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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UKMERGĖ

Raimondas GUOBIS

„Ukmergės miestelis bruku bruka-
votas, o mūsų broliukų ašarom mazgo-
tas...“ – seną dainą, menančią naujokų 
ėmimą į kariuomenę, dainuodavo mano 
močiutė, Troškūnų parapijos Gurskų 
kaimo gyventoja Uršulė Binkytė-An-
driuškevičienė.

Buvo metas, kai plačių apylinkių 
gyventojams Ukmergė buvo kaip pa-
saulio kraštas judrių kelių kryžkelėje. Iš 
čia jau ne taip toli į Vilnių sostamiestį 
ar Lietuvos širdį Kauną. Tai tikras mies-
tas, kuriame kadais stūksojo pilis, kles-
tėjo amatai ir prekyba, kur galėjai gauti 
visko, o gerai pasistengęs – įsigyti net ir 
turtus nešantį aitvarą.

Ukmergė buvo vienos ir Kauno gu-

Ukmergės miestelis bruku brukavotas...
bernijos apskričių centras, retsykiais čia 
turėdavo visokių reikalų valsčių tarnau-
tojai. Tarp didžiojo miesto ir mieste-
lių egzistavo keliais takeliais vedantys 
trumpiausi keliai, kuriais keliaudavo 
žygūnai – „kuntapliavas paštas“. 

Iš Svėdasų į Ukmergę valsčiaus po-
pierius nešiodavo ypatingos sveikatos 
ir ištvermės vyras Anupras Braknė. Jis 
sugebėdavo per dieną į Ukmergę nueiti 
ir kitądien iš ten sugrįžti. Beveik nesiilsė-
davo, nes jei ilgiau pasėdėsi, tingu bus 
toliau keliauti. Tą žygį jis atlikdavo ne 
taip jau dažnai – 1-2 kartus per mėnesį. 
Pakeliui pasistiprinti įsidėdavo tik duo-
nos ir kietai virtų kiaušinių.

Iš Troškūnų valsčiaus į Ukmergę 
dokumentus vienu metu nešiojo tvirtas 
ir protingas vyras – mano prosenelis 
Juozapas Binkys iš Gurskų kaimo. Svar-
besnius, ypač vertingus dokumentus pa-
slėpdavo, įvyniodamas į naginių autuvą 
ir užverždamas apyvarais. Būtų ir man 
įdomu, atsekus jo kelionių kelius-take-
lius, nors kartą tokį žygį pakartoti...

Ukmergėje vėlyvą rudenį apskrities 
vyrus imdavo į kariuomenę. Buvo metas, 
kai reikiamą skaičių jaunuolių tiesiog su-
gaudydavo, o vėliau jie turėjo prisistatyti 
savarankiškai. Tuomet ir atsirado ta mano 
jau minėta daina apie bruku brukavotą ir 
mūsų broliukų ašarom mazgotą miestą, 
apie sūnų išvežantį tėvą ir jaunus karei-
vius priimančius guzikuotus ponus.

Sunkiai 25-erius, o vėliau jau 15 ar 
dar mažiau metų atkentėję tolimuose 
kraštuose tarnaudami, sugrįžę buvę re-
krutai vis dar turėdavo reikalų Ukmer-
gėje, nes jiems ten mokėdavo pensijas. 
Kelias dešimtis rublių reikėdavo atsiimti 
kartą per metus. 

Dviejų tokių buvusių kareivių kelio-
nes iš Svėdasų į apskrities miestą vaiz-
džiai aprašė Juozas Tumas-Vaižgantas 
„Pragiedruliuose“. Kuomet du bičiuliai 
iškeliaudavo į Ukmergę, žmonėms buvo 
laiko atskaitos taškas, mat jie kasmet iš-
judėdavo tuo pačiu laiku: „Mikalojaus 
seniai pakilo, reikia dalges taisytis...“

Vaižganto aprašytasis Burzdulis – 
Valeras Kukulis, ketvirtį amžiaus pralei-
dęs caro Mikalojaus tarnyboje, to birže-
lio mėnesio laukdavo kaip vardinių ar 
atlaidų. Į kelionę seni kareiviai išeidavo, 
įsisegę po du užtarnautus medalius, į 
kepures įsidėję kareivių knygeles. Dalį 
tų pinigų, po kelis rublius, jie praūždavo 
Ukmergės užeigose, kur pavaišindavo ir 
tokį patį senį veteraną, pinigų išmokė-
toją. Taurelė slinkdavo ratu, iš lėto pa-
sigardžiuodami gėrė, tylėjo susimąstę, 
jaukiai sėdėdami ir be perstojo rūkyda-
mi pypkes. Namo susiruošdavo tik po 
kelių dienų.

Ukmergėje buvo ir kalėjimas, ku-
riame sausos duonos ragavo ne vienas 
mūsų krašto knygnešys, 1905 metų re-
voliucijos dalyviai ar šiaip carinei tvarkai 
nepaklūstantys smarkuoliai. Ne vienam 
čia buvo stotelė prieš kelionę į Vilniaus, 
Kauno ar Rusijos kalėjimus, kelio į Sibi-
ro tremtį pradžia.

Ukmergė daug metų buvo Žemaičių 
vyskupijos dekanato centras, jam pri-
klausė ir mūsų krašto bažnyčios iki pat 
1926 m. Lietuvos bažnytinės provinci-
jos įsteigimo. Šiame mieste nuo seno 
buvo ir apskrities teismas, veikė bajorų 
taryba, kurioje įvairius postus užimdavo 
ir mūsų krašto dvarininkai.

Ukmergės Antano Smetonos gim-
nazija tarpukariu traukė ir kėlė į švie-
są gabesnius mūsų krašto jaunuolius. 
Daug metų Lietuvos prezidentu buvusio 
ukmergiškio Antano Smetonos garbei 
nepriklausoma respublika buvo ir liko 
vadinama „Smetonine Lietuva“.

Miestas prie didelio kelio kaip ke-
liautojui nušvintantis artėjančių namų 
iškyšulys, Gerosios Vilties ragas.

Taip jį ne kartą pajutau, keliaudamas 
namo iš Vilniaus archyvų. Pažinau tą 
miestą, klajodamas jo akmeniniu grindi-
niu – „bruku brukavotu“, senais namais 
apstatytomis gatvelėmis ar netrumpą 
valandėlę sėdėdamas jaukioje autobusų 
stoties užeigėlėje.

XXI a. pradžios Ukmergė nostalgiškai nusiteikusio anykštėno akimis. Foto: 
Raimondas Guobis. n
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Juozas BUDREVIČIUS

Brangiausieji tėveliai,
Aš, Juozas Budrevičius, visų pirmiausiai linkiu, brangiausieji tėveliai, siųsdamas 

geras dienas, laimingo ir labai labai ilgo gyvenimo visuose tamstų, brangūs tėvutė-
liai, darbuose. Telaimina tamstas V-pats Dievas per amžių amžius. Taip pat linkiu 
ir saviems broliukams Antaniukui ir Joniukui, ir visiems namiškiams, ir dėdei, ir 
kaimynams.

Aš dar tebegyvenu Ukmergėj karo komendantūros kuopoj kaip raštininkas, gy-
venimas man čia labai geras, valgyti užtenka, valgį pradėjau į rankas pasiimti, nuo 
spalio 20 gavau 7 dienom 14 svarų duonos ir du su ketvirčiu svaro sviesto. Aš mė-
sos ir riebalų neėmiau, tai už juos sviestu gavau, manau, kad man savaitei užteks 
valgio. Gavau jau amerikoniškus drabužius, mundurą ir kelnes, o šinelį vokišką ir 
tvarsčius amerikoniškus persiųsčiau namo, bet nėra kam įduoti, nes gali prapulti. 

Gavau nuo Pranuko iš Panevėžio du laiškus ir nuo Povilo Meldeikio šį mėnesį 
2 laiškus ir vieną nuo Povilo Petkausko. Tiktai iš namų nieko nesulaukiu, kodėl 
mane užmiršot, tėveliai ir broleliai, kad ir laiškelio nenorit parašyti, aš siunčiu ir 
siunčiu, o atsakymo negaliu sulaukti. (...) 

Parašykite, kas girdėti namie. Tėveliui akis ar išgijo? Norėčiau ir aš parvažiuoti 
namo, bet kojas labai skauda, tai kai pėsčias pareisiu, tai labai sopės, o gal ir pareiti 
negalėsiu, nes nušašo šašais abi kojos, labai šalta rankoms jau tuoj pasidarys, tai 
prašau, kad atsiųstumėte gerąsias mano pirštines, ar kai kada važiuosite atvežtu-
mėte, nes aš manau, kad gal neparvažiuosiu. Ir autkojus, nes jau nebeturiu, pasku-
tinius baigiu.

Sudievu, mano brangūs gimdytojai, mieliausieji tėvutėliai, pasilieku aš, tamstų 
sūnus, Juozas Budrevičius.  

Ukmergė, karo komendantūra, 1919 m. 22 spalio.

Mieliausieji tėveliai,
Siunčiu kelis žodelius šiuo laiškučiu, pasveikindamas Tamstas labomis dieno-

mis. (...)
Aš dabar tampu prižiūrėtoju sandėlio Ukmergės komendantūros, t. y., ūkve-

džiu drabužių ir ginklų, neskaitant viso turto. Nors man tas darbas pasirodo labai 
nemalonus, aš tam darbui labai priešinaus... Bet paliko – ką padarysi? Aš vis vien 
turiu jaunesniojo puskarininkio laipsnį, esu raštininkas, tik ne prie kuopos, o prie 
sandėlio.

Toliau pranešu, jog šiandien švenčiame šventę Steigiamojo Seimo (Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė ši diena). Lietuvą, mūsų tėvynę, pastatys mūsų atstovai 
ant pamatų, ir pamatus tokius padės, jo rūmus kuo puikiausius pastatysime, nors 
lig šiol priešai daug ką trukdė ir agitavo, bet mūsų, Lietuvos vaikų, ne tik ginklu, bet 
ir kuo didžiausiomis jėgomis neįveikė. Mūsų tėvynę iš visų pusių priešas apsupo 
mūšy, bet tas mūšis jaunai mūsų tėvynei davė pradžią ir norus gerai vystytis.

Gegužės 27 d. aš tarnauju Lietuvių kariuomenėje apvalius metus. Valio mūsų 
TĖVYNE, valio mūsų LIETUVA! Valio ir apmirus priešų rankose sostine VIL-
NIAU!..

Jeigu važiuosite kada su reikalais, tai melsiu man atvežti miltų truputį blynams 
ir lašinių, sūrio, sviesto. Nes ir Žukauskas Julius atsivežė, kad nebūtų man gėdos, 
tai ir prašau, bet kaip padarysite, tai Tamstų dalykas. (...)

Ukmergė, 1920 m. gegužės 15 d.

Mieli tėveliai!..
Gavęs laišką iš namų nuo Tamstų, širdingai tariu ačiū. (...)
Naujienos pas mus tokios: 19 dieną lapkričio vos neteko iš Ukmergės pabėgti, 

Lygiai 90 metų mus skiria nuo to laiko, kai jaunas kareivėlis Juozas 
Budrevičius, kilęs iš Bareišėlių kaimo, esančio pusiaukelėje tarp Anykš-
čių ir Troškūnų, sėdėjo Ukmergės kareivinėse ir skrebeno plunksna, ra-
šydamas laiškus tėvams, broliams, mylimajai į savo gimtinę. 

Dabar tie jo laiškai – artimųjų išsaugoti pageltusio popieriaus lapai 
– yra autentiškas krašto istorijos ir žmonių tarpusavio bendravimo liu-
dijimas, saugomas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko muziejaus 
fonde. Juos atvertus, ir po šimtmečio galima sušilti, patirti tuos jausmus, 
kurie buvo išgyventi anuomet ir išgyvenami dabar, nes nuoširdumas ir 
pagarba – nesenstančios, nemariosios vertybės...

Juozas BUDREVIČIUS (1898-po 
1977) – karys savanoris, Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų dalyvis. 
Gimė 1898 m. gegužės 21 d. Ba-
reišėlių kaime (Anykščių r.) Aniceto 
Budrevičiaus (1861-1936) ir Juo-
zapotos Tuskenytės-Budrevičienės 
(1869-1959) šeimoje. Augo su trim 
broliais, buvo vyriausias. Broliai: 
Jonas (1899-1957) ir Antanas (1901-
1990) – žemdirbiai, Pranas (1904-
1960) – agronomas.

1919 m. gegužės 27 d. J. Bu-
drevičius išėjo savanoriu į Lietuvos 
kariuomenę ir pustrečių metų tarna-
vo Ukemrgėje: pusantrų metų buvo 
Ukmergės karo komendantūros kuo-
pos raštvedys, likusį laiką ten pat – 
vyresnysis puskarininkis, ūkvedys.

1921 m. lapkričio 2 d. kaip 
Ukmergės karo komendantūros 
ūkvedys J. Budrevičius parašė prašy-
mą karo komendantui, prašydamas 
išleisti jį neribotam laikui atostogų, 
nes „nėra kam seniems tėtušiams 
pagelbėti, š. m. spalio 28 pašaukė 
dar antrą mano brolį į kariuomenę, 
o tretysis mokinasi Anykščiuose pro-
gimnazijoje“.

1921 m. lapkričio 19 d. J. Budre-
vičius buvo išleistas į atsargą ir grį-
žo į gimtąjį kaimą. Dirbdamas tėvų 
ūkyje, jis aktyviai dalyvavo jaunimo 
visuomeninėje ir kultūrinėje veiklo-
je. Vėliau jis išvyko į Kauną, kur už-
darbiavo kaip nagingas amatininkas, 
buvo stalius ir batsiuvys, dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, 

1928 m. gegužės 14 d. J. Budre-
vičius buvo pripažintas savanoriu 
ir apdovanotas Savanorio medaliu 
(liudijimas Nr. 92), o gegužės 15 d. 
– Lietuvos Nepriklausomybės dešim-
tmečio jubiliejiniu medaliu (liudiji-
mas Nr. 21463).
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visas mūsų komendantūros turtas buvo sukrautas vežimuose ir net įsakymas buvo 
apleisti Ukmergę. Taip buvo nemalonu, ir net klausimas kilo – kur trauktis? Galų 
gale dar apsinakvojome sakydami: jei grės didesnis pavojus – trauksimės. 

Bet lenkai nelaukia. Užėmė Kurklius, Kavarską, Šėtą, pasirodė žvalgai Pagi-
riuos! Jau reikia bėgti, tik tą minutę skamba telefonas – na, pamaniau, jau greit 
įsakys trauktis. Bet ne – lenkai sumušti Širvintose, paimta 280 belaisvių, viena ba-
terija – 22 kulkosvaidžiai ir t. t.(...)

Lapkričio (tikriausiai spalio – Red.) 8 d. mane komendantas pakėlė į vyresniuo-
sius puskarininkius, tai yra, aš jau nebe raštininkas, bet ūkvedys, algos gausiu 150 
auksinų per mėnesį. Bet man raštininku buvo geriau, nes maistą gaudavau dvigu-
bą, o dabar gaunu eilinio maistą, tik laipsnis aukštesnis ir alga didesnė, bet kas man 
iš to, nes valgis prastesnis perpus. Komendantas pasakė: „Aš kito neturiu tokio ir 
jumis pasitikiu“. 

Tebegyvename sykiu su Julium Žukausku, tik kitam bute, dabar Kauno gatvėj, 
Pakšys Petras gyveno, tam kambaryje. Nors kambarys ir labai mažutis, bet gyveni-
mas patogesnis ir geresnis. (...)

4/XI-20 m., Ukmergė
P.S. Lapkričio 6 d. aš vėl vyksiu į Kauną su Ūkio vedėju Franku tarnybos reika-

lais.

Mieli mano tėveliai,
Sveikinu tėvelį, motinėlę, dėdę ir brolelius, Antanėlį ir Pranuką. (...)
16-I-21 m. aš buvau į Kauną nuvykęs, buvau nuėjęs pas brolį Joną, bet lyg tyčia 

jo neradau kareivinėse, buvo išėjęs į užsiėmimą, kiti man sakė, kad iš užsiėmimo 
grįžta 5-tą val. vakaro, o ten naktį nebegalima vaikštinėti, nes revoliucija raudo-
nųjų buvo pradėjus kilti, tai ir grįžau, brolio savo nesutikęs, net ir iš pažįstamų su 
niekuo nepasimačiau.

Žukauskas Julius vakar parvyko į vestuves savo brolio Juozo, norėjau ir aš sykiu 
parvykti atostogų, bet ūkio vedėjas manęs neleido, taip ir pasilikau. (...)

30-I-21 m., Ukmergė

Mieli Tėveliai!
Sveikinu tėtušius, brolius Antanėlį ir Pranuką, dėdę, linkiu visiems gero pasise-

kimo, laimingų dienų ir ilgo amžiaus, visiems vienu žodžiu. 
Išvykęs iš namų 5 val. ryto, nors kelias ir labai buvo šlapias, bet visgi pasiekiau 

Piktagalio sodžių, kuris pasirodė dar šlapesnis, vargiai vargiai pasiekiau Žukaus-
ko kiemą, nulipęs nuo dviračio, dviratį įsivedžiau jo kieman, tuojau išėjo pasitikti 
draugas Žukauskas Julius, dar jis buvo nevalgęs, sakydamas, kad tuojau važiuosi-
me, pabaigs virdulys virti, užgersime arbatos ir keliausime. Sėdau ant prieangio, 
šį tą pasikalbėjome, tuoj užvirė virdulys, pavalgėme šiškų keptų su taukais ir su 
sviestu, užgėrėme arbatos ir iškeliavome Ukmergės link. Čia jau išsyk kelias buvo 
sausesnis, iš Piktagalio išvykome 7 val. ryto, į Ukmergę atvykome 10 val. ryto.

Atvykęs matau, kad vėl pakliuvau nelaisvėn, čia jau paprastos matyti kareivi-
nės, kareiviai ir... Taip man liūdna pasidarė, nervingos mintys laksto galvoje, klaus-
damos manęs, kada gi tu į laisvę išeisi, juk laisvėje, žiūrėk, kaip gera ir smagu. 
Pamąstęs, pamąstęs, kol nervai visai sujudo, jog nebesupratau, ką manau, atguliau 
ir miegojau, miegojau iki pat nakčiai, tik sutemus nubudęs klausiu pats savęs, koks 
dabar laikas? Nežinau! Rytojaus dieną tik pradėjau taikytis su kareivio gyvenimu.

Rugsėjo 7 d. buvo paleistas iš tarnybos kariuomenėje raštininkas Žukauskas 
Julius, jam tai ir laimė pavyko, o man tai... Rugsėjo 9 d. palydėjau paleistą į laisvę 
Žukauską Julių iki Radišaukos tilto (kur kelias atsisuka į Kavarską), liūdna labai man 
liko, išsiskyrus su draugu pirmutiniu savo, sykiu įstojom, sykiu tarnavom, sykiu ir 
darbavomės, bet ne sykiu į laisvę išėjom. Jis jau laisvas. Aš gi kada?

Rugsėjo 15 dieną 10 valandą ryto tyčia nusišovė brauningu Ukmergės karo 
komendantūros Ūkio vedėjas karo valdininkas Juozas Frankas, buvęs mano tiesio-
ginis viršininkas, kurio man labai labai gaila, nes man buvo labai geras žmogus, 
galima sakyti, kaip draugas su manim elgėsi. 

Nusišovimo priežastis buvo tokia: šių metų rugpjūčio 6 d. vedė sau žmoną, 
rodos, ir gyveno sutardami, rugsėjo 10 d. surengė balių savo namuose, tai yra, kaip 
po vestuvių, pasikvietė komendantą, leitenantą ir kitus savo pažįstamus viršinin-
kus, linksmas tą dieną buvo, pirmadienį atėjo į darbą Komendantūroje, dirbo iki 
paskirto laiko. Antradienį leitenantas važiavo avižų pirkti, ir jis, neklausęs komen-
danto leidimo, sėdo su leitenantu ir išvyko į miestą. Nuvažiavęs į Perkulio viešbutį, 
likęs vienas, gėrė ir gėrė, nors komendantas, užeidamas į jo darbo kambarį, vis 
klausinėjo, ar nėra karo valdininko Franko? Tą dieną jau ir nebuvo jis darbe, trečia-
dienį visai nesirodė ir per pasiuntinį pranešė komendantui, jog jis sergąs. 

Jaunystės draugai anykštėnai J. Bu-
drevičius (stovi) ir Julijonas Žukaus-
kas (sėdi kairėje) – Ukmergės komen-
dantūros raštininkai 1919 m. lapkritį.

1929 m. pavasarį J. Budrevičius 
su plūstančia į Pietų Ameriką lietuvių 
emigrantų banga per Vokietiją laivu 
„Sierra Morena“ išplaukė į Argenti-
ną, apsigyveno Buenos Airėse ir ten 
dirbo staliumi, buvo Argentinos lie-
tuvių organizacijos Tėvynės mylėtojų 
draugijos valdybos narys. Apie 1934 
m. jis pasistatė priemiestyje namus, 
1937 m. pabaigoje susituokė su Ane-
le Okunauskaite, kilusia iš Vilkaviš-
kio, apie 17 metų už jį jaunesne, ir 
sulaukė dviejų vaikų: Irenos (g. 1938 
m.) ir Roberto (g. 1950 m.).

Būdamas vyresnio amžiaus, J. 
Budrevičius persikėlė į kaimą prie 
upės, apsigyveno Kordobos provin-
cijos priekalnėse centrinėje Argenti-
noje, kur praleido senatvę. Visą laiką 
jis susirašinėjo su Lietuvoje likusiais 
giminėmis, siuntė savo nuotraukas, 
apgailestaudamas, kad jo vaikai lie-
tuviškai nebendrauja. 

Po paskutinio jo laiško 1977 m. 
gruodį brolio Antano dukrai Laimai 
Budrevičiūtei-Bimbirienei ryšiai su 
J. Budrevičiumi nutrūko, tolesnis jo 
likimas nežinomas.

KaRo KomEnDantūRa – karinė 
viešojo saugumo institucija, 1918-1940 
m. veikusi Lietuvos miestuose ir apskri-
tyse, kovų dėl Lietuvos nepriklausomy-
bės metu atsakinga ir už viešąją tvarką. 
Sėkminga karo komendantūrų veikla 
leido Lietuvos Respublikai 1918-1920 
m. per trumpą laiką suformuoti regu-
liariosios kariuomenės dalinius, kurie 
kartu su karo komendantūrų pajėgomis 
apgynė Lietuvos Nepriklausomybę.
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Kareiviškų dienų aidai

Kada ketvirtadienį rytą irgi neatėjo, komendantas savo padėjėją pasiuntė pa-
žiūrėti, kodėl neateina karo valdininkas Frankas, padėjėjas nuėjęs rado jį stovintį 
prie lango liūdną ir į vidų neįsileido leitenanto, sakydamas „aš dabar nusišausiu!“ 
Leitenantas dar norėjo perkalbėti, bet jis jau iš tikrųjų paėmė brauningą ir šovėsi, 
tik brauningas kažkaip užspringo šoviniu ir neiššovė. Tada leitenantas tuoj atėjo 
į komendantūrą, pranešė komendantui, jog karo valdininkas Frankas jau turbūt 
nusišovė, nes prie jo jau mėgino, tik užspringo brauningas šoviniu. 

Tuojau komendantas su leitenantu nuėjo prie jo buto, dar rado gyvą, bet į vidų 
ir komendanto nebeįsileido, sakydamas „dar mane perkalbėsite!“ Priėjus komen-
dantui su leitenantu prie lango, jis atbraukė firankas į šonus, kad geriau būtų galima 
matyti, ir ištaręs paskutinius žodžius „budte moji svideteli“ (rusiškai: „būkite mano 
liudininkai“ – Red.) akyse komendanto ir leitenanto paėmė brauningą ir paspaudė, 
prie ausies pridėjęs, pasigirdo šūvis, ir Frankas jau guli negyvas. Nors apėjo komen-
dantas su leitenantu pro kitą pusę ir atplėšė duris, bet jau rado kraujo klane gulintį 
išvis negyvą, rado du laiškus parašytus ir paliktus ant stalo jo kambary, vienas ko-
mendantui, kitas žmonai skirti... 

Visiems taip nejauku pasidarė, visi taip nusiminę buvo, į kiekvieną pažiūrėjęs 
suprasi, kad kažkokia didelė nelaimė slegia visus, vienu žodžiu, vienas taip mano, 
antras kitaip, bet nė vienas tikrai pasakyti negali, tik nusišovė sveiko proto, rodos, 
deficitą padaręs valdžiai. 17 d. palaidojome karo valdininką Franką Juozą. Ku-
nigas nesutiko ant kapų priimti kaip savižudžio, bet komendantas pasiuntė raštą 
Vyskupui, kuris tuo metu lankėsi Siesikuose, ir Vyskupas visgi sutiko palaidoti, tik 
ant kareiviškų kapų. Laidojome labai gražiai su dūdų orkestru, prie kapo buvo ir 
kunigas, pakasėme savo geriausią  valdininką neužmirštamą.

Dabar pradėsiu klausti iš Tamstų krašto naujienų. Vyskupas Troškūnuose ar 
buvo? Navikiokas Antanas po atostogų ar išvažiavo ir kada? Brolis Pranas ar jau 
pradėjo mokytis? Bulves ar jau nukasėte? Linus ar paklojote? Plytas ar dirbote? Ru-
gius ar jau pasėjote ir kuriame lauke šįmet rugiai bus sėjami? Rugienas ar pradėjote 
arti? 

Dabar pagaliau kai rašau šį laišką, šiandien, rugsėjo 21 dieną, atsiminiau šv. 
Mataušą, kai laisvėje būdamas vykdavau į atlaidus Anykščiuose su draugais Navi-
kioku ir kitais, o dabar tik prisiminti galiu, matyti tai ir kalbos nėra, rodos, ir dienos 
tokios puikios, turbūt ir žmonių bus daug labai? Kada gi man teks tokius atlaidus 
matyti ir juose lankytis? Visgi manau, kitais metais, jei gyvensiu sveikas, gal būsiu 
laisvėje tokiu laiku! 

Algos, kaip minėjau, jau 3-čias mėnuo nebegaunu, šio mėnesio pabaigoj jei 
nesulauksiu iš Brigados Vado atsakymo dėl manęs, rašysiu komendantui pareiški-
mą, kad nors eilinio sutiktų algą skirti, pinigų tik turiu tą šimtą auksinų, kur tėtušis 
davei, 50 auksinų kai buvai su mama birželio 24 d. ir kai buvau namie gavau 50 
auksinų, tai dar gerai, o taip tai reikėtų be pinigų būti, kol išmokės, tai dabar su šim-
tu auksinų gyvensiu kokius du mėnesius gerai, o daugiau ir nenoriu nieko, „pinigų 
turiu, tai viskas ir gerai“, kaip sakoma senų žmonių patarlėje. Tik labai bloga, jog 
tarnauti labai nusibodo!

Su šiuo sykiu užbaigiu savo laišką.(...)
21/IX-21 m., Ukmergė

Miels Brolau Antanai!
(...) Liūdna pasidarė, gavus laišką ir perskaičius nuo Jūsų, Antanėli. Visgi mažai 

pažįstamų turite, t. y., pasivėlavote iš namų išvykti, draugai turbūt anksčiau ar vė-
liau išvyko. Pakliuvote į bateriją, tai visgi geriau kaip į pėstininkus, tik kad nelabai 
smagu be draugų. Bet tai niekis, Antanėli, susipažinsite tarnaudami, su svetimais 
kai kada dar geriau nei su pažįstamais! Ar daug pas Jus ten naujokų yra paskirta? 

Veprius aš gerai žinau, 17 varstų nuo Ukmergės ant Šventosios stovi. Bet Šližių 
dvaro tikrai nežinau. Rodos, apie varstą nuo Veprių bus?

Kaip kariuomenėje, valgis ar geras? Ar labai mokina, viršininkai ar geri? (...)
20/XI-21 m. išeinu iš kariuomenės, turėsiu pagelbėti seniems tėvukams, turėsiu 

ir žemę dirbti ir t. t. Labai norėjau Jus, mielasis Antanėli, pavaduoti, t. y., už Jus 
pasilikti tarnauti, bet negalima, nesutinka Mobilizacijos skyrius.

Dirbot žemę, kai mes su broliu Jonu tarnavome, dabar aš dirbsiu, kol Jūs tar-
nausite! 

(...) Laiško man į Ukmergę prašau nebesiųsti, bet tiesiog į namus mano. Siun-
čiau laišką, kad tėtušis atvyktų pas mane 20/XI-21 m. ir parsivežtų, turbūt sulauk-
siu.

Šiuo sykiu viso gero. Laimės didžiausios linkiu kariuomenėje tarnauti, vargo ir 
liūdesio nematyti ir linksmai praleisti tarnavimo visą laiką.

Jūsų brolis Juozas
17/XI-21 m., Ukmergė

J. Budrevičiaus nuotrauka tėvams, at-
siųsta 1934 m. pradžioje iš Argenti-
nos. Foto: Laimos Budrevičiūtės-Bim-
birienės archyvas.

J. Budrevičius – Ukmergės komen-
dantūros puskarininkis, nusifotogra-
favęs 1921 m. lapkričio 19-ąją, baig-
damas karo tarnybą.

n
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antanas BILIūnaS (1905-1970) 
– mokytojas ir rašytojas, bibliografas. 
Gimė 1905 m. sausio 2 d. ir užaugo 
Andrioniškyje (Anykščių r.) rašytojo 
Jono Biliūno vyresniojo brolio Juozo 
(1869-1936) ir jo žmonos Marijonos 
Rudokaitės-Biliūnienės (1883-...) ke-
turių vaikų šeimoje. 

Ten baigė pradžios mokyklą, pas-
kui 1919-1925 m. mokėsi Ukmergės 
valstybinėje gimnazijoje, kur baigė 
sustiprintą matematikos ir gamtos 
mokslų kursą, 1925-1930 m. studija-
vo Kauno Vytauto Didžiojo universi-
teto Humanitarinių mokslų fakultete 
Filologijos skyriuje lituanistiką ir isto-
riją, bet išstojo iš ketvirtojo kurso.

1926-1941 m. A. Biliūnas gyve-
no ir dirbo Ukmergėje, 1926-1938 
m. buvo Ukmergės žydų „Šviesos“ 
gimnazijos lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos mokytojas, 1938-1940 m. – 
Ukmergės valstybinės amatų moky-
klos mokytojas. 

1940-1941 m. jis dirbo Ukmergės 
mokytojų seminarijos direktoriumi. 
Vengdamas vokiečių okupacinės val-
džios persekiojimo už antifašistines 
nuotaikas, 1941-1944 m. A. Biliūnas 
gyveno Panevėžyje ir dirbo Panevė-
žio miesto bibliotekos vedėju. 

1944 m. jis grįžo į Ukmergę ir 
1944-1946 m. vėl buvo Ukmergės 
mokytojų seminarijos direktorius. 

1946 m. jis buvo suimtas, nuteis-
tas 5 metams kalėti už vokiečių oku-
pacijos metais spaudoje paskelbtą 
novelę „Mirties traukiniai“ (1942 m.) 
apie sovietinę deportaciją. 

Po pusės metų kalinimo, užtarus 
J. Paleckiui ir A. Venclovienei, buvo 
paleistas. 1947-1965 m. A. Biliūnas 
gyveno Vilniuje ir dirbo Lietuvos kny-
gų rūmuose bibliografu, 1947-1951 
m. buvo ir Retrospektyvinės biblio-
grafijos skyriaus vedėjas. Čia jis prisi-
dėjo prie nacionalinės bibliografijos 
sudarymo, parengė bibliografinių 
leidinių. 

Neužmirškite būti ŽMONĖMIS
Iš antano BILIūno rankraščių

Atsisveikinant 
su dešimčia jaunystės metų

Didžiai gerbiami svečiai ir mieli klasės-mokslo draugai! 
Kai prieš dešimtį metų skyrėmės, kai atsisveikindami spaudėme vieni ki-

tiems rankas, tvirtai prižadėdami vėl po 10 metų susitikti, turbūt ne vienas 
mūsų užmiršome tai, kad yra du atsisveikinimo būdai: vienas, drąsus ir pilnas 
vilties, – „iki pasimatymo“, o antras – visuomet griaudus, visuomet be galo 
liūdnas – „amžinasis sudievu“. 

Mes užmiršome tai, mes ir negalėjome to neužmiršti, nes nė vienas iš 
mūsų tada nė nepagalvojo, kad kurio nors iš mūsų gyvenimo kelias nulūš, 
štai šitų dešimties metų neprabėgęs. Ir štai šiandien, turbūt tik šiandien su-
pratome, jog ne visiems likimas pažadėjo pasimatymą, jog kai kurių mūsų 
draugų gyvenimo kelias nulūžo, nepasiekęs šios susivažiavimo dienos, nes 
jiems aname mūsų atsisveikinime skambėjo ne drąsus ir pilnas vilties „iki 
pasimatymo“, bet visuomet griaudus, visuomet be galo liūdnas – „amžinasis 
sudievu“. Ir jų gyvenimo kelias jau nulūžęs, ir jų mūsų būry jau nebėra... 

Kas mus riša su tais mūsų klasės-mokslo draugais, kuriems likimas lėmė 
trumpesnį gyvenimo kelią? Kas gi mus riša su tais mūsų klasės-mokslo drau-
gais, kuriems štai šis dešimties metų skaičius buvo lemiamas? Gal atsimini-
mai? Taip. Be jų, be tų atsiminimų, yra dar vienas ryšys, ir to ryšio pradžia ir 
galas nusidriekia ne kur kitur, kaip tik laidotuvių eisenoj. Liūdnoka, bet taip 
iš tikrųjų yra. 

Ko gi mes šiandieną čia susivažiavome? Gal pasidalyti atsiminimais? Taip. 
Gal pasipasakoti, ką prieš dešimtį metų tikėjome gyvenime laimėti ir ką lai-
mėjome? Taip. Gal tik pildydami prieš dešimtį metų duotąjį pasižadėjimą? 
Galbūt. 

Bet be to mes susivažiavome čia į laidotuves, nes šiandieną mes laidoja-
me tai, kas yra geriausia ir brangiausia kiekvienam žmogui: mes laidojame 
šiandien dešimtį savo jaunystės metų. Štai ir yra tasai tarp mūsų ir jų ryšys, 
kurio pradžia ir galas nusidriekia laidotuvių eisenoj. 

Teisybė, jie palaidojo viską, o mes – tik dešimtį savo jaunystės metų. Ta-
čiau tiems metams mes jau nebegalime sakyti – „iki pasimatymo“, o turime 
sakyti liūdną „amžinąjį sudievu“... Kaip mirusieji draugai išsiskyrė iš mūsų 
būrio, taip šiandien laidojamieji mūsų jaunystės metai amžinai išsiskiria iš 
likusiųjų mūsų gyvenimo metų, tų metų, kurių skaičiaus didumas lieka neži-
nomų jėgų valioj. 

Ir tasai nenuginčijamas faktas, kad į mūsų būrį per dešimtį metų triskart 
buvo atėjusi mirtis, kelia šiandien nejaukų klausimą, kada vėl toji nelaukia-
ma viešnia ateis ir kam iš mūsų pirmam teks atsistoti prieš baisų ir paslaptingą 
jos veidą... Gal man, gal kam kitam, gal... 

Greit praeis ši diena, ir vėl teks mums atsisveikinti. Bet šis atsisveikinimas 
bus jau sunkesnis negu prieš dešimtį metų: šiandien teks atsisveikinti ne tik 
su klasės-mokslo draugais, kuriems nežinia kas skambės tame atsisveikinime 
– ar „iki pasimatymo“, ar liūdnasis „sudievu“, bet šiandien teks atsisveikinti ir 
su savo jaunystės dešimtimi metų, visai nežinant, kiek dar tų metų yra atsar-
goj. Trys mūsų draugai mirė, trijų nebėra, ir lūpomis tų mirties gėlių, kurios 
puošia jų kapus, jie pasakoja mums, kad mirtis, toji nelaukiama viešnia, visur 
ir visada žino tik šiuos visiems piktai nejaukius žodžius: iki pasimatymo... O 
galbūt – ir iki greito... 

Trys mūsų draugai mirė, trijų nebėra mūsų būryje tą dieną, kurios jie laukė 
taip pat, kaip laukėme mes. Bet mirtis išsirinko juos sau sužadėtiniais ir pa-
skyrė pasimatymą su jais greičiau, negu jie tikėjosi. 

Trys mūsų draugai mirė, trijų nebėra mūsų būryje, kuriam jie prieš dešimtį 
metų pasakė „iki pasimatymo“, bet, deja, likimas tuos jų atsisveikinimo žo-
džius pavertė visuomet griaudžiu, visuomet be galo liūdnu „amžinu sudie-
vu“.

Ukmergė, 1935.VI.22.
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Apie miestą
Taip nusibodo netikusi miesto parodija, 
ir taip norėčiau nors truputį 
sugrįžti gimtinėn ir jos senoj pasodėje
saviems savu pabūti... 

Tegul gegutė vėl, graudžiai kukuodama, 
tupėtų kur senam žilvity. 
Gimtinės oru nusiplaučiau miesto juodumas, 
mieste įgytas. 

Dažnai, labai dažnai širdis raminasi: 
kaip gera būt, kaip puiku 
po ėgliais kur baltuos beržynuose 
pasikalbėt apie politiką su zuikiu...  

Taip nusibodo visi valstybiniai monopoliai, 
inspekcijos, ligoninės, kalėjimai ir bankai...  
Dažnai, labai dažnai iš sielvarto ir sopulio 
viską velniop nutrenkiu... 

Taip nusibodo visi vaizdai nublukėliai, 
reklamos meilės, kojinių ir muilo... 
Dažnai ilgai stoviu tylėdamas vidukelėj, 
ir man kažin ko baisiai gaila...  

Ukmergė, 1935 m.

Originalia grožine kūryba A. Bi-
liūnas debiutavo 1923 m. „Aušrinė-
je“, vėliau įvairiuose spaudos leidi-
niuose Aušros Varpelio slapyvardžiu 
paskelbė apsakymų, eilėraščių, pu-
blicistikos. A. Biliūno 1935 m. pa-
rengtas eilėraščių rinkinys „Išpažintis 
Lietuvai“ (1935 m.) smetoninės cen-
zūros buvo konfiskuotas už socialinį 
kriticizmą ir antifašistines nuotaikas. 
Po Antrojo pasaulinio karo jis buvo 
Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Išėjęs į pensiją, jis parašė ir išlei-
do du memuarinės beletristikos rin-
kinėlius. 1968 m. išėjo knyga „Bal-
tieji šešėliai“ – dešimt vaizdelių apie 
jo dėdės Jono Biliūno (1879-1907) 
vaikystę ir jaunystę Aukštaitijos šio-
kiadienių aplinkoje. Po poros metų 
pasirodė ir „Puntuko akmuo“ – jau 
autobiografinės patirties padiktuoti 
apsakymai, kuriuose iškeliama kny-
gos, švietimo reikšmė. A. Biliūno 
kūrybai būdingas etninis koloritas ir 
sąmoningas stilistinis artumas dėdės 
J. Biliūno prozos lyrizmui. 

Su žmona pedagoge Olga Alek-
sandra Imokaitė-Biliūniene (1907-
1968) užauginęs teisininkę dukterį 
Lidiją ir sūnų gydytoją Juozą, A. 
Biliūnas mirė 1970 m. sausio 16 d. 
Vilniuje ir buvo palydėtas į gimto-
jo Andrioniškio kapines. Po mirties 
buvo išleistas jo eilėraščių rinkinys 
„Rinktinė“ (1974 m.), rankraščiuose 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žu-
kausko memorialiniame muziejuje 
liko jo dienoraščiai ir grožinės kūry-
bos fragmentai.

Žodis Ukmergės abiturientams
Gerbiamieji abiturientai!
Dar keletas valandų – ir jūsų gražion, galbūt mažais vargų vargeliais išmargin-

ton pirmųjų atsiminimų knygon bus įrašyta paskutinė eilutė... 
Dar keletas valandų – ir jūs išsiskirstysit platesnian gyveniman, nueidami kie-

kvienas savais keliais, savo likimo lydimas. Koks bus tas jūsų likimas, ar jis gla-
monės ir saugos jus kaip tikroji motina savo vaiką, ar persekios ir skriaus kaip pa-
motė našlaitį, – šiandien niekas iš mūsų atsakyti į tą klausimą negali. Greičiausiai 
ir jūsų gyvenimas, kaip ir visų kitų, bus ištisa nepertraukiama laimingų ir liūdnų 
valandų grandinė, skaudžiais ir ramiais momentais išmargintas trumpas žmogaus 
gyvenimo kelias. Todėl, atsisveikindamas su jumis, aš nekartosiu paprastai tokiais 
atvejais vartojamų kanceliariškų frazių apie laimę, apie pasisekimus ir t. t., tik 
mesiu jūsų protan ir širdin keletą minčių, kurios man yra brangios ir šventos. 

Ar geras aš jums buvau, ar ne, ar mylėjot jūs mane, ar ne, ar atminsit kada 
nors, ar užmiršit, – man apie tai kalbėti drovu, nepatogu ir nėra reikalo. Viską 
galite atminti, viską galite ir užmiršti, tik neužmirškite vieno, jog mano atsisveiki-
nant su jumis didžiausias noras buvo, kad jūs gyvendami, dirbdami visuomenės 
darbą ir šiaip kiekviename žingsnyje neužmirštumėte būti ŽMONĖMIS, neuž-
mirštumėte savo asmens antrosios dalies – SIELOS. 

Vos spėsite, atsisveikinę su mumis, peržengti gimnazijos slenkstį, vos spė-
site pradėt mažiau ar daugiau savarankišką gyvenimą, pirmam žingsny jūs jau 
susidursit su kitų pažiūrų žmonėmis, su kitataučiais, susitiksit su mokytais ir 
nemokytais, su turtingais ir neturtingais. Išmokite atsiminti, kad kitatautis, kad 
kitų pažiūrų,  kad mokytas ir nemokytas, kad turtingas ir neturtingas, – yra 
žmogus, ir su juo reikia ŽMONIŠKAI elgtis. Tik žmonėmis būdami įstengsit 
atsispirti prieš tą materialistišką mūsų laikų pažiūrą į gyvenimą, kuri graso pra-
žudysianti Vakarų Europos kultūrą, ir savo gyvenimą padarysite laimingesnį, ne 
be kilnesnio tikslo.

Mūsų laikais propelerių, motorų ir milžiniškų mašinų kriokimas ir gudragal-
vių politikų šūkavimai dažnai nuslopina ir užmuša žmogaus sąžinės balsą. Ir 
žmogus neapkenčia žmogaus, žmogus kaip gyvulys ėda žmogų, žmogus užmir-
šo būti žmogumi. 

Tai galite viską atminti, galite ir viską užmiršti,  bet neužmirškite būti žmonė-
mis, mokančiais taip gyventi, kad apie jūsų šiandien atsisveikinantį būrelį nebūtų 
galima pasakyti: „Yra žmonių, nėra žmogaus”…

 Be datos, XX a. 4-asis dešimtmetis
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Jautė Dievą ir mylėjo žemę
Pradėto rašyti ir nebaigto romano „Naktis” rankraštis

Viskas praeina, praeina ir naktis, kuri prasideda tamsa, o pasibaigia šviesa...  
Iš kalinių maldos

Prie senojo Puntuko, kitoje vieškelio pusėje, ant aukšto Šventosios upės kranto, 
prieš keliolika metų buvo nedidelė valstiečio Dervinio sodyba. Medinis, bet stiprus ir 
patogus gyvenamasis namas, gražios lietuviškos klėtys, iš molio krėsti tvartai, darži-
nės, didelis samanotu stogu klojimas – visa vienkiemio sodyba vasaros metu būdavo 
paskendusi sodo ir aplink ją augančių didelių medžių paunksnėse. Prigludusi prie 
Anykščių šilelio, iš dviejų pusių apsupta miško, o iš trečiosios saugoma Šventosios 
upės, – sodyba tiek vasarą, tiek žiemą iš toliau būdavo beveik nematoma. Tik priėjus 
ar privažiavus prie Puntuko, iš medžių staiga išnirdavo jos trobesiai, ir pamaldesnis 
keleivis nuimdavo kepurę prieš didžiulį kryžių, stovintį su liūdnu Rūpintojėliu ties 
vienišos sodybos vartais. 

Puntuko sodyboje jau nuo nebeatmenamų laikų gyveno valstiečių Dervinių gi-
minė. Seni žmonės pasakojo, kad dar baudžiavos laikais, o gal ir dar seniau šioje 
vietoje apsigyvenęs darbštus skurdžius, kuris rovęs senus kelmus, varęs dervą ir tuo 
vertęsis. Iš to, matai, Dervinių pavardė kilusi. O dvaro ponas ar kokia kitokia nelaboji 
valdžia šitaip pirmajam Derviniui pasakiusi: iš kokio žemės ploto per trejus metus 
kelmus išrausi, tokį, girdi, ir turėsi. Apsidžiaugęs darbštusis skurdžius ir griebęsis dar-
bo. Trejus metus žmogelis plušęs ir vargęs, vos trūkio negavęs, o ketvirtaisiais – jau 
valgęs duoną, išaugusią buvusiuose kelmynuose.  

Taip įsikūrusi Puntuko sodyba ir atsiradęs aplink ją Dervinių vienkiemis. 
Bet ar iš tikrųjų taip buvo, – sunku pasakyti: senų žmonių pasakojimas – tai dar ne 

raštas, o rašto istorijų apie valstiečių lietuvių gimines niekas ir niekados mūsų šalyje 
nėra nei rašęs, nei palikęs. Jeigu kas ir žinoma apie jų gimines, tai žinoma tik iš senų 
žmonių pasakojimų. Antrą vertus, sunku ir netikėti tuo, ką seni žmonės pasakoja: juk 
gyva praeities tiesa ateina pas mus ne tik rašto lapais, bet ir žmonių lūpomis.  

Graži buvo Dervinių sodyba, turtingas buvo Puntuko vienkiemis. Tačiau visi 
apylinkės kaimynai gerai žinojo ir matė, kad valstiečio Dervinio šeima pasiturimai 
gyvena ne vien tik Dievo palaima, bet ir sunkiu darbu: nederlinga paupio ir pašilės 
žemė verste vertė, kad kiekvienas javo daigelis būtų pamaitintas žmogaus prakaitu. 
Nuo nebeatmenamų laikų jaunieji Dervinių giminės  žmonės buvo mokomi dviejų 
dalykų: jausti Dievą, kuris laimina žmogaus darbą, ir mylėti gimtąją žemę, kuri už 

sunkų darbą atsilygina skalsia duona ir vaisiais. Tai buvo lyg jų giminės 
šūkis, – tiesa, neiškaltas skyde ar neįrašytas herbe, kurių Derviniai netu-
rėjo ir turėti negalėjo, bet perduodamas iš kartos į kartą, iš vienų pūslėtų 
rankų į kitas tokias pat rankas. 

Darbšti ir savo darbštumu stipri buvo valstiečių Dervinių giminė. 
Darni ir stipri buvo ir paskutinioji tos giminės šeima, kuri gyveno gražio-
je Puntuko vienkiemio sodyboje. 

Bet dabar gražiosios Puntuko vienkiemio  sodybos vietoje – nyki 
tuštuma, ir nieko nebeliko, kas galėtų priminti, kad čia kitados gyveno 
darbščioji valstiečių Dervinių giminė. Trobesiai jau seniai sudeginti; so-
das niekieno neprižiūrimas, jau seniai iššalo ir iškirstas; netgi ir šulinys, 
vienintelis buvusios sodybos ženklas, jau užverstas akmenimis ir kitokiu 
gruzdu. 

Nieko nebeliko, net kryžius su liūdnu Rūpintojėliu, kuris daugelį 
metų tyliai budėjo ties vienišos sodybos vartais, buvo nuverstas ir šven-
tvagiškos rankos sunaikintas. 

Viskas išnyko – ir vienkiemio sodyba, ir jos gyventojai. Liko nepa-
liestas tik vienas senasis Puntukas. Giliai įsirausęs į atkalnę, jis tebestovi 
ramus ir rūstus, lyg nepramušamu skydu pridengęs savo milžinišką krū-
tinę veidais dviejų drąsiausių lietuvių ir jų prieš žuvimą Jaunajai Lietuvai 
parašytu testamentu. 

Bet neramu ir nejauku dabar prie senojo Puntuko, o ypač tamsio-
mis ir vėjuotomis naktimis, kai dejuodamas suūžia sušniokščia Anykš-
čių šilelis ir susidrumsčia skaidriadugnės Šventosios vandenys. Žmonės 
pasakoja, jog tokiomis naktimis stipriau suplakanti apmirusi, bet galinga 
milžino Puntuko širdis, o Darius ir Girėnas negirdimu, bet audrą ir laiką 
nustelbiančiu balsu skaitą priešmirtinį savo testamentą: 

Jaunoji Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žy-
giui...

mirties traukiniai (fragmentas)

(...) Per svetimos žemės laukus 
lekia į Šiaurę vienas paskui antrą du 
traukiniai. Juos skiria kelios dešimtys 
kilometrų. Jie lekia dieną – kaip nelai-
mės ženklai, naktį – kaip vaiduokliai. 
Pirmuoju traukiniu išvežama motina ir 
jos trejų metų vaikas, o antruoju trauki-
niu juos vejasi tėvas. Pirmajame trau-
kinyje užrakinti tremtiniai, o antruoju 
traukiniu skuba jiems į pagalbą kol kas 
dar laisvas žmogus. Ar pavys? Ar išgel-
bės? Traukinyje sėdi žmogus ir tyli. O 
kai traukinys sustoja paskutinėj stoty, ir 
laisvasis žmogus iš jo išlipa, jis randa 
stotį jau tuščią: vejamasis traukinys jau 
seniai praėjo ir nuėjo į Šiaurę.

 Žmogus sustoja ir atsiremia į mūro 
sieną. Jis tyli ir ilgai žiūri į tą pusę, kur 
dingo jo vaikas ir to vaiko motina.

O paskui – jis grįžta atgal: į birželio 
mėnesio naktį... - - - - - - - 

Tamsių atsiminimų šešėliai pa-
lengva nutolsta. Aš vėl juntu raminamą 
miško tylą ir girdžiu tylutėlius moti-
nos žemės atsidusimus. Tik siela dar 
tebeverkia, kad be reikalo žmogus 
užmušinėja gerąją birželio mėnesio 
šviesą, kuri tyliai plaukia iš mėlynojo 
dangaus į mano gimtosios žemės kal-
bas ir lygumas.

autoriaus pastaba: „Už šią no ve-
lę 1946 m. gruodžio mėn. 30 dienos 
nak tį Kaune buvau Tarybų Lietuvos 
Aukščiausio Teismo nuteistas penkeri-
ems metams kalėjimo. Šiaip ar taip, 
o „honoraras“ vis dėlto neblogas...“

Ukmergės valstybinės gimnazijos atestatas, 1925 
m. pavasarį išduotas ją baigusiam Antanui Biliū-
nui. Originalas saugomas VŽM.
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Skaidrus ir svarus lašas

Antanas buvo mano kartos žmo-
gus. Aukštą, juodaplaukį, tamsiaakį aš 
jį atsimenu dar iš 1925 m. rudens, kada 
mudu įstojome į tą patį humanitarinį 
fakultetą Kauno universitete. Jau tada 
tai buvo žmogus, visa siela nekenčiąs 
klerikalizmo, o vėliau – ir fašizmo. Tai 
buvo žmogus, irgi visa siela įsimylėjęs 
literatūrą, galįs valandomis apie ją kal-
bėti, ja džiaugtis, gėrėtis vyresniųjų ra-
šytojų ir jaunųjų draugų pasiekimais. 

Daugelis vyresniosios kartos ra-
šytojų atsimena, kad Ukmergė buvo 
miestas, kur ir buržuaziniais laikais, ir 
vėliau, tarybiniais metais, dažniausiai 
vykdavo literatūriniai vakarai. (...) Va-
karų organizatoriai ir rašytojų globėjai 
buvo Antanas Biliūnas, jo žmona Alek-
sandra (deja, neseniai irgi mus palikusi) 
ir V. Girdžius. (...)

Antanas Biliūnas, apdovanotas dide-
liu rašytojo talentu, be abejo, per savo 
gyvenimą neatliko visko, ką galėjo. Ma-
tyti, buvo mums žinomų ir nežinomų 
priežasčių, kurios sutrukdė jam įvykdy-
ti ne vieną sumanymą, buvo traumų, 
kurios kliudė laisvai ir plačiai išsilieti jo 
talentui – gaiviam, trapiam, kupinam 
didelės meilės žmonėm, lyrizmo ir spal-
vingumo. Tai, ką Antanas Biliūnas per 
savo amžių parašė, sudarys turbūt tik 
vieną tomą. Bet kas tą tomą perskaitys, 
turės sutikti, kad rašytojas į gimtąją lite-
ratūrą įnešė labai skaidrų ir labai svarų 
savo sielos, savo talento lašą.

Antanas Biliūnas grįžo į gimtinę – į 
Andrioniškį, netoli Anykščių, kur anks-
čiau nuėjo jo gyvenimo draugė Alek-
sandra...

Iš rašytojo, buvusio Lietuvos 
rašytojų sąjungos pirmininko Antano 

VENCLOVOS atsisveikinimo 
laikraštyje „Literatūra ir menas“, 

1970 m. sausio 24 d.

ona Sazonovaitė-ČUGUnoVa

Aš gimusi Baltarusijoje, Vitebsko srityje, kur mano mama Tamašauskaitė 
nutekėjo už gudo. Gimiau 1917 m. balandžio 16 d. jau mišrioje šeimoje ir 
augau kaip Sazonovaitė. 

Bet mamą traukė tėvynė Lietuva – ir 1921 metais, kai man vos ketveri metai 
sukako, sugrįžome į Lietuvą, visa šeima apsigyvenome Ukmergėje. Dar ir da-
bar (1994 m. – Red.) ten gyvena mano sesuo ir duktė. Šis miestas ir jo žmonės 
man labai patiko.

Labiausiai iš senų pažįstamų prisimenu Biliūnų šeimą. Žmogus mokytas, 
inteligentas, Antanas Biliūnas buvo visų mūsų mylimas žmogus. Už tai, kad 
mes visada gaudavome iš jo patarimų, klausydavome jų organizuotų literatū-
rinių vakarų su kitais rašytojais, kurie atvažiuodavo į Ukmergę paskaityti savo 
kūrinių, pasižmonėti. 

Pas jį kreipdavosi įvairūs žmonės: jauni, seni ir pagyvenę, tačiau aš nepa-
menu, kad jis kam nors būtų atsisakęs padėti. O jo namų durys buvo atviros 
visiems. Jis mums buvo didžiausias autoritetas, mes jo klausydavome, nes ger-
bėme. O koks kultūringas ir mandagus buvo: visiems visada žemai nusilenk-
davo, pasisveikindamas pasiteiraudavo, ar kas bloga nenutiko, ar nesusirgo, 
gal šiaip kokių rūpesčių kas turi... Jis mokėdavo kiekvieną paprastą žmogų 
suprasti ir atjausti, nes ir pats daug vargo yra matęs ir kentėjęs: kalėjime sėdėjęs 
už kažkokią novelę ir šiaip kaimynystėje gyvenant mes pastebėdavome, kad jo 
gyvenimas nelepino.

Aš Antaną Biliūną prisimenu visada su didžiule pagarba ir meile. Tai buvo 
nepaprastai talentingas mūsų rašytojas. Mėgdavome paklausyti, kaip gražiai jis 
skaitė mums, - jauniems tada, – tai, ką parašydavo. O koks gražus ir tylus buvo 
jo balsas, kai skaitė savo eilėraščius, skirtus Lietuvai ir jos gamtai, žmonėms. 
O mums atrodė, kad tai skirta ir mums. Ir būdavome labai dėmesingi jo klau-
sytojai, apiberdavome jį klausimais, na, o jis sėjo į mūsų jaunas širdis gėrio, 
grožio, meilės supratimą. 

Kokią pagarbą jis rodė žmonėms, kokį žinių lobyną skleidė, – aš tai tik da-
bar, sulaukus 77 metų, supratau... 

Kartą išgirdome, kad jis paskirtas mokytojų seminarijos direktoriumi, tuoj 
pat po karo ir baisių kančių. Paskui pastebėjome, kad jo šeima padidėjo, atsi-
rado kažkokia augintinė „ruselė“... Ir paskui sužinojome, kad tai – našlaitė iš 
vaikų namų, kurios šeimą per karą vokiečiai sušaudė. Ji mokėsi seminarijoje, 
jai sekėsi, nes ji labai norėjo būti naudinga tėvų šaliai – jos tėvelis 
Bronius Vernickas nuo Anykščių, Jokūbavos dvare 1896 m. buvo 
gimęs, o mama – Muralytė. Pusseserė, pas kurią ji apsigyveno, no-
rėjo nebeleisti jai toliau mokytis, ir čia visu savo žmogiškumu A. 
Biliūno šeima stojo ginti jos teises ir norą tęsti mokslą. Kaune pas 
tetą dar buvo likusios dvi jaunesnės sesutės, kurias jai teks vėliau 
globoti ir mokyti. Savo tėviška meile, didžiule dvasine šiluma ap-
gobia jis šią mergaitę. Ir mes visi kaimynai stebėjomės, kaip gražiai 
jie sugyvena. 

Pirmais pokario metais nelengvas buvo pragyvenimas, brangus 
maistas, o jaunam ir pavalgyti reikia. Čia reikia didelę pagarbą ir 
padėką A. Biliūno giminėms pareikšti už tai , kad jie daug A. Biliūno 
šeimai padėdavo, nors ir patys nedaug ką turėdavo, – dalindavosi 
su visais. Priglaudė mergaitę, šešiolikmetę, padėjo mokytis ir pačiai 
tapti mokytoja, mylėjo ją kaip savo dukrą. Ir štai – netikėtai areštuo-
ja A. Biliūną ir pasodina į kalėjimą. Iš pradžių Ukmergėje, vėliau 
Kaune jis sėdėjo. Tai ši mergaitė visada atvažiuodavo ir jam maistą 
į kalėjimą nešdavo, šaldama žiemą nuo 5 valandos ryto eilėje prie 
kalėjimo durų su lauknešėliu. Aš tai žinau, nes ji pas mus apsistoda-
vo ir vis apie A. Biliūną pasakodavo...

Lenkiu savo žilą galvą prieš šį žmogų, jo šviesų ir žmogišką 
atminimą iš vaikystės dienų ir linkiu, kad Jam būtų gera amžinai 
ilsėtis Lietuvos žemėje. 

Kaunietės Onos Čugunovos (g. 1917 m.) atsiminimai 
užrašyti 1994 m., jų rankraštis saugomas A. Baranausko ir A. 

Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje.

Lenkiu galvą 
prieš jo pagarbą žmonėms

Biliūnų šeimos kapą Andrioniškio kapinėse žymi 
originalus paminklas – ant retos formos riedulio 
pritvirtintos lentelės liudija Antano Biliūno, jo 
žmonos ir dukters autentišką braižą. Foto: TK.n
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UKMERGĖ

algirdas RaŽInSKaS

Anykščius pirmą sykį aplankiau dar būdamas mokiniu. Su draugu, apžergę 
motociklą, vėju praskriejome, ir tas mažas miestelis gilesnio įspūdžio nepali-
ko.

Kaip aktyviam sportininkui ir saviveiklos dalyviui paskui tekdavo lankytis 
beveik visuose Lietuvos rajonų centruose ir didžiuosiuose miestuose, o va, 
Anykščiuose – taip ir nepasitaikė progos.

Lemtis manė kitaip, kai 1972 m. gegužę su šeima apsigyvenau kaip tik čia.
Literatūra, tiksliau, poezija, man tapo sielos versme jau paauglystėje, ji yra 

kartu su manimi visą mano gyvenimą. Rašiau vidurinėje, rašiau aukštojoje, ka-
riuomenėje, statybvietėse, poilsio valandėlėmis, rinkau lietuvių poetų išleidžia-
mas knygas, bet niekam šių bandymų nerodžiau, gal tik ukmergiškiui kaimynui 
Vytautui, kuris ir skatino šią mano veiklą.

Lemtinga liga ir negalia iš esmės pakeitė mano gyvenimo būdą. 1997 metų 
vasaros pradžioje, susigundęs skelbiama literatų švente J. Biliūno tėviškėje, 
ryžausi kaip žiūrovas joje dalyvauti. Labai patiko pats renginys, jo dalyviai, 
skaitomi gyvai tekstai, konkurso dalyvių apdovanojimas ir vakaronė Arklio mu-
ziejuje. Bet ten nesutikau nė vieno pažįstamo veido, jaučiausi labai vienišas. 
Užkalbino tik bibliotekininkė Audronė, su kuria buvau keletą kartų bendravęs. 
„Gal ir pats bandai rašyti“, – klustelėjo ji. Nuraudęs prisipažinau, o kai pa-
kvietė apsilankyti literatų susitikime Anykščių bibliotekoje, ilgokai dar svarstęs, 
ryžausi.

Taip ir tapau marčiupiečiu. 1999 metais išleidau savo pirmą poezijos kny-
gelę, kurioje sutilpo jaunystės laikų eilėraščiai. Ukmergiškis kaimynas Vytautas 
atsiuntė man rajoninio laikraščio iškarpą, kurioje tuo metu dar buvusi žurna-
liste Rasa Griškevičienė pristatė mano poezijos knygelę. Ilgai laukti neteko 
– Ukmergės bibliotekos direktorė Valerija pakvietė į renginį, „Balto vakaro“ 
sutiktuves. Čia ir susipažinau su ukmergiškiais literatais Gintautu Stankaičiu, 
Kazimieru Klevinsku. Sako, giminingos sielos susiranda, galiu ir aš tai patvirtin-
ti: su Gintautu tapome artimiausiais bičiuliais.

Paskui gavau kvietimą dalyvauti tradiciniame „Poezijos pavasaryje“ pilies 
parke, kur kartu su rajonų literatais dalyvavo ir Lietuvos rašytojų sąjungos na-
riai. Šiame renginyje už metų sėkmingiausią poetinį debiutą buvau apdovano-
tas Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ dovana – fotomenininko ir poeto 
Albino Kuliešio menine nuotrauka „Ukmergės piliakalnis“. Šiame renginyje 
susipažinau ne tik su ukmergiškiais literatais ir kultūros darbuotojais, bet ir su 
kitų rajonų literatais. Artima bičiulystė užsimezgė su Albinu Kuliešiu, su „Es-

kizų“ redaktoriumi Vytautu Česnaičiu, 
kompozitoriumi ir atlikėju Tomu Strimai-
čiu, literatais Virmantu Januška, Vincu 
Lukša, kuris 1971-1974 m. mūsų rajone 
dirbo Juostininkų aštuonmetės mokyklos 
direktoriumi, su Leonora Jankeliūniene, 
Zita Bataitiene, Zuzana Stunžėniene.

Ilgainiui užsimezgė ir nuoširdi drau-
gystė tarp Ukmergės literatų draugijos 
„Versmė“ ir Anykščių literatų klubo „Mar-
čiupys“. Ukmergės kultūros draugijos lei-
džiamame almanache „Eskizai“ nuola-
tiniu autoriumi tapo Kęstutis Arlauskas, 
jame vis publikuojami Zitos Butkutės ir 
mano tekstai. Nepamirštamu renginiu 
Anykščių koplyčioje tapo „Senamiesčio 
motyvas“, kai buvo surengta Albino Ku-
liešio fotodarbų paroda, skambėjo Tomo 
Strimaičio sukurta muzika ir nuostabi jo 
smuiko  rauda, Albino ir mano eilės.

Mūsų bibliotekos direktoriaus Romo 
Kutkos suburti anykštėnai yra nuolatiniai 
ir aktyvūs „Šlaito atlaidų“, „Sugrįžimų“, 

Lyg romantiškos meilės aidas...

algirdas RaŽInSKaS – statybinin-
kas, literatas poetas, kultūros organiza-
torius. 

Gimė 1945 m. sausio 13 d. Pae-
žeriuose (Ukmergės r.), nuo 1945 m. 
pavasario, kai tėvai išsikėlė gyventi į 
Ukmergę, užaugęs šiame mieste, 1963 
m. baigė Ukmergės 2-ąją vidurinę (da-
bar – A. Smetonos gimnazija).

Bandė įstoti į Leningrado karinę 
jūrų radioelektronikos aukštąją moky-
klą, bet gydytojų komisijos sprendimu 
neatitiko reikalavimų šiai tarnybai ir 
nuo 1963 m. studijavo Vilniaus univer-
siteto Medicinos fakultete. 

1964 m. rudenį buvo pašauktas į 
privalomąją karinę tarnybą, o grįžęs iš 
kariuomenės 1968 m. įsidarbino me-
džio apdirbimo įmonėje „Šilas“ kalviu, 
vėliau dirbo suvirintoju elektra, statybi-
ninku. 

Nuo 1972 m. jis gyvena Anykš-
čiuose, buvo Lietkoopsąjungos Šiaulių 

„Vilkmergėlė nuo piliakalnio. Prie jos aš užaugau“, – į savo jaunystės 
Ukmergę, per daug ar per mažai pasikeitusią, žvelgia A. Ražinskas. Foto: 
Albinas Kuliešis.
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vykstančių Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje, dalyviai. Ukmergės 
bibliotekoje buvo surengtas Žilvino ir Rūtos Smalskų kūrybos vakaras ir jų kū-
rybos paroda, anykštėnų poezijos ir muzikos vakaras nuskambėjo Albino Ku-
liešio studijoje „Žvilgsnis“.

Naujus „Eskizus“ ukmergiškiai kaskart pristato ne tik savojoje Ukmergė-
je, bet ir Anykščiuose, Debeikiuose. Juos draugiškai pasitinkame anykštėnų 
tradiciniuose kūrybos skaitymuose „Kas švyti vasario nakties danguje“ ir per 
„Vasaros palydėtuves“ Elmininkuose. Albinas Kuliešis tapo vienu iš pirmosios 
anykštėnų literatų kompaktinės plokštelės „Kas švyti vasario nakties danguje“ 
bendraautorių, buvo jos dizaineris ir maketuotojas.

Pristatydami savo „Eskizus“, ukmergiškiai į Anykščius visada kviečiasi ir 
jaunuosius Ukmergės kūrėjus: literatus, muzikantus ir dainininkus. Gi anykštė-
nai tapo nuolatiniais ir aktyviais „Poezijos pavasarėlio“ Vepriuose dalyviais.

Iš kur tie literatūriniai ryšiai? Kas žino – gal tai vienos labai romantiškos ir 
tragiškos draugystės ir meilės istorijos tarp anykštėnės literatės ir ukmergiškio 
literato aidai?

Noriu papasakoti šią man patikėtą istoriją, kuriai jau daugiau kaip pusė 
šimto metų, bet nematomi, tik širdimi pajuntami jos spinduliai, matyt, tebešildo 
Anykščių ir Ukmergės literatų bendrystę.

Ji – jauna anykštėnė, moksleivių literatų būrelio, kurį tuo metu globojo rašy-
tojas Antanas Vienuolis, narė. Jis – ukmergiškis moksleivis literatas. Abu daly-
vauja tuo metu populiariame tarp moksleivių žaidime „Be Kūčių nekišk nagu-
čių“, Ji išsitraukia Jo laiškelį, o Jis – Jos. Vadinasi, jau tada, praėjusio šimtmečio 
viduryje, dviejų kaimyninių rajonų literatai nuoširdžiai bendravo.

Pasikartosiu: artimos sielos viena kitą susiranda, Jos susižavėjimas perauga 
į mergaitišką meilę, matyt, neabejingas buvo ir Jis Jai. Bet Jis pasirenka kleriko 
kelią, įstoja į kunigų seminariją, kur suserga džiova. Ji ir toliau svajoja apie 
literatūros studijas, sėkmingą literatės ateitį Jai pranašauja mokytojai ir literatų 
būrelio globėjas A. Vienuolis. Tačiau Ji kažkodėl pasirenka medicinos seselės, 
vėliau gydytojos kelią.

Ir štai Ji, jaunutė medicinos seselė, įžengia Kauno klinikų palatą, kurioje 
guli Jis, nepagydomos ligos nublokštas į ligonio lovą. „Jauki palata, bet kalė-
jimo sienos jaukesnės gal kaliniui būtų?“, o ne sergančiam klerikui literatui, 
pasipriešinimo kovų dalyviui. Jis miršta ant Jos rankų.

Pamenu tas laidotuves Ukmergėje. Nors ir buvo draudžiama, o gatvės pil-
nos milicininkų ir stribų, bet Jį palydėjo minios žmonių. Ir Ji – paskutinį kartą 
prie Jo kapo duobės atsisveikina su Juo amžiams, bet ne amžinai.

Po daugelio metų išgirstu Jos, jau gulinčios mirties patale, paskutinį prašy-
mą man: „Tu pareigingas, tu įvykdysi mano prašymą... Surask Jo – Konstantino 
– kapą, padėk baltą rožę ir uždek žvakutę...“

Nebuvo taip lengva tą kapą surasti. Jis mirė 1953 metais, buvo palaidotas 
„Vaižganto“ kapinėse Ukmergėje, šalia karių kapų. Kapo paieškos užtruko, bet 
Jo kapą abiejų rajonų literatų bendromis pastangomis suradome, uždegėme 
žvakelę ir padėjome septynžiedę baltą leliją...

Tos pačios dienos vakarą suliepsnojo žvakutė ir ant Jos kapo.

statybos tresto Vilniaus Kilnojamos me-
chanizuotos kolonos mūrininkas, vėliau 
brigadininkas, darbų vadovas. 1979 m. 
jis baigė Vilniaus statybos technikumą, 
įgijo pramoninių ir civilinių pastatų 
techniko-technologo specialybę. 

1996 m. sunkiai susirgęs, pablogė-
jus sveikatas 1997 m. A. Ražinskas turė-
jo pasitraukti iš darbo ir visą savo laiką 
paskyrė literatūrinei kūrybai, kultūrinei 
veiklai ir leidybai organizuoti. 

Nuo 1999 m. jis yra Anykščių ra-
jono literatų klubo „Marčiupys“ narys, 
revizijos komisijos pirmininkas, klubo 
tarybos narys bei vadybininkas. 

A. Ražinskas yra kultūrinių ryšių 
tarp Anykščių ir kitų rajonų literatų klu-
bų iniciatorius ir organizatorius, jis ren-
gia anykštėnų literatų išvykas ir bendrus 
literatūrinius susibūrimus. 

Jis išleido penkias savo poezijos 
knygas, rengia spaudai ir leidžia kitų 
Anykščių krašto literatų kūrybą (išlei-
do 25 knygas ir kompaktinę plokštelę), 
pats įrišdamas jų knygas. Jis apdovano-
tas  Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kul-
tūros premija (2005 m.). Vedęs, žmona 
Marytė Ražinskienė – prekybininkė, 
užaugino dukterį Rasą ir sūnų Rimą.

Iš Anykščių etiudų. Foto: Albinas Kuliešis.

Rudens romansas
Rudens sužvarbusią širdį
Kaip kibirkštį vėjai įpūs.
Ateik prie jos pasišildyt,
Širdgėlos vynas sprangus.

Bekele murkdosi žingsniai.
Takas pažliugęs, klampus.
Smilgoj saulėlydžiai žybčios –
Nerimu girtas dangus.

Juokias lemtis iš už kampo:
Vėjų taurė vien pilna.
Darganoj vėjai sušlampa –
Snaigė pirmoji delne.

Viltys išbertos į dirvą –
Pakils žaliu daigeliu.
Šildys sužvarbusią širdį –
Be vilties nežinioje klaiku.

Blaškosi vėtroje klevas –
Kaip panašus į mane!
Kam nežinia čia žaliavęs,
Išrengtas kam – nežinia...

n
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Gintautas STANKAITIS

Poetą nužudančios akys
Mačiau akis! O kokios akys:
dausų žydrynė ir žaibai –
viliojo, gundė, vergė, sakė
ir klausinėjo: „Pavargai?..

Žvelgt į tolius išsiilgęs:
tie toliai liks nepraeiti...
Siūbuos gyvenimas ant smilgos,
naujaisiais toliais eis kiti...“

Neveskit akys į pagundą – 
nes širdžiai mylinčiai sunkiau,
kada jausmai užmigę bunda,
kai priesaikos nepasakiau

nei prie pašventintų altorių,
nei prie dalykų nešventų...
Akių dausų žydrynės noriu –
sugundančių, neužmirštų...

Ukmergiškių kūrybos židinyje

Teisininko prisiminimai: „Kodėl, Untanai, nerašai?”
Aukštaitiškoje pirtelėje, kai ant paraudusių, ugnele virstančių laukų akmenų 

užlieja karšto vandens, pakyla toks šutinantis, visas odos skyles, skylutes ir skylu-
taites atveriantis garas, kad pro jas išlenda ir pabėga visos velniškos ir angeliškos 
mintys, visi velniai lauk su savo trišakėmis išlaksto. Tada atsiveria vyriškųjų sielų ir 
minčių palaima, ir vyrai, beržo, ąžuolo, neretai ir dilgėlių vantomis plakdami savo 
žemiškai nuodėmingus kūnus, nuo politikos aukštybių ir subtilybių iki žemiškųjų 
kasdieninių banalybių, laimių ir nelaimių, skriaudų ir paglostymų vieni kitiems 
viską iškloja.

Nuo aukštaitiškos kaima pirtelas lentynų nulipusi ir išplakta siela būna taip švari 
ir nenuodėminga, kad ramiai ir drąsiai gali stoti prieš Aukščiausiojo sostą ir teis-
mą... Nesvarbu, pirmąjį ar paskutinį, be jokių dantų griežimo...

Likimas, Praamžius, malda ar Motinos sauganti ranka lėmė tapti žentu uoš-
vio, kurio žmona Domicelė Musteikytė (Beivydienė) buvo Marijos Žukauskaitės 
(Musteikienės) duktė: surišta artimesne ar tolimesne kraujo giminyste su vaistininku 
Antanu Žukausku – garsiu rašytoju Vienuoliu. Na, Lietuva – tokia nedidukė, o joje 
tiek daug iškilių asmenybių, kad nė nepamatai, kaip susiriši gentiniais, dvasiniais ir 
kraujo ryšiais su gretimos genties žeme. Ką? Neblogai? Aišku, – gerai, kai Skalvių ir 
Sėlių genčių kraštai susigiminiuoja! 

Kartą kaimo pirtelėje (gal Anykščiuose?), kai iš odos garu ir vantomis buvo visi 
nelabieji išvaryti, o sielose liko tik tyriausios mintys, uošvis Tomas (tarmiškai Tamas) 
paklausęs:

– Kodėl, Untanai, dabar nerašai taip, kaip anksčiau?..
Rašytojas atsakęs ne iš karto:
– Stasiuko areštas, Tamai, neleidžia...
Tada prieš kruvinojo Raudonojo imperatoriaus savivalę atsispirti nepajėgė ne 

tik žmonės, bet ir tautos: jis ne teisė, o žudė ir naikino. O Stasiuko kaltė? Jis – bu-
vęs Nepriklausomoje Lietuvoje sportininkas ir sportininkų organizatorius. O tas jau 
griovė Kruvinosios imperijos pamatus.

Sovietinės prievartos siaubingasis purvas, užtėkštas ant gražiojo Sėlių krašto, 
– ne visada Aukštaitijos pirtelėse buvo nuplaunamas. Plačiau apie šį pokalbį nesi-
aiškinau. Atminimus uošvis nusinešė į Amžinatvę. O gaila! Dažnai gailestis ateina 
pavėluotai. Matyt, kad mane, žemaituką, aukštaitiška vanta gailėdamiesi plakė?!. 

GyVaSIS LItERatūRInIS tIL-
TAS tarp Anykščių ir Ukmergės – tai 
žmonės, kurie savo gyvenimu ir kūry-
ba nuolat remiasi tai į vieną, tai į kitą 
jiems artimą žemės kraštą. 

Jie ir gyvenime, ir kūryboje ly-
giai pamaloninami, kai pavadinami 
ir anykštėnais, ir ukmergiškiais, nes 
tam suteikia progos įvairūs gyvenimo 
vingiai. 

Literatūrinė bendrystė juos įkve-
pia, įpareigoja, paremia ir suvienija. 
Taip jie drauge pasijunta vidurio Lie-
tuvos aukštaičiais, gaiviu žodžiu ar 
tyru jausmu atlyginančiais juos išug-
džiusiai gimtajai žemei. 

Gintautas STANKAITIS (g. 1936 
m.) – teisininkas, poetas, visuome-
nininkas. Gimė, augo ir mokėsi Jur-
barko rajone, 1963 m. baigė studijas 
Vilniaus universitete ir įgijo teisininko 
išsilavinimą. 

Nuo 1963 m. gyveno Vilkavišky-
je, kur porą metų dirbo Vilkaviškio ra-
jono Darbo žmonių deputatų tarybos 
Vykdomojo komiteto sekretoriumi, 
paskui 1965-1982 m. buvo Vilkaviš-
kio rajono Liaudies teismo teisėjas. 

Nuo 1982 m. iki šiol G. Stankai-
tis gyvena Ukmergėje, 1982-2005 
m. dirbo advokatu, nuo 2005 m. yra 
pensininkas, laisvas rašytojas, poe-
tas, daugiau kaip 10 knygų autorius. 
1989-1991 m. jis buvo Lietuvos Sąjū-
džio Seimo narys, atstovavęs Ukmer-
gės rajonui, Ukmergės Sąjūdžio Ta-
rybos narys. 1991-1999 m. jis buvo 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
savanoris. G. Stankaitis yra Lietuvos 
Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos 
narys, Ukmergės literatų draugijos 
„Versmė“ valdybos narys, Deltuvos 
kultūros almanacho „Eskizai“, kurį 
leidžia Ukmergės kultūros draugija, 
kolegijos narys.

Su žmona medike Vilhelmina, ki-
lusia iš Anykščių krašto, jis užaugino 
tris sūnus.

Paskutinis žodis
Ištarki paskutinį žodį,
svariausią žodį iš visų,
kuriuo mylėjai ir paguodei,
kuriuo palaimintas esu,

kuriuo globojai ir vedeisi
per lauko įgriovas kreivas,
kai mudu du – maži beteisiai –
kaltes surinkom ne savas...

O laimė jūromis bangavo,
Apokalipsiniu tvanu, –
grįžtu atgal pastogėn savo,
į būtą būklę pareinu.

Teis mudu žemiški teisėjai, –
kad žodis buvo negarbus,
kad niekad nieko netesėjom,
kad nemaldavome stabus.
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Bronislava Šermukšnytė-SEnEC-
KIEnĖ (1929-2005) – gydytoja, literatė. 
Gimusi ir užaugusi Ukmergėje, 1963 
m. baigusi Kauno medicinos institutą, 
ji įgijo vidaus ligų gydytojos išsilavini-
mą ir didžiąją savo gyvenimo dalį pra-
leido Anykščiuose. Ji buvo Anykščių 
poliklinikos gydytoja terapeutė, paskui 
iki pensijos dirbo Anykščių centrinės 
ligoninės vidaus ligų skyriaus vedėja.

B. Seneckienė rašė eiles, buvo 
Anykščių rajono literatų klubo „Mar-
čiupys“ narė. 2004 m. išleista jos kūry-
bos rinktinė „Širdžiai nerimstant“.

Su vyru gydytoju psichiatru ir ne-
urologu Petru Senecku ji užaugino dvi 
dukteris ir mirė 2005 m. kovo 25 d. 
Anykščiuose, buvo palaidota Anykščių 
kapinėse.

Zita BUtKUtĖ (g. 1973 m.) – lite-
ratė poetė. Gimė ir augo I Svirnų kaime 
(Anykščių r.), 1991 m. baigė Kavarsko 
vidurinę mokyklą, paskui Ukmergės 
politechnikos mokykloje įgijo siuvė-
jos specialybę. Nuo 1992 m. iki šiol 
Z. Butkutė dirbo Ukmergės, Kauno ir 
Anykščių siuvimo įmonėse, pastaruoju 
metu siuva savarankiškai. 2003-2007 
m. ji studijavo Utenos kolegijoje, įgijo 
siuvinių technologės išsilavinimą.

Z. Butkutė rašo eilėraščius, nuo 
2002 m. yra Anykščių rajono literatų 
klubo „Marčiupys“ narė. Ji išleido lyri-
kos rinkinėlį „Rasoj laiškai“ (2004 m.).

Zita BUtKUtĖ

Laiškas draugui
Nebaladok į laukujas duris, 
Neužrakintos – turtų neturėjau. 
Kas liko, viską Laikinas suris... 
Tau laišką – lapą rudenio padėjau.

Jis atviras – nerakinu širdies, 
Ir gera tau kalbėti be kartėlio. 
Tikiuosi, džiaugsmas ir tave palies, 
Juk taip mažai radai pasauly gėrio.

Prisimeni, kaip krėtėme lapus, 
Nuo medžių rudenį ant gatvės barstėm. 
Ieškojom to, kas amžiais nepražus... 
Bet krito lapai – laikinumu kartūs...

Ir sužeidė, ir rašėme eiles, 
Ir siuntėm skundus atvirus pasaulin. 
Galbūt po šimtmečio ir tai atras – 
Surinks? Ištyrinės? Pasmerks? Išteisins?

Kas man ir tau, ką šimtmečiai atneš?
Nei tu, nei aš iš to nebegyvensim. 
Ir jeigu šiandien dar rašau eiles, 
Tik dėl tavęs, nes taip skaityti lengva.

Tu draugas man, tau žinią aš siunčiu, – 
Jau sužinojau lobis kur paslėptas.  
Kaip nuostolius turtus šiuos palieku, 
Jau mano džiaugsmo neužtemdys niekas.

Todėl nebelsk į laukujas duris, 
Manęs seniai namai nebesulaiko. 
Užeik, tegul rami tau bus naktis. 
Gėles palaistyk, jei turėsi laiko.

2011 m. vasario 5 d.

Bronislava 
ŠERmUKŠnytĖ-SEnECKIEnĖ

Ligonio pavasaris
Kuprotasis šaltis vadžias jau paleido,
Pabūgęs pavasario mosto, –
Kaip gaila, kad tavo išblyškusio veido
Gaivinanti saulė neglosto.

Gamta tik pabudusi pilką sermėgą
Skubiai nuo pečių nusikratė.
Linksmi giesmininkai į būrį subėgo, –
Tu vienišas sėdi palatoj...

Juk džiaugsmą ir meilę norėtumei gerti
Iš melsvo žibučių vainiko.
Norėtumei žemę apglėbti dar kartą, –
Tokia ji miela tau paliko...

Bet galios nėra, kad tie norai didingi
Nors vienas iš jų kad įvyktų...
Kartėlis aštrus tik krūtinę užtvindo –
Tau darosi liūdna ir pikta.

Jauki palata, bet kalėjimo sienos
Jaukesnės gal kaliniui būtų?
Su karčia dalia kad neliktumei vienas,
Tau atnešu pirmą žibutę...

Medicinos sesuo
Į palatą įlėks kaip plaštakė balta,
Jums visuomet maloniai šypsosis –
Ne jausmų ji lėlė, ne afišų lenta –
Nesuprasit gyvenimo josios...

Kur skausmai, aimana, ji išgirs visada,
Ir žodžiu, ir širdim ji pagydys.
Nors jai pačiai dažnai ašarėlė šalta
Nejučiomis skruostais nusiritins...

Jei vaitosi kada, jos švelnutė ranka
Tau ir vaistų atneš, ir apklostys,
O jos žvilgsnis gilus ir tas šypsnis tylus
Tavo sužeistą širdį paglostys...

Bet ir kas per viena ta būtybė jauna?
Gal nežinoma kino artistė?
Jei paklaustumei ją, ji vilčių kupina, –
– Medicinos sesuo, – atsakytų...

Gintautas STANKAITIS

Sėlių mergaitei
Pietinių Sėlių mergužėlę,
mielos širdies, akių gerų, –
Lemties valia gentis atkėlė
prie baltų žemių ežerų.

Duok ranką, juodaake Sėle, –
Sėlijos priskardenk dainų, –
mes būsime laimingi vėlei
prie Aukštaitijos ežerų.

Eime, pamynus blogį, pyktį,
minčių priaudus daug tyrų, –
garbingos meilės pasitikti
prie Aukštaitijos ežerų.

Mūs dainos, pasakos – pakančios:
medaus pakvimpa nektaru, –
jokie grobikai nesupančios
gimtųjų sėlių ežerų.

Palaiminki būtovės seką,
priglausk Praamžiška ranka:
tegu čia šventos upės teka,
šaltiniai meldžias nesenką...

Zita Butkutė literatų šventėje “Kas švyti vasario nakties danguje?” 2009 m. 
vasarį. Foto: TK. 
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Vincas LUKŠa

Mamai
Tu išėjai, netarusi „Sudievu...“,
Ir būk rami tarp dvasių žiburių:
Turiu jau aš, mamyte, savo dievą,
Tiktai tavęs, deja, jau neturiu.

Tu gyveni tarp dvasių pasikėlus.
Nors mums neregima, tačiau esi.
Tau galvą puošia baltas šalikėlis,
Tarp pirštų – poteriukų šnaresys.

Jau negirdžiu tavęs, mamute, brazdant
Ir nežinau, kaip sekasi ten tau,
Tiktai paglostau kartais tavo lazdą,
Senąsias nuotraukas pasivartau.

Dabar matai, mamut, 
                                      pas mus kaip želia?
Kiekvienas vaikštom paskirtais keliais.
Pasaugosiu aš tavąjį kryželį
Čia, žemėje, 
                  kiek man Aukščiausias leis.

***
Lakštingalos dainoj  
                             tiek jaudulio prižerta.
Be sielų išgirstų mes šitokie vieni.
Gyvenimų pulkai pulkų – 
                               po kryžiaus ženklu,
Čia pat – save pametęs meilėj kurtinys.

Saloms negimti, 
                         smarkiai liūtims įsišėlus.
Danguj – tik debesiukų nosinių gausa.
Galbūt tik vienos žvaigždės 
                                      būna be šešėlių,
Jausmų šešėliams besikaupiant mumyse.

Kampai raudoni prieky posūkius parodo.
Bažnyčių bokštai 
                           moko neprarast savęs.
Gyvenimas – tai galimybė ir dar progos
Save kitiems surasti ir link meilės vest.

Žalias blankina gal tik mėlynosios būtys.
Alpsta žemė užmaršumuos debesų.
Nebus – 
        kad kada nors pasaulyje nebūtum,
Jei sykį ten buvai, šnabždėdamas „Esu“.

algirdas RaŽInSKaS

Iš mano laiškų-dienoraščių

2010 m. kovo 18 d.
(...) Va, ir sugrįžau iš savo „didžiosios paskutinės kelionės“, kuri pareikalavo ne 

tik fizinių jėgų, bet ir dvasinių. 
Į paskutinę kelionę, į Šeduvą, savo sielos brolio Vytauto jau negebėjau palydėti, 

bet iš gimtosios Ukmergės – taip. Iš Ukmergės į namus grįžau maršrutiniu autobu-
su, nors sesuo bandė mane pavėžinti iki namų lengvuoju automobiliu. Ir tuo labai 
didžiuojuosi, nors tenka sukąsti dantis ir tylėti. 

Vytautas pragyveno vienišas, be šeimos, paklaustas apie tai, juokaudamas išsi-
sukdavo, jog negalįs suteršti bajoriško kraujo, man reikia bajoraitės – bet kur tokią 
rasti. Savo giminę jis kildino net iš 1090 metų, 1525 metais Lenkijos karalius, be-
rods Žygimantas Senasis, irgi iš tos pačios giminės, jo šeimai suteikė „Weniavos“ 
herbą. Originalų suteikimo raštą šeima išsaugojo iki mūsų dienų, Vytautas jį pado-
vanojo VU bibliotekai, pasitenkindamas jo kopija. Buvo Lietuvos karališkosios ba-
jorų sąjungos senato narys ir Lietuvos Garbės bajoras. Dirbo Ukmergės ligoninėje 
klinikiniu biologu, daugelį metų vadovavo laboratorijai, buvo aktyvus saviveiklinio 
teatro aktorius, publicistas, išleidęs dvi prisiminimų knygas. Didžiuojuosi tuo, jog 
prie šių knygų sudarymo ir leidybos prisidėjau ir aš, „Eskizų“ redakcijos ilgametis 
narys... 1949-1953 metais tarnavo povandeniniame laive Sovietų kariuomenėje. 

Nuo jaunystės, paauglystės dienų jis visaip skatino mane kurti, ilgus metus bu-
vome kaimynai, paskui, nors gyvenome skirtinguose miesteliuose, bendravome 
iki paskutinių dienų, lankydavome vienas kitą, kai tai daryti dar galėjome, vėliau 
telefonu ir laiškais. Albinas, ukmergiškis fotomenininkas ir poetas, palydėjo Vytautą 
iki kapo duobės Šeduvoje, iš ten parvežė ir Vytauto gyvenimo meilės vardą – Emili-
ja, kurį taip skrupulingai saugojo savo širdyje visą savo netrumpą gyvenimą. Mirė, 
eidamas 81 metus, taip ir neištaręs jo mums, atvirumo akimirką tik tardamas: „Ach, 
toji gimnazijos klasės mergaitė“. Jos rankdarbį, kryžiuku siuvinėtą jūreivį, įrėminęs 
saugojo savo bute ant sienos visą gyvenimą. 

Liūdnos laidotuvės – bet kokios jos liūdnos vienišiaus. Jį palydėti atvažiavo iš 
Kauno sesers sūnus su žmona. Sesuo insulto prikaustyta prie lovos, brolis 90-metis, 
aklas, senelių namų  išlaikytinis. Tik bendradarbiai, draugai, bendražygiai, kaimy-
nai, o ir jų – tik saujelė. Albinas pasakojo, jog Šeduvoje pasitiko apie 15 pagyve-
nusių žmonių, tarp jų buvo ir Vytauto meilė – Emilija. Nė vieno veido iš valdžios 
žmonių, nors Vytautas buvo Vlado Šlaito literatūrinės premijos laureatas, aktyvus 

Vincas LUKŠa (g. 1937 m.) – mo-
kytojas, poetas, visuomenininkas. 

Gimęs ir užaugęs Švenčionių rajo-
ne, baigęs Adutiškio vidurinę mokyklą, 
1964 m. Vilniaus pedagoginiame insti-
tute jis įgijo lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojo išsilavinimą. 1964-1971 m. 
V. Lukša dirbo Veprių (Ukmergės r.) vi-
durinės mokyklos direktoriumi, paskui 
1971-1974 m. gyveno Anykščių rajo-
ne, Juostininkuose, kur sukūrė šeimą ir 
dirbo Juostininkų aštuonmetės moky-
klos direktoriumi. Jis įrenginėjo baigtą 
statyti naują šios aštuonmetės mokyklos 
pastatą, sukaupė jam baldus ir mokykli-
nį inventorių.

 Vėliau jis trumpai dirbo pedagogi-
nį darbą Šiauliuose, kol 1975 m. grįžo 
į Veprius, kur porą dešimtmečių dirbo 
kaimo profesinėje technikos mokyklo-
je, buvo mokymo dalies vedėjas, direk-
toriaus pavaduotojas. 

1994-1995 m. V. Lukša dirbo Visa-
gino „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje 
lietuvių kalbos mokytoju, nuo 1995 m. 
keletą metų buvo Visagino miesto savi-
valdybės Švietimo skyriaus vyriausiasis 
specialistas, kol išėjo į pensiją ir grįžo 
gyventi į Sietynų kaimą šalia Veprių. 
Nuo 2006 m. iki šiol jis dirba Ukmergės 
Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Sližių 
filialo vyresniuoju bibliotekininku.

Jis yra Tėvynės Sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų narys, aktyvus 
visuomenininkas, Veprių bendruome-
nės pirmininkas. 

V. Lukša rašo eiles, yra Lietuvos 
mo kytojų literatų draugijos „Spindu-
lys“ na rys ir pirmininkas, Rytų Lietuvos 
poetų sambūrio dalyvis. Nuo 1995 m. 
jis išleido per 20 poezijos knygų, savo 
kūrybą publikavo rinkiniuose, pagal jo 
eiles sukurta dainų, tarp jų – ir Visagino 
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos him-
nas (muzika Vytauto Juodagalvio) bei 
Visagino „Verdenės“ vidurinės moky-
klos himnas (kartu su Alina Orlova).

Su žmona mokytoja Elvyra jis užau-
gino dvi dukteris ir sūnų.
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Ukmergiškių kūrybos židinyje

Iš Anykščių etiudų. Foto: Albinas Kuliešis.

albinas KULIEŠIS

Anykščių klevai
Algirdui

Ach kaip pavydžiu tau
Tu geltonų klevų
Kurie šaknim
Šventosios liemenį paglosto
Juk nebereikia laukt
Kol dangų jie parems
Jie jau sargybiniai
Prie tavo sielos uosto
Bažnyčios bokštai 
Tyliai skęsta vandeny
Tavasis bokštas
Virš klevų viršūnių
Ateis 
Nakčia 
Nužengs į jį
Tava mergaitė 
Su glėbiu ramunių......

Ukmergės pilietis, tik mirtis sutrukdė jam gauti Ukmergės piliečio garbės vardą. 
Grįžau, parsiveždamas ketureilį, kuris suskambo šarvojimo salėje:
„Išneš mane, paliks mirties ir vaško kvapas,
Skuboj pabirę žiedlapiai, jau laikas amžinybėj slepias,
Viltis palinkusi prie ką tik supilto kapo,
Skivytai žodžių, kurie tiesa taip ir netapo“.

2010 m. rugpjūčio 24 d.
(...) Vilkmergėlė ir jos pakrantės, Saulėkalnis (piliakalnis), Ukmergės senamies-

tis neatpažįstamai pasikeitę. Iškirsti Saulėkalnio klevai, Vilkmergėlė – gelžbetonio 
latake, iškirsti vienuolyno parko medžiai, Kauno ir Vienuolyno gatvės liepos, Žuvų 
gatvės brukas išardytas ir išklotas betoninėmis trinkelėmis, visur jos, kaip ir anks-
čiau brukas buvo užpiltas asfaltbetoniu. 

Nė vieno vaikystės draugužio nebeliko, visi išskubėjo į anapus, tarsi nujautę 
tuos nesugrąžinamus pokyčius. Vilkmergėlės srovėje sustatytos granitinės skulp-
tūros, kaimyninio namo rūsyje įrengta kavinė su lauko terasa į Vilkmergėlę ir Sau-
lėkalnį. Palikusi sužalota liepa, mano ir tėvelio sodinta, Vytauto sodinti berželiai 
Vilkmergėlės kranto šlaite prie šiandieninės kavinės terasos. Likusios ir tos pačios 
pusrūsio durys, pro kurias išnešė pasmaugtą nepaprasto žavesio moterį (mes, gatvi-
niai, nuraukėme apie šį dalyką, nes aplinkiniai vyrai dėl jos buvo pametę galvas), o 
paskui ją išvarė basą jos vyrą, iš pavydo nužudžiusį savo gražiąją žmoną. Jis basas, 
susiėmęs už galvos, sulinkęs vis kartojo: „O kaip aš ją mylėjau…” Įsiutusi minia 
reikalavo jo mirties, augaloti milicininkai jį nusivarė. 

Beveik nepasikeitusi išliko Kalvių gatvelė, kuri vinguriuoja šalia Vilkmergėlės, 
net jos grindinys tas pats, pats senamiesčio centras. O ir išlikusio pusrūsio durys 
veriasi į Kalvių gatvelę, kurios pradžioje statoki laiptai į Vytauto gatvę. Lipant ža-
viajai, išdykėlis vėjokšnis dažnai pakeldavo josios suknelę ir atsiverdavo Rojaus ir 
pragaro vartai visiems, dėl jos pametusiems galvas. O iš kaimyninio namo trečio 
aukšto lango, nuo Vilkmergėlės pusės, bevalydama langų stiklus, iškrito tarnaitė 
kupriukė ir prigėrė Vilkmergėlės duburyje. Dar vieną auką Vilkmergėlė pasiglemžė 
–  jaunutę mergaitę, žaidusią šalia putojančios ir įsiutusios upelės per didįjį potvynį 
penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, dar nusinešė ir dalį gatvelės su me-
diniais namukais šalia Saulėkalnio. Laikas išgriovė daug tvorų ir daug obelų, kurių 
vaisius mėgdavome skanauti, sulindę į svetimus sodelius…

Vežimaitį turiu naują, bet jis labai nestabilus, vos nedidelė įkalnė – ir galima ap-
virsti aukštielninkai su visu vežimaičiu. Išbandęs vis dar nesiryžtu juo pasivažinėti, 
sūnus žadėjo įtaisyti kokį atspyrį, kad nevirstų. 

Atbildėjo broliai sausų pusryčių valgyti, mama jiems draudžia, o senelis – ne, 
tai drauge pavalgę, matyt, pulsime grožio miegelio. Tad tenka mano rašymą laiki-
nai pertraukti. Broliai nurimo ir, rodosi, sumigo, nors vyresnis moka ir pavaidinti, 
sako: „Seneli, aš pats užsimigdysiu, bet, žinai, nesiseka…” Matyt, ir šįsyk nesiseka, 
bet jaunėlis tikrai užmigo. (...)

albinas KULIEŠIS (g. 1959 m.) – 
fotografas, fotomenininkas, literatas 
poetas. Gimė, augo, dabar gyvena ir 
kuria Ukmergėje. Nuo mokyklos metų 
fotografuoja, studijavo fotografijos 
meną Vilniuje, nuo 1982 m. dalyvauja 
fotoparodose. Savo jis kūryboje puikiai 
derina meninę fotografiją ir poeziją. Jo 
darbai pasklido po privačias Europos 
šalių, JAV ir Australijos kolekcijas. 1991 
m. Ukmergės senamiestyje jis įkūrė fo-
tostudiją „Žvilgsnis“, yra jos savininkas. 

A. Kuliešis parengė ir išleido dau-
giau kaip trisdešimties leidinių, tarp 
jų fotografijų albumą „Kelionės po 
Lietuvą akimirkos“ ir poezijos knygą 
„Žodžiai, kuriais tu netikėjai“. Jis yra 
nuolatinis poezijos vakarų rengėjas ir 
dalyvis, Ukmergės kino ir fotoklubo 
„Horizontas“ įkūrėjas ir vadovas, Lie-
tuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjun-
gos narys, Ukmergės kultūros tarybos 
narys, bendradarbiauja leidžiant Del-
tuvos kultūros almanachą „Eskizai“ ir 
Rokiškio krašto kultūros žurnalą „Prie 
Nemunėlio“.

n
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UKMERGĖ

Ukmergiškiai Anykščiuose
1956 m. į Anykščius kaip kuriamos spaustuvės vedėjas 

atvyko spaustuvininkas Aleksandras DŪDA (1926-2003). 
Gimęs ir vaikystę pra-
leidęs Ukmergėje, 
nuo 1935 m. jis augo 
Kaune, kur persikėlė 
jo tėvai, nuo 1940 m. 
dirbo mokiniu Kauno 
valstybinėje „Spindu-
lio“ spaustuvėje, su-
sipažino su rankiniu 
tekstų rinkimu, o nuo 
1943 m. pradėjo rinkti 
knygų tekstus linotipu. 
Nuo 1946 m. A. Dūda 
dirbo „Žaibo“ spaus-
tuvės linotipininku, 
rinko Lietuvos dien-
raščio „Tarybų Lietu-
va“ tekstus, paskui iki 
1952 m. dirbo „Varpo“ 
spaustuvėje, nuo 1950 
m. buvo aukščiausios 
8-osios kategorijos linotipininkas. Keletą metų padirbėjęs 
Panevėžyje ir Kuršėnuose, A. Dūda įsikūrė Anykščiuose ir 
buvo žinomas kaip aukščiausios kvalifikacijos XX a. Anykš-
čių spaustuvininkas. 1956-1960 m. jis buvo Anykščių spaus-
tuvės vedėjas, pats suremontavo nacionalizuotą ir spaustuvei 
pritaikytą buvusios kalvės pastatą, ruošė jaunus linotipi-
ninkus, pats taisydavo sugedusias spausdinimo mašinas. 
Anykščių spaustuvę prijungus prie Ukmergės spaustuvės, 
A. Dūda dar tris dešimtmečius dirbo linotipininku, pasižy-
mėjo ypatingais profesiniais sugebėjimais, tiksliai, greitai 
ir be klaidų rinko tekstus, galėjo dirbti su visais spaustuvės 
įrengimais ir pats juos sutaisyti. Su žmona Anykščių spaus-
tuvės brigadininke Eugenija užauginęs sūnų spaustuvinin-
ką ir radiotechniką Algimantą Dūdą ir dukterį ekologę Jo-
lantą Dūdaitę-Kurgonienę, mirė 2003 m. rugpjūčio 14 d. 
Anykščiuose, palaidotas Anykščių kapinėse šeimos kape 
šalia anksčiau mirusios žmonos. 

Trisdešimtmetis A. Dūda, atvykęs į Anykščius, 
savo darbo kabinete spaustuvėje. Foto: TK archyvas.

Apie 1957 m. į Anykščius persikėlė ir čia užaugo kariškis 
aviatorius Vilhelmas KAVALIAUSKAS (g. 1948 m. liepos 
15 d.). Iš Ukmergės kilęs ir ten vaikystę praleidęs, 1965 m. 
jis baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą, o moky-
kliniais metais susidomėjo aviamodeliavimu, lankė Algirdo 
Kovaliūno suburtą kambarinių aviamodelių konstruktorių 
būrelį, kaip komandos narys dalyvaudavo aviamodeliuoto-
jų varžybose. 1965-1969 m. jis studijavo Jejsko (Krasnodaro 
kraštas, Rusija) karo aviacijos lakūnų mokykloje, įgijo piloto 
kvalifikaciją, vėliau tęsė tarnybą įvairiuose aviacijos daliniuo-
se, kol 1990 m. pabaigoje pasitraukė iš karinės tarnybos ir 
grįžo į Lietuvą. 1990-1991 m. jis dirbo Sporto ir technikos su-
sivienijime „Vytis“ prie Lietuvos Respublikos Kra to apsaugos 
departamento, buvo generalinio direktoriaus pavaduotojas, 
1991-1992 m. buvo „Lietuvos aeroklubo“ tarnybos pirminin-
ko pirmasis pavaduotojas. Nuo 1995 m. iki  šiol V. Kavaliaus-
kas yra pulkininkas, nuo 1996 m. išėjo į atsargą. Su žmona 
Olga jis užaugino sūnų ir dukterį.

1958 m. tėvų į Anykščius atvežtas būsimasis pedagogas 
ir dailininkas Arūnas VILKONČIUS (g. 1955 m. balandžio 
5 d.) čia užaugo ir gyvena iki šiol. Jis gimė Ukmergėje ten 

dirbusių miškininko Ipolito Vilkončiaus (1927-2007) ir mo-
kytojos Angelės Sližytės-Vilkončienės (g. 1928 m.) šeimoje, 
paskui augo Anykščiuose, baigė Jono Biliūno vidurinę moky-
klą, Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultete įgijo pieši-
mo, braižybos ir darbų mokytojo išsilavinimą. Studijuodamas 
susidomėjo aviacija ir lankė aviatorių klubą. Grįžęs į Anykš-
čius, 1978-1981 m. A. Vilkončius dirbo mokytoju Kurkliuo-
se ir Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, kol 1982 m. buvo 
paskirtas tuo metu įsteigto Tarpmokyklinio gamybinio moky-
mo kombinato direktoriumi, vadovauja šiai kelis kartus per-
tvarkytai įstaigai iki šiol, nuo 1993 m. yra Anykščių kūrybos 
ir dailės mokyklos direktorius, kompozicijos mokytojas. A. 
Vilkončius tapo paveikslus, naudodamas originalią tapybos 
štampavimo techniką, kūrinius eksponuoja dailės parodose, 
kolekcionuoja antikvarinius buities reikmenis, radijo imtuvus, 
rekonstruoja senovinę techniką ir transporto priemones. Su 
žmona pedagoge Zita jis užaugino du sūnus. 

1968 m. į Kavarską (Anykščių r.) atvyko ir čia likusį 
gyvenimą praleido, dirbo ir kūrė mokytojas ir rašytojas 
Kęstutis ARLAUSKAS (1936-2009). Gimęs 1936 m. kovo 
4 d. Ukmergėje, augo 
Širvintose, paskui Žel-
voje (Ukmergės r.), kur 
1954 m. baigė viduri-
nę mokyklą. Metus pa-
dirbėjęs rusų kalbos ir 
fizinio lavinimo moky-
toju Šešuolių (Ukmer-
gės r.) septynmetės 
mokyklos, studijavo 
Vilniaus pedagoginia-
me institute, įgijo istorijos bei rusų kalbos ir literatūros moky-
tojo išsilavinimą. Pedagogo praktikos įgijęs Raseinių ir Širvin-
tų rajonuose, pradėjęs rašyti ir publikuoti periodikoje prozos 
kūrinius, 32-ejų metų K. Arlauskas visam likusiam gyvenimui 
tapo kavarskiečiu, dirbo mokytoju Kavarsko ir Kurklių mo-
kyklose, aktyviai dalyvavo kultūrinėje veikloje, bendradar-
biavo spaudoje. Jo iniciatyva gimė poezijos skaitymų per 
Jonines prie Kavarsko Šv. Jono šaltinio tradicija. Nuo 1987 
m. jis pasitraukė iš pedagoginio darbo ir ėmėsi vien tik kūry-
binės veiklos, buvo rajono laikraščių kūrybinis darbuotojas, 
rengė kraštotyros reportažus iš Anykščių rajono kaimų. 1981 
m. išleidęs pirmąjį apsakymų rinkinį „Užtvanka“, paskui jis 
parašė ir išleido dar dvi dešimtis knygų: daugiausia romanų, 
apsakymų ir apysakų tolimos ar itin artimos istorijos tematika. 
Nuo 1991 m. K. Arlauskas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos 

A. Vilkončius su kolegėmis dailės pedagogėmis parodoje 
2008 m. Foto: TK.
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narys, ilgą laiką – vienintelis Anykščių rajone gyvenęs profesi-
onalus rašytojas. Su žmona istorijos mokytoja Irena sulaukęs 
auksinio vedybų jubiliejaus ir užauginęs dukterį lituanistę ir 
savo kūrybos redaktorę Ritą Juchnevičienę, K. Arlauskas mirė 
2009 m. rugsėjo 12 d. Kavarske, jo kapą Kavarsko kapinėse 
ženklina juodo akmens paminklas ir antkapinė plokštė – at-
versta knyga su įrašais. 

1972 m. į Anykščius gyventi, dirbti ir kurti atvyko 
statybininkas ir literatas poetas, kultūros organizatorius 
Algirdas RAŽINSKAS (g. 1945 m. sausio 13 d.). Pa-
ežeriuose (Ukmer-
gės r.) gimęs, paskui 
Ukmergėje užaugęs, 
jaunystėje jis pradė-
jo dirbti statybininku, 
įgijo pramoninių ir 
civilinių pastatų tech-
niko-technologo spe-
cialybę. Nuo 1972 m. 
A. Ražinskas daugiau 
kaip du dešimtmečius 
dirbo Anykščių staty-
bos įmonėse, kol dėl 
pablogėjusios sveika-
tos turėjo pasitraukti 
iš darbo ir visą savo 
laiką paskyrė literatū-
rinei kūrybai, kultūri-
nei veiklai ir leidybai 
organizuoti. Nuo 1999 m. jis yra Anykščių rajono literatų 
klubo „Marčiupys“ narys, nuo 2007 m. – ir šio klubo tary-
bos narys bei vadybininkas. Jo iniciatyva užmegzti ir plė-
tojami kultūriniai ryšiai tarp Anykščių ir kitų rajonų literatų 
klubų, rengiamos išvykos ir bendri literatūriniai vakarai. 
Jis išleido keturias savo poezijos knygas, rengia spaudai ir 
leidžia kitų Anykščių krašto literatų kūrybą, pats įrišdamas 
jų knygas. A. Ražinsko kultūrinė ir literatūrinė veikla 2006 
m. buvo įvertinta Teresės Mikeliūnaitės Anykščių kultūros 
premija. Su žmona prekybininke Maryte jis užaugino duk-
terį ir sūnų. 

Tradiciniuose vasario skaitymuose 2009-ųjų žiemą A. 
Ražinskas įsikūnijo į bajoro Nykščio įvaizdį. Foto: TK.
1977 m. į Svėdasų (Anykščių r.) mokyklą atvyko dirbti 

mokytojas Alvydas KIRVĖLA (g. 1955 m. liepos 17 d.). 
Ukmergėje gimęs, paskui Kavarsko (Anykščių r.) vidurinę 
mokyklą ir  Vilniaus pedagoginį institutą baigęs istorijos ir 
visuomenės mokslų mokytojas nuo 1984 m. buvo Svėdasų 
vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
Nuo 1985 m. iki šiol jis yra Svėdasų vidurinės mokyklos, 
nuo 2006 m. – Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
direktorius, šiuo metu ilgiausiai Anykščių rajono švietimo 
įstaigai vadovaujantis pedagogas. Su žmona mokytoja 
Daivute jis užaugino sūnus Deividą ir Evaldą.

1977 m. į Anykščius kaip įmonės vadovas atvyko inži-
nierius statybininkas Alvydas BITINAS (g. 1944 m. birže-
lio 10 d.). Ukmergėje gimęs ir Anykščiuose užaugęs, Jono 
Biliūno vidurinę mokyklą ir studijas Kauno politechnikos 
instituto Vilniaus filiale baigęs A. Bitinas trejus metus dir-
bo Vilniaus gelžbetoninių atramų gamykloje darbininku, 
1973-1977 m. buvo Energetikos statybos tresto vyresnysis 
inžinierius. 1977 m. po tėvo Teodoro Bitino (1917-1977) 
mirties jis buvo paskirtas eiti jo pareigas – dirbti Anykščių 
mechanizuotos kolonos viršininku, po įmonės privatizavi-
mo tapo akcinės bendrovės „Anykščių energetinė statyba“ 
generaliniu direktoriumi ir juo dirba iki šiol. Jis yra Naci-
onalinės elektros energetikos asociacijos valdybos narys, 
2001-2006 m. buvo Anykščių verslo tarybos narys ir pir-
masis šios tarybos pirmininkas, nuo 2006 m. iki šiol yra 
Anykščių vadovų klubo narys, Anykščių Jono Biliūno gim-

nazijos Garbės galerijos narys. Su žmona gydytoja Regina 
Kriūkaite-Bitiniene jis užaugino sūnus teisininką ir valsty-
bės tarnautoją Audrių ir fiziką Teodorą. 

1977 m. į Anykščius atvyko inžinierius ekonomistas, 
sporto ir savivaldos organizatorius Ričardas SARGŪNAS 
(g. 1954 m. rugsėjo 1 d.). Ukmergėje gimęs, Želvoje 
(Ukmergės r.) užaugęs ir vidurinę mokyklą baigęs, 1977 m. 
jis gavo Vilniaus inžinerinio statybos institute autotranspor-
to inžinieriaus ekonomisto diplomą su pagyrimu ir beveik 
tris dešimtmečius dirbo Anykščių autotransporto įmonėje, 
po jos privatizavimo – bendrovėje „Antransas“, 1994-2004 
m. buvo šios tarptautiniai krovinių pervežimų įmonės direk-
torius. 1998-2002 m. jis taip pat buvo vežėjų asociacijos 
„Linava“ prezidiumo narys – Aukštaitijos vežėjų atstovas. 
Tuo pačiu metu jis neakivaizdžiai studijavo Lietuvos kūno 
kultūros institute Kaune ir įgijo atletinės  gimnastikos tre-
nerio kvalifikaciją, Anykščiuose įkūrė kelis jaunimo sporto 
klubus ir treniravo rajono jaunimą. 2003 m. jis įkūrė Anykš-
čiuose Darbo partijos skyrių ir nuo to laiko iki šiol yra jo 
pirmininkas. 2004-2006 m. R. Sargūnas dirbo Utenos aps-
krities viršininku, nuo 2009 m. jis yra bendrovės „Jaros sau-
ga“ komercijos direktorius. 2007-2011 m. ir nuo 2011 m. R. 
Sargūnas yra Anykščių rajono tarybos narys, išrinktas Darbo 
partijos sąraše. Su pirmąja žmona Sigita augindamas sūnų 
verslininką Deivį, išsiskyrė ir sukūrė naują šeimą su tarnau-
toja Violeta.

1980 m. Kurklių (Anykščių r.) žvyro karjerą eksploatavu-
sioje įmonėje pradėjo dirbti technologas Kazys DAŠKEVI-
ČIUS (g. 1942 m. gegužės 2 d.). Gimęs Pociūnuose (Prienų 
r.), 1961 m. baigęs Prienų vidurinę mokyklą, jaunystėje jis 
gyveno ir dirbo Kaune, kur taip pat mokėsi Kauno maisto 
pramonės technikume ir įgijo technologo specialybę. 
Sukūręs šeimą su gydytoja odontologe Danute  ir apsigyvenęs 
Ukmergės rajone, 1969-1972 m. K. Daškevičius buvo Pašilės 
vartotojų kooperatyvo pirmininko pavaduotojas prekybai, 
1972-1980 m. – Jasiuliškių internato direktoriaus pavaduoto-
jas ūkio reikalams. Nuo 1980 m. tris dešimtmečius jis dirbo 
Kurkliuose, buvo statybinių medžiagų įmonių susivienijimo 
„Granitas“ Kurklių cecho meistro padėjėjas, meistras, paskui 
– viršininkas. Po šios įmonės privatizavimo ir pertvarky-
mo 1992-2010 m. jis dirbo uždarosios akcinės bendrovės 
Kurklių karjero generaliniu direktoriumi. K. Daškevičiaus va-
dovaujama įmonė pelnė laikraščio „Verslo žinios“ „Gazelės“ 
nominaciją kaip sparčiausiai augusi Utenos apskrities įmonė 
(2005 m.), ji buvo įtraukta į 100 aukščiausią mokumą turėjusių 
Lietuvos įmonių sąrašą. Užauginęs dukterį mokytoją Ritą (g. 
1968 m.) ir sūnų Dainių (g. 1970 m.), jis perdavė šiam tęsti 
savo verslą.

Įsikūręs tėvo darbo kabinete, A. Bitinas perėmė ir per 
dešimtmečius išsaugojo jo darbo aplinką. Foto: TK.
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KAIMYNAI. ANYKŠČIAI IR UKMERGĖ

1985 m. į Anykščius gyventi ir dirbti atvyko verslinin-
kas ir savivaldos organizatorius Alvydas GERVINSKAS (g. 
1962 m. gruodžio 11 d.). Vidiškiuose (Ukmergės r.) gimęs 
ir ten užaugęs, Kauno 
politechnikos institute 
inžinieriaus elektri-
ko išsilavinimą įgijęs 
A. Gervinskas nuo 
1985 m. trumpai dir-
bo Anykščių mecha-
nizuotoje kolonoje 
projektavimo grupės 
inžinieriumi, kol perėjo 
į jaunimo organizacijų 
administracijas, o nuo 
1991 m. ėmėsi verslo. 
1996-2004 m. A. Gervinskas buvo uždarosios akcinės ben-
drovės „Artrio-2“, prekiavusios alkoholiniais gėrimais, Ute-
nos filialo direktorius. Kaip Liberalų ir centro sąjungos narys 
2004-2007 m. jis buvo Anykščių rajono meras, vadovauda-
mas savivaldybei daugiausia dėmesio skyrė Anykščių rajono 
miestų ir miestelių, gyvenviečių infrastruktūriniams projek-
tams, šio krašto viešajam įvaizdžiui gerinti. Baigęs kadenciją, 
jis dirba Šiaulių banko Anykščių klientų aptarnavimo skyriaus 
vedėju. Su žmona verslininke Aušra užaugino dukterį psicho-
logę Liną ir sūnų informologą Aurimą. 

1987 m. į II Svirnų kaimą atvyko ir čia dirbo verslininkas 
ir vadovas Gintaras VILČINSKAS (1961-2008). Gimęs 1961 
m. vasario 11 d. Ukmergėje, baigęs šio miesto 1-ąją vidurinę 
mokyklą bei Lietuvos veterinarijos akademiją, jis įgijo vete-
rinarijos gydytojo išsilavinimą ir 1984-1987 m. dirbo pagal 
specialybę Ukmergės rajono kolūkiuose. 1987-1988 m. jis 
buvo Anykščių rajono Staškūniškio tarybinio ūkio direkto-
riaus pavaduotojas, o šį ūkį pertvarkius į kolūkį, 1989-1992 
m. dirbo Svirnų kolūkio pirmininku, buvo paskutinis šio ūkio 
vadovas.  1990-1995 m. G. Vilčinskas buvo išrinktas pirmo-
sios Nepriklausomoje Lietuvoje Anykščių rajono tarybos de-
putatu. 1992-2008 m. G. Vilčinskas buvo Anykščių rajono 
žemės ūkio bendrovės „Viltis“ direktorius, įkūrė ir išplėtojo 
pirmąjį Anykščių rajone privatų žemės ūkio techninio aprū-
pinimo tinklą, atidarė bendrovės specializuotus mažmeninės 
prekybos taškus Anykščiuose ir Ukmergėje. Jis taip pat buvo 
bendrovės „Givibela“ (nekilnojamasis turtas) direktorius, Vil-
niaus pramonės, prekybos ir amatų rūmų tikrasis narys. Su 
žmona socialine darbuotoja Stanislava užauginęs sūnų ir 
dukterį, G. Vilčinskas mirė 2008 m. rugsėjo 2 d. Ukmergėje.

1983 m. Anykščiuose pradėjo dirbti mokytojas, savival-
dos organizatorius Saulius NEFAS (g. 1960 m. gruodžio 8 
d.). Taujėnuose (Ukmergės r.) gimęs ir ten užaugęs S. Nefas, 
baigęs pedagogines studijas, 1983 m. pradėjo dirbti Anykš-
čių Antano Vienuolio ir Viešintų vidurinėse mokyklose istori-

jos mokytoju, nuo 1985 m. buvo vyresnysis mokytojas, nuo 
1993 m. – mokytojas metodininkas. 1985 m. Anykščių Anta-
no Vienuolio vidurinėje mokykloje jis įrengė pirmąjį Lietuvos 
mokyklose Lietuvos istorijos kabinetą, 1990-1995 m. jis dirbo 
Anykščių Antano Vienuolio vidurinės mokyklos direktoriumi. 
1995-1997 ir 1997-2000 m. S. Nefas dvi kadencijas iš ei-
lės kaip Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) atstovas 
buvo išrinktas Anykščių rajono meru, buvo pirmasis politi-
kas, Anykščiuose užėmęs šias pareigas. Jo vadovaujama ra-
jono taryba įgyvendino kelis stambius investicinius projektus: 
Anykščių miesto dujofikavimo, geriamojo vandens gerinimo 
įrenginių statybos, šilumos ūkio pertvarkymo ir modernizavi-
mo. Baigęs antrąją mero kadenciją, 2000-2004 m. S. Nefas 
toliau dirbo Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direkto-
riumi, o nuo 2004 m. iki šiol dirba Lietuvos teisės universiteto 
(dabar – Mykolo Romerio universiteto) Viešojo administravi-
mo fakulteto Viešojo administravimo katedroje, 2004-2009 
m. buvo lektorius, nuo 2009 m. yra docentas, nuo 2007 m. 
– socialinių mokslų, vadybos ir administravimo daktaras. Su 
žmona pedagoge Dangira užaugino dukteris Gintarę, Rūtą ir 
Eglę bei sūnus Mindaugą ir Gediminą. 

1995 m. gyventi ir dirbti į Anykščius persikėlė miškinin-
kas, savivaldos organizatorius Saulius RASALAS (g. 1968 m. 
rugpjūčio 14 d.). Iš Paobelio kaimo (Ukmergės r.) kilęs, Tul-
piakiemyje (Ukmergės 
r.) ir Pagiriuose (Kėdai-
nių r.) mokęsis, paskui 
Lietuvos žemės ūkio 
akademijos Miškų ūkio 
fakultete inžinieriaus 
miškininko išsilavinimą 
įgijęs S. Rasalas me-
tus dirbo Aukštaitijos 
nacionaliniame parke 
inspektoriumi, kol per-
sikėlė į Anykščius ir 1995-2004 m. dirbo Anykščių miškų 
urėdijoje, buvo miško ruošos inžinierius, darbų saugos inži-
nierius, Piktagalio eiguvos eigulys. Nuo 2004 m. iki šiol jis 
yra Anykščių rajono savivaldybės administracijos Andrioniš-
kio seniūnijos seniūnas. Jo iniciatyva Andrioniškis 2011 m. 
įgijo teisę į heraldikos simbolius – herbą ir vėliavą. Su žmona 
pedagoge Nele augina sūnus Marijų ir Adomą. 

2005 m. į Anykščius atvyko ir „Anykščių vyno“ bendro-
vės direktoriumi tapo verslininkas Marius GUDAUSKAS 
(g. 1975 m. balandžio 18 d.). Iš Lyduokių (Ukmergės r.) ki-
lęs, Kauno technologijos universitete verslo administravimo 
bakalauro ir vadybos 
magistro išsilavinimą 
įgijęs, M. Gudauskas 
keletą metų dirbo Vil-
niuje, kol laimėjo kon-
kursą vadovauti labiau-
siai žinomai Anykščių 
įmonei ir tapo jauniau-
siu jos istorijoje gene-
raliniu direktoriumi. 
2005-2008 m. jis gyve-
no Anykščiuose ir buvo 
pirmasis baigtos privatizuoti akcinės bendrovės vadovas. Jam 
vadovaujant, bendrovė vėl pradėjo gauti pelno, jo iniciatyva 
buvo plėtojamos vyndarystės kaip garbingo Anykščių krašto 
verslo tradicijos, tęsiama vyno švenčių tradicija. Nuo 2008 
m. M. Gudauskas gyvena ir dirba Vilniuje, yra uždarosios ak-
cinės bendrovės „Eckes-Granini Lietuva“ (sulčių gamyba) ge-
neralinis direktorius. Su žmona anykštėne vadybininke Edita 
augina Anykščiuose gimusį sūnų Joną.

Lietuvos Sąjūdžio Anykščių tarybos lyderis Saulius Ne-
fas anykštėnų mitinge prie kultūros rūmų 1991 m. sausį. 
Foto: Alfredas Motiejūnas, VŽM. n
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Anykštėnai Ukmergėje
1861 m. dvarininkas ir inžinierius Tadas BUTLERIS (1822-

1910) buvo išrinktas pirmuoju Vilkmergės (dabar – Ukmergė) 
apskrities Taikos tarėju 
– tarpininku tarp vals-
tiečių ir dvarininkų. 
Gimęs 1822 m. spalio 
29 Butlerių tėvonijoje 
Repšėnuose (Anykščių 
r.), jis baigė aukštuosius 
susisiekimo inžinerijos 
mokslus, įgijo kelių in-
žinieriaus išsilavinimą, 
dirbo prie naujų kelių 
tiesimo, vėliau įsikūrė ir 
gyveno Labeikių dvare 
(Utenos r.), administra-
vo ir kitus paveldėtus 
dvarus. Jis pasižymėjo 
liberaliomis pažiūro-
mis, siekė ir skatino 
suteikti daugiau teisių 
ir laisvių valstiečiams. Po baudžiavos panaikinimo 1861 m. 
tapęs Vilkmergės apskrities Taikos tarėju,  1863 m. sukilimo 
metu jis turėjo didelę įtaką ir valstiečiams, ir bajorams. Jis su-
kilėlius, davė jiems arklių ir maisto. Už šią pagalbą jis buvo 
ištremtas į Civilską (buv. Kazanės gubernija, dabar – Čiuvaši-
ja, Rusija), o jo dvarai sekvestruoti ir atiteko giminėms, paskui 
parduoti iš varžytynių. Po keliolikos metų grįžęs iš tremties į 
Lietuvą, T. Butleris gyveno žmonos dvare Juchnavoje (dabar – 
Postavų r., Baltarusija). Su žmona dvarininke Kazimiera Šmi-
gelskaite-jis užaugino sūnų kariškį Vladą Butlerį (1867-1945), 
labiau žinomą kaip rašytoją, biografinių romanų ciklo „Už 
ką?“ autorių. Mirė 1910 m. Juchnavoje.

1882 m. Šventupės dvarą netoli Vidiškių (Ukmergės r.) 
nusipirko ir paskui iki gyvenimo pabaigos jį valdė dvarininkas 
Mykolas KOMARAS (1842-1933). Iš Raguvėlės (Anykščių r.) 
dvarininkų Komarų kilęs ir šį dvarą iš tėvo paveldėjęs M. Ko-
maras tapo vienu turtingiausių XIX a. Aukštaitijos dvarininkų. 
Be tėvonijos Raguvėlėje jis valdė ir Poliancų (Anykščių r.), 
Drutoviškių (Tauragės r.), Bartkūniškių (Kėdainių r.), Voviškių 
ir Benediktavos (Ukmergės r.) bei kitus dvarus. Dar perėmęs 
ir Komarų giminės tėvoniją Palėvenės dvarą (Kupiškio r.), ten 
įsikūręs M. Komaras perstatė gyvenamąjį pastatą į prabangius 
rūmus, įrengė oranžeriją ir turtingą biblioteką, turėjusią apie 
5 tūkst. tomų knygų. Šventupės dvarą jis nusipirko 1882 m. 
gruodžio 18 d. Iš varžytynių ir paskui iki gyvenimo pabaigos 
pats su žmona jį valdė, dvarui XIX a. pabaigoje priklausė 497 
dešimtinės (527 hektarai) žemės. Joje buvo įdiegta aštuonlau-
kė sėjomainos sistema su dobilų atsėliu. M. Komaro dvare 

buvo auginami rugiai, miežiai, avižos, žirniai, grikiai, bulvės, 
daug pajamų davė šienas. Dvare buvo laikoma 30 melžia-
mų karvių, 11 jauniklių, bulius, 21 darbinis arklys. Dvarui 
priklausė Medinės, Kroklaukuvkos, Žaliosios, Pavikalnio kai-
mų apylinkės, Mūšios palivarkas su malūnu, žemės Vidiškių 
miestelyje. Su žmona dvarininke Liudvika Valicka-Komarie-
ne užauginęs kelis vaikus, tarp jų – ir Konstantiną Komarą 
(1864-1940), paskutinį Raguvėlės dvaro valdytoją, senatvėje 
M. Komaras perdavė Šventupės dvarą valdyti sūnui Antanui, 
prie jo gyveno ir mirė 1933 m.

1922 m. į Ukmergę dirbti mokytoju atvyko kariškis ir vals-
tybės tarnautojas Jonas RAŠČIUS (1894-1951). Debeikiuose 
(Anykščių r.) 1894 m. sausio 7 d. gimęs ir Panevėžio realinę 
mokyklą baigęs J. Raščius studijavo Sankt Peterburgo (Rusija) 
komercijos institute, kol Pirmojo pasaulinio karo metu buvo 
mobilizuotas į carinės Rusijos kariuomenę, dalyvavo karo 
fronte. 1918 m. grįžęs į Lietuvą, jis iškart išėjo savanoriu į 
Lietuvos kariuomenę, kurioje tarnavo iki 1922 m. ir baigė tar-
nybą kaip kapitonas. 1922-1927 m. J. Raščius dirbo Ukmer-
gės valstybinėje gimnazijoje mokytoju, o 1927 m. buvo pa-
skirtas Ukmergės miesto ir apskrities viršininku, šias pareigas 
ėjo trejus metus. Paskui jis buvo Zarasų bei Biržų apskričių 
viršininkas, 1940-1941 m. gyveno Ukmergėje, kol 1941 m. 
birželio 14 d. buvo suimtas ir išvežtas į Rešotų lagerį (Kras-
nojarsko kraštas, Rusija), ištremta buvo ir jo šeima – žmona 
ir sūnus. Rešotuose J. Raščius buvo kalintas dešimtmetį, 1951 
m. vasario 16 d. perkeltas į Počiotos lagerį (Abakano rajonas, 
Krasnojarsko kraštas), kur ir mirė 1951 m. spalio 1 d.

1926 m. dirbti mokytoju į Ukmergę atvyko pedagogas 
ir rašytojas, rašytojo Jono Biliūno (1879-1907) sūnėnas 
Antanas BILIŪNAS (1905-1970). Gimęs 1905 m. sausio 
2 d. Andrioniškyje 
(Anykščių r.) ir ten bai-
gęs pradžios mokyklą, 
Ukmergę jis paži-
no jau anksčiau, kai 
1919-1925 m. mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje. 
Nuo 1925 m. jis studi-
javo Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune li-
tuanistiką ir istoriją, bet 
studijų nebaigė. Pen-
kiolika metų, iki 1941-
ųjų, A. Biliūnas gyveno 
ir dirbo Ukmergėje, iš 
pradžių buvo Ukmer-
gės žydų gimnazijos 
lietuvių kalbos ir Lie-
tuvos istorijos moky-
tojas, 1938-1940 m. 
– Ukmergės amatų mokyklos mokytojas, o 1940-1941 m. 
dirbo Ukmergės mokytojų seminarijos direktoriumi. Gyven-
damas Ukmergėje, jis dalyvavo Laisvamanių etinės kultūros 
draugijos veikloje, bendradarbiavo spaudoje: „Lietuvos ži-
niose“, „Kultūroje“, „Trečiame fronte“, almanache „Prošvais-
tės“ ir kitur Aušros Varpelio slapyvardžiu paskelbė apsakymų, 
eilėraščių, publicistikos. 1941 m. hitlerininkų jis su žmona 
buvo įkalintas už antifašistines nuotaikas, bet užstojus įtakin-
giems ukmergiškiams buvo išlaisvintas ir persikėlė į Panevėžį, 
kur gyveno iki karo pabaigos. 1944 m. jis grįžo į Ukmergę 
ir 1944-1946 m. vėl buvo Ukmergės mokytojų seminarijos 
direktorius. 1946 m. jis buvo suimtas, nuteistas 5 metams ka-
lėti už vokiečių okupacijos metais spaudoje paskelbtą novelę 
„Mirties traukiniai“ apie sovietinę deportaciją, bet po pusės 

Komarų giminės rezidencija Ukmergės krašte Šventupės 
dvaras sulaukė ir XXI amžiaus.
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metų kalinimo paleistas. Nuo 1947 m. A. Biliūnas gyveno Vil-
niuje ir dirbo Lietuvos knygų rūmuose bibliografu. Po Antrojo 
pasaulinio karo A. Biliūnas buvo Lietuvos rašytojų sąjungos na-
rys, 1968 m. išleido memuarinių vaizdelių rinkinį „Baltieji šešė-
liai“ apie dėdės Jono Biliūno vaikystę ir jaunystę, o 1970 m. – 
autobiografinių apsakymų rinkinį „Puntuko akmuo“. Su žmona 
pedagoge Olga užauginęs dukterį ir sūnų, mirė 1970 m. sausio 
16 d. Vilniuje, buvo palaidotas Andrioniškio kapinėse. 

1941 m. Ukmergės valstybinės gimnazijos tikybos moky-
toju ir kapelionu buvo paskirtas kunigas Eduardas SIMAŠKA 
(1909-2010). Gimęs Pasusienio kaime (Anykščių r.) 1909 m. 
liepos 22 d., mokėsi 
Anykščiuose, baigė 
Ukmergės gimnaziją 
ir Kauno kunigų semi-
nariją, 1936 m. buvo 
įšventintas kunigu. Tęs-
damas studijas, jis gavo 
teologijos licenciato 
mokslinį laipsnį, buvo 
Kauno Kristaus Prisikė-
limo parapijos vikaras 
ir tikybos mokytojas 
Kaune, Moksleivių at-
eitininkų sąjungos dva-
sios vadas. Pirmosios 
sovietinės okupacijos 
metais E. Simaška buvo 
vikaras Kavarske (Anykščių r.), o vokiečių okupacijos laikotar-
pį praleido Ukmergėje, 1941-1945 m. buvo Ukmergės vals-
tybinės gimnazijos tikybos dėstytojas ir kapelionas, 1943 m. 
trumpai dirbo Ukmergės mokytojų seminarijos tikybos dėsty-
toju ir kapelionu. 1943-1944 m. jis buvo ir gimnazistų klasės 
auklėtojas. 1942-1945 m. jis taip pat buvo Šalkavos (Ukmer-
gės r.) koplyčios kuratas, Vyčio apygardos partizanų rėmėjas, 
nuodėmklausys. 1946 m. tarnaudamas Lygumų (Pakruojo r.) 
bažnyčios vikaru, E. Simaška buvo suimtas, nuteistas 10 metų 
nelaisvės kaip politinis kalinys ir ištremtas į Vorkutą, paskui 
perkeltas į Intą (Komija, Rusija), dirbo akmens anglies kasy-
klose. 1956 m. grįžęs iš tremties, E. Simaška tarnavo įvairio-
se Vidurio Lietuvos parapijose, 1977-1986 m. buvo Deltu-
vos (Ukmergės r.) klebonas, 1986 m. Deltuvoje ir Kavarske 
iškilmingai paminėjo savo kunigystės auksinį jubiliejų. Nuo 
1986 m. iki gyvenimo pabaigos jis buvo Šiluvos (Raseinių r.) 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos altarista, išgarsėjo 
įsimintinais pamokslais. E. Simaška buvo Kauno arkivysku-
pijos prelatas, 1990 m popiežius Jonas Paulius II suteikė jam 
Monsinjoro titulą. Jis buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordi-
no Riterio kryžiumi (2004 m.), tapo Raseinių Garbės piliečiu. 
Pasitikęs savo šimtmetį ir būdamas seniausias Lietuvos dva-
sininkas, jis mirė 2010 m. spalio 27 d. Šiluvoje, palaidotas 
Šiluvos bazilikos šventoriuje. 

1950 m. į Ukmergę atvyko ir pradėjo kultūrinę bei peda-
goginę veiklą muzikos pedagogas, vargonininkas ir chorvedys 
Ipolitas DAILIDĖNAS (1920-2008). Gimęs 1920 m. kovo 
21 d. Šapio kaime (Anykščių r.), jis mokėsi Levaniškių (Anykš-
čių r.) ir Raguvos (Panevėžio r.) mokyklose, o nuo 1937 m. 
pradėjo dirbti vargonininku Užugiryje bei Pagiriuose (Ukmer-
gės r.). 1950 m. jis su pagyrimu baigė Kauno Juozo Gruodžio 
muzikos mokyklą ir kaip choro dirigentas daugiau kaip pusę 
šimtmečio kurstė Ukmergės kultūros židinį. 1950-1956 m. jis 
dirbo Ukmergės pedagoginės mokyklos muzikos dėstytoju ir 
moksleivių mišraus choro vadovu. Uždarius šią pedagoginę 
mokyklą, 1956-1976 m. jis buvo Ukmergės 1-osios viduri-
nės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vy-
resniųjų klasių moksleivių chorų vadovas. Jis subūrė pirmąjį 

Ukmergėje berniukų 
chorą, vaikų chorą pa-
rengė 1964 ir 1975 m. 
respublikinėms dainų 
šventėms, o mišrų-
jį – 1964 ir 1969 m. 
respublikinėms moks-
leivių dainų šventėms. 
1976-1980 m. I. Daili-
dėnas dirbo mokytoju 
ir vadovavo chorams 
Ukmergės pagalbinėje 
mokykloje-internate, 
dirbo ir Ukmergės vai-
kų muzikos mokyklo-
je dainavimo moky-
toju. Šalia pedagoginio darbo jis ugdė suaugusiųjų chorus: 
vadovavo Ukmergės rajono švietimo darbuotojų profsąjun-
gos, rajono mokytojų mišriesiems chorams, buvo Ukmergės 
rajkoopsąjungos vyrų ir moterų chorų vadovas, Deltuvos 
(Ukmergės r.) kaimo kultūros namų mišriojo choro vadovas. 
Su Ukmergės meno mėgėjais I. Dailidėnas pastatė kelias ope-
retes, daug metų buvo Ukmergės rajono dainų švenčių orga-
nizatorius ir vyriausiasis dirigentas, rajono muzikos mokymo 
metodinės komisijos pirmininkas. Su žmona mokytoja Ona 
Girnyte-Dailidėniene (1922-2009) užauginęs sūnus inžinie-
rių Vidmantą (g. 1945 m.) ir gydytoją Saulių (g. 1955 m.), 
mirė 2008 m. rugpjūčio 9 d. pas jaunesnįjį sūnų Plungėje, 
palaidotas Ukmergės miesto Dukstynos kapinėse. (Foto

1958 m. į Ukmergę atvyko dirbti dailininkas skulptorius 
ir dailės pedagogas Mykolas STRIOGA (g. 1931 m. kovo 
29 d.). Medžiočių kai-
me (Anykščių r.) gimęs, 
Klaipėdoje, Jonavoje ir 
Ukmergėje augęs M. 
Strioga nuo 27-erių 
metų gyvena, dirba 
ir kuria Ukmergėje, 
1958-1991 m. jis dir-
bo Ukmergės Užupio 
vidurinėje mokykloje 
piešimo ir braižybos 
mokytoju, kol išėjo į 
pensiją. Jis yra sukūręs 
figūrinių kompozicijų, jo keramikos darbai ir medžio skulp-
tūros su metalo fragmentais pasižymi paviršiaus glotnumu, 
plastiškų formų tikslumu ir išbaigtumu. Jo darbai puošia vie-
šąsias erdves, ženklina paminklines vietas: skulptūra pijorų 
vienuoliams šalia Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios, barel-
jefai pirmajam Ukmergės merui, advokatui ir švietėjui Bo-
leslovui Dirmantui, partizanų „Vyties“ apygardos vadui Juo-
zui Krikštaponiui, daktarui Jonui Basanavičiui. Savo darbus 
jis eksponuoja parodose, rengia jas ir su vyresniuoju broliu 
skulptoriumi Leonu Vytautu Strioga. Su žmona biologijos 
mokytoja Irena jis užaugino dukterį vaistininkę Loretą ir sūnų 
inžinierių konstruktorių Dainių. 

1964 m. į Ukmergę dirbti mokytoja atvyko pedagogė, 
kraštotyrininkė ir visuomenininkė Danutė Šilinytė-ŠILINIENĖ 
(1933-2010). Gimusi 1933 m. sausio 15 d. Kunigiškių kaime 
netoli Svėdasų (Anykščių r.), ji mokėsi Kunigiškių J. Tumo-
Vaižganto pradžios mokykloje, baigė Svėdasų vidurinę mo-
kyklą ir Vilniaus pedagoginį institutą. Dešimtmetį padirbėjusi 
Šakių rajone, ji persikėlė į Ukmergę ir ten liko iki gyvenimo 
pabaigos. D. Šilinienė dirbo Ukmergės mokykloje-internate 
mokytoja, aktyviai skelbė blaivybės idėjas, kūrė savo tėviškės 
sodyboje Kunigiškiuose Blaivybės muziejų, organizavo Lietu-
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Meistrą jo dirbtuvėse supa išdai-
linta medžio plastika. Foto: Albi-
nas Kuliešis.
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vos blaivybės sąjūdžio 
suvažiavimą. Dėl ryšių 
su politiniais kaliniais 
ir veiklos blaivybės są-
jūdyje mokytoja buvo 
sovietinio saugumo 
persekiojama, todėl tu-
rėjo palikti pedagoginį 
darbą. Gyvendama 
Ukmergėje, ji aktyviai 
dalyvaudavo šio kraš-
to kultūriniame gyve-
nime, visuomeninių 
organizacijų veikloje, 
daug rašė įvairiems 
spaudos leidiniams, 
savo mintis išsakyda-
vo Lietuvos radijo lai-
dose. Ji surinko daug prisiminimų, nuotraukų, šią kraštotyrinę 
medžiagą dovanojo šalies muziejams. D. Šilinienė parašė ir 
išleido prisiminimų knygas „Prisiminimuose gyvena žmonės“ 
(1996 m.), „Gimtieji Kunigiškiai“ (2002 m.) ir „Testamentas 
ukmergiškiams“ (2003 m.). Palaidojusi anksčiau mirusį vyrą 
politinį kalinį Justiną Šiliną, ji mirė 2010 m. vasario 4 d. 
Ukmergėje, palaidota Svėdasų kapinėse šeimos kape.

1970 m. kunigas Jonas VOVERIS (g. 1913 m. lapkričio 
2 d.) buvo paskirtas 
Taujėnų (Ukmergės 
r.) parapijos klebonu. 
Gimęs Vaičiuliškių kai-
me (Kurklių parapija, 
Anykščių r.), jis mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje, 
studijavo Kauno kuni-
gų seminarijoje, 1939 
m. buvo įšventintas 
kunigu. 1939-1946 m. 
J. Voveris buvo Perna-
ravos (Kėdainių r.) pa-
rapijos vikaras, paskui spartėsi nuo sovietinės valdžios perse-
kiojimų, bet 1947 m. už aktyvią religinę veiklą buvo suimtas, 
nuteistas 10 metų kalėti ir ištremtas į Komiją (Rusija), dirbo įvai-
rius fizinius darbus Verchnekamsko rajone. 1954 m. išleistas į 
laisvę, jis grįžo į Lietuvą, tarnavo keliose parapijose, kol 1970 
m. lapkričio 5 d. buvo paskirtas klebonu į Taujėnus ir šias par-
eigas ėjo  iki 2005 m., yra monsinjoras. Nuo 1992 m. iki šiol 
jo iniciatyva leidžiamas Taujėnų parapijos pastoracinės tarybos 
proginis leidinys „Tėviškėlė“ – kasmet po 6-7 numerius per 
šventes. J. Voveris rašė religinio turinio eiles, išleido keletą vai-
kams ir jaunimui skirtų religinio turinio knygelių, savo kūrybą 
iš pradžių pasirašinėjo pseudonimu N. Sirevo. Nuo 2005 m. jis 
liko Taujėnų parapijos rezidentu, netekęs regėjimo, kiek leidžia 
jėgos, dalyvauja parapijos gyvenime. Nuo 2010 m. rudens jis 
yra vyriausias Kauno arkivyskupijos dvasininkas.

1977 m. Į Ukmergę atvyko dirbti ir čia pasiliko inžinie-
rius ir pedagogas, savivaldos organizatorius Grigorijus 
MALČANOVAS (g. 1947 m. sausio 18 d.). Būdų kaime (Anykš-
čių r.) gimęs,  Lietuvos žemės ūkio akademijoje inžinieriaus hi-
drotechniko išsilavinimą įgijęs G. Malčanovas dešimtmetį dirbo 
Širvintų rajone, kol 1977 m. buvo paskirtas Ukmergės tarybinio 
ūkio-technikumo (vėliau – Ukmergės aukštesniosios verslo mo-
kyklos) direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir šias pareigas ėjo 
iki 2001 m. Baigęs edukologijos magistrantūrą, 2001-2003 m. 
jis buvo Ukmergės Užupio vidurinės mokyklos direktorius, o 
nuo 2003 iki 2011 m., dvi kadencijas iš eilės, G. Malčanovas 
buvo Ukmergės rajono mero pavaduotojas, Lietuvos socialde-

mokratų partijos atstovas rajono taryboje. Nuo 1977 m. iki šiol 
jis dainuoja Ukmergės kultūros centro mišriame chore „Vytu-
rys“, su žmona pedagoge Laimute užaugino du sūnus.

1986 m. Ukmergės 1-osios (Jono Basanavičiaus) vidu-
rinės mokyklos direktoriumi paskirtas pedagogas ir literatas 
Antanas ŠLEIKUS (g. 1933 m. rugpjūčio 8 d.). Iš Sirvydų 
kaimo (Anykščių r.) 
kilęs lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojas 
jaunystėje dirbo Ka-
varsko (Anykščių r.) 
vidurinės mokyklos 
direktoriumi, paskui 
buvo Ukmergės miesto 
mokyklų direktoriaus 
pavaduotojas. 1986-
1991 m. jis vadovavo 
Ukmergės 1-ajai vidu-
rinei mokyklai, jo ini-
ciatyva šiai mokyklai 
1989 m. buvo grąžin-
tas Jono Basanavičiaus 
vardas. A. Šleikus rašo eilėraščius, skelbia juos spaudoje ir 
rinkiniuose, išleido porą savo kūrybos rinkinių, kuriuos pats ir 
iliustravo, nuo 1995 m. yra  Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos 
narys. Su žmona mokytoja Sofija jis užaugino dukterį ir du 
sūnus.

1988 m. Ukmergės civilinės metrikacijos skyriaus vedėja 
pradėjo dirbti Regina Peleckaitė-JACKŪNIENĖ (g. 1957 m. 
kovo 14 d). Kurkliuose (Anykščių r.) gimusi teisininkė užaugo 
ir po studijų Vilniuje liko gyventi Ukmergėje, 1981-1988 m. 
dirbo Ukmergės rajkoopsąjungoje vyriausiąja juriskonsulte. 
Nuo 1988 m. iki šiol ji yra Ukmergės rajono Vykdomojo komi-
teto, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja. R. Jackūnienė nagrinėja šeimos 
genealoginį medį ir pavardžių kilmę, organizuoja savo šeimos 
šventes, puoselėja tradicijas, brangina konservatyviosios šei-
mos įvaizdį ir didžiuojasi, kad jos giminėje nėra išsituokusių 
porų.

2008 m. Krikštėnų dvaro sodybą įsigijo verslininkas Vladas 
Algirdas ŠEMETA (g. 1939 m. rugsėjo 8 d.). Iš Andrioniškio 
apylinkių (Anykščių r.) kilęs inžinierius kelis dešimtmečius dir-
bo Šalčininkų rajono kilnojamojoje mechanizuotoje kolonoje, 
iki 1992 m. buvo jos viršininkas. Po šios įmonės privatizavi-
mo nuo 1992 m. jis buvo akcinės bendrovės „Nalšia“, po šios 
įmonės pertvarkymo – uždarosios akcinės bendrovės „Nalšia“ 
prezidentas ir akcijų bendrasavininkis. Jo vadovaujama statybų 
bendrovė per savo dukterines įmones investavo į nekilnojamąjį 
turtą, buvo Vilniaus viešbučio „City park“, Anykščių viešbučio 
„Puntukas“ savininkė. 2008 m. V. A. Šemeta pardavė bendro-
vės „Nalšia“ akcijas ir pasitraukė iš pareigų šioje įmonėje, in-
vestuodamas į Krikštėnų dvarą, kurį įsigijo su 7,65 ha žemės. 
2008-2010 m. jis rekonstravo apleistą dvaro sodybą, pritaiky-
damas ją turizmo paslaugoms ir kultūrinei veiklai. V. A. Šemeta 
dalyvauja ir Andrioniškio bendruomenės veikloje, remia gim-
tinės projektus. Jo sūnus Algirdas Gediminas Šemeta (g. 1962 
m.) – ekonomistas, Europos Komisijos narys, atsakingas už fi-
nansinį programavimą ir biudžetą.

2008 m. Vidiškių (Ukmergės r.) Švč. Trejybės parapijos kle-
bonu paskirtas kunigas Darius AUGLYS (g. 1979 m. spalio 22 
d.). Mačionyse (Anykščių r.) gimęs, Kavarske užaugęs ir 2004 
m. kunigystės bei teologijos studijas Kaune baigęs D. Auglys 
2005 m. balandžio 3 d. buvo įšventintas kunigu, tarnavo vikaru 
Kauno ir Jonavos parapijose. Nuo 2008 m. jis yra Vidiškių pa-
rapijos klebonas ir Žemaitkiemio (Ukmergės r.) Šv. Kazimiero 
parapijos administratorius.

Anykštėnai Ukmergėje

D. Šilinienė 2008 m. pavasarį pa-
skutinį kartą gimtinėje pasidžiau-
gė žydinčiais sodais. Foto: Vytau-
tas Bagdonas.
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