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Prie tos pačios lentos...

1983 m. klasiokės prie lentos: sėdi Regina Smetonaitė, Valė 
Ambrasaitė, Jūratė Keibaitė, auklėtoja Elena Ausenienė, Rima 
Juškaitė ir Violeta Mažvylaitė, stovi Loreta Šližytė, Gražina Kiau-
šytė, Vilija Gaspadauskaitė, Zita Vitkūnaitė, Žydrė Balaišytė, 
Gražina Seneckaitė, Rita Grigalavičiūtė, Danguolė Belevičiūtė, 
Giedrė Keibaitė, Danutė Čičiurkaitė, Rasa Dačiulytė ir Rita Vit-
kūnaitė.

1983 m. klasiokai prie lentos: sėdi Gediminas Grina, Saulius 
Stepukas, auklėtoja Elena Ausenienė, Ričardas Puzinas, Vai-
dotas Šukys ir Saulius Juozapaitis, stovi Irmantas Juknevičius, 
Ovidijus Kelpša, Dalius Rutkauskas, Egidijus Dubickas, Saulius 
Krisiūnas ir Audrius Zuzevičius.

2013-aisiais – vėl savo klasėje prie tos pačios lentos: pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Gražina Seneckaitė-Vasiliauskienė, Rita 
Grigalavičiūtė-Gališankienė, Regina Smetonaitė, Loreta Šližytė-Stonienė, Jūratė Keibaitė-Daugėlienė, sėdi klasės auklėtoja Elena 
Ausenienė, Rasa Dačiulytė-Rutkauskienė, Danguolė Belevičiūtė-Maldžiuvienė, Violeta Mažvylaitė-Šiaučiulienė, Rima Juškaitė-
Brazdeikienė, antroje eilėje: Saulius Stepukas, Ovidijus Kelpša, Audrius Zuzevičius, Vaidotas Šukys ir Saulius Juozapaitis.

Loreta SToniEnĖ

Šiemet gegužės 10-ąją Antano Vienuolio vidurinės mo-
kyklos XIV laidos 11a klasės abiturientai po 30 metų vėl 
susirinko į savo mokyklą.

Mums įprasta kas penkerius metus čia užsukti ir palikti 
savo apsilankymo pėdsakus mokyklos muziejuje ar bibli-
otekoje. Įprasta ir dar kartą pasimatuoti mokyklos suolą, 
prisiminti linksmus mokyklos nuotykius, perskaityti užra-
šus mūsų auklėtojos Elenos Ausenienės fizikos kabinete.  
Jaučiamės ypatingi, nes esame laida, kuri prisimena, kaip 
mokyklai buvo suteiktas rašytojo Antano Vienuolio vardas. 
Laida, kuri laukdavo rašytojų, mokslininkų, menininkų ap-
silankymų, kuri turėjo net klasės merginų ansamblį su savo 
virtuozu koncertmeisteriu klasioku G. Grina. Dainavome 
beveik visos, o vaikinai, nors ir šaipėsi, per mūsų pasirody-
mus jaudindavosi ne mažiau už mus. 

Tai laida, kuri turėjo 11 matematikos pamokų per savaitę 
pas matematiką Vaclovą Daubarą, nes pirmoji baigė susti-
printo matematikos mokymo programą. Laida, kuri siekė ži-
nių kažkaip ypatingai. Pamenu, kad vaikinai vos nealpdavo, 
kai gaudavo ketvertą pagal penkių balų sistemą, o trejetas 
mums apskritai buvo baisus pažymys. Na, o tuos, kuriems 
sunkiau sekėsi mokslai, namuose papildomai mokydavo ne 
korepetitoriai, o klasiokai. Ir tai buvo normalu – nors dabar 
atrodytų, kad labai keista.  Galbūt todėl mokyklos Garbės ga-
lerijoje iš 10 sėkmingiausių abiturientų keturi – mūsų klasės: I. 
Juknevičius, S. Juozapaitis, D. Rutkauskas ir L. Šližytė-Stonie-
nė, mokyklos garbės lentoje – G. Grina. O mūsiškėje klasiokų 
„garbės galerijoje“ – dar ir R. Smetonaitė, A. Zuzevičius, S. 
Stepukas, D. Belevičiūtė-Maldžiuvienė, R. Juškaitė-Braz-
deikienė, J. Keibaitė-Daugėlienė, R. Grigalavičiūtė-Gališan-
kienė, G. Seneckaitė-Vasiliauskienė, R. Dačiulytė-Rutkauskie-
nė, V. Mažvylaitė-Šiaučiulienė, O. Kelpša... Ir susitinkam mes 
kasmet – tik į mokyklą užsukam kas penktą kartą... 

Gal todėl, kad turime už ką padėkoti, šiais metais, minė-
dami mokyklos baigimo 30-metį, Anykščių Šv. Mato baž-
nyčioje surengėme mūsų klasės Padėkos Šv. Mišias, kurių 
metu giedojo operos solistė Eugenija Klivickaitė, vargonavo 
Stasys Aglinskas. Kartu su artimaisiais, mokytojais, draugais 
ir anykštėnais padėkojome už tai, kad visi 28 klasiokai esa-
me šioje žemėje ir kad vis dar turime galimybę „užkopti į 
žvaigždę ir begalybėje įminti savas pėdas kaip ženklą, kad 
mes didesni už skruzdę“. n
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MOKYKLA. KLASĖS DRAUGAI

vytautas SriuBAS

Penktokai. Gabūs ir drąsūs

1944 metais prieš mokslo metų pradžią Sovietų armija, vydama vokiečius, jau 
buvo užėmusi pusę Lietuvos. Mano tėvas žinojo, kad Anykščiuose yra jau pilna 
gimnazija, ir nutarė perkraustyti mane iš Utenos, kur mokiausi, arčiau namų, į 
Anykščius. Iki Utenos man – 30 kilometrų, o iki Anykščių – tik 16, taigi, šeštadie-
niais po pamokų galima nesunkiai pėsčiomis parkeliauti į namus. Taip 1944 m. 
rugsėjo 1-ąją atsidūriau Anykščių gimnazijos penktoje klasėje. 

Apsigyvenau pas gimines Strazdus, kurių namai buvo prie pat geležinkelio 
stoties. Jų sūnus Vytautas buvo mano bendraamžis ir mokėsi toje pačioje klasėje. 
Pirmą mokslo metų dieną mudu klasėje susėdome į vieną suolą. Netrukus apsi-
pratome, susipažinome vieni su kitais. Aš radau keletą savo buvusių Debeikių 
pradžios mokyklos bendraklasių. Buvę ketvirtaklasiai anykštėnai pasigedo kai 
kurių savo klasės draugų. Dingo muzikaliausia klasės mokinė Gražina Ručytė. 
Jos tėvas turėjo šalia Anykščių nemažą ūkį ir manufaktūros krautuvę Anykščiuose. 
Žodžiu, buvo „kapitalistas“, taigi, iš Anykščių jam reikėjo dingti... Bet atsirado 
perbėgėlių ir iš kitur.

Gyvendamas pas Strazdus, pirmą kartą akis į akį susidūriau su rašytoju Antanu 
Žukausku-Vienuoliu. Vytauto tėvas Kazimieras gerai pažinojo rašytoją. Vienuolis 
ateidavo nakvoti, kai važiuodavo į Vilnių pas Justą Paleckį dėl savo sūnaus išlais-
vinimo iš Sibiro tremties. Traukinys iš Anykščių į Švenčionėlius išvažiuodavo 4 
valandą nakties. Dar vyko karas, ir naktimis vaikščioti buvo pavojinga. Vienuolis 
gyveno už gero kilometro nuo geležinkelio stoties prie tilto per Šventąją, o Strazdų 
namas buvo tik kitoje gatvės pusėje priešais geležinkelio stotį. 

Mokykla buvo įsikūrusi trijuose nedideliuose pastatuose rytiniame Anykščių 
miesto pakraštyje prie geležinkelio pervažos, kur kelias iš Anykščių į Svėdasus 
kerta siaurąjį geležinkelį. Pagrindinis pastatas, esantis šalia cerkvės ir solidžiau at-
rodantis, buvo vadinamas „Sostine“, nes jame be poros klasių dar buvo mokytojų 
kambarys su atskiru direktoriaus kabinetu ir salė. Priešais „Sostinę“ prie Anykštos 
upelio esantis kuklesnis pastatas vadinosi „Vaikų darželis“, o tolimiausias, prie 
geležinkelio pervažos, „Kamčiatka“. Per ketverius metus teko mokytis visuose 
pastatuose. 

Penktoje klasėje nuo pirmų dienų išryškėjo mano matematikos žinių spragos. 
Čia mums matematiką dėstė gana reiklus, bet malonus jaunas mokytojas Stasys 
Kunčinas. Kai per Kunčino pamoką mūsų arba mergaičių klasei pasitaikydavo 
laisva pamoka, nes neatėjo kuris mokytojas, tuojau išgirsdavom komandą: „Vyrai, 
marš pas merginas!“ Susigrūsdavome į dviviečius suolus po tris ir po keturis, bet 
pamoka vykdavo drausmingiausiai. Matematikos formules, kurias reikėjo mokėti 
mintinai, o jų buvo gana daug, Kunčinas liepdavo išsirašyti ant popieriaus lapo 
ir jį pasikabinti prie lovos, kad jas matytume prieš užmigdami ir tik pabudę. Prie 
mano lovos toks lapas irgi kabojo. 

Pirmam trimestrui baigiantis, balansavau ant ribos tarp dvejeto ir trejeto. Per 
paskutinį atsakinėjimą mano žinias mokytojas įvertino tokiais žodžiais: „Na, da-
bar aš tau parašysiu tris su minusu, bet jeigu taip atsakinėsi ir antrame trimestre, 

tai dvejetas garantuotas“. Antrame trimestre irgi teko taisytis, bet 
jau nuo trejeto ketvertui. Tik per plauką negavau ketverto, nes 
nesupratau mokytojo klausimo, į kurį tikrai būčiau atsakęs. Ta-
čiau mokytojas liko patenkintas, kad ištesėjau žodį, ir parašė tris 
su pliusu. 

Trečiame trimestre taisytis nebereikėjo – buvo „kiauras“ pen-
ketas ir taip liko iki atsisveikinimo su Anykščiais. Priežastis pa-
prasta: „kruvinas“ darbas namuose, kol užlopiau buvusias žinių 
spragas, ir puikus mokytojo aiškinimas per pamokas. 

Tarp kitko, tas grėsmingas dvejetas, kurio pavyko išvengti, 
man buvo akstinas mokytis rimtai. Labai jau nemalonu ir gėda 
buvo pasirodyti prieš mokytoją tikru avinu, sugebančiu tiktai 
kažką mekenti, o ne dalyvauti dalykiškame pokalbyje. Nesmagu 
būdavo žiūrėti ir į kitus draugus, atsidūrusius tokioje situacijoje. 
Neturėjau tikslo žūt būt nertis iš kailio, kad gaučiau penketą, tik 
norėjau mokytis be trejetų. O kas iš to išėjo – išėjo savaime. 

Pakeliui iš vaikystės

vytautas SriuBAS (g. 1929 m. 
lapkričio 9 d.) – inžinierius elektro-
mechanikas, aviatorius, tarptautinės 
klasės sklandymo sporto teisėjas. Gimė 
ir užaugo Sindriuose šalia Debeikių 
(Anykščių r.). Namuose tėvo išmokytas 
skaityti, 1941 m. baigė penkias klases 
Debeikių pradžios mokykloje, paskui 
mokėsi Utenos gimnazijoje, nuo 1944 
iki 1948 m. baigė Anykščių gimna-
ziją 5-ojoje jos laidoje. Nors ir patyrė 
sovietinės valdžios trukdymų, 1953 m. 
Kauno politechnikos instituto Elektro-
technikos fakultete jis įgijo pramonės 
įmonių elektros įrengimų inžinieriaus 
išsilavinimą ir gavo diplomą su pagy-
rimu. 

 1953–1954 m. V. Sriubas dėstė 
Kauno politechnikos instituto Elektro-
technikos fakultete, buvo Aukštosios 
matematikos katedros asistentas. Vėliau 
jis dirbo Kauno gamykloje „Neris“ 
inžinieriumi elektriku, buvo Lietuvos 
mokslų akademijos Energetikos ir elek-
trotechnikos instituto Automatikos ir 
telemechanikos laboratorijos jaunes-
nysis mokslinis bendradarbis, Kauno 
radiotechninių matavimų instituto 
„Elektronika“ vedantysis inžinierius, 
atsakingas už kuriamų karo pramonės 
prietaisų patikimumą. 1966–1976 m. 
jis buvo Kauno F. Dzeržinskio staklių 
gamyklos inžinierius konstruktorius, 

Anykščių gimnazijos „Sostinė“ – pagrindinis pastatas ša-
lia cerkvės. Foto: VŽM.
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Jeigu su matematika reikėjo gerokai paprakaituoti, tai per vokiečių ir lotynų 
kalbų pamokas man nebuvo ką veikti. Utenoje vokiečių kalbą dėstė ilgą laiką 
gyvenusi Vokietijoje mokytoja Garnytė, o lotynų kalbą, nepriėmęs šventimų ir 
grįžęs į pasaulietinį gyvenimą, buvęs Kauno kunigų seminarijos klierikas Žvirblis, 
tarp kitko, irgi nuo Debeikių krašto. Abu mokytojai puikiai išmanė savo dėstomus 
dalykus ir buvo gana reiklūs. Taigi, mes buvome pakaustyti kaip reikiant. 

Anykščiuose vokiečių kalbą penktoje klasėje mums dėstė tuometinis moky-
klos direktorius Alfonsas Bielinis, o lotynų – istorijos mokytojas Kostas Šumskus. 

Bielinis buvo „geras“ mokytojas, nes nerašydavo dvejetų, ir apskritai į jį buvo 
galima kreiptis bet kokiais gyvenimiškais klausimais. Debeikietis Mykolas Sprin-
dys, kuris gyveno prieš tai pas savo vyresnį brolį Ukmergėje ir ten buvo baigęs 
šešias gimnazijos klases, dabar planavo mokytis Anykščių gimnazijoje, bet jam, 
gimusiam 1923 metais, jau grėsė mobilizacija į kariuomenę. Kai užėjęs pas direk-
torių A. Bielinį išdėstė savo bėdas ir paklausė, ką daryti, direktorius jam pasakė: 
„Žinai, iš trejeto labai lengva padaryti aštuonetą. Taip savo pase ir padaryk, būsi 
priimtas į penktą klasę“. Mykolas taip ir padarė. 

Mokytojas K. Šumskus, kuris taip pat kadaise mokėsi kunigų seminarijoje, 
visiems mokiniams buvo savotiškas pajuokos objektas, nes visuomet vaikščiojo 
apsiavęs ant pusbačių kaliošus, nerangiai vilkdamas kojas ir triukšmingai šlepsė-
damas. Kaliošų nenusiaudavo net mokytojų kambaryje ar eidamas į klasę. Tuomet 
buvo inteligentų mada avėti kaliošus, kad apsaugotų išblizgintus batus nuo purvo, 
bet kiti juos visuomet nusiaudavo koridoriuje arba prieškambaryje... Be to, jis 
buvo „įsikandęs“ nereikalingus priežodžius „to šita“ ir „tuo būdu“, kuriuos dažnai 
kartodavo. Mokiniai buvo net sukūrę posmelį: 

„To šita šliop, šliop, to vienu mostu, 
Pirmyn, tuo būdu, su dėde Kostu.“ 
Smagiausia būdavo, kai reikėdavo rašyti rašomuosius darbus. Lentoje moky-

tojas užrašydavo užduotis: du variantus sėdintiems suole iš dešinės ir kairės, po 
keturis ar penkis sakinius lotyniškai arba lietuviškai, kuriuos reikėdavo išversti į 
lietuvių arba lotynų kalbą. Vytautas Strazdas gaudavo iš tėvo kopijavimo kalkės, 
kurią turėdavo tik valdiškos įstaigos, mat jo tėvas buvo Anykščių kooperatyvo pir-
mininkas. Su ta kalke mudu pasiruošdavome du komplektus po keturis vienetus 
tuščių lapukų, kad vienu rašymu iš karto būtų keturios „špargalkės“. Tie vertimai 
man būdavo vienas juokas. Pamokai net neįpusėjus, visa klasė darbą jau būdavo 
baigusi. Mokytojas nesuprasdavo, kas čia darosi: pažymiai iš rašomųjų – beveik 
vien ketvertai ir penketai, o kai reikėdavo atsakinėti žodžiu – tiktai dvejetai ir 
trejetai...

Aplink Anykščius po karo buvo galima rasti įvairiausių šovinių, granatų, ginklų. 
Mokytojai ir tėvai kuo griežčiausiai draudė žaisti su tokiais daikčiukais. Bet kas gi 
to paisys? Eilinį pirmadienį, susirinkę į klasę, vieni kitiems tik ir pasakoja, kur, 
kaip ir ką susprogdino. Kartą teko girdėti tokią istoriją. Susiradę granatą, išsiruošė 
keliese pas vieno iš jų dėdę, kuris gyveno prie netoli esančio ežeriuko, sprogdinti 
žuvies. Į vieną valtį sėdo „vyriausias“ su granata, į kitą – du likusieji gaudytojai. 
Besiruošiančiam mesti į vandenį granatą, netikėtai nuo saugiklio nusprūdo pirštai 
ir suveikė sprogdiklis. Tas išsigandęs metė iš rankų granatą, nežiūrėdamas kur. 
Granata įkrito į šalia buvusią antrąją valtį. Anieji nedelsdami šoko iš valties. Tai 
pamatęs, pirmasis suprato, kas atsitiko, ir tuojau pat pasekė jų pavyzdžiu. Granata 
sprogo, kai žvejai dar nebuvo spėję iškišti galvų iš vandens. Iš vienos valties liko 
tik šipuliai, bet su antrąja visi sėkmingai pasiekė krantą.

Geležinkelio stoties teritorijoje voliojosi daugybė 82 
mm kalibro minosvaidžio nesprogusių minų. Vytautas 
Strazdas kaip padėties šeimininkas nusprendė, kad ir 
mums reikia atlikti eksperimentą – sukūrus laužą, su-
sprogdinti minosvaidžio miną. Pasitelkę į kompaniją dar 
vieną bendraklasį, vieną sekmadienį visi trys su mina 
mano palto kišenėje (tai bent supratimas apie gręsiantį 
pavojų!) patraukėme į netoliese esantį Lagedžių mišką. 
Užkūrėme laužą ir patys sugulėme už gero šimto me-
trų šalia keliuko esančioje įduboje. Po kelių minučių 
tas mūsų draugas pamatė ateinantį keliuku Lagedžių 
galvijų priėmimo punkto šėriką. Bijodami, kad jis mūsų 
neatpažintų, puolėme bėgti gilyn į mišką. Gal už kokio 
kilometro, išbėgę į laukymę ir sumažinę tempą, išgirdo-
me sprogimą ir moters klyksmą. Dabar mes ne juokais 
išsigandome. O gal kažką kliudė skeveldra?

Apsukę didelį ratą, į Anykščius grįžome po poros 
valandų nuo Troškūnų pusės. Rytojaus dieną klasėje 
tylime ir klausomės, ką pasakoja kiti. Pasirodo, tą patį, 
ką darėme mes, ruošėsi daryti ir kita mūsiškių grupelė. 

Staklių elektros įrangos projektavimo 
biuro viršininkas. Jis kūrė aukščiausio 
tikslumo stakles Sovietų Sąjungoje, 
demonstravo sukurtas stakles tarptauti-
nėse parodose Kaire (Egiptas, 1972 m.) 
ir Vakarų Berlyne (Vokietija, 1973 m.).

1976–1982 m. V. Sriubas buvo 
Kauno chemijos-farmacijos fabriko 
„Sanitas“ konstruktorių biuro konstruk-
torius. 1982–2000 m. jis gyveno Vil-
niuje, dirbo sostinės įmonėse konstruk-
toriumi, kol išėjo į pensiją. Nuo 2000 
m. iki šiol jis vėl gyvena Kaune. 

V. Sriubas yra aviatorius ir sklan-
dymo sporto teisėjas. 1952 m. rudenį 
Kauno politechnikos instituto Elektro-
technikos fakultete susikūrus sklan-
dytojų grupelei, jis tapo jos nariu ir 
pradėjo mokytis skraidyti sklandytuvu 
Kulautuvoje (Kauno r.), 1962–1978 m. 
buvo Kauno sklandymo klubo narys, 
aktyvus sklandytojas, sklandymo var-
žybų teisėjas. Pasitraukęs iš aktyvaus 
skraidymo, nuo 1979 m. iki šiol V. 
Sriubas yra sklandymo sporto teisė-
jas. Jis apdovanotas Dariaus ir Girėno 
medaliu (2002 m.).

Su žmona archyvare Regina (1931–
1984) užauginęs sūnų Arvydą (g. 1957 
m.) – muzikantą gitaristą, buvusį grupių 
„Hiperbolė“ ir „Veto Bank“ narį, jis liko 
našlys. Senatvėje rašo beletrizuotus pri-
siminimus.

Anykščių gimnazijos 1944–1945 m. penktokai su mokytojais. 
Pirmojoje eilėje sėdi mokytojai (iš kairės): Vasiljevas, Kazimieras 
Milašiūnas, Zigmas Leškevičius, Stasys Stonkus, gimnazijos direk-
torius Alfonsas Bielinis, Genovaitė Rimkaitė, gimnazijos inspekto-
rius Alfonsas Ulčinas ir Kostas Šumskus. 

Sriubų gyvenamas namas Sindriuose, 
kurio Debeikių kolchozo pirmininkas 
neleido persikelti į gyvenvietę Debei-
kiuose. 1950 metai. 
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Išgirdę sprogimą ir moters klyksmą (o mūsų laužo jie nema-
tė), jie šoko bėgti į pagalbą tai moteriai. Toji juos pažino ir 
manydama, kad tai jų išdaigos, ėmė juos koneveikti. Jinai 
rinko sausas medžių šakas kurui, bet išsigandusi viską me-
tė ir, garsiai šaukdama, ėmė bėgti. Anieji savo ruožtu puolė 
bėgti nuo jos. Išbėgusius iš miško juos pasitiko galvijų punk-
to sargas, kurio trobelė stovėjo pamiškėje prie keliuko. Tas 
juos irgi „pamalonino“ ne ypatingai draugiškais žodžiais, 
nes nuo sprogimo išdužo jo trobelės lango stiklas. Mes, aiš-
ku, niekam nieko apie mūsų nuotykius nepasakojome, tik 
džiaugėmės, kad viskas baigėsi laimingai, ir daugiau nieko 
sprogdinti nebebandėme.

Šeštokai. „Pugalsko troika“

Penktoje klasėje labai greit susidraugavau su atvažiavusiu 
iš Biržų Leonu Didžiuliu, kurio tėvas buvo Biržų gimnazijos 
direktorius. Jų namai Biržuose per karą buvo sugriauti, ir jie 
persikėlė į Leono senelio Stanislovo Didžiulio sodybą – bu-
vusį Griežionėlių dvarelį netoli Andrioniškio. Leonas gyveno 
Anykščių pakraštyje Janydžiuose pas šeimininkę Pugalskie-
nę. Aš pas Leoną dažnai lankydavausi ir turėjau slaptą mintį 
persikraustyti į Janydžius gyventi kartu. Baigiantis mokslo 
metams, susitariau su Pugalskiene, kad rudenį galėsiu apsi-
gyventi pas juos. Vieta buvo labai patogi: tik atvažiavus keliu 
nuo Debeikių antras namas Anykščiuose. Tėvui nebereikėjo 
daryti kelių kilometrų rato aplink miestą, kad pasiektų Straz-
dus, o ir mokykla buvo arčiau.

Kartu su Leonu gyveno ir mano buvęs bendraklasis iš De-
beikių pradinės mokyklos laikų Juozas Budreika iš Antupių 
kaimo. Kadangi mes visi trys visur vaikščiodavome kartu, 
greit buvome praminti „Pugalsko troika“. Ta etiketė mums 
prilipo ir išliko ne tik iki paskutiniųjų mokslo Anykščiuose 
dienų. Kai praėjus keturiasdešimt penkiems metams po gim-
nazijos baigimo aš įžengiau į Lietuvos Mokslų Akademijos 
Istorijos instituto direktoriaus profesoriaus Antano Tylos kabi-
netą, jis pasitiko mane žodžiais: „O, ką aš matau? Pugalsko 
troika!“ 

Antanas Tyla baigė Anykščių gimnaziją trejais metais vė-
liau po mūsų laidos. Kai Antanas mokėsi pirmoje gimnazijos 
klasėje, jo klasės auklėtojas buvo mano dėdė – Lietuvos ka-
ro aviacijos lakūnas Juozas Karosas, tuo metu mokytojavęs 
Anykščių gimnazijoje ir dėstęs vokiečių kalbą, o 1944 metų 
vasarą per bombardavimą žuvęs Šiauliuose.

Su Leonu buvo labai įdomu bendrauti. Jis man daug pa-
sakojo apie Biržus, apie savo mokyklos draugus biržiečius. 

Pasirodo, kad Biržų gimnazijoje Leonas irgi turėjo du artimus 
draugus – Vytį Šlekį ir Joną Variakojį, kurį visi vadino „Jan-
ka“. 

Įdomiausia buvo, kai 1948 metų rugsėjo 1-ąją Elektro-
technikos fakultete savo specialybės grupėje radau ir Vytį su 
Janka. Iškart mes tapome irgi artimais draugais. Tiesa, Vytis 
per pirmąją sesiją neįveikė aukštosios matematikos barjero 
ir nusprendė pakartotinai egzamino nelaikyti, o po atostogų 
nebegrįžti. Kitą rudenį jis įstojo į Hidrotechnikos fakultetą ir 
jį sėkmingai baigė. 

Mūsų šeimininkas Pugalskas caro laikais gyveno Petro-
grade ir ilgą laiką dirbo prestižiniame viešbutyje, kur ap-
tarnaudavo kilmingus svečius. Apie savo darbą jis kartais 
papasakodavo įvairių, netgi pikantiškų istorijų, kaip jaunos 
grafienės arba grafaitės kviesdavusios jį į savo apartamentus, 
kad galėtų „įdomiau praleisti laiką“ – o jo būta tikrai išvaiz-
daus vyro.

Iš Pugalsko pasakojimų apie Petrogrado kasdienybę 
atmintyje užsiliko pasakojimas apie vieną labai reikalingą 
miesto paslaugų rūšį, kokios dabar nebepamatysi jokiose se-
novės amatų mugėse. Petrogrado gatvėse nuo ankstyvo ryto 
iki vidurnakčio, o gal ir per naktį, galima buvo sutikti vaikš-
čiojančius žmones, vienoje rankoje nešančius uždengtą ki-
birą, o kitoje – nedidelę, į skėtį panašią sudedamą palapinę. 
Tai anų laikų mobilusis tualetas. Klientas, prispyrus reikalui, 
tokį gatvės „verslininką“ sustabdo, tas čia pat, gatvėje, be jo-
kių ceremonijų, tik pasitraukęs į šalį, kad nekliudytų kitiems, 
išskleidžia palapinę, viduje pastato kibirą ir ten už mokestį 
įleidžia klientą.

Labai įdomus žmogus buvo ir jų dar visai jaunas žen-
tas Rapolas Mickevičius – mes jį vadindavom Rapoliuku. 
Jį pažinojo ir taip vadino visi Anykščiai, nes jis buvo ne tik 
geriausias Anykščių batsiuvys, bet ir teatro artistas, komiškų 
vaidmenų atlikėjas, bei orkestro muzikantas. Jis turėjo abso-
liučią klausą ir nuostabiai griežė smuiku. Jam užtekdavo tik 
vieną kartą išgirsti nežinomą melodiją, ir jis ją tuojau pat tiks-
liausiai atkartodavo smuiku, nors apie natas jis neturėjo jokio 
supratimo. Retkarčiais jo rankose skambėdavo ir mandolina, 
ja skambinti išmokė ir mus. Nors visas jo išsilavinimas tebuvo 
pradinė mokykla ir mokomoji kuopa Lietuvos kariuomenės 
ryšių dalinyje, jis niekada nepraleisdavo progos pasišaipyti iš 
mūsų už lietuvių kalbos darkymą. Išgirdęs, kai kas nors pasa-
ko: „Gyvenu pas tą ir tą ant buto“, būdavo įsiterpia: „Gerai, 
kad ne ant stogo“... 

Nors Rapolas buvo nepartinis, bet kaip kilusį iš biedniokų 
bolševikų valdžia jį paskyrė Anykščių ryšių skyriaus viršinin-
ku. Kai gimnazijoje buvo įvestos karinio parengimo pamo-

Anykščių gimnazijos 1945–1946 m. šeštokai su mokytojais. 
Antrojoje eilėje, po vienos mokinės, sėdi mokytojai (iš kai-
rės): Stasys Kunčinas, Leonas Vaitiekūnas, Zigmas Leškevi-
čius, Alfonsas Bielinis (gimnazijos direktorius), Stasys Ston-
kus, Juozas Jankauskas ir Kazimieras Milašiūnas. „Pugalsko troika“ dirba savo šeimininkų kieme 1947 m.
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kos, mergaičių klasei jis dėstė telefonijos pagrindus. Kolegos 
mokytojai, kurie turėjo žymiai aukštesnį išsilavinimą, jį irgi 
gerbė ir mielai su juo bendravo. 

Šeštoje klasėje mokslo metams jau artėjant prie pabai-
gos, vienos pamokos metu į klasę netikėtai įėjo gimnazijos 
direktorius su nepažįstamu odiniu paltu apsirengusiu vyru. 
Direktorius iš rankoje laikomo raštelio perskaitė dvi pavar-
des: Mykolo Sprindžio ir Stasio Dundulio, paprašė juos eiti 
kartu į mokytojų kambarį. Tas nepažįstamas vyras nepratarė 
nė žodžio, bet mes žinojome, kad odinius paltus nešiojo 
saugumiečiai. Iš mokytojų kambario nei Mykolas, nei Stasys 
į klasę nebegrįžo. Rytojaus dieną pasigedome ne tik šių savo 
draugų, bet ir fizikos mokytojo Jono Rasinsko bei dar keleto 
mokinių iš kitų klasių.

Taip buvo likviduota neseniai susikūrusi mokytojo J. Ra-
sinsko vadovaujama pogrindinė grupė, kurios nariai palaikė 
ryšius su partizanais (juos vadino „miško broliais“): platino 
jų leidžiamus laikraštėlius, naktimis ant telefono ar elektros 
stulpų iškabindavo proklamacijas bei teikė kitokią paramą. 
Tik gerokai vėliau sužinojome, kad jie atsidūrė Vorkutos 
lageriuose. Mokytojas J. Rasinskas buvo nuteistas dešimčiai 
metų, mokinukai gavo po penkis. 

Mokslo metams pasibaigus, visi vyresnių klasių mokiniai, 
berniukai ir mergaitės, išvažiavome į mišką prie Niūronių 
ruošti malkų mokyklai kūrenti žiemą. Nakvojome klojime 
pas ūkininką netoli rašytojo Jono Biliūno gimtosios sodybos. 
Dvi savaites kirtome medžius, nugenėtus pjaustėme apie 
dviejų metrų ilgio rąstais ir juos krovėme į rietuves. Tik po to 
išsiskirstėme į namus atostogauti. 

Laikai neramūs, bet mes jau septintokai

Rudenį septintoje klasėje pačią pirmąją dieną pasigedo-
me dviejų klasės draugų: Kaziuko Pilkausko ir Juliaus Meš-
kausko. Nepasirodė jie ir vėliau. Apie jų ligą ar areštą gandų 
nesigirdėjo. Negreit sužinojome, kad jie gyvi ir sveiki, tik 
mokosi Panevėžio gimnazijoje aštuntoje klasėje. 

Pasirodo, viskas labai paprastai. Mūsų šeštos klasės baigi-
mo pažymėjimai buvo parašyti ranka, ir tas šešetas užrašytas 
romėniškais skaitmenimis. Taigi prie užrašo „VI“ užteko pri-
dėti dar vieną brūkšnelį, kad gautųsi romėniškas septynetas 
– „VII“, tai jiedu ir padarė. Kadangi šeštos ir septintos klasių 
mokomieji dalykai buvo tie patys, tai niekam jokių įtarimų 
nekilo. Be to, Juliui ir Kaziukui labai reikėjo dingti iš Anykš-
čių. Julius kiek laiko buvo miške pas partizanus, o Kaziuko 
giminės irgi jau kėlė valdžiai įtarimų. Jeigu tokie dalykai iš-
aiškėtų, tai pasekmės būtų labai liūdnos, ypač Juliui. Bet abu 
jie sėkmingai baigė Panevėžio gimnaziją, o po to – ir Kauno 
politechnikos institutą, Kaziukas – Cheminės technologijos 
fakultetą, o Julius – Statybos. 

Na, o mes jau buvome labiau surimtėję, todėl labai susi-
gyvenome, susidraugavome tarpusavyje. Metai netruks pra-
eiti – ir mes jau abiturientai. Taigi, juokai menki. Pradėjome 
galvoti apie tai, ką veiksime, baigę mokyklą. Mūsų „Pugals-
ko troikai“ viskas jau buvo aišku. Leonas nuolat vartydavo iš 
kažkur gautą vokišką anatomijos vadovėlį, skirtą medicinos 
studentams. Mano Sterkonių dėdė Povilas, kuris tuo metu 
užbaiginėjo elektrotechnikos studijas Vilniaus ar Kauno po-
litechnikume, vasarą man atidavė elektrotechnikos vadovė-
lį. Ta knyga irgi dažnai būdavo mano rankose. Taigi, mano 
polinkiai niekam irgi nekėlė abejonių. O Juozas įsivaizdavo 
save mokytoju. Rapoliukas, kuriam niekada nestigo humoro 
jausmo, prie pietų stalo mus dažnai tituluodavo „ponu dak-
taru“, „ponu inžinieriumi“ ir „ponu mokytoju“.

Bet laikas buvo labai neramus. Vos tik užėjus rusams, 
prasidėjo jaunų vyrų mobilizacija. Nenorėdami pakliūti į 

frontą, vyrai ėmė slapstytis: vieni įsirengė slėptuves namuo-
se, kiti išėjo į mišką ir tapo partizanais. Nauja valdžia ėmėsi 
organizuoti iš vietinių gyventojų, prijaučiančių naujai val-
džiai, savo ginkluotus būrius. Liaudis juos vadino „skrebais“ 
arba „stribais“ – nuo rusiško žodžio „istrebitel“, naikintojas. Į 
skrebų būrius nė vienas padoresnis, net ir okupantų valdžiai 
prijaučiantis, žmogus nesiveržė. Susibūrė ten tokie, kuriems 
nušauti nekenčiamą kaimyną buvo tas pats kas koja sutraiš-
kyti vabalą. Prasidėjo nelygi ginkluota kova. Be pagrindinės 
kariuomenės, kuri kovėsi frontuose, užnugaryje veikė NKVD 
kariuomenės daliniai, kuriems talkino skrebai. 

Vieną kartą su skrebais teko susidurti ir man. Debeikių 
valdžia buvo įvedusi privalomą budėjimą netoli nuo mūsų 
kaimo, prie miško šalia Rašimų buvusioje kelių sankryžoje. 
Budėti reikėdavo dviese per naktį, o kitą rytą apie pastebėtus 
„banditus“ (taip stribai vadino partizanus) pranešti Debeikių 
milicijai. Kartą per žiemos atostogas su kaimynu nuėjau 
budėti vietoj tėvo. Prie pat sankryžos buvo mažytė bakūžė, 
kurioje gyveno vienišas senas kolūkio galvijų šėrikas. Apie 
vidurnaktį atėjo penki ar šeši Debeikių skrebai. Vienas iš jų 
priėjo prie mūsų namelio durų ir padaužė kumščiu. Aš sėdė-
jau prie nedidelio langelio šalia durų staktos ir ėmiau suktis 
ant taburetės, ruošdamasis atidaryti duris. Vos tik sujudėjau, 
tas skrebas staigiai pakėlė savo automatą tiesiai man prieš 
veidą, bet, laimei, nešovė. „Kas ten?“ – suriko. „Budėtojai“, 
– atsakiau ir atidariau duris. „Matj perematj, čiut nepyliau iš 
autamata pra langų“, – pasisveikino. Jeigu būtų „pylęs“, tai, 
aišku, dabar jau apie tai nerašyčiau... „Ar nematėt banditų?“ 
– paklausė. Mes jokios gyvos dvasios iš tikrųjų nematėme, 
taip ir atsakėme. Užtat ir rytojaus dieną nei kaimynas, nei aš 
į Debeikius ir negalvojome eiti. 

Apie rimtą nedidelių menkai ginkluotų partizanų grupe-
lių pasipriešinimą daugiatūkstantinei armijai negalėjo būti nė 
kalbos. Daug partizanų žūdavo. Žiemos metu žuvę partiza-
nai ištisomis savaitėmis gulėdavo Anykščių turgaus aikštėje, 
o aplink sukiodavosi vietiniai saugumiečiai, stebėdami, kas 
prie jų ateis ir kaip reaguos.

Bet jaunystė lieka jaunystė. Mūsų berniukų klasė buvo 
vienintelė gimnazijoje, kuri per pertraukas dainuodavo po-
puliarias liaudies dainas. Vesdavo, aišku Levokas (taip kla-
siokai vadindavo Leoną Didžiulį), nes jo skambiam tenorui 
klasėje nebuvo lygių. Vėliau, per pirmąjį mūsų abiturientų 
laidos susitikimą po penkerių metų, buvę mokytojai pasakys: 
„Išėjo jūsų laida, nutilo ir dainos per pertraukas“. 

Baigę šešias klases, 1946 m. vasarą gimnazistai ruošia mal-
kas savo mokyklai Niūronių miške. Aštuntosios brigados 
2-oji grupė, apačioje centre brigados vadovas mokytojas 
Žvirblis.  



28 2928 29

MOKYKLA. KLASĖS DRAUGAI

Anykščių gimnazijos šeštokų iškyla prie Puntuko 1946 m. 
gegužės 19-ąją. 

Grupelė Anykščių gimnazijos septintokų Biliūno šilelyje Ja-
nydžiuose 1947 m. 

Leonas Biržuose privačiai mokėsi groti pianinu, taigi, tarp 
klasiokų buvo laikomas kvalifikuotu muzikantu – mat mokė-
jo groti iš natų. Išaiškėjus, kad klasėje yra ir daugiau muzi-
kuojančių, jis suorganizavo klasės orkestrėlį. Be Leono, kuris 
visuomet sėsdavo prie pianino, orkestrėlyje buvo keturios 
mandolinos, viena jų grojo mūsų Juozas, kita – aš, keturios 
gitaros, du klarnetai, akordeonas, smuikas ir kontrabosas. 
Koncertuodavome ne tik Anykščiuose, bet ir kitur. 

Mūsų klasės, berniukų ir mergaičių, padedant mokytojui 
Kazimierui Milašiūnui (taip, tam pačiam, kurio sūnus vėliau 
tapo visoje Lietuvoje žinomu psichiatru), turėjome pastatę 
spektaklį „Tėviškės pastogėje“, kurį rodėme ne tik Anykščių 
miesto publikai. 

Berniukų klasės krepšinio komanda, kurioje žaidė ir 
Leonas, buvo viena iš stipriausių mokykloje. Vytautas Straz-
das, mūsų klasės seniūnas, buvo šuolių su kartimi mokyklos 
čempionas, dalyvavo mokyklų spartakiadoje Vilniuje. Mūsų 
mergaitės sudarė mokyklos tautinių šokių ansambliuko bran-
duolį. 

Rusų kalbą septintoje klasėje mums dėstė rašytojas An-
tanas Vienuolis. Mums jis atrodė kažkaip iškilesnis už kitus 
mokytojus, jam jautėme ypatingą pagarbą. Į jį visuomet kreip-
davomės „rašytojau“, o ne „mokytojau“. Kartais kas nors iš 
mūsų pasiūlydavo nueiti po pamokų pas Vienuolį ir padėti 
jam paruošti malkų žiemai. Sutartą valandą kas su pjūklu, 
kas su kirviu, o kas ir be jokio įrankio susirinkdavome rašy-
tojo namų kieme. Vieni pjaudavo dvirankiu pjūklu medžio 
rąstus į kalades, kiti jas skaldydavo, dar kiti kraudavo malkas 
į pastogę. Žinoma, per vieną popietę daug nepadarysi, todėl 
pabuvoti tokiose talkose teko ne kartą. Visa tai mes darėme 
savo iniciatyva, be jokio vyresniųjų paliepimo. Kartais Vie-
nuolis kuriam nors iš mūsų padovanodavo savo raštų tomelį, 
bet man nekliuvo.

Mano mėgiamiausias dalykas septintoje klasėje buvo fi-
zika, nes baigėsi neįdomūs skyriai apie skysčius bei dujas ir 
pradėjome mokslus apie elektrą. Čia man labai pasitarnavo 
iš Sterkonių dėdės Povilo gautas elektrotechnikos vadovėlis. 
Be to, jau turėjau ir šiek tiek praktikos su mūsų sodybos „vėjo 
elektrine“, kurią tėvas įsirengė vokietmečiu. Taigi, per fizikos 
pamokas beveik neturėdavau ką veikti, ir visai nebijodavau, 
kad galiu būti užkluptas netikėtu klausimu.

Fiziką dėstė jau „truputį pagyvenusi“ mokytoja Magda-
lena Gudaitytė. Mokykloje ji turėjo Magdės pravardę. Ber-
niukams ji buvo gana atlaidi, bet ypač nemėgo dailesnių 
mergaičių, kurios paprastai būdavo aktyvios saviveiklininkės 
ar sportininkės. Nekibdavo ji tik prie „pilkų pelyčių“.

Atšilus orams, mokykloje buvo organizuota didelė sporto 
šventė. Ją ruošė ir visa mūsų klasė. Aš pakliuvau į nedidelę 

kelių mokinukų brigadą, kuri turėjo padėti Anykščių pieninei 
pagaminti nemažai valgomųjų ledų. Mes pasikeisdami turė-
jome rankomis sukti ledų gaminimo mašiną, nes neveikė jos 
elektros variklis. Tokiai procedūrai mašiną pritaikė savi meis-
trai – vietoje buvusio skriemulio jie uždėjo ant veleno gal 
metro diametro faneros diską su skyle mediniam kuoliukui, 
kuris atstojo rankeną. Tas kuoliukas nepritvirtintas, sukant 
kleba ir dažnai visai iškrenta. Mums tai buvo ne darbas, o 
kankynė.

Kai tik vėl atėjo mūsų meistras, paprašiau jo parodyti tą 
sugedusį elektros variklį. Variklis atrodė visai normaliai, ne-
sijautė jokio degėsių kvapo, tik buvo atjungti trys paleidimo 
reostato laidai. Mano laimei, aš visai neseniai dėdės Povilo 
vadovėlyje buvau išstudijavęs skyrių apie nuolatinės srovės 
variklius ir atsiminiau jų jungimo schemas. Visa problema, 
pasirodo, ir buvo tai, kad pieninės meistrai nežinojo, kurį 
laidą prie kurio gnybto jungti. Teisingai prijungus laidus, va-
riklis ėmė suktis. Toliau beliko tik sutvarkyti pačią mašiną – 
numesti faneros diską, uždėti skriemulį bei diržą ir laukti, kol 
ledai bus išsukti. Už variklio „pataisymą“ meistras į didžiulį 
dubenį, kokiame kaime tik prausdavomės, įkrovė mediniu 
kaušu tokią porciją ką tik pagamintų ledų, kad jų iš karto 
neįveikėme.

Fizikos egzaminas septintoje klasėje

Pagal tuomet galiojančią tvarką mokslo metų pabaigoje 
reikėdavo laikyti kai kurių dalykų keliamuosius egzaminus. 
Fizikos egzaminas tais metais mums baigėsi gana rimtu inci-
dentu su Magde.

Egzamino išvakarėse sekmadienį su spektakliu „Tėviškės 
pastogėje“ mes buvome nuvykę į Kavarsko mokyklą. Tame 
spektaklyje Leonas turėjo pagrindinį vaidmenį, o aš jį visuo-
met lydėdavau kaip pagalbinis scenos darbininkas – reikėjo 
gi kažkam ir „juodą darbą“ dirbt. 

Pirmadienį po įdomios iškylos patenkinti susirenkame 
laikyti egzamino. Pirmiausia egzaminą laiko mergaitės, o 
mes sėdime ant žolės kieme ir laukiame savo eilės. Netrukus 
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išeina po egzamino verkdama viena iš mūsų vakarykščių 
„kavarskiečių“. Dvejetas su komentaru: „Aha, damos, po 
Kavarską gastroliuojat, o ne egzaminui ruošiatės!“ Paskui 
pasirodė ašarodama ir antra. O kai išėjo tokia pati trečia, vy-
rams „užkaito skiauterės“.

– Ką darysim? – klausinėjam vieni kitus, kol staiga kaž-
kuris pasiūlo: 

– Nelaikykim egzamino!
Visi pritaria. Pagaliau mergaitės laisvos – egzaminas baig-

tas. Daugiau dvejetų nėra. Po trumpos pertraukos klasėje 
mes. Vėl ateina abu egzaminatoriai: mūsų Magdė ir moky-
tojas Kazys Bulotas, kuris taip pat dėstė fiziką, tik kitoms kla-
sėms. Magdė atsiverčia dienyną ir kviečia pirmąjį iš mūsų. 
Tas atsistoja, pasako „neatsakinėsiu“ ir atsisėda. Su antruoju 
pasikartoja tas pats. Trečiasis atsistoja, tyli. Suolo draugai tuo-
jau pat jam padeda atsisėsti.

– Kas čia – streikas? – klausia K. Bulotas.
– Ne streikas, – atsakom, – bet jeigu už išvyką į Kavarską 

rašomi dvejetai, tai mes egzamino nelaikysim. 
Abu egzaminatoriai išeina iš klasės ir tiesiai pas direkto-

rių Leoną Vaitiekūną. Mes visi vėl į kiemą ir laukiame, kas 
bus toliau. Netrukus mus pasikviečia direktorius ir teiraujasi, 
koks reikalas. Paaiškiname. Iš direktoriaus išgirstame, kad 
visos mergaitės egzaminą išlaikiusios. Nėra nė vieno dveje-
to. Tačiau mūsų poelgis bus įvertintas, ir jis prašo prisipa-
žinti geruoju, kas organizatorius. Lauksiąs ateinant mokytojų 
kambaryje. 

Mes svarstome, kuriam eiti prisipažinti. „Organizatorius“ 
turi ne tik gerai mokėti fiziką (su Magde vis vien teks susitikti, 
o ji jau mokės tokį niekdarį egzaminuoti), bet ir turėti neprie-
kaištingą biografiją – nebūti „buožės“ vaiku. Pagaliau vieną 
surandame. Tas nueina ir labai greit sugrįžta. 

– Išvijo, – sako. – Girdi, ne tu. Tegul ateina tikrasis. 
Išrenkame antrą. Šį kartą vizitas pas direktorių ilgesnis, bet 

rezultatas panašus: gal ir tu, bet ne vienas, ateikite dviese.
Mes nebežinome kaip elgtis. Stovime koridoriaus gale 

prie lauko durų, ir tuo metu iš mokytojų kambario išeina 
mergaičių klasės auklėtojas, visų mūsų mėgiamas mokytojas 
Jankauskas. Mes – prie jo: 

– Mokytojau, patarkite, ką mums daryti? 
Jis atsako: 
– Žinote, aš mokytojauju jau daugiau kaip 20 metų, bet 

tokių vieningų mokinių dar nebuvau matęs. Jūs ir toliau taip 
laikykitės.

Mūsų sprendimas buvo žaibiškas: kaip pabaidyti žvirbliai 
visi išsilakstėme į namus. Direktorius daugiau nieko iš mūsų 
ir nesulaukė. Po kiek laiko įvyko pedagogų tarybos posėdis. 
Pusė mokytojų kolektyvo už mus, kita pusė – prieš. Nugali 
direktoriaus logika: „Jei mes jų nenu-
bausime, tai turėsime nemalonumų 
su Švietimo skyriumi Utenoje“. Ver-
diktas: visai berniukų klasei elgesio 
pažymys trejetas. Mes laimingi, kad 
savo mergaites apgynėme ir kad ne-
pripaišė antitarybinės veiklos.

Mokslo metai baigėsi. Apie fizi-
kos egzaminą nieko negirdėti. Jį ti-
kriausiai laikysime rudenį. Visi ramiai 
išsiskirstome atostogų. Vieną gražią 
saulėtą dieną tėviškės lauke prie vieš-
kelio pjaunu dobilus. Žiūriu – atva-
žiuoja dviračiu Juozas iš Antupių. 

 – Mesk dalgį ir važiuojam į 
Anykščius laikyti fizikos egzamino, 
– sako jisai.

Abu apžergiame dviračius ir – į 

Anykščius. Egzaminuoja mokytojas Kazys Bulotas. Magdės 
nėra. Egzaminas gana trumpas – tik vienas klausimas: „Koks 
metinis pažymys iš fizikos?“ Tokį ir parašo. Penketukininkus 
dar šio to paklausinėja. O aštuntoje klasėje fiziką mums dės-
tė jau kitas mokytojas.

Paskutinieji metai Anykščiuose 

Paskutiniųjų mokslo metų pradžioje, 1947 m. spalio 
viduryje, įprastą mokyklos darbo ritmą sutrikdė labai ne-
malonus tragiškas įvykis: per pertrauką tiesiog mūsų akyse 
gimnazijos kieme buvo nušautas gimnazijos komsorgas 
– šeštos klasės mokinys Antanas Ubagevičius. Jų klasė tais 
metais mokėsi „Kamčiatkoje“, o mes – „Vaikų darželyje“. 
Nuo „Kamčiatkos“ pagrindinio mokyklos pastato „Sosti-
nės“ link palei cerkvės tvorą ėjo gana platus takas, juo buvo 
galima pravažiuoti ir su vežimu. Vos prasidėjus pertraukai 
grupė mūsų berniukų susigrūdome prie atviro klasės lango, 
kuris buvo beveik tiesiai priešais tą taką. Netrukus išgirdome 
šūvius ir pamatėme tuo taku atbėgantį mokytoją Praną Šul-
gą. Bėgdamas jisai mojavo aplink galvą žurnalu lyg gintųsi 
nuo puolančių bičių. Paskui jį, vieną ranką prispaudęs prie 
krūtinės, o kitoje laikydamas pistoletą, bėgo A. Ubagevičius. 
Trumpai stabtelėjęs, jis dar paleido kelis šūvius atgal ir įbėgo 
į „Sostinę“. Netrukus sužinojome, kad vos tik įžengęs į mo-
kytojų kambarį jis krito negyvas. Jam į nugarą kliuvo trys ar 
keturios kulkos. Mokytojui P. Šulgai viena rikošetavusi kulka 
pataikė į koją. Jį tuojau išvežė į Utenos ligoninę.

Mūsiškis „Vaikų darželio“ pastatas stovėjo prie pat Anykš-
tos upelio – gerokai žemiau nei cerkvė. Taigi, tiesiai į mūsų 
langą lekiančios kulkos pralėkė gerokai aukščiau, nei buvo 
mūsų iškištos galvos.

Tokie įvykiai nieko gero nežadėjo, nes mokykla sulau-
kė padidinto NKVD organų dėmesio. A. Ubagevičius buvo 
pašarvotas mokyklos salėje, o prie jo karsto visi mokiniai ir 
mokytojai turėjo stovėti po keletą minučių garbės sargyboje. 
Aplinkui, žinoma, buvo pilna saugumiečių. Vienam iš jų pa-
sivaideno, kad mūsų klasės mergaitė Vanda Mikšytė, stovė-
dama garbės sargyboje, nusišypsojo. Saugumiečiai ją tuojau 
pat areštavo ir nusivedė į mokytojų kambarį.

Išgelbėjo ją nuo kalėjimo tąkart tik mokytojas Leonas 
Vaitiekūnas, dar prieš metus buvęs mokyklos direktoriumi, 
mat jis ir prieškariniais laikais buvo kairuoliškų pažiūrų, o 
dabar pats priklausė komunistų partijai ir gerai sugyveno su 
Anykščių NKVD vadais, dažnai kartu su jais „naikindavo 
samanę“. Mokykloje sklido kalbos, kad išgėrimų maratone 
NKVD vadai prieš jį neatsilaikydavo...

Visiems buvo žinoma, kad mokytojas L. Vaitiekūnas sti-

Anykščių gimnazijos septintosios klasės su rusų kalbos mokytoju rašytoju Antanu 
Žukausku-Vienuoliu 1947 m. gegužės 17 d. 
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kliuko nevengdavo. Jis ir pats to neslėpė. Aštuntoje klasėje 
jis mums dėstė lotynų kalbą ir kartais net į pamoką ateidavo 
gerokai įkaušęs. Prieškariniais laikais jis buvo išklausęs be-
veik visą kunigų seminarijos kursą, tik nepriėmė šventimų, 
o po to dar baigė Vytauto Didžiojo universitete fiziką ir ma-
tematiką. Užtat mokiniams jis buvo labai geras, jų niekada 
neskriausdavo.

Visi mes gerai prisiminėme tokį nuotykį. Užbaigę šeštąją 
klasę, laikėme keliamąjį matematikos egzaminą raštu. Be mū-
sų mokytojo S. Kunčino egzamine dalyvavo ir L. Vaitiekūnas, 
kuris tuo metu buvo mokyklos direktorius ir kitoms klasėms 
dėstė matematiką. Pamatęs, kad vienas iš mūsiškių turi paruo-
šęs „špargalkę“ ir taikosi ją perduoti priekyje už dviejų suolų 
sėdinčiam ir nuolat atsisukinėjančiam draugui, Vaitiekūnas pri-
ėjo ir tą „šperą“ paėmė. Tas išsigando, kad dabar kils triukšmas. 
Bet, jo nuostabai, Vaitiekūnas nuėjo prie ano draugo suolo ir, 
sukryžiavęs priekyje rankas, pro pažastį iškištame delne, taip, 
kad nematytų S. Kunčinas, laikė popieriuką tol, kol tas viską 
nusirašė. Po to vėl, lyg niekur nieko, vaikštinėjo po klasę. 

L. Vaitiekūnas taip pat buvo „kietas“ šachmatininkas. 
Tarp mokytojų buvo dar vienas panašaus lygio aistringas 
šachmatininkas – tai muzikos mokytojas Zigmas Leškevičius. 
Jiedu mokytojų kambaryje dažnai rungdavosi prie šachma-
tų lentos. Z. Leškevičius išsiskyrė iš visų kitų mokytojų savo 
vešliais gražiais plaukais, o direktorius L. Vaitiekūnas nešio-
jo įspūdingus ūsus ir barzdą, dėl to jis net buvo pramintas 
Barzdyla. O vieną eilinę dieną direktorius ateina į pamokas 
be ūsų ir be barzdos. Visiems tai didžiulė staigmena: kas tu-
rėjo atsitikti, kad direktorius nusiskustų savo „papuošalus“? 
Netrukus paaiškėjo, kad išvakarėse abu šachmatininkai lošė 
neeilinę partiją: vienas užstatė savo ūsus ir barzdą, kitas – 
savo „ševeliūrą“. Pralošęs nusiskuta barzdą arba nusikerpa 
plaukus, o pralošė direktorius...

O su ta A. Ubagevičiaus žūtimi viskas nesibaigė. 1948 
metų pradžioje vienas po kito buvo suimti mūsų klasės mo-
kiniai Aloyzas Keiba, Antanas Pakšys ir Antanas Balaišis. 
Visi jie buvo apkaltinti tuo, kad padėjo ruošti pasikėsinimą 

Anykščių gimnazijos 1948 metų laidos abiturientai, susitikę po 30 metų, 1978 m., su mokyto-
jais. Pirmoje eilėje pirmas iš kairės stovi Pranas Šulga, penktas – Jonas Katinas, aštuntas – Alfon-
sas Ulčinas, devintas – Stasys Kunčinas. Foto: Vytauto Sriubo archyvas.

prieš A. Ubagevičių. Už tai jie gavo po 25 metus katorgos 
ir atsidūrė siaubingiausioje įkalinimo vietoje – Vorkutos la-
geriuose. Praėjus trejiems metams po Stalino mirties, tik per 
stebuklą išlikę gyvi, 1956 metais jie grįžo į Lietuvą.

Aštuntoje klasėje atsirado naujas man labai įdomus daly-
kas – astronomija. Ją dėstė fizinio lavinimo mokytojas Sve-
tikas, kuris jos ne tik neišmanė, bet ir nesistengė išmanyti. 
Būdavo, ateina į pamoką visiškai nepasiruošęs ir, užuot aiš-
kinęs mums apie dangaus sferos koordinates, atsiverčia atsi-
neštą mokslo populiarinimo brošiūrėlę ir skaito visą pamoką 
kaip pasakėlę vaikams. Aišku, toks „kvalifikuotas“ dėstymas 
mums greitai nusibodo.

Per vieną eilinę tokią pamoką sugalvojome, kad reikia 
jam užduoti kiek galima kvailesnį klausimą. Kaip tik tuo me-
tu jis perskaitė frazę, kad Mėnulis neturi atmosferos. Klausi-
mas susiformavo beveik savaime: „Ar yra Mėnulyje vėjas?“ 
Svetikas suglumo, truputį pagalvojo ir atsakė: „Kol kas ne-
pastebėta“. „O kaipgi pastebėsi, – atsiliepė vienas iš mūsų, 
– jeigu per teleskopą vėjo malūnų Mėnulyje nesimato“. Visa 
klasė ėmė kvatoti...

Mudu su Juozu Budreika buvome azartiški fotografai. Tą 
patį vakarą, gavę iš Rapoliuko juodų nigrozino dažų, nupie-
šėme nedidelį (6x9 cm) negatyvą – platų mėnulio pjautuvą 
su dviem vėjo malūnais ir pasidarėme keletą nuotraukų. 
Rytojaus dieną nusinešėme jas į mokyklą. Juoko buvo visai 
klasei. Parodėme jas ir mokytojams. Pirma pamoka – lietuvių 
kalba. Mokytojas pažiūrėjo, šyptelėjo ir nuotrauką grąžino. 
Antra – matematika. Mokytojas S. Kunčinas išklausė mūsų 
pasakojimą apie Svetiko pamoką ir nuotrauką pasidėjo ant 
stalo šalia klasės žurnalo. Pamokai pasibaigus, ją pasiėmė 
ir išsinešė. Mes su Juozu ne juokais išsigandome: o kas bus, 
kai Svetikas sužinos, kieno tai darbas? Kas vyko mokytojų 
kambaryje, sužinojome vėliau. 

S. Kunčinas buvo puikus savo amato žinovas ir labai ne-
mėgo neišmanėlių. Visi mokytojai juokėsi iš aštuntokų pokš-
to, o Svetikas nervingai vaikščiojo po kambarį. Kitą savaitę 
į astronomijos pamoką atėjo mokytojas Kazys Bulotas, o 

Svetikas iš gimnazijos din-
go – buvo paskirtas Anykš-
čių Švietimo skyriaus 
viršininku. Visi buvome 
patenkinti, kad incidentas 
taip gražiai baigėsi. Kaip 
sakoma, ir vilkas sotus, ir 
ožka sveika...

Mokytojas K. Bulotas 
gyveno netoli Anykščių, 
už 4 kilometrų, ir turėjo 
nemažą ūkį. Jaunesnėms 
klasėms jis dėstė matema-
tiką ir fiziką. Buvo gana 
pažangus, techniškai iš-
prusęs žmogus, domėjosi 
visokiomis naujovėmis, 
namie turėjo vėjo malūną. 
Ir mano tėvas kartais atva-
žiuodavo pas jį susimalti 
grūdų. Tačiau jam stigo 
inteligencijos, tarp moky-
tojų jis atrodė kaip eilinis 
kaimietis ūkininkas. 

Trečiadienis Anykš-
čiuose būdavo turgaus 
diena. Tuomet K. Bulotas 
turėdavo mažiau pamokų, 
nes turėdavo reikalų turgu-
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je: kai ką parduoti, kai ką nusipirkti. Kartą jis nusipirko turguje 
du paršiukus ir užsuko į mokyklą, kur dar turėjo matematikos 
pamoką. Užrištą maišą su tais paršiukais mokytojas atsinešė 
į klasę ir pasidėjo kampe prie lentos. Pamoka virto linksmu 
spektakliu. Paršiukai – ne tokie padarai, kad gulėtų ramiai, 
nejudėdami ir nekriuksėdami. Vos tik K. Bulotas pradeda ka-
mantinėti iškviestą prie lentos mokinuką ar aiškinti pamoką, 
maišas su paršais nukeliauja prie mokytojo stalo. K. Bulotas 
čiumpa maišą ir neša atgal į kampą. Visa klasė raitosi iš juo-
ko ir daugiau nieko nebemato, tik tą maišą, nebemato net ką 
mokytojas rašo lentoje – ir taip iki pamokos pabaigos... 

Astronomiją mums K. Bulotas dėstė gana įdomiai. Dar 
vasarą jis Vilniuje buvo nusipirkęs mokyklinį Maksutovo 
sistemos meniskinį teleskopą. Kvietė ir mus atvažiuoti vaka-
rais pas jį pasižiūrėti pro tą teleskopą į dangų. Kitų draugų 
prikalbinti nepavyko, tai vieną vakarą sėdau ant dviračio ir 
nuvažiavau vienas. Įspūdingai atrodė Mėnulio kalnai. Mums 
visiems gerai pažįstama Vakarinė žvaigždė – planeta Venera 
atrodė kaip žirnio dydžio skrituliukas, tiksliau pjautuvėlis, tą 
kartą panašus į Mėnulį per delčią. Bet pas Bulotus gyveno 
viena gana daili mūsų klasės mergaitė Vida, jų giminaitė, tai 
kiti vyriokai pradėjo mane „traukti per dantį“, kad man rūpi 
ne astronomija, o Vida. Todėl daugiau ten ir nebevažiavau. 

Artėjo paskutiniųjų mokslo metų pabaiga. Vieną rytą, ei-
dami į mokyklą, pamatėme virtinę sunkvežimių su verkian-
čiomis moterimis ir vaikais. Viskas aišku: vėl tremia žmones 
į Sibirą. Pirma mintis – o kaip su namiškiais, ar neateis į 
mokyklą ieškoti ir manęs? Mokykloje pasigedome kai kurių 
klasės draugų, jų daugiau ir nebematėme. Visas pamokas 
prasėdėjome kaip ant adatų. Diena praėjo ramiai, tad šiek 
tiek aprimome. 

Šeštadienį po pamokų – tuoj ant dviračio ir namo. Vi-
sus namiškius randu namuose. Sužinau, kad iš mūsų kaimo 
išvežė tiktai mūsų tetos Otilijos Pekarskienės šeimą. Kartu 
su tremiamųjų mašinomis po kaimą važinėjo ir kolūkio pir-
mininko mašina su aktyvistais, kurie rinko norinčiųjų stoti 
į kolūkį pareiškimus. Tokių, kurie „nenorėtų“, neatsirado... 
Visas išvežtųjų į Sibirą turtas ir žemė iškart tapo kolūkio nuo-
savybe.

Mus nuo Sibiro išgelbėjo tai, kad mama, pagimdžiusi ir 
auginanti šešis vaikus, jau buvo apdovanota Motinystės me-
daliu, gi šeimų, turinčių 
vyriausybinį apdovanoji-
mą, tuomet jau nebetrė-
mė...

Tą pavasarį rimtas ir 
atsakingas darbas buvo 
pasiruošti išleistuvėms. 
Absoliučiai viską reikė-
jo pasigaminti patiems, 
aišku, su kvalifikuota su-
augusiųjų pagalba – bet 
tik tais atvejais, kai be jos 
negalima apsieiti. 

Berniukų klasėje buvo 
sudarytos dvi svarbiausios 
brigados: samanės varymo 
ir alaus darymo. Kitus pa-
tiekalus ruošė mergaitės, 
joms talkino berniukai, kai 
prireikdavo fizinės jėgos 
arba transporto. Samanės 
atsargas sukrovėme sau-
giausioje vietoje – ginklų 
sandėliuke, kurio durys be 
įprastos spynos dar buvo 

apsaugotos plienine štanga su vos ne kepurės dydžio pakabi-
nama spyna – mat tame sandėliuke buvo laikomi mokomieji 
karabinai karinio parengimo pamokoms. 

Patikrinti samanės kokybę prieš nešant ją ant stalo pa-
sikvietėme mokytoją L. Vaitiekūną. Ji jau iš anksto kažkam 
iš mūsiškių buvo prasitaręs, kad prieš sėsdamas prie vaišių 
stalo būtinai turi gauti iškart didesnę dozę, nes gėrimas po 
taurelę jam būtų kančia... Pripylėme pilną stiklinę, jis ją ra-
miai išgėrė ir nusprendė, kad gera. Bandome pripilti kitą, bet 
jis atsisako: „Dabar užteks. Aš ateisiu vėliau“.

Išleistuvės praėjo ramiai. Niekas neprisigėrė „iki žemės 
graibymo“. Apie tarpusavio muštynes negalėjo būti jokių 
kalbų. Per visą Anykščiuose praleistą laiką nebuvo tokio 
atvejo, kad klasiokai tarpusavy susimuštų. Perskaitėme tes-
tamentą – kam ir ką išeidami paliekame. Magdei palikome 
mergaičių ašaras, o S. Kunčinui – prie lovų prikabintas for-
mules, pasižadėjome kas penkeri metai susitikti Anykščiuose 
ir tik išaušus rytui išsiskirstėme lyg po laidotuvių.

1948 metų liepos 26 dieną gavome tikrus brandos ates-
tatus – mat pasibaigus abitūros egzaminams liepos 1-ąją per 
iškilmingą mokslo metų uždarymą mums buvo įteikti sim-
boliniai ranka rašyti atestatai. Mano atestate – vieni penke-
tai ir įrašas apie apdovanojimą aukso medaliu. Taigi, kelias 
į tolimesnes mokslo aukštumas atviras ir be konkurencijos, 
į bet kurią aukštąją mokyklą visoje Tarybų Sąjungoje būsiu 
priimtas be stojamųjų egzaminų. Iš mūsų 53 abiturientų bu-
vo 4 medalininkai: iš berniukų klasės dar Jonas Kazlauskas 
– aukso ir Algimantas Kalčys – sidabro, o iš mergaičių Alfa 
Ribokaitė – sidabro.

Mano planai – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto 
Elektrotechnikos fakultetas. Taigi, pasiimu atestatą, apžergiu 
dviratį ir į Debeikius pas valsčiaus partorgą charakteristikos, 
tiksliau, leidimo stoti į Universitetą.

Partorgas buvo savas, lietuvis, tik pavardės jau nebepri-
simenu. Paduodu jam atestatą ir sakau, kad, girdi, baigiau 
aukso medaliu ir norėčiau mokytis toliau. Jis pavartė atestatą 
ir trumpai drūtai pareiškė: „O kiaulių ganyti negerai bus? Ta-
vo tėvas buožė (mūsų gi buvo 16,5 ha žemės ir dar namo 
stogas dengtas skarda...), o tu mat į Universitetą užsigeidei. 
Tokiems ten ne vieta“. Ir grąžino man atestatą, tuo duodamas 
suprasti, kad kalba baigta...

Ta pati abiturientų laida po 58 metų vėl Anykščiuose 2006 m. liepos 1-ąją. Foto: Alfredas Mo-
tiejūnas, Vytauto Sriubo archyvas.
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