistą 
laiką supratau, kad visa, kas buvo susiję su 
šia gimnazija, jai yra labai šviesu ir miela. 
Prisiminimuose liko daug gražių šilto ben-
dravimo akimirkų su pedagogais Virginija 
Kvedariene, Virginija Žalatkoviene ir dau-
geliu kitų. 

Svečiuodamasi Anykščiuose  kiekvieną 
savaitę arba netgi dažniau Kristina mynė 
takelį  į miesto vaikų biblioteką. Jai labai 
svarbu, kad vaikučiai mokėtų kalbėti ir 
skaityti jos gimtąja kalba. O vėliau šis jau-
nos mamytės noras galbūt taptų tramplinu 
vaikučiams toliau domėtis  Lietuva. Juo la-
biau, kad ir jų tėveliui Samueliui Lietuva – 
ne šiaip sau valstybėlė pasaulio žemėlapy-
je. Daugelis anykštėnų dar nepamiršo JAV 

Taikos korpuso savanorio Maiklo Fulerio, 
istorinės pertvarkos metais Jono Biliūno 
gimnazijos gimnazistus mokiusio anglų 
kalbos. Buvusi abiturientė, Anykščių ko-
plyčios choristė per draugiškąjį amerikietį 
Maiklą ir susipažino su savuoju, dabar jau 
brangiausiu žmogumi Semu, taip pat Tai-
kos korpuso savanoriu. Teisinį išsilavinimą 
turintis specialistas Samuelis Setliff, kurian-
tis atgimusiai Lietuvos valstybei, teisines 
konsultacijas teikė  Ekonomikos ministeri-
jos darbuotojams.

Prieš dvylika metų Vilniuje, Dainų 
šventėje, pirmą kartą vienas kitam į akis 
pažvelgę du jaunuoliai daugiau nebeišsi-
skyrė. Pažintis persikūnijo į gražią drau-
gystę. Kristina įsitraukė į Taikos korpuso 
veiklą. Laimėjo paskelbtą konkursą ir tapo 
iš užsienio atvykusių savanorių lietuvių 
kalbos mokytoja. Sėkmę laimėti konkur-
są lėmė geros lietuviu kalbos žinios. Savo 
darbą Taikos korpuse, kurio centras buvo 
Vilniuje, Kristina vadina nuostabiu. Ir kaip 
nevadinsi, jeigu likimas lėmė darbą kilnio-
mis, altruistinėmis idėjomis gyvenančių 
žmonių apsuptyje. Semas taip pat pradėjo 
dirbti Taikos korpuse. Jis buvo atsakingas 
už savanorių ruošimą smulkaus verslo sri-
tyje, informacijos teikimą apie  Lietuvos 
ekonomiką...

Labai gražiai Kristina apibūdino savo 
vyro požiūrį į Lietuvą:

- Semas – tikras mano tėvynės patrio-
tas. Jis myli Lietuvos žmones, gamtą, Vil-
nių. Jo neerzina, kad lietuviai nesišypso – 
jis netgi vertina jų natūralumą. Jis puikiai 
kalba lietuviškai ir nori, kad lietuviškai 
kalbėtų mūsų vaikai… Semas Lietuvoje 
gyveno penkerius su puse metų... Dėl ge-
resnių ekonominių  galimybių jis turėjo 
grįžti į Ameriką. Be to, ten liko jam labai 

brangūs tėvai, draugai...
Drauge išvažiavo ir Kristina.
-  Ar nebuvo sunku išvykti? – klausiau 

Kristinos.
- Kai myli žmogų, paskui jį gali nors ir 

į Afriką važiuoti, - prisipažino. -  Jo šeima 
labai šilta, draugiška ir mane priėmė kaip 
savo vaiką.

Iš nuoširdaus Kristinos pasakojimo su-
pratau, kad jiedu su vyru, gyvendami 
nuosavame name, stengiasi savo gyvena-
mojoje aplinkoje puoselėti lietuviškas tra-
dicijas, taikyti lietuviškojo gyvenimo būdo 
elementus.

Čia pat šalia bėginėjant sūneliui Vytukui 
ir tyliai šlaminant spalvingų knygelių lapus 
Urtytei , kalbėdamasi su savo viešnele, 
gėrėjausi Kristinos mintimis apie šeimą, 
meilę, motinystę, gyvenimo prasmę… ir 
laukiau jos žodžių apie jos darbinę veiklą 
Amerikoje. Darbo pradžia verslo srityje 
Lakelande nebuvo miela širdžiai. Kristina 
prisipažino: 

- Meldžiausi, kad pavyktų surasti pras-
mingesnį, mielesnį darbą.

Ir surado! Kiekvieną sekmadienį eida-
ma į anglikonų bažnyčią, sužinojo, jog La-
kelando Visų šventųjų bažnyčioje įsteigta 
Vaikų programų direktoriaus darbo vieta. 
Bičiulių aktyviai raginama -  ji pasiryžo… 
Ši veikla turi sąsajų su tikybos mokymu. 
O būti tikybos mokytoja buvo slapta jos 
jaunystės svajonė, kuri įsižiebė dalyvau-
jant dvasingose ir nepamirštamose kunigo 
Salvijaus Pranckūno tikybos pamokose 
Anykščių J.Biliūno gimnazijoje.

Kristina tapo atsakinga už vaikų krikš-
čionišką mokymą iki 5 klasės. Ir vėl lyg 
gražus jurgino žiedas man švysteli jos pri-
sipažinimas:

- Tai svarbiausias ir nuostabiausias da-
lykas mano gyvenime... žinoma, po mano 
mylinčios šeimos, vaikų, mano šeimyni-
nės laimės.

Tačiau kai ji ištarė, jog septynerius me-
tus dirbo šį darbą, negalėjau nepasiteirau-
ti, kodėl pasakė būtuoju laiku?...

Urtei ūgtelėjus į pasaulį atėjo Vytukas. 
Jaunai mamai, auginančiai du vaikelius, 
buvo nelengva aprėpti tokį atsakingą  
krikščioniško darbo barą. Amerikoje įsta-
tymai nesuteikia mokamų ilgalaikių moti-
nystės atostogų. Reikėjo kažką keisti . O 
taip nesinorėjo…Savųjų vaikų labui, kad 
jie visada matytų mamytę šalia, pasiryžo 
keisti, tačiau taip, kad ji ir toliau galėtų už-
siimti panašia veikla...

- Aš pasiūliau krikščioniško mokymo 
programą išplėsti nuo vaiko gimimo iki 
5-erių metų. Įteikdama atsistatydinimo 
pareiškimą, detaliai pristačiau šią savo 
programą. Su vyresniaisiais vaikais dabar 
jau dirba kitas žmogus.

Jaunai mamytei Kristinai, prie kurios 
meiliai glaustosi jos savi vaikeliai, labai 
artimas visų mažulėlių pasaulis. Kol tė-
veliai dalyvaus bažnyčioje aukojamose  
šventose mišiose, jų mažosios atžalėlės 
pagal Kristinos parengtą programą ir jos 
mokomos žengs vaikams suprantamu ir 
patraukliu  krikščioniško auklėjimo take-
liu.

Meilė savo artimui, šeimos vertybėms, 
krikščioniškojo požiūrio diegimas, gimto-
sios kalbos puoselėjimas – kertiniai akme-
nėliai, ant kurių laikosi jaunosios anykštė-
nės gyvenimas.

Vytukas kaip Vytukas, o Urtytė jau varto lietuviškas knygeles...
Nuotrauka iš K. Gindrėnaitės – Setliff asmeninio albumo
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Rimantas VANAGAS

ant slenksčio

Šįryt dangus ūkanotas. Ir ne tik dan-
gus. Rapoliukui pastūmus oblių, pra-
kaitas žliaugte žliaugia, ir aš žinau 
kodėl. Vakar jis buvo atsivedęs kažko-
kį dešimtininką, lyg Pakarklį, lyg Pa-
šakarnį, kaip sakė mamai, “labai rei-
kalingą žmogų”. Mama gal būtų tuo 
ir patikėjusi, jei Rapoliukas su svečiu 
nebūtų atsitempęs ir kažkokios Anios, 
tinkuotojos ar dažytojos, o svarbiausia 
- jau gerokai įraudusios. Mama buvo 
besižiojanti kažką sakyti, bet Ania stai-
ga apsikabino ją ir pakštelėjo žandan:

- Visos moterys man - seserys! 
Mama iš nuostabos net atsilošė, su-

skubo slėpti rankas už prijuostės, ta-
čiau Ania tik dar garsiau sučiulbo:

- Seniai girdėjau, kad draugo Rapo-
lo žmona gražuolė, bet kad tokia...

- Pagavau viso svieto paukštytę! - 
pasigyrė Rapoliukas, aiškiai norėda-
mas įsiteikti mamai.

Elenai Adamonienei beliko skėstelti 
rankomis ir... pjaustyti lašinius.

Ką jie ten kalbėjo už stalo, valgė 
ir gėrė, man nelabai rūpėjo, bet apie 
vidurnaktį pradėjo skambėti dainos, 
dažniausiai rusiškos. Galiausiai Ania 
panūdo šokti. Laikydama rankoje skli-
diną stikliuką degtinės, ji ėmė tankiai 
trepsėti, suktis ratu: u-ūch! u-ūch! De-
šimtininkas jau pliaukštelėjo delnais, 
jau stojosi pritarti Aniai, bet toji už-
kliuvo už kėdės ir kažkaip paukštiškai 
nutūpė ant žemės; sekundę pagulėjusi 
aukštielninka, lyg tebešokdama vėl 
pasikėlė nuo grindų. Kad ir kaip įkau-
šę, Rapoliukas su dešimtininku aikte-
lėjo vienu balsu: jos rankose teliūska-
vo artipilnis stikliukas!

- Cirkas, čia tai cirkas! - šluostėsi su-
kaitusį veidą Rapoliukas. 

- Nu ir boba! - džiugiai trindamas 
delnus, atitarė dešimtininkas. - Stiuar-
desa! 

Ir užtraukė:
Davė valgyt, davė gert,
Liepė kojas aukštyn kelt!
Rapoliuko ir dešimtininko juokas 

kilnojo lubas...
- Nu, kas nenori išgert už Anią?!
Ania švaptelėjo pirmoji. Iš ma-

mos veido supratau, kad ji ne tiek 
susižavėjusi, kiek pasibaisėjusi. 

- Šitiek išgert... apsaugok Viešpatie 
nuo tokių stebuklų! Ir dar kazačka... 

Kas yra “kazačka”, aš jau žinojau. 
Mums nuėjus į svečius pas dėdę Ma-
taušą, tas įsitverdavo žaliai ribuliuo-
jantį akordeoną ir tardavo Miliutei:

- Parodyk visiems kazačka!

iš anykštėnų šeimos gyvenimo 
           (spaudai rengiamos knygos „Visi nuo Šventosios“ fragmentas)

Ir Miliutė parodydavo: pritūpusi, 
delnais prispaudusi kelius, imdavo 
strykčioti ir tankiai mėtyti kojas į šo-
nus. Taip ji išmoko mokyklos šokių 
ratelyje.

Bet ką reiškia tas keistas ilgas žodis, 
kuriuo dešimtininkas pagyrė Anią? 
Kad ir kiek sukau galvą, atsakymo ne-
radau. Todėl ir klausiu dabar tėvo:

-  O kas ta... sterveza?
- Iš kur dabar ištraukei?  
Rapoliukas buvo rūškanas kaip mi-

gla.
- Taigi vakar dešimtininkas... 

Aniai... 
Tėvas kažkodėl labai ilgai mąstė - 

lyg būtų galvojęs visai apie kažką kita. 
Pagaliau piktokai ištarė:

- Užmiršk, negražus tas žodis! Ge-
riau tu man pasakyk, ar vakar nieko 
neliko? Nu, buteliuos?

- Neatsimenu, aš gi pirmas nuėjau 
miegot. 

- Tai tu nubėk ir tyliai pažiūrėk spin-
tutėn. Supranti, ką reiškia tyliai?

- Suprantu.
- Mama geras žmogus, ale žinai tas 

moteris... Jeigu bus, greit su tuo bute-
liu atgal!

Gavęs atsakingą užduotį, kūlvirs-
čiais pasileidau pakalnytėn. Mamos 
virtuvėje nebuvo, o spintutėje stovėjo 
net du buteliai, vyno ir degtinės. Deg-
tinės likę tik ant dugno, užtat vyno - 
vos ne iki pusės. Captelėjau antrąjį - ir 
pas tėvą. Pažiūrėjęs į mano ranką, Ra-
poliukas staiga taip nušvito, kad aš net 
apsidairiau: ar saulė pagaliau pro ūkus 
kyštelėjo?..

Žaibiškai atkutęs, Rapoliukas ne-
trukus jau sėdėjo ant gryčytės slenks-
čio ir pešė dūmą. Pešė pakiliai, žiū-
rėdamas į kitapus upės rūkstantį 
pieninės kaminą, bet ir atsargiai, pe-
lenus nubarstydamas konservų dė-
žutėn. Gal kad matė, kaip per karą 
sudegė tėvų namai? Sako, šiaudinis 
stogas ištirpęs kaip sniegas, paskui jį 
ir sutręšę sienojai, o vėjui papūtus, 
iš kibirkščių ir dūmų debesies išni-
ręs juodas kaminas su krosnim - kaip 
pakaruoklis...  

Tačiau dabar tėvas aiškiai galvo-
jo ne apie nuodėgulius - jis niūniavo 
savo mėgstamą dainelę:

Kolei jauni, dar neseni, 
nedrauskite mylė-ėt!
Taip pakiliai, geranoriškai nusitei-

kusį tėvą seniai bemačiau. Nebent 
tais laikais, kai prieš miegą sekdavo 
man pasaką - apie kvailį Joną, pa-
siuntusį pikčiurnas brolius ežeran 
avelių parsivaryti... Pasakas aš baisiai 
mėgstu, ypač stebuklines, skaitau jas 
vakarais neatsikvėpdamas iki užmie-
gu. Tačiau dabar man parūpo kitkas, 

o geresnės progos prašyti vargu ar be-
galima tikėtis. 

- Ar rogutes labai sunku padaryti?
- Iš medžio ką nori padarysi. Argi tu 

neturi jokių rogučių?
- Taigi, kad neturiu! 
- Reiks pagalvot... Iki žiemos dar 

daug laiko! Mama irgi prašo - tai suo-
liuko, tai staliuko... O kas man pinigus 
mokės?   

- Niekas iš savų pinigų neima, - at-
šaunu mamos žodžiais. 

- O ką valgysi pinigų neėmęs? 
Kurį laiką abu tylim. Girdžiu, kaip 

sienoją gremžia kirvarpa... Kaip Ra-
poliukas nugurkia dar vieną šlakelį, 
pasirąžo. Mane suima apmaudas: aš 
stengiuosi, lakstau, įrankius padavi-
nėju, už lentyčių  laikau, o jis - man 
užmokėkit, tada padarysiu!..

- Tai apie rogutes nė nebesvajot?!   
- Svajok, svajok, - paguodžia Rapo-

liukas. - Tu gi mano mylimiausias vai-
kas, Juliusiukas... 

- Bet labiausiai man reiktų laivo...
- Kokio laivo?
- Kad galėčiau žvejot. Bet kur - upėj, 

Rubikiuose.
- Su laivu kebliau... - Rapoliukas iš-

pūtė dūmą, gurkštelėjo likutį vyno. - 
Reikia gerų lentų, be šakų. Be to, vie-
nas plaukyt tu dar per mažas. 

- O dviese? 
- Dviese pats tas, bet kas bus an-

tras?
- Jūs.
- Aš tokiem dalykam neturiu laiko. 

Matai, namas dar neužbaigtas, di-
džiajam kambary grindys nesudėtos. 
Ir durys dar ne visos. O kas padarys, 
sutemps be Rapoliuko?.. Namai, Ju-
liusiuk, viskas! Kai turi stogą viršum 
galvos, raktą kišenėj - tik tada esi po-
nas!.. Žinai, gal atnešk ir tą antrą bu-

Mūsų laimės žiburys
Mantas Zimnickas, Anykščių kūrybos ir dai-
lės mokykla, 4 klasė

Tęsinys 5 psl.
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telį, su degtine?
- Negaliu, mama supyks.
- O ko jai pykti? Argi jinai jį pirko? 
Aš staiga atitokstu, nes jau žinau, kuo 

visa tai baigsis... Užlieja baisi gėda ir 
neviltis - kad apgaudinėjau mamą, kuri 
taip mane myli. Širdy sukunkuliuoja 
šviežia nuoskauda: žaliam metaliniam 
sukvežimiukui, matytam parduotuvėje, 
tėvui pinigų neužteko, o štai degtinei... 
Ir aš nebeišlaikau:

- Ot ir nenešiu!  
Rapoliukas nusisuka, nuridena tuš-

čią butelį po varstotu.
- Žabalis tave įgėlė, ar kas?
- Žabalis! Aš vienas iš visų draugų 

neturiu jokių žaislų! Nei mašinytės, nei 
rogučių, nei pačiūžų!.. Ir neinat su ma-
nim nei žuvies gaudyti, nei maudytis, 
kaip kiti tėvai... 

Man pasidaro taip gailu savęs, kad 

žandais ima tekėti ašaros, o žodžiai 
springte užspringsta. Rapoliukas 
nustebęs žiūri į mane, trina neskustą 
smakrą. Galop sumurma: 

- Aš ir pamiršau, kad tu dar vaikas... 
Maniau, jau didelis... Tai ką man dabar 
daryti?

Jis uždeda ranką man ant peties, pri-
spaudžia prie savęs. Bet aš tebekūkčioju.

- Neraudok, tik neraudok... Nori, pa-
sakysiu pasaką? Labai gražią... Kai bu-
vai visai mažas...

- Aš jau vemt noriu nuo to kvailio 
Jono!.. 

- Ne, atsiminiau dar vieną... Ilgą 
ir tikrai labai gražią - apie plėšiką ir 
popą... 

Rapoliuko balsas dreba - ir jis susi-
graudinęs... Jaučiu: mano pyktis tirpsta, 
slūgsta kaip vanduo rieškučiose, pro-
verksmiais net nusijuokiu... Tikrai, ko-
dėl nepaklausius pasakos? Tai kur kas 
geriau, nei klausytis tėvo knarkimo ar 
barnio su mama!

- Nu, jeigu tikrai ilgą... 
- Pamatysi!

Anykščių pasaka
Audrė Kundrotaitė, Anykščių kūrybos ir dai-
lės mokykla, 3A klasė

Vygandas RAČKAITIS

Rugpjūčio 23 - čią dieną juodi kas-
pinai ant mūsų trispalvių vėliavų daug 
kam primena niūrias okupacijos dienas, 
tremtis, netektis... Nebegrįžo į savo šei-
mą ir vyskupo Antano Baranausko se-
sers Rozalijos vaikaitis Klemensas Ba-
laišis. 1946 metų rudenį jis buvo suimtas 
ir nuteistas 10 metų kalėjimo. Pateko į 
lagerį Tolimuose Rytuose, Chabarovsko 
krašto Stibirų gyvenvietėje. Gimtajame 
Klykūnų kaime liko ūkininkauti žmona 
su penkiais vaikais. Vyriausias sūnus 
Antanas jau buvo baigęs Panevėžio gim-
naziją, bet ir jis netrukus buvo įkalintas 
Vorkutos lageriuose.

Anykščiuose gyvenanti Klemenso 
Balaišio duktė Emilija Zubrickienė iš-
saugojo keletą iš Tolimųjų Rytų rašytų 
tėvo laiškų. Darbas miško pramonės 
ūkyje, skorbutas, lagerio draugų mirtys, 
begalinis savo krašto ilgesys, atskyrimo 
nuo artimųjų gėla... Poroje laiškų Kle-
mensas Balaišis rašo ne tik apie gyve-
nimą lageryje, kalinio kasdienybę, bet ir 
tarsi išdainuoja, išrauda savo liūdną da-
lią. Maloniai stebina poetiniai įvaizdžiai, 
tautosakiniai motyvai, anykštietiškos 
šnektos žodžiai. Artimiesiems neprieš-
taraujant rūpi pacituoti šiuos laiškus.

Jau sužėlė tie dirvonai, mano išpuren-
ti, ir išnyko tie takeliai, kur buvo išminti.
Vėl žaliuoja tas miškelis, kur ginčiais 
iškirstas, laukia grįžtant to artojaus, 

“o jūs mano giminėlės, 
manęs nematysta...“

kad šakas surinktų. Laukia žmona grįž-
tunt vyra, laukia kaimyno šeimyna. Tuo 
keleliu pro miškelį pinki jauni ėjo, ant 
kalnelio stovėdami rytuosna žiūrėjo: ar 
negrįžta, atvažiuoja iš tolimo krašto. Oi, 
vaikeliai, mano brangūs, Rytuos nežiū-
rėkit, neatėjo laikas grįžti, reikia dar 
kintėti. Kai pūs vėjas vakarų, laukit grįž-
tant kalinių. Kalinys vėlai sugrįš, pirma 
Sargis pasitiks. O jūs mano giminėlės, 
manęs nematysta, aš sugrįšiu toks pase-
nęs, jumis aplunkysiu. Aplunkysiu  tuos 
kaimynus, kur mane maitino, daug nau-
jienų pasakysiu iš šitos gadynės. Nuva-
žiuosiu ir pas tave, mieloji sesele, apsa-
kysiu savo vargus tolimo kraštelio. Ten 
prie sklepo ąžuolėlis pučiamas vaitoja, 
kad negrįž\ta šeimininkas iš tolimo kraš-
to. Oi, šakotas ąžuolėli, tu neaimanuoki, 
sugrįš sugrįš šeimininkas, kai pražydės 
sodas. Jau pražydo slyvos, vyšnios ir 
pati sodyba, vis negrįžta tas kaimynas 
į savo tėvynę. Oi laimingas ašei būčia, 
kad Lietuvon vėl pakliūčia. Aš nuaičia 
ant kapinių save nuraminti, graudžiom 
ašarom paliečiau, gėles atgaivinčia, 
sukalbėčiau švintą maldą už Tėvelius 
savo, kad Aukščiausias jų nebaustų už 
nuodėmes mano...

Klemas, 
1950 m. VIII/2

Aušta aušrelė, netoli diena, užtekės 
saulutė labai raudona. Jau saulutė už-
tekėja, darbą dirbti jau pradėjau, visą 

dieną ant saulės kepiau, vakare nuvar-
gęs vėl atgal grįžau. Jau visai nusilei-
dė už Anykščių miesto, žada grait tekėti 
vėl iš rytų krašto. Visi žmonės svetimi, 
visi grait užmigo ir saldžiai ilsėjos, tik 
aš vienas atsisėdįs prie spintelės kaip 
Anykščių tas Vienuolis vis tebegalvoju 
apie gimtąją tėvynę, kur mažas bėgio-
jau. Kožnas rytas vakarėlis vis persiže-
gnojau, mamos išmokintą maldą pakar-
tojau. O dabar teip toli esu aš ištremtas, 
nuo žmonos, vaikų esu aš atskirtas, su 
giminėmis ir kaimynais negaliu suaiti, 
su jais pakalbėti, nei savo vargelių nėr 
kam pažadėti. Visada aš vienas kaip 
miške paukštelis, kaip našlaitis verkia 
be mamos vaikelis...

Klemensas,
1951 VI/ 17

Šie laiškai liudija, kad jų autorius tu-
rėjo poetišką sielą, mėgo eiliuoti. Kle-
menso Balaišio duktė Emilija mena, 
jog tėvas buvo prirašęs pilną sąsiuvinį 
sukurtų dainų. Deja, to sąsiuvinio per 
pokario metų sumaištis nepavyko išsau-
goti.

Paskutinis Klemenso Balaišio laiškas 
iš Tolimųjų Rytų rašytas 1951-ųjų vasarą. 
Jame jis siuntė ir  vilkinčio kalinio drabu-
žiais, su rožančiumi ant kaklo savo foto-
grafiją. Nuo laiko pageltusią ir išblukusią 
šią nuotrauką vargu ar įmanoma reprodu-
kuoti.Tasai paskutinis laiškas namiškius 
pasiekė, kai Klemenso jau nebebuvo 
gyvo. Jis mirė, prispaustas rąstų. Amžinai 
pasiliko toli nuo pamilto Anykščių kraš-
to. Nežinoma ir palaidojimo vieta. Šiam 
Baranauskų giminės ainijos atstovui ne-
buvo lemta sugrįžti. Išlikę laiškai byloja 
apie nepakeliamus vargelius ir tremtinio 
širdgėlą.

iš anykštėnų šeimos gyvenimo
Atkelta iš 4 psl.
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Tautvydas Kontrimavičius

Kaip tik tuo metu, kai fejerverkų ugni-
mis nušvito dangus Kinijoje virš olimpines 
žaidynes pasitikusio Pekino, savo 60-ąją 
sukaktį pasitiko iš Anykščių krašto kilęs dai-
lininkas grafikas Povilas Šiaučiūnas.

Ir tai – ne vienintelė simbolinė dovana 
jubiliejaus proga menininkui ir pedagogui, 
lygiai pusę savo gyvenimo dirbančiam ir 
kuriančiam Panevėžyje – ten, kur daž-
niausiai gyvenimas nubloškia anykštėnus, 
kurie gimę ir augę pakraštinėje Traupio 
parapijoje. 

Tiesa, Klaibūnų kaimo vaikui kelias į 
Panevėžį nebuvo artimiausias – jis tenai 
vedė per per Suvalkiją, pro pajūrį. Ir kelias 
į pripažinimą, į laimėjimus dešimtyje tarp-
tautinių grafikos parodų ir konkursų – ne 
pats tiesiausias, o per ilgą ir kantrų darbą, 
savojo braižo ir temos ieškojimą vingiavęs, 
kol P. Šiaučiūnas buvo pripažintas tiesiog 
žmogumi, tobuliausiai piešiančiu varnas, 
vienu gabiausių ir produktyviausių Lietu-
voje ekslibrisų (knygos ženklų) kūrėju.

Paklaustas apie anykštietiškas kilmės ša-
knis ir vaikystės (Traupio bažnyčios švento-
riaus varnų) atgarsius kūryboje, dailininkas 
jubiliatas su džiaugsmu pirmiausia minėjo 
tas staigmenas, kurios šią vasarą jam tapo 
didžiausiomis dovanomis sukakties proga.

„Pasistengsiu pateikti pačius šviežiau-
sius, pačius maloniausius, pačius  reikš-
mingiausius faktus, susietus su mano gimti-
ne ir dar niekur nepublikuotus“, – prasitarė 

Gyvenimo dovanos 
dailininko sukakčiai

P. Šiaučiūnas.
Rugpjūčio 2-ąją Troškūnų Švč. Trejybės 

bažnyčioje dailininko dukra Kristina ir jos 
išrinktasis Guido sumainė aukso žiedus. 
Santuokos sakramentą jaunavedžiams 
suteikė kanauninkas Saulius Filipavičius. 
Pasak P. Šiaučiūno, šiemet tai buvo svar-
biausias įvykis jo gyvenime.

Be to, pirmą kartą per 40 kūrybinio dar-
bo metų metų jo kūrybos paroda buvo su-
rengta ir gimtinėje – Traupyje.

„Traupio bibliotekininkės Ramunės 
Musteikienės pastangomis surengiau grafi-
kos darbų parodą “SUGRĮŽIMAS”, kurioje 
pristačiau estampus, ekslibrisus, parodų 
katalogus, įvairių parodų aprašymus spau-
doje. Tos parodos atidarymas, kuris vyko 
liepos 26 d. per pačius Šv. Onos atlaidus, 
man buvo didžiulė šventė ir jubiliejinė li-
kimo dovana,“ – pasakojo laimingas dai-
lininkas. 

Jam ypač buvo malonu stebėti, kaip 
parodomis neišlepinti kraštiečiai domėjo-
si ir aptarinėjo paveikslus, kaip rašė savo 
padėkos žodžius į atsiliepimų sąsiuvinį. 
P. Šiaučiūnas tikino, kad ta paroda dabar 
užima labai svarbią vietą jo kūrybinėje 
biografijoje. 

P. Šiaučiūno sukakties nepamiršo ir jo 
geras draugas bei buvęs bendradarbis Al-
vydas Pakarklis. 

Jau 15 metų Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose gyventis dailininkas keramikas pa-
sveikino šmaikštųjį kolegą su jubiliejumi, 
įteikdamas savo kūrybos bokalą su humo-
ristiniu P. Šiaučiūno atvaizdu.

P. Šiaučiūnas šią vasarą pirmą kartą savo kūrybą eksponavo gimtinėje – Traupyje.  
P. Šiaučiūno asmeninio albumo nuotrauka  

vardai ir datos
ruGPjūtis
6 d. sukanka:
- 130 metų, kai Želvos parapijoje, Ukmer-

gės r., gimė jonas maCiejauskas, prelatas, 
visuomenininkas. Tėvams persikėlėus į Kurklių 
vls., augo Staškūniškių dvare. Baigė Žemaičių 
kunigų seminariją. Klebonavo Šiaulių, Lapių, 
Panevėžio, Raguvos bažnyčiose. Bendradar-
biavo “Lietuvių laikraštyje”, “Vienybėje”, “Pa-
nevėžio balse” ir kt. Mirė 1938 Kaune. 

- 65 metai, kai Steponavos kaime, Debeikių 
sen., gimė aloyzas GirGŽdys, fizikos moks-
lų daktaras. Vilniaus Gedimino technikos uni-
versiteto docentas, Branduolinės hidrofizikos 
mokslo laboratorijos vedėjas. Parašė mokymo 
priemonę “Aplinkos monitoringas”. 

8 d.:
- 60 metų, kai 1948 m. rugpjūčio 8 d. Klai-

būnuose (Anykščių r.) gimė dailininkas grafi-
kas ir pedagogas Povilas šiaučiūnas. Nuo 
1978 m. gyvena ir kuria Panevėžyje.

- 75 metai, kai Svirnų k., Kavarsko sen., 
gimė antanas šleikus, pedagogas, Lietuvos 
kaimo rašytojų sąjungos narys. Baigė Vil-
niaus universitetą, dirbo Kavarsko vid. moky-
klos direktoriumi, kelių Ukmergės vidurinių 
mokyklų vadovu. Eilėraščius spausdino rajo-
no ir respublikos spaudoje, dalis jų paskelb-
ta respublikos mokytojų poezijos rinktinėje 
“Pabūk džiaugsmu”, 1995 m. išeido eilių 
rinkinėlį “Gimtinės vėjas”.

10 d. 75 m. kai Anykščiuose gimė Danutė 
karvelytė-čiŽikienė, inžinierė geologė. 
Studijavo Vilniaus universiteto  Gamtos fa-
kultete, dirbo respublikiniame Vandens ūkio 
projektavimo institute geologe.

15 d. Sukanka 90 metų, kai Aukštaprogė-
je (Anykščių r.) gimė pedagogas kalbininkas 
lituanistas, mokyklų vadovas ir vadovėlių au-
torius titas dėjus. Mirė 2004 m. Kaune.

19 d. Prieš 80 metų Trumbatiškyje (Anykš-
čių r.) gimė mokslininkas geologas viktoras 
kemėšis. Nuo 1951 m. gyvena ir dirba Vil-
niuje. Šiuolaikinės lietuviškos geologinės ter-
minijos kūrėjas, Lietuvos geologų sąjungos 
Garbės narys.

20 d. 105 metai, kai Svėdasuose gimė 
jonas rimša, tapytojas. Mokėsi Kauno ir 
Charkovo gimnazijose, 1920 m. grįžo į Lie-
tuvą. 1929 m. persikėlė į Argentiną, studija-
vo Buenos Airių meno akademijoje, 1936 
m. Bolivijoje įkūrė Sakrės meno mokyklą. 
Už nuopelnus Bolivijos kultūrai vyriausybė 
apdovanojo  Andų Kondoro ordinu, suteikė 
Bolivijos piliečio garbės vardą. Jo darbai eks-
ponuoti daugelyje Amerikos šalių, taip pat 
Lietuvoje. Mirė 1978 m. Santa Monikoje. 

21 d. 110 metų, kai Kunigiškių k., Svėdasų 
sen., gimė Povilas sklėrius, inžinierius me-
lioratorius, žemės ūkio mokslų daktaras. 1933 
m. Vienoje baigė aukštąją žemės ūkio moky-
klą. Bendradarbiavo JAV lietuvių laikraščiuose 
“Laisvė”, “Vilnis”. Mirė 1979 Kaune.

22 d. Sukanka 70 metų, kai gimė emilija 
lukšytė-krušinienė, pedagogė, rašytoja, 
kritikė. Ilgą laiką gyveno Dauginčių k., Kavars-
ko sen., lankė Kavarsko vidurinę mokyklą.

27 d. Prieš 50 metų Troškūnuose (Anykš-
čių r.) gimė ekonomistas ir politikas eugenijus 
maldeikis. Nuo 2006 m. Europos Parla-
mento narys.

28 d. Sukanka 60 metų, kai Pašvenčio 
kaime (Anykščių r.) gimė muzikos pedago-
gas, kompozitorius ir chorvedys Gediminas 
Purlys. Nuo 1972 m. gyvena Klaipėdoje, 
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Chor-
vedybos katedros profesorius.

laikraštį remia 
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ruGsėjo renGiniai 

Anykščių Kultūros centras
1 d. Renginių ciklas „Rugsėjis vėl 

mokyklon mina savo taką“.
29 d. 18 val. Kauno Valstybinio Mu-

zikinio Teatro 3 dalių miuziklas  „KA-
BARETAS“

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Bibliotekos salėje - dailininko Ma-

riaus Jaronio (Kaunas) tapybos darbų 
paroda

10 d. Kūrybinės vasaros stovyklos  
„Paslaptingas fantazijų pasaulis“ užda-
rymas Vaikų literatūros skyriuje 

Rugpjūčio 19 dieną Anapilin iškeliavo Lietuvos ir SSRS kino 
legenda tapęs 77 metų aktorius Algimantas Masiulis. Mažai 
kas žinojo, kad šis be galo populiarus, išraiškingo veido, pla-
čiai susodintų akių vyras buvo Surdegio, taigi Anykščių krašto, 
vaikas. Jo talentingai sukurti gausūs vaidmenys kine ir teatre, 
aukšti apdovanojimai jau išvardinti enciklopedijose, spaudos 
leidiniuose, dar šviežiuose nekrologuose. 

Vengdami tokiais atvejais lyg ir privalomos pompastikos, pri-
siminkime jo nesenus žingsnius Anykščiuose. Kultūros centras 
sumanė pastatyti spektaklį apie vyskupą Antaną Baranauską. 
Pasaulio anykštėnų bendrijos sekretorė Br.Lukaitienė pasiūlė 
pagrindiniam vaidmeniui pasikviesti Kaune gyvenantį aktorių 
A.Masiulį - jis gi esąs anykštėnas! Dideliam mūsų džiaugsmui, 
aktorius sutiko.

Scenos mėgėjams sunkoka buvo suprasti, ko garbusis Ma-
estro taip jaudinasi dėl kiekvieno pamiršto žodžio, nereikalin-
go garso, judesio. Insultą, ne vieną sunkią stuburo operaciją 
iškentusiam žmogui nelengva buvo išmokti didaktišką, ilgais 
sakiniais paremtą tekstą. Premjeros vakarą, prieš atsiveriant už-
dangai, Algimantas persižegnojo - ir žengė į sceną kaip prie 
altoriaus...

Ir visi matė, suprato, jautė: be A.Masiulio sukurto 
A.Baranausko visas spektaklis tebūtų intelektualių žodžių ir 
plastiškų šokių kratinys... Ambicinga, kūrybiška, jautri aktoriaus 
dvasia suliejo, regis, nesuliejamus dalykus, visą pilnutėlę žiūro-
vų salę tarsi pakylėjo iki dangaus... Taip buvo ne tik Anykščiuo-
se, bet ir Ukmergėje, Kaune, Seinuose. 

Vėlesni susitikimai, bendradarbiavimas su garbiuoju akto-
rium tik paliudijo, koks preciziškai reiklus ir nenuolaidus, koks 
pasišventęs savo pašaukimui buvo šis žmogus. Jis neapkentė nė 
menkiausio falšo, neatsakingumo, silpnumo. Užtat iškart pasi-
jusdavo kaip ant sparnų, pajutęs supratimą, palaikymą! Ir pats 
negailėjo pagyrimų, padrąsinimų visiems, kurie buvo bent šiek 

Į sceną eidavo kaip į šventovę

tiek to verti.  
Liūdna buvo žinoti, jog šio talentingo žmogaus senatvė ne-

buvo linksma, šviesi. Televizija rodė tą labdaros vakarą, kurio 
metu kažkoks geraširdis verslininkas įteikė jam vokelį. Norėjosi 
verkti. Ir buvo gėda už visą valstybę dėl žmogaus, taip mylėju-
sio Lietuvą, tiek jai nusipelniusio - ir taip nepelnytai pažeminto, 
nuskausto. Kaip mes vis dėlto nemokam vertinti to, ką mums 
Apvaizda dovanai davė!..

Kai rašau šiuos žodžius, ant stalo guli jo paties dovanota 
knyga apie Algimantą Masiulį, telefono atmintyje tebegyvos jo 
žinutės, padėkos gavus „Pasaulio anykštėną“, knygas apie gim-
tojo krašto žmones. Kaip jis džiaugėsi dėmesiu, šiltu žodžiu, 
laišku! Buvo taurus, išdidus žmogus, menininkas, lietuvių kul-
tūros ir mūsų visų bičiulis. Ir mums belieka tik atsiprašyti už 
tai, ko nepadarėme jo labui - ir paskutinį kartą žemai žemai 
nusilenkti...       

Rimantas Vanagas

18 d. 1730 val. Anykščių koplyčio-
je rašytojas Apolinaras Čepulis pristatys 
knygas „Likimo upė“,  „Rėvos“. Kūrinių 
ištraukas skaitys aktorė Eglė Gabrėnaitė

26 d. Naujų knygų pristatymas „No-
riu papasakoti...“ - išvyka bibliobusu 

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus

5 d. 20 val. prie A. Baranausko klė-
telės – Baltijos gitarų kvarteto (Saulis S. 
Lipčius, Ieva Baltmiškytė, Sergej Kriny-
cin, Zigmas Čepulėnas) koncertas iš ci-
klo „Vasara prie Klėtelės“.

Nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 23 
d. Koplyčioje – Ingos Likšaitės tekstilės 

darbų paroda.
27 d. 18 val. Vidmanto Gerulaičio ta-

pybos darbų parodos atidarymas ir „Vil-
niaus kvarteto“ (Audronė Vainiūnaitė, 
Artūras Šilalė, Girdutis Jakaitis,  Augus-
tinas Vasiliauskas) koncertas.

Kūrybos ir dailės mokykla
1 d. 14 val. Plenero darbų parodos 

atidarymas dailės mokykloje
24 d. 16 val. Algės Andriulytės pas-

kaita “Žvilgsnis į “Pirmąsias lietuvių 
dailės parodas” iš šiandienos perspek-
tyvos” dailės mokykloje (Lietuvos dailės 
istorikų draugijos edukacinis projektas 
„Lietuvos dailės istorijos eskizai”)

A. Masiulis po spektaklio “AB vienetas” su jauno A. Baranausko 
vaidmens kūrėjais anykštėnais M. Baura ir G. Cicėnu.
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka

lietuvai ir pasauliui
atviri anykščiai

2008 m. miesto šventės aidas

Nors Anykščių istorija skaičiuoja-
ma šimtmečiais ir daug kas nugrimz-
dę į praeitį, gyvenimas tebežydi, gy-
venimas visada laimi!..
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka
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Anykščių kuntAplis

Ievos JUODELYTĖS piešinys

klientė
(pasakojo Artūras Kežutis)

Ankstų rytą betoninėmis remonto 
dirbtuvių grindimis ryžtingai sukauk-
ši moteriški kulniukai... Automobilis 
neprastas, klientė irgi: išsipusčiusi, 
užrietusi galvą, mini sijonėlis vos pri-
dengia kojytes... Pamačiusi meistrą, 
dar labiau pasipučia, žiūri kažkur pro 
šoną: kas jai kažkokie tepaluoti ber-
nai?!. Įnoringai, nekantriai pareiškia: 

- Tai kas man suves? 
- Suvesti atsiras kam. Lipkit, - at-

sainiai mosteli meistras. 
- Kur... lipti?! – netenka žado po-

niutė. 
- Taigi va, ant autokeltuvo... 
Klientė tik žybt, nukaito visa kaip 

žarija – ir kone tekina iš dirbtuvių! O 
vyrai iškrito iš juoko... Daugiau tos 
mandruolės nebepamatėm.

vikaras ir 
automobilių meistras

 (pasakojo Sergejus Jovaiša)

Anykščių parapijos vikaras S.M. 
įlenkė automobilio šoną, dureles. 
Nuvažiavęs pas autoremontininką 
Saulių, pradėjo nedrąsiai aiškinti:

- Matot, trupučiuką bakstelėjau... 
Kiek kainuotų pataisymas?

Autoremontininkas dėbtelėjo į ava-
rijos pėdsakus. Jeigu pasakys, kad čia 
vieni niekai, ką paims? O kad klientas 
vikaras, jam nė galvon nešovė.

- Ką čia, bachūras, skiedi?! Jis man 
dar šneka: trupučiuką! J-nai ( televi-
zijoj būtų girdimas ilgokas pypte-
lėjimas) kaip turi būt, reiks kišenę 
pakrapštyt!

Vikaras tamsiai nuraudo. Susi de-
rėjo dėl kainos. Ir jau atsisveikinda-
mas atsiprašė:

- Mašiną atvarysiu gal geriau kitą 
rytą, o dabar turiu skubėt, ligoniui 
paskutinį patepimą duot...

Dabar sutriko jau automobilių 
meistras...

GraŽi monsinjoro kePurė
(pasakojo Bronė Lukaitienė)

Šviesios atminties Vilniaus arki-
katedros klebonas monsinjoras Ka-
zimieras Vasiliauskas įsigijo naują 
puikią kepurę. Vienas garbus anykš-
tėnas norėjo pagirti monsinjoro pa-
sirinkimą:

- Monsinjore, kokia nuostabi jūsų 
kepurė!

- Taip, - mielai sutiko monsinjoras, 
- man taip jau ne vienas vagis sakė!

Garbiajam anykštėnui beliko nu-
leisti galvą...

kam veltui varGti?!. 
(pasakojo Ramūnas Vaivada)

Nors ir aimanuodamas dėl darbo, 
o labiausiai - dėl pinigų stygiaus, lie-
tuvis tradiciškai nepraranda išdidu-
mo. Jeigu iškeliaus į platųjį pasaulį, 
tai jau lėktuvu, autobusu ar nuosavu 
automobiliu, nekėblins kaip koks vo-
kietis ar prancūzas su kuprine ir mie-
gmaišiu ant pečių... Nukakęs «pa-
skirties vieton», apsistos padoriame 
viešbutuke: skleisti palapinę kur nors 
ūkininko pievelėj - ne jo prigimčiai!

Bajoriškas ir nūdienos lietuvio 
požiūris į mokslą, darbą. Bet ko-
kios veiklos jam, ypač prasčiau ap-
mokamos, verčiau nesiūlyk - bent 
jau Lietuvoj! Argi verta, tarkim, visą 
ilgą dieną lieti prakaitą dėl kažko-
kių apgailėtinų 30 litų?! Subačiaus 
parapijos klebonas Algirdas Butė 

guodėsi:
- Stebina kaimo jaunimas. Verčiau 

nieko neveiks, nei pajudins pirš-
tą. Mokslai, namai jam jau «dzin» 
- važiuos užsidirbt Anglijon, Airi-
jon! Ten gi nereiks jokių literatūrų, 
kompiuterių, brandos atestatų... Grįš 
namo kaip bajorai, pilnomis kišenė-
mis - tada tai pagyvens! Sprogs visi 
iš pavydo...

 “kadras” iš darbo birŽos
(pasakojo Ramūnas Vavaida)

Darbo biržoj nusisamdžiau tokį 
Mykolą: išdraskys daržui velėną. 
Pasigyrė esąs ūkininko vaikas, žemė 
jam - sava kaip pūslėtas delnas... Dėl 
visa ko žvilgtelėjau delnan: tikrai, 
esama vieno kito guzelio!

Duodu Mykolui kastuvą. Jis atsi-
raitoja rankoves, plačiai šypsosi:

- Oho-ho, kiek aš per savo gyve-
nimėlį šitom štai rankom permečiau 
žemelės nuo vieno šono ant kito!.. 

Kaip kaimo vaikui darbas nesudė-
tingas: atplėši velėną, išpurtai ir meti 
maišan. Jau po pusvalandžio Myko-
las džiugiai praneša:

- Šeimininke, pritrūkau maišų!
- Jau?! - nustembu. - Tuoj išvešiu 

šituos - bus tau maišų...
Bandau pakelti vieną maišą, kitą 

- kur tau! Kaip švininiai! Mat, Myko-
las viens du suvertė velėnas su vi-
som žemėm... Dar sykį paaiškinu, 
kaip purtomos velėnos. Neprabėgus 
nė penkiolikai minučių, Mykolas su-
nkiai šluostosi prakaitą:

- Nu, ir darbelį tu man užkrovei! 
Koks tikslas velėnas purtyti ir vežio-
ti, jeigu galima tik apversti - ir žolė 
nebeišlįs...

Nesulaukęs pritarimo, priduria:
- O jeigu vis tiek nori, kad purty-

čiau, žinok, be alaus nieko nebus!
- Gerai, nupirksiu alaus. Kokį 

mėgsti?
- Cha, kam klausti? Aš gi ne pie-

muo, kad gerčiau bizalą... 
Gavęs dvilitrinį butelį «Stipraus», 

Mykolas netrukus ramiai pučia pa-
namėj, galvą pasidėjęs ant žemėto 
kastuvo...
Puslapį parengė Motiejus Starkakumpis


