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Lietuvos Nepriklausomybės kelyje

Lietuvos istorikas, habilituotas daktaras, profesorius Antanas Tyla 
Vilniaus anykštėnų susitikime Vasario 16-osios proga prisiminė any-
kštėnus, prisidėjusius prie Lietuvos Nepriklausomybės. 

Autorės nuotr.

Vilniaus mokytojų namų choro „Vytis“ vyrai su vadovu Arūnu Pikšriu Vilniaus 
anykštėnams atliko „Tautišką giesmę“, lietuvių liaudies dainų, giesmių, sutartinių.

Dėkojame leidinio rėmėjui - A.ir A.A. Avižienių labdaros ir paramos fondui.

Viktorija Steniulytė

Vilniaus anykštėnai minėjo Vasario 
16-ąją. Signatarų namuose vasario 8 dieną 
susirinko bene pusšimtis anykštėnų gyve-
nančių ir dirbančių Vilniuje. 

Lietuvos valstybės Nepriklausomybės 
dienos minėjimo renginyje paskaitas apie 
pasiaukojimą ir nuoširdų darbą tėvynei 
skaitė Vilniaus Edukologijos universiteto 
dėstytojas Tomas Baranauskas ir Lietuvos 
mokslų akademijos narys emeritas prof. 
habil. dr. Antanas Tyla. Baltais kostiumais 
pasipuošę Vilniaus mokytojų namų cho-
ro „Vytis“ vyrai su vadovu Arūnu Pikšriu 
anykštėnams dovanojo gražiausių Lietuviš-
kų dainų ir giesmių puokštę.

T. Baranauskas, pasakodamas apie jau 
nepriklausomos Lietuvos kelią, pirmuosius 
savarankiškos valstybės žingsnius, prezi-
dentą Antaną Smetoną išskyrė kaip poli-
tinį lyderį vokiečių okupuotoje Lietuvoje, 
vienijusį įvairias politines sroves. Vis dėlto 
pirmuoju nepriklausomybės lyderiu, padė-
jusiu pamatus mūsų tautos suverenitetui,   
T. Baranauskas įvardijo mokslininką, gydy-
toją, pirmąjį „Aušros“ laikraščio redaktorių 
Joną Basanavičių. 1883 m. 1-ojo „Aušros“ 
numerio leidybai vadovavęs J. Basanavi-
čius kiek vėliau prezidento A. Smetonos 
buvo palygintas su bibliniu veikėju: „Basa-
navičius – kaip Mozė mus vedė...“ 

Istorikas T. Baranauskas  pastebėjo, kad 
1918-ieji nebuvo naujos valstybės kūri-
mas, tai buvo jau egzistavusios valstybės 
įteisinimas: „1907 metais A. Smetona jau 
kalbėjo apie Lietuvos valstybę kaip nepri-
klausomą“.  

A. Smetona Lietuvos istorijos kontekste 
vertinamas gana prieštaringai: 1926 metų per-

versmas, nutraukta  
parlamentinė veikla. 
Tačiau daugelyje Eu-
ropos šalių tuo laiku 
ėmė vyrauti diktatū-
riniai rėžimai. „Ar 
Smetona blogesnis 
už demokratiškai į 
Vokietijos valdžią 
atėjusį Hitlerį?“, – 
retoriškai klausė T. 
Baranauskas. 

Istorikas prane-
šime pabrėžė, kad 
dabar Lietuvoje nai-
kinamas visuomenės 
tautiškumas. Bene 
labiausiai tai atspindi 
besąlygiškas Briuse-
lio politikos vykdy-
mas. T. Baranauskas 
ragino visuomenę at-
gauti sąmoningumą: 
„Kaip 1926-aisiais, 
taip dabar irgi reikia perversmo, tik kito-
kio – savyje. Grįžti prie tautinio solidaru-
mo idėjos, kritiško mąstymo“. 

ANYKŠTĖNŲ INDĖLIS Į 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Istorijos mokslų daktaras A. Tyla priminė  
Vilniaus anykštėnams, kurie kraštiečiai la-
biausiai prisidėjo prie tėvynės nepriklauso-
mybės. Ar Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės 
atkūrimas tebuvo saujelės „buržuazinių na-
cionalistų“, siekiančios savo naudos, siekis? 
Toks požiūris buvo grūdamas sovietinės pro-
pagandos. Tačiau Nepriklausomybę iškovo-
jo ne grupė pragmatų, o Lietuvos žmonės.  
Tarp jų buvo ir anykštėnų. „Vilniuje Lietuvos 

inteligentų grupė nutarė surengti konferen-
ciją iš 23 žmonių. Iš Anykščių šiame orga-
nizaciniame komitete buvo Steponas Kairys 
iš Užunvėžių kaimo ir Kazimieras Okuličius 
iš Latavėnų dvaro“, – pasakojo profesorius 
A. Tyla. 

Beje, Vasario 16-osios akto signataro 
Stepono Kairio tikroji pavardė – Tumaso-
nis. Kairiais giminė praminta dėl protėvių: 
Stepono tėvas ar senelis buvo kairiarankiai, 
todėl vietiniai žmonės, norėdami atskirti juos 
nuo kitų Tumasonių, praminė juos Kairiais. 
Tikroji pavardė užsimiršo. A.Tyla priminė, 
jog nuo 1941-ųjų, kai lietuviai buvo akylai 
sekami okupanto, negalima buvo laisvai, 
atvirai švęsti valstybės gimtadienio. Tačiau 
net ir sovietinės okupacijos laikais žmonės 
sumanydavo, kaip paminėti tautos šven-
tę, – pvz., pakeliui iš Rubikių į Burbiškį ant 
medžių prikabindavo popierinių trispalvių.

Į Vilniaus konferenciją 1917 metų rug-
sėjo 18-22 dienomis atvyko 214 žmonių. Iš 
Anykščių buvo 10 delegatų:

1. Juozas Balušis
2. Vytautas Didžiulis
3. Steponas Kairys
4. Juozas Mikuckis
5. Jonas Pavilionis
6. Kazimieras Okuličius
7. Juozas Sabalys
8. Kazimieras Steikūnas
9. Jonas Šurna
10. Juozas Žvirblis
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Jaunasis anykštėne!

Vardai ir datos
KOVAS
2 d. Sukanka 95 metai, kai Sterkiškyje 

gimė kultūros organizatorius ir švietėjas 
Kazys ROŽANSKAS. 1947–2001 m. Angli-
joje ir JAV gyvenęs K. Rožanskas platino 
lietuvišką spausdintą žodį ir pelnė akty-
viausio XX a. lietuvių knygnešio titulą. Nuo 
2001 m. jis gyveno Vilniuje, kur ir mirė 
2010 m. Palaidotas Debeikių kapinėse. 

8 d. Sukanka 100 metų, kai Pumpliuose 
(Panevėžio r.) gimė kultūros organizato-
rius, pučiamųjų orkestrų vadovas Steponas 
ŽVIBAS. Po Antrojo pasaulinio karo apsi-
gyvenęs Anykščiuose, S. Žvibas apie 40 
metų čia būrė pučiamųjų orkestrus, pats 
grojo obojumi, klarnetu ir kitais instrumen-
tais. Vadovavo orkestrams, telkė ir mokė 
muzikantus.  Mirė 1995 m. sausį Anykš-
čiuose. Palaidotas Barklainių (Panevėžio r.) 
kapinėse. 

9 d. Sukanka 75 metai, kai Pieniony-
se gimė dailininkas skulptorius Antanas 
ŽUKAUSKAS. Laisvasis menininkas A. 

Žukauskas yra vienas produktyviausių 
ir plačiausio kūrybinio diapazono šalies 
skulptorių, savo talentą dalijantis ir monu-
mentaliems, ir metalo plastikos darbams, 
koliažams-asambliažams, ir medaliams, ir 
lietuviškoms apyvartinėms monetoms. 

12 d. Sukanka 85 metai, kai Karališ-
kiuose  gimė tekstologas, rašytojas Vytau-
tas RAKAUSKAS. Nuo 1970 m. Vilniuje 
gyvenantis ir literatūros mokslo leidinių 
redaktoriumi „Vagos“ leidykloje dirbantis 
V. Rakauskas parengė spaudai ir išleido 
mokslinių veikalų. Nuo 1994 m. – leidžia-
mų J. Tumo-Vaižganto “Raštų” redaktorius.  

16 d. Sukanka 90 metų, kai Justinavoje 
(Panevėžio r.) gimė laisvės kovų organiza-
torius ir visuomenininkas Eligijus SMETO-
NA. 1974–2009 m. Anykščiuose gyvenęs 
E. Smetona buvo vienas iš Lietuvos Atgimi-
mo veiklos organizatorių, pirmasis Anykščių 
Tremtinių klubo pirmininkas. E. Smetona 
subūrė Anykščiuose S. Dariaus ir S. Girėno 
šaulių kuopą ir buvo pirmasis jos vadas. 
Mirė 2009 m. Anykščiuose. Palaidotas Šilų 
(Panevėžio r.) kapinėse. 

17 d. Sukanka 85 metai, kai  Kilėviš-
kiuose  gimė mokslininkas zootechnikas 
Algirdas BANYS. Žymiausias Lietuvos 
žalųjų galvijų veislės tyrinėtojas ir gerin-
tojas A. Banys Vilniuje subūrė Žemės ūkio 
senjorų klubą ir buvo jo vadovas.

Sukanka 60 metų, kai Andrioniškyje 
gimė mokslininkas gydytojas Abdonas 
TAMOŠIŪNAS. Biomedicinos mokslų, 
medicinos daktaras A. Tamošiūnas nuo 
1978 m. dirba mokslinį ir pedagoginį dar-
bą Kauno medicinos universitete. Nuo 
2005 m. yra šio universiteto Kardiologijos 
instituto Populiacinių tyrimų laboratori-
jos vyriausiasis mokslo darbuotojas, šios 
laboratorijos vedėjas.  

19 d. Sukanka 90 metų, kai Dabužė-
liuose gimė mokslininkas geologas Juozas 
PAŠKEVIČIUS. Nuo 1953 m. J. Paškevi-
čius dirbo Vilniaus universiteto Geologijos 
katedroje, nuo 1975 m. yra profesorius, 
vienas iš stratigrafijos pradininkų Lietuvos 
geologijoje. 1994 m. jam suteiktas Lietu-
vos geologų sąjungos Garbės nario var-
das. 

Kas bebūtum – mokinys, studentas, svetur laimės ieškan-
tis darbininkas – užpildyk mūsų anketą! Mums labai svarbi 
tavo nuomonė įvairiausiais klausimais. Taip artimiau susi-
pažinsime. Galbūt galėsime vieni kitiems padėti – pasitarti, 
pasiguosti, perspėti. Drauge bus drąsiau brėžti ne tik tavo 
gyvenimo, bet ir visų Anykščių, visos Lietuvos ateities kon-
tūrus. Gali atsakyti tik į tuos klausimus, kurie tau ypač svar-
būs, gali ir papildyti tau rūpimais. 
Taigi:
1. Jei gyveni Anykščiuose ar bent dažnai į juos atvažiuoji, kas 
tau juose labiausiai patinka ir džiugina? Ir kas – labiausiai erzina, 
slegia?
2. Kaip manai: ar mokykla, mokytojai pakankamai parengė tave 
savarankiškam gyvenimui? 
3. Kaip vertini vietos jaunimo galimybes dirbti ir užsidirbti? Susi-
rasti (susikurti) sau nišą? Turiningai leisti laisvalaikį? Apskritai – 
kokias matai gyvenimo Anykščių krašte perspektyvas? 

4. Jei būtum Anykščių meras – kokį pirmąjį uždavinį sau išsikel-
tum? 
5. Jei esi vyresniųjų klasių mokinys, ar galvoji apie emigraciją? Jei 
taip – kodėl, kas lems tavo apsisprendimą? Ar tau aktuali dilema: 
tėvynė – ar gerbūvis? O gal tai suderinama? 
6. Ar norėtum apkeliauti visą pasaulį? O gal tau artimesnis virtu-
alusis pasaulis? 
7. Jei išvykai iš namų į anglijas airijas, ar norėtum grįžti? Jei ne – 
kodėl? 
8. Ar tau svarbu, kokios tautybės bus tavo draugai, žmona, kokia 
kalba kalbės tavo vaikai, pagaliau – kur numirsi? 
9. Ar pažįstama aplinka, draugai, giminės teikia tau saugumo, 
komforto jausmą – ar visa tai kaip tik varo tave į nuobodų, uždarą 
ratą, akligatvį?  
10. Kuo save laikai – idealistu ar materialistu? Optimistu ar pesi-
mistu? Jei idealistu – kokie tavo idealai?
11. Kaip manai: ar mes, lietuviai, pasmerkti ištirpti, ir neverta 
nieko keisti, priešintis globalizacijos procesui? O gal matai išeitį, 
kurios nemato kiti? 
Jūsų atsakymų lauksime elektroniniu paštu p.anykstenai@gmail.com

Į gimtinę grįžusį Lietuvos olimpinės rinktinės Sočio žiemos olim-
piadoje narį 21 metų slidininką Vytautą Strolią Anykščių koplyčio-
je – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre vasario 21-ąją pasveikino 
ne tik jo pirmasis treneris Algis Drūsys, buvusi auklėtoja Virginija 
Žalatkovienė, klasės draugai, sportui neabejingi vietos politikai. 
Vytautas tapo istorinio susitikimo dalyviu: jo grįžimo proga pir-
mąkart susitiko visi trys Anykščių sportininkai, kada nors iškovoję 
teisę dalyvauti olimpinėse žaidynėse: šalia Vytauto buvo Maskvos 
(1980 m.) bei Barselonos (1992 m.) olimpinių žaidynių bronzos 
medalius laimėjęs krepšininkas Sergejus Jovaiša bei Pekino (2008 
m.) ir Londono (2012 m.) olimpiadų dalyvis plaukikas Giedrius 
Titenis. Anykštėnai savo atkakliam kraštiečiui V. Stroliai linkėjo 
jau dabar pradėti ruoštis kitoms olimpinėms žaidynėms ir kelti sau 
tikslą – ateityje patekti į pirmąjį pasaulio slidininkų dešimtuką.

Akimirkos kartu: 
susitiko visi trys 
Anykščių olimpiečiai 

Istorinis olimpiečių susitikimas (iš kairės): Vytautas Strolia, jo treneris 
Algis Drūsys, Giedrius Titenis ir Sergejus Jovaiša. 
T. Kontrimavičiaus nuotrauka.
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Tautvydas Kontrimavičius

Laiškas, 2013-iesiems baigiantis įkri-
tęs į Pasaulio anykštėnų bendrijos elek-
troninio pašto dėžutę, atskraidino neti-
kėtą žinią iš Pietų Ispanijos, iš Mursijos 
regiono.

Tarp kitų laiškų, parašytų mums tegu 
ir pažįstamomis, bet vis vien svetimo-
mis kalbomis, jis pirmiausia išsiskyrė 
tuo, jog siuntėjas buvo pasivadinęs itin 
lietuviškai. Toli gražu ne kiekvienas lie-
tuvis šiandien taip išdidžiai prisistatinė-
ja savo elektroninio pašto adresu: 
liudvikas@jakavicius-grimalauskas.org.

Taigi, tas Liudvikas su dviem labai jau gir-
dėtom lietuviškom pavardėm su anykštėnais 
ėmė ir pasidalijo žinia apie tai, jog jis kartu 
su mama praturtino Mursijos regiono kul-
tūros paveldo lobyną. Jis iškilmingai perda-
vė Ispanijos kultūros paveldo institucijoms 
saugoti savo bendravardžio prosenelio ran-
kraštinio palikimo kopijas. „Mursijos regio-
no autonominės bendruomenės generalinis 
archyvas ir šio regiono pagrindinė biblioteka 
tapo pirmosiomis užsienio šalių institucijo-
mis, kurios saugos dalelę lietuvių kultūros 
šviesulio Lietuvanio palikimo“, – iškilmingai 
skelbė žinia iš Ispanijos.

Iš tokio pranešimo būtų galima tiesiog 
nusijuokti – kažkur Ispanijoje kažkokio pro-
senelio kažkokių rašinėjimų kopijos...

Tačiau Jakavičiaus pavardė bemat pri-
kausto bet kurio save apsiskaičiusiu inteli-
gentu laikančio lietuvio dėmesį. Anykštė-
nams irgi verta suklusti – ši istorija tiesiogiai 
su mūsų kraštu susijusi. Be to, ji liudija, kaip 

Dukart Liudvikas 
arba vienas prigimties atspindys

šiuolaikinis jaunimas brangina protėvių dar-
bus ir moka garsiai juos pristatyti.

Ispanijoje šiuo metu gyvenančiam ir dir-
bančiam Liudvikui Jakavičiui-Grimalaus-
kui netrukus sukaks trisdešimt. Teisininkas 
ir kultūros vadybininkas didžiuojasi esąs 
savo prosenelio Liudviko Jakavičiaus (1871–
1941), istorijoje labiau žinomo kaip spaudos 
leidėjo ir knygininko Lietuvanio, ainis ir ben-
dravardis. O pažvelgus į vieno ir kito nuo-
traukas, tiesiog nekyla abejonių: vieno lizdo 
paukščiai, genetikos čia nesuklastosi!..

L. Jakavičius vyresnysis XX a. pradžioje 
išgarsėjo kaip pats produktyviausias Lietuvos 
leidėjas ir spaustuvininkas. Verslą pradėjęs 
Rygoje, paskui persikėlęs į Šiaulius, kalen-
dorių ir brošiūrų tiražais jis lenkė laikinojoje 
sostinėje Kaune tuo metu dirbusius konku-
rentus. Tik jis tuo metu sugebėjo išleisti 280 
leidinių bendru kone 2 milijonų egzemplio-
rių tiražu.

Su kilminga žmona Honorata Grimalaus-
kaite užauginęs penkis vaikus, senatvėje jis 
pačiu laiku – likus vos porai metų iki sovie-
tmečio ir nacionalizacijos – pasitraukė iš 
verslo, o netrukus – ir iš Šiaulių, kur, matyt, 
raudoniesiems ėmus valdžią rodyti, jam ėmė 
svilti padai...

Taip 1940 m. L. Jakavičius ir atsidūrė 
Anykščiuose – uošvijoje, kur ketino ramiau 
praleisti paskutiniuosius gyvenimo metus. 
Čia jis, deja, neužtruko – jau 1941 m. 
rugpjūtį, kaip tik tuo metu, kai po Anykš-
čius sklido čia šaudomų žydų aimanos, ir 
70-metis verslininkas buvo palydėtas į kapą 
Anykščių senosiose kapinėse.

Jo paskutiniuosius gyvenimo metus 
Anykščiuose kol kas gaubia laiko migla. 
Nežinia, nei kur jis tuo metu gyveno, nei 
kaip mirė. Matyt, su miesto visuomene 
sovietmečio suirutėje atvykėlis bendrauti 

vengė, gal net ir savo asmenybę nuo anykš-
tėnų kukliai nuslėpė... 

Tuo tarpu vienas iš Lietuvanio vaikų, jo 
sūnus pianistas ir kompozitorius Liudas Jaka-
vičius (1910–1998), anuometinėje Lietuvoje 
bene labiausiai išgarsėjęs kaip pirmojo lie-
tuviško tango „Sutemos“ (1933 m.) kūrė-
jas, 1944 m. pasitraukė į Vakarus, pasiekė 
Argentiną ir ten pratęsė apsukrią ir veiklią 
Jakavičių giminę.

Abi emigranto Liudo dukterys, Lietuvanio 
anūkės, – savito braižo menininkės, žinia 
apie jų veiklą sklinda pasaulyje – ypač Loty-
nų Amerikoje. Vyresnioji Graciela Izabelė – 
tai dainininkė ir aktorė Marcia Bell (g. 1951 
m.), nuo 1966 m. iki šiol vaidinanti Argenti-
nos kino ir televizijos filmuose. Dešimtme-
čiu jaunesnė Karmen dabar labiau žinoma 
kaip Carla Rigg – buvęs modelis, dabar rūbų 
dizainerė, turinti savo parduotuvių tinklą 
viename didžiausių pasaulio miestų Mechi-
ke (Meksika). Tai jos sūnus Liudvikas, baigęs 
teisės studijas ir apsistojęs Ispanijoje, vis daž-
niau žvalgosi į Lietuvą. 

O Anykščių kaip paskutinės Liudviko 
Jakavičiaus-Lietuvanio gyvenimo stotelės 
vardas irgi įsirėžė šios giminės atmintyje. 
1993 m. jo sūnus Liudas Jakavičius apsilan-
kė Anykščių kapinėse ir, pusseserės kino kri-
tikės Gražinos Svilienės padedamas, surado 
jose tėvo kapą.

Jo anūkas Liudvikas dabar mokosi lietuvių 
kalbos, kad galėtų ne tik skaityti lietuviškai 
visas žinias internete apie savo protėvius, 
paskui jas skleisti po pasaulį angliškai bei 
ispaniškai, bet ir jaustis savu, lankydamasis 
ten, kur skverbiasi į žemę jo giminės šaknys.

„Aš jau buvau Vilniuje, Kaune ir Šiauliuo-
se, dabar būtų laikas susipažinti ir su Anykš-
čiais!“ – neseniai brūkštelėjo elektroniniu 
paštu Liudvikas.

Atrodo, kad šiemet vasarą, praėjus dau-
giau nei 70 metų, po Anykščius prosenelio 
pėdomis vėl vaikščios į jį labai panašus XXI 
amžiaus Liudvikas Jakavičius.  

Liudvikas Jakavičius-Lietuvanis – tuo metu, 
kai dar buvo garsus prieškario Šiaulių versli-
ninkas ir leidėjas.

Iškilmingas momentas Ispanijoje: Mursijos regiono autonominės bendruomenės Kultūros 
paveldo departamento generalinis direktorius Franciskas Gimenesas Gracija (centre), priė-
męs dovaną, prie vėliavų nusifotografavo su Lietuvanio anūke Karmen Jakavičiūte-Grima-
lauskaite ir jos sūnumi Liudviku. 
Nuotraukos iš L. Jakavičiaus-Grimalausko albumo.
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1 d. 14 val. Užgavėnės ir tradicinė respu-
blikinė kapelų šventė „Gaida“. Bilieto kai-
na 7 Lt. Anykščių kultūros centre (AKC).
2 d. 15 val. Koplyčioje-Pasaulio anykštė-
nų kūrybos centre (Vilniaus g. 36) – Jurgos 
Šeduikytės akustinis koncertas.
5 d. 18 val. Geriausi lietuviški hitai gyvai. 
Koncertuoja pop klasikos grupė „el Fuego“. 
Bilietai 25; 30 lt. AKC.
6 d. 17.30 val. Koplyčioje – LMTA akorde-
onistų orkestro (vad. prof. Ričardas Sviac-
kevičius) koncertas.
9 d. 11 val. Prof. Onos Voverienės paskaita 
„Lietuvos prezidentai ir tauta“. AKC mažo-
joje salėje.
11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai skirti renginiai Anykščiuose: 
   12 val. Lietuvos valstybinės vėliavos pakė-
limo ceremonija A. Baranausko aikštėje; 
  13 val. AKC teatro premjera „Daukantas 

Kovo mėnesio renginiai pagal J. Marcinkevičiaus draminę apysa-
ką“, rež. Jonas Buziliauskas. 
14 d. 17 val. Sakralinio meno centre (Vil-
niaus g.11) – Lietuvos Trio koncertas. 
Dalyvauja: Vilhelmas Čepinskis (smuikas), 
Vytautas Sondeckis (violončelė), Petras 
Geniušas (fortepijonas).
18 d. 18 val. „Domino“ teatro spektaklis-
komedija „Bus sunku...“. Rež. Adolfas 
Večerskis. Bilietai 30; 40; 50 Lt. AKC.
19 d.  17.15 val. Sakralinio meno centre – 
Mariaus Liugailos grafikos darbų parodos 
atidarymas. 
20 d. 18 val. Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas AKC.
21 d. 16 val. Sportininkų ir sporto veteranų 
pagerbimo šventė  Anykščių sporto ir lais-
valaikio centro sporto salėje.
21 d. 19 val. Koplyčioje – grupės „Arbata“ 
akustinis koncertas.
21 d. 16.00 val. Viešosios bibliotekos Vai-
kų literatūros skyriuje – Prancūziška naktis 

„Cherchez des livres...“, skirta Tarptautinei 
frankofonijos dienai paminėti.                                                                             
23 d. 14.30 val. Modelių atranka AKC.
23 d. 17 val. Irūnos Puzaraitės ir Mariaus 
Jampolskio naujo albumo pristatymas. 
AKC.
28 d. 16 val. Koplyčioje – „Volungės“ 
moterų ansamblio koncertas. 
28 d. 19 val. Vakaras prisimenant Galiną 
ir Vytautą Germanavičius „Laiškai į ten ir 
mums...“. AKC.
31 d. 18 val. Oskaro Koršunovo teatro 
spektaklis William Shakespeare „Hamle-
tas“ AKC.

Parodos
Vasario 14 – kovo 28 d. Viešosios biblio-
tekos salėje – fotografo Romualdo Augūno 
darbų paroda „Sapnuoju Lietuvą: fotografi-
jos 1960 – 2010“.            
Kovo 4 d., 11 val. senųjų knygų parodos 
„Senosios stačiatikių Šv. Mišių knygos“ pri-
statymas. 
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DANGUS IR PRAGARAS 
(pagal Jurgį Kajotą)

Gyvena lietuvis danguje. Viskas gerai: 
gražu, ramu, niekuo nereikia rūpintis. Bet 
nuobodu! Ir panižo lietuviui pasižiūrėti, 
kas gi dedasi pragare? Nueina pas šventą 
Petrą, dangaus vartų raktininką, kad išleistų 
pasižiūrėti. Petras išleidžia. Nueina lietuvis 
į pragarą – o gi ten linksmybės! Muzika, 
alus ir vynas liejasi, nuogos mergos šoka... 
Patiko žmogeliui. 

Praeina savaitė, kita – vėl knieti jam 
nueiti pragaran! Vėl prašo švento Petro 
leidimo, tas vėl jį duoda. Betgi ir smagu 
tame pragare – kur kas smagiau nei dan-
guje! Grįžta dangun, bet jau nieko daugiau 
nebenori, kaip tik pragaro. Kai trečią kartą 
nueina pas šventą Petrą, tas perspėja:

– Gerai, atrakinsiu tau vartus ir šį sykį, 
bet žinok, kad daugiau sugrįžti pas mus 
nebegalėsi!

– Puiku! – mielai sutinka žmogelis. – 
Tiesą pasakius, man ten labiau patinka nei 
pas jus.

Petras tik nusišpysojo… Nužengia žmo-
gelis pragaran, o staiga velniukas jam kyšt 
į rankas kastuvą:

– Nagi, kask anglis, pilk po katilu, ir 
mikliau!    

Žmogelis nustebo:
– Nieko aš nenoriu kast! Aš noriu tokio 

pragaro, kokį anksčiau matydavau! 
– Cha, – sukrizeno velniukas, – tie vaiz-

dai buvo tik turistams!..

MILIJONIERĖ
(pagal Emiliją Vitkūnaitę)

Šilelio kaimo gyventojas Balandis nenu-
sikasė bulvių. Kaimynams pasakė: 

– Jei man padėsit, tai ir patys sau pasi-

*renginių laikas kartais keičiasi, tad prašome prieš dalyvaujant pasitikslinti svetainėje www.anyksciai.lt

kaskit, kas kiek norit! 
Tie sulėkė sugužėjo. Viena moterėlė su 

penkiais maišais, kita su šešiais, teisinda-
mosi, jog šeima didelė, daug anūkų. Tik aš 
sakau: 

– Ot nepagalvojau, nepasiėmiau nė 
maišo! 

Kaimynė gi sako: 
– O kam tau tos bulvės, tu gi milijonierė! 
– Iš kur jau aš milijonierė?! – apstulbau. 
– Taigi tu knygas rašai, leidi, manai, mes 

nieko nežinom!.. 
O aš kelerius metus pensijytę taupau, 

kad kokią brošiūrėlę atsispausdinčiau…  

Užrašė R.V.


