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Kun. Justas Jasėnas

Rašyti apie Mamą - sudėtinga. Beveik neįmanoma. Tuojau pat 
susiduri su labai asmeniška, labai privačia tikrove. Ne viską norisi 
sakyti, priešingai – širdimi juntamus dalykus gal geriau nutylėti, pa-
silikti sau, kad nesusimaišytum, nesujauktum vidaus. Apie Mamą 
jau tiek pasakyta ir paprastais žodžiais, eilėmis, ir fotografijomis. 
Gal čia net nebereikia siekti originalumo, gal pakanka kartoti senus 
įvaizdžius apie sugrubusias rankas ir bemieges naktis. Svarbu, kad iš 
širdies gelmės išplauktų tas amžinas dėkojimas, svarbu vėl iš naujo 
unikaliai prisiliesti prie Mamos – tylinčios, jaučiančios, laukiančios. 
Dar vienas nusilenkimas Tai, kuri atvėrė kelią į gyvenimą.

Pats Dangus dovanoja įvairų, savaip žavų, savaip kitokį laiką. 
Tad ir gegužė į mūsų kasdienybę nukrenta kaip skaidrumos pa-
laiminimas. Gegužė-labiausiai motiniška, labiausiai moteriška. 
Išsiskleidusi, atsiverianti gamta, žaižaruojanti, bręstanti spalva, 
gaivalingasis žydėjimas, kerintis naujumas, kas akimirką –neap-
rėpiamas, neišsemiamas, nesibaigiantis kitoniškumas. Imi norėti 
stebėti ir stebėtis, o gal tiesiog gyventi. Ir šis mėnuo padovanoja 
Motinos dieną – galimybę pamatyti savo Mamą-dar vieną naują 
Pavasarį.

Neįmanoma Jai atsidėkoti, išsipirkti ir atsiskaityti. To net nereikia 
daryti. Nesinori įsileisti jokios ekonomikos. Argi ji gali iškalbingai 
dovanomis, pinigais ir privilegijomis kažką pasakyti apie nežemiš-
kai jautrią Mamą? Man gaila, kad tai tik vienas sekmadienis. Man 
norisi, kad  Mamos diena būtų visada – visą gyvenimą. Be skam-
bių žodžių, be trafaretų. Kad galėtum būti, tylėti, žiūrėti, jausti. Kad 
galėtum gerti arbatą ir savo gyvenimo kasdieniniais takais, pačiu 
buvimu dėkoti Mamai. Dar kartą. Už tuos pačius dalykus.

Mamos akyse dar sykį gali būti toks, koks esi: žmogiškas, tikro-
viškas, silpnas, klystantis. Lydi viltis, kad Ji visada priima, laukia, 
vienodai, be jokių išlygų, myli. Tokioje sielos artumoje  nereikia 
vaidinti, slapstytis, apgaudinėti. Tik dar kartą jos akyse gali būti sa-
vimi. Taip mylėti vaiką, kūrinį, žmogų- temoka Dangus ir Mama. 
Vis galvoju, kad kiekvienas iš mūsų esame lyg maži eilėraščiai iš 
savo motinų skaudančių įsčių. Žengiant gaivalingam pavasariui, 
noriu nusilenkti Mamai. Nieko per daug nesakysiu, kad nesumai-
šyčiau, nesujaukčiau kalbančios tylos ir jaučiančios širdies. Dideli 
dalykai yra tylūs ir namatomi. Dar kartą – Mama, vis naujai išlei-
džianti gyventi.

Stasys Jakštas 
Išeivijos poetas, 1906-1979

Mano motiną, tikiu, Dievas atsiuntė žemėn, kad mano seneliai
pravertų jai saulės akis... Vėliau angelas meilės taku atlydėjo
į namus, kur mano tėvas ją pasitiko, o angelas...
grįžo dangun.

Nežinau, kada ir kaip mano motina sukūrė savo namus,
tik pastebėjau, kad mūsų namai buvo panašūs į senelių namus. 
Ir mūsų namuose buvo paveikslų, o iš vieno žiūrėjo akis -
tokia rami, viską matanti
Dievo akis.

Pradžioje man buvo keista, kad Dievas su viena akimi,
o gali matyti daugiau, kaip žmogus. Vėliau supratau, kad mūsų namams 
užteko tik vienos Jo akies, nes antrąja Dievo akimi
viską matė motina mūsų.

Dar pastebėjau, kad mano motina buvo panaši į vienuolę, 
kuri dienos darbą lydėdavo su meile ir saugojo, kad neužkristų nuodėmė 
ant mūsų trapiųjų žingsnių.

Mano motina buvo kaip bitė, kuri nepavargsta. 
Kai ji praeidavo, nusišypsodavo jai žiedas, rytą pabudęs, 
o lelijos laukdavo jos pabučiavimo.

Ji buvo kaip slaugė, kuri karvei veršiuko padėdavo laukti
ir perekšlei pradarydavo kiaušinio lukštą... nes ji
jautė dievišką laiką ir paslaptingą  jo
pasikeitimą.

Iš dangaus ji atsinešė stebuklingas rankas. 
O tos rankos, tos nuostabios rankos!  Kiek jos tulpių įaudė į drobes,
kiek jos raštų įaudė audimuosna, kaip į juostą, kad ir anūkai
praeitį matytų.

Turbūt, angelas motinai parodė žemę, kur snaudė turtai
amžių paslėpti, kur tekėjo šaltiniai, kur papartis nekantriai
laukdavo šv. Jono nakties, kad tamsoje
pražydėtų...

Bet labiausiai ji pamilo tėviškę, kur prie liepos stovėjo
mūsų namai. Ir ji, kaip ir liepa, niekur iš savo tėviškės neišėjo,
nes kas gi kitas būtų saugojęs mūsų namus
nuo pikto?..

Atsimenu, kai motina buvo jau sidabriniais plaukais. 
O, kaip ji laukdavo mūsų iš miesto! Ir niekad nepamiršiu
atsisveikinimo, to paskutinio palydėjimo... Pajutau, koks liūdesys  
prislėgė namus - sunkus, kaip kalnas, ir juodas,
kaip naktis.

Mačiau savo motiną paskutinį kartą. Bučiavau jos žilą galvą,
pavargusias akis, kuriose sumišęs spindėjo ir rūpestis, ir džiaugsmas.
Mūsų namai stovėjo pasvirę...

Mirtis užmerkė jos meilės akis, o aš?.. Aš išsinešiau jos rūpestį
ir meilę, kuri lydi viltį ir atneša džiaugsmą.
Praėjo mano motina, bet aš vis girdžiu jos lopšinę ir meilę,
kuri nenumiršta.

1965

Po penkerių metų savanoriškos tremties Anglijoje Ieva vėl namuo-
se. Ir su vyru Nerijum augina tėviškei Gustę ir Domantą...
Silvijos Mažeikytės nuotrauka

dar kartą – mama!

mano motina
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Silvija Mažeikytė

Rita Gediminskaitė - Vasiliauskienė, kar p inių 
meistrė, svečius savo sodyboje Užuože-
riuose pasitinka kuklia šypsena. (Mergau-
tinė pavardė jai svarbi: reta, skambi, tikrai 
lietuviška ir, nuo savęs pridursime, grei-
čiausiai bajoriška). Aprodo sodą, daržą. To-
liau - plati erdvė su pieva, tvenkiniu. Viskas 
prižiūrėta su meile, sutvarkyta. Bet planų, 
kaip visada, dar daugiau.

- Nesuprantu žmonių, kurie visur jau-
čiasi vienodai gerai. Jeigu žmogus ką 
nors tikrai myli, kaip jis gali tai pamiršti? 
Man patinka Užuožeriai, bet ir juose kar-
tais jaučiuos kaip tremty... Vis prisimenu 
gimtąjį Čiobiškį – su didžiuliais medžiais, 
vandenimis, labai jaukia aura. Man ir dabar 
sapnuojasi ta gamta  - ir vaikystės draugai. 
Neries ir Musės upių santaka. Vieta tokia 
įstabi, kad pats Lenkijos maršalas ir diktato-
rius J.Pilsudskis joje pasistatė dvarą, vėliau 
paverstą specialios paskirties mokykla. Joje 
dirbo mano tėvelis. 

Tėvas Ritai buvo ir, matyt, visam gyve-
nimui liks didžiausias autoritetas. Jį dukra 
prisimena labai šiltai ir noriai.

Donatas Gediminskas buvo ne tik moky-
tojas, bet ir drožėjas, tautodailininkas, sodi-
ninkas, apskritai labai veiklus, energingas, 
optimizmu trykštantis žmogus. Rita – tėvo nu-
mylėtinė, neatsitiktinai jis dukrai sumeistravo 
virtuvės baldus. Ir dovanojo medinę droži-
nėtą dėžutę su užrašu: “GR. Su Naujaisiais 
1983 metais. Būk laiminga ir linksma“. Me-
džio kvapo ir tėvo meilės medžiui įkvėpta, 
Rita pati bandė drožinėti, kartu su juo važi-
nėjo į tautodailės parodas.

Tėvas sakydavo: žmogui viskas įmano-
ma. Drožė iškabas, kryžius, koplytstulpius. 
Jo darbai pasklidę po visą Lietuvą. Žentas 
Ričardas Vasiliauskas pamena:

- Kaip šiandien matau jo dirbtuvę, už-
uodžiu skiedrų kvapą... Uošvis neturėjo 
jokių ypatingų įrankių, viską darė paprastai 
ir nuoširdžiai. Pirmąkart pamatęs „Husqu-
arna“ pjūklą, gėrėjosi juo kaip stebuklu. 
Turėjo įsirengęs ir senienų muziejų. Jo pa-
veikslas man išliko labai idiliškas: pasiku-
ria tarp tų savo lentų ir drožinių krosnelę 
ir sklaido knygą... Kaupiasi naujam darbui. 
Kaip astronomas Šmukštaras tyrinėjo dan-
gų, tik jau ne pro aprūkusį stiklą, o telesko-
pu. Buvo Lietuvos nepriklausomybės kovų 
savanoris. Raštingas, šviesus  žmogus, kaip 
dabar pasakytume, bendruomenės sie-
la: visas kaimas pas jį eidavo pasišnekėti, 
prašydavo parašyti laiškus. Sodindavo me-
džius - norėjo įkurti parką. Neįtikėtina, bet 
visi jo sodinti medžiai prigydavo, pats sa-
kydavo: „Mano gera ranka“. 

Beje, Ritos senelis taip pat buvo moky-
tojas, drožėjas, prosenelis - stalius. Tai ar 
stebėsimės, kad ir Rita linkusi prie meno? 
Jis jai užrašytas genuose. Karpiniai? Menas, 
užgimęs prieš kokius 2000 metų: kinai 
pjaustinėdavę langų gėles, japonai – gam-
tos vaizdus, indai – žmonių figūras. Lietu-
viai šio meno ėmėsi maždaug 19 amžiaus 
pabaigoje... 

užuožerietė iš čiobiškio
Kai tėvelis pamatė pirmuosius Ritos dar-

belius, pasakė: “Karpyk“. Tada ji studijavo 
ikimokyklinį auklėjimą Vilniaus pedago-
giniame institute. Ritą sužavėjo dėstytojos 
Nijolės Jurėnienės darbai. Jeigu kas nežino, 
kas ta Jurėnienė, priminsime: tautodailinin-
kė, Kultūros ministerijos premijos laureatė, 
daugybės personalinių parodų autorė, jos 
darbų yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, 
Lietuvos nacionalinis muziejus, Kauno 
M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Europos ir 
Amerikos šalių kolekcionieriai. Rita gerai 
atsimena, kaip lankėsi pas ją: langai dideli, 
bet kokie nuostabūs, nes juos puošia nie-
kur ligi šiol neregėtos karpytos užuolaidos! 
Gal jos ir laikinos, gal tik vienai vasarai, bet 
kaip jauku, paprasta ir žavu!

Pamačiusi Ritos darbus – nuostabius me-
džius su nuostabiais paukščiais - pripažinta 
menininkė pradėjo ją drąsinti, iškart pasiūlė 
dalyvauti parodose. O tai buvo, regis, dar 
1986 metais. Rita tebeturi pirmąjį karpinį: 
žmogelis po obelim sėdi, toks mielas, nors 
jau šiek tiek sudūlėjęs, - gal tėvas?.. 

Bet gyvenimas yra gyvenimas! Kokiai 
motinai gali rūpėti vien karpiniai ar kitoks 
menas, kai šalia strapalioja trys snapus pra-
žioję vaikai?.. Už viską, kaip sakoma, rei-
kia mokėti – tai Rita už vaikus sumokėjo 
savo kūryba, savo pašaukimu... O dabar, 
vaikams jau gerokai paaugus, jaučia: reikia, 
žūtbūtinai reikia širdžiai mielos saviraiškos! 
Tas buitinis nuovargis visai prislėgs, jei jam 
pasiduosi, neiškrutėsi, save visai nuvertin-
si. 

Ritos karpiniai juodai balti. Spalvoti gal 
tik sveikinimai, atvirukai, kvietimai ir kiti 
smulkesni darbeliai. Atsisėdus prie darbo, 
niekad iš anksto nežino, kas išeis. Tiesiog 
perlenkia baltą lapą ir piešia.... Linijos 
linksta savaime. Labiausiai prie širdies me-
džiai, paukščiai, augalų motyvai. Intuicija 
pasako, kuris darbas labiau pavykęs. Meni-
ninkė reikli sau: 

- Nedarau to, ko nemoku. Piešiu ir, tiek, 
o po to žiūriu, kas išeis. 

Lankė studiją Anykščių dailės ir kūrybos 
mokykloje, bet nuo mažumės buvo „pie-
šiantis žmogus“. Dar su broliu mokykloje 
piešdavo sveikinimus, stendus, dalyvauda-
vo konkursuose. Kai „Lietuvos pionierius“ 
išspausdino karikatūrą ir ji gavo pirmąjį ho-
norarą - kaip tada nudžiugo, kaip didžia-
vosi! Ir dabar jaučia: jei nebūtų karpymo, 
būtų kas nors kita. Bet neišvengiamai susiję 
su daile. Įdomios ir naujesnės technikos - 
vėlimas, sendinimas, - minčių pilna galva, 
tik to laiko vis trūksta!

Rita mano, kad moterims visada sunkiau 
negu vyrams. Jie dirba svarbius darbus, visa 
kita – menkniekiai. Tuo tarpu moteriai... Ak, 
tie, moters rūpestėliai! Kaip smagu būtų na-
mie turėti savo kampelį! Namai dar nauji, 
juose dar nesijaučia namų dvasios, - gal prie 
jos priartintų karpiniai? Šaunu būtų turėti 
vietą, kur galėtum palikti žirklutes, nebaigtą 
karpinį, popieriaus ruošinius – o radusi lais-
vą akimirką, tęstum pradėtą darbą...

Rita džiaugiasi, kad šeimoje ji ne viena 
tokia. Brolis Kęstutis irgi drožinėja. Vyras, 

Ričardas, taip pat išbandė ranką, drož-
damas šaukštus, verpstes, pridovanojo jų 
draugams. Duktė Eglė, baigusi dailės mo-
kyklą, dabar labai susižavėjusi juvelyriniais 
dirbiniais. Gamina papuošalus iš visokių 
medžiagų, ypač modelino. Jauniausias sū-
nus, Rokas, jau nuo pirmos klasės tvirtina 
būsiąs architektu. Nuo mažens jį žavi dė-
lionės, konstruktorių žaidimai. Dabar jau 
tėvo dirbtuvėse pašeimininkauja, elektrinius 
grąžtus, pjūklus nori išbandyti. Padarė ežiui 
namelį... Vyresnysis, Lukas, dabar jaunasis 
šaulys – kaip gaila, kad senelis jo nepamatė 
su uniforma, kaip būtų didžiavęsis!..

Rita Gediminskaitė-Vasiliauskienė ku-
kliai šypsosi: 

- Nieko ypatingo aš dar nepadariau. Visi 
mano gyvenimo pasiekimai - užauginti 
vaikai, namai. Bet savęs dar nesu realiza-
vus, kažkas dar viduj kirba. Minčių daug, 
viskas įdomu – ir gundo... 

Rita Gediminskaitė – Vasiliauskienė nuolat 
svajoja apie kūrybą...

Karpinys – tai pirmiausia fantastiškas gyvy-
bės medis...
Silvijos Mažeikytės nuotraukos
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anykštėnų 
knygų derlius

Tęsinys. Pradžia – PA Nr. 12 (2008)

„Kraštotyros veiklos puslapiai 1958-
2008“. UAB “Utenos spaustuvė”, 2008.

Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Di-
džiulių viešoji biblioteka, minėdama kraš-
totyros veiklos bibliotekoje 50-ąsias meti-

nes ir švie  sios 
a t m i n  t i e s 
kraš toty ri-
ninkės Te-
re sės Mike-
l i ū    n a i t ė s 
80-ąsias gi-
mimo meti-
nes, išleido 

knygą, kurioje atsispindi kraštotyros 
veiklos ištakos Anykščių krašte. 

Leidinyje spausdinami T. Mikeliū-
naitę pažinojusių bei artimų žmonių 
prisiminimai: V. Balčiūno, A. Ambraš-
kaitės, V. Račkaičio, S. Mikeliūnienės, 
M. Katinienės ir kt. Taip pat leidinyje 
spausdinami straipsniai apie Kraštoty-
ros draugijos Anykščių skyriaus veiklą, 
bendrus bibliotekininkų, muziejininkų 
ir mokyklų kraštotyrininkų renginius bei 
parengtus kraštotyros darbus. Atskirame 
straipsnyje apžvelgiama Anykščių biblio-
tekos kraštotyros veikla per 50 metų.

Knygoje spausdinama medžiaga bei 

nuotraukos paimtos iš A. Baranausko 
ir A. Vienuolio Žukausko memoriali-
nio muziejaus  bei Anykščių viešosios 
bibliotekos archyvų. Iš savo asmeni-
nio albumo nuotraukas bibliotekai 
padovanojo kraštotyrininkė V. Dikčiu-
vienė. Senose nuotraukose - pirmieji 
kraštotyros rengi niai, susitikimai, va-
karonės. 

Knygos pabaigoje pateikiamas biblio-
grafinių nuorodų sąrašas, kurį parengė 
ilgametė Anykščių bibliotekos darbuo-
toja B. Gvozdienė. Tai straipsniai apie 
kraštotyrininkų veiklą, skelbti rajono 
spaudoje, kituose leidiniuose. Skaity-
tojas ras ir Kraštotyros ir leidybos sky-
riuje saugotų, ankčiau niekur neskelbtų 
rankraščių, fotonuotraukų. Knyga ypač 
reikšminga jaunajai kartai, tęsiančiai 
pradėtus kraštotyrininkų darbus. Lei-
dinį sudarė Audronė Berezauskienė, jį 
redagavo rašytojai Milda Telksnytė ir 
Vygandas Račkaitis. 

edita  stiklinskaitė

Kęstutis Arlauskas. Nuo sugulovės 
iki valdovės. Romanas. Utena:  UAB 
„Utenos spaustuvė“, 2009, 210 p.

22 prozos knygų autoriui  rašytojui  
Kęstučiui Arlauskui, kaip jis pats pri-
sipažįsta romano įžangoje, idėja pa-
rašyti grožinę knygą  apie pirmykščius 
žmones kilo dar studijų laikais – 1957 
metais. Tačiau tarybiniais metais para-
šytai knygai buvo lemta tik dulkes rinkti 
stalčiuose – dėl tariamai „necenzūrinių“ 

Prieš kurį laiką Žvejų gatvės gyven-
tojai buvo nušiurpinti baudomis už au-
tomobilių stovėjimą kairėje gatvės pu-
sėje, nors joks eismo ženklas to daryti 
nedraudžia. Atseit, per arti upė. Bet - to-
kiu atveju - kodėl niekas nepasidomė-
jo, jog ...visa Žvejų gatvė nutiesta per 
arti upės? Kad šios gatvės gyventojai, 
norėdami nors kiek palengvinti eismo 
sąlygas ir jaustis saugesni (pusė gatvės 
iki šiol be šaligatvių) jau prieš kelis de-
šimtmečius sąmoningai, savo lėšomis ir 
jėgomis, praplėtė ją? Būtent todėl, kad 
galėtų nuošaliau pastatyti automobilius? 
Dabar, kai liepta statyti juos tik dešinėje 
pusėje, gatvė tapo dar pavojingesnė.

Keista, tačiau tuo pačiu metu aplinko-
saugai, regis, nė motais, kur gyventojai 
deda pernykščius lapus, nudžiūvusias 
šakas bei kitas šiukšles. Jokia paslaptis, 
kad žmonės nekantriai laukia švento 
Jono, idant galėtų „legaliai“ sukūrenti 
atliekas. Įdomus vaizdelis, ar ne: vie-
nas laužas - Joninių, kitas - smilkstan-

vietų nesurado leidėjo. Rusišką rankraš-
čio variantą nusiuntė  žmonijos raidos 
paslaptis  tyrinėjusiam  Aleksandrui  Zu-
bovui. Mokslininkas patarė knygą išleisti 
rusų kalba. Tačiau, kai apie tai prasitarė 
progimnazi-
ją baigusiai 
mamai ir 
mokytojui 
patėviui, jų 
p r i t a r imo 
nesulaukė. 
Mama net-
gi pasipik-
tino: „Negi 
savo kelią 
į didžiąją 
l i t e r a tū r ą 
pradėsi ne 
nuo gimtąja 
kalba para-
šytos knygos?“

Pusę šimtmečio giliausiame stalčiuje 
laikytas pirminis rankraščio variantas 
šįmet romano pavidalu išvydo dienos 
šviesą. Šiame naujausiame intriguojan-
čiu pavadinimu leidinyje „Nuo sugu-
lovės iki valdovės“   Kęstutis Arlauskas 
pasakoja apie seniai išnykusių neander-
taliečių bendravimą su dabartinei kro-
manjoniečių rasei atstovavusiais žmonė-
mis. Vietoje žuvusios draugės pagrobęs 
antropologiniu ir kitais požiūriais toliau 
pažengusią merginą, neandertalietis jos 
asmenyje įsigyja ne tik ištikimą bičiulę, 
bet ir visos genties vadę.                                                                                        

romualda bražėnienė

Anykščiai - viena skambiausių vietovių 
šalyje, netgi kurortas, tad pavadinimo kir-
čiavimas turėtų būti aiškus kiekvienam. 
Bet ar taip yra? Ne viename renginyje teko 
girdėti kirčiuojant antrąjį skiemenį... Dar 
keisčiau skamba kiti vietovardžiai. 

Kažkas kažkodėl prieš kokį dešimtmetį 
Užuožerius pradėjo vadinti Ažuožeriais, 
Užupiečius - Ažupiečiais, - girdi, taip šių 
vietovių pavadinimai skambėję anykštė-
nų tarmėj A. Baranausko laikais. Galbūt. 
Bet tokiu atveju - laikantis nuoseklumo ir 
sistemos - Kavarską reiktų vadinti Kavarc-
ku, Dabužius - Dabūžiais, Zaviesiškį - Za-
vesyškiu, Lašinius - Lašyniais, Vaišviliškius 
-Vaišvyliškiais, Niūronis - Niuronimis, 
Liudiškius - Liūdiškiais, Anykščius - Anikš-
čiais, Andrioniškį - Indrioniškiu ir t.t. 

Vien šie pavyzdžiai rodo, kad tarmiškų 
ar literatūrinių variantų pasirinkimas nėra 
smulkmena. Įdomu, ką šiuo klausimu min-
tija žmonės, atsakingi už kalbą? Jų atsakymą 
tikimės spausdinti kitame PA numeryje.
Pa redakcija

Po šimts pypkių:
ažuožeriai 
ar užuožeriai?!

ką mąsto 
aplinkosauga?..

čių puvėkų... Negi taip jau neįmanoma 
būtų duoti žmonėms dieną kitą teisėtai 
sukūrenti šiukšles (kaip tai buvo daro-
ma galybę metų) - ir pagražinti miesto 
vaizdą? 

Jei aplinkosaugos specialistai teiktųsi 
pereiti ta pačia gatve ir toliau vedančiu 
turistų bei miesto svečių pamėgtu keliu-
ku, jie negalėtų nepastebėti pašventu-
piuose sumestų automobilių padangų ir 
kitų šiukšlių, nekalbant apie vaiduokliš-
kus „Lietavos“ griuvėsius ar metalines 
tvoras, labai originaliai „puošiančias“ 
Šventąją pakeliui į „Puntuko brolį“ ir 
Karalienės liūną. 

Kurortas - tai, savaime suprantama, 
ir švari gamta, patrauklus kraštovaizdis, 
bet ar jis rūpi mūsų aplinkosauginin-
kams? Pvz, vos ne kasdien Dainuvos 
slėnyje prie pat upės, pravažiavę visus 
draudžiančius ženklus, birbia auto-
mobiliai, - ar juos kas nors kada nors 
sudraudė, nubaudė? Arba: kas, kur ir 
kada paskelbė Šventosios užterštumo 
duomenis, nors kurortui tai turėtų būti 
privaloma, ir netgi griežtai?..

Atsakymą tikimės spausdinti kitame 
PA numeryje.
Pa redakcija
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malūnai malė ne vien miltus

Rimantas Vanagas

Pabaiga. Pradžia – PA Nr. 3 (15)

Pinigus tėvas sudėjo malūnan...

Petras Jasiūnas pasakoja toliau:
„Tėvas labai sunkiai užsidirbo ir susitaupė 

tuos pinigus, todėl visą gyvenimą nemėgo 
prašinėtojų, mėgėjų lengvai pasipinigau-
ti - „manelninkų“ (angl.„money“ - pinigai).  
Jam nepatiko net rašytoja Žemaitė, 1916 
metais kartu su teisininku Andriumi Bulota 
ir jo žmona Aleksandra atvykusi į Ameriką 
pas lietuvius rinkti aukų nuo karo nukentėju-
siems tautiečiams: 

- Tokia aukšta moteris, net susilenkus nuo 
liesumo... Kur benuėjus į lietuvių susirinki-
mą, tuoj ir sako ilgą graudulingą kalbą apie 
Lietuvos ir pabėgėlių vargus. Vos jai baigus, 
Bulota nusivožia kepurėlę ir eina atkišęs pa-
lei žmones... 

Užtat jį sužavėjo kunigas Mykolas Krupa-
vičius. Jis kalbėjo karštai ir labai įtikinamai, 
meistriškai atsikirtinėjo kitaip manantiems. 
Jam nepatiko nei klasių kova, nei aukštuo-
menė, pamiršusi paprastus žmones. 

- Ateitis priklauso liaudžiai, sujung-
tai su bažnyčia! - šaukte šaukė jis. 
Tėvas buvo liudininkas, kaip Krupavičius pa-
guldė ant menčių kažkokį ginčininką. Ame-
rikos lietuviams, kurių dauguma buvo juoda-
darbiai, kunigo žodžiai lipo prie širdies dar ir 
todėl, kad kunigo tėvas taip pat buvo emigra-
vęs į Ameriką ir čia buvo fabrike sutrintas“.

Praūžė I pasaulinis karas, Rusijos revoliuci-
ja, Lietuvoj mirė Jono tėvas. Bet Jonui vis tiek 
labai pasisekė: sveikas, gyvas ir su nemažais 
pinigais sugrįžo namo. Dar būdamas Ameri-
koj, po kokių 4-5 metų atsiuntė motinai pini-
gų, už kuriuos toji nupirko viensėdį vadina-
mojoj Šventarečėj. Ne šiaip žemės sklypelį, 
o 56 ha su visais trobesiais, su viskuo. Dabar 
gi nemenko ūkio savininkui nedavė ramybės 
mintis, ką daryt su kitais pinigais? Viešintiškis 
kraštotyros entuziastas, šviesios atminties Po-
vilas Jurkštas, visų švelniai vadintas Poviliu-
ku, 1970 metais užrašė Jono Jasiūno (Jasins-
ko) pasakojimą apie savo malūną (aiškumo 

dėlei jį nežymiai paredagavome - R.V.). Tai 
unikali, šiandien išvis mažai kam bežinoma 
informacija, svarbi malūnų statybos istorijai 
ir, manytume, įdomi kiekvienam smalses-
niam protui. 

„Kai sugrįžau, turėjau 36 metus. Sugalvo-
jau malūną statyti. Nuvažiavau vienon kiton 
vieton apsižiūrėti. Atvažiavęs į Anykščius, pa-
mačiau malūną, kuris stovėjo ten, kur dabar 
elektrinė – Vilnonio Jono ir Karvelio Jono. Ko-
dėl ir man nepastačius malūno, savoj žemėj? 
(...). Statant malūną, reikėjo užtvenkti upę. 
Šventoji apie 50 metrų pločio, užtvankos 
platumas - 8 metrai. Akmenys buvo vežami 
iš Mogylų ir Sudeikių laukų ir skandinami į 
upę, kol pasiekė 5-6 metrus aukščio. Akme-
nis vežiau pats ir pirkau, už sieksnį mokėjau 
80-100 litų, vėliau už sumalimą ūkininkai 
irgi atveždavo akmenų. 

Reikėjo išimti patentas, kuris kainavo 12 
litų. Kad pakeltas vanduo, nespėjęs prabėgti 
pro turbiną, staigiai nekristų, buvo sukalti me-
diniai diliai 6x8 colių, po 3-4 metrus įvarant 
į žemę. Buvo pritaisytas kaparas (prietaisas 
sunkiems daiktams kiloti, svertas – R.V.), jo 
aukštis 8 metrai. Reikėjo 8 žmonių sukti me-
chanizmo įrengimams ir vieno kaparščiko, 
kuris jį valdydavo. Buvo kaladė medinė apie 
600 kg su prikalta iš apačios geležine pentimi, 
krisdama kaladė savo svoriu įmušdavo stačius 
medžius, ant kurių buvo kalamos užtvankos 
lentos vandeniui  nuolaidžiai nubėgti. Ant 
užtvankos buvo lieptelis. Taipo ir 8 zaslankos 
(užtvaros, sklendės, kaiščiai – R.V.), kiekviena 
1 metro pločio. Jos buvo skirtos nuleisti vande-
niui ir praleisti sielius, supintus sienojus, kurie 
vasarą praplaukdavo beveik kiekvieną dieną. 
Kad vasarą pakiltų vanduo, reikėdavo laukti 
apie 4 val. Pavasarį pakilus vandeniui, kad už-
tvankos neišgriautų, priešais buvo padarytos 
„meškos“ – apsauga nuo ledų.

Nors žmonės sakydavo – vanduo nie-
ko nekainuoja, bet būdavo ir gedimų, ypač 
praplaukiant ledams. Reikėdavo vėl atstatyti. 
Vanduo nemiega nei dieną, nei naktį, nuolat 
kruta.Turbiną dirbo Anykščių malūnininkas 
J.Karvelis. Kaune lieta ir tekinta, pločio 1,2 
m. pajėgumas – 8,9 arklio jėgos. Karvelis už 
5000 litų atliko ir kitus techniškus darbus: 

pastatė turbiną, pravedė pagrindinę liniją – 
transmisiją. Ant jos yra kampiniai dantračiai. 
Girnos buvo lietos iš titnago, chloro ir ma-
gnezijos: šias medžiagas gaudavo iš Prancū-
zijos. Malūne buvo įtaisytos vienerios girnos, 
zeimeris neilgiems medžiams pjauti, piklius. 

Malūnas buvo dviejų aukštų, iš sunertų 
sienojų vainikų ir stačiomis lentomis apkal-
tas. Pirmame aukšte pravesta pagrindinė 
transmisija ir kiek aukščiau – laipteliai ir aulas 
miltams byrėti. Kašė grūdams ant besisukan-
čių girnų. Ant antro aukšto įrenginys – vele-
nas su medine šaiba, kuri besisukdama vy-
niodavo ant veleno virvės vieną galą, o kitas, 
su kilpa, buvo užneriamas ant gūdų maišo. 
Malūne pastatytas generatorius apšvietimui 
ir gyvenamam namui už 200 metrų. Medžio 
darbus atliko samdyti meistrai. Už sumalimą 
pūdo – 16 kg – imdavo 10 centų, už piklia-
vojimą – 30 centų.  Malūnininkui svarbu ne 
tiek grūdų švarumas, kiek sausumas. Kokie 
tai būtų grūdai, ar lubinas, pupos ar gilelės, 
svarbu, kad tik girnų neužklijuotų. 

Dabar užtvanka griūna ir nyksta, palaido-
jus apie 2000 kub. metrų  iš apylinkės suvež-
tų akmenų. Bet malūno įrengimai pasiliko 
pajėgūs ir toliau suktis. Senasis malūnininkas 
sako, kad gyventi nusibodo, kad nebėra svei-
katos“. 

sPrangi Pokario duona

Visa ši malūno istorija, kaip sakėme, buvo 
užrašyta 1970 metais, taigi iki to laiko daug 
vandens buvo nutekėję Šventąja, kuri anuo-
met buvo nepalyginamai platesnė, gilesnė. 
Kai eidavo sieliai ir krisdavo nuo užtvankos 
žemyn, kartais baisu būdavo net žiūrėti, kas 
daros: kaip sielininkai vienas per kitą rėkia, 
davinėdami komandas, kaip ant jų griūva 
vanduo, kaip srovė išardo sielius, pastato 
juos piestu arba supina...

Jau būdamas 55-erių, Jonas pagaliau nu-
sprendė, jog atėjo metas sukti šeimos lizdą. 
Iškirto gražią, trisdešimčia metų jaunesnę 
žmoną ir spėjo prirūpinti įpėdinių. Tiesa, ne-
pasisekė su pirmais vaikais, dvynukais Vla-
duku ir Jonuku. Petras Jasiūnas:

„Tuoj po karo stribai ar rusų kareiviai Mo-
gylų miškuos gaudė partizanus. Buvo vėly-
vas ruduo, žvarbu; vidaus sienos neklijuotos, 
dar su samanom, vienas kampas atitvertas tik 
marška. Mama kaip tik buvo gerai iškūrenus 
pečių, išprausus abu sūneliu ir paguldžius ant 
pečiuko. Ir staiga – kad atsilapos durys! Vidun 
sulėkė pulkas „raudonlunkių“, net su šunim. 

- Gdie bandity?! – rėkia ir bado kur pakliu-
vo durtuvais, stumia šunis palovin. Laksto va-
zaunėn, varto daiktus, apstumdė tėvą, ką ten 
apstumdė – batu spyrė klynan, tas dar ilgokai 
gulėjo susirietęs... 

Partizanų, žinoma, nerado, bet skersvėjis 
ir triukšmas prikėlė vaikus, abu kaipmat ėmė 
karščiuoti; vienas mirė jau naktį, kitas – rytą. 
Abu buvo devynių mėnesių. Tada buvo lemta 
gimti man, po manęs – sesutei. O dvynukams 
prisiminti tėvas pasodino porą obelaičių - pa-
žiūrėkit, štai jos, senos ir kampuotos, tik nebe-
pasakysiu, katra Jonuko, katra Vladuko...“ 

Tas malūnas Jonui Jasiūnui daug sveikatos 
atėmė... Po karo malūną valdžiai  nusavinus, 
jau nuo 1955 metų jis malūne nebedirbo. 

Petras Jasiūnas prie buvusio gyvenimo reliktų jaučiasi kaip kapitonas prie nuskendusio laivo.
Silvijos Mažeikytės nuotrauka
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Atvažiavo naujas vedėjas, toks Vladas Bra-
zaitis su Malvina Miltenyte-Brazaitiene. Ap-
sigyveno Jasiūno namo kitame gale. Malūni-
ninku buvo Juozas Palubinskas iš Sedeikių. 
Palubinskas kartą ir sako Julijonui Uzdonui, 
Anykščių pramkombinato direktoriui: 

- Galėtumėt ir Jasiūną paimt! Gerai moka 
girnas iškalt...

Uzdonas supyko: 
 - Tu ką, durnas? Savininko malūnan ne-

galima leist, kas norės savą daiktą gražiuoju 
atiduot… Nori, kad malūną išsprogdintų? 

Iš pradžių dar leisdavo Jasiūnui savo ma-
lūnan užeit, jis turėjo raktus, pritemus dar ir 
sumaldavo savam žmogui. Bet paskui visai 
uždraudė. 

Pokary malūnas buvo labai pavojinga vie-
ta: ir lieptas, ir pamiškė, ir žmonių visokių. 

Kiek čia nutikę visokių istorijų, kiek nervų 
prigadinta, pridrebėta! 

Petras Jasiūnas:
„Mano mamos mergautinė pavardė buvo 

Kemeikytė, ji turėjo dvi seseris ir vieną bro-
lį, Vytautą. Mano dėdė. Jis jau buvo vedęs, 
žmona Alesė laukėsi antro vaiko. Su mažu 
vaiku Vytauto kariuomenėn neėmė. Bet 1944 
metų vėlų rudenį, prieš Kalėdas, jis gavo šau-
kimą į Kupiškio karinį komisariatą. Atbuvo, 
iš Viešintų parėjo namo apie 5 kilometrus, 
atsisėdo valgyt – o čia stribų pulkas!

- Pokažeš dorogu v Šimoniai!  
Ir išsivedė. Praeina viena diena, kita – Vy-

tauto vis nėr. Ir dingo. Kur tėvai beklausinėjo 
- Viešintų skrebyne „neznajem“, Šimonyse 
„neznajem“. Pagaliau Anykščiuose pasakė, 
kad Šimonių skrebai susidūrė su „banditais“ – ir 
Vytautas pakrūmėj guli nušautas. Aiškiai mela-
vo: iš arti pakaušin šautas, net akis išnešta. Mat, 
prieš kurį laiką - gal dar prie vokiečių? - buvo 
toks atsitikimas. Nežinia, kuo užkliuvo Plikiškių 
„kremliaus“ ruskiokams eigulys Mataušas Slap-
šys - gal pagavo juos mišką bevagiant, baudą 
jiem uždėjo? Bet vienąkart važiavo Slapšys dvi-
račiu į Viešintas mišku, jį patykojo... Paskui rado 
vienmarškinį, po šakom pakištą. O mano dėdė 
Vytautas vakaruškoj pamatė ruskioką su Slapšio 
kostiumu. Buvo teismas, dėdė paliudijo, kad 
kostiumas tikrai Slapšio. Tai gal už tą kostiumą 
jam ir atkeršijo. Bent taip anuomet kalbėjo visa 
apylinkė.

Tėvas, Juozas Kemeikis, taip pergyveno 
dėl sūnaus, kad protas jam pasimaišė. Eina 
– be nuomonės, nežino kur. Vieną rytą rado 
Pelyšoj iki kelių ledinian vandenin įbridusį – 
stovi kaip sustingęs, tyli. Po to gavo uždegi-
mą ir numirė. 

Eigulio Slapšio brolis Antanas paskui buvo 
kolūkio „Žalioji giria“ pirmininku. Pavadini-
mą valdžia greit pakeitė į „Kolūkiečio balsą“ 
– nepatiko valdžiai giria, nekokius prisimini-
mus kėlė... 

Pusrytį valgėm, kai Antanas Slapšys atva-
žiavo dviračiu. Pasibarškino. 

- Garbė Jėzui Kristui! 
- O, Slapšys, sėsk prie žalibarščių, atsi-

gausi, matau, kad uždusęs, - bandė juokauti 
tėvas. 

Bet Slapšys visas nesavas: 
- Nebėr laiko, ruoškis pastotin, kinkyk ar-

klius! 
- Ar vežt ką reikės? 
- Pavilonį... 

Kaimynas Kazys Pavilonis turėjo gal 70 ha 
žemės - vadinasi, buožė... Tėvas pakinkė ar-
klį. Mama raudot, davė porą kepalų duonos, 
paltą. Nuo to laiko mes namie nebenakvo-
davom. Papelyšy, pakriūtose, lomose, krū-
myne, patalą nuneša tenai, pagalvę, pakloja. 
Ir miegam… Nes paprastai veždavo naktį: 
apsupo namą – ruoškitės! Sedeikiuos pas 
Karosą Augustą gal mėnesį gyvenom, tėvai 
grįždavo namo, o mes ir likdavom“.

malūnininko likimas

Petras Jasiūnas buvo smalsus vaikas, vis-
ką girdėjo, stebėjo, galvon dėjos... Štai buvo 
metas, kai tėvas vis gaudavo perspėjimų, gra-
sinimų, raštelių su prašymais duoti tą, duoti 
aną... Dieną apžiūri namus kaip stribai, naktį 
ateina jau kaip partizanai - ir reikalauja... Tė-
vas žinojo, kas tie skriaudikai, bet tylėjo kaip 
žemė. Kartą Petriukas neištvėrė:

- Kodėl, tet, valdžiai nepasakai?
Senasai malūnininkas tik palingavo galvą, 

paglostė vaiko plaukus:
- Vaikel vaikel, aš noriu, kad tu dar pagy-

ventum!
Pas juos užeidavo keliaujantis muzikan-

tas Juozas Ulba, padainuodavo su motina.
Tėvas gerai pažinojo inžinierių Praną Mar-
kūną, kilusį iš netolimo Butkiškio kaimo prie 
Andrioniškio.Tai jis suprojektavo ir pastatė  
pirmuosius Lietuvoje gelžbetoninius tiltus - 
per Šventąją, Nevėžį, Miniją, Nemuną, Pa-
nevėžio Kristaus Karaliaus katedros bokštą... 
Ateina, būdavo, kieman aukštas liesas vyras, 
basas, persimetęs per petį batus, su barzdele 
- ir šypsosi:

- Atnešiau, Jonai, tavo berniokui baronką!
O atnešė visą virtinę… Markūnas padėjo 

Jonui Jasiūnui susigaudyti brėžiniuose, kai tas 
statėsi ant Šventosios malūną.

Jasiūno malūnas stovėjo dar kokiais 1968 
metais, kai sūnus Petras grįžo iš kariuomenės. 
O paskui pradėjo nykti... Vanduo ir laikas 
neremontuojamus įrengimus negailestingai 
laužė, graužė... Kurį laiką atstatytame pastate 
vakarodavo medžiotojai, buvo visokių ves-
tuvių, jubiliejų - ir visi gėrėjosi, kokia graži, 
egzotiška vieta! Dabar Petro Jasiūno pašonėj 
kyla kitokios paskirties pastatai. Atsistojęs prie 
milžiniškų tėvo malūno turbinų, riogsančių 
jo kieme, Petras žiūri paupin, mato visai kitą 
vaizdą, kitus namus, kitus žmones. Keistai 

ramu, graudu. Tad tyliai vienas sau eiliuoja 
gimtinės istoriją...

Pelyša ir Šventoji kur
Abidvi susitinka, 
Yra toks liūnas ir miškelis, 
vadinamas Plašinka.

Ant dešiniojo upės kranto
Stovėjo čia malūnas.
Smetonos valdymo laikais
Pastatė jį Jasiūnas.

Amerikon jis išvažiavęs, 
Ten pinigus uždirbo,
O grįžęs plušo, vargo, stengės,
Kad suktųsi čia girnos.

Naudos iš to malūno jis
Mažai ir teturėjo,
Nes užtvanką net du kartus
Jam atstatyt reikėjo.

Paskui pasikeitė laikai,
Nusavino malūną, 
Nauja valdžia pasakė jam:
„Pašol ty von, Jasiūnai!

Esi tu buožė, liaudies priešas 
Ir išnaudotojas baisus,
Reikėtų vežt pas baltas meškas,
Į šaltus Sibiro kraštus!”

“Koks buožė, jeigu pats uždirbau,
Koks priešas, jeigu pastačiau,
Nemokamai maliau biedniokams
Ir pusbasis patsai buvau?”

O duoklę plėšdavo visi juk –
Miškiniai ir stribokai,
Tik vieni naktį, kiti dieną
Ateidavo berniokai.

“Choziain melnik, sala dai,
Postav butylku vodki,
I iz komody vynimai
Dlia sapogov padmiotki!” 

Tai taip malūninkas gyveno –
Bagotas, be kapeikos.
Ponu Jasinsku jį vadino
Ir iš jo laimės šaipės.

Na, bet atėjo laikas, kai
Pasikvietė pas sau Markūnas. 
Ilsėdamies šalia, abu vis šnekas,
Kaip statė jie malūną... 

Jono Jasiūno malūnas prieš Antrąjį pasaulinį karą.
Nuotrauka iš Petro Jasiūno asm. archyvo
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vardai ir datos

BALANDIS
1 d. Sukanka 70 metų, kai Traidžiuose 

(Akmenės r.) gimė mokslininkė agronomė 
ona simanavičienė. 1962-1999 m. dir-
bo Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų 
bandymų stotyje, tyrinėdama bulvių tręšimą 
ir agrotechniką. 

6 d. Sukanka 50 metų, kai Piktagalyje 
(Anykščių r.) gimė tautodailininkas kalvis ir 
medžio drožėjas valentas survila. Arklio 
muziejuje demonstruoja kalvystės paslaptis 
turistams, kuria meniškas kompozicijas iš 
me džio ir metalo.

8 d. Sukanka 120 metų, kai Juostinin-
kuose gimė vienas XX a. pradžios lietuvių 
emigrantų Argentinoje visuomeninio judėji-
mo lyderių, kairiųjų pažiūrų politikas jonas 
baltušnikas. Kūrė pirmąsias Argentinos 
lietuvių kultūrines ir savišalpos organizacijas, 
skatino emigrantų pilietinį aktyvumą. Mirė 
1972 m. Buenos Airėse. 

11 d. Sukanka 130 metų, kai Niūronyse 

(Anykščių r.) gimė rašytojas prozininkas ir 
publicistas jonas biliūnas. Subtilaus žo-
džio psichologinės novelės meistras. Mirė 
1907 m. Zakopanėje (Lenkija), ten ir buvo 
palaidotas, 1953 m. jo palaikai atgabenti ir 
perlaidoti Liudiškių kalvoje.

12 d. Sukanka 75 metai, kai  Traupyje 
(Anykščių r.) gimė tautodailininkas medžio 
drožėjas vytautas ulevičius. Daugiau kaip 
200 monumentalių medžio drožinių auto-
rius, ne kartą karūnuotas Lietuvos drožėjų 
karaliumi. Nuo 1989 m. gyvena ir kuria Kė-
dainių rajone, Krakėse.

14 d. Sukanka 100 metų, kai Rygoje (Latvija) 
gimė rašytojas juozas baltušis. Jo sukurti 
prozos veikalai (apsakymai, pjesės, romanai) 
pasižymi sodria, vaizdinga kalba, išversti į 
daugelį SSRS, užsienio kalbų. Mirė 1991 m. 
Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.

16 d. Sukanka 70 metų, kai Vašuokėnų 
dvare (Anykščių r.) gimė dailininkas skulp-
torius antanas braŽdys. Vienas žymiausių 
Lietuvių išeivių dailininkų, pasaulinį pripa-
žinimą pelnęs metalo skulptorius nuo 1961 
m. gyvena Didžiojoje Britanijoje, kuria mo-

numentalias suvirintų nerūdijančio plieno 
konstrukcijų skulptūras, statomas reprezenta-
cinėse erdvėse. 

18 d. Sukanka 85 metai, kai Pusbačkiuose 
(Anykščių r.) gimė pedagogas ir poetas vy-
tautas strioga. Nuo 1946 m. iki gyvenimo 
pabaigos dirbo lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoju Dusetų (Zarasų r.) vidurinėje mo-
kykloje, rašė eiles, sudarė ir išleido jų rinkinį. 
Mirė 1992 m. Dusetose.

23 d. Sukanka 115 metų, kai Žviliūnuose 
(Anykščių r.) gimė kariškis jonas jaCkus. 
Lietuvos kariuomenės savanoris ir Nepri-
klausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuo-
menės štabo viršininkas. Buvo generolas 
- aukščiausias pareigas Nepriklausomos 
Lietuvos karo tarnyboje užėmęs anykštėnas. 
Mirė 1977 m.

26 d. Sukanka 95 metai, kai Vosgėliuose 
(Anykščių r.) gimė tautodailininkas medžio 
drožėjas jurgis kaZlauskas. Nuo 1966 m. 
iki senatvės kūrė medžio drožinius, atspin-
dėjusius XX a. kaimo gyvenimą, juos ekspo-
nuodavo parodose ir svajojo apie drožinių 
muziejaus įkūrimą. Mirė 1987 m. 

Vygandas Račkaitis

Nedaug esama prieš 130 metų gimusio Jono Biliūno nuotraukų. Ir 
šita publikuojama visos Biliūnų giminės nuotrauka – vienintelė, kur 
matome rašytojo artimuosius. Tąkart jie fotografavosi Anykščiuose, 
Jono Biliūno priprašyti ir įtikinti, jog visų jų atvaizdai liks ilgam atmi-
nimui.

Tą 1903 metų vasarą Jonas Biliūnas gyveno Panevėžyje, daktaro 
Moigio name, ketino rudenį išvykti į užsienį ir ten studijuoti. Jam bū-
davo labai patogu siaurojo geležinkelio traukiniu atvažiuoti į Anykš-
čius. Artimieji jau nebepriekaištavo, kad Jonas netapo kunigu, vėl 
laikė jį saviškiu  ir mielu žmogumi.

Per tuos keletą metų pasikeitė gimtosios sodybos vaizdas. Šalia 
senosios pirkios iškilo brolio Antano pastatyta nauja troba. Ir senoji iš 
naujo perstatyta, tik keletas senosios sienojų liko, na ir seklyčia lyg ir 
tokia, kaip buvusi. Čionai gyvena brolis Mykolas. Keičiasi ir sodžiaus 
vaizdas. Tik Beržų kalnelis toks pat. Gera čia pasėdėti, dairytis į šilais 
banguojančias tolumas.

Atvažiavęs iš Panevėžio Jonas Biliūnas apsistoja pas brolį Antaną 
toje naujoje gryčioje. Kitoje troboje - gausi Mykolo šeimyna. Aplan-
kė Jonas ir seseris – vyriausiąją Anelę Vikonių kaime ir jaunėlę Uliutę 
Koldūniškėse, pabuvojo pas brolį Juozapą Andrioniškyje, pas tetą 
Budreikienę  Pakalnių kaime. 

Iki Žolinės dauguma sodiečių jau buvo baigę  rugiapjūtę, tad į at-
laidus Anykščiuose suplaukė daug žmonių. Džiaugėsi Jonas Biliūnas 
matydamas kone visus savo gentainius. Trūksta tik brolio Juozapo, 
neatvažiavusio iš Andrioniškio, nėra ir sesers  Anelės sirguliuojančio 
vyro Jono Gražio. Neseniai matytas svainis nekaip atrodo, sumen-
kęs, pablyškęs, vis kosčiojantis, jau nebetinka jam Dobiliuko pravar-
dė. O sesė Anelė vis dar graži, nesugniuždė jos sunki kaimo moters 
dalia. Jaunėlė sesuo Uliutė labiau pavargusia atrodo. Malonu matyti 
gerąją tetą Budreikienę. Kai visi smerkė Joną už tai, kad nenori mo-
kytis kunigų seminarijoje, ji vienintelė užtarė sūnėną, užsiminė apie 
būtinybę turėti pašaukimą. Kaip visada linksmas, besišypsantis tetė-
nas Budreika, linksmuolės ir jau panelėmis tapusios Budreikaičios, 
pusbrolis Budreika – vyras iš stuomens ir liemens. Dar šauniai atrodo  
nors pliktelėjęs, žilsterėjęs ir vyriausias iš Biliūnų – brolis Mykolas. O 
brolienė Anelė vėl laukiasi – jau šešto vaikelio.

Pačiame jėgų žydėjime brolis Antanas, visais rūpinasi, visiems 
gera jo žmona Severija. Tik gaila, kad jie neturi vaikų.

Dar klausantis mišių Jonui Biliūnui atėjo galvon mintis - visiems 
giminėms nusifotografuoti. Pernai Anykščiuose atsirado fotografas 
Survila, darbuojasi prie turgaus aikštės esančiuose Pavilonio namuo-
se. Sako, tasai vaikinas geras nuotraukas padaro.

likę vienintelėje nuotraukoje

Kai pasibaigė pamaldos ir suėję krūvon gentainiai ėmė gyvai šne-
kučiuotis, Jonas Biliūnas pasiūlė visiems nueiti į Pavilonio viešbutį pas 
fotografą ir nusifotografuoti. Vyrai tam pasiūlymui liko abejingi, mo-
terys gūščiojo pečiais, tik Budreikaitės krykštavo ir sakė: „Gerai, gerai, 
einam fotografuotis!“ Kaip visada lėmė tetos Budreikienės žodis:

- Su saule negyvensim... Tegu bus tie mūsų paveikslai, kaip Jonas 
sako, ilgai atminčiai... - Na, einam.

Guvus, juodbruvas jaunuolis Survila tuoj ėmė rikiuoti vyrus ir mote-
ris. Broliams liepė sėstis priekyje ant žemo suolelio, seseris, brolienes ir 
tetą pasodino ant aukštesnio suolelio antroje eilėje, už jų sustatė Budrei-
kaičias, svainį Juodelį, tetėną Budreiką ir dėdę Praną Biliūną su kuprele. 
Jonas Biliūnas, pamatęs, kad  dėdė Pranas stovi paskutinėje eilėje, nu-
vedė  jį į priekį ir pasodino greta brolio Mykolo ir pusbrolio Budreikos, 
o pats atsistojo ten, kur stovėjo dėdė, trečios eilės pakraštyje.

Taip atsirado ši nuotrauka, kur matome daugiau kaip prieš šimtą 
metų fotografuotus Jono Biliūno gentainius. Seniai jau nebėra tų žmo-
nių, jų bruožai išliko tik vienintelėje nuotraukoje. 

Nuotraukoje: viršutinėje eilėje (iš kairės į dešinę) šalia Jono Biliūno sto-
vi sesers Julijos vyras Kazimieras Juodelis, tėvo sesers vyras Budreika, 
jo dukterys Budreikaitės. Vidurinėje eilėje sėdi:brolio Mykolo žmona 
Anelė, sesuo Anelė Gražienė, teta Budreikienė, sesuo Julija (Uliutė) ir 
brolio Antano žmona Severija. Pirmoje eilėje: brolis Antanas, pusbro-
lis Budreika, dėdė Pranas Biliūnas ir brolis Mykolas.
Nuotrauka iš A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio 
muziejaus fondų.
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Leliūnų sk. 3 d.14 val. Koncertas Motinos dienai 
“Žiedai, pražydę švelnumu”.
24 d.12 val. Projektinis renginys vaikams ir 
jaunimui “Tai – aš“, skirtas Lietuvos 1000-mečio 
paminėjimui.   
Troškūnų sk. 1 d.12 val. Koncertas “Gėlės ma-
mai” su teatro studija “Mes” išvyka į tarptautinį 
fes tivalį Plungėje.     
Svėdasų sk. 3 d. 11.30 val. Koncertas Motinos 
dienai ”Mūsų dainos tau, mamyte”.
Traupio sk. 13 d.13 val.  Projektinis renginys 
“Meninės saviraiškos dienos Svėdasuose”. 
Koncertas Motinos dienai ”Tau, mama”.
Mačionių sk. 1 d.14 val. Popietė “Tau, mano 
mamyte”. 

A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus 
Koplyčioje:
2 d. 18 val. Koncertas Motinos  dienai. At likėjai: 
Roterdamo Hellendalo smui kų ins ti tuto styginių 
orkestras, diri gen tė Sh. Greenberg, Kauno J.  
Gruo džio kon ser  va torijos styginių orkestras. 
9 d. 19 val. K. Jakučio muzikinis vakaras Lie tu-
vos 1000 - mečiui paminėti  „Aš tą kraštą seniai 
bemačiau...”
22 d. 17 val. Muzikinio leidinio „Rūtos dai-
ne lės Beatričei“ pristatymas. Dalyvauja dainų 
au to rė R. Šličkutė, jos mokiniai, Vilniaus Tus-
kulėnų vidurinės mokyklos jaunučių cho ras 
(vad. E. Vaiciekiūtytė). Dalyvauja dainų aran-

geguŽės mėnesio renginiai

Anykščių kultūros centras ir skyriai
3 d. 16 val. Koncertas Mamyčių dienai „Kur 
mano pradžia...“ 
15 d. 18 val. Kapelos „Grieža“(vad. K. 
Grigaliūnas) 10- mečio veiklos  koncertas.
27 d. 14 val. Vaikų gynimo dienai skirtas koncertas 
„Timpt saulutę už kasų – pilna sau ja spindulių“.
Kavarsko sk. 2 d. 18 val. Koncertas Motinos 
dienai “Gražiausią dainą, mama, Tau sudėsiu”.
Ažuožerių sk. 2 d. 20 val. Koncertas “Tau, 
mama”.
23 d. 14 val. Mados, muzikos ir poezijos fiesta 
“Kai pražysta sodai”.
Burbiškio sk. 3 d. 14 val. Koncertas Motinos 
dienai ”Mūsų dainos tau, mamyte”.
Andrioniškio sk. 2 d.12 val. Koncertas Motinos 
dienai ”Motule mano, širdele mano”.
16 d.12 val. Projektinis renginys “Vasaros 
sezono atidarymas Andriusostinėje”.
Debeikių sk. 13 d. 10 val. Deivės Mildos die-
nos paminėjimas Aknystos dvare (re mian tis 
istoriniais šaltiniais).                                                                                  
Vaitkūnų sk. 23 d. 13 val. Atminimo lentos prof. A. 
J Greimui ir kt. žymiems kraštiečiams atidengimo 
iškilmės, fotografijų ir dokumentų paroda. 
Skiemonių sk. su mokykla. 1 d. 13 val.  Koncertas 
Motinos dienai “Tau, mamyte”.
Kurklių sk. 3 d.15 val. Koncertas Motinos dienai 
“Tau, mamyte”.

žuo tojas ir birbynininkas E. Čiplys, smuikininkė 
J. Komskytė. 
iki gegužės 15 d. dailininko J. Daniliausko ta-
pybos darbų paroda.
nuo gegužės 18 d. iki birželio 10 d. Anykščių 
kūrybos ir dailės mokyklos absol ven tų diplo-
minių darbų paroda.

L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka 
iki gegužės  14 d. Bibliotekos salėje - foto me-
nininko R.Rakausko fotografijų paroda „Sąs-
kam biai“. 
gegužės 15 d. – birželio 10 d. Bibliotekos salėje - 
Kauno valstybinio lėlių teatro muziejaus paroda. 
7 d.10 val.  Vaikų lopšelyje - darželyje „Žio-
ge lis“ pasakų skaitymai „Man pasaką seka 
ma   mytė“.
16 d. 12 val. L. ir S. Didžiulių memorialinėje 
sodyboje Lietuvos vardo 1000-mečiui skirto 
moksleivių konkurso „Mano Lietuva“ laureatų 
paskelbimas ir poezijos skaitymai. 
21 d. 14 val. Vaikų literatūros skyriuje lėlininkų 
šventė „Kai prabyla lėlės“.
21 d.16 val. Bibliotekos salėje - Kauno valstybinio 
lėlių teatro muziejaus parodos pristatymas.
29 d. Poezijos pavasaris:
- 13 val. A.Baranausko vid. mokykloje;
- 17 val. Šv. Mato bažnyčios šventoriuje.
Dalyvaus poetai V. Daškevičius, V. Deksnys, G. 
Iešmantas, B. Januševičius, S. Žadan (Ukraina) ir 
kt., dainininkas D. Sadauskas.

vilniaus anykštėnai šventė atvelykį

kviečiame!  2009 m. gegužės 23 dieną, šeštadienį, 13 val. apsilan-
kykite Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje  Kunigiškių kaime, kur  įvyks renginys “Per 
senolių tradicijas atverkime dvasią ir širdį.” Muziejuje bus atidengta atminimo lenta žymiam 
lietuvių ir prancūzų mokslininkui, semiotikos mokslo kūrėjui prof. Algirdui Juliui Greimui 
bei kitiems garsiems kraštiečiams – buvusiems Kunigiškių pradžios mokyklos mokiniams ir 
mokytojams.

Vyks prisiminimų popietė. Muziejaus kambaryje, kur vaikystėje gyveno būsimasis pasau-
linio garso mokslininkas, atidarysime unikalią, daugelį pasaulio vietų apkeliavusią parodą  
“Algirdo Greimo vaikystė” (pristato  parodos autorius prof.dr. K. R. Kašponis, kuratoriai doc. 
dr. D. Kučinskas, doc. R. Misiu kevičius).

Pasiklausysime Anykščių muzikos mokyklos auklėtinių koncerto, ap žiū rėsime atnaujin-
tas muziejaus ekspozicijas.
organizatoriai: Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, asociacija Vaižgantiečių klubas 

“Pragiedrulys”, Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius
rėmėjai:  Anykščių rajono savivaldybė, Svėdasų se niūnija, UAB “Alvalis”, Anykščių 

kre dito unija, Anykščių muzikos mo kykla

Rita Tulušienė 

Balandžio 18 d. Vilniaus anykštėnų sam-
būrio sueigoje paminėtos rašytojo J. Biliūno 
130-osios ir J. Baltušio 100-osios gimimo 
metinės. Sambūrio pirmininkė R. Virbalie-
nė perskaitė  ištrauką apie J. Biliūną iš M. 
Telksnytės ir V. Račkaičio knygos „Į aukštą 
kalną“, o tuos, kurie pažinojo J. Baltušį, pa-
kvietė pasidalinti prisiminimais.

“Marčiupio“ klubo literatė E. Vitkūnaitė 
- Vaitkevičienė pristatė savo publicistikos 
knygą „Gryčiutė prie Šventosios“. 2006 me-
tais už šios dar spaudai rengiamos knygos 
ištraukas autorė buvo pripažinta Rytų Lietu-
vos literatų konkurso publicistikos laureate, 
o 2007 m. už apsakymus tapo prozos laure-
ate. Knygoje „Gryčiutė prie Šventosios“ lite-
ratė pasakoja apie gimtinę, iš kurios ateina-
me, semiamės gėrio, darbštumo, dorovės.

Prof. A. Tyla  supažindino susirinkusius 

su svečiais iš Gervėčių krašto - savito etni-
nio lietuvių regiono dabartinėje Baltarusijo-
je, Astravo rajone. Pasak profesoriaus, mes 
gyvename laisvi laisvoje Lietuvos valstybė-
je, nuolat džiaugiamės laisve kaip kasdiene 
duona. Gal ne visada ja patenkinti,  bet ne-
pagalvojame, kas būtų, jei jos neturėtume. 
Gervėčių krašte nuo amžių gyveno lietuviai, 
jie norėtų būti Lietuvos valstybėje, bet juos 
skiria siena.

Dažniausiai neįvertiname to, ką turime. 
Vilniaus anykštėnai, ypač vyresnioji karta, 
su akivaizdžia nostalgija klausėsi istorijų 
apie Šventosios pakrantes, o man kvapą už-
gniaužė didinga Vilniaus universiteto salė, 
kurioje į Atvelykio šventę susibūrė renginio 
dalyviai. Daug menančios Universiteto ar-
kos ir buvusių anykštėnų širdys prisipildė 
Anykščių muzikos mokyklos mokytojų -  
smuikininkės V. Bugenienės ir pianistės S. 
Urbonavičienės atliekamų kūrinių garsų.

Šį ir ankstesnius “Pasaulio anykštėno” nu-
merius galite rasti interneto svetainėje www.
anykstenai.lt, jei paranku  siųsti ir savo atsilie-
pimus, fotonuotraukas, meno kūrinių repro-
dukcijas, tekstus, pageidavimus, reklamos 
skelbimus. O norintiems paremti laikraščio 
leidybą primename Pasaulio anykštėnų ben-
drijos rekvizitus: kodas – 154280763, AB 
SEB bankas, banko kodas 70440, a.s. LT21 
7044 0600 0214 7203. Ačiū! 

už jau gautą paramą išskirtinai dė-
kojame vilniaus anykštėnui prof. algir-
dui čiŽui.

mielas skaitytojau!

Šį Saji Babos reinkarnacijų paveikslą PA 
dovanojo ką tik iš Indijos grįžęs dailininkas 
Stasys Povilaitis.
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Vitalė Cibienė

Problemos sPrendimas

Brangieji, nuoširdžiai klausiu, kuris iš 
jūsų šiandien neturite problemų? Sakyčiau, 
tokių nerasta! Bet aš jums papasakosiu, 
kaip kartais įmanoma labai paprastai išsi-
sukti iš gan keblių situacijų.

Yra toksai „Linksmųjų išradingųjų“ kai-
mas. Kaip sakot? Ką jie išrado? Na, daug 
ką jie išrado, bet šiandien ne apie tai kalba. 
Ai, supratau, nežinot, kur toks kaimas yra? 
Tikrai nežinot? Nagi mūsų rajone! Bet ir tai 
nėra svarbiausia...

Yra toks kaimas, ir gana. Jame esama 
bibliotekos, netgi neįgaliųjų klubo ir šarvo-
jimo salės... Kur  problema? Nagi nei ten, 
nei kur nors kitur nėra jokio TUALETO! Ir 
viešojo tualeto ten nėra !.. Supratau jūsų 
chi-chi cha-cha. Čia dėl šarvojimo salės, ar 
ne? Na, teisingai, kuris guli, tam jau neak-
tualu, bet kaip gi tiems, kurie dar pastovi 
ar sėdi, a?

Nesileisiu į smulkmenas, spėkit patys, 
kaip vienos didelės kaimo šventės metu šią 
problemą išsprendė linksmieji išradingieji? 
Manot, biotualetą pasistatė? O ar susimąs-
tėt, kiek jis kainuotų? Tikrai, čia ne išeitis. 
Kas ten sako, kad už širmos kibirą pastatė? 
Ne, ne tokie jau tie kaimo žmonės primi-
tyvūs ...

Papasakosiu ir nepameluosiu, kad šią 
problemą jie išsprendė labai paprastai.

Įsivaizduokit, ateinat į šventę, prie 

papuoštų vartų jus pasitinka mergaitės 
ir berniukai tautiniais rūbais. Viena pri-
sega ženklelį – supraskit, atminimui. Kita 
įteikia šventės programą, o berniukai, 
nutaisę malonias šypsenas ir linkėdami 
malonių akimirkų, ima iš didelio pinto 
krepšio ir įteikia kiekvienam atėjusiam 
po PAMPERSĄ.

Ot, matot, nebūtų „linksmieji išradingie-
ji“ - rado problemos sprendimą!   

Kaip sakot? Kas negerai? Irgi pinigų švais-
tymas? Ai, sakot, ypač dabar – sunkmečio 
akivaizdoje?

Sakykit, kas iš čia esančių dalyvavot toje 
šventėje? Taip ir maniau. Ot, jei būtumėt 
buvę, tai tikrai suprastumėt, kad geresnio 
sprendimo ir taupymo atžvilgiu negalėjo 
būti. Juk programos, kurią gavo kiekvienas 
dalyvis, pabaigoje buvo prierašas:

„Maloniai prašome renginio pabai-
goje nepanaudotus ir mažai panaudotus 
pampersus grąžinti renginio organizato-
riams!..” 

auksinė daktarytė  

(Iš vienos pusės scenos žiūrovų link at-
skuba gerai nusiteikusi moterėlė I, panašu, 
kad iš kaimo. Iš kitos pusės - savimi pasi-
tikinti, išdidi, besistengianti neatsilikti nuo 
šiuolaikinės mados „gerai išsilaikiusi“ po-
niutė II).

II. Sveika, gerbiamoji, kur gi taip leki lyg 
nuo grandinės nutrūkusi?

I. Oi, neklausk, kokia puiki diena, kokia 
puiki diena!

II. Gal išpardavimas prekybos centre?
I. Oi, neklausk, dar geriau, kur kas ge-

riau!
II. Na, mes jau senokai pažįstamos, gal 

pasidalintum tuo džiaugsmu ir su manimi?
I. Žinai, naują daktarytę atkėlė į mūsų 

polikliniką.
II. Tai kas čia tokio nepaprasto?
I. Hm... Kas čia tokio nepaprasto? Taigi, 

kad nepaprasto... Žinok, auksas, o ne dak-
tarytė!

II. Na, na (cha-cha-cha), gal mažiau ima 
nei kitos?

I. Ką tu čia kalbi – ima neima. Žinok, 
pamatė mane prie kabineto durų vieną be-
sėdinčią, tai ir pati prisėdo.

II.  Na, na ...
I. Ką na na .... Sako: močiut, matau, kad 

sveikatėlė ne kažin kokia. Matau, proble-
mėlių nemažai turite. Supranti, prie kabi-
neto durų kalbina, o kitas ir kabinetan įėjus 
žodžio neištaria. O čia pati prisėdo, viskuo 
domisi...

II. Ir kuo gi taip domisi?
I. Teiravosi, kiek vaikų turiu, kuo jie dir-

ba, ar didelę pensija gaunu... Auksas, ne 
žmogus!

II. (Linguoja galvą). Na, na....
I. Supranti, net paklausė, kas mano šei-

mos gydytojas. Ir jį užjautė, sako, daug dar-
bo turi, nespėja kaip reikiant žmogum pa-
sirūpinti ... Auksas, ne žmogus, sakau tau!

II. (Vis taip pat linguoja galvą). Na, na...
I. Ką na na ... Net pasiūlė pas ją persire-

gistruoti! Va!
II. (Pasuka pirštu prie smilkinio, prunkš-

teli). Spėsiu - tu ir persiregistravai!
I.  O tu būtum atsisakius? Cha! Tokią 

auksinę daktarytę ne bet kada sutiksi!..
II. Kai daugiau tokių kvaišų persire-

gistruos pas tą daktarytę... Garantuoju, 
jos vaikai verslininkai, o ir pati nemenką 
pensiją gauna, tai neprabėgs nė meteliai, 
ir daktarytė tikrai „auksinė“ pasidarys. Na, 
auksinė - ne auksinė, bet auksinių žiedelių 
tikrai nestokos, auksinės grandinėlės po ka-
klu tabaluos!

I. Tfu, kad tau  kaulai išretėtų, tau nė 
vieno žmogaus gero nėra! O man geram 
- ir pinigų negaila! Vakar pusę pensijos 
atidaviau, užtat kiek vaistų, vitaminų 
prirašė! Teisybė, ne visus begalėjau nu-
sipirkt...

II. Ir kodėl gi nebegalėjai!?
I. Na, pensijos nebeužteko...
II. Cha cha cha... Sakiau, kad kvaiša bu-

vai, tokia ir likai. Cha cha cha! (demonstra-
tyviai išeina iš scenos).

I. (Sėdasi ant scenos krašto, tiesiog su-
zmenka, susiima už galvos). Negali būti! 
Negi ir vėl apmovė? Tikrai apmovė! Tai ar 
dar galima kuo nors šiais laikais pasitikėti? 
(Staigiai atsistoja, nusipurto). Žinau, galima 
! Ot, dabar pasakysiu, kad čia, į sceną, at-
eis moterys ir padainuos! Pamatysit, taip ir 
bus! 

Į sceną ateina dainininkės. (Džiaugsmin-
gai). Sakiau, pasitikėt galima tik savimi! Na 
ir, aišku, šituo kolektyvu...

kasdienės komedijos

Balandis - 
švaros mėnuo. 

Anykštėniškas variantas...


