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– Kai Lietuvoj prasidėjo Atgimimas, dau-
gelis tikėjomės, jog į nepriklausomą Lietuvą 
lavina plūstels užjūrio patriotai ir su moder-
niomis vakarietiškomis patirtimis bei mums 
nepasiekiamais pinigais prikels pramonę, 
žemės ūkį, kultūrą, sustiprins dvasią. Deja, 
šviesūs lūkesčiai nepasitvirtino... Jūs buvote 
viena iš nedaugelio, sugrįžusių į Tėvynę be 
išankstinių sąlygų, visam laikui. Kokie buvo 
Jūsų pagrindiniai sugrįžimo motyvai?

– kiekvienas gimstam tam tikroj valsty
bėj, krašte, žemėj, nuo mažens esam vei
kiami tam tikros kultūros, religijos, kalbos, 
tradicijų. Taigi – tuo esu giliai įsitikinusi 
- gimstam ne šiaipsau, ne patys sau, o kad 
atliktume tam tikrą misiją, pareigą. Aš pati 
nemenką gyvenimo dalį gyvenau Ameriko
je, bet visuomet jaučiau neatidavusi skolos 
Lietuvai. Mano vaikai – Vytautas, Dovilė, 
Ramunė – jau suaugę, anūkai taip nebe 
vaikai, kaip jie gyvens, ką jiems sako vidinis 
balsas – tai jau jų reikalas. Bet mano parei
gos niekas už mane neatliks – privalau pati! 

Prasidėjus Atgimimui, 1989 metais atsi
dūriau Rygoje, teatro festivalyje. Vežiau 
dovanėlę – per šimtą Antano Galdiko kūry
bos lakštų. Čia juos pamatė R.Budrys, Lie
tuvos Dailės muziejaus direktorius, ir iškart: 
vežam į Lietuvą! Ar galėjau atsispirti?..

Taip ir prasidėjo. Vis dažniau atvažinėjau 
į Lietuvą, o grįžusi atgal, nebegalvojau nie

brangiau už pinigus 
Lapkričio pradžioje Sakralinio meno centre Beatričė Kleizaitė-Vasaris, JAV lietuvių  

kūrybos menotyrininkė ir propaguotoja, pristatė keliolika garsaus išeivijos dailininko 
Adomo Galdiko paveikslų, savo pačios monografiją apie mūsų menkai tepažinotą 
vitražistą „Albinas Elskus: Grožio ir vizijos dailininkas“. Viešnia - pirmoji Lietuvos 
moteris, 2002 m. Vilniaus savivaldybės apdovanota Barboros Radvilaitės medaliu. 
Rašytojas Rimantas Vanagas pateikė jai keletą klausimų, tarp jų – ir tapusį tradiciniu: 
„Kodėl jaunieji išeiviai turėtų grįžti į Lietuvą?

ko kita, tik kaip gavus vertingų kūrinių, kurie 
galėtų praturtinti Lietuvos muziejus. Tas dar
bas buvo ne toks jau paprastas: išsiaiškink, 
kas labiausiai reikalinga Lietuvai, rask gera
noriškų autorių, mecenatų, gauk konteinerį, 
tinkamai supakuok, apmokėk, išsiųsk… 

– Apie Jūsų veiklą, nuopelnus statant 
paminklą Gediminui nūnai jau sklando 
le gendos. Kultūros darbuotojai pamena, 
ko kia gudri, diplomatiška, at kakli tuomet 
buvote, kiek valdiškų durų pri varstėte, kol 
surinkote reikiamus raštus, parašus, lėšas... 

– Paminklo Gediminui statyba – atskiras 
mano gyvenimo etapas… Tiesa, Lietuvoje 
netruko įsikurti iniciatyvinė grupė, besirūpinusi 
šiuo projektu, atsirado netgi Gedimino šalpos 
fondas, tačiau per trejus metus jis nieko kon
kretesnio nenuveikė. Kai kas jau ne tik neberė
mė paminklo, bet ir ėmė priešintis jam…  

Tapusi V. Kašubos patikėtine Lietuvoje, 
įkritau kaip musė į barščius… Užtat supra
tau tokią tiesą: projektą įmanu įvykdyti tik 
dirbant su atsidavimu, meile, pamirštant 
visa kita. Vežimas todėl ir įklimpo, kad daž
nas daugiausia galvojo tik apie asmeninę 
naudą. Daugelis Lietuvos bėdų  paaiškina
mos tuo pačiu: valdininkai, politikai, aukšti 
pareigūnai suka galvą ne tiek dėl valstybės, 
kiek dėl nuosavos kišenės. O kai šitaip, 
matom, kas dedasi... 

– Bene grėsmingiausia Lietuvos aktualija 

– gausėjanti išeivija, ypač jaunimas. Ar ne 
skaudu, kad išprususius, brangiausius žmo-
nes veltui atiduodame svetimiems? 

–  Suprantu šitą Lietuvos skausmą... Ver
tybių keitimąsi tėvynės nenaudai. Kalbant 
šia tema, juokauti nelabai smagu, bet aš iš 
prigimties nelinkusi niurzgėti, vis ieškau opti
mizmo, atgaivos, – todėl ir esu čia, su jumis... 
Prisiminiau anekdotą, bene J.Erlicko pasaulin 
paleistą. Po žeme knisasi du sliekai, tėvas 
ir sūnus. Ramu, įprasta… Bet sūnus klausia 
tėvo, ar teisybė, kad viršuje šviečia saulė? “O 
kaipgi, šviečia...“ – atsako tėvas. „Vaje… Ir 
žmonių esama?“ – „Ir žmonių...“ – “Ir visi ten 
šildosi, linksminasi?“ – „Taip...“– Tai ko mes 
čia vieni, tamsumoj, lyg pasmerkti rausia
mės?!”– “O tu prisimink žodį “gimtinė”… 

– Vis kalbame apie tokią Lietuvos pozici-
ją, tokias pastangas, kurios pritrauktų jaunus 
žmones, įtikintų, jog ir namie įmanu nor-
maliai gyventi. Deja, kol kas tik trypčiojam 
vietoje, o protai ir karštas kraujas tebesrūva į 
visas keturias puses...  

– Visada bus šalių, kur už tą patį darbą 
mokės daugiau nei Lietuvoje. Moralė, idea
lizmas, auklėjimas – štai kas turėtų nulemti 
jauno žmogaus pasirinkimą. Jeigu jis jaus  
tėvynę kaip dangaus dovaną ir likimą, jau
sis esąs jos vaikas, nereiks raginimų, grau
denimų, pamokslų, kad reikia ją mylėti, jos 
nieku gyvu nepamiršti, į ją sugrįžti ir jai kiek 
galint padėti. Sugrįžti ne dėl biznelio, ne tik 
numirti ir ne tik pelenų urnomis – sugrįžti 
darbui! Kad tėvynė būtų mielaširdinga, pats 
turi būti jai labai dosnus... 

Ir dar vienu dalyku šventai tikiu: išeiviai 
pradės grįžti namo, kai supras, jog pasaulyje 
esama kur kas svarbesnių, brangesnių dalykų 
už pinigus, turtus, gerbūvį. Kas jie palyginti 
su tėvynės oru ir tyla, nepakartojama gamta 
ir tėvų kalba, dainomis, prisiminimais? Palai
mingu jausmu, jog esi savo vietoje?..

Lengvas lyg plunksnelė lapkričio pradžios sniegas – ir kaip niekad raiški gudobelė...
Silvijos Mažeikytės nuotrauka

Tautvydo Kontrimavičiaus nuotrauka
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Rimantas Vanagas

Šį rudenį Aukštaitijos sodai kaip tyčia su b-
randino retą derlių. Šakos lūžo, žemė žaliavo, 
geltonavo, raudonavo… “Kaip ty  čia” – nes 
šįmet obuolių išvis nesupirko AB “Anykščių 
vynas”, bene pirmą kartą per visą gamyklos 
istoriją. Žmonės krovė geriausius obuolius į 
konteinerius kaip šiukšles. Užkasinėjo duo
bėse. Žiūrėjau į visą šitą graudų “festivalį” ir 
galvojau: o juk šimtai, tūkstančiai anykštėnų 
neturi nei sodo, nei obelėlės po langu. Kodėl 
niekam nekilo mintis, kad obuolius galima 
tiesiog suvežti vienon ku rion patalpon – o 
pustuščių sandėlių, rū  sių, angarų turime 
begalę! – ir dalinti kaip lab darą?

Man pačiam ši idėja taip pat kilo per 
vėlai, po laiko.

Sunkmetis – ypatingas metas. Ne ant vie
nos akcinės bendrovės durų kabo spyna. 
Pradėjom atidžiau dairytis, ką atliekamo 
turime? Padaugėjo darbo batsiuviams, bet 
tūkstančiai kitų amatininkų, nebegaudami 
užsakymų, nuleido rankas. Net kačiukas 
tūlai šeimai jau per brangus. 

Ir vis dėlto… stebuklų šalis ta mūsų Lie
tuvėlė!

Anądien kalbėjausi su žinomu satyri
ku, aforizmų kūrėju Aloyzu Tendzegolskiu 
iš Varėnos. Jis ką tik išleido unikalią knygą 
“Kančios” – sueiliuotą romaną apie herojų, 
kuris, iškankintas valdžios ir bendradarbių 
patyčių, savo noru atsiskyrė nuo šio pasau
lio ir įkalino save rūsyje. “Ką veikia dzūkai?” 
– paklausiau bičiulio. “O ką daugiau veiks? 
Švenčia! Ne tik tradicines baravykų, bet ir 
visokias kitokias šventes, jų kaip širšių prie 
kitų sunešto medaus! Ar nematai, kas dedas 
visoj Lietuvoj? Sunkmetis, o kokie paradai, 
fejerverkai Klaipėdoj, Vilniuj! Kažkokia 
švenčių manija, beprotiška orgija, o gal ago
nija?”

Pats senokai panašiai mąstau. Anykščių 
Kultūros centro režisierė Vilma Paulauskai-
tė, išgirdusi mano svarstymus, ne be apmau
do atsiduso: ”Prieš Jonines ne vienas anykš
tėnas klausinėjo kultūros darbuotojų, kodėl 
pas mus nerengiama visuotinė Joninių šven-
tė? Na, kur nuėjai, nemokamai paganei 

Gal sunkmetis tam, kad susiglaustume?

akį, paskui dar pakritikavai – ir viskas būtų 
o’key! Nes mes jau nebemokam papras
čiausiai nueiti pas pažįstamą ar kaimyną 
Joną ir pasveikinti jį, nes mums reikia kažko 
nematyto, originalaus, didingo!” Išlepom, 
ne kitaip.

Gegužinėms, bendruomenių sueigoms 
jau rašomi projektai, prašoma pinigų. Ki -
tą  met ir Pasaulio anykštėnai rinksis į VI 
su   važiavimą. Tačiau, imdamas į rankas 
pro  jekto lakštą, sąžinės sugeltas, pradedi 
ga l  voti, jog tikrai patriotiška būtų prirašyti 
ne kuo daugiau, o kuo mažiau valstybės 
ap mokamų renginių, leidinių, paliekant tik 
būtiniausius akcentus. Kam tas sovietiškas, 
pasak filosofo Krescencijaus Stoškaus, “fasa
dinis” pasipūtimas, trumpalaikis susireikšmi
nimas? Brangiai pirktos svetimos grožybės? 
Kaip motinai mieliausia savojo vaikelio pa -
da ryta dovanėlė, taip miestą, kraštą turėtų 
la  biausiai džiuginti tai, ką patys mokame 
sukurti ir visiems parodyti. Pats metas reng
ti kraštiečių labdaros koncertus, parodas, 
spektaklius, pilietines paramos akcijas. 

Arba štai artėja Naujieji. Vėl visi išsižioję 
laukiam, kas kokią programą parengs, kas ką 
nurungs. Kai tuo tarpu užtektų patiems tru
putį pasistengti, pakrutinti pirštą, pakrapštyti 
pakaušį – ir jaukiai, išradingai bei maloniai 
sutikti Naujuosius ar miške, ar namie prie 
židinio, ar kaimo sodyboj, ar išsinuomotoje 
salikėje… Bet ne: duokit, organizuokit! Pvz., 
jau ne vienas režisierius ambicingai svarstė ir 
skaičiavo, kiek savivaldybei kainuotų muni
cipalinio teatro įsteigimas. Nors pradžiai 
užtektų vieno tikro entuziasto, netinginčio 
veltui, “iš idėjos”, laisvalaikiu padirbėti su 
kitais entuziastais – prieškary Anykščiuose 
taip buvo pastatyta dešimtys spektaklių, net 
operų! Nes kultūra nenusiperkama, ją reikia 
patiems kurti, joje dalyvauti…

Kasdienybėj ypač pasigendame laisva
laikio, pomėgio klubų, sambūrių, draugijų, 
tokių populiarių Vakarų Europos miestuose 
ir miesteliuose – kiek čia mūsuose neplėštų 
dirvonų! Ir perspektyvų! Nes kol kas vaka
rais daugelis lindi tik savo irštvose, prie 
televizorių, atsitvėrę ne tik nuo atsitiktinių 
praeivių ar besialuojančio jaunimėlio, bet 

ir nuo bendraamžių, vienminčių, kaimy
nų, giminių. O juk, logiškai galvojant, kur 
kas prasmingiau būtų burtis, glaustis! Šildyti 
vieni kitus, ypač – ilgais tamsaus, lietingo 
rudens vakarais…    

Sunkmetis šiuo požiūriu – testas, griežtas 
revizorius, pažeriantis gausybę klausimų: o 
koks gi tu šeimininkas, darbininkas, kūrėjas? 
Pilietis? Krikščionis? Gyvosios Etikos siela 
Jelena Rerich, garsiojo dailininko, keliau
tojo, mąstytojo Nikolajaus Rericho žmona, 
1938-1939 metais, žmonijai pakibus ties 
pasaulinio karo praraja, laiškuose Julijai 
Dvarionaitei - Montvydienei rašė: “Menas 
vienyti žmones yra vienas sunkiausių, bet 
nėra nieko aukščiau. Nepasitenkinimas, 
pyktis, susierzinimas užkerta kelią džiaugs-
mui. Išmintingas herojus net persekiojamas 
žino, kad  kelias į džiaugsmą atviras.(…) 
Padėtis sunki, bet jei vienoj vietoj skaidy-
masis, tai kitoj – šviesi kūryba. (…) Sunkūs 
laikai visada pirmiausia atsiliepia kultūrai, 
bet kartu ir skatina DVASIOS AUGIMĄ”.

Paguodos, kantrybės, optimizmo spindu
lėliai ir niūrų lapkritį turėtų rasti kertelę mūsų 
širdyse. Tad verčiau prisiminkime vieną iš 
daugelio legendų apie karalių Saliamoną. 
Nors karalius garsėjęs išmintimi, bet ir jo 
gyvenimas nebuvęs lengvas, todėl kreipęsis 
patarimo pas kitą išminčių. Tas dovanojęs 
karaliui žiedą ir prisakęs tiek nepakeliamo 
skausmo, tiek trykštančio džiaugsmo aki
mirkomis prisiminti jį. Saliamonas nepamir
šęs patarimo, tačiau kartą, pykčio užlietas, 
žvilgtelėjęs į žiedą – ir dar labiau įsiutęs. 
Nusitraukęs žiedą, buvo jį benusviedžiąs, 
bet staiga pamatęs viduje įrašą: “Ir tai pra
eis…” Ir nusiraminęs. Nes nėra geresnio tei
sėjo ir gydytojo už kantrybę, laiką...

Senas geras atvirukas…
Iš anykštėno Minvydo Kazlausko kolekcijos

vaižgantinės vilniuje

Ferdinando Jakšio anykštėnai klausėsi užg
niaužę kvapą…
Ritos Virbalienės nuotrauka

Lapkričio 13 d. Vilniaus Rotušėje gausiai 
susirinkę sostinės anykštėnai bei jų svečiai 
pagerbė iškilųjį kraštietį J.Tumą-Vaižgantą, 
paminėdami 140-ąsias jo gimimo metines. 
Apie rašytojo asmenybę, pilietiškai aktyvų jo 
gyvenimą papasakojo doc. Juozas Lapienis, 
apie kūrybą – tekstologas, habil.dr. Vytautas 
Vanagas. Smagu, o ir graudu buvo pasiklau
syti iš “Vaižganto žemės” kilusio aktoriaus 
Ferdinando Jakšio talentingai suvaidintos 
Kosto Ostrausko monodramos “Vaižgan
tas”, aktoriaus Tomo Vaisietos skaitomos 
“Li no pasakos”. Vilniaus anykštėnai taip pat 
suspėjo pasveikinti savus jubiliatus, gražiai 
pabendrauti prie pačių susineštų vaišių.  
PA inf.
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anykštėnų 
knygų derlius

Tęsinys. Pradžia – PA Nr. 12 (2008)

Juozas Jurginis. Gedimino palikuonė 
– Švedijos karalienė: Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės saulėlydžio studija. 
– Vilnius: Briedis, 2009. – 112 p.

Leidykla „Briedis“ parengė ir išleido nie
kada neskelbtą vieno garsiausių XX a. lietu
vių istorikų, iš Anykščių krašto kilusio aka
demiko Juozo Jurginio studiją . 

Šis paskuti nis gausios J. Jurginio kū  ry binės 
b ib  l  iog  ra f i jos 
kū rinys išleistas, 
minint a ka  de
miko 100-ąsias 
gi mi mo metines. 
Me džiagą studijai 
autorius pradėjo 
rinkti dar jaunystė
je, XX a. 4-ajame 
dešimtmetyje, kai 
gyveno Švedijoje, 
paskui ją kaupė 
7-ajame ir 8-aja
me dešimtmečiuose, bet studija iki jo gyve
nimo pabaigos taip ir liko nebaigta rankraš
tyje – nesuredaguota, nesuskirstyta į skyrius. 
Dabar šį darbą užbaigė leidėjai.

Studijoje nagrinėjami svarbiausi Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės XVI a. II pusės 
– XVII a. pradžios įvykiai, 1569 m. Liubli
no unijos sudarymo aplinkybės ir Lietuvos 
diduomenės pastangos išsaugoti didesnį 
valstybės politinį savarankiškumą. Joje išsa
miai aptariami Lietuvos ir Švedijos santykiai, 
išrinkus Zigmantą Vazą, Švedijos karalienės 
Kotrynos Jogailaitės sūnų, Lenkijos karaliumi 
ir didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu, atsklei
džiamos priežastys, sukėlusios ilgalaikį Len
kijos ir Lietuvos karą su Švedija dėl Livonijos.

Knyga pradedama prof. habil. dr. Antano 
Tylos pratarme, pristatančia istorinį konteks
tą. Pasak jos autoriaus, patraukliai pateiktas 
istorijos pasakojimas padės mūsų praeitimi 
besidominčiam skaitytojui „pažinti tos epo
chos Lietuvos raidos ypatybes ir reikšmę 
vėlesnei šių valstybių istorijai bei tarpusavio 
santykių tradicijoms“.

Leidinys gausiai iliustruotas vaizdais, ori
ginaliais žemėlapiais bei kartoschemomis. 
Jame pateikiami ir leidyklos sudaryti istori
nių asmenybių bei sąvokų žodynėliai.

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS

Algirdas Gogelis. Vilties taku. – Anykš-
čiai: Literatų klubas „Marčiupys“, 2009. 
–100 p.

Antroji literatų klubo „Marčiupys“ akty
vaus nario Algirdo Gogelio poezijos knyga 
„Vilties taku“ pasiekė skaitytojus šią vasarą, 
poetui švenčiant garbingą jubiliejų. Trijo
se knygos dalyse „Vilties taku“, „Kelionių 
viražai“, „Pamąstymai apie meilės esmę“ 
sudėti pastarųjų metų kūrėjo eilėraščiai. 
Jautriai ir subtiliai poetas Algirdas Gogelis 
apmąsto šių dienų aktualijas – Lietuvos var
do paminėjimo tūkstantmetį, Anykščių šv. 

Mato bažnyčios 
šimtmečio jubi
liejų. Eilėraščių 
lyrinis subjektas 
nuoširdžiai reiš
kia meilės jaus
mą brangiausiam 
žmogui – Mamai, 
veda paralelę 
tarp žmogaus ir 
medžio gyveni
mo, ieško bū ties 
prasmės at si vėrimų gamtoje, svečiose šaly
se, perteikia įvairių kelionių vizijas. Jis nuo
lat keliaujantis, ieškantis gy venimo prasmės, 
atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausi
mus, bando suskaičiuoti ir pamatuoti laiką, 
nuolat mąstydamas apie tęstinumą:

Metai –
Užaugom, sustiprėjom,
Į šviesą nešėm
Kūrybą, meilę,
Didelę draugystę,
Suklupom, kėlėmės.
... Nebepakilome ...
(Gal mūs vaikams lengviau bus skristi?)
Algirdas Gogelis, pristatydamas savo 

kūrybos ištakas, primena visiems gerai žino
mą tiesą, kad „pasaulis laikosi ant trijų ban
ginių – Tikėjimo, Vilties ir Meilės.“ Tai ir yra 
kūrėjo poezijos atramos taškai.

Knygos leidimą rėmė Anykščių rajono 
savivaldybė.

Dangira NEFIENĖ

Genovaitė Ražanienė. Tikiu gerumu. 
Eilėraščiai, miniatiūros, prisiminimai. – 
Anykščiai: Literatų klubas „Marčiupys“, 
2009. – 166 p.

„Tik Visagalis žino mūsų kelius, mūsų 
širdies ir sielos slaptybes. Jo begalinė meilė 
veda mus it kūdikius per gyvenimo audras. 
Pasitikiu Juo ir dažnai mintyse pakarto
ju gerumo formulę, kurią išgirdau gerb. 
kunigo Ričardo Doveikos homilijos metu: 
„Gerumas - tai  numirti sau ir gimti šalia 
esančiam“, - taip rašo Genovaitė Ražanienė 
pristatydama antrąją savo kūrybos rinktinę 

„Tikiu gerumu“.
Autorės eilė

raščius sušildo, 
nuskaidrina geru
mo ilgesys ir jo 
adoracija, neap
simestinė Dievo 
ir Tėvynės meilė. 
Lyrinio herojaus 
lūpose neretai 
suskamba padė
ka Kūrėjui už 
gyvybės stebuklą, 
už Būties šviesą 
ir gamtos grožį. 
Meditacinėmis 
intonaci jomis 
stengiamasi pakil

ti virš kasdienybės, įprasminti savo buvimą 
duotame laike ir erdvėje.

G. Ražanienė jaučia žodį, jo sti listinę ir 
emocinę raišką, tonaciją, savo pos muo se 
sėkmingai naudojasi klasikine eilėdara.

Autorės ieškojimai dvasinio ryšio su 
supančiu pasauliu perauga į pokalbį su skai
tytoju, tampa noru pasidalinti su juo savo 

gyvenimiška patirtimi. Dažnai nuotaikų, 
būsenų fiksacijai pasitelkiama gamtojauta.

G. Ražanienė išbando ir miniatiūros žan
rą, kur metų laikų slinktyje per vieną ar kitą 
gamtovaizdžio detalę, jos pajautą įvaizdina 
mintį, savo santykį su aplinka. Tiek eilėraš
čių posmuose, tiek glaustuose miniatiūros 
sakiniuose matome autorės intensyvias  
gėrio ir grožio paieškas, vedančias į dvasios 
atgaivą.

Rinkinyje nemažai vietos skiriama ir 
memuarams. Prisi mi  nimais grįžtama į vai-
kystės dienas, at kuriami artimų ir brangių 
žmonių paveikslai, pra bėgusių die nų epizo
dai, apmąstomi likimo išbandymai.

Vygandas RAČKAITIS

Algirdas Ažubalis, Rolanda Kazlauskai-
tė - Markelienė, Virginija Žilėnienė. Kari-
nis rengimas Lietuvos mokykloje (1929-
1940 m.). Monografija. Vilnius: Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. 
2009. – 319 psl. 

Skiemoniečio (voversiečio) profesoriaus 
A. Ažubalio, jau išleidusio 7 monografijas ir 
8 mokymo priemones bei vadovėlius, kartu 
su bendraautorėmis parengta nauja mono
grafija apžvelgia karinio rengimo mokymo 
organizavimą Ne priklausomos Lietuvos 
gimnazijose ir specialiosiose mokyklose 
1929–1940 m. Išanalizuoti karinio rengimo 
integravimo su kitais mokomaisiais daly-
kais klausimai to meto pradžios mokyklose. 
Aptarti pradžios 
mokyklų ir gim
nazijų mokyto
jų rengimo bei 
jų kvalifikacijos 
tobulinimo kari
nio ren gimo sri
tyje klausimai. 
Paliesta visuome
ninių organizaci
jų, ypač Šaulių ir 
Skau tų sąjungų, 
veikla šioje srity
je. Pateiktos 107 
aktyviausių karinio rengimo organizatorių, 
vadovėlių autorių, pedagogų biografijos. 

Monografijoje remiamasi ir dviejų anykš
tėnų knygomis: R.Guobio “Ten, už kalvų, 
Skiemonys” ir J.Rudoko “Mes – kilmingi 
žmonės”.  Doc. dr. J. Rudokas, gimęs 1936 m. 
skiemoniečių mokytojų šeimoje, nušviečia 
Skiemonių šaulių, kuriems vadovavo jo tėvai 
Ona ir Juozas, veiklą.

Rasa GEDMINIENĖ

Lietuvos miškų urėdijose organizuojama 
akcija „Parsinešk Kalėdas į savo namus“. 
Akcijos idėja – paskatinti gyventojus į savo 
namus parsinešti miškų urėdijos padova-
notą eglės šaką ir puošti ją, o ne nukirstą 
eglutę.

Akcija vyks visose 42 miškų urėdijose 
vienu laiku – gruodžio 18 d. nuo 13 iki 18 
val. miestų centrinėse aikštėse prie pagrin-
dinių miesto eglių.

šv. kalėdos 
su eglės šaka
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Daiva KUPRIONIENĖ

Su šypsenom per žemę mes į dangų,
Sy šypsenom keliauti mums smagu, 
Su šypsenom mes lietų pasitinkam, 
Su šypsenom prie židinio jauku! 

Iš skautų stovyklos himno

A.Baranausko vidurinės mokyklos 
skautų draugovė  įkurta 1998 m., vado
vaujantis Lietuvos skautijos statutais ir 
įstatais.  Draugovei suteiktas Antano 
Baranausko vardas, vadove buvau paskir
ta aš. Tąsyk skautais ir skautėmis tapo 60 
mūsų mokyklos mergaičių ir berniukų. 
Kaklaraiščius jiems užrišo ir priesaikas 
išklausė tuometinė Aukštaitijos krašto 
skautų seniūnė Ramutė Sakalauskienė, 
pasveikino Aukštaitijos krašto brolių 
vadovas Algimantas Šakočius. Mokyklos 
direktorė O. Repečkienė labai jaudinosi, 
nes po beveik 58 metų mūsų mieste vėl 
atgimė ši prieškaryje gausi jaunimo orga
nizacija.

Man, naujai, ką tik iškeptai organizaci
jos vadovei, nebuvo lengva: viskas buvo 
nauja, ir įdomu, ir baugu. Vaikų daug – 
aš viena. Važinėjau į skautų mokymus 
Vilniuje, kurie vykdavo po kelias dienas, 
veikla ir tikslai ėmė aiškėti. Susitvarkėme 
organizacijos dokumentus, susiskirstė
me skiltimis, išsirinkome skiltininkus, jų 
pavaduotojus, iždininkus, laužavedžius 
ir pan. Pirmaisiais skautavimo metais 
mo kykloje organizavome makulatūros 
rin kimo akciją – pavyko puikiai. Už gau
tus pinigėlius nupirkome tris sidabrines 
eglutes, kurios ir dabar puošia mokyklos 
kiemą. Antraisiais metais ta pati akcija 
jau nepasisekė - padarėme išvadą, kad 
visiems įdomu tik tai, kas nauja.

1998 m. vasarą dalyvavome Jubilieji
nėje – tautinėje stovykloje Nemunaityje. 
Rašėme projektą,  įsigijome aprangos, 
skautiškų ženklų ir atributikos, pasisiuvome 
draugovės vėliavą. Stovykla vaikus užbūrė. 

ar budi, skaute?
nuolat apgailestaujame, kad jaunimui, ypač moksleivijai, stinga prasmin-

gos veiklos, turiningo laisvalaikio. kad jis didžiąją laiko dalį neretai praleidžia 
tarp keturių sienų, sėdom ar pusiau gulom prie kompiuterio, televizoriaus…
Gi vyresnės kartos žmonės su šypsenomis ir neslepiama nostalgija prisimena 
žygius su kuprinėmis ant pečių, turistų sąskrydžius – tai buvusi ne tik pra-
moga, bet ir artima pažintis su gimtine, gamta, savo jėgų, fizinės ištvermės 
išbandymas, nauji naudingi įspūdžiai bei įgūdžiai. 

dar vyresni žmonės, seni laikraščiai ir žurnalai byloja apie galingą, tikrai 
populiarų prieškario skautų sąjūdį. iš anykščių kilęs garsus miškininkystės 
mokslininkas jonas kuprionis 1930-1935 metais buvo lietuvos skautų sąjun-
gos vyriausiuoju skautininku. skautų dvasią ir šūkį „dievui. tėvynei. artimui”, 
tradicijas išsaugojo net toli nuo tėvynės atsidūrę tautiečiai. antai iš kanados 
grįžęs jurzdikietis juozas šiaučiulis kartu su knygomis atsivežė ir nemažai 
garbingų raštų, ženklų, apdovanojimų, kuriuos jis nusipelnė dirbdamas skau-
tijai. o apie jav lietuvių skautus labai gražiai pasakoja kitas buvęs jurzdikie-
tis, vytauto didžiojo universiteto profesorius emeritas algirdas avižienis. 

tad ir kyla klausimas: kodėl šiandien skauto vardas ir anykščiuose, ir viso-
je lietuvoje vos girdimas? kaip gyvena tie, kurie vadina save skautais? mūsų 
žiniomis, rajone skautai po truputėlį veikia tik anykščių a.baranausko, svėdasų 
j.tumo-vaižganto vidurinėse, traupio pagrindinėje mokykloje. šiuokart savo 
patirtimi pakvietėme pasidalinti anykštėnę mokytoją daivą kuprionienę.  

Daugiau aprangos ir atributikos taip ir neį
sigijome, tad ne visi skautai rikiuotėje atro
do skautiškai. Marškiniai ir ženklai keliauja 
iš kartos į kartą (dvyliktokai palieka apran
gą mažesniems skautams).

Nepaisant to, kad laiko po vi  sų tiesio
ginių darbų lieka vos vos – mes nuo lat 
susibėgame į trumpas sueigėles, su or-
ganizuojame keliones po apylinkes pės-
čiomis, dviračiais. Dalyvaujame val s-
ty binėse šventėse. Turim viltį įsijungti į  
kokią nors savanorišką neatlygintiną veiklą 
– globoti vienišus Jurzdiko bendruome
nės žmones ir pan.

Labai norime susitikti su Svėdasų skau
tais. Vaikams patinka bendravimai ir 
žaidimai. Ne kartą ankstesniais metais 
buvom pas Utenos skautus nuvykę ir jie 
pas mus svečiavosi. Lankėmės pas Ute
nos kariškius, važinėjome kareiviškomis 

mašinomis, susipažinome su ginklais, 
daug jau ir kareiviškos košės esame iška
binę. Ne kartą esame padėję miškinin
kams atsodinti mišką, prižiūrime senąsias 
Burbiškio, Rubikių kapinaites.

Jau kelinti metai vasaros stovyklas 
organizuojame iš savo lėšų. Jos būna ir 
linksmos, ir naudingos – daugeliu požiū
rių. Štai pačių pasirašytos jų taisyklės, 
pvz.: “Neniurzgėti, būti geros nuotai
kos – visada; dėl maisto – nebūti lepū
nais; problemas spręsti visems kartu; visą 
savaitę ruoštis talentų vakarui; būkime 
naudingi, mandagūs, riteriški, valdyki
mės ir nepraraskime vilties; nelaukime 
iš kitų, bet patys šypsokimės, skleiskime 
gėrį, negailėkime gero žodžio, ištieskime 
pagalbos ranką; vadovaukimės šūkiu: 
rytoj būsiu geresnis nei šiandien esu ir 
nei vakar buvau!”  

O štai pačių skautų įspūdžiai, patirti sto
vykloje Juodakampyje, prie Siesarties eže
ro: “Kartu ilsimės, kartu džiaugiamės. Šauni 
ta “Juodakampė”, geri vadovai. Ir kunigė
lis Simas”. “ Prabundu – ir šviečia saulė! 
Paukščių daina. Puiku! JĖGA! Nemiego
jom iki 2 val. nakties. Kažkas chi-chi, kaž
kas cha-cha. Ir švist pradėjo! O keltis visas 
namelis pradėjo gal 7 val. ryto. 

Vandens procedūros – vieniems! Akių 
krapštymas – kitiems! Tomas – tikras spor
tininkas, pasiruošęs vesti mankštą. Mantas 
su savo vienintele ir nepamainoma kepu
re atrodo jėgiškai. Vadė žaidė „smeigimo 
džiaugsmą“... „Kaip vandenėlis? Man atro
do, kad šaltas, bet... Gyvenu normaliai. O 
kaip jūs visi? Man čia laaabai patinka“. 
“Čia tai faina stovykla! Daug uodų „išpai
šytų“ veidų – ir žiauriai daug miegančių! 
Labai noriu valgyt! Labai daug draugų ir 
iš viso fainų žmonių! Labai skanūs buvo 
„bufetavos“ maltiniai, nors vakarienei 
ryžiai buvo neišvirę!“

Ir t.t., ir t.t. Stovyklos, atrodytų, dau
giau pramoga, bet kiek jos išmoko! 
Manau, labai daug jaunimėlio norėtų 

Karšta vėliava plevenanti skautų laužo ugnis ir įkvepia, ir užburia, ir suartina...
Iš A.Baranausko vidurinės mokyklos skautų fotoarchyvo
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pabūti kartu su mumis, bet... Skauto nario 
metinis mokestis – 30 lt. Nemaža suma 
net suaugusiems, tai ką besakyti apie 
mokinį? Bet nesumokėję nario mokesčio 
Lietuvos skautijai, negalime pretenduoti 
į jokias vietines ar užsienio stovyklas... 
Nebent atsiranda geradarių… Pasigen
dame sistemos, atsakingesnio valdžios 
žmonių požiūrio į moksleivių laisvalai
kį, užimtumą. Ot, jei atsirastų  mokytojų 
vyrų, savanorių, nusiteikusių vadovauti 
skautams! Jei atsirastų galimybė paremti 
entuziastus ne vien žodžiais. Parašyti gerą 
projektą taip pat ne kiekvienas sugeba…

Skautų didžiulis noras –  kiekvienam 
turėti pilnai sukomplektuotą skautišką 
ap rangą. Provincijos skautų minusas – mes 
ne visada galime dalyvauti respublikiniuose 
skautų renginiuose. Koją vis pakiša finansų 
stygius (autobusai brangūs, lydinčių vado
vų turi būti ne vienas). Žiniasklaida taip pat 
galėtų būti dėmesingesnė skautų veiklai, 
problemoms. Dabar gi daugelis net neži
no, kas tie skautai, kam jie, iš kur… 

Bet aš džiaugiuosi, kad mūsiškis 18 
skau tų  būrelis gyvas, juda ir nebijo veik
ti – lai ir pamažėl, bet gražiais siekiais 
ir kasdieniais gerais darbeliais. Labai 
tro k štu, kad skautiška dvasia užsideg
tų ir suaugusių, ir jaunų žmonių širdys 
Va dovų reikia. Neprimestų. Iliuzija?  
”Bu dėk!” – toks skautų priesakas.

Vis budžiu. 

Iš pasaulio skautų istorijos
Lordas Robertas Baden-Powell’is, tarnau

damas britų kariuomenėje, priėjo prie išva
dos, kad britų berniukams reikia daugiau 
fizinio lavinimosi, bendravimo su gamta. 
1899 m. Mafekingo apsuptyje R.Baden-
Powell’is pagarsėjo suorganizavęs savano
rius berniukus-kadetus, drąsiai ir atsakingai 
atlikusius daugelį ryšininkų pareigų. Tai 
buvo lyg skautybės idėjos pradžia.

1907 m. įvyko berniukų bandomoji 
stovykla Brownsea saloje. Ši data laiko
ma oficialia skautybės pradžia. 1908 m. 
buvo išleista knyga „Skautybė berniukams“ 
(„Scouting for Boys“). Ji greit paplito visa
me pasaulyje.

I pasaulinio karo metu skautų įkūrėjas 
parašė vadovą jaunesniems skautams (vil
kiukams) ir knygą „Skautybė mergaitėms“. 
Pokary daug laiko skyrė taikos idėjoms 
skelbti. 1919 m. buvo nupirktas Gilwell’io 
parkas, kuriame įsteigti Gilwell’io aukštieji 
kursai skautų vadovams.

1920 m. įvyko pirmoji Pasaulinė skau
tų stovykla Londone (Jamboree); joje R. 
Baden-Powell’is buvo paskelbtas Pasaulio 
Skautu. 

1922 m. buvo įkurtas tarptautinis skautų 
Komitetas ir Biuras. Visame pasaulyje buvo 

redakcijos Pastaba 
„Pasaulio anykštėnas“ laukia 

ir kitų rajono skautų pasisakymų. 
Kas ta skautystė mūsų laikais, 
o gal ji jau atgyvenusi? Kieno ir 
kokie postūmiai aukščiau pakeltų 
skautų vėliavas?    

įregistruota 1 019 205 skautai iš 31 krašto. 
1961 m. – jau apie 9 mln, 1997 m. – per 25 
mln. skautų 216 šalių ir teritorijų.

Per visą skautybės egzistavimo laiką net 
500 milijonų žmonių buvo ar yra skautai.

Iš Lietuvos skautų istorijos
1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje, Vytauto 

gimnazijoje, buvo įsteigtas pirmasis skautų vie
netas. Jo vadu tapo Petras Jurgelevičius. Ši data 
– lietuviškos skautijos gimtadienis.

1919 m. birželį įsteigta Lietuvos Skautų 
Paspirties Draugija (LSPD), rėmusi jauną sąjū
dį ir nustačiusi Lietuvos skautijos organizacinę 
tvarką. 

1924 m. Pasaulio skautų Didžiojoje sto
vykloje (Jamboree) Kopenhagoje tarp 12 000 
dalyvių buvo ir 43 atstovai iš Lietuvos.

1928 m. vasara Aukštosios Panemunės 
šile, prie Kauno, surengta pirmoji visų Lietuvos 
skautų stovykla. Dalyvavo apie 500 skautų ir 
skaučių.

1930 m. spalio 1 d. paskelbtas įstatymas, 
kuriuo re miantis Lietuvos skautai perėjo LR 
Švietimo ministerijos globon. Organizacijos 
šefas – LR prezidentas A.Smetona. 1933 m. 
Pasaulio skautų Didžiojoje stovykloje Vengrijo
je tarp 30 tūkst. skautų dalyvauja 35 lietuviai. 

1933 m. rugpjūtį Palangoje, prie Baltijos 

jūros, stovyklaujančius skautus aplankė skautų 
įkūrėjas lordas R. Baden-Powell’is su žmona ir 
650 anglų skautų palyda.

1940 m. liepos 18 d. Lietuvos skautų veikla 
sovietų valdžios buvo uždrausta. Daug vado
vų suimta ir uždaryta kalėjimuose, ištremta. 
Iki uždraudimo broliją sudarė 34 tuntai (7900 
skautų), seseriją – 35 tuntai (8000 skaučių).

1945 m. spalio 26-28 d. Detmonde įvyko 
pirmasis išeivijoje įsteigtų vienetų vadovų susi
rinkimas. Dalyvavo 99 dalyviai.

1949 m. lietuvių skautai pradeda sparčiai 
burtis JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, P. 
Amerikoje – emigruojama iš Europos. 

1988 m. įvyko pirmoji skautų vadovų sueiga 
Vilniuje.1989 m. – atkuriamasis suvažiavimas 
Vilniuje.

1996 m. lapkričio 23 d. – “Vienybės” suva
žiavimas Kaune. Lietuvos skautai susivienija. 
Patvirtinti įstatai, organizacijos pavadinimas 
– Lietuvos skautija. Organizaciją vienija per 
3000 skautų ir 250 vadovų. 1997 m. gegužės 
25 d. Lietuvos skautija buvo priimta į Pasaulio 
Skautų Judėjimo Organizaciją (WOSM).

1998 m. liepą – Tautinė-jubiliejinė stovykla 
“Ne munaitis’98”, Alytaus raj. Vi so dalyvavo 
apie 2000 skautų ir skaučių.

2003 m. liepą – Tautinė stovykla Plateliuose 
„Skilties dvasia“.

Molėtų rajone tyvuliuojantis Siesarties ežeras ne vieną vasarą džiugino Anykščių skautus.
Iš A.Baranausko vidurinės mokyklos skautų fotoarchyvo

Stovyklautojų susitikimas su kunigu tėvu Antanu Saulaičiu įtikino, jog kasdienybė – mažų 
stebuklų mozaika! 2002 m.
Silvijos Mažeikytės nuotrauka
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vardai ir datos
GRUODIS
11 d. Sukanka 105 metai, kai Rubi

kiuose (Anykščių r.) gimė kraštotyrininkė 
ona tuskenytė. Savo sodyboje Storių 
kaime surinko ir prižiūrėjo turtingą tradi
cinių sodybos gėlių ir vaistažolių kolek
ciją. Surinko kelis šimtus Anykščių krašto 
senovinių dainų, daugumą iš jų ir pati 
išmoko padainuoti, buvo garsiausia XX a. 
antrosios pusės Anykščių apylinkių pasa
korė. Mirė 1998 m. Anykščiuose. 

16 d. Sukanka 100 metų, kai Kinde
riuose (Kupiškio r.) gimė aktorius ir teatro 
režisierius juozas kelmas-kaributas. 
Anykščiuose augęs ir mokęsis, 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus ir gyveno JAV, kur 
tapo vienu žymiausių lietuvių išeivijos 
teatrinės veiklos organizatorių. Mirė 2000 
m. Los Andžele (JAV).

17 d. Sukanka 55 metai, kai Anykščiuo
se gimė krepšininkas sergejus jovaiša. 
1961-1972 m. mokėsi Anykščių 2-ojoje 
vidurinėje mokykloje (dabar – A.Vienuolio 
gimnazija). 1977 m. Kauno politechnikos 
institute įgijo inžinieriaus ekonomisto išsi

lavinimą.1986 m. Lietuvos kūno kultūros 
institute įgijo kūno kultūros dėstytojo ir 
krepšinio trenerio diplomą. 1972-1989 
m. žaidė Kauno „Žalgirio“ krepšinio 
komandoje, beveik du dešimtmečius 
buvo tarp komandos lyderių. Su „Žalgi
riu“  triskart tapo SSRS čempionu (1985, 
1986, 1987 m.), triskart laimėjo SSRS pir
menybių sidabro medalius. Dukart tapo 
universiados sidabro medalių laimėtoju, 
daug kartų buvo Lietuvos čempionas bei 
prizininkas. 1977-1987 m. buvo ir SSRS 
krepšinio rinktinės narys, laimėjo pasau
lio čempionato sidabro medalį (1978 
m.), tapo pasaulio čempionu (1982 m.), 
taip pat dukart buvo Europos čempionas 
(1981, 1985 m.) bei laimėjo Europos 
čempionato bronzą (1983 m.). Maskvos 
olimpinėse žaidynėse (1980 m.) su SSRS 
vyrų krepšinio rinktine laimėjo bronzos 
medalį. 1992 m. Barselonos olimpinėse 
žaidynėse atstovavo Lietuvos vyrų krep
šinio rinktinei, užėmusiai trečiąją vietą. 
Krepšininko karjerą baigė Vokietijoje, 
kur  buvo kelių krepšinio klubų žaidė
jas, treneris. 1998 m. grįžo į Lietuvą, nuo 
2004 m. gyvena Anykščiuose, šiuo metu  
dirba rajono savivaldybės mero patarėju. 

Išleido prisiminimų knygą „Krepšinio ais
trų sūkury“ (1989 m.).

22 d.:
– Sukanka 50 metų, kai gimė kultūros 

organizatorė Galina Germanavičienė. 
Nuo 1984 m. gyvena ir dirba Viešintose. 
Anykščių kultūros centro Viešintų sky
riaus meno vadovė, spektaklių autorė ir 
režisierė, nuo 1997 m. – vaikų folkloro 
teatro „Žaginys“ vadovė. “Žaginys” vyko į 
Europos vaikų teatrų festivalį Suomijoje, į 
Pasaulinį teatrų festivalį Japonijoje, dukart 
tapo nominacijos „Aukso paukštė“ laure
atu. Režisierė apdovanota T. Mikeliūnai
tės Anykščių kultūros premija (2001 m.), 
pelnė Geriausios Utenos apskrities mėgė
jų meno kolektyvo vadovės nominaciją 
(2006 m.). 

– Sukanka 70 metų, kai Kuniškiuose 
(Anykščių r.) gimė sporto organizato
rius, imtynių treneris ir teisėjas jonas 
Pajarskas. Vienas iš imtynių sporto 
tradicijų Anykščiuose pradininkų. 1963-
2002 m. dirbo Anykščiuose imtynių trene
riu, 1963-1990 m. buvo rajono Kūno kul
tūros ir sporto komiteto pirmininkas, dabar 
- nacionalinės kategorijos graikų-romėnų 
imtynių teisėjas. 

Ramūnas VAIVADA
 
Ką nauja, sensacinga galima papasakoti 

apie žmogų, kuris didžiąją dalį gyvenimo 
jau aprašęs savo paties knygoje? Kurio 
pavardė – nė kiek neperlenkiame, nepa
taikaujame! – aukso raidėmis įrašyta Lie
tuvos krepšinio istorijoje? Kurio veidas ir 
šiandien nuolat šmėkščioja televizoriaus 
ekrane, spaudos puslapiuose?

Nebent priminti, pasidžiaugti, kad jis 
- vėl anykštėnas ir jau Jubiliatas, nebent – 
ilgiausių metų, Sergejau Jovaiša!  

O dabar dirstelkime į krepšinio aso 
albumus, atskleidžiančius tai, ką tikrai dar 
ne visi matė…

krepšinio asas buvo ir toks…
(Iš pasaulio čempiono fotoarchyvo)

Šešiametis rubuilis fotografo paspalvintais žan
du  kais kažin ar pretendavo į pasaulio čem pio
nus…  Tęsinys 7 psl.

A.Vienuolio vidurinės mokyklos mokytojas Povilas Strazdas buvo subūręs dramos ratelį. 
Aštuntokas Sergejus su “kolegomis” Vitalijum Žmoginu ir Vytautu Suchodolskiu vaidino 
V.Rimkevičiaus pjesėje “Vandens lelija”.
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Anykščių kultūros centras
1 d. 18 val. „Domino“ teatro spektaklis - 

komedija  „Striptizo ereliai“.
2 d. 10  ir 13 val. „Elfų“ teatras: „Kelionė 

į Afriką arba dar kur nors“. 
4 d. 17 val. ažuožerių  sk. Adventinių 

renginių ciklas “Sušilkim gerumo ugnyje”.
4 d. 19 val. troškūnų sk. Edukacinių 

renginių ciklas „Šviesos ratas”.                                          
5 d. 14 val. burbiškio sk. Adventinis 

vakaras „Metas daryti gerus darbus”. 
5 d. 15 val. leliūnų sk. Adventinis vaka

ras (dalyvauja Panevėžio raj. Paįstrio kultū
ros namų folkloro ansamblis).                                                                                           

8 d. 16 val. Miesto eglės įžiebimo šventė. 
11 d. 17 val. ažuožerių  sk. Adventinių 

renginių ciklas “Sušilkim gerumo ugnyje”.
14 d. 18 val. akc. Muzikinė komedi

ja „Meilė ir taika!“ 
16 d. 18 val. AKC režisieriaus Mariaus 

Cemnicko spektaklis – pasaka „Kiauliaga
nys“.

17 d. 12 val. andrioniškio sk. Kalėdinės 
eglės įžiebimas Andrioniškio bendruome
nės namų kiemelyje.                                                      

17 d. 13 val. svėdasų sk. Adventinė 
popietė (J. Tumo-Vaižganto gimnazijoje).                                 

18 d. 14 val. viešintų sk. Kalėdinė eglutė 
vaikams.                                   

18 d. 16 val. akc. Padėkos kultūros 
rėmėjams vakaras „Dovanokim viens kitam 
gerumą“. Grupės „el Fuego” koncertas. 

18 d. 17 val. ažuožerių  sk. Adventinių 
renginių ciklas “Sušilkim gerumo ugnyje”.

19 d. 14 val. leliūnų sk. Kalėdinė popie
tė vaikams, augantiems nepalankioje socia
linėje aplinkoje, „Kalėdų grūšelėj ugnelė 
kūrenas...”                                      

19 d. 17 val. ažuožerių  sk. Kalėdinės 
eglės įžiebimas Ažuožerių gyvenvietėje.

22 d. 14 val. debeikių sk. Kalėdinė eglu
tė vaikams.                                 

23 d. 13 val. vaitkūnų sk. Kalėdinė eglu
tė mažiesiems „Mano pasaka kvepia Kalė
dų egle”.

26 d. 11 val. svėdasų sk. Kalėdinė eglutė 
vaikams.                                                                        

26 d. 12 val. troškūnų sk. tradicinis tea
tralizuotas Kalėdinis koncertas Švč. Trejy
bės bažnyčioje „Kalėdų žvaigždė”.

26 d. 13 val. kavarsko sk. Teatralizuota 
šventė vaikams „Linksmasis karnavalas”.

26 d. 14 val. burbiškio sk. Kalėdinis 
koncertas.                                              

26 d. 14 val. kurklių sk. Kalėdinė eglutė 
vaikams.                                                    

26 d. 15 val. leliūnų sk. Šventinis kon
certas „Baltam snaigių sūkury”.       

26 d. 16 val. Kalėdinis koncertas Anykš
čių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažny
čioje „Stiebiamės į šviesą širdimi“.

26 d. 19 val. ažuožerių  sk. tradicinis 
Kalėdinis koncertas „Sveikos, Kalėdos”.

26 d. 19 val. mačionių sk. Bendruome
nės vakaras „Ant Naujųjų metų slenksčio”.

27 d. 11 30 val. svėdasų sk. tradicinis 
šventinis koncertas „Draugų būry”.      

27 d. 16 val. ažuožerių  sk. Popietė vai
kams „Ir pas mus atvyko Kalėdų senelis”.

27 d. 19 val. skiemonių sk. koncertas 

„Sulaukus Kalėdų...” (dalyvauja Andrioniš
kio sk. kapela “Pelyša”).                                          

29 d. 14 val. traupio sk. Kalėdinė eglutė 
vaikams.                                 

29 d. 15 val. skiemonių sk. Kalėdinė 
eglutė vaikams.                             

30 d. 19 val. ažuožerių  sk. Jaunimo 
spektaklio R. Kašausko „Vaiduokliai vien
kiemyje” premjera.                                                                 

31 d. 19 val. akc. Senųjų metų palydų 
vakaras „Byra paskutinės metų dienos“.

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
me mo rialinis muziejus

Koplyčioje:
4 d. 17 val. Arvydo Daškaus autorinių 

baladžių, meditacijų naujo albumo „Apie 
lietų“ sutiktuvės.

12 d. 17 val. Justinos Puidokaitės tapy
bos darbų parodos atidarymas (veiks iki 
sausio 4 d.) ir festivalio „Muzikos ruduo 
2009“ kamerinės muzikos koncertas. Atli
kėjai: Jonė Punytė (fortepijonas), Robertas 
Bliškevičius (altas).    

31 d. 21 val. Šventinis vakaras.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka
Sakralinio meno centre: 

11 d. 16 val.  „Dvasingumo ilgesys“. 
Anykštėnų prisiminimų apie mons. Albertą 
Talačką popietė.

19 d. 15 val. Renginys „Adventiniai ap -
mąstymai“. Dailininko Vaidoto Žuko kū ri-
nių parodos atidarymas. Dalyvauja au  to-
rius ir Šv. Jonų bažnyčios rektorius kun. 
Stasys Kazėnas SJ.

GruodŽio mėnesio renGiniai

Atkelta iš 6 psl.

Žaidžiant su “amžinu priešu” – Vilniaus “Statyba” – visi kovos meto-
dai buvo leistini…

Pasaulio čempioną S.Jovaišą sveikina jo buvusi fizinio lavinimo 
mokytoja Agota Dūmanienė. 1982 m.
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Valentino Žalkausko piešinys

Honoraras
(pagal Romą Daugirdą)

Ankstų rytą “gyvas literatūros klasikas” 
Juozas E. (beje, ne sykį linksminęs ir anykš
tėnus), išėjo į sostinės gatvę. Na, žodis 
„gyvas“ čia ne visai tinka, nes po vaka
rykščios sveikata jam buvo nekokia, o dar 
žmona, kaip dera, išdėjo į šuns dienas. Tad 
žengė atsargiai, apsidairydamas, visas vir
pėdamas kaip įtempta styga – ir dar įtemp
čiau galvojo, kur gavus dešimt litukų svei
katai pataisyti? Vaizduotės stoka jis niekad 
nesiskundė, bet šiuokart kaip tyčia niekas 
joje nesikonkretizavo, nesikristalizavo...

Staiga mato – pačiame Vilniaus centre 
įtartini tipai, panašūs į bomžus, nėrinėja 
kažkokius vamzdelius, tempia spalvo
tą audeklą, ant kurio – o jergau! – Juozo 
fotografija su alaus bokalu rankoje! Matyt, 
kažkokia alaus darykla šitaip reklamuos 
alų... Kad ir kaip įsitempęs, Juozas staiga 
pajuto, jog esama tiesioginio ryšio tarp jo ir 
šitų bomžų, akyse viltingai šmėstelėjo išga
ningasis banknotas su Darium ir Girėnu... 
Įdomiausia, kad vyrukai taip pat atkreipė į 
jį dėmesį – ir kažką susikuždėjo. 

– Tai dirbat? – dusliai tarstelėjo Juozas. 
– Dirbam, – prisipažino tie. 
E. įkvėpė šalto oro ir skausmingai atsi

duso:
– Tikiuosi, ne veltui? 
– Žinoma, ne! – Nepasimetė vyrukai. – 

Kiek? 
Juozas suprato: išmušė istoriškai lem

tinga akimirka! Prašyti dešimties litų liežu
vis jam neapsivertė – per žema! Galvoje 
sutavaravo skaičiai, bet kuris jų tikrasis?! 
Kad ir nepadauginus, ir nepamažinus… 
Nerasdamas pagrindo po kojomis, staiga 
pasiryžo: rėšiu nesąmoningą, fantastinę 

sumą – tesižino! 
- Du tūkstančiai!
Netikėdamas savo akimis, gyvasis lite

ratūros klasikas staiga pamatė, kaip nušvi
to vyrukų veidai, kaip vienas jų žaibiškai 
įnardino ranką į kišenę, išsitraukė pluoštą 
stambių banknotų ir mikliai atskaičiavo 
visą sumą. E. suprato smarkiai susikuklinęs 
ir prašovęs, bet buvo jau vėlu…

jei liePsit – išbandysiu
(iš anykštėnų tautosakos)

Anais griežtais komunistinio auklėjimo 
laikais, daugiau kaip prieš 30 metų, vienos 
Anykščių įstaigos komjaunuoliai išsirinko 
nau ją ir energingą komjaunimo sekretorių. 
Jaunas specialistas, ką tik pradėjęs dirbti 
Anykščiuose, visus sužavėjo entuziazmu, 
iš kalbingumu, organizuotumu – na, tie
siog nebuvo jam lygių - ir labiau norinčių 
„sekretoriauti“! 

Nepatiko toksai rinkimų rezultatas tik 
Anykščiuose viskam vadovavusio partijos 
komiteto vadams. Pasikviečia jie į kabinetą 
komjaunimo rajkomo pirmąją sekretorę ir 
aiškina:

– Daryk ką nori, bet kad po mėnesio 
šito abejotinos orientacijos sekretoriaus 
ne liktų! 

Kai sekretorė apsimetė nesupratusi, jai 
paaiškino buitine kalba: 

– Tokio amžiaus jaunuolis, kuriam ne -
rū pi panelės, gali suteršti švarų viso ra jono 
idė jinį veidą!  

Praėjo mėnuo. Rajkomo pirmoji sekreto
rė, situaciją apgalvojusi, nė piršto nepakru
tino, kad tos įstaigos komjaunuolių ly derį 
kitu pakeistų. Užtat ir vėl ji – ant to paties 
partijos šulų kilimėlio. Aiškina vienaip, išsi

sukinėja kitaip, įrodinėja, kad negali visai 
didelei organizacijai nurodyti, ką savo 
vadovu išsirinkti, – vis vien ją spaudžia. 

Neištvėrė komjaunimo sekretorė, tuo 
metu dar netekėjusi: 

– Tai gal man pačiai jį į lovą įsitempti? 
Kad išsiaiškinčiau – ir paskui galėčiau jums 
pasakyti, kokios jis orientacijos?

Nuščiuvo partinės galvos, palinko kaklai, 
tik viena vėtyta mėtyta partkomo sekretorė 
neprarado žado – liepė greičiau dingti ir 
daugiau apie tai garsiai nebešnekėti.

Perskaityk, ką čia Parašiau...

Anykščių prekybos centre susitiko dvi 
senos pažįstamos. Viena stovi, kažkur 
žiūri, akis į vieną tašką įbedusi... Jau tokia 
susirūpinusi, tokia susimąsčiusi, kad kita 
neištvėrė nepaklaususi, kas gi nutiko? 

– Taigi matai, galvoju, ką šiandien turė
čiau nusipirkti, ko čia nepamiršus... – pasi
dalijo rūpesčiu mįslingoji anykštėnė. 

– O tu daryk taip, kaip aš, – viską ant 
lapelio susirašyk! Žinok, mūsų metuose jau 
nėra tiek atminties, kad galėtum be raštelio 
apsipirkti, – nuoširdžiai pamokė draugė. 

– Žinau žinau, ir aš taip visada darau! – 
nudžiugo anykštėnė, bendramintę sutikusi. 
– Ir šiandien viską susirašiau, tik va – namuo
se akinius pamiršau. Užtat dabar ir bandau 
prisiminti, kas šitam lapely pasirašiau... 

– Parodyk man, aš šiandien su akiniais! 
Gal kitą kartą man pačiai tavo pagalbos 
prireiks? 

Ir abi draugės nuskubėjo pirkinių rink
tis… 

kvaPai ir laikai
(pagal Ramūną Vaivadą)

Būdamas tikras lietuvis, turiu ir lietuviš-
ką nosį, o tai reiškia, jog nuo mažens užuo
džiu, kaip sakoma, per kilometrą. Pėdinu, 
būdavo, iš mokyklos gatvele – ir iš tolo 
suprantu, kad kiekvienuos namuos – pietų 
metas! Kas keliasdešimt žingsnių vis kitaip 
gardžiuojuos – ir vis greičiau namo minu. 
Štai iš vienos gryčios maloniai trenkia 
ko pūs tiene, o gal troškintais kopūstais, iš 
ki tos atplaukia šiltas, salsvas kepamo pyra
go kvapas, iš trečios gi nosį kutena čirški
nami bulviniai blynai su spirgučiais…

Prabėgo nemažai metų. Keista: eidamas 
ta pačia gatve, užuodžiu visai ką kita… 
Štai šitoj gryčioj krosnis, matyt, kūrenama 
šlapiom papuvusiom malkom, nes iš kami
no raitos pilkas, rūgštus dūmelis. Žengiant 
toliau, šnerves sujaudrina supuvusio kiauši
nio, t.y. dujų kvapas. Greitai jį užmuša degi
namų senų batų ar autų tvaikas, dar iš kito 
kamino virsta tirštas, prie žemės lenkiantis 
– greičiausiai senų padangų – dvokas…

Traukau nosį – ir nesuprantu: kur tie vai
kystės lašiniai, kopūstai, blynai?! Ir kas dėl 
to kaltas – ar mano nosis, ar kuro kainos, 
ar neįtikėtinai sumodernėję laikai?..    

Parengė Motiejus Starkakumpis


