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MOKYKLA. KLASĖS DRAUGAI

Valerijos Laučytės-Vasaitienės 1 mirties metų sukakčiai

Halina Didžiulytė-moŠinSKiEnĖ

Lygiai prieš trejus metus tuo pačiu metu svečiavausi Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Tai buvo pirmoji mano viešnagė svetur, išgyvenus Brazilijoje 20 me-
tų. Susitikau su giminėmis, su kuriais dar ilgiau nesimatėme – buvom išsiskyrę 
1944 m vasarą. Apraminau ilgesį, viešėdama pas sūnų, kurio irgi nemačiau 7 
metus. O kai jį apvesdinau, palikau saulėtą Angelų miestą, nuvykau į Čikagą, 
kur viešėjau pas savo brolį.

Čia susitikau ir su savo vaikystės drauge Vandute Frankiene-Vaitkevičiene, 
su Joana Andriuliene. Čia pirmą kartą pasiekė mane iš Vašingtono ramus Vale-
rijos balsas – kuklus kvieslys aplankyti, pabuvoti, paviešėti...

Vasara nubėgo nepastebėtai. Nuspalvino ruduo didingus klevus, sunkios 
šermukšnių kekės prisirpo raudonai, berželio lapeliai auksiniu lietumi krito... 
Ir kai didžiuliai skroblai jau veik visai apsinuogino Cicero alėjose šalto vėjo 
gainiojami šaligatviais – išvykau į Filadelfiją pas uošvę ir vyro brolį. 

Čia pirmą kartą susitikome su Valerija, kuri grįždama su vyru iš Putnamo į 
Vašingtoną užsuko manęs pasiimti pas save.

Susitikimas buvo tikras spontaniškas jausmų prasiveržimas, kurio neperduo-
si žodžiais. Juk mudvi buvo išskyręs beveik 30 metų nesimatymo laikotarpis. 
Žmogaus gyvenime tai yra labai ilgas tarpas, ypač moters, nes jis gi pakeičia vi-
są išvaizdą. Aš mačiau prieš save neaukštą apvalainą moterį, labai išblyškusio 
veido, trumpai pakirptais plaukais, tik akių žvilgsnis tas pats – gilus, susimastęs, 
primenąs Baltijos jūros gelmių pasakas. Ir toji santūri šypsena – lygiai ta pati, 
kai ji pasitikdavo mane gimnazijos suole...

Jinai gi matė mane – stambią, tvirtą kaip „pečių“ moterį, triukšmingai besi-
veržiančią audringu temperamentu. Mudvi stebėjomės kiekviena, kaip laikas 
sudarkė mūsų išorę, ir iš pradžių sunku buvo susitaikyti su mintimi, kad praeity 
mudvi visiškai kitaip atrodėme... Tačiau pabuvojus drauge – atsivėrė širdžių 
„durelės“, ir mudvi vėl susiradome viena kitą, kaip anais gimnazistiškais lai-
kais. 

Valeriją pažinau nuo gimnazijos laikų. Drauge baigėme Panevėžio gim-
naziją 1928 metais. Mūsų klasėje jinai buvo viena geriausių, linksmiausių 
mergaičių. Kokį pokštą iškrėsti – pirmoji!.. Klasės „himną“ parašyti – pirmoji!.. 
Pasižymėjo lietuvių kalbos žinojimu, vėliau – literatūrinių rašto darbų sklandu-
mu. Jinai turėjo poetišką sielą ir buvo visų „įsimylėjusių“ ir „nusivylusių“ globė-
ja. Klasės draugės ją apkraudavo savo „dienoraščiais“, gimnazijos vakarėliuose 
jinai suvesdavo „simpatijas“ ir pati kaip pavasario vėjas siausdavo – lengvutė, 
grakšti – tikra laukinė stirnukė.

Ji turėjo labai gražų sopraną. Niekada nepamiršiu, kaip aštuntokų vakarėly-
je jinai dainavo duetu su Jonu Janulaičiu – „Nesek sau rožės prie kasų“... Dainą 
jinai mylėjo ir vis dainuodavo sau pati. Jinai dainuodavo klasėje, akademijoje, 
visur – kaip pilka lakštingala Nevėžio pakraščiuos.

Valerija mėgo knygas, literatūrą, skaitė rusiškai M. Lermontovą, A. Puškiną, 
buvo sentimentali, jautri, draugiška. 

Jau daug vėliau, kai pradėjome koresponduoti, atvykusios į Amerikos konti-
nentus, ne kartą ją raginau rašyti į spaudą, nes jos laiškai būdavo tokie sklandūs 
savo stiliumi, tokie logiški minčių ir samprotavimų išraiška. Bet jinai gynėsi, 
nenorėjo, ji varžėsi – ji iš esmės buvo net perdėtai kukli.

Dotnuvos Akademijoje studijuodama jinai susiformavo savo tvirtą pasaulė-
žiūrą. Jinai tapo nepaprastai religinga. Nuo to laiko jinai užsidarė savo gilaus 
tikėjimo apmąstyme.

Tapusi motina, jinai labai ir labai pasikeitė. Aš dar matau ją su neseniai 
gimusia dukryte ant rankų Naujamiesty pas mamą. Tokiu ilgu šiltu chalatu 
apsisiautusi, laiko mažytę – tokią nuplikusia galvyte, įraudusiais žandukais, 
vietoj akyčių – tik pjūvis. Miega tik ką pasisotinusi. Ir motina žiūri, taip ramiai 
palenkusi galvą į kūdikį, ir jos veide kažkokia nežemiška palaima švyti – ir jinai 
taip tyliai niūniuoja... Ir matau, kad mūsų linksmoji, išdykusioji Valė – ne ta, o 
absoliučiai nebe ta!..

O dar vėliau aplankiau ją Aukštojoje Panemunėje, kur jau bėgiojo Aldutė ir 

Jaunystės dienų draugės 
atsiminimui

Halina Didžiulytė-moŠinSKiEnĖ 
(1911–2004) – pedagogė, rašytoja ir 
visuomenininkė. Gimė 1911 m. vasa-
rio 19 d. Kanske (Krasnojarsko kraš-
tas, Rusija) tremtinio gydytojo Antano 
Didžiulio (1883–1960) ir tremtinės 
mokytojos Serafimos Michailovos-Di-
džiulienės (1888–1983) šeimoje, buvo 
jų pirmagimis vaikas. Tėvams pabė-
gus iš tremties, augo Čekoslovakijoje, 
paskui Krokuvoje (Lenkija), o 1918 m. 
grįžo į Lietuvą ir gyveno senelių Liu-
dvikos ir Stanislovo Didžiulių namuose 
Griežionėlėse (Anykščių r.), augo su 
trim broliais Algirdu (1915–2009), Jur-
giu (1919–1929) ir Liudu (1925–1941) 
bei seserimi Irena (g. 1922 m.).

1920 m. šeimai įsikūrus Pane-
vėžyje, ten mokėsi ir 1928 m. baigė 
Panevėžio mergaičių gimnaziją. 1936 
m. baigė lituanistikos studijas Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 
1937 m. H. Didžiulytė-Mošinskienė 
dirbo mokytoja Panevėžyje, vėliau – 
Kaune.

1944 m. ji su šeima pasitraukė iš 
Lietuvos, gyveno Austrijoje. 1947 m. 
išvyko į Braziliją ir ten praleido visą 
likusį gyvenimą. H. Mošinskienė dirbo 
San Paulo lietuviškoje mokykloje, 
vedė radijo valandėles lietuviams, 
turėjo literatų būrelį. Ji bendradarbiavo 
leidiniuose „Mūsų Lietuva“, „Tėviškės 
žiburiai“ ir kitoje lietuvių emigrantų 
spaudoje, redagavo Brazilijos lietuvių 
bendruomenės Literatūros būrelio 
veiklos apžvalgą „Mūsų dešimtmetis“ 
(1982 m.).

Sovietiniais metais H. Mošinskienė 
Lietuvoje buvo smerkiama už jos anti-
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Kaziukas, o Tadas berods ant rankų motinos kaklą įsikabinęs. Ir mano draugužė 
buvo tokia rami, jinai buvo ypatingai rami, tokia lėta ir nuvargusi jinai man 
atrodė. Tai ir buvo paskutinis mūsų pasimatymas Lietuvoje. Po to dar gimė 
Vytautas, bet su juo teko tik Jungtinėse Valstijose susipažinti.

Ir taip Valerija tapo keturių vaikų motina. 
Su vyru ir su tais mažiuliais jinai išvyko 1944 m. iš Lietuvos.
Jinai visus juos išaugino ir išvedė motiniška ranka į žmones. Iš linksmos, ne-

rūpestingos mergaitės subrendo retos ištikimybės žmona ir motina savo šeimai. 
Visus išaugino tikrais lietuviais, kuriems nereikia „laužyti liežuvio“, kad visi 
kalbėtų tėvų kalba. Visi baigė aukštuosius mokslus motinos ir tėvo dėka.

Jinai negailėjo savo jėgų ir pastangų, kad palengvintų vyrui išlaikyti šeimą. 
Jei gavo darbą fabrike – dirbo, jei siuvykloje – dirbo, jei laboratorijoje – dar 
mieliau veržėsi į darbą.

Kviečiama į lietuviškas organizacijas – kuo galėjo, įsijungė. Vienur sekre-
torė Vašingtono ateitininkų sendraugių, kitur – Moterų klubo ar Lietuvių Ben-
druomenės veikloje, visur, kur spėjo, buvo naudinga. Tik perdėm kukli, vis 
kontempliatyvi, niekam „neužbėganti už akių“.

Jos visas gyvenimas buvo viena ir didžioji auka Kristaus Kančios palengvi-
nimui... Ir jinai numirė be laiko, sunkios ligos iškankinta...

Niekur lietuvių spaudoje iki šiol neradau nei jos vardo, nei užuojautų šei-
mai. Jinai nuėjo tyliai, nepažymėta ir neišliaupsinta, bet anų gimnazijos laikų 
draugių širdyse jinai niekada nebus pamiršta.

Valė Laučytė liks gyva draugių širdyse tol, kol mūsų atmintis dar sieks gra-
žiausias mūsų gyvenimo dienas – Panevėžio gimnazijos laikus.

Niekas iš mūsų neužmirš saulėtos Valužės, niekas nepamirš jos pajuokavi-
mų ir tos širdies, kurioje buvo vietos visoms – liūdesio ir džiaugsmo valandė-
lėmis!..

Ir pats gražiausias paminklas jos šviesiai atminčiai bus jos vaikų darbai – 
tokie pat tylūs, gal perdėm kuklūs, bet širdimi į širdį įduoti...

Lietuvėms moterims išeivijoje jinai lieka didelio ryžto ir nepaprasti darbš-
tumo bei pasiaukojimo šeimai pavyzdžiu. Darbšti kaip skruzdėlė ji skubėjo 
gyventi, ir aš niekada nemaniau, kad po dvejų metų, mums pasimačius, tai bus 
mūsų paskutinis pasimatymas! 

Valuže, tu nuėjai, palikai mus visus –
Bet tavo šypsena dar šildo mane.
Tavo akyse – dar Baltijos ošimas žvarbus
Jį nusinešei su savim, nepalikai mumyse... 

Nenoromis nuskubėjai į poilsį amžiną – 
Norėjai dar gyventi ir džiugint savus, – 
Bet mirties angelas, išskleidęs juodą sparną,
Nusinešė Tave visą į kapus...

Ir mano širdy Tu likai gyva,
Kaip viskas, kas surišta su praeitimi... 
Valyte, tu esi tikrai gyva, gyva – 
Kai kalbu su Tavim mintimis...
 
Ilsėkis Valuže, drauge mylima,
Ilsėkis ramybėje tauri ir šviesi,
Teliūliuoja Tave rojaus paukščių daina... 
Mūsų širdyje likai liepsna skaisti 
Didžiai ateičiai žmonijos visos,
Garbei nemirtingos Lietuvos!

Valerija Laučytė-Vaisaitienė gimė 1908 m. gruodžio 23 
d. Sankt Peterburge. Gimnazijos mokslą baigė 1928 m. Pa-
nevėžy. Dalyvavo skautuose ir J. Lindės-Dobilo „Meno“ bū-
relyje. Žemės ūkio Akademiją baigė bene 1934 m. 1931 m. 
ištekėjo už akademiko Antano Vasiliausko-Vasaičio. 1944 
m. liepos 10 d. pasitraukė su šeima į Vakarus. 1948 m. at-
vyko į Jungtines Valstijas. Pastaruoju laiku dirbo Merilando 
universiteto Žemės ūkio fakulteto Paukštininkystės depar-
tamente profesoriaus asistente tyrimo reikalams. Darbų re-
zultatai su profesoriaus ir jos pavardėmis paskelbti keliuose 
moksliniuose žurnaluose. 

       1970.VI.7

„Mūsų trejukė“ 1928 m. gimnazijos baigimo proga“ – taip H. 
Mošinskienė užrašė ant savo jaunystės nuotraukos, kurioje ji, 
dešinioji ilgakasė, įsiamžino su dviem mokyklinių metų drau-
gėm. Foto: J. Trakmanas, VŽM.

sovietinę veiklą užsienyje. Tik 1992 m. 
ji pirmą kartą po emigracijos apsilankė 
Lietuvoje ir Anykščiuose, susitiko su 
Lietuvoje likusiais artimaisiais.

H. Mošinskienė parašė ir išleido 
scenos vaizdelių knygą „Baltosios 
lelijos riteris“ (1959 m.), apsakymų rin-
kinį „Ošiančios pušys“ (1968 m.), jos 
kūrybai būdingi vaikystės ir jaunystės 
prisiminimai ir tėviškės nostalgija. 

H. Mošinskienė buvo apdovanota 
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordino Komandoro kryžiumi 
(1996 m.) ir Žūvančiųjų gelbėjimo kry-
žiumi (2000 m.), jai suteiktas Pasaulio 
tautų teisuolės vardas (1982 m.).

Su vyru inžinieriumi ir bibliofilu 
Algirdu Mošinskiu (1905–1991) ji 
užaugino keturis vaikus: Gediminą 
Jurgį, Janiną Danutę, Liudviką Aldoną 
ir Antaną. Likusi našlė, ji džiaugėsi gau-
siu anūkų būriu: Pauliumi Mindaugu, 
Petru Liudu, Christianu Algiu, Simona 
Danute, Ericu, Vanessa, Isadora ir Caro-
lina. Mirė 2004 m. balandžio 22 d. San 
Paule (Brazilija), ten ir palaidota.

H. Mošinskienės asmeninė biblio-
teka ir jos rankraščiai buvo atgabenti 
į Anykščius ir saugomi A. Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memoriali-
niame muziejuje.
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Algirdas Eduardas čiŽAS (g. 1929 
m. rugsėjo 16 d.) – mokslininkas inži-
nierius statybininkas, inžinerijos peda-
gogas. Gimęs ir augęs Anykščiuose, 
Ažupiečiuose, bei įvairiose Lietuvos 
vietose, kur prie geležinkelio tar-
navo jo tėvas, 1940–1947 m. mokėsi 
Anykščių progimnazijoje, gimnazijoje 
ir ją baigė IV laidoje sidabro medaliu, 
buvo berniukų klasės seniūnas. 1952 
m. baigė studijas Kauno politechnikos 
instituto Statybos fakultete ir įgijo inži-
nieriaus statybininko išsilavinimą. 

1953 m. Valstybinėje politinės 
ir mokslinės literatūros leidykloje A. 
Čižas organizavo naują Techninės 
literatūros redakciją ir 1953–1957 m. 
buvo pirmasis jos vedėjas, leidyklos 
vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 
Ėmus organizuoti lietuviškos enciklo-
pedijos leidybą, jis buvo pakviestas į 
šią veiklos sritį ir 1959–1964 m. dirbo 
Lietuvos Mokslų akademijos Enciklo-
pedijos redakcijoje skyriaus vyriau-
siuoju redaktoriumi, 1963–1964 m. 

Algirdas čiŽAS

Anykščių gimnazija 1947 metais išleido ketvirtąją abiturientų laidą. Per praė-
jusius 66 metus šios laidos draugai buvo susitikę 10 kartų – tam, kad vis atšviežintų 
savo draugystę, kad pasidalytų prisiminimais iš gražiųjų mokyklos dienų, kad ste-
bėtų savo draugų gyvenimo raidą. Trumpa šio jaunuolių būrio gyvenimo apybraiža 
gali būti įdomi ir kitiems anykštėnams, nes atspindi tos kartos vaidmenį Lietuvoje.

Mūsų, ketvirtosios laidos abiturientų, buvo 65 – 37 mergaitės ir 28 berniukai. 
Šiemet gyvų bėra tik 30 – 21 mergaitė ir 9 berniukai.

Dar audringaisiais pokario metais žuvo mokytojavusi partizanė Zuzana Rai-
laitė. Daug vėliau sužinojome, kad būtent ji abiturienčių klasėje dengėsi Birutės 
Korsakovaitės vardu. Žuvo ir taip pat palei Anykščius mokytojavęs Kazys Kavoliū-
nas – manoma, buvęs partizanų ryšininkas. Apolonijai Baltakytei ir Vladui Žeimiui 
teko patirti Sibiro tremtį, Danutei Matelytei – politinės kalinės dalią.

Berniukai savo gyvenimo kelią užbaigė sparčiau, jų, aštuoniasdešimtmečių, 
liko tik trečdalis, tuo tarpu mergaitės buvo atsparesnės. Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo iš 37 sulaukė net 33, ir tik pastaraisiais metais ligos ėmė ir jas įveikti.

Pirmieji susitikimai, vykę praėjus 10 ir 20 metų nuo brandos atestatų įteikimo, 
buvo prisotinti smagių prisiminimų iš gimnazijos dienų, neseniai baigtų studijų ir 
pirmųjų veiklos žygių, pokalbių su apsilankiusiais tuose susitikimuose mokytojais. 
Pirmosios žinios apie šeimų sukūrimą, apie savo vaikų teikiamą džiaugsmą, apie 
pirmąsias problemas, susijusias su pasirinkta profesija. Dar nuskambėdavo nepa-
mirštos klasės draugų dainos...

Įdomios žinios sklinda iš berniukų klasės draugų anketų, kurias mes visi užpil-
dėme, praėjus 25 metams po gimnazijos baigimo, 1972 metais.

Tuomet 21 buvęs abiturientas iš viso turėjo 23 sūnus ir 16 dukterų. Mes jau 
turėjome 3 gyvenamuosius namus, 11 sodų, 4 vasarnamius, 6 automobilius „Mos-
kvič“, 2 – „Žiguli“ ir 2 – „Volga“.

O per tą laiką vidutinis berniukų svoris keitėsi taip: 1947 m. – 69 kg, 1960 m. 
– 77 kg, 1972 m. – 81 kg. Svorio prieaugį palydėjo žinios apie širdžių, skrandžių, 
plaučių negalavimus. Daugiausia laisvo laiko 1972-aisiais mes skirdavome skaity-
mui (13 proc.), televizoriaus žiūrėjimui (10 proc.), sportui ir turizmui (9 proc.) bei 
vaikų auklėjimui (9 proc.).

Manau, kad panašius skaičius gautume, anketuodami bet kurią abiturientų 
laidą: tematika, nuotaikų kaita būtų maždaug ta pati, atsikartojanti kiekvienoje 
bręstančioje kartoje.

Panašūs būtų ir vėlesnių susitikimų – po 33, 40, 45, 50, 55 ir 60 metų – bruo-
žai. Draugų pasipasakojimuose džiaugiamasi jau ne vaikais, bet anūkais, pokal-
biuose ima vyrauti iš pradžių kelionių įspūdžiai, po to –  negalavimai ir ligos, kitos 
pensininkų negerovės, kurios užgožia kitus pasakojimus. Jos vis dažniau sukliudo 
ir į tokius susitikimus atvykti.

Todėl ir paskutinis susitikimas 2013 m. birželį, jau po 66-erių metų, pasižymėjo 
tokiais pačiais dėsningumais. Iš 30 buvusių abiturientų į Anykščius suvažiavo tik 8 

Išėjome prieš 66-erius metus

Anykščių gimnazijos IV laidos berniukai 1947 metais. Sėdi antras 
iš kairės rašytojas Antanas Vienuolis, trečias – gimnazijos direkto-
rius Leonas Vaitiekūnas. 

Anykščių gimnazijos IV laidos vyrai, susitikę prie senojo 
gimnazijos pastato 1980-aisiais, su savo mokytojais. Foto: A. 
Čižo archyvas.
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mūsų laidos mergaitės. Dar daugiau – šį kartą neatvyko nė vienas iš visų ankstesnių 
susitikimų organizatorių: Juozas pasimirė, kiti du, spėję visus draugus pakviesti, 
susitikimo išvakarėse atsidūrė ligoninėse – Kamilė su sulaužyta koja, o Algirdas su 
inkstų uždegimu. Kitų neatvykimo priežastys irgi buvo svarbios: du buvo ką tik po 
insulto, dar keli kentė pernelyg aukštą kraujospūdį...

Bet tikrai savitą šios jaunuolių grupės gyvenimo vaizdą teikia buvusių abituri-
entų pasiskirstymas pagal pasirinktą profesiją. Mat ir mintys apie įsitvirtinimą profe-
sinėje veikloje kaskart užimdavo daug vietos ir susitikusių draugų kalbose.

Mūsų aptariama jaunuolių grupė buvo ypač būdinga tam laikotarpiui: Iš 65 
abiturientų net 29,  20 mergaičių ir 9 berniukai, tapo mokytojais. Mūsiškis Juo-
zas Pakalnis netrumpą laiką vadovavo Anykščių rajono švietimo skyriui, Kamilė 
Serbentavičiūtė buvo aktyvi švietimo darbuotojų profsąjungos veikėja, o Vytautas 
Janušauskas – Jonavos sporto mokyklos direktorius.

Į technikos mokslus patraukė irgi nemažai – iš viso 16, viena mergaitė ir 15 
berniukų. Lietuvos keliams daug nusipelnė mūsiškis Henrikas Jackevičius, vadova-
vęs svarbiems Autotransporto ir plentų ministerijos bei kitų institucijų padaliniams. 
Technikos mokslus baigę Balys Sodeika vadovavo Kultūros ministerijos kapitalinės 
statybos skyriui, Alfonsas Povilanskas – Klaipėdos geležinkelio ruožui, Mečys Ta-
mašauskas – Metalų pjovimo staklių mokslinio tyrimo instituto skyriui, grįžęs iš 
tremties Vladas Žeimys – Kauno teritorinio statybos tresto skyriui.

Ekonomiką ir panašias profesijas pasirinko devyni – septynios mergaitės ir du 
berniukai. Tarp jų buvo ir Boleslovas Gražys, kiek laiko dirbęs Mažeikių rajono 
vykdomojo komiteto pirmininku, Janina Pakšytė vadovavo Kauno Maistprekybos 
skyriui. Ji, beje, vienintelė iš mūsų laidos, buvo ir žymi sportininkė, daugkartinė 
Lietuvos ieties metimo rekordininkė ir čempionė, vėliau Europos ir pasaulio vete-
ranų čempionė.

Kitos profesijos paviliojo mažiau jaunuolių: medicina – tik penkis (gydytoja 
Bronė Šermukšnytė-Seneckienė vadovavo Anykščių medicinos įstaigų padali-
niams), kultūra – keturis (Ona Sedelskytė kurį laiką buvo ir Anykščių memorialinio 
muziejaus direktorė, o Antanas Stankevičius – „Lietuvos“ ansamblio choro artis-
tas). Į poetinę kūrybą palinkusios Bronės Šermukšnytė ir Petronėlė Dagytė išleido 
ir savo eilėraščių knygeles.

Į žemės ūkį patraukė tik du, į chemiją ir miškininkystę – po vieną. Vienintelis 
mūsų miškininkas Juozas Karvelis buvo Prienų miško pramonės ūkio direktorius.

Trys iš mūsų pasukome į mokslo sritis. Gamtos mokslų daktarė Elena Rimkutė 
Zoologijos ir parazitologijos institute, vėliau – Ekologijos institute tyrinėjo juodsi-
dabrių lapių fiziologiją. Kauno politechnikos instituto Metalų technologijos kate-
dros docentu dirbo technikos mokslų kandidatas Vladas Janulis. O aš, dabar jau 
profesorius emeritas, pradėjęs leidyklų redaktoriumi, ilgainiui apsistojau prie me-
chanikos mokslo ir keliolika metų buvau Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Medžiagų atsparumo katedros vedėjas, su kolegomis ir pats vienas parašiau kelis 
vadovėlius.

Kaip Anykščių gimnazijos abiturientų 1947 m. (IV laidos) berniukų klasės se-
niūnas esu ramus: ši abiturientų laida nepadarė gėdos savo mokyklai.

Susirinkę į Anykščius, dabar jau senjorai aplanko savo buvusias klases me-
diniuose „rūmuose“ prie cerkvės, prisimena savo nebegalinčius atvykti draugus, 
mokytojus, ypač klasių auklėtojus S. Čegienę, K. Usavičių, Magdaleną Gudaitytę, 
Stasį Stonkų, Adomą Rušėną, Joną Rasinską, Antaną Maneiką.

buvo vardyno, mokslo ir literatūros 
kontrolės skyriaus vedėjas. 

1964–1969 m. A. Čižas dėstė 
Kauno politechnikos instituto Vilniaus 
filiale, o nuo 1969 m. įkūrus Vilniaus 
inžinerinį statybos institutą, buvo jo 
dėstytojas, docentas, nuo 1977 m. 
– profesorius. 1974 m. jis pasigynė 
technikos mokslų daktaro disertaciją, 
1993 m. nostrifikuotas habilituotas 
technologijos mokslų, mechanikos 
inžinerijos daktaras. 

1976–1994 m. A. Čižas buvo 
Vilniaus inžinerinio statybos instituto 
Medžiagų atsparumo katedros vedė-
jas, 1980–1987 m. – dar ir Statybos 
fakulteto dekanas. 1995–2001 m. jis 
dirbo 1995 m. sausio 24 d. įsteigto 
Studijų kokybės vertinimo centro 
direktoriumi, buvo pirmasis jo vado-
vas. Nuo 2001 m. iki šiol jis yra Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto 
profesorius emeritas, Mokslo ir studijų 
institucijų veiklos vertinimo ekspertų 
tarybos pirmininkas.

A. Čižas yra paskelbęs beveik 
šimtą mokslinių publikacijų kons-
trukcijų mechanikos, optimizacijos 
metodų ir aukštojo mokslo pedagogi-
kos klausimais. Jis parengė optimalių 
sijų ir rėmų skaičiavimo metodiką, 
įvertinančią ne tik konstrukcijų sti-
prumą, bet ir standumą. Jis teoriškai 
pagrindė ir metodiškai parengė opti-
malių sijų, rėmų ir plokščių, paga-
mintų iš stiprėjančios medžiagos, 
skaičiavimą, atsižvelgiant į deforma-
cinį medžiagos stiprėjimą ir realią 
skerspjūvio formą.

Nuo 1992 m. A. Čižas dalyvauja 
Pasaulio anykštėnų bendrijos ir Vil-
niaus anykštėnų sambūrio veikloje, 
buvo vienas iš šios bendrijos kūrėjų, 
bendrijos viceprezidentas (1992–1996 
m.), yra Bendrijos Garbės narys (nuo 
2010 m.), paskelbė prisiminimų apie 
Anykščius ir anykštėnus.

Su žmona geografijos mokytoja 
Janina jis užaugino sūnus architektą 
Dainių ir aktorių Taurą.

Anykščių gimnazijos IV laida, ant senosios gimnazijos laiptų su-
sibūrusi, praėjus 50 metų po abitūros, 1997-aisiais. Foto: A. Čižo 
archyvas. 

Susitikimas po 66-erių. Anykščiuose 2013-aisiais bendravo 
tik klasiokės (iš kairės): Irena Janickaitė-Masandukienė, Alek-
sandra Skaržauskaitė-Zdanavičienė, Milda Sabaliauskaitė-
Garnelienė, Apolonija Baltakytė-Vepštienė, Paulina Zlatku-
tė-Petruškevičienė, Danutė Sabaliauskaitė-Puodžiūnienė, 
Elena Rimkutė ir Janina Pakšytė. Foto: TK, VŽM.
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Jonas JuoDELiS

Strazdelis buvo miesčioniukas, o aš – kaimietis. Amžium Bronius Strazdas 
buvo jaunėlesnis ir žemesnių klasių, bet reformuotoj progimnazijoj susilyginom. 
Jis gyveno ne tik Anykščių miestely, bet ir Storiuose, iš kur kilusi jo motina, o iš 
Storių į miestą vykdavo per mūsų Liudiškių kaimą.  

Mūsų draugystė prasidėjo mokykloj, kai jis glaudėsi prie manęs, nes jam ma-
tematika silpniau sekėsi, pataisą turėjo iš matematikos, o man problemos nebuvo. 
Man sekėsi mokyti ir aš buvau gerai Bronių pramokęs. Mums dar esant mažesnė-
se klasėse jis labai gerai parašė rašomąjį darbą, o matematikas ir klasės auklėtojas 
Silvestras Bortkevičius įtarė, kad gal nusirašė, nes matematiką jis vos trejetui su-
megzdavo: „Mes norim, kad būtų daroma sąžiningai“.  

Iki 5 skyriaus abu lankėme Šv. Kryžiaus kongregacijos vienuolyno mokyklą, o 
vėliau progimnazijos I skyrių. Anykščiuose reformuoti buvo 3 skyriai, progimna-
zijos direktorius Jonas Mačeika buvo labai šviesus, kuklus žmogus, labai simpa-
tiškas. Bronius Strazdas neblogai išlaikė šešto skyriaus egzaminus.

Baigę Anykščių progimnaziją, abu įstojom į Panevėžio berniukų gimnaziją. 
Panevėžy trejus metus su B. Strazdu gyvenom vienam kambary pas mano gimi-
naičius. Panevėžio gimnazijoje mūsų kapelionas buvo dr. Aleksandras Lėvanas, 
paskui profesorius Pranas Kuraitis. Aš užeidavau, jie daug įtakos mums turėjo.

Dėl kunigystės apsisprendimo tai Strazdas pirmas padarė tokį žingsnį. Baigęs 
gimnaziją, jis kartą  paprašė mane palydėti pas Anykščių kleboną Juozapą Čepė-
ną gauti testimonium – pažymėjimą stoti į kunigų seminariją. Klebonas ir manęs 
paklausė: „O jūs?“. Aš tada dar nebuvau apsisprendęs. Tačiau tą pačią vasarą 
J. Čepėnas ir man išrašė testimonium. Kunigas J. Čepėnas, filosofijos daktaras, 
atkreipė į mane dėmesį – o vėliau ir aš gavau filosofijos daktaro laipsnį. 

1942 m. kartu su B. Strazdu įstojom į Kauno kunigų seminariją ir kartu ją 
pabaigėm. 1947 m. birželio 29 d. vyskupas Kazimieras Palta-
rokas Panevėžio katedroje įšventino 4 iš Panevėžio vyskupijos 
kilusius būsimuosius kunigus: Bronių Strazdą, Albertą Talačką, 
Joną Butkį ir mane. 

Baigę kunigų seminariją, susitikdavom rečiau. Dažniausiai 
tai būdavo tėviškėj, kai jis iš Storių kaimo važiuodavo pro mūsų 
kaimą į miestelį. Kai kunigavom, aš buvau labai užimtas, o B. 
Strazdas pareigų per daug neturėjo, bet dirbo rimtose parapi-
jose. Jis dažniau nuvažiuodavo į Anykščius, nueidavo ir pas 
mano mamą.

Kunigas B. Strazdas domėjosi kitų gyvenimu, savęs beveik 
niekur neieškojo. Pagal savo sugebėjimus labai daug nuveikė. 
Jis labai bendravo su inteligentais, kurie buvo gan ryškūs Lie-
tuvoje. Aš jį supažindinau su filosofo Stasio Šalkauskio žmona 
dailininke Julija Šalkauskiene, ir jie labai susibičiuliavo. Straz-
das buvo kaip ir tarpininkas tarp Lietuvos inteligentų ir manęs. 
Vėliau jis mane supažindino su Šalkauskio sūnumi Julium. Kai 
Julius Šalkauskis gynėsi mokslo darbą, mes Strazdo iniciatyva 
važiavom sveikinti. 

Kunigus ypač sekė sovietinis saugumas, bet B. Strazdas dėl to 
buvo labai ramus. Aš jam buvau didelė atrama, sakydavau: „Tu, 
kunige Broniau, nekreipk dėmesio ir visai nebijok, būkime labai 
ramūs, kol sąžinė rami“. Pagrindinis principas – nė kiek nebijoti, 
neišsitarti, ko nereikia. To meto kunigui labiausiai padėjo išlikti 
tvirta valia ir gyvas tikėjimas. B. Strazdas buvo tas, su kuriuo ga-
lėjai atviriausiai pasikalbėti, jis su manim buvo labai atviras – ne 
su daugeliu galėjai taip pasikalbėt. Dėl Strazdo aš buvau tikras. 
Atvirumas ir pasitikėjimas buvo brangiausios savybės. 

B. Strazdas buvo kuklus, bet kartu ir gilus žmogus. Labiausiai 
mane imponavo jo kuklumas, tylus pamaldumas. Jis man buvo 
artimas draugas iš kunigų, nes vidinės dvasios  turėjo daugiau 
negu koks kitas mano pažįstamas kunigas.  

Monsinjoro dr. J. Juodelio atsiminimai apie klasės draugą 
kunigą B. Strazdą buvo užrašyti 2004 m. Panevėžyje, 

rankraštis saugomas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus fonde.

Vienas kitam buvome atviri 
Bronius STrAZDAS (1923–1996) 

– kunigas, mecenatas. Anykštėnas, 
baigęs studijas ir 1947 m. įšventintas 
kunigu, tarnavo Aukštaitijos parapijose, 
o ilgiausiai – 1970–1996 m. Biržuose. 
Jis pasižymėjo meniniais polinkiais, 
pats kūrė meninius akcentus ir itin 
dosniai rėmė menininkus, skatinda-
mas juos kurti sakralinio meno pamin-
klus. Jo asmenine iniciatyva Anykščių 
ir Biržų bažnyčiose ir šventoriuose 
atsirado naujų profesionaliosios skulp-
tūros kūrinių. Palaidotas Biržų Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios šventoriuje.

Jonas JuoDELiS (1921–2006) – 
kunigas teologas ir filosofas. Kilęs iš 
Liudiškių kaimo prie Anykščių, baigęs 
studijas ir 1947 m. įšventintas kunigu, 
pokario metais patyręs tremtį, pas-
kui ilgiausiai, 1970–2002 m., buvo 
Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
parapijos klebonas. Net du kartus, 
1949–1951 ir 1983–2001 m., jis dirbo 
Panevėžio vyskupijos kurijos kancle-
riu. Nuo 1990 m. buvo monsinjoras, 
nuo 2001 m. – Panevėžio garbės pilie-
tis. Palaidotas Panevėžio Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčios šventoriuje.

Jaunieji dvasininkai J. Juodelis ir B. Strazdas (viršuje) su 
anykštėnais prie Anykščių bažnyčios apie 1945 m. Foto: 
prel. Jono Staškevičiaus (Kanada) archyvas. n
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rasa čErniAuSKAiTĖ

Prieš 35 metus mes, devyniasdešimt vienas Anykščių 
Jono Biliūno vidurinės mokyklos 1977–1978 mokslo me-
tų laidos abiturientas, palikome savo mokyklą.

Vėl susirinkti visi į vieną būrį prisiruošėme tik po tiek 
metų. Deja, tarp mūsų šešių jau nebėra. O ir kitus gyve-
nimas išblaškė po pasaulį – ne visus šiemet galėjome su-
rasti. Liūdna, kad su mumis jau nebebuvo ir mūsų klasės 
auklėtojo Rapolo Railos, o kitos klasių auklėtojos Valerija 
Žemaitytė ir Ona Dundulienė irgi nebegalėjo atvykti dėl 
sveikatos.

Kai prieš 30 metų, 1983-aisiais, rengėm tik vienos, 
„akų“ klasės, susitikimą, mokykloje išgirdau nuomonę, 
kad esame laida, iš kurios neišėjo jokio žymesnio žmo-
gaus.

Tačiau gyvenimas parodė, kad taip tiesiog nebūna. 
Mūsų bendramokslė menotyrininkė Dalia Tarandaitė da-
bar yra Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatė, 
o Jono Biliūno gimnazijos Garbės galerijoje – kitas mūsų 
bendramokslis Vytautas Strolia, Medininkų pasieniečių 
mokyklos viršininkas.

Nors, ko gero, ne garsūs titulai svarbiausi. Svarbu, kad 
mes esam savo darbą mylintys pedagogai, verslininkai, 
inžinieriai ir kitokių profesijų žmonės.

Buvo smagu po tiek metų pamatyti vėl visus kartu, 
prisiminti mokyklinius laikus, pavartyti senas nuotraukas, 
pasidžiaugti savo vaikais ir anūkais. Smagu, kad tą vakarą 
su mumis buvo mūsų mokytojos Vida Zasienė, Aldona 
Kuzmienė ir visų labai pasiilgtas „Zuikis“ – Paulina Zu-
kaitė.

Išsiskyrėm pasižadėję po penkerių metų vėl susitikti – 
o gal ir greičiau, nes juk 2017 metais sukanka 50 metų, 
kai atėjome į pirmąją klasę – kuo ne proga?..

Mes – tai 35-oji 
po 35-erių metų

Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos 35-oji laida, su-
sitikusi po 35-erių metų. Foto: Petras Nazarovas, tos pačios 
laidos abiturientas.
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rimantas vAnAGAS

Nors esu nuotaikos žmogus, apie savo klasę maždaug tą patį pasa-
kyčiau bet kur ir bet kada. Beveik 50 metų nuo paskutinio skambučio 
– tiek laiko užtenka, kad susidėliotum spalvingą klasės draugų „vinjetę“, 
gerokai besiskiriančią nuo tos, kurią gavom atsisveikindami su mokykla: 
tada visi atrodėm lygūs ir gražūs... 

Gyvenimas taip sumazgė mūsų kelius, kad vienų ir vardai užsimiršo, 
o kiti tapo artimesni nei giminės. Bet kai kada žiū – ir išnyra prieš akis 
kaip koks povandeninis laivas MŪSŲ KLASĖ; laivas jau maurais, kiauku-
tais apaugęs, mirksi fantastiškom švieselėm – bet vis tiek dar atpažįsta-
mas, savas!   

Kas sėjo sėklą?

Manau, visi 23-osios laidos biliūniečiai, tiksliau – mokęsi IX–XI klasėje su raide 
„a“, ligi šiol didžiuojasi klasės vadovu – Vaclovu Bražėnu. Įprasti epitetai „nuosta-
bus“, „puikus“, „geras“ šio žmogaus esmės neatspindi – jis tiesiog buvo mokytojas 
iš pašaukimo. Rūstus veidas gražiai derėjo su vidine atida ir geranoriškumu. 

Auklėtojas tuomet buvo toks jaunas, kad, jam pravėrus mano namų Žvejų ga-
tvėje duris, mama pasakė: „Rimai, pas tave atėjo draugas“. Aš sėdėjau didžiajame 
kambaryje, kojas kažkodėl užkėlęs ant stalo, ir atsakiau: „Tegu ateina“. Pamatęs 
auklėtoją, sutrikau... 

Bet apskritai šis mokytojas mane džiugino, ypač – per literatūros pamokas. 
Knygų riteris, ne kitaip! Jis taip įtaigiai papasakojo apie prancūzų rašytojo Ono-
rė de Balzako smaragdinę lazdą, kad aš tą pačią dieną nulėkiau bibliotekon ir 
neatsikvėpdamas pervariau storą romaną apie Balzaką. O kai priėjom Šekspyrą, 
mokytojo sužavėtas „Hamletu“, per savaitę įveikiau visus penkis raštų tomus...

Nemanau, kad buvom lengva klasė. Auklėtojas neretai sakydavo: „Kiekvienas 
atskirai jūs labai šaunūs ir geri, bet kai sudedi krūvon...“ Likimas lėmė mums likti 
vieninteliais V. Bražėno auklėtiniais – netrukus jis tapo mokyklos direktoriumi ir 
daugybę metų „auklėjo“ jau visus J. Biliūno vidurinės mokinius bei mokytojus. O 
jo duotas klasės apibūdinimas laikui bėgant pasirodė besąs pranašiškas – mūsų 
laukė neįtikėtinai skirtingi gyvenimai!

Šitoj vietoj galėčiau suskaičiuoti, kiek mūsiškių baigė Vilniaus universitetą, 
įvairius institutus – tam neužtektų ne tik rankų, bet ir kojų pirštų. Gi įstoti į aukštąją 
mokyklą anuomet tikrai nebuvo lengva. Tačiau dar privalau tarti nors po keletą 
žodžių apie kitus mokytojus – kokią sėklą jie sėjo, tokie mes ir užaugome...     

Anais laikais nemažai mokytojų buvo vyrai. Ginkdie, neneigiu dabar moky-
klas užkariavusių moterų privalumų, tačiau mokytojas vyras – neabejotinas pliu-
sas. Kodėl? Pirmiausia – vyrus tradiciškai mažiau kamuoja buitis, todėl jie daugiau 
laiko gali skirti mokiniams. 

Mums nepaprastai pasisekė dėl Jono Juknevičiaus. „Džonis“ ne tik genialiai 
dėstė anglų kalbą, bet ir išmokė fotografuoti, topografinių ženklų, Morzės abėcė-
lės, orientacinio sporto. Išmokė pažinti ir pamilti gimtinę. Su juo plaukėme valti-
mis, rinkome giles, kasmet dalyvavome rajono ir respublikiniuose turistų sąskry-
džiuose, su kuprinėmis ant pečių perėjome Karpatų kalnus. Romantika, egzotika! 
Ir šiandien man nuoširdžiai gaila mokinukų, nepatyrusių, kas yra laužo dūmas, 
nakvynė palapinėje, saulėtekis paupėj ar paežerėj...

Gi „Stasiuku“ švelniai pravardžiuojamas Stasys Kunčinas tikriausiai ir naktį 
sapnavo skaičius, formules, lygtis... Be privalomų mokyklinių užduočių, jis ly-
giagrečiai varė savo individualią programą, duodamas papildomai spręsti „kon-
trolinius“ uždavinius. Nuoširdžiai apsidžiaugdavo, jei nueidavai pas jį į namus 
pasikonsultuoti. Tačiau algebra ir trigonometrija buvo mano Achilo kulnas, ir 
mane užplūsdavo baisi gėda, kai, nepaisant kantrių mokytojo pastangų, aš vis 
tiek sunkiai perkrimsdavau uždavinius; deja, tai nutikdavo neretai... Kaip bebuvę, 
„Stasiukui“ jaučiu ne tik pagarbą, bet ir dėkingumą: supratęs, kad „matekorius“ 
iš manęs neišeis, negadino man gyvenimo ir nepriekaištaudamas susukdavo vis 
tą patį trejetą...        

Pranas Dūmanas! Su kokiu užsidegimu šis kresnas vyras, ranka nuolat atmes-
damas vešlius juodus plaukus, būrė chorą, dirigavo skudučiams, vežiojo moki-
nius į respublikines dainų šventes. Kartą, kai jau mokiausi vienuoliktoje klasėje, 

Tarsi povandeninis laivas...

Tokias nuotraukas J. Biliūno vidurinė 
mokyklą 1966-aisiais baigiantys abitu-
rientai pasidarė ir jomis keitėsi atmini-
mui. Iš vienos tokios nuotraukos žvelgia 
ir Rimantas Vanagas...

... ir Leonas Alesionka. 

Keturi klasiokai: Vidas Lagūnas, Anta-
nas Valenta, Algimantas Adomaitis ir 
Rimantas Vanagas Karpatuose.
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jis paprašė manęs parašyti žodžius dainai apie Anykščių miestą. Su kirčiavimo 
klaidomis, bet parašiau. Muzikos mokytojui patiko eilutė „tavo vardas mums ne-
blėsta kaip mamos, mielos mamos“, – iš to supratau, kad temperamentingasis ir 
balsingasis mokytojas širdyje buvo labai jautrus, švelnus.   

Ir šiandien matau į palangę atsirėmusią, maloniai besišypsančią biologę Sofiją 
Pakalnienę, girdžiu ryžtingą, smagų jos vyro, rusų kalbos ir literatūros mokytojo 
Juozo Pakalnio balsą. O ar šiandien kas bežino, kad metalinį bareljefą ant J. Bi-
liūno gimnazijos fasado sukūrė dailės mokytojas Antanas Griška? Nemažas būrys 
bendraamžių išmoko visai neprastai šokti – ir šoko netgi sostinėje, – tai jau nenu-
ilstančios ratelio vadovės M. Ogurcovienės nuopelnas... 

Ir ašaros, ir titulai

Kaip sakiau, mokėmės klasėje su raide „a“, joje daugiausia mokinių buvo iš 
miestelio. O štai Juozas Š. gyveno tolimuose Inkūnuose, žiemą nuomojosi kam-
barėlį kažkur netoli mokyklos. Kone kiekvieną rytą jis „chroniškai“ vėluodavo į 
pirmą pamoką, todėl nuolat stovėdavo kampe. Dailiai nuaugęs, trumpai apsikir-
pęs šviesius plaukus, žaidė krepšinį, o per pamokas mėgo šokiruoti  mokytojus ir 
taip linksminti draugus. 

Kas galėjo pamanyti, kad abitūros egzaminus ir išleistuves Juozas pavers ašarų 
pakalne, kuri vaidensis visą gyvenimą? Niekas nežinojo tikros priežasties – ne-
laiminga meilė, susikirtimas per egzaminą? – bet vieną pavakarę Juozas išlaužė 
kabineto, kuriame buvo laikomi sportiniai šautuvai, duris ir nusišovė. Ieškojom 
visa klasė, radom netoli Liudiškių piliakalnio, pušynėlyje. Paskui važiavom sun-
kvežimiu į laidotuves, stovėjom garbės sargyboje, – buvo taip karšta ir sunku, kad 
prakaitas prasisunkė pro batų padus...

Dar vienas netikėtas posūkis šioje istorijoje: po keliasdešimties metų susiraši-
nėdamas su artimu Juozo giminaičiu, gyvenančiu JAV, sužinojau, kad mūsų klasės 
draugas nusižudė veikiausiai dar dėl kitos priežasties...         

O dabar – linksmų veidų karuselė. Štai merginų draugijoje krykštaujantis Le-
onas Alesionka, – dėl to berniokai vadinom jį „boba“, o kadangi vienas iš ne-
daugelio nešiojo akinius ir viską išmanė – „profesorium“. Jis skambino pianinu, 
eiliavo (be kita ko, sukūrė dainą apie Anykščius), dalyvavo chemikų olimpiadose, 
dainavo, vaidino (nepaprastai įsijausdamas!) ir netgi viešai taip sukritikavo anks-
tesnę mokyklos komjaunimo sekretorę Ireną, kad pats buvo išrinktas į jos vietą. Dalia Zarankaitė-Ambrazaitienė.

Tradicinė 1966-ųjų vasaros pradžios nuotrauka prieš išsiskirstant: auklėtojas V. Bražėnas ir vieninteliai jo auklėtiniai. Tarp jų: R. 
Vanagas (tarp jaunuolių trečias iš kairės), V. Lagūnas (antras iš kairės), L. Alesionka (ketvirtas iš kairės), A. Valenta (šeštas iš kairės), 
D. Zarankaitė-Ambrazaitienė (galinėje merginų eilėje antra iš dešinės), L. Kėkštaitė (stovi už auklėtojo), L. Kaušpėdaitė-Kaladienė 
(antroje merginų eilėje trečia iš kairės)...

Antanas Valenta.
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Tiesa, tapęs sekretoriumi, kalnų nenuvertė. Užtat vėliau tapo autoritetingu odos 
ir venerinių ligų gydytoju, įsirengė puikų kabinetą. Dar vėliau – Lietuvos Seimo 
narys socialdemokratas, pasižymėjęs kovoje su alkoholiu, medžiotojas, aistringas 
kulinaras ir tikrai neprilystamas liežuvio meistras. Še tau ir „boba“! 

Lediną Kaušpėdaitę pirmiausia matau čiuožykloje – ji kasmet būdavo išlie-
jama toje vietoje, kur dabar parkas. Aukšta ir laiba, Ledina skraidė kaip vėjas, 
išdarinėjo figūras kaip balerina. Klasėje ji buvo mergaičių sambūrių siela, mėgo 
ne tik organizuoti, bet ir dalyvauti žygiuose, renginiuose, karnavaluose. Gavusi 
vaikų gydytojos diplomą, Ledina grįžo į Anykščius, pagarsėjo kaip išskirtinė spe-
cialistė. Nežinau, kokias vietas susiskirstė dabar „tikrais sąjūdininkais“ pasivadinę 
anykštėnai, tačiau puikiai pamenu, kaip susikuždėję lyg pogrindininkai susirin-
kome pirmam „posėdžiui“ būtent jos (tuomet jau Kaladienės) namuose. O dabar 
kasmet K. Būgos gatvėje šurmuliuojančios Joninės – vėl Ledinos iniciatyva, nes jos 
mamos vardas buvo Janina, o mamą ji labai mylėjo...

Antaną Valentą vadinom Kuku – pats pasirinko tokią pravardę. Ramus, lėtokas 
pašventupių vaikas. Kai pavasariais pakildavo vanduo, mudu, atsikirtę dideles ledo 
lytis, irstydavomės jomis kaip laivais po ežeru virtusią pievą ties Valaukio žiotimis. 
Kukas mokėjo sunerti tokias ilgas meškeres, kad užmesdavo plūdę vos ne upės 
vidurin – ir pešdavo „smetanskas“ kuojas. Šeima gaudavo siuntinių iš Kanados, 
tad trys Valentų sūnūs dėvėjo pavydėtinus drabužius, tačiau Kukas tuo per daug 
nesipuikavo. Tapo geru architektu, prižiūrėjo Anykščiuose statomą polikliniką, 
nubraižė ir mano namams rekonstrukcijos projektą. Prasivėrus Lietuvos sienoms, 
išvyko pas bevaikį dėdę į Kanadą, apsigyveno joje, gavo didžiulį palikimą – ir... gal 

jau prieš dešimtį metų palaidojom urną su jo palaikais 
Karmėlavos kapinėse.     

Daugeliui mūsų kai kas sekdavosi, kai kas ne, o štai 
didžiaakė Laima Kėkštaitė visus mokslus lengvai, pasi-
gardžiuodama krimto kaip riešutus. Labai mėgo keliauti. 
Galėjo studijuoti bet kur, pasirinko geologiją – ji atvers 
tolimus kraštus, nemonotonišką kasdienybę. Studentiš-
kos praktikos metais taip ir buvo, bet gavus diplomą...  
Lietuvoje retų iškasenų nėra, geologo buitis skurdi, il-
gokai gyveno vagonėlyje. O čia dar šeimos problemos. 
Susirgo nepagydoma liga. Laikosi narsiai, bet į klasiokų 
susitikimus atvažiuoti negali, – kur teisybė?..       

Vidas Lagūnas, ištikimas mano suolo ir viso gyveni-
mo draugas. Per matematikos rašomuosius kai ką pa-
kuždėdavo man, per lietuvių literatūros – parodydavau 
vieną kitą klaidelę jo sąsiuvinyje... Kauno politechnikos 
institute gavęs mechanikos inžinieriaus diplomą, buvo 
paskirtas dirbti į Vilnių, tačiau pasistengė kuo greičiau 
grįžti pas motiną į Anykščius. Nuo tada daugiau kaip 
30 metų atidavė „Anykščių vynui“. Grybauja dar gry-
bams nepradėjus dygti, žvejoja visuos vandens telki-
niuos, kuriuose tik esama gyvybės... 

Kas galėjo pamanyti, kad paskutiniame suole sėdė-
jusi kukli ir stropi Dalia Zarankaitė taps tituluota moks-
lininke – biologijos mokslų daktare, Klaipėdos uni-
versiteto profesore D. Ambrazaitiene? Mokykloje ant 
imtynių kilimo varžovus vartęs Algimantas Adomaitis 
nūnai – gydytojas ir politikas Elektrėnuose, Antanas 
Šaltenis – odontologas Alytuje. Pedagogai, ekonomis-
tai, medicinos darbuotojai... Laiminga klasė? 

Būtų naivu manyti, kad beveik trys dešimtys žmo-
nių, tegu kadaise ir susietų tais pačiais rūpestėliais po 
vienu stogu, galėtų jaustis vienodai laimingi. Kai kas, 
įkvėptas sovietmečio „tradicijų“, kaip sakoma, suge-
bėjo ir „prasipilti“, kai kas nugrimzdo vienumon, ne-
žinion. O mano mokyklos laikų žvejybos bičiulis ir 
bendravardis, su kuriuo per abitūros egzaminus Rubi-
kiuose sąžiningai lupom lydekas, kai kada po penkias 
per dieną, kažkodėl po keliolikos metų pats pasirinko 
kelią Anapilin... 

Nubraukėm ašaras – ir vėl bandom šypsotis: klasė 
– ne etiketė ar kodas, ne narvas ar kareivinės, klasė – 
tokia kaip gyvenimas...

Ledina Kaušpėdaitė-Kaladienė.

Prie savo mokyklos – XXIII laidos abiejų klasių abiturientų susitiki-
mas po 40 metų 2006 m. Foto: Rimanto Vanago archyvas.

Pasak Rimanto Vanago, „gražiausios mūsų panos“ viename iš 
ankstyvųjų klasės susitikimų: priekyje sėdi Elvyra Gavėnavičiūtė, 
Roma Kasperūnaitė ir Vita Lukoševičiūtė, už jų – Danguolė Dun-
dulytė. Kartu prisėdęs ir Algimantas Adomaitis.
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