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DUONA KASDIENINĖ. VERSLAS EMIGRACIJOJE

Tautvydas Kontrimavičius

1944-aisiais gimtinę Lietuvą paliko ir į Vakarus pasitraukė 
keli tūkstančiai iš Anykščių krašto kilusių ar čia iki artėjan-
čios antrosios sovietinės gyvenusių lietuvių. Po kelerių metų, 
praleistų perkeltųjų stovyklose Vakarų Europoje, jie paskli-
do po įvairias šalis, daugiausia įsikūrė Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Dažniausiai – be galimybės savo gyvenime dar 
kartą įkvėpti tėviškės oro, išvysti akiai įprastą gimtojo krašto 
panoramą.

Dauguma šios kartos emigrantų Lietuvoje jau buvo pasie-
kę didesnių ar mažesnių išsilavinimo, karjeros ar pragyveni-
mo aukštumų. Emigranto dalia juos bloškė žemyn ir pasiūlė 
vienintelę išeitį – kopti iš naujo, jei pakaks noro, gebėjimų, 
laiko ir sveikatos.

Į visuomenės dugną šitaip nublokštas verslininkas pramo-
nininkas, „Anykščių vyno“ kūrėjas ir buvęs savininkas Balys 
Karazija (1897-1985), įvertindamas savo amžių, – Amerikoje 
jis apsigyveno, būdamas jau 54-erių, – niekur nebekopė, iki 
senatvės liko dirbti eiliniu darbininku, sargavo.

Tik kelis tos kartos anykštėnus XX a. istorijoje lemta pa-
vadinti verslininkais. Kanadoje privačią lietuvišką spaustuvę, 
veikiančią iki šiol, atidarė troškūnietis Jonas Danaitis, JAV iš 
operacijų su nekilnojamuoju turtu prasigyveno ir lietuvių išei-
vių kultūrinę veiklą galėjo dosniai remti butėniškis Aleksandras 
Žemaitis, o inžinerijos versle iki bendrovės prezidento Čikago-
je iškilo Anykščių miesto vaikas Liudvikas Kęstutis Šlenys.

Todėl Skiemonių apylinkėse XX a. pradžioje užaugusio 
Jono Karvelio gyvenimas yra pats ryškiausias mūsų kraštiečio 
verslo sėkmės pavyzdys. Keliskart kūręs savo verslą ir kelis-

Buvo lemta kopti aukštyn 
kart vis likęs kaip stovi, su lagaminu rankoje, jis sugebėjo ir 
emigracijoje aptikti tokią verslo sritį, kuri buvo ne tik pelnin-
ga, bet ir garbinga – palaikė išeivių lietuvybės siekį, turtino ir 
stiprino lietuvių kultūros aplinką svetimame krašte.

Senatvėje, jau sulaukęs 76-erių, būdamas stambios inves-
ticinės kompanijos viceprezidentas, J. Karvelis prisėdo ir op-
timistiškąsias savo verslo patirtis sudėjo į prisiminimų knygą 
„Prekybininko keliu“, kurią išleido Čikagoje 1979 metais.

Jo prisiminimuose – ne tik realūs išgyvenimai, bet ir prin-
cipai, kurie lėmė sėkmę vienomis ar kitomis aplinkybėmis. 
Būtent tos asmeninės nuostatos, kurias gyvenimo saulėlydy-
je atskleidė jas išbandęs ir nenusivylęs verslininkas, yra di-
džiausia vertybė, kurią jis galėjo dovanoti savo gimtinei.

Šįkart publikuojame keletą fragmentų iš tų J. Karvelio 
prisiminimų – bibliografine retenybe tapusio leidinio, kurio 
vienas egzempliorius, laimei, pateko ir į Anykščių L. ir S. Di-
džiulių viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyrių. 
Skaitant šią knygą, tenka pagarbiai  dėkoti mūsų kraštiečiui, 
kuris daugiau kaip prieš 30 metų atsakė į tuos klausimus, 
kurie iškyla Anykščiuose ir anykštėnams dabar, XXI amžiui 
prasidėjus...

Gal niekuomet ir nesižvalgytume į tokias ano amžiaus 
patirtis, jei jos tiesiog aidu neatsikartotų ir naujosios kartos 
emigrantų pasakojimuose apie šiuolaikinio verslo sėkmę. Ai-
rijos ir Šveicarijos verslo aplinką pažinęs Algimantas Bereiša 
įsitikinęs: tautiškumas ir patriotiškumas yra neatsiejami vers-
lo sėkmės elementai. Virginijus Strolia, nors ir dirbantis Kije-
ve, save pirmiausia laiko Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės 
piliečiu – ir tai jam ne slegianti našta, o puikiausia verslo 
idėjų atspirtis.

Jonas Danaitis (1922-2003) – 
spaustuvininkas, verslininkas. Gimė 
1922 m. rugpjūčio 12 d. Troškū-
nuose (Anykščių r.). Lietuvoje baigęs 
vidurinį mokslą, 1944 m. pasitraukė 
į Vokietiją, ten įgijo aukštesnįjį tech-
ninį išsilavinimą. Vėliau išvykęs gy-
venti į Kanadą, apsistojo Toronte ir 
1954 m. ten įkūrė spaustuvę „Ban-
ga“, kuri išaugo į spausdinimo pas-
laugų bendrovę „Time Press Litho 
Ltd.“. Šiai šeimos įmonei, veikiančiai 
iki šiol, jis pats vadovavo iki pat gy-
venimo pabaigos.  Su žmona Birute 
Danaitiene užauginęs du sūnus ir 
dvi dukteris, J. Danaitis mirė 2003 
m. lapkričio 19 d. ir buvo palaidotas 
Toronto Šv. Jono lietuvių kapinėse.

aleksandras ŽEmaitis (1911-
1993) – ekonomistas, verslininkas ir 
kultūros mecenatas. Gimė 1911 m. 
balandžio 10 d. Butėnuose (Anykš-
čių r.), čia praleido vaikystę, kol tėvai 
nusipirko žemės Katlėriuose (Utenos 
r.) ir ten persikėlė. Baigė Utenos 
gimnaziją, Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete įgijo ekonomisto išsi-
lavinimą ir iki 1940 m. dirbo Ute-
nos banko valdytojo pavaduotoju. 
1940-1941 m. sovietinės valdžios 
A. Žemaitis buvo kalinamas, 1944 
m. jis pasitraukė į Vakarus, po kele-

rių metų išvyko į JAV ir apsigyveno 
Leonijoje (Naujojo Džersio valstija). 
A. Žemaitis ten jis dirbo bendrovės 
„Singer“ gamyklose, kartu vertėsi ir 
vertėsi nekilnojamojo turto prekyba. 
Su žmona gydytoja Marija Žemaitie-
ne vaikų nesulaukęs, jis rėmė lėšo-
mis lietuvišką spaudą ir JAV lietuvių 
organizacijas. 

Lietuvai atgavus Nepriklauso-
mybę, A. Žemaitis ir jo žmona 1992 
m. finansavo Švč. Mergelės Marijos 
Kankinių Karalienės koplyčios staty-
bą Kančių kalnelyje Utenoje. Eilinį 
kartą viešėdamas tėviškėje ir saky-
damas kalbą prie kryžiaus, pastatyto 
brolio atminimui, A. Žemaitis mirė 
1993 m. rugpjūčio 22 d. Katlėriuose 
(Utenos r.) ir buvo palaidotas Uteno-
je, Švč. Mergelės Marijos Kankinių 
Karalienės koplyčioje.

Liudvikas Kęstutis ŠLEnYs – in-
žinierius, verslininkas, visuomeni-
ninkas. Gimė 1933 m. liepos 15 d. 
Anykščiuose teisėjo Kazimiero Šle-
nio šeimoje. 1944 m. su tėvais pa-
sitraukė į Vakarus, išvyko į JAV, kur 
1962 m. baigė Wilsono dvimetį ko-
ledžą Čikagoje (Ilinojaus valstija), o 
1965 m. Ilinojaus technologijos ins-
titute Čikagoje įgijo elektrotechnikos 
inžinieriaus išsilavinimą. 1965-1968 

m. L. K. Šlenys dirbo bendrovėje „U. 
S. Steel“, 1968-1972 m. – bendrovė-
je „Bartkus Engineering“ vadybinin-
ku, 1972-1976 m. buvo bendrovės 
„Samc Engineering“ vadybininkas, 
1976-1982 m. – kompanijos „Amo-
co Oil-Whiting“ Čikagos padalinio 
projektų inžinierius. Nuo 1982 m. jis 
buvo bendrovės „DS Engineering“ 
prezidentas, kol išėjo į pensiją.

1950-1986 m. L. K. Šlenys buvo 
jūrų skautas. 1960 m. jis su kitais 
skautais įsteigė korporaciją “Gintaras” 
ir daug metų buvo jos pirmininkas, 
skautų tunto „Baltijos jūra“ tuntinin-
kas. Jis apdovanotas Lietuvos skautų 
sąjungos medaliu „Už nuopelnus“.

L. K. Šlenys dalyvauja JAV Lietu-
vių bendruomenės veikloje, 1984-
1990 m. buvo Lemonto apylinkės 
valdybos narys, 1986-1988 m. – jos 
pirmininkas. Su kitais iniciatoriais 
1990 m. Lemonte jis įkūrė Lietuvių 
dailės muziejų, yra jo tarybos narys. 
Jis taip pat kūrė Pasaulio lietuvių 
centrą Čikagoje (Ilinojaus valstija), 
yra jo valdybos narys. Jis dalyvavo 
Mokslo ir kūrybos simpoziumų Či-
kagoje veikloje.

Vedęs, žmona Dalia Lukošiūnai-
tė-Šlenienė (g. 1935 m.) – dailininkė, 
visuomenininkė.
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Jonas KarvELis

Drįsčiau pretenduoti, kad mano nueitasis prekybininko kelias buvo sun-
kiausias, nes teko laužti pačius sunkiausius, šimtmečiais suformuotus lietuviš-
koje visuomenėje psichologinius barjerus. Mūsų žmonės galvodavo, kad pre-
kyba – tai žydų darbas, kuriuo negali verstis joks garbingas lietuvis. Ši profesija 
visur ir visiems buvo priimtina, tik ne lietuviams Lietuvoje. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, daug Amerikon išbėgusių lietuvių grįžo į savo gimtąjį kraštą 
su storomis piniginėmis iš saliūnų, valgyklų, restoranų, nekilnojamojo turto ir 
kitokių prekybų, ir visi jie buvo priimti su respektu. Tačiau lietuviui Lietuvoje 
pradėti bizniu verstis buvo kažkas žeminančio. Žemdirbystė, amatai, net ir el-
getavimas anais laikais Lietuvoje buvo daugiau respektuojami, negu prekyba.

Prisimenu – mano tėvas, dar man vaiku tebesant, svarstė su mama galimybę 
atidaryti valgyklą Alantoje.

– Kad čia kaip nors atidarius valgyklėlę, arbatos, baltos duonos, pyrago... 
Juk, žiūrėk, kaip Mauša gražiai verčiasi, – sako tėtis.

Mama iš pradžių lyg ir nudžiugo, bet ilgai netrukus atsakė:
– Betgi čia žydų darbas – ką žmonės apie mus pagalvos?
Ir taip buvo atsisakyta prekybos, liekant prie to garbingo žemės „knisiko“ 

darbo. Man ir šiandien nėra aišku, kodėl Lietuvoje taip vėlai pradėta domėtis 
prekyba, kodėl niekas nesiryžo anksčiau naikinti šio Lietuvai pražūtingo mito? 
(...)

Mano paties likimas visą laiką buvo labai glaudžiai susijęs su Lietuvos li-
kimu. Mano, kaip prekybininko, karjera kilo, kai Lietuva džiaugėsi savo ne-
priklausomybe. Sovietų okupacijos metais aš nemažiau nukentėjau, kaip ir 
dauguma iškiliųjų lietuvių. 1944 metais drauge su kitais lietuviais išbėgau iš 
Lietuvos, aiškiai žinodamas, koks likimas manęs lauktų ten likus. Perėjęs DP 
stovyklų gyvenimą, atsidūriau Amerikoje su žmona ir dukrele. Būdamas 16 
metų, pradėjau prekybininko karjerą, o dabar jau ketvirtą ir paskutinį kartą. 
Šis kartas buvo skirtingas nuo pirmųjų trijų, bet ir čia nesuklupau ir nepalūžau.  
Nė vieno cento nesu ėmęs iš šios šalies socialinės globos fondų ir tikiuosi, kad 
nereikės. (...)

Negalėčiau skųstis, kad biznis Amerikoj man būtų nesisekęs, ypač atsimi-
nus, kad į šią šalį atvykau jau būdamas penkiasdešimties metelių. Su tokiu 
amžiaus krūviu daugelis žmonių šioje šalyje jau pradeda ruoštis amžiaus pa-
baigai, o ne naujus biznius steigti. Šiai 
gyvenimo realybei nebuvau aklas nė 
aš. Suprasdamas, kad naujam bizniui 
kurti beturiu vos dešimtmetį, nėriausi 
į jį su visu kūnu ir dvasia. Visai užmir-
šau, kad Amerikoje oficiali ir normali 
darbo diena turi aštuonias darbo va-
landas, ir tik penkias dienas savaitėje. 
Priešingai, savaitgaliai man buvo sun-
kiausios ir riebiausios dienos, o ypač, 
jei Čikagoje, vadinamojoje pasaulio 
lietuvių sostinėje, būdavo kokios nors 
šventės, suvažiavimai, simpoziumai 
ar kitokie renginiai, į kuriuos suplauk-
davo lietuviai iš visos Amerikos, kone 
iš viso pasaulio. Vargiai būčiau galė-
jęs savo biznį išvystyti kitame kuria-
me Amerikos mieste. O Čikagą tikrai 
tenka vadinti lietuvių sostine. Ji tą 
vaidmenį turės dar ilgus metus, kol 
ateinančios generacijos visiškai įsilies 
į šio krašto gyvenimą.

Kol lietuviškoji išeivija sielosis 
tautine kultūra, kol mes rūpinsimės 
lietuvybės išlaikymu, turėtasis mano 
rūšies biznis, susijęs su lietuviškomis 
knygomis, tautodaile, muzika, tapyba 
ir liaudies menu čia geriausiai klestės. 

Lietuviai yra 
gabūs, darbštūs ir sąžiningi

Jonas KarvELis (1901-1988) 
– verslininkas, leidėjas, visuomeni-
ninkas. Gimė 1901 m. rugsėjo 23 
d. Želtiškiuose (Anykščių r.) valstie-
čių šeimoje, augo su trim broliais 
ir dviem seserimis. Tėvams vis ki-
tur nuomojantis dirbamą žemę, iki 
1905 m. augo Želtiškiuose, 1905-
1909 m. – Bajoruose (Anykščių r.), 
nuo 1909 m. – Laičiuose (Molėtų 
r.), kur šeima įsigijo nuosavą ūkį. 
1908-1909 m. mokėsi pas darak-
torių, 1913-1915 m. baigė Alantos 
dviklasę pradžios mokyklą.

Pirmojo pasaulinio karo metais, 
būdamas dar paauglys, J. Karvelis 
ėmėsi prekybininko amato. Jis ga-
bendavo maisto produktus į Vilnių, 
o iš ten atveždavo į kaimus reikalin-
gų prekių. 

„Laukiu galimybės nuvažiuoti iš Utenos į Vilnių“. Apie 1943 m. Utenoje, prie 
pašto stoties. 
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Jono Karvelio vienturtės dukters Diamantės šeima apie 1977 m. Iš kairės: 
Paulius Grėbliūnas, Diamantė Karvelytė-Grėbliūnienė, Saulius Grėbliūnas, 
Vida Grėbliūnaitė.

DUONA KASDIENINĖ. VERSLAS EMIGRACIJOJE

1919 m. jis išėjo į Lietuvos ka-
riuomenę, demobilizuotas jis liko 
gyventi Kaune, 1923-1931 m. dirbo 
„Spaudos fondo“ knygyno vedėju. 

1930 m. J. Karvelis kartu su Jonu 
Rinkevičiumi (1887-1958) Kaune 
įkūrė prekybos namus su knygynu. 
Šie prekybos namai atidarė savo 
skyrius Klaipėdoje (1930 m.), Tel-
šiuose (1935 m.), Vilniuje (1939 
m.). Kai 1936 m. jis perpirko J. Rin-
kevičiaus dalį, ši įmonė toliau vadi-
nosi J. Karvelio prekybos namais. 

1940 m. J. Karvelio prekybos 
namai buvo nacionalizuoti, o buvęs 
jų savininkas, netekęs apie 3 mln. 
litų vertės turto, 1940-1941 m. dirbo 
Vilniuje Rašytojų klubo reikalų tvar-
kytoju. Vokiečių okupacijos metais 
J. Karvelis buvo atgaivinęs prekybą, 
1941-1944 m. Kaune turėjo preky-
bos įmonę „Karvelis ir Ko“. Artėjant 
antrajai sovietinei okupacijai, 1944 
m. jis viską paliko ir pasitraukė į Va-
karus, emigravo į Austriją. 

1950 m. jis išvyko į JAV, apsigy-
veno Čikagoje, kur iš pradžių dirbo 
pardavėju, bet netrukus atnaujino J. 
Karvelio prekybos namų veiklą. Jis 
išleido grožinės ir meninės literatū-
ros leidinių, 5 literatūrinių plokšte-
lių albumus, rinkinį „Dainų kraitis“ 
(1957 m.), knygų katalogų. 

Vedęs 1939 m., su žmona Te-
rese Karveliene (1910-1996) jis 
užaugino dukterį Diamantę Kar-
velytę-Grėbliūnienę (g. 1939 m.), 
kuriai perdavė tęsti šeimos verslą. 
Mirė 1988 m. spalio 18 d. Sarfsaide 
(Floridos valstija, JAV).

Šiais motyvais vadovaudamasis, sunkiai sukurtąjį biznį vėliau perleidau savo 
dukrai Diamantei ir jos vyrui Sauliui Grėbliūnui. Diamantė buvo visiškai pri-
augusi bizniui perimti, nes nuo jaunystės, net nuo vaikystės dienų ji aktyviai 
dalyvavo prekyboje. Ji jau žinojo visas biznio paslaptis; tik ji viena žinojo, kiek 
mano vargo, rūpesčių ir vilčių buvo į jį sudėta. Vien iš šio biznio mes visi trys 
pakenčiamai pragyvenome, ir iš jo dar šį tą atidėjome ir juodai dienai, tik iš 
jo siuntėme ir dar dabar paruošiame siuntinių į Lietuvą giminėms ar šalpos 
reikalingiems žmonėms. To dešimtmečio biznio rezultatai padarė mane tuo, 
kuo dabar esu. (...)

Gyvenimo saulėlydy jaučiuosi nenusižengęs vilčiai, kad per prekybą, kaip 
profesiją, užsitikrinau materialinė pagrindą sau ir savo šeimai, dabarčiai, sena-
tvei ir įžadui, kad visa kita paliks lietuvybės išlaikymui ir lietuviškos kultūros 
rėmimui plačiąja prasme. (...)

Man norėjosi pavaizduoti ne kokio biznio didžiūno ir ne kokio kapita-
listinio magnato nuotykius tarptautinėje plotmėje. Aš buvau paprastas lie-
tuviško sodžiaus vaikas, berniukas tik su penkiais pirštais, vėliau visą laiką 
„self-made man“, pats viską savarankiškai siekęs ir atlikęs. Bet nuo vaikys-
tės jutau norą bizniauti ir to noro nepamečiau per visą gyvenimą. Anksti 
supratau, kad prekyba gali būti vertinga asmeniui, kaip ir visai tautai, jei 
tautiečiai sugebės sukaupti daugiau ekonominių gėrybių. Ta prasme nuo pat 
vaikystės mačiau daugybę trūkumų lietuvių visuomenėje, ypač jos naivias ir 
perdėm klaidingas pažiūras į prekybą. Užtat per ilgai mus silpnino ir išnau-

dojo kitataučiai.
Čia smulkiai pavaizdavau savo ke-

lią, kol pasiekiau gana apčiuopiamų 
ir netgi stambių rezultatų. Be abejo, 
kai buvo padėtas tvirtas pagrindas ir 
įgauta tiek patyrimo – šiuo keliu bū-
čiau žengęs tolyn. Visa tai sunaikino, 
sugriovė ir mane patį maitojo raudo-
nieji ir rudieji Lietuvos okupantai. Aš 
stengiausi nepasiduoti ir nepalūžti, 
bet vis tiek tris kartus turėjau pradėti 
iš nieko. Taigi, likimas man kliudė ko 
nors didingo atsiekti.  (...)

Savo kukliu minčių išdėstymu, 
nuotykių aprašymu ir prekybininko 
sėkmių ir nesėkmių pasakojimu aš 
labiausiai norėjau atkreipti lietuvių 
išeivijos dėmesį į biznio kelius. Ne-
būkime vargšai bedaliai ir tamsuoliai, 
kuriuos Amerikoje ilgai išnaudojo ir 
skriaudė kitų tautybių vikresni versli-
ninkai, prekybininkai ir pramoninin-
kai. Lietuviai yra gabūs, darbštūs ir 
sąžiningi (nors, žinoma, ne visi) – tat 
kibkime į biznį ir mes sustiprinsi-
me savo bendruomenę išeivijoje, o 
su tuo sustiprės ir mūsų talka lietu-
vių kultūros ir Lietuvos laisvės bylos 
naudai.

Pavergtoje tėvynėje, deja, nor-
malus biznio dvasios auklėjimas, tos 
profesijos puoselėjimas nėra galimas 
– dėl to kenčia ir gyventojus kankina 
sovietinė ekonominė sistema ir jos 
klaidingi mitai. Bet kai ateis laikas 
lietuvių tautai išsilaisvinti ir bolševi-
kų politinio bei ekonominio jungo, 
tai reikia tikėtis, jog ir ten bematant 
suklestės visos biznio profesijos, o 
per jas ir tautos gerovė.

Jei savo gyvenimo patyrimais, 
savo nuotykių nuotykėlių aprašymu 
ta kryptimi būsiu nors truputį prisi-
dėjęs – patikėkit, liksiu laimingas.

„Aš su Diamante 1948 m.“
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Raimondas Guobis

Nematoma, bet širdimi jaučiama imperatoriškoji kultūrinė gija jau 
antrą dešimtmetį driekiasi tarp Pienagalio ir Kijevo. Kadaise Lietuvos 
kunigaikščių pramintą kelią naujais darbais prasmingai grindžia Ukrai-
nos sostinėje veikiančios leidyklos „Baltia Druk“ vyriausiasis redaktorius 
Virginijus Strolia. Tą šiuolaikinį kelią žymi Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės sudėtyje buvusias šalis vėl suartinantys ir jų garbingą praeitį repre-
zentuojantys leidiniai.

Nuo Pienagalio kalvų

Strolių šeimos vyrai nuo seno buvo iniciatyvūs ir verslūs, sumaniai ūkininkavo, 
išmokdavo amatų, keliaudavo užsidirbti į tolimus kraštus. Virginijaus senelis Vla-
das Strolia dar caro laikais išvyko į Ameriką, gyveno Niujorko rajone Brukline, kur 
dirbo uoste ir sprogmenų gamykloje. Į tėvynę vis sugrįždamas, po trečiosios kelio-
nės nusprendė, kad jau gana jam taip klajoti, su žmona Teofile ir sūnumis įsikūrė 
tėviškėje, kur pasistatė erdvią šiuolaikišką trobą ir ją paskui sūnums paliko. 

Vyriausiam jo sūnui Alfonsui gyventi Pienagalyje pasirodė nuobodu, tad jis su-
grįžo į Ameriką. Tuo tarpu Napoleonas ir Jonas, suaugę tik po Antrojo pasaulinio 
karo ir sukūrę šeimas, broliškai tėvų namuose sugyveno. Bet veikiai Napalys išsi-
kraustė į miestą, tėviškėje šeimininku pasiliko Jonas, dėl amerikietiškos kilmės visų 
vadintas Džoniu. Toje sodyboje ant Pienagalio kalvos gyveno jis su išmintinga, 
Sibiro tremties ragavusia žmona Vlada ir vieninteliu sūnumi.

Taip Virginijus čia ir užaugo, senųjų Latavos gyventojų porinamų istorijų klau-
sydamasis, krašto dvasią protu ir širdimi gerdamas, stropiai mokydamasis. Anykš-
čiuose vidurinę baigęs, pasirinko labai žemišką specialybę, pirmiausiai tapo meli-
oracijos inžinieriumi, bet po to dar baigė ir istorijos mokslus.

Atgimusioje Tėvynėje

Prasidėjus Lietuvoje Atgimimui, Virginijus įsijungė į Sąjūdį, organizavo duome-
nų apie buvusius tremtinius ir politinius kalinius rinkimą, jų palaikų pargabenimo 
iš Sibiro misiją. Rusijos šiaurės miestuose jis steigė lietuvių, ten likusių po represijų, 
bendruomenes, paskui vis prisimindavo ypatingus potyrius Tomske.

Vėliau jis susidomėjo leidyba, buvo vienas iš leidyklos „Baltijos Aras“ steigėjų, 
užsidegė noru tėvynės grožį, jos miestus ir istorines vietas, įamžinti atvirukais. Sė-
kmė paskatino plėstis, kurti įmonės filialus Rytų kaimyninių valstybių miestuose. 
Įsitvirtinti pavyko Kijeve, kur 1996 m. įkurtas filialas greit buvo pervardintas į leidy-
klą „Baltia Druk“. Įdomu, kad pagrindinė leidykla Vilniuje paskui sunyko, o buvęs 
filialas Kijeve puikiausiai gyvuoja iki šiolei.

LDK kelias 
nuo Pienagalio iki Kijevo

virginijus stroLia – istori-
kas, verslininkas, mecenatas. Gimė 
1961 m. lapkričio 12 d. Pienagalio 
kaime. Įgijęs istoriko išsilavinimą, 
Lietuvos Atgimimo metais dalyvavo 
pirmosios Sąjūdžio komisijos stali-
nizmo nusikaltimams tirti veikloje, 
1990-1991 m. dirbo Represijų Lie-
tuvoje tyrimo centre jaunesniuoju 
moksliniu bendradarbiu, tyrinėjo 
Altajaus krašto tremties archyvus, 
rengė ekspedicijas. 1992 m. jis 
ėmėsi leidybos verslo, kartu su par-
tneriais įkūrė leidybos įmonę „Bal-
tijos aras“. 1996 m. jis įsteigė filialą 
Kijeve ir pats ėmėsi jam vadovauti. 
Nuo 1997 m. jis yra leidyklos „Bal-
tia Druk Ltd.“ bendrasavininkis, vy-
riausiasis redaktorius ir komercijos 
direktorius. „Baltia Druk“ yra viena 
iš dešimties didžiausių Ukrainos 
leidyklų, specializuota leisti re-
prezentacines knygas, meninius ir 
turistinius atvirukus bei leidinius 
turistams. 2006 m. jo įmonė buvo 
apdovanota Ukrainos vyriausybės 
padėka už šalies tarptautinio autori-
teto stiprinimą. Vedęs, žmona Rūta 
Malikėnaitė – verslininkė, leidyklos 
„Baltia Druk“ direktorė. 

raimondas Guobis – kraštoty-
rininkas, muziejininkas. Gimė 1962 
m. kovo 16 d. Butėnuose (Anykščių 
r.), 1980 m. baigė Svėdasų vidurinę 
mokyklą. Nuo 1992 m. iki šiol yra 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialinio muziejaus 
darbuotojas, Krašto istorijos skyriaus 
vedėjas. Rinkdamas kraštotyros in-
formaciją, R. Guobis dviračiu apva-
žiuoja kaimo sodybas, bendrauja su 
senaisiais Anykščių krašto gyvento-
jais, užrašinėja senų žmonių prisi-
minimus, susipažįsta su bažnyčių 
archyvais ir mokyklų muziejiniais 
rinkiniais, atverdamas juose saugo-
mą informaciją visuomenei. Nuo 
1994 m. jis rengia ir leidžia kraš-
totyros ir literatūrinių leidinių ciklą 
„Spingsulės knygynėlis“, kuriame 
išleista beveik 30 spaudinių. R. 
Guobis apdovanotas Anykščių Te-
resės Mikeliūnaitės kultūros premija 
(2008 m.).

Virginijaus Strolios pasididžiavimas — Ukrainą reprezentuojantys „Baltia 
Druk” leidiniai.
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Knyga „ukraina: Lietuvos epo-
cha, 1320-1569“ – tai bandymas 
pažvelgti į nepelnytai pamirštamą 
200 metų laikotarpį, kurio metu 
didžiulė dalis Ukrainos įėjo į Lie-
tuvos Didžiosios kunigaikštystės 
sudėtį ir buvo valdoma iš Vilniaus. 
Lietuvos ir Ukrainos mokslinin-
kai jau pripažino, kad šis leidinys 
padeda įveikti istorines užmarštis 
ir skatina Ukrainos bei Lietuvos 
visuomenes įdėmiau pažvelgti į 
šį konkretų laikotarpį bei jo pali-
kimą. Būtent leidyklos paskatin-
ti,  Ukrainos mokslininkai drąsiau 
prabilo apie „Lietuvos epochos“ 
įtaką Vakarų civilizacijos požymių 
raidai. Pažintinę šios knygos leidi-
mo lietuvių kalba vertę didina ir 
pirmą kartą joje pateikti sunormin-
ti Ukrainos vietovardžiai. Knygoje 
panaudota apie 300 išlikusių ar-
chyvinių dokumentų ir rankraščių, 
publikuojamos iškiliausių to meto 
žmonių portretų iliustracijos, akso-
nometriniai XIV-XVI a. gynybinių 
statinių vaizdai.

Auksiniame Kijeve

Virginijus Strolia pripažįsta, kad Ukrainos sostinėje jaučiasi kaip namie, net 
ukrainiečių duonos skonis – toks, kaip ir lietuviškos. Juk čia kadaise buvo Lie-
tuvos Didžiosios kunigaikštystės teritorija. Lietuvius primena šalyje stūksančios 
pilys bei žmonės, kurių pavardės: Litovčenko, Litvinenko. Lietuvius Ukrainoje 
gerbia, tai lemia net ir verslo sėkmę. 

Kijeve jis pradėjo leidybos verslą nuo kuklių atvirukų, paskui sekė nedideli ir 
didesni albumai, reprezentaciniai leidiniai, kelionių po Kijevą ir Ukrainos regi-
onus vadovai. Visi jie – puikios vakarietiškos kokybės, į kūrybinę grupę leidykla 
pasitelkia geriausius fotografus, dailininkus, dizainerius. Ukrainos vyriausybė ne 
kartą įvertino leidyklą padėkomis bei išskirtiniu dėmesiu už pozityvaus šalies 
įvaizdžio formavimą.

Virginijus save dažnai pavadina LDK piliečiu, o „Baltia Druk“ leidiniuose 
ryškesne ar vos pastebima gija driekiasi lietuvių imperijos istorija. Tarsi to darbo 
vainikas – 2009 m. ukrainiečių kalba išleista istorinė studija-albumas „Ukraina: 
Lietuvos epocha 1320-1569“, kuris po metų buvo išspausdintas ir lietuviškai. 
Šia knyga ypač susidomėjo Ukrainos visuomenės ir istorijos tyrinėtojai, ji buvo 
pripažinta geriausia 2009 metų istorinio pobūdžio bei gražiausia metų knyga 
šioje šalyje.

Sugrąžinta atmintis

Vis grįždamas į gimtąjį Pienagalį, kur iki pernai rudens gyveno ir senutė jo mo-
tina, žvelgdamas į jos ramią senatvę, Virginijus sumanė pažymėti senųjų, nūnai jau 
nebeveikiančių kaimų kapelių kalnelius. 

Taip 2003 metais pirmasis naujas kryžius su liūdinčios motinos figūra iškilo 
Pienagalio kapinaitėse. Įdomu, kad tą didingą, masyvų ąžuolinį kryžių skobęs 
meistras Jonas Tvardauskas dirbdamas vis pažvelgdavo į šalia padėtą Vlados Stro-
lienės paveikslą... Vėliau to paties meistro skulptūra „Atminties vartai“ papuošė 
Kiaušagalio kapinaites. 

Per paskutiniuosius penkerius metus Troškūnų šaulių, žuvusių 1920 m. susi-
rėmime su lenkais, tėviškę Kiaušagalyje paženklino Pieta – Sopulingosios Dievo 
Motinos skulptūra,  Karčių kapeliuose iškilo Jėzaus Nazariečio medinė skulptūra, 
Bareišiuose – milžiniškas, net 7 metrų aukščio Šv. Jono Nepomuko koplytstulpis. 
Šie trys kūriniai – jau meistro Valento Survilos rankų darbo. O prie naujųjų pamin-
klų – ir lentelės su pavardėmis tų, kurie, pasak senųjų Troškūnų parapijos metrikų 
knygų, palaidoti Latavos upelio pakrančių senkapiuose.

Aukštaitijos siaurasis geležinkelis parengė kultūrinės kelionės „Virginijaus Stro-
lios koplytstulpių kelias“ maršrutą, juo keliauja traukinuku atvykę dviratininkai.

Virginijus Strolia atverčia Ukrainos lietuviškosios epochos istoriją. Raimondo 
Guobio nuotr.
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– trumpai pristatykite save: kur ir kada esate gimęs, augęs, kokių ankstyvesnių 
gyvenimo paralelių su anykščių kraštu sukaupėte? 

–  Gimiau 1951 metų vasario 24-ąją Kybartuose, esu suvalkietis, vasaromis 
augęs ir kaime, Pilviškiuose, pas senelius – ir mamos, ir tėvelio tėvus. Mano mamos 
tėvus, jos seseris bei brolius 1947 m. ištrėmė į Krasnojarsko kraštą, tik mamos tuo 
metu nebuvo namuose, taip ji ir liko viena – man vaikystėje buvo baisu ir graudu, 
mamos pasakojimų apie tai beklausant. 1957-uosius metus, kai grįžo iš tremties 
seneliai ir visi labai džiaugėsi vėl susitikę, jau ir pats prisimenu – man buvo net 
šešeri metai...

Apie savo tėvelio šeimos istoriją sužinojau daug vėliau. Žinau, kad mano pro-
seneliai Bereišai – kauniečiai, palaidoti Garliavos senosiose kapinėse. Mano prose-
nelis statė fortus aplink Kauną nuo Garliavos puses, buvo geležinkelio darbininkas. 
Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, traukiantis rusų kariuomenei, jis buvo išvežtas 
su šeima į Pskovą, iš kur paskui grįžo kurti Nepriklausomą Lietuvą... 

Mano senelis Juozas Bereiša tarnavo Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje 
raitelių žvalgų kuopoje beveik ketverius metus. Jis turėjo 3 brolius, kurių kiekvienas 
nuėjo savais lemtingais keliais. Vyriausiasis dar apie 1898 metus išvyko į Ameriką, 
bėgdamas nuo tarnybos carinės Rusijos kariuomenėje. O ten jis papuolė į Ameri-
kos kariuomenę ir žuvo Panamos kare. Kitas brolis liko tarnauti caro kariuomenėje 
– ir taip pat žuvo, tik prie Austrijos sienos. 

Trečiasis, jaunylis, brolis Jonas studijavo Smetonos laikais, paskui dirbo Kaune  
referentu, ten buvo gerai įsikūręs, bet užėjus rusams 1940 m. jis buvo pasodintas 
į sunkiųjų darbų kalėjimą Kaune ir tik 1941 m. vasarą vokiečių buvo išlaisvintas.  
Po karo Jonas Bereiša emigravo į JAV ir ten baigė savo gyvenimą, prieš mirtį 1974 
metais spėjęs užrašyti prisiminimus apie visą Bereišų giminę. O jo sūnus, irgi Jonas 
Bereiša, mano dėdė, – įžymus JAV inžinierius, dirbęs kosmoso programose, šiuo 
metu yra vienas iš tarptautinės kompanijos „General Motors“ direktorių. 2008 m. 
jis pirmą kartą buvo atvykęs į Lietuvą, vaikščiojome drauge prosenelių ir senelių 
takais...

O aš vaikystėje prie Kybartų, Vištyčio link, šalia buvusios Rytprūsių (Vokietijos) 
sienos, kartu su kitais vietiniais vaikais laksčiau ir šokinėjau per Lieponos upelį. 

Mes žaisdavome kaip tik tose vietose, kur Lietuvos prezidentas Antanas Sme-
tona, „perėjęs Lieponą“, 1940-aisiais pasitraukė į Vakarus. Tai sužinojau dar vai-
kystėje, vaiko galvoje tai įstrigo, bet sovietinė mokykla paskui tai ištrynė iki studijų 
metų Kaune. O tada, vaikystėje, dažnai lakstydavome tenai, anapus, „rusų“ pusėje, 
eidavome į buvusias vokiečių sodybas vyšnių ar obuolių pasiskinti. Ir net mes, vai-
kai, visada tenai stebėdavomės dar likusių sodybų grožiu. Bet po karo tam krašte 
pasilikę ruseliai jau buvo viską išgrobstę. Mes tik žaisdavome su likusiais ginklais, 
rasdavome granatų, šovinių, parako... Tokia ta mano vaikystė.

Vinco Kudirkos, Jono Basanavičiaus gimtinės buvo netoli mano namų – tai aš 
irgi jau žinojau nuo mažens. Mokykloje mano mokytojai buvo griežti, dar smeto-
niniai, todėl ir pylos teko daug gauti. 

Šalia mūsų namo Kybartuose buvo kalėjimas – oi, kokie riksmai iš ten naktimis 
aidėdavo apie 1956-1961 metus! Tik dienomis mes, vaikai, užsikorę ant medinės 
kalėjimo tvoros, paslapčiomis stebėdavome, kaip ten, viduje, siautėja stribai... Vė-
liau, jau studijų metais, iškildavo tokie kraupūs prisiminimai...

Kybartiečių, kaip ir visų suvalkiečių tvirtas charakteris ir darbštumas mane visa-
da skatino veržtis tik pirmyn – ar studijuojant, ar sportuojant.

Apie Anykščius vaikystėje žinojau vien tik iš knygų – mokykloje skaitėme J. 
Biliūną, A. Baranauską, A. Vienuolį... Man atrodo, kad kiekvienas lietuvis tai nuo 

Verslas – Šveicarijoje, 
atostogos – prie Anykščių

Koks pagrindinis Lietuvos verslininko ir lietuvio verslininko užsienyje 
išvaizdos skirtumas? Akių šviesa ir veido giedra. Tarsi tas pats lietuvis, 
išvažiavęs svetur, pakeliui išbarstytų daugumą temdančių rūpesčių ir tu-
rėtų tik vieną – suskaičiuoti uždirbtus pinigus. 

Tokios mintys kaskart kyla, vasaromis sutikus Anykščiuose Algimantą 
Bereišą – teisininką, verslininką, gyvenantį ir dirbantį Šveicarijoje, bet 
ne vien tik mintimis vis keliaujantį ir į Lietuvą. Galbūt šis pokalbis su juo 
padės suprasti, kodėl gi šis Pavarių kaimo vasarotojas mėgaujasi gyveni-
mu, užuot jį peikęs ar keikęs. 

Verslininką A. BereiŠą prakalbino Tautvydas KoNTrimAVičiUS.

„bereisa GmbH“ – teisininko 
Algimanto Bereišos privati įmo-
nė, veikianti keliose verslo srityse: 
atstovaujanti „BlaserCafe“ kom-
panijai Baltijos šalyse, teikianti 
gyvenimo ir verslo Šveicarijoje 
konsultacijas užsieniečiams www.
tradeswiss.ch.  

Gersau – miestelis centrinėje 
Šveicarijoje, Švico kantone, šiau-
rinėje Liucernos ežero pakran-
tėje. 2009 m. jame gyveno 2040 
žmonių, miestelis užima 23,7 kv. 
kilometrų plotą. Centrinė mieste-
lio dalis yra 435 m virš jūros lygio. 
Oficiali vietovės kalba – vokiečių, 
ja kalba daugiau kaip 90 proc. gy-
ventojų. Vietovė minima nuo 1064 
metų, nuo seno garsėjo kaip šilko 
gamybos ir miško pramonės kraš-
tas, tačiau jau nuo XIX a. antrosios 
pusės, kai čia ėmė plėtotis poilsio 
infrastruktūra, svarbiausia ūkio sri-
timi tapo turizmas. Miestelyje, kur 
gyvena daugiau nei 1,1 tūkst. dar-
bingo amžiaus asmenų, tarp jų yra 
1,62 proc. bedarbių.
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mažens žino – argi gali būti kitaip? Visada stebėjausi šio krašto rašytojų ir visokių 
literatūrinių tradicijų gausa. Bet pats į Anykščius pirmą kartą atvažiavau tik 1982 
metais. 

O dabar likimas taip nuvedė, kad mano šeimos sodyba – netoli Jono Biliūno 
tėviškės!.. Lietuvos kaimas man yra pati nuostabiausia vieta. Nors gyvenu Švei-
carijoj, bet mintimis – vis prie Anykščių ar Suvalkijoj... Ateis laikas – tikrai grįšiu į 
Lietuvą nes dar daug ką turiu čia nuveikti...

– Kaip ir kada Jums atsivėrė durys iš Lietuvos į Europą ir pasaulį apskritai? 
Kokių vidinių svyravimų patyrėte, kokius sprendimus Jums teko priimti, kaip tai 
išgyvenote? Kaip vertinate savo pirmąsias patirtis dabar, kai jos jau išbandytos 
laiku ir naujais patirčių klodais? 

– Pirmasis mano žingsnis į Vakarus buvo sporto dėka 1972 metais. Pirmiausia – 
Vakarų Vokietija, Hanoveris, kur vyko irklavimo regata. Tenai – pirmieji susitikimai 
ir pokalbiai su  lietuviais emigrantais kunigu Vaclovu Šarka ir Jokūbaičiais. Jau tuo-
met stebėjausi vokiškąja tvarka, žmonių pareigingumu... Ir vėliau mane kaip tik tai 
labiausiai žavėdavo, kai nuvykdavau į sporto varžybas užsienyje. O keliauti teko 
daug: atstovavau ir Sovietų Sąjungos rinktinei daugelyje regatų, esu tarptautines 
klasės sporto meistras... 

1973 m. baigiau Lietuvos kūno kultūros institutą, buvau kūno kultūros peda-
gogas. Tačiau paskui didžiulį postūmį man suteikė studijos Vilniaus universiteto 
Teisės fakultete – jas baigiau 1989 metais. Dabar atrodo, kad tik tuo metu prare-
gėjau, kitaip pradėjau mąstyti – o juk tuo metu dar buvo ir pati Sąjūdžio pradžia... 
Pamenu, kaip skaitydavom su draugais dr. Martyno Yčo atsiminimus „Nepriklau-
somybės keliais“ apie 1918 metų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą...

Paskui keletą metų dirbau juristu, turėjau Nepriklausomoje Lietuvoje savo vers-
lą. Dar 1994 metais buvau pakviestas praktikai į Šveicariją ir nuo to laiko pradėjau 
rimtai galvoti: reikia naujų įgūdžių, reikia mokytis užsienio kalbų – tik tuomet galė-
siu suprasti, kas vyksta pasaulyje, girdėdamas žinias „iš pirmų lūpų“. 

– Jums tenka kaupti verslo žinias įvairiose Europos valstybėse. Kas skatina to-
kias permainas, kodėl rūpi, o gal – tiesiog kodėl tenka kraustytis iš vieno krašto į 
kitą?.. 

– Išvykęs iš Lietuvos su šeima, pirmiausiai 8 metus pragyvenau Airijoje. Mano 
žmona Irutė – krepšininkė, buvusi Europos čempionė, ji ten dirbo trenere, vyriau-
sioji mūsų duktė Giedrė su mano anūku Mykolu, gimusiu Airijoj, irgi gyveno šalia, 
vidurinioji, Greta, tuo metu mokėsi vidurinėje mokykloje ir žaidė krepšinį, jaunes-
nioji, Ieva, išėjo į pirmąją klasę. Aš Airijoje sukaupiau patirties ekonomikos ir teisės 
srityse.

Dabar jau ketvirtus metus su šeima gyvename Šveicarijoje, Gersau miestelyje. 
Toks posūkis man buvo naujas iššūkis, mat Šveicarija – tai šalis, dariusi man di-
džiausią įspūdį dar nuo vaikystes, sporto ir studijų metų. 

Apsispręsti ir kraustytis į kitą šalį Šveicarija man padėjo ekonominės žinios ir, 
sakyčiau, įžvalgumas. Dar 2005-2006 m. tebegyvendamas Airijoje įsitikinau, kad 
ši šalis tiesiogiai priklauso nuo beprotiškai didelių JAV kreditų. Jau tuomet supratau, 
kad anksčiau ar vėliau tai geruoju nesibaigs, nes eiliniam airiui (o netrukus – ir eili-
niam lietuviui, kuris prisiėmė paskolų iš bankų) vis vien teks tas skolas grąžinti...

Dar studijuodamas teisę daugiau kaip prieš dvidešimtmetį daug skaičiau apie 
1918 metų Lietuvos Nepriklausomybes Akto signatarų gyvenimus, jų mokslą ir 
studijas, tada atkreipiau dėmesį, kad daugelis iš jų žinių sėmėsi kaip tik Šveicarijoje 
– ir man tai pasirodė įkvepianti patirtis.

– Jei įmanoma – sugretinkite, palyginkite Jums 
pažįstamų Europos šalių verslo aplinką, išskirkite 
privalumus, kurie Jums atrodo viliojantys ir turėtų 
būti svarbūs lietuviams.  

– Tai patirti ir suprasti įmanoma vien tik gyve-
nant realioje, o ne įsivaizduojamoje (tokia kol kas 
yra Lietuvoje) kapitalizmo aplinkoje. Neįmanoma 
tokių dalykų suprasti ir iš kito žmogaus pasakojimo 
– kiekvienam, kuris ieško tokių teorinių žinių, aš pa-
tariu verčiau patiems pagyventi, padirbėti ir patirti 
tiesiogiai. 

Airijoje verslo aplinka gana paprasta: ten lengva 
įkurti įmonę ir paprasta pradėti verslą, gali iškart 
gauti negrąžinamą paskolą, jei tik sukuri keletą dar-
bo vietų. Tačiau dar paprasčiau ten viską ir prarasti, 
jei tau kas nepasiseks. Šveicarija – visiška priešin-
gybė: norint kurti savo verslą, reikia gauti specialųjį 
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Algimantas Bereiša pritapo Šveicarijoje, ja žavisi, bet ši šalis jam – tik 
darbo vieta.

„blasercafe,“ – Šveicarijos kavos 
verslo kompanija. Jos ištakos – Ciu-
riche (Šveicarija) 1922 m. atidaryta 
nedidukė privati Valterio Blazerio ka-
vos krautuvėlė. Netrukus ji persikėlė į 
Berną, kur išplėtė veiklą – ne tik pre-
kiavo kava, bet ir ją skrudino. Tėvo 
verslą paveldėjęs jo sūnus, irgi Val-
teris Blazeris, pirmasis ėmė naudoti 
automatinę kavos skrudinimo įrangą, 
garantavusią itin aukštą kavos koky-
bę. Paveldima iš kartos į kartą, kom-
panija „BlaserCafe“ augo ir plėtėsi. 
Dabar jau ketvirtosios jos savininkų 
kartos – krautuvėlės įkūrėjo proanū-
kio Marko Blazerio vadovaujamos 
bendrovės ruošiama kava ypač pa-
plito tarp traukinių keleivių, o nuo 
1994 m. ši kompanija vis plačiau už-
sirekomenduoja kaip patikima kavos 
tiekėja oro linijoms ir kruiziniams lai-
vams. Ši kava labai populiari pačioje 
Šveicarijoje, daugiau kaip 40 proc.  

Ruošdama „BlaserCafe“ kavos 
asortimentą, įmonė perka žaliavas 
iš 37 pasaulio valstybių, kurios tiekia 
kavos pupeles, o vienam gaminiui 
paruošti sumaišo net iki 12 kavos rū-
šių. Ši įmonė viena pirmųjų pasauly-
je dar nuo 1963 m. pradėjo naudoti 
iki šiol geriausia laikomą skrudintos 
kavos pakuotę – maišelį su oro vož-
tuvu. Plėsdama rinkas, Šveicarijos 
kompanija investuoja ne tik į preky-
bos tinklą, bet ir į kavos kultūrą – stei-
gia nacionalinius Kavos namus.

vaclovas ŠarKa (1922-1987) 
– kunigas, švietėjas. Gimė 1922 m. 
Kaniūkuose (Ignalinos r.). Didžiąją 
gyvenimo dalį praleido Hamburge 
(Vokietijoje), kur buvo lietuvių emi-
grantų ir disidentų dvasinis lyderis.
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Verslas – Šveicarijoje, atostogos – prie Anykščių

leidimą, apginti savo verslo projektą ir įrodyti, kad juo nebus išstumti iš rinkos 
anksčiau pradėję dirbti Šveicarijos verslininkai . Aš tai padariau – todėl dabar ir gy-
venu su šeima Šveicarijoje. Įgijau didžiulės patirties šioje srityje, dabar konsultuoju 
ir kitus, kuriems rūpi imtis verslo šioje šalyje. 

Bet pirmiausia kiekvienam lietuviui linkiu viskuo domėtis, išmokti kiek galima 
daugiau užsienio kalbų ir nuolat suktis Europos Sąjungos sūkuryje, nes pastebiu, 
kad labai dažnai Lietuvą pasiekia jau pasenusi informacija, kuri pateikiama tik 
spaudoje. Tuomet ir Lietuvą mes suprasime geriau, greičiau perprasime, kas vyksta 
visur pasaulyje, pasirinksime tiksliausius sprendimus Europos ir pasaulio kontekste. 
Negalime tiesiog žiopsoti, žiūrėdami kažkur į ateitį...

– Papasakokite, ką šiuo metu veikiate, kokios verslo filosofijos kaip sėkmės 
pagrindo laikotės, kodėl tai Jūs pasirinkote ir kaip įsitikinote, jog tai – pranašu-
mas?

– Jokio veiklos ar sprendimų suvaržymo nejaučiu, nes šiuo metu Europos 
Sąjungoje „svetimšalio verslininko“ sąvokos jau nebėra. Svarbiausia – koks tavo 
pradinis kapitalas, kaip ir kiek tu moki įvairių kalbų – nemokėdamas angliškai, 
bet kurioje šalyje verslo verčiau ir nepradėk. Šveicarijoje kalbų mokėjimas yra 
tiesiog būtinybė – ir kiekvienoje gyvenamojoje vietoje ar Kantone skirtingų, o 
mokėti anglų kalbą yra tik privalumas. Nėra išskirtinės konkurencijos – kitokių 
sąlygų tik dėl to, kad tu esi lietuvis. Jei jau Šveicarijoje tu investuoji, čia kuri 
savo verslą ir sugebi suskaičiuoti, kaip tu ir šeima artimiausius metus šioje šaly-
je – labai brangioje ir labai saugioje – pragyvens, vadinasi tu jau esi pasaulyje 
pripažintas verslininkas.

Teisė ir verslas man įdomu, bet gana „sausa“. Matyt, taip yra todėl, kad labai 
dažnai mes, vartotojai, išvis nežinome perkamo produkto kelio. Matyt, tik Lie-
tuvos žemdirbys, kuris pats augina duoną, tai vis dar žino... Todėl ir aš kaskart 
norėčiau „pačiupinėti“ patį procesą: pažinti, kaip kiekvienas produktas užauga, 
yra apdirbamas, paruošiamas ir pateikiamas vartotojui. Jaunystėje, prieš išvykda-
mas į Airiją, laikiau keletą kelmų bičių – tiesiog nepakartojamas malonumas su 
jomis užsiimti...

Mane tai ypač domina, be to, dar labai rūpi mintimis ir darbais būti Lietuvoje. 
Todėl ir pradėjau tokį verslą – esu vienos iš pasaulio kavos verslo lyderių Šveica-
rijos įmonės „BlaserCafe“ atstovas Baltijos šalyse (mano puslapis internete: www.
tradeswiss.ch. Kava kaip produktas man visada asocijavosi su stimulu veikti, kas-
kart susierzindavau, nerasdamas Lietuvoje išgerti puodelio GEROS KAVOS. 

„BlaserCafe“ buvo įkurta 1922 metais, aš šią šveicarų įmonę žinau jau 15 
metų. Kava apskritai yra 5-asis pagal svarbą pasaulio verslas, todėl ir man prieš 
akis atsivėrė daug naujų iššūkių, artimiausiu metu norėčiau ir, manau, teks aplan-
kyti Pietų Amerikos ir Pietų Afrikos valstybes, susipažinti su kavos plantacijomis 
Indonezijoje, Indijoje ir Brazilijoje.

Man labai patinka „BlaserCafe“ verslo principas – dirbti tiesiogiai, be jokių 
atsitiktinių tarpininkų: šveicarai patys renkasi ir perka iš augintojų kavą – ir iš-
skirtinai tik aukščiausios rūšies. Šiame versle žaliavos kokybė 
ir patikimas jos kelias iki galutinio produkto ir vartotojo yra 
geriausias sėkmės pagrindas. Kai pažinau šios įmonės veiklą 
iš vidaus, man dabar tiesiog malonu padėti kavos mėgėjams 
ir Lietuvoje mėgautis tikrai iškirtinės aukštos klasės produktu 
iš Šveicarijos. 

Pirmieji atsiliepimai iš Lietuvos apie šią kavą labai pui-
kūs, o sėkmę labiausiai lemia produkto kokybės ir kainos 
santykis: esu įsitikinęs, kad kava, nors ir aukštos klasės bei 
kokybės, turi būti įperkama kiekvienam eiliniam lietuviui.

Esu prigimtimi ir charakteriu suvalkietis – toks, kaip ir 
mano senelis. Jis, būdavo, ką paims, tą ir padarys: reikės 
– pašoks, namą pastatys, bites prižiūrės, žodžiu, visų galų 
meistras. O lietuviai apskritai labai darbštūs žmonės – žiūrė-
kite, kaip jie veržiasi į Vakarus, norėdami patys viską pačiu-
pinėti, pamatyti ir išmokti pamatyti. 

– Kokie verslo ir bendravimo ryšiai su Lietuva ir anykščiais 
Jus sieja? Kodėl Jums rūpi vasaras praleisti čia, šalia anykščių, 
kai anykštėnai tuo metu keliauja ilsėtis į svetimus kraštus?

– Mano trys dukros ir anūkas dabar kitaip nebeįsivaizduo-
ja vasaros: tik Anykščiai ir kaimas. Jos taip buvo auklėjamos 
iš mažens, pamilo Lietuvos kaimą, kur supa nepakartojama 
natūrali gamta. Mūsų šeimai vasara visuomet asocijuojasi tik 
su Anykščiais ir apskritai su Lietuva. 

Pavariai (Pavarės) – kaimas 
Anykščių seniūnijoje už 6 kilome-
trų į šiaurę nuo Anykščių, ribojasi 
su Vosgėlių, Stakių, Niūronių kai-
mais, Pavarių mišku, išsidriekęs 
abipus Variaus upelio jo žemupyje.

Tarp miškų įsiterpę keturi kai-
mo fragmentai nuo seno turėjo nu-
merius, paskutinį dešimtmetį (2001 
m.) buvo gyvenami tik trys iš ketu-
rių: Pavarių I kaime yra 13 sodybų 
– 35 gyventojai, II kaime – 5 sody-
bos, 20 gyventojų, ir III kaime – 2 
sodybos, 5 gyventojai. Nuo 2009 
m. kaimas priklauso Niūronių se-
niūnaitijai.

XIX a. pabaigoje ponai Mari-
koniai, Baranauskai ir kiti, turėję 
didelius žemės plotus, pradėjo 
pardavinėti žemę ūkininkams, ku-
rie sodybas statėsi abipus Variaus 
upelio. Manoma, jog ir kaimo pa-
vadinimas kilo nuo šio upelio, daug 
kur giliai įsirėžiančio ir rausvai nu-
sidažančio, vardo. 1923 m. Pavarių 
kaime buvo 4 sodybos – 20 gyven-
tojų, Pavarių vienkiemiuose buvo 
19 sodybų – 96 gyventojai. Apie 
1930 m. abipus Variaus upelio gy-
veno 36 šeimos. Pavarių II kaime 
veikė pradinė mokykla. 

Stakių ir Pavarių kaimų jaunimo 
iniciatyva pakelėje buvo pastatytas 
medinis kryžius, vadintas Juoduo-
ju. Jis pašventintas 1926 m. per Šv. 
Onos atlaidus. Bebaigiantį supūti 
kryžių žmonės sudegino, o jo vie-
toje pastatė akmeninį ir jį taip pat 
pavadino Juoduoju kryžiumi. Kai-
mas priklauso Anykščių parapijai, 
kapinių nebuvo. 

Po Antrojo pasaulinio karo iš 
Pavarių buvo ištremta į Sibirą 18 
asmenų. 

Pavarių sodybos egzotika – pasijodinėjimas.
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Nors šalia – Italija, Prancūzija, ten taip pat įdomu – bet ne daugiau kaip savai-
tei... Sentimentai? Žinoma, yra ir jų, bet aš visada sieju tuos sentimentus su tikro-
ve, su praeitimi, su nuveiktais darbais ar sporto laimėjimais, būtinai įterpdamas 
susitikimus su tikrais draugais, kuriu yra, deja, tik keli.

Gerų veiklos rezultatų padeda siekti noras pažinti tai, ko dar nežinai, pritai-
kyti savo patirtį ir būti naudingam visuomenei, o visų pirma – savo šeimai. Mūsų 
vaikai visada stebi mane ir mokosi – o kaip kitaip juos gali mokyti? Tik savo 
pavyzdžiu...

– Pabandykite pasidalinti fantazija, tiesiog iš savo patirties prognozuoti, kaip 
plėtosis lietuvių veikla Europoje artimiausiais dešimtmečiais: ar lietuviai, aptikę 
galimybes našiau dirbti, geriau save realizuoti ir lengviau pragyventi, rinksis 
verslą ne Lietuvoje, ar pažinę galimybes labiau prakutusiuose kraštuose, bandys 
jas taikyti gimtinėje ir taip lengviau sukaups kapitalą? 

– Ši tema nepaprastai aktuali Lietuvos ateičiai, jos ekonomikai, pilietiškumui 
ir tautiškumui. Dabar, kai ir mes atvėrėme savo krašto vartus į Europos Sąjungą, 
kai ir mes, kaip ir kiekviena kita ES tauta, turime galimybę laisvai judėti, gyventi 
tapo įdomiau, o tautiškumo ir patriotiškumo galime mokytis ne tik iš savo tėvų, 
bet ir iš kitų šalių patirties. 

Gyvendamas mažame Gersau miestelyje prie Keturių Kantonų ežero, jau įsi-
tikinau, kaip ryškiai šveicarai išreiškia savo tautiškumą kiekvienoje mažoje ben-
druomenėje. Mūsų miestelyje kasmet vyksta daugybė tautinių švenčių, kurios 
atspindi vietinius papročius, o renginiuose dalyvauja tiesiog visa maža bendruo-
menė. Mano nuomone, ir Lietuvoje mažosios bendruomenės turi dar neišsemtos 
istorinės patirties ir nesugrąžintų vietinių papročių. Juos atgaivinusios bendruo-
menės pasijustu, kokios jos svarbios, labiau didžiuotųsi savo bendryste ir taip 
atgaivintų paprasto bendruomenės žmogaus pasitikėjimą savimi. 

Pagalvokime kartais, kokie mes stiprūs: juk buvome daugiau kaip 130 metų 
po caro Rusijos padu, paskutinius 50 metus praleidome sovietizuoti. Tačiau net 
ir po tokių išbandymų išsaugojome savo kultūrą, nacionalinę savigarbą ir ypač 
– tautiškumą. Štai kodėl ir man norisi grįžti ir gyventi tikrą lietuvio gyvenimą ne 
kur nors svetur, bet tėvynėje Lietuvoje – ateis tam laikas.

Dabar, kai yra galimybė gauti visą ES informaciją, gali greit orientuotis per-
mainoms: pakeisti ir savo gyvenamąją vietą, ir darbą. Manau, kad Lietuvos vals-
tybės vyrai dar nesupranta, kokios tai galimybės, ką jos suteikia žmonėms. Eili-
niai Lietuvos žmonės greičiau atranda ir perpranta visa tai, todėl ir permainos į 
gerąją pusę Lietuvoje vėluoja. Bekaltinant vieniems kitus, tik tuščiai gaištamas 
laikas – o kiekvienas žmogus juk nori kuo geriau gyventi dabar, patirdamas jam 
skirtas galimybes. Aš tikiu, kad dauguma tikrai grįš namo, į Lietuvą, o svetur už-
dirbtą kapitalą investuos Lietuvoje. O kodėl turėtų kitur? Juk Lietuva buvo ir išliks 
mūsų istorinė Tėvynė – kas gi gali išplėšti šią tiesą iš mūsų atminties?.. 

– Kokias viltis siejate su savo šeimos ateitimi? Kiek Jums svarbus tautiškumas, 
kokius svarbiausius tautinio identiteto ženklus pripažįstate savo asmeniniame gy-

venime (kasdieninė šeimos kalba, vaikų ir anūkų vardai, 
šeimos kapavietė, tautiška bendruomeninė veikla etc.)? 

– Tautiškoji prigimtis mane visur lydi. Lietuviškos kaimo 
dainos, tautinė atributika, apranga... Bet kaskart pagalvoju – 
o kodėl gi taip retai mes ją dėvime?  Himnas? Dar sovietų 
laikais mes, lietuviai irkluotojai, iš visų jėgų irdavomės finišo 
link tik už Lietuvą... O lietuviškai mes kalbame visur ir visa-
da, ir tuo didžiuojamės. Mano dukra Giedrė – Airijoje, anū-
kas Mykolas, nors ir gimęs Airijoje, pirmąją klasę pradėjo 
lankyti Lietuvoje ir mokėsi ketverius metus. Greta lietuviškai 
kalba Anglijoje, Ieva mokosi Šveicarijoje, kalba angliškai, 
vokiškai ir prancūziškai, bet, žinoma, puikiai ir lietuviškai. 
Jos svajonė – dirbti Lietuvoje, padėti paprastam žmogui, kad 
jis kaip ir visi pasaulyje galėtų gerai gyventi...

Kviečiu visus pasaulio lietuvius prisėsti prie puodelio 
„BlaserCafe“ kavos ir pasidalinti mintimis, tegu ir mažose 
grupelėse padiskutuoti, ką kiekvienas kur nors gali pada-
ryti vardan Lietuvos. 

Jei ką nors domina Šveicarija, verslas ir gyvenimas 
šioje šalyje – esu čia ir visuomet galiu patarti. Linkiu Lie-
tuvos visuomenei daugiau tolerancijos, tarpusavio pagar-
bos ir pasitikėjimo savo ŠALIMI LIETUVA. Mes ją turime 
vieną kaip motiną ir privalome didžiuotis, nesvarbu, kur 
šiuo metu dirbame ar gyvename.

1949 m. kaimas ir vienkiemiai 
buvo įjungti į Puškino kolūkį, vė-
liau priklausė „Bolševiko“ kolūkiui, 
Elmininkų bandymų stoties ekspe-
rimentiniam ūkiui, kol šis 1992 m. 
buvo likviduotas. 

Dabar Pavariai – Anykščių 
miškų urėdijos Pavarių girininki-
jos centras. Didžiausia Anykščių 
rajono girininkija (26 proc. visų 
miškų) prižiūri daugiau kaip 14 
tūkst. ha miškų, valdo 2,9 tūkst. 
ha valstybinių miškų. 1997 m. 
Pavariuose buvo įkurtas Anykščių 
miškų urėdijos medelynas. Jo plo-
tas iki 2004 m. buvo 12,3 ha, nuo 
2004 m. išplėstas iki 24,89 ha. 

Kaimo įžymybė Pavarių 
akmuo, nuo 1985 m. geologinis 
gamtos paminklas, yra kairiajame 
Variaus upelio krante, Variaus hi-
drografiniame draustinyje. Virš 
žemės kyšančios riedulio dalies 
aukštis – 2 m, ilgis – 4,35 m, plo-
tis – 3,89 m, didžiausia horizontali 
apimtis – 13,8 m. Riedulį sudaran-
ti uoliena yra juosvai rudas grani-
tas su biotitu, kitaip dar vadina-
mas rapakiviu. Akmens paviršius 
nugludintas, bet riedulys išlikęs 
kampuotas. 

Iš Pavarių kilę pedagogas, lais-
vės gynėjas Kazys Bulotas (1896-
1964), pedagogas tremtinys Jonas 
Šlapšys (1906-...), miškininkai 
Antanas Strazdas (1908-1998) 
ir Rimantas Šalkauskas (g. 1947 
m.), literatė Eugenija Veronika 
Grebnickaitė-Pilinkienė (g. 1936 
m.), žurnalistė ir kalbininkė Vanda 
Grebnickaitė-Šatkuvienė  (g. 1947 
m.), tautodailininkė Danutė Gečy-
tė (g. 1967 m.).
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Tėčiui ir seneliui Algimantui 2010-ųjų vasarą ant prieklėčio Pava-
riuose pozavo Irena Bereišienė su dukterimis Giedre, Greta ir Ieva 
bei anūku Mykolu.


