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DRAUGYSTĖ. PAGARBIOJI ATMINTIS

Eugenija PiLinKiEnĖ

Felčeris Pranas Mincė: dviese mums buvo ankšta

1955 m. aš gerai užbaigusi Panevėžio respublikinę akušerių mokyklą buvau 
paskirta dirbti į Rokiškio rajono sveikatos skyrių, į Žiobiškio felčerinį-akušerinį 
punktą.

Žiobiškis – nedidelis bažnytkaimis 11 kilometrų už Rokiškio Pandėlio link. 
Autobusų tada nebuvo, todėl ligoninės „greitoji pagalba“ mane su maža mantele 
nuvežė ten ir paliko medicinos punkto kieme. 

Punktui vadovavo vidutinio amžiaus felčeris Pranas Mincė. Nelabai jis buvo 
patenkintas mano atvykimu. Vienam dirbti už du, ir felčeriu, ir akušeriu, gal buvo 
geriau, o ir atlyginimas dvigubai  didesnis. 

Savo darbą jis mėgo. Priimdamas ligonius, iškart juos gydė, net nerašydamas 
receptų, – parduodavo jiems gatavus vaistus: tabletes, lašiukus, tepalus, kurie visad 
buvo jo mažoje vaistinėlėje. Visi tie vaistai tilpo į vieną spintą, o juos pardavinėjo ir 
vaistinės punkto vedėja dirbo felčerio žmona Aniceta Mincienė. Ji tik atsiveždavo 
vaistų iš Rokiškio vaistų sandėlio, tvarkydavo buhalteriją ir parduodavo ligoniui 
tuos vaistus, kuriuos vyras užrašydavo jai ant popieriuko. Dažnai felčeris ir pats 
užėjęs į mažą vaistinės kambarėlį parinkdavo vaistus, nes jo žmona buvo ne spe-
cialistė – tik su pradiniu išsilavinimu.

Felčeris P. Mincė per 10 darbo metų Žiobiškio apylinkėje įgijo žmonių pasiti-
kėjimą, nes buvo kuklus, rūpestingas, atidžiai apžiūrinėdavo ir mandagiai išklausi-
nėdavo kiekvieną pacientą. Žmonėms patiko toks mandagus „daktaras“, nes jis ir 
be jokių tyrimų sugebėdavo pagydyti sergančius. Todėl važiuodavo pas jį ligoniai 
arkliniais vežimais net ir iš kitų apylinkių. Rokiškio krašte apie jį sklido kalbos, kad 
Žiobiškyje yra „labai geras daktaras“.

Tik Rokiškio sveikatos skyriaus vedėjui gyd. Stasiui Klėgeriui vis trūko, kad fel-
čeris P. Mincė užsiimtų ir ligų profilaktika. Felčeris nelankydavo vaikų iki 1 metų, 
netikrindavo nėščiųjų (nes jos pas jį nėjo), neskaitydavo prieš kino filmus medici-
ninių paskaitų – jis vien tik gydė susirgusius.

Todėl aš ir buvau paskirta akušere, kad dirbčiau visą tą profilaktinį darbą. Dirbau 
iš visos širdies. Teorinių žinių turėjau pakankamai, kiekvieną mėnesį lankydavau 
naujagimius, nėščiąsias, skiepydavau mokyklose vaikus, skaitydavau mokiniams ir 
kolūkiečiams paskaitas apie sveikatą.

Man pradėjus dirbti, perpus sumažėjo felčerio atlyginimas. O P. Mincė tuo 
metu statėsi sau namą Žiobiškyje. Sulėtėjo statybos darbai. Vis jaučiau, kad mano 
kolega nėra patenkintas, kad aš su juo dirbu. Vienam dirbti jam buvo geriau. Bet 
aš jaučiau pagarbą savo bendradarbiui, buvau tyli, nedrąsi devyniolikmetė panelė, 
nekėliau jokių reikalavimų, tik tyliai vykdžiau savo pareigas.  

Kartą aš paklausiau felčerio kelio į tolimą kaimą, kur turėjau nuvažiuoti dvira-
čiu ir paskiepyti vaikus. Jis, ironiškai šyptelėjęs, man patarė:

– Pasiskelbk ant telefono stulpo, kas esi, nes 
žmonės tavęs nepažįsta – nepriims į namus.

Toks jo patarimas mane labai nuliūdino. Bet aš 
nesiginčijau, tylėdama dirbau savo, o kelią parodė 
kiti.

Po trejų darbo metų Rokiškio rajono vyriau-
siasis gydytojas mane perkėlė dirbti į ligoninę, ir 
mūsų su P. Mince keliai išsiskyrė. Bet į mano vietą 
prie jo paskyrė kitą akušerę. 

Felčeris nenorėjo dviese dirbti, išsikėlė gyventi 
į savo namą ir prieš pensiją dar dirbo Rokiškio ra-
jono greitojoje pagalboje. Jis užaugino du vaikus, 
kurie įgijo aukštąjį išsilavinimą, paskui palaidojo 
žmoną, o išėjęs į užtarnautą poilsį pasiligojo. Pa-
laidotas savo tėviškėje, Traupio kapinėse.

Gerai karvėms, tiks ir jaunavedžiams...

Tai nutiko 1957-ųjų vasarą. Pas felčerį P. 
Mincę, arklį pasikinkęs, atvažiavo pagyvenęs 

Medikai, kurie mane augino

Eugenija veronika Grebnickaitė-
PiLinKiEnĖ (g. 1936 m. vasario 3 d.) – 
medikė, literatė. Gimė ir augo Pavarių 
kaime netoli Anykščių gausioje devynių 
vaikų šeimoje buvo trečioji tarp vyriau-
sių. 1943–1947 m. mokėsi Pavarių pra-
džios mokykloje, 1948–1951 m. baigė 
Anykščių septynmetę mokyklą. 1951–
1952 m. mokėsi Belvederio (Jurbarko 
r.) pienininkystės technikume, bet dėl 
ligos mokslo nebaigė. 1952–1955 m. 
Panevėžio medicinos mokykloje įgijo 
medikės akušerės specialybę.

1955–1958 m. E. Grebnickaitė 
dirbo Žiobiškio (Rokiškio r.) felčeri-
niame-akušeriniame punkte akušere, 
1958–1960 m. buvo Juodupės (Rokiš-
kio r.) moterų konsultacijos kabineto 
akušerė, 1960–1967 m. – Varėnos 
rajono ligoninės akušerė. 

Anykštėnai gydytojai prie senosios Anykščių poliklinikos. Pro pravertas duris 
žvelgia vaikų ligų gydytojas Alfonsas Lukoševičius, stovi su skrybėle gydyto-
jas ginekologas Vincentas Rastenis. Foto: Izidoriaus Girčio archyvas.
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kaimietis. Jam jau apie 70 metų, bet toks raudonas, tvirtas seniokas nuo Pan-
dėlio.

– Doktarai, tu visiem padedi, padėk ir man. Aš likau našlys, vaikai užaugi, 
ženoti, vienam man labai nuobodu. Unt vaikus nenoriu ait, ba turiu savo na-
mus, ūkį. Radau gerų, darbininkį, moterytį. Jai 50 metų, ale da neženota, da su 
rūta. Doktarai, būk geras, duok man vaistų dėl pastiprinimo.

Ir padavė felčeriui kumpį ir paltį lašinių. Kabinetas  pakvipo kadagio dūmu.
„Daktaras“  ir šiaip, ir kitaip bandė jam aiškinti, kad geriau būtų apsieiti be 

vaistų, kad užtektų tik meilaus pabuvimo, paglostymo.
Seniokas primygtinai prašė felčerio vaistų, mat gal dar išeitų ir vaikelis...
Felčeris geras, kiekvienam padeda, kai taip gražiai prašo, atsakyti nemoka. 

Rado savo sandėly veterinaro kažkada duotų miltelių karvėms dėl rujojimo. 
Užvirino ant primuso litrą vandens, subėrė tuos miltelius į stiklinį butelį, supla-
kė, užkimšo kamščiu ir padavęs seniokui tarė:

– Gerk tris kartus per dieną po pusę stiklinės.
Seniokas įsidėjo butelį į kišenę ir padėkojęs išvažiavo.
Po dviejų savaičių felčerį pasiekė žinia nuo Pandėlio, kad mirė 70-metis 

jaunavedys, palikęs savo žmonai namus, žemę ir visą ūkį...

Gydytojas Alfonsas Lukoševičius: visi anykštėnai pažįstami

Buvo karo laikas. Dažnam trūko duonos, o mūsų daugiavaikė šeima tiesiog 
skurdo. Man tada buvo gal 6 metai, nes į mokyklą dar nėjau. Prisimenu tik, kad 
man labai suskaudo pilvuką, suviduriavau. Visą naktį prasiblaškiau, skausmas 
nepraėjo. Rytojaus dieną tėtė, pasikinkęs arklį, nuvežė mane į Anykščių ambu-
latoriją.

Tada aš pirmą kartą pamačiau gydytoją. Tai buvo Alfonsas Lukoševičius – 
jaunas, gražus, skaistaus rožinio veido, ryškiai mėlynomis akimis, aukšta kakta, 
šviesiaplaukis. Jis taip švelniai mane patikrino, paspaudė pilvuką, daug klausinė-
jo tėtės apie maistą, apie gyvenimo sąlygas. Išrašė kažkokių miltelių, liepė gerti 
kasdien 3 kartus prieš valgį, valgyti kruopų košes, vitaminus.

Už poros dienų aš pasveikau, nes pilvo nebeskaudėjo. Man labai nepatiko tie 
milteliai, nes buvo kartūs. Tėtė vis vien liepė juos visus išgerti, o aš, paėmusi mil-
telį, išmesdavau į šiukšlių krūvą, kai niekas nematydavo. Daugiau sirgti neteko.

Praėjo du dešimtmečiai. Aš sėkmingai baigiau Panevėžio medicinos moky-
klą, padirbėjau keletą metų kitame rajone, bet pablogėjus tėvų sveikatai persikė-
liau dirbti į savo tėviškę Anykščius.

Į vyriausiojo gydytojo kabinetą, kur man buvo siūlomas darbas, užėjo gydy-
tojas A. Lukoševičius. Nuo vaikystės jo nemačiau, bet išsyk pažinau, nes jis be-
maž nepasikeitęs – ta pati aukšta kakta, skaistus veidas, mėlynos akys. Jis pirmas 
mane prakalbino:

– Ateik dirbti, Grebnickaite, į vaikų ligų skyrių, turiu laisvą vietą.
Aš nustebau, kad gydytojas žino mano mergautinę pavardę, todėl nedrąsiai 

paklausiau, iš kur jis mane pažįsta. Gydytojas iškart paaiškino:
– Tu esi panaši į savo motiną Teklę Grebnickienę. Tavo motinai aš 1950 m. 

įteikiau daugiavaikės motinos medalį. Gydžiau ir kitus jūsų šeimos vaikus, dėl 
to ir pažįstu.

Aš buvau nustebinta jo atminties. Bet dirbti jo vadovaujamame vaikų ligų 
skyriuje nepradėjau – esu akušerė, todėl mane įdarbino akušerijos-ginekologijos 
skyriuje.

Eleonora Mizeikytė: gydytoja, išsaugojusi mano mamą

Sunkiais pokario metais daugiavaikėms šeimoms buvo pradėta mokėti pašal-
pas. Tik reikėjo į valsčių pristatyti visų vaikų gimimo liudijimus. O tie dokumentai 
buvo išblaškyti po  visas apskritis.

Mama važinėjo po kaimyninius rajonus ir archyvuose ieškojo dokumentų. Ji 
metus sugaišo, kol surado visų devynių vaikų gimimo liudijimus. Bet tos kelionės, 
ypač žiemą, ją labai išvargino. Autobusų tada nebuvo, o traukinukas būdavo per-
pildytas, nebetilpo keleiviai į vagoną. Mama į Utenos archyvą nuvažiavo, stovė-
dama vagono prieangyje, ir labai peršalo. 

Po savaitės ji susirgo, ėmė karščiuoti, kosėti, prakaituoti, jautėsi vis silpnesnė. 
Ambulatorijoje jai įtarė tuberkuliozę.

Gydytoja Eleonora Mizeikytė peršvietė jos plaučius rentgenu, ir diagnozė pa-
sitvirtino. Paskyrė jau daug vaistų, patarė gerai maitintis, vartoti vitaminus, nebe-
persišaldyti.

Visus metus mamą atidžiai gydė gydytoja E. Mizeikytė, ir tuberkuliozė pasi-
traukė. O aš visą savo gyvenimą prisiminsiu gydytoją Eleonorą, likdama jai dėkin-
ga už mano mamos išgelbėjimą.

Nuo 1967 m. iki šiol E. Pilinkienė 
gyvena Anykščiuose. 1967–1996 m. 
ji dirbo Anykščių rajono centrinėje 
ligoninėje medicinos seserimi, aku-
šere ir sanitare. E. Pilinkienė dalyvauja 
dešiniųjų visuomeninių organizacijų 
veikloje: „Caritas“, „Bočiai“, yra Katali-
kių moterų sąjungos Anykščių skyriaus 
pirmininkė. Ji yra literatė, rašo proza, 
yra Anykščių literatų klubo „Marčiu-
pys“ narė ir Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungos narė, dalyvauja Rytų Lietu-
vos literatų veikloje. Savo kūrybą ji 
spausdina „Marčiupio“ klubo kūrybos 
rinkiniuose, bendradarbiauja spaudoje 
ir radijuje. E. Pilinkienė parašė ir 2006 
m. išleido atsiminimų ir publicisti-
kos knygą „Pėdsakai žemėje“, rengia 
antrąją knygą apie gimtąjį Pavarių 
kaimą. Buvo ištekėjusi, užaugino sūnus 
Remigijų ir Dainių.

Žiobiškio felčerinio-akušerinio punkto 
kolektyvas: sanitarė, felčeris Pranas Min-
cė ir akušerė Eugenija Grebnickaitė. Apie 
1957 m. 

Auksinių rankų konkurse gydytojas Ka-
zimieras Kaikaris tikrina, ar E. Pilinkienė 
teisingai subintavo „sužeistosios“ galvą. 
Foto: E. Pilinkienės asmeninis archyvas.n
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Povilas LAPEiKiS

Buvo 1954 metų rugsėjis. Pavasarį baigęs Surdegio septynmetę, pradėjau 
mokytis Troškūnų vidurinės mokyklos aštuntoje klasėje. 

Pirmoji lietuvių kalbos pamoka. Į klasę įeina neaukšta, liekna, malonaus 
veido mokytoja. Pasisveikinusi prisistato, kad ji – Aldona Mickienė. Mus mo-
kys lietuvių kalbos ir literatūros. Mano, keturiolikmečio akimis, ji buvo graži 
ir labai jauna, todėl stebėjausi, kad jau ištekėjusi. Tik dabar žinau, kas jai tuo 
metu buvo dvidešimt treji...

Troškūnai tada buvo rajono centras, todėl čia, vidurinėje mokykloje, bu-
vo daug mokinių ir mokytojų, kurie buvo skirtingi. A. Mickienės pamokų 
nekantriai laukdavau, nes jos buvo labai įdomios, patrauklios ir ramios. Ne-
teko matyti Jos prastos nuotaikos, Ji niekada nešaukė ir net prieš judriuosius 
nepakeldavo balso. Nežinau, kaip paaiškinti, bet Jos žvilgsnis priversdavo 
nejaukiai pasijusti kiekvieną neklaužadą. Tik vėliau supratau, kad tai įgimtas 
pedagogo talentas, kurio pavydėti galėjo ne vienas Jos kolega.

Prisimenu pirmąsias savaites naujoje mokykloje. Kartą, nagrinėjant vieno 
poeto kūrybą, Mokytoja man liepė pacituoti eilėraščio posmelį. Atsistojau 
ir stoviu. Mokytoja pakartoja: pacituok. Cituočiau, bet nežinau, ką aš turiu 
daryti, nes man, pokario kaimo vaikui, šis žodis dar nebuvo girdėtas.

– Sėskis, – tarė Mokytoja, neišgirdusi mano balso. – Aš pati pacituosiu.
Ir Ji perskaitė tą eilėraščio posmelį. Manęs nebarė ir iš mano neišmanymo 

nesistebėjo. Manau, Ji suprato, kad ne aš vienas klasėje žioplys. Todėl pamo-
kos pabaigoje patarė mums daugiau skaityti knygų ir rastus nesuprantamus 
žodžius įsirašyti į atskirą sąsiuvinį. O mums neaiškius žodžius ji paaiškin-
sianti.

Iki šiol turiu sąsiuvinį, tada pavadintą „Neaiškių ir tarptautinių žodžių žo-
dynėlis“.

Skaityti labai mėgau, todėl ant Mokytojos staliuko dažnai padėdavau la-
pelį su nesuprantamu žodžiu. Kartą radau žodį „viceministras“. Ką reiškia 
„ministras“, sužinojau septintoje klasėje iš TSRS konstitucijos vadovėlio, bet 
ten žodžio „vice“ nebuvo.

– „Vice“ reiškia pavaduotojas, – paaiškino Mokytoja. – Štai aš esu moky-
klos direktorės pavaduotoja, arba, kitaip sakant, vicedirektorė.

Mokydama gimtosios kalbos ir literatūros, A. Mickienė su mokiniais ben-
dravo ne tik pamokų metu. Mėgstančius literatūrą Ji subūrė į jaunųjų litera-

tų būrelį, jam nuoširdžiai vadovavo ir globojo jo 
narių leidžiamą sienlaikraštį, kuriame moksleiviai 
talpindavo savo kūrybą. Būrelio susirinkimuose 
skaitydavome savo ir, Mokytojai padedant, nagri-
nėdavome vieni kitų kūrinėlius. Mokytojos inicia-
tyva mokykloje buvo rengiami literatūriniai vaka-
rai, mūsų ir visų rajono mokyklų jaunųjų literatų 
kūrybos konkursai. Konkursų nugalėtojai būdavo 
apdovanojami knygomis.

Visiems mokiniams Mokytoja buvo vienodai 
teisinga ir labai dėmesinga bei geranoriška. Kai 
grąžindavo mūsų sąsiuvinius su pamokose ar na-
muose parašytais rašiniais, juose rasdavome ne tik 
įvertinimo pažymius, bet ir nuoširdžius patarimus. 
Aptariant rašinius, geriausiems jų negailėdavo gerų 
žodžių, juos pacituodavo.

Kai baigiau dešimtą klasę, A. Mickienės Troškū-
nuose neliko. Ji su šeima išsikėlė į Vilnių, kur buvo 
perkeltas dirbti Jos vyras. Nuostabios Mokytojos aš 
negalėjau pamiršti. Sužinojęs, kad ji dirba Valsty-
binės grožinės literatūros leidykloje, Ją pasveikinau 
rugsėjo pirmosios proga. Maloniai nustebau, kai 
gavau Jos ilgą laišką. Mokytoja ne tik dėkojo už 
sveikinimą, bet ir prisiminė Troškūnuose praleistus 
metus, pasakojo apie naują savo darbą. Laiške, be 
kita ko, rašė: „Beveik kasdien tose mažose, bet kar-
tu savotiškai mielose ir jaukiose klasėse aš metai 

Paskutinis (atsi)sveikinimas
Povilas LAPEiKiS (g. 1940 m. vasa-

rio 15 d.) – pedagogas, rašytojas publi-
cistas ir poetas. Kilęs iš Surdegio, 1958 
m. baigęs Troškūnų vidurinę mokyklą, 
įgijęs istorijos ir visuomenės mokslų 
mokytojo išsilavinimą, gyveno ir dirbo 
įvairų darbą Klaipėdoje ir Vilniuje. P. 
Lapeikis yra Nepriklausomųjų rašytojų 
sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų aso-
ciacijos narys, 2005 m. jam suteiktas 
meno kūrėjo statusas. Jis parengė ir 
išleido 14 knygų: memuarinės publi-
cistikos, eiliuotos satyros ir humoro, 
epigramų rinkinių.

Aldona misiūnaitė-miCKiEnĖ 
(1931–2012) – tekstologė, vertėja, 
pedagogė lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja. Gimė 1931 m. sausio 3 d. 
Bebarzdžiuose (Anykščių r.) žemdir-
bių Petro ir Juzės Žvirblytės Misiūnų 
šeimoje, augo su dviem seserimis ir 
broliu. Augo Bebarzdžiuose, vėliau 
su tėvais persikėlė į gretimą Kurtinių 
kaimą. Baigė Debeikių septynmetę 
mokyklą, 1948–1951 m. – Panevėžio 
mokytojų seminariją.

1951–1957 m. A. Misiūnaitė-Mic-
kienė gyveno ir dirbo Troškūnuose 
(Anykščių r.). 1951–1953 m. ji buvo 
Troškūnų vidurinės mokyklos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja, 1953–
1957 m. – šios mokyklos mokymo 
dalies vedėja, kartu mokė lietuvių 
kalbos ir literatūros. 1953–1958 m. ji 
neakivaizdžiai studijavo Vilniaus peda-
goginiame institute lituanistiką, įgijo 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 
išsilavinimą.

Povilas Lapeikis su Vilniaus anykštėnėmis Rita Virbaliene ir Jani-
na Baubliene, 2011 m. rugsėjį Vilniaus mokytojų namų svetainė-
je surengęs kūrybos vakarą ir savo dvyliktosios knygos „Tuzinas“ 
– naujo eilėraščių ir epigramų rinkinio – pristatymą. Foto: J. Bau-
blienės archyvas.
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iš metų stebėjau Jus visus – bręstančius, mąstančius, dirbančius bei svajo-
jančius, įvairiai išliejančius savo vaikišką ir kartu jau jaunatvišką energiją. 
Kiekvienas iš Jūsų manyje palikote lyg ir užėmęs tam tikrą kertelę, į kurią 
pažvelgus ir šiandien matau Jūsų individualius veidus“.

Kitame laiške Mokytoja pasiūlė į Jos redaguojamą informacinį biulete-
nį „Naujos knygos“ parašyti savo nuomonę apie perskaitytą naują knygą. 
Prašiau apie tuo metu išėjusią Juozo Baltušio knygą „Kas dainon nesudėta“. 
Džiaugiausi, kad išspausdino.

A. Mickienė nuolat domėjosi buvusia savo mokykla ir Troškūnais, prašė 
parašyti naujienas, siųsdavo linkėjimu buvusiems mokiniams ir bendradar-
biams. O kai perskaitė „Moksleivio“ žurnale mano eilėraštį, pasveikino. Ir 
aš džiaugiausi savo Mokytojos pasiekimais. Valstybinės grožinės literatūros 
leidyklos (vėliau tapusios „Vaga“) jaunesnioji redaktorė, redaktorė, vyresnioji 
redaktorė, redakcijos vedėja... Būdama be galo darbšti, sudarė ar redagavo 
lietuvių, išvertė iš kitų kalbų užsienio autorių kelias dešimtis knygų. Už nuo-
pelnus kultūrai Jai suteiktas nusipelnusios kultūros ir švietimo darbuotojos 
garbės vardas Net paskutiniaisiais savo gyvenimo metais ji stengėsi išleisti iš 
portugalų kalbos išverstą romaną. Nespėjo...

Džiaugiausi, kad daugelį metų teko laimė bendrauti su šiuo nuostabiu 
Žmogumi. Būdavo malonu matyt Ją mano kūrybos vakaruose, išgirsti nuo-
monę apie naują knygą.

Artėjo 2012 metų Kalėdų ir Naujųjų metų šventės. Ėjau iš Vilniaus cen-
trinio pašto, nusipirkęs šventinių atvirukų, ir sutikau savo Mokytoją. Labai 
apsidžiaugiau.

– Kaip gerai, kad sutikau, – tarė Mokytoja. – Nešu tau šventinį sveikinimą. 
Dabar pašto nebereiks.

Ištraukė iš rankinuko voką ir padavė. Ar galėjau tada pagalvoti, kad tai 
buvo paskutinis mano Mokytojos laiškas... Liko jis voke be pašto antspaudo 
ir ženklo...

Maloniai šnekučiuodamiesi pasiekėme Mo-
kytojos namus. Ji apgailestavo, kad dvidešimt 
trečiaisiais Nepriklausomybės metais vis dar 
atsiranda „patriotų“, tarybiniais metais nepa-
sižymėjusių meile kultūrai, šmeižiančių tuos, 
kurie pagal išgales ugdė ir puoselėjo lietuvių 
literatūrą, kultūrą. Deja, kai kuri žiniasklaida 
šmeižikams suteikia tribūną.

Po kelių dienų išsiunčiau Mokytojai šven-
tinį sveikinimą, o po savaitės – tas telefono 
skambutis. Mokytojos sūnus Romualdas pra-
nešė: „Mama išėjo... Išėjo paskui Tėtį Juozą, 
kuris paliko mus prieš devynis mėnesius...“

Sunku buvo patikėti šia žinia, išgirdus ją te-
lefonu ar paskui stovint prie Mokytojos karsto...

Aldona Mickienė kalba Vilniaus mokytojų namuose 2005 m., pri-
statant P. Lapeikio knygą „Širdis mokykloj pasilieka“. Greta – buvusi 
Troškūnų vidurinės mokyklos direktorė Ona Strumskienė. Foto: P. 
Lapeikio archyvas.

Skaudi žinia nudegino man širdį.
Nors ir matau, suvokti negaliu,
Kad Mokytoja jau manęs negirdi.
Išėjo Ji negrįžtamu keliu.

Išėjo tyliai, pamokos nebaigus.
Gyvenimas Jos buvo pamoka,
kaip gerbti žmones, nors jie neįtaigūs
ir nežinia, ar jie pasieks kažką.

Iš užmaršties į nūdieną Ji kėlė
literatūros klasikus garsius.
Jei jų kūrybą šiandien skaitom vėlei,
ar nepamiršim Jai dėkot už juos?

Gamta Jei davė meilę begalinę
Vaikams, kolegoms – vis kitiems, ne sau.
Tik nelauktai širdis taurioj krūtinėj
Pailsus tarė: aš jau pavargau.

Ramiai ilsėkitės, miela darbštuole,
kultūros vagą arusi giliai.
Esu laimingas, kad ir man išpuolė 
būt Jūsų mokiniu. Lenkiuos žemai.

Nuo 1957 m. iki gyvenimo pabai-
gos A. Mickienė gyveno Vilniuje, 
1957–1987 m. dirbo „Vagos“ leidy-
kloje. 1959 m. ji pradėjo leisti infor-
macinį biuletenį „Naujos knygos“ ir 
kelerius metus buvo pirmoji jo redak-
torė. A. Mickienė redagavo spaudai 
rengiamas lietuvių rašytojų prozos, 
dramaturgijos, literatūros kritikos ir 
kitų knygų rankraščius. Ji sudarė ir 
parengė spaudai įvairių antologinių 
rinkinių. 1987–1991 m. ji dar dirbo 
žurnalo „Naujos knygos“  redakci-
joje. 

Iš rusų kalbos 1961–1992 m. ji 
išvertė ir išleido keliolika įvairių tautų 
rašytojų apysakų ir romanų. 

Laisvalaikiu skaitydavo knygas, 
mėgo keliauti. Ištekėjusi 1954 m. 
Troškūnuose, su vyru tarnautoju Juozu 
Mickumi (1929–2012) užaugino sūnų 
verslininką Romualdą (g. 1956 m.).

Mirė 2012 m. gruodžio 24 d. 
Vilniuje. Abiejų sutuoktinių urnos 
su palaikais kartu palaidotos Kauno 
Petrašiūnų kapinėse-panteone Mickų 
giminės kape.

n
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Antaninos Žąsinaitės atminimui

virginija JuCiŪnAiTĖ

„Kai numirsiu, tik nestatykit man kryžiaus in kapą – kryžių aš nešiau visų 
savą gyvenimų...“

Rodos, vėl ją girdžiu ir matau – senolę balta skarele, oriai žingsniuojančią 
po Burbiškio kapinaites ar keliuku į medinę bažnytėlę... Arba regiu sekma-
dieniais Burbiškio bažnytėlės pirmuose suoluose...

Antanina (ją visi gražiai vadindavo Untaliute), gimė 1892-ųjų gruodį prieš 
Kalėdas Kazimiero Žąsino ir Onos Ratkutės šeimoje. Ateidama į pasaulį, rado 
dvi vyresnes seseris Oną ir Anelę  (iš pirmosios tėvelio santuokos) ir brolį 
Juozapą.  Po Antaninos dar gimė Antanas, Uršulė ir Anelė. Šeima gyveno 
neturtingai. Tėvas eidavo pas žmones pjauti lentų – „tartyčių“.

Vos šešiolikos sulaukusi Antanina išvyko į Rygą ir įsidarbino A. Krigsmano 
kamščių fabrike, tačiau po devynių mėnesių darbo staklės sužalojo jos ranką 
– neteko dalies piršto. Dėdė Adomas, dirbęs geležinkelio konduktoriumi, ją 
išsivežė į Tiflisą (Tbilisį), kur ji samdydavosi namų tarnaite – „pakajava“. Ji 
paskui pasakojo, kaip šeimininkams nesudarius jai sąlygų sekmadieniais eiti 
į Šv. Mišias, parsisamdė pas kitus ponus...

Grįžusi į Lietuvą ir apsigyvenusi tėvų namuose, Antanina gretimame Bi-
čionių kaime buvo daraktorė, mokė vaikus lietuviško rašto. Vargo kryželį ji 
kantriai nešė ir Tiflise, ir grįžusi į tėviškę. Visko matė – ir karus, ir vieną po 
kitos artimųjų netektis. Palaidojusi tėvus ir brolį Juozapą, liko viena.

Sovietmečiu, kaip ir daugelis kaimo žmonių, ji dirbo kolūkyje, buvo 
darbšti, tačiau nieko neužgyveno. Be vargingos plūktinės aslos bakūžėlės 

neturėjo nieko – net elektros. Visą amželį pra-
gyveno viena plūktos aslos trobelėje visiškame 
skurde prie žibalinės spingsulės, o galiausiai 
– prie žvakės, nes tada, kai visiems jau švietė 
elektra, nebebuvo kur nusipirkti net ir žibalo.

Untaliutė nebuvo vieniša – aplinkiniai ją 
mylėjo. Ne vien dėl skardžiu ir stipriu balsu 
traukiamos dainos „Veversiukas int dirvoną 
susitaise didį Bolių“ ar baladės apie kunigaikš-
tienę Birutę. Untaliutė visiems skubėdavo į pa-
galbą – grėbti šieno, kasti bulvių...

Žemuogių pievelė

Antanina Žąsinaitė jaunystėje su drauge. Foto: V. Juciūnaitės archyvas.
Antaninos darbo knygelės fragmentas. Foto: V. 
Juciūnaitės archyvas.
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Nebeliko senosios trobelės šalia dulkėto vieškelio Pagraužių kaime. Ir pati 
Antanina 1983 m. vasario 26 d., sulaukusi 90 metų, atgulė poilsio šalia ma-
mos ir brolio Juozapo Burbiškio kapinaitėse po gelsvom smiltelėm, papuošta 
mergystės rūtų vainiku. Tai jos prašymu kapelis kryžium nepažymėtas: „Visą 
gyvenimą nešiau...“

Sugrįžtu iš didmiesčio prie jos kuklaus kauburėlio, kažkada žydėjusio, o 
dabar parskendusio žolėse... Niekas nebeateina – vieni ir patys jau iškeliavo 
Anapilin paskui ją, kitus palaužė liga, senatvė...

Pripuolusi raunu piktžoles. Turiu skubėti – manęs jau laukia automobily-
je, tačiau širdis neleidžia praeiti pro apžėlusį jos kapelį. Purenu sukietėjusią 
velėną. Nejaugi taip ir liks plika žemė?..

Į kažką aštraus įsiduriu – ištrykšta kraujo lašelis iš žemėtos rankos. Ir tarsi 
ją kas sulaiko: NEIŠRAUK ŽEMUOGĖS!

Žemuogė, ta vienintelė, išdygusi galvūgalyje, niekieno nesodinta. Gal jos 
sėklelę atnešė vėjas ar paukštis, o gal – angelas?..

Sukeliu ilgus žalius augalėlio ūsus ant išpurento kauburėlio – tegu skver-
biasi šaknys į žemę, tegu želia žemuogių pievelė... Gal atskridęs alkanas 
paukštelis pasimaitins raudonomis uogomis ir užgiedos meilę GYVENIMUI?

Antaninos Žąsinaitės kapas Burbiškio kapinėse – „žemuogių pievelė“. Foto: Virginija Juciūnaitė.

Sesuo Emerita virginija JuCiŪ-
nAiTĖ FDCJ (g. 1961 m.) apie save:

„Jau kelintą dešimtmetį gyvenu 
Kaune, bet vis dar tebesu anykštėnė. 
Tilvikų kaime netoli Rubikių prabėgo 
mano vaikystės ir jaunystės metai, 
1979 m. baigiau Anykščių J. Biliūno 
vidurinę mokyklą. Savo tėviškės 
užpraeito šimtmečio pirkelei tebejau-
čiu didžiulį ilgesį.

Šiuo metu dirbu vargonininke 
Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčioje, 
ruošiuosi stoti į Lietuvos kaimo rašytojų 
sąjungą. Esu išleidusi knygas „Ugninis 
galaktikos žiedas“ (1998 m.), „Skrydis 
virš Gelmės. Angelas po figmedžiu“ 
(2012 m.), „Astronomo Rožinis“ (2012 
m.), „Žvaigždžių vartai“ (2013 m.).“

Antanas TYLA (g. 1929 m.), iš 
Bičionių kilęs mokslininkas istorikas: 

„Gerai atsimenu Untaliutę ir jos 
brolį, jų sodybą prie pat kelio į Burbiškį 
ir Burbiškio pradžios mokyklą. Šimtai 
kartų praeitą pro tą visuomet tvarkingą 
ūkininko sodybą. Tai buvo gerbiami, 
sklidini gerumo žmonės, kurie iš mano 
horizonto išnyko po mano Tėvų ir šei-
mos tremties, kai ten nebeliko vietos 
kur į gimtinę nusileisti...

Neprisimenu Untaliutės kaip 
daraktorės. Tik žinau, kad ji iki 1940 
m. imdavo laikraščių, buvo apsiskai-
čiusi. Manau, kad jei žmonių atmin-
tyje išlikęs daraktorės epitetas, tai 
manyti, jog iki Rubikiuose (pas Puo-
džiūną-Nesecką), Pagraužiuose (pas 
Žibą) ar Burbiškyje atsirado pradžios 
mokyklos, tai aplinkinių ūkių vaikams 
mokyti ir reikėjo raštingo žmogaus – 
„daraktorės“.

Veversiukas int dirvona
Veversiukas int dirvona
Susitaise didį bolių. 
Int ta boliaus daugel buva
Paukštelių visokia būda.

Pirša strazdas sau panely
Iš pakrūmes snegenėly.
Kai abudai susdaboja,
Veversėliui dekavoja.

Pimpe buva gaspadine,
Tarielkas mazgoja,
Prieidama pre stalalia,
Vis pasiklanioja.

Tetervinas – kunigėlis,
Gerve groja varganėliais,
Karvelėlis – muzikontas,
Kitas – žusinėlis.

Visi paukščiai baliavoja,
Tik pelėda nežinoja.
Kai pelėda sužinoja,
Šešetu arklių atjoja.

Užsilipus int kačergas,
Praše užgroti vingerkų,
A kai užgroja vingerkų –
Ir nugriuva na kačergas.

Užsilipus int kaptūra,
Praše pagroti mazūrą,
A kai užgroja mazūrą –
Ir nudriba na kaptūrą.

Padainavo Antanina Žąsinaitė 
apie 1970 m., 

užrašė V. Juciūnaitė.
n
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Emilija Šukytė-JuZuLĖniEnĖ

1925–1929 mokslo metais mokiausi Panevėžio mokytojų seminarijoje. Įsto-
jau iš Anykščių progimnazijos po keturių klasių, išlaikiusi aritmetikos ir lietuvių 
kalbos konkursinius egzaminus.

Labai mėgau muziką ir dainas. Dainuodavome nuo mažens mūsų kaime Pil-
viškiuose. Mano tėvas buvo dainininkas. Mokydamasi Anykščiuose taip pat dai-
nuodavau su draugėmis, namie ir mokyklos chore. Vadovai buvo Živatauskas ir 
vėliau mokytojas Pranas Šulga. Dainas labai mėgom ir Anykščiuose. Dainuoda-
vom namie po keletą mergaičių, dainuodavom mokykloje, dainuodavom eidami 
per miestelį, išvykdami į gamtą – ekskursijoj. Dainuodavau dažniausiai altu.

Atvažiavusi į Panevėžį ir stodama į Mokytojų seminariją, tikėjausi dainuoti 
chore. Stojant į Seminariją, buvo tikrinama klausa. Man niekas neprikišo, kad aš 
neturiu klausos ar balso. Vėliau muzikos mokytojas rinko kandidatus į chorą, o 
išrinktųjų sąrašą pakabino koridoriuje prie laiptų. Su didžiausiu smalsumu tikri-
nau tą sąrašą, tikėdamasi rasti ir savo pavardę. Deja, jos nebuvo – mano dideliam 
nusivylimui. Tai buvo pirmaisiais mokslo metais, 1925 m. rudenį. Kodėl? Neži-
nau. Man niekas nieko nepasakė, o klausti nedrįsau.

Praėjo metai. Mokėmės solfedžiuoti, groti. Sekėsi, rodos, neblogai. Ir antrais 
metais – vėl tas pats, manęs choristų sąraše nebuvo. Mokytojas buvo toks lėtas, 
rodosi, pavarde Rajeckas. Kartą grodama fisharmonija apsirikau, nes greit išmok-
davau mintinai, o kai tik į gaidas reikėdavo pažiūrėti – ir suklydau. Tada gavau 
dvejetą. Mokytojas pasakė: „Žiūrėk, kad pirštai neužrūdytų“. Man, matyt, to ir 
tereikėjo. Buvau labai stropi, grodavau net ir ne savo valandomis. Bet kai tik 
prieinu prie mokytojo, tai kaip užkerėta: prisimenu tuos mokytojo žodžius „kad 
pirštai neužrūdytų“ – ir apsirinku. Gaunu trejetą.

Kartą jau antrame kurse atnešė auklėtoja keletą bilietų į kažkokį koncertą. Iš-
dalino juos toms mokinėms, kurios turėjo geresnius pažymius iš muzikos – atseit, 
muzikos mėgėjoms, geriau suprantančiom muziką. Skaudžiai išgyvenau tai, tarsi 
aš nemėgčiau muzikos ir jos visai nesuprasčiau. Net ir dabar graudu pasidarė 
prisiminus, pagailo tos mergaitės, kuri taip norėjo ir dainuoti, ir gerai groti.

Vėl atėjo nauji mokslo metai. Buvau trečiame kurse. 1927–28 mokslo metais 
į mūsų Mokytojų seminariją atėjo muzikos ir dainų mokyti jaunas, žvalus, visada 
su šypsena, linksmas ir malonus mokytojas Mykolas Karka. Nuo to momento, 
man taip rodos, Seminarijoje pasidarė šviesiau, linksmiau, drąsiau. Muzika ir 
man sekėsi. Groti mėgau, ilgai grodavau, kada tik būdavo laisvas instrumentas 
– fortepijonas ir fisharmonija. Prie mokytojo grodama nebesivaržydavau. Daly-
vavau ir chore. Jis mus išmokė daug gražių, linksmų dainų, kai kurias ir dabar 
tebemoku. Gyvenimas pasikeitė, net ir Mokytojų seminarija, rodos, atjaunėjo.

Labai didelį įspūdį paliko tada jo pastatyta operetė „Kornevilio varpai“, gimna-
zijoje pastatyta „Čigonė Ara“, „Šviesutė“.

Savo gyvenime, savo muzikos ir dainų pasaulyje turėjau du didelius didelius 
žmones. Tai – Mykolas Karka Mokytojų seminarijoje ir Antanas Budriūnas Žemės 

ūkio akademijoje Dotnuvoje. Tai žmonės, tai sie-
los, kurios žmogų pagauna negaudydamos, pakelia 
aukščiau visokio kasdieniško smulkmeniškumo, ne-
gerumo, padrąsina ir suteikia pasitikėjimo savimi.

Pokariniai metai. Dirbame Mokytojų seminari-
joje Kranto gatvėje. Mokytojas M. Karka čia dėsto 
muziką ir dainas. Visų mokinių ir bendradarbių 
mylimas, jis toks pats, kaip ir būdamas mano mo-
kytojas. Linksmas, besišypsąs, malonus. Iš visko 
atrodo, kad jo gyvenimas labai gerai, lengvai klos-
tosi. Tačiau, kiek vėliau teko sužinoti, – nelengvas 
buvo ir jo gyvenimas.

Kai Mokytojų seminariją uždarė, ir gal dar ir 
prieš ją uždarant, M. Karka dirbo muzikos moky-
kloje. Tuo metu, gal apie 1956–1963 metus, vaikų 
muzikos mokykloje mokėsi mano dukrelės. M. 
Karka sutikęs mane juokdavosi: „Paglaustau aš 
joms per galvą – tai mano anūkės“. Buvome beveik 
kaimynai, gyvenome gretimose gatvėse. Dažnai 
susitikdavome ties parduotuve. Jis benešąs maistą 

Mano mokytojas Mykolas Karka

Emilija Šukytė-JuZuLĖniEnĖ 
(1909–2004) – pedagogė, kraštoty-
rininkė. Gimė 1909 m. balandžio 1 
d. Pilviškiuose (Anykščių r.), augo 
septynių vaikų šeimoje, buvo tarp 
vyriausių. Mokėsi Anykščių pro-
gimnazijoje, 1925–1929 m. baigė 
Panevėžio mokytojų seminariją.

Nuo 1929 m. iki senatvės E. 
Juzulėnienė dirbo mokytoja, dėstė 
pedagogikos praktiką, chemiją, bio-
logiją, žemės ūkio pagrindus. 1929–
1934 m. ji buvo Geležių (Panevėžio 
r.) pradžios mokyklos vedėja, 1934–
1937 m.  studijavo Dotnuvos žemės 
ūkio akademijoje, paskui trumpai 
dirbo Vabalninke (Biržų r.), porą 
metų Salamiestyje (Kupiškio r.) ir 
porą metų Marijampolės mokytojų 

Muzikos mokytojas Mykolas Karka su Panevėžio gimnazijos mergaičių 
ansamblio dainininkėmis 1925 m. Foto: Panevėžio kraštotyros muzie-
jaus fondai.
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namo – ir visada su šypsena, nepraeis nestabtelėjęs, nepakalbėjęs.
Berods 1964 m. turėjome baigusių Mokytojų seminariją prieš 35 metus su-

sitikimą. Dalyvavo, kaip beveik visada visų jo buvusių mokinių susitikimuose, 
ir mokytojas M. Karka. Antrą dieną pasikviečiau į svečius mokytoją M. Karką, 
auklėtoją Juozą Mičiulį ir buvusią literatūros mokytoją rašytoją Bronę Buivydai-
tę-Mičiulienę bei dar keletą draugių ir draugų. Mokytojas M. Karka pagrojo ir 
padainavo šį tą iš operetės „Šviesutė“, kurią jis sukūręs B. Buivydaitės žodžiais. 
Nuotaika buvo labai gera, jautėsi tokia šiluma, draugiškumas. Vėliau B. Buivydai-
tė pasakė: „Iš viso suvažiavimo man buvo maloniausios valandos, kai M. Karka 
grojo ir dainavo „Šviesutę“.

Dar kartą Šviesutę“ M. Karka grojo Anykščiuose, kultūros namuose, per rašy-
tojos B. Buivydaitės 75-mečio jubiliejų. Ir dar kartą teko man ją girdėti savo bute. 
Daug kartų M. Karka grojo pas mus ir dainavo. Ir kai pas jį užeidavau su anūke 
pasveikint jo per vardines su kuklia savo darželio rožyte, mielai grodavo mums ir 
dainuodavo. Kai aš toliau sėdėdama tyliai pritariau jo dainai, jis pasakė: „Pasislink 
arčiau, matosi, kad chore esi dainavusi“. Jis sakydavo: „Mėgstu groti, kai manęs 
kas klausosi“.

Kada tik būdavau Panevėžio dramos teatre, visada ten matydavau ir M. Karką.
Labai gerbė ir mylėjo Mykolą Karką jo buvę mokiniai. Neiškentėm mes, pen-

sininkės, buvusios jo mokinės, nepasveikinusios jo jubiliejaus proga, berods, per 
90-metį. Nors ir nedrąsu buvo trukdyti jį patį ir jo šeimą, ypač maloniąją ir vaišin-
gąją jo marčią Eugeniją Šulgaitę, nutariau susirinkti ir aplankyti jį, pakalbėti, pa-
siklausyti jo šnekos, jo muzikos. Žinoma, nebuvom apviltos. Buvom patenkintos, 
kad galėjom didesniu būriu jį aplankyti, su juo pabūti, patyrėm malonaus šypsnio, 
meilaus žodžio, gražios muzikos, jaukios jo namų šilumos pojūčius. Tai ir buvo 
paskutinis gausesnis pasibuvimas su M. Karka.

Slinko metai. M. Karkai jau buvo per 90 metų, bet jis vis atrodė jaunas, žvalus. 
Tik truputį sunkiau, sakydavo, vaikščioti. Pakviestas vis ateidavo pas mus, pasibū-
davo, pašnekėdavom, o svarbiausia – jo dainos ir muzika. Atsinešdavo ir gaidų, 
ir iš atminties daug grodavo. Nebuvo dainos, kurios jis nepagrotų. Galvodavau: 
žmogui 90 metų amžiaus, o jo pirštai laksto kaip jauno.

Tik vieną pavasarį sutinku jį netoli vaistinės Respublikos gatvėje. Sako, sun-
koka vaikščioti, ieškąs kokių nors vaistų. Paklausiau: „Kada gi pagrosit pas mus?“ 
Atsakė liūdnai: „Nebepagrosiu...“

Ir nebepagrojo daugiau jis mums, nes tą patį rudenį susirgo ir jau nebesikėlė. 
Lankiau ligoninėje, paskui namuose. Ir daugelis jį lankė. Ir daugiau būtų lankę. 
Tik varžydavomės, kad trukdome ligonį, trukdome saviškius.

Bet man atsakydavo, kai sąmonę būdavo atgavęs, kad jis džiaugdavosi su-
laukęs lankančiųjų. Kartą ligoninėje, kai buvo paguldytas antrą kartą, berods, 
po operacijos, aplankiau jį. Medicinos sesuo ir sako jam: „Matot, o sakėt, kad 
niekas nelanko“. O jis, atrodo, nudžiugo. Paklausiau, ar skauda, tai atsakė, kad 
skauda...

Kai buvo pagerėję, namie pasodino 
jį savieji ant kėdės. Jis šnekėjo, juokavo. 
Paklaustas, ar pažįsta mane, pasakė ma-
no pavardę.

Tačiau paskutinės jo vasaros bir-
želio mėnesį, kai mes, jo mokiniai, 
susirinkom švęsti 55-erių metų po Mo-
kytojų seminarijos baigimo, mokytojas 
M. Karka gulėjo lovoje. Pedagoginėje 
mokykloje, kur rinkomės su auklėtoju 
Juozu Mičiuliu – jam 84 metai, o mums 
apie 75 metus, – mokytojas M. Karka 
nebedalyvavo. Tik mokyklos muziejuje 
matėm, kaip čia gerbiamas mokytojas 
M. Karka: jo nuotraukos, jo darbai tai 
liudijo.

Pasibaigus susitikimui, su M. Karkos 
buvusiu bendradarbiu Mokytojų semi-
narijoje, o mūsų auklėtoju J. Mičiuliu 
nutarėm aplankyti mokytoją M. Karką 
namuose.

Radom jį gulintį, lyg ir miegantį. Pa-
šnekėjom tik su jo sūnumi ir jo gerąja 
marčia E. Šulgaite, kurią jis vadindavo 
„auksaranke marčia“. O mokytojas M. 
Karka mums akių jau nebeatmerkė.

      1985 m. sausio 14–20 d.

seminarijoje. Karo metus praleidusi 
Šiauliuose kaip Šiaulių prekybos 
mokyklos mokytoja, nuo 1946 m. 
iki gyvenimo pabaigos ji gyveno ir 
dirbo Panevėžyje, buvo Mokytojų 
seminarijos, paskui 4-osios ir 6-osios 
vidurinių mokyklų mokytoja.

Didžiąją gyvenimo dalį gyven-
dama Panevėžyje, E. Juzulėnienė 
buvo aktyvi Tėviškės pažinimo 
draugijos Panevėžio skyriaus narė. 
Už kraštotyros veiklą ji buvo apdo-
vanota Didžiojo Lietuvos kunigaikš-
čio Gedimino ordino medaliu (1999 
m.).

Su vyru dailės mokytoju ir dai-
lininku Augustinu užauginusi dvi 
dukteris gydytojas, ji mirė 2004 m. 
rugpjūčio 9 d. Panevėžyje ir buvo 
palaidota Panevėžio Kristaus Kara-
liaus katedros kapinėse.

Panevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės viešosios bibli-
otekos rankraštyne nuo 2005 m. 
saugomas E. Juzulėnienės rankraš-
čių fondas, jame – 1988–1990 m. 
dienoraštis „Dievas mane vedžiojo 
per visą gyvenimą, o Marija mane 
globojo kritiškiausiuose momen-
tuose“, atsiminimai „Pilviškių kai-
mas ir jo gyventojai“ (1983 m.), 
prisiminimai apie kolegę Rozaliją 
Berentaitę, mokytoją gamtininką 
Jurgį Elisoną, rašytoją Bronę Buivy-
daitę, muziką Mykolą Karką, dėdę 
gydytoją profesorių Mykolą Mar-
cinkevičių, Panevėžio mokytojų 
seminarijos dėstytoją Juozą Mičiulį, 
vyskupą Kazimierą Paltaroką, vie-
nuolę Apoloniją Sereikytę, laiškai ir 
fotografijos.

Anykščių vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai prie Puntuko akmens 
1921 m.  E. Juzulėnienės asmeninio albumo nuotrauka, saugoma Panevėžio 
apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Retų knygų ir rankraš-
čių skyriaus fonduose.n


