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PA SAUL IO

Savaitgaliais – į svajonių miestą

Laikraštį remia A.ir A.A. Avižienių paramos ir labdaros fondas

Kristina, papasakok, kokie Tavo įspūdžiai po neseniai praėjusio 
„Mados infekcijos“ festivalio?

Praėjo šiek tiek laiko nuo renginio. Manau, kad kolekcija sėkmin-
ga. Kai vyksta pasiruošimas „Mados infekcijai“, dirbu ir kartais net 
sunku pasakyti, ar gražu, ar bus geras darbas, todėl pusiaukelėje 
visada pasikviečiu konsultantą stilistą, kuris iš šono įvertintų, kaip 
sekasi darbai. Taigi, kai vyksta procesas, labai sunku pasakyti, koks 
bus rezultatas. Džiaugiuosi, kad iškart po festivalio sulaukiau daug 
gerų atsiliepimų, ne tik iš draugų ir pažįstamų (šypsosi). Keletą daik-
tų – švarkelių ir paltukų – pradėjome tiražuoti ir jau dabar galima 
pamatyti mano drabužėlių iš kolekcijos gatvėse. Jais jau puošiasi 
klientai.  Didžiausia dizainerių svajonė – kad tuoj po kolekcijos atsi-
rastų norinčių dėvėti drabužius. Taigi, manau, 100 procentų pavyko. 
Dabar toliau vystau idėją, tai tęstinis darbas. 

Tavo naujausia kolekcija, pristatyta „Mados infekcijoje“, vadinasi 
„pin it/x board“. Ką reiškia šis pavadinimas?

Yra toks socialinis tinklas – www.pinterest.com. Taip pavadi-
nau, nes iš čia gimsta mano idėjos. Šiame tinkle sudėta viskas, kas 
mane įkvepia. Prieš šios kolekcijos pristatymą nesiruošiau jokių kal-
bų, jokių aiškinimų. Kūriniai gimsta iš mūsų kasdienybės, mados, 
šiuolaikinio meno, skulptūros, interjero detalių. Kuo daugiau žmo-
gus domisi, kuo daugiau stebi, tuo lengviau kurti. Jei nori iš galvos 
ištraukti idėją, pirma, reikia šio to į tą galvą įdėti. Taigi, labai svarbu 
domėtis, ieškoti, stebėti. 

Socialiniame tinkle pinterest. com – daugybė iliustracijų, padrikų, 
nesusijusių dalykų. Kaip iš daugybės idėjų sukurti vientisą, iškristali-
zuotą kūrinį?

Esmė yra tokia: kai turi visą informaciją, pasidarai tyrimą. Tyrimas 
– darbo pradžia ir pagrindas. Kai žinai esmę, tikslą, idėją, kai žinai ką 
nori padaryti, tada apsibrėži, ko savo darbu sieki. Idėjos išgryninimas 
– didžiulis darbas. Pavyzdžiui, kai kuriu komercinę kolekciją, turiu 

Viktorija Steniulytė

Dešimtąjį kartą „Mados infekcijos“ podiumo šviesose 
sužibėjo anykštėnės dizainerės Kristinos Kruopienytės 
drabužių kolekcija. Moteris jau beveik 15 metų sukasi 
it vijurkas elitinės lietuviškos mados virtuvėje, o gimtieji 
Anykščiai Kristinai išlieka svajonių miestu. 

daug skaičiuoti, daug ką apgalvoti. Jei kolekciją sukursiu labai manie-
ringą, ji patiks tik nedidelei daliai žmonių. O komercinės kolekcijos 
turi būti patrauklios daugeliui. Taigi, visi darbai, ypač komerciniai, 
paremti tyrimais – rinkos, aplinkos, klientų, netgi savianalizė be galo 
svarbu. Dviratis jau išrastas. Tik reikia juo išmokti minti – pritaikyti, 
patobulinti pagal save. 

Kadangi dirbi su studentais, ką manai apie šiuolaikinį jaunimą? 
Manau, kad viską ką mes turime šiandien - mūsų elgesio, aplin-

kos ir įvairiausių veiksnių pasekmė. Kalbant apie šiuolaikini jauni-
mą, tikrai sutinku daug įdomių, aktyvių ir darbščių žmonių, tačiau 
didžioji dauguma yra kitokia. Jaučiu apatiją iš jų pusės. Kartais gili-
nuosi ir aiškinuosi, kodėl vyksta tokie dalykai. Visada jaunąją kar-
tą lyginu su savo karta. Jaunimas manau, šiais laikais yra gudresnis, 
tačiau ne toks darbštus.  Visada stengiuosi juos įkvėpti ir akcentuoti, 
kad visi dalykai yra pasiekiami, paprastai niekas nedalina ir nesiūlo 
gerų darbų ir užsakymų. 

Kokie Tavo ateities planai?
Visiškai naujų planų nėra. Mane supa Lietuvos auditorija. Turiu 

sėkmingą odinės galanterijos liniją, sukurtas penktas rankinių dizai-
nas. Tai nėra pagrindinė mano sritis, bet vis stiprinu, stengiuosi, kad 
paplistų plačiau. Nežadu sustoti vietoje ar apsiriboti tuo, ką šiandien 
darau. Projektus ir reikalus keičia situacija – esu lanksti, moku prisi-
taikyti prie aplinkybių. Taigi, ateitis gana aiški: vystymui, tobulinti, 
vystyti jau pradėtus darbus.

Kokią vietą Tavo planuose ir gyvenime užima Anykščiai?
Dabar esu paskendusi keturiose pagrindinėse veiklose. Trys iš jų – 

Vilniuje. Viena iš pagrindinių ir seniausių – darbas su individualiais 
klientais: kostiumai, suknelės, paltai, lietpalčiai... Antroji veiklos linija 
– darbo aprangos dizainas. Per virtinę metų sukūriau aprangos dizai-
ną trims avialinijų kompanijoms, telekomunikacijų bendrovėms, 

Dizainerės Kristinos Kruopienytės kolekcija „pin it/x board“ – 
sėkmingas projektas. Didelio klientų susidomėjimo kolekcija sulau-
kė, nes drabužiai universalūs. Pritaikyti skubančiam miesto žmogui, 
kuris nori nuolat atrodyti pasitempęs, tačiau dažnai neturi laiko skirti 
daugiau dėmesio aprangai. Tai - universalios konstrukcijos daiktai. 
Jie tinka įvairių stilių ir tipų žmonėms. Universalumas ir patogumas 
užkariauja pasaulį.
Redos Mickevičiūtės nuotr. Tęsinys 2 psl.

 Tomo Adomavičiaus nuotr.
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Talka, kokios nebuvo

Kaip rašėme praeitame numeryje, 
PAB Anykščių kolegijos iniciatyva (idė-
jos autorė – Bronė Lukaitienė) Anykščių 
koplyčioje ir PAB būstinėje – Avižienių 
sodyboje buvo susirinkę Vilniaus gatvės 
gyventojai. Norėta, kad nuo gatvių pra-
dėtų kurtis konkrečios veiklios bendruo-
menės, neabejingos savo gatvei ir visam 
miestui. Jaukiame pokalbyje prie arba-
tos puodelio buvo ne tik susipažinta su 

Judita Skačkauskienė
PAB ats. sekretorė

gatvės kaimynais, bet ir nuspręsta tuoj 
pat imtis darbo – organizuoti pavasarinę 
talką. 

Ir štai ramų penktadienį nemenkas 
būrelis „vilniečių“ ėmėsi tvarkyti griovį 
prie žiedinės sankryžos, ji – vienintelis 
kelias į naująjį SPA, į kurį atvyksta žmonės 
iš visos Lietuvos ir ne tik. Mūsų, anykštė-
nų, garbės reikalas, kad apie mūsų miestą 
būtų atsiliepiama tik iš gerosios pusės.

Neįvardinsiu žmonių, atėjusių į talką, 
– nenorėčiau įžeisti tų, kurie norėjo daly-
vauti, bet dėl įvairių priežasčių negalėjo. 
Ačiū visiems nuoširdžiai padirbėjusiems. 
Dėkoju bendrijos vardu Anykščių komu-
nalinio ūkio vadovui Kaziui Šapokai, kad 

Alfredo Motiejūno nuotrauka iš fotografijų ciklo „Išeinantys“ (Anykščių L. ir S. Didžiulių vie-
šoji biblioteka).

bankams, kavinių, restoranų darbuotojų dra-
bužių dizainą. Dabar projektai dar didesni. 
Ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Dalyvau-
jame konkursuose. 

Trečiasis darbas – Vilniaus dizaino kole-
gijoje dėstau kompozicijos pagrindus ir 
eksperimentinį dizainą. Na, o ketvirtoji 
veikla – tiražuojamų produktų dizainas, 
gamyba ir pardavimas. Viskas prasidėjo 
nuo rankinių. Šiais metais vis didėja asor-
timentas, smarkiai dirbu. Šios keturios vei-
klos – didžioji mano gyvenimo dalis. 

Anykščiai – mano ramybės oazė. Slap-
tas urvelis, vietelė, kur galiu dingti, atsipa-
laiduoti.  Svajonių miestas. Asocijuojasi su 
geru laiku, tikromis vertybėmis. Stengiuosi 
savaitgalius praleisti Anykščiuose. Man tai 
šventa vieta, kur atgaunu jėgas. Tai pats 
geriausias miestas pasaulyje! 

Ačiū už pokalbį.

Savaitgaliais – 
į svajonių miestą

atliko paruošiamuosius darbus, apgenėjo 
medžių šakas. Ačiū mero patarėjui Vir-
gilijui Milakniui (taip pat Vilniaus gatvės 
gyventojui), nemažai prisidėjusiam orga-
nizuojant talką.

Po talkos neskubėjome skirstytis, ant 
grėblių parimę gėrėjomės atliktu darbu. 
Kai kam atgimė vaikystės prisiminimai, 
kaip virš to griovio suposi ant virvių, kaip 
žaidė slėpynių ir kiek daug metų jau pra-
bėgo... Gal tai ir yra vertingiausia – pabūti 
kartu, pasidalinti prisiminimais? Smagu, 
kad prieš atsisveikinant buvo paklausta: 
o ką darysim toliau? Kokie darbai laukia? 

O gal ši graži iniciatyva įkvėps bendrai 
veiklai ir kitų gatvių gyventojus?

Gegužės mėnesio renginiai
Anykščių kultūros centre
2 d. 17.30 val. Šventinis koncertas Moti-

nos dienai „Mums reikia Tavo rankų ir šir-
dies“. 

17 d. 16 val. Šventinis vakaras „Šokom, 
šokam, šoksim“, skirtas liaudiškų šokių 
kolektyvo „Vijurkas“ kūrybinės veiklos 
30-mečiui.

Anykščių Koplyčioje – Pasaulio anykštė-
nų kūrybos centre

3 d. 18 val. Giedriaus Alkausko kom-
paktinės plokštelės „Užburtas laikas“ pri-
statymas. Dalyvauja: Kristina Ivanauskaitė-
Jucienė –  fortepijonas, Marija Grikevičiūtė 
–  fortepijonas, Nora Petročenko – mecos-
poranas, Pranas Dapšauskas –  trombonas, 
Vytautas Vepštas –  baritonas. Renginys 
nemokamas.

8 d. 15 val. Rūtos Eidukaitytės tapybos 
parodos atidarymas  – edukacija. Projektas 
„Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose“.   

15 d. 17.30 val. Romansų vakaras.
28 d. 17.30 val. Mažųjų „Liepaičių“ 

koncertas. Renginys nemokamas.
30 d. 17 val. Anykščių kūrybos ir dai-

lės mokyklos moksleivių paroda – mokslo 
metų ataskaita. 

L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje
8 d. 12 val. Bibliotekos salėje – pasakų 

šventė šeimai „Stebuklinga pasakų galia“. 
8 d. 13 val. „Po meilės sparnu“. Tradici-

niai poezijos skaitymėliai Didžiulių šeimos 
sodyboje Griežionėlėse.

31 d. 16 val. Prie A.Baranausko pamin-
klo – Poezijos pavasaris.

Sakralinio meno centre
19 d. -birželio 18 d. Eglės Karpavičiūtės 

tapybos darbų paroda. Projektas „Menas 
senuosiuose Lietuvos dvaruose“.

10 d. 18 val. Klasikinės muzikos festiva-
lio „12 muzikos savaitgalių Anykščiuose“ 
atidarymo koncertas „Gospel Anykščiuo-
se“. Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios Gospel 
choras, vadovė Kristina Žaldokaitė. Rengi-
nys nemokamas.

15 d. 17.30 val. Romansų vakaras.
17 d. 18 val. Klasikinės muzikos festiva-

lio „12 muzikos savaitgalių Anykščiuose“ 
koncertas, skirtas Tarptautinei muziejų die-
nai paminėti. Senosios muzikos ansamblis: 
Linas Valickas (smuikas), V. Eidukaitytė-Sto-
rastienė (fortepijonas, klavesinas), Vytautas 

Sriubikis (fleita) ir R. Jaraminaitė (violonče-
lė). Koncertas nemokamas.

23 d. 20 val. Anykščių Šv. Mato bažny-
čioje – klasikinės muzikos festivalio „12 
muzikos savaitgalių Anykščiuose“ koncer-
tas. Brass Trio – Valentas Marozas (tenori-
nis trombonas), Tomas Karka (altinis trom-
bonas),  Sergijus Kirsenka (tūba) ir Liauda 
Vaitkūnaitė (vargonai). Renginys nemoka-
mas.

Sportas
1 d. 11.30 val. Tradicinis 51-asis bėgi-

mas “Anykščiai – Puntuko akmuo – Anykš-
čiai”. 

8-10 d. Anykščių baseine – 15-asis Tarp-
tautinis plaukimo sprinto festivalis ,,Anykš-
čiai-2014“.  

10 d. 12 val. Atviros Anykščių rajo-
no moterų sunkiosios atletikos varžybos 
,,Anykščių taurė-2014“ (ATM bendrabučio 
salėje).

23-25 d. Anykščių rajone – nuotykių 
lenktynės ,,Nykštietiškas triatlonas-2014“  
Organizuoja: Lietuvos keliautojų sąjunga, 
VšĮ ,,Grynam ore“, UAB ,,Pramogų slėnis“.

24-25 d. 11 val. Anykščių sporto ir lais-
valaikio centre – tarptautinis Vl. Žmogino 
vardo graikų-romėnų imtynių turnyras. 

Atkelta iš 1 psl.
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Pasaulio anykštėnas keliauja po Lietuvą

SEKMADIENIO VAKARAS

Vieni anykštukai iškeliauja susistabdę 
pakeleivingas mašinas, antri susiranda kom-
panijos veidaknygės grupėj „anx-vln-anx“, 
treti kaip ir mūsų herojus anykštukas, renka-
si saugiausią, patikimiausią  būdą – kelionę 
autobusu už pusę bilieto kainos studentui. 
Vos autobusui išjudėjus iš Anykščių, anykštu-
ko dūšią toks laisvumas užplūsta. Nesvarbu, 
kad mama skambins vos įvažiavus į Kavars-
ką, nesvarbu, kad anykštukas pats pinigėlių 
neužsidirba, kad dar tėvelių kotletais maiti-
nas, nesvarbu. Užtat kokia laisvė... Tiek rug-
sėjo vakarą, tiek vėliau ir kovą, anykštuko 
kelionės metu sekmadienio horizontais ridi-
nėsis saulė, o tas pats keistas nepažinto mies-
to ilgesys niekur nedings ir po metų. 

PIRMADIENIO RYTAS

Ankstų rytą sėsi į autobusą, kur saulytė 
pro stiklą it šiltnamio pomidorus glostys tavo 
raudonus skruostus... Žiūrėdamas pro langą 
užkliudysi šalimais važiuojančios mašinos 
keleivio žvilgsnį. Nusišypsosi, tau pamo-
juos... Juk autobusuose raugintais kopūstais 
(duokdie, kad tik kopūstais) netrenkia, o 
pala, grūstys tos, tai kas? Kaušiuko anykštu-
ko draugas kaušpėdukas marijampoliukas 
sakosi labiausiai mėgstąs linksmus žmonių 
veidus autobusuose. Kažin, klausė kaušpė-
dukas marijampoliukas spalį, kodėl jų visų 

Martyna Zelevaitė tokie veidai ištįsę? Nepasakysi, nei kad liū-
di, nei susikrimtę... Neatrodo, kad ir nuo 
smarvės raukytųsi... Bereikšmiai veidai. Gal 
pavargę? Jau labai greitai marijampoliukas 
pats suglebęs sėdės ir tokiom viešojo trans-
porto keleivių filosofijom nebesirūpins.

ANTRADIENIS

Anykščiai alsuoja ne tik savo pušų kvapu 
ir smilkstančiom laužavietėm prie Švento-
sios, bet ir švara, tvarka, palyginus su Vil-
nium — ir dora. 

Tu mane myli? Tu manai, 
Kad aš labai, labai kažin kas? 
Brangioji mano! Nežinai, 
Kaip aš į nuodėmes palinkus!
Šios Hiperbolės dainos „Draugei“ ar 

Salomeikos eilėraštį „Nepažįstamai drau-
gei“ puikiai pritiktų sudeklamuoti Vilniaus 
imigrantui — pirmakursiui. Jūsų vaikas Jums 
skambina kas vakarą? Jūsų vaikas įsideda 
Jūsų užraugtų agurkėlių ir, manot, sėdi tre-
čiadieno vakarais prie knygų juos griauž-
damas? Nežinau, šiam apsakyme visažinis 
pasakotojas aš nesu. Visgi, Jūsų vietoje pasi-
gūglinčiau apie tokius kultūros židinius kaip 
Salento ar Disko Buda. Mažų mažiausiai, 
sužinočiau, ką reiškia „shot‘as“ ir ieškočiau 
šio žodžio atitikmenų vaiko trumpųjų žinu-
čių archyve. 

TREČIADIENIS

Oi kiek merginų! Kokios visos gražios!  
Taip anykštukas – nykštukas Vilniuj manys 
gerą mėnesį, iki merginos susilies į vieną rau-
donlūpės, ilgais tiesiais plaukais, su paltuku 
ir, žinoma, skarotos, merginos paveikslą.

Edvino Gogelio nuotr.

Apie gyvenimą išvykus iš gimtųjų Anykščių 
studijuoti politikos mokslų į Vilnių su šypse-
na ir ironijos prieskoniu svarsto dvidešimt-
metė Martyna Zelevaitė. 
Viktorijos Steniulytės nuotr.

„Vilnius mūsų, o mes... Mes nepriklausom patys sau, nežinom, kur mūsų namai. Atrodo, pri-
sirišam prie vietos, bet kai tų vietų ne viena, neatstoja ilgesys vienos ar kitos“, – M. Zelevaitė.

KETVIRTADIENIS

Kas anykštukui Vilniuj padės? Tai, kad visi 
Vilniaus anykštukai – viena mafija! 

Ką tie kauniečiai, telšiškiai ir marijampo-
liečiai? Jų gal ir daugiau, bet jie vieni kitų 
nepažįsta! Gal ir pasipūtėliška taip, gal ir sun-
ku išmatuoti, bet, anykštėne, praeik su drau-
gu kauniečiu Kaziuko muge. Nors, ką aš čia, 
neik. Išgąsdinsi. Nes kas metrą į kito mieste-
lėno nosį įsidursi. O susitikus, daugiau šnekų 
nei šeštadienio turgely. Čia tai bendrystė! 

PENKTADIENIS

Saulė visur vienoda, bet tam tikra prasme, 
Vilniaus saulės anykštukui neužtenka, o to 
neužtekimo nepasotina jokia brangi kava iš 
popierinio puodelio, nei barų alus, nei galy-
bė naujų  „marijampoliukų“, „pakruojukų“, 
„kaunietukų“, „šiaulietukų“ – studenčiukų 
emigrantų. 

 Vilnius mūsų, o mes... Mes nepriklausom 
patys sau, nežinom, kur mūsų namai. Atro-
do, prisirišam, prie vietos, bet, kai tų vietų ne 
viena, neatsoja ilgesys vienos ar kitos. Gražu 
tas, kad nei vienoj vietoj gyvent nepabosta, 
bet nei vienoj vietoj pilnai ir nebūni, nes save 
išbarstai. Kaip jaučiasi keliaujantys? Matyt, 
prisisemia kišenes naujų vaizdų ir jausmų iš 
kiekvienos kelionės, bet kartu save taip išbars-
to. Amžinai ilgisi. Nesvarbu ar tu Anglijoj, ar 
Vilniuj – ilgesys namų vienodas visur. Gerai, 
kai įsijautęs darbuos jį pamiršti, bet labai liū-
dna, jei jam užplaukus, negali iškart sugrįžt. 

Tai keliaukim namo. Anykštukas mėgsta 
važiuot  nuo Ukmergės link Anykščių. Kodėl? 
Pasibaigusi automagistralė, prie kelio priartė-
ję medžiai, net asfalto spalva rodos kitokia. 
Važiuoja pridėjęs kaktą prie stiklo ir gaudo 
pro pakelės medžių viršūnes prasimušusias 
šviesos juostas. 

Vieni anykštėnai emigruoja į airijas, 
amerikas, ispanijas ir tada rauda, 
kaip įsipyko alyvmedžiai, airiškas 
dialektas ar amerikoniškos „bleši-
nės“ vietoj lūpų. Kitiems namų ilge-
sys užpuola ir išvykus kur arčiau. 
Sakykim, kad ir į Vilnių. 
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KODĖL SUAUGUSIEJI TOKIE KEISTI?

1940 m. birželio viduryje į mūsų kraštą įsibrovė sovietinė kariuome-
nė. Vieškeliu pro mano gimtąjį Čiukų kaimą važiavo tankų ir sunkveži-
mių kolonos, ėjo pėstieji. Netrukus į Šimonių girioje buvusio terpentino 
fabrikėlio vadovo kėdę buvo pasodintas kažkoks naujas pilietis. Pasi-
keitus savininkams, paprasti darbininkai nepajuto didesnių pokyčių, 
dirbo kaip dirbę. O naujoji valdžia iš karto ėmėsi ne gamybos tobulini-
mo, bet politinių refomų. Vadovo kabinetas pasipuošė raudona spalva, 
ant sienų atsirado Markso, Lenino, Stalino portretai. Kaip sekėsi perau-
klėti dirbančiuosius, sunku pasakyti, nes tas laikotarpis buvo trumpas.   

1941 m. birželio 22-ąją per radiją išgirdome, kad susikibo du dik-
tatoriai, t.y. Hitleris ir Stalinas. Kitą dieną – vėl žinia: Lietuvos kariai 

ANGLŲ KREISERIS… SVĖDASUOSE

Minvydas Kazlauskas

Aštrialiežuvis Pupų Dėdė traukė per dantį kaimo mergelių, 
atsidūrusių Kaune, naivumą, policijos nuovados viršininką ir patį 
prezidentą Smetoną bei jo žentą, Lietuvą okupavusius sovietus ir 
vokiečius, todėl visos valdžios solidariai sodino jį cypę. 

Apie kokius 1946 metus Pupų Dėdė Svėdasuose šaipėsi iš 
Vakarų pažadų Lietuvai:

Kalba, kad Jaros krantais
Anglų kreiseris ateis, 
Ant kalnelio prie miestelio apsistos –
Ir kooperatyvą kontroliuos!
O gerokai vėliau, jau Užpaliuose, pasakojo:
– Aš kalbu salei apie sunkų gyvenimą pokary, guodžiu žmo-

nes, juokinu juos, o vienas toks dailiai apsivilkęs vyriokas atsistojo 
ir sako: „Gražiai tamsta kalbėjai, bet ilgai, gal jau atsisėstum?“ Aš 
ir atsisėdau. Ir atsėdėjau dešimt metų...“

Kaune užėmė radiofoną ir paskelbė atkurią Lietuvos nepriklausomybę. 
Žmonių širdyse – daug vilčių ir, deja, nemažai abejonių. Nepakito tik 
mūsų, vaikų, gyvenimas. Tą dieną žaidėme pievelėje prie alksnyno. 
Žiūrime – iš terpentino fabriko raštinės pro duris, vis apsidairydamas, 
išbėgo žmogus, jo rankose buvo kažkoks nemažas daiktas. Paskubo-
mis nusileidęs krantu, perbrido Jarą ir atsidūrė mūsų pusėje. Perskuo-
dęs pievą, įlindo į alksnyną. Po valandžiukės tas žmogelis išlindo iš 
krūmų, bet jau be nešulio; vis apsidairydamasis, sugrįžo atgal į raštinę. 
Mums, vaikams, baisus smalsumas: ką gi tas vyras paliko alksnyne?

Kiek palūkėję, atsargiai įlindome į krūmų tankmę. Čia vešli žolė, 
raitosi apyniai. Apsižvalgę pamatėme prie medžio atremtą gal metro 
dydžio rėmą su balta drobe. Apverčiame rėmus – ir prieš mus gerai 
pažįstamas, daugelyje laikraščių matytas Stalino veidas. Pasiėmėme 
portetą ir nunešėme jį tėčiui, žinoma, pasakydami, kur ir kaip jį rado-
me. Jis apžiūrėjo, pavartė ir lyg pats sau tarė:

– Matot, jau atsikrato savo vadų... Paveikslą išpjaukit, bus praku-
roms, o rėmą kam nors pritaikysiu.

O mums, vaikams, labai keista: ką tik visi šlovino tautų vadą, ir stai-
ga, vienu akimirksniu – nebėr tos šlovės, tiks tik ugnelei. Keisti tie suau-
gusieji!.. 

Vardai ir datos
GEGUŽĖ
2 d. Sukanka 45 metai, kai Trakiniuose 

gimė kariškis aviatorius, brigados genero-
las Artūras LEITA. Nuo 1993 m. A. Leita 
yra Lietuvos karinių oro pajėgų karinin-
kas, nuo 2011 m. – Mokymo ir Personalo 
valdybos Lietuvos kariuomenės personalo 
administravimo skyriaus Atstovavimo gru-
pės ESBO (Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos) Aukšto lygmens 
planavimo grupės vadovas.

Sukanka 65 metai, kai Stabulankiuose 
(Utenos r.) gimė gydytoja ir poetė Dalia 
RAMOŠKAITĖ. Anykščių rajone užaugu-
si talentinga poetė nuo vaikystės rašė ir 
publikavo eilėraščius, paliko iki šiol neiš-
leistą rinkinį. Mirė 1981 m. Vilniuje. Palai-
dota Leliūnų (Utenos r.) kapinėse.

5 d. Sukanka 100 metų, kai Maskvoje 
(Rusija) gimė vaistininkas ir sporto organiza-
torius Stasys ŽUKAUSKAS. Rašytojo Anta-

no Vienuolio-Žukausko vienintelis sūnus. 
Mėgo sprotuoti ir telkė sporto mėgėjus. Jau-
nystėje patyrė sovietines represijas, buvo 
vienas iš buriavimo Lietuvos vidaus van-
denyse pradininkų, įkūrė iki šiol veikiantį 
Platelių jachtklubą. Mirė 1992 m. Kaune. 
Palaidotas Kauno Romainių kapinėse.

10 d. Sukanka 65 metai, kai Vetygalo-
je gimė vertėja Zita Tutkutė-MARIENĖ. Iš 
danų ir anglų kalbų grožinę literatūrą ver-
čianti Z. Marienė pastaruoju metu sėkmin-
gai atvėrė jauniesiems Lietuvos skaityto-
jams J. K. Rowling nuotykių apysakų apie 
Harį Poterį ciklą.

13 d. Sukanka 55 metai, kai Starkonyse 
(Kupiškio r.) gimė anglų kalbos žinovė ir 
vertėja Danguolė ŽALYTĖ. Nuo 1984 m. 
D. Žalytė gyvena ir dirba Anykščiuose, yra 
viena produktyviausių šiuolaikinės literatū-
ros vertėjų iš anglų į lietuvių kalbą. Ji apdo-
vanota aukščiausiu Lietuvos vertėjams ski-
riamu prizu – 2007 m. Vertėjo krėslu.

20 d. Sukanka 20 metų, kai 1994 m. 

gegužės 20 d. Gečionyse gimė, Anykš-
čiuose užaugo ir muzikos pasaulį surado 
muzikė pianistė, tarptautinių konkursų 
laureatė Guoda INDRIŪNAITĖ.

25 d. Sukanka 95 metai, kai Viešintose 
gimė kraštotyrininkas, etnografas ir kolek-
cininkas Povilas JURKŠTAS. Žymiausias 
XX a. Anykščių krašto senienų kolekcinin-
kas, renkantis etnografinę ir kraštotyrinę 
informaciją. P. Jurkštas Viešintose sukaupė 
ir paliko turtingą etnografinį rinkinį, papil-
dė Lietuvos muziejų fondus. Mirė 2006 m. 
Viešintose. Palaidotas Viešintų senosiose 
kapinėse.

Sukanka 75 metai, Voversiuose gimė 
mokslininkas matematikas ir mokslo isto-
rikas Algirdas Povilas AŽUBALIS. Nuo 
2000 m. A. P. Ažubalis yra Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
Humanitarinių mokslų katedros profe-
sorius, logikos dėstytojas. Jis taip pat yra 
žymiausias Lietuvoje matematikos mokslo 
istorijos tyrinėtojas.


