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Jaunasis anykštėne!

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

Kas bebūtum – mokinys, studentas, sve-
tur laimės ieškantis juodadarbis – užpil-
dyk mūsų anketą! Mums labai svarbi Tavo 
nuomonė įvariausiais klausimais. Taip arti-
miau susipažinsime. Galbūt galėsime vieni 
kitiems padėti – pasitarti, pasiguosti, per-
spėti. Drauge bus drąsiau bėžti ne tik Tavo 
gyvenimo, bet ir visų Anykščių, visos Lietu-
vos ateities kontūrus. Gali atsakyti tik į tuos 
klausimus, kurie Tau ypač svarbūs, gali ir 
papildyti tau rūpimais. 

Taigi:
1. Jei gyveni Anykščiuose ar bent dažnai į 

juos atvažiuoji, kas Tau juose labiausiai patin-
ka ir džiugina? Ir kas – labiausiai erzina, slegia? 

2. Kaip manai: ar mokykla, mokytojai 
pakankamai parengė Tave savarankiškam 
gyvgenimui? 

3. Kaip vertini vietos jaunimo galimybes 
dirbti ir užsidirbti? Susirasti (susikurti) sau 
nišą? Turiningai leisti laisvalaikį? Apskritai 
– kokias matai gyvenimo Anykščių krašte 
perspektyvas? 

4. Jei būtum Anykščių meras – kokį pir-
mąjį uždavinį sau išsikeltum? 

5. Jei esi vyresniųjų klasių mokinys, ar gal-
voji 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 virtualus pasaulis? 

7. Jei išvykai iš namų į anglijas airijas, ar 
norėtum grįžti? Jei ne – kodėl? 

8. Ar Tau svarbu, kokios tautybės bus 

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 į nuobodų, uždarą ratą, 
akligatvį?  

10. Kuo save laikai – idealistu ar materi-
alistu? Optimistu ar pesimistu? Jei idealistu – 
kokie idealai Tavo siekiamybė? 

11. Kaip manai: ar mes, lietuviai, pasmerk-
ti ištirpti, ir neverta nieko keisti, priešintis 
globalizacijos procesui? Kas turėtų atsitikti, 
kad išliktume garbinga tauta? Gal matai išei-
tį, kurios nemato kiti?  

Eglė Nefaitė, Jono Biliūno gimnazijos tre-
čiokė

1. Mano gimtuosiuose Anykščiuose, man 
labiausiai patinka žmonės, su kuriais aš 
bendrauju, mano draugai, bendraklasiai, o 
labiausiai erzinantis dalykas, kad nėra daug 
veiklos jaunimui, renginių, ne vasaros sezo-
no metu.

2.  Man savarankiškam gyvenimui pasi-
ruošti padeda mano artimieji, šeima.

4. Įrengti tokią vietą, kur Anykščių jauni-
mas galėtų linksmai praleisti laiką.

5. Mokslus noriu pabaigti Lietuvoje ir 
darbo pirmiausia ieškosiu Lietuvoje, esu 
patriotė, todėl kol tik galėsiu, savo Tėvynės 
neapleisiu. Gerbūvį galima kurtis visur, kur 
tik panorėsi, tik tam reikia pastangų ir noro, 
ko daugeliui Lietuvos jaunimo šiuo metu 
labiausiai trūksta.

6.  Taip, norėčiau apkeliauti visą pasaulį, 

PA inf.
Jei Anykščių mieste ims ir susikurs pirmoji vietos bendruome-
nė, tikriausiai ji gims Vilniaus gatvėje. Kovo 18-ąją į Koplyčią – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centrą susirinko kelios dešimtys šios 
gatvės gyventojų, išsirinko aktyviausius atstovus ir sutarė nuo 
šiol drauge spręsti opiausias gatvės problemas. 

Na, ir kas, kad šita gatvė turi viską, ko žmogui reikia: ir turtin-
gą istoriją, ir muziejus, ir prekybos centrą, ir gaisrinę, ir bažnyčią, 
ir kapines, ir net savo SPA. Bet užtat po lietaus išeiti į lauką ir žings-
niuoti šaligatviu palei duobėtą gatvę retas išdrįsta, o į pašto dėžutes 
Vilniaus gatvėje tiesiog gėda pažiūrėti!..

Vilniaus gatvės senbuviai ir naujakuriai sutarė: nuo šiol rinksis ne 
tik vienas kito pyragais pasivaišinti, bet ir kartu šiukšles rinkti, gėles 
sodinti ar prie rajono savivaldybės piketuoti: kad gatvėje šiukšliadė-
žių pastatytų ir jas reguliariai valytų, kad želdinius ne tik sodintų, bet 
juos kaip dera prižiūrėtų... Žodžiu, Vilniaus gatvė nuo šiol ne veltui 
sostinės vardu vadinsis – ji įžiebia mieste bendruomeninį judėjimą, 
kad Anykščiuose būtų jauku ir patogu gyventi!

Turtingiausia miesto gatvė buria 
bendruomenę

daug įdomiau viską išvysti savomis akimis.
8. Apie tokią tolimą ateitį aš negalvoju, 

tačiau tikiuosi, kad aš, mano vaikai, anūkai 
kalbės lietuvių kalba, nes tai mano Tėvynė.

9. Savo artimus žmones aš branginu, 
tačiau niekada neatsisakau naujų pažinčių, 
naujovių.

10. Aš esu idealistė, svarbiausia man, 
kad viskas būtų padaryta tiksliai, kruopščiai 
ir pagal mano nustatytą tvarką, mėgstu, kai 
viskas yra idealu ir nekenčiu, kai kažkas 
nepasiseka, tačiau po to, kad ir nepasisekus, 
man sekasi į viską pažiūrėti iš optimistiško-
sios perspektyvos.

11. Lietuvių tauta gyvuos tol, kol liks ją 
ginančių, saugančių, jos kalbą puoselėjan-
čių žmonių, ir jokie agresoriai, globalizacija, 
mūsų šalies neišnaikins, kol bus jaunų, akty-
vių ir tikrų Lietuvos patriotų.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos trečios 
klasės gimnazistė Eglė Nefaitė visur siekia 
idealo – net jei kalba apie savo gimtąjį mies-
tą. Mergina Anykščiuose svajoja sukurti vie-
tą jaunimo veikloms.
Nuotr. iš asmeninio archyvo

V. Steniulytės nuotr.
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Vardai ir datos
BALANDIS
1 d. Sukanka 75 metai, kai 1939 m. 

balandžio 1 d. Traidžiuose (Akmenės r.) 
gimė mokslininkė agronomė Ona SIMA-
NAVIČIENĖ. 1962–1999 m. ji dirbo Lietu-
vos žemdirbystės instituto Elmininkų ban-
dymų stotyje, tyrinėdama bulvių tręšimą ir 
agrotechniką, skelbdama tyrimų rezultatus 
mokslinėse publikacijose, yra biomedici-
nos mokslų, agronomijos daktarė. 

6 d. Sukanka 55 metai, kai 1959 m. 
balandžio 6 d. Piktagalyje (Anykščių r.) 
gimė tautodailininkas kalvis ir medžio 
drožėjas Valentas SURVILA. Menininkas 
kuria atraktyvias meniškas kompozicijas 
viešosioms erdvėms iš medžio ir metalo.

11 d. Sukanka 135 metai, kai 1879 m. 
kovo 30 d. (pagal naująjį kalendorių – 
balandžio 11 d.) Niūronyse (Anykščių r.) 
gimė rašytojas prozininkas ir publicistas 

Jonas BILIŪNAS. Mirė 1907 m. gruodžio 
8 d. Zakopanėje (Lenkija). Buvo palaido-
tas Zakopanės kapinėse, bet 1953 m. jo 
palaikai buvo atgabenti ir perlaidoti Liu-
diškių kalvoje šalia Anykščių.

12 d. Sukanka 80 metų, kai 1934 m. 
balandžio 12 d. Traupyje (Anykščių r.) 
gimė tautodailininkas medžio drožėjas 
Vytautas ULEVIČIUS. Daugiau kaip 200 
monumentalių medžio drožinių, paskli-
dusių po visą pasaulį, sukūręs meistras ne 
kartą buvo karūnuotas Lietuvos medžio 
drožėjų karaliumi. Nuo 1989 m. V. Ule-
vičius gyvena ir kuria Kėdainių rajone, 
Krakėse.

14 d. Sukanka 105 metai, kai 1909 
m. balandžio 14 d. Rygoje (Latvija) gimė 
rašytojas Juozas BALTUŠIS. Už aktyvią 
literatūrinių ir kultūrinių tradicijų plėtrą 
Anykščių krašte J. Baltušiui buvo suteiktas 
Anykščių Garbės piliečio vardas. Po viešų 
prosovietinių jo pareiškimų lemtingomis 
Lietuvai 1990-ųjų pavasario dienomis šis 

vardas Anykščių rajono tarybos sprendimu 
buvo panaikintas. Mirė 1991 m. vasario 4 
d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Antakalnio 
kapinėse.

16 d. Sukanka 75 metai, kai 1939 m. 
balandžio 16 d. Vašuokėnų dvare (Anykš-
čių r.) gimė dailininkas skulptorius Antanas 
BRAŽDYS. Vienas žymiausių Lietuvių 
išeivių dailininkų, pasaulinį pripažinimą 
pelnęs metalo skulptorius A. Braždys nuo 
1961 m. gyvena Didžiojoje Britanijoje, 
kuria monumentalias suvirintų nerūdijan-
čio plieno konstrukcijų skulptūras, stato-
mas reprezentacinėse erdvėse. 

18 d. Sukanka 90 metų, kai 1924 m. 
balandžio 18 d. Pusbačkiuose (Anykš-
čių r.) gimė pedagogas ir poetas Vytautas 
STRIOGA. Nuo 1946 m. iki gyvenimo 
pabaigos V. Strioga dirbo lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoju Dusetų (Zarasų r.) 
vidurinėje mokykloje, rašė eiles, sudarė ir 
išleido jų rinkinį.  Mirė 1992 m. birželio 15 
d. Dusetose, palaidotas Dusetų kapinėse.

Algirdas Kalinovas, A. Baranausko pagrindi-
nės mokyklos dešimtokas

1. Man Anykščiuose labai patinka tvar-
komos gatvės ir,  kad ir ne visur, bet tvarka. 
Tačiau labai erzina vietos valdžios aplaidus 
žiūrėjimas į žmogų. Pavyzdžiui, išėjus gra-
žią dieną pasivaikščioti, nori kur nors prisės-
ti, bet nėra kur. Centre suoliukų tikrai daug, 
yra vietų, kur būtų galima atsisėsti, tačiau tai 
yra viskas, miesto pakraščiuose, kur yra tikrai 
gražios vietos, būtų galima pasėdėti pasigro-
žėti, bet nėra kur. O tai tik vietos valdžios 
aplaidumo dėka.

2. Manau, kad pakankamai parengė, bet 
be paties pastangų to neužtektų.

3. Trumpai tariant, šiuo metu nematau 
jokių perspektyvų Anykščiuose, nes požiūris 
į jaunimą yra labai prastas. Mano manymu, 
Anykščiai tampa tik turistinės kelionės maš-
ruto dalimi, o ne miestu, kuriame gyvena 
jauni ir entuziastingi žmonės. 

4. Pirmiausia - išlaikyti jaunimą, kad šis 
po studijų didesniame mieste tik ir norėtų 
grįžti į Anykščius.

5. Bent jau šiuo metu emigruoti nenorė-
čiau, tačiau Anykščiuose taip pat neliksiu.

6. Viso pasaulio apkeliauti tikriausiai 
nelabai norėčiau, nes yra vietų kurios nela-
bai traukia. Bet netgi ir tas vietas pamatyti iš 

arti būtų įdomiau, nei žiūrėti nuotraukas per 
internetą.

7. Be abejo, nes manęs išvykimas į sve-
čias šalis ir ten pasilikimas nežavi.

8. Kaip gyvenimas duos, tokius draugus 
ir turėsiu, dėl tautybės ar religijos aš žmonių 
neskirstau, jau ir šiuo metu turiu draugų kitų 
tautybių, tačiau šeimos nenorėčiau kurti su 
kitataute. O kur numirsiu, man nėra labai 
svarbu, nes tai gali nutikti bet kur ir bet kada.

9.  Mano pažįstama aplinka man patinka 
ir suteikia komfortą.

10. Aš labiau būčiau linkęs save laikyti 
realistu.

11.  Manau, kad mes niekada ir neišnyk-
sime, tik ženkliai sumažėsime populiacijos 
atžvilgiu. Išeities nematau, kaip kiti, bet, 
manau, bėgant laikui ji atsiras.

Kotryna Steponėnaitė, A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos dešimtokė

1. Anykščiuose visada džiugina graži ir 
švari gamta, mes turime daug istorinių vie-
tų, kurios traukia lankytojus, bet manau 
nepakankamai sugebame išnaudoti tai, kad 
Anykščiai-puikus miestas, kuriame gali vykti 
daug nuostabių renginių tiek jaunimui, tiek 
vyresnio amžiaus žmonėms.  

2. Manau, kad mokytojai mus parengia 
stipriai, bet pagrindinių dalykų reikalingų 
savarankiškam gyvenimui mes išmoksime 
patys su tėvų ar mokytojų pagalba.

3. Manau, kad Anykščiuose esama daug 
puikaus ir aktyvaus jaunimo, tikrai norin-
čio dirbti ir užsidirbti. Ir, manau, vienintelis 
dalykas, ko jaunimui reikia, tai paskatinimo 
ir pagalbos pradžiai. Daugelis bijo pradėti 
kažką naujo, nes Anykščiai nėra didmiestis ir 
mano, kad čia mažiau galimybių, bet truputį 
juos pastūmėjus viskas gali pasikeisti.

4. Kadangi man tik 16 metų, dabar aš 
daugiausiai galvoju apie jaunatviškas pro-
blemas ir jei būčiau merė, organizuočiau 
daugiau renginių, kurie suvienytų anykštė-
nus, bandyčiau pritraukti kuo daugiau jau-
nimo į mūsų miestą, skatinčiau juos likti 
Anykščiuose ir pradėti kažką naujo.

5. Negalvoju apie emigraciją, nes nuo pat 
mažumės jaučiu meilę savo šaliai, mūsų kul-

tūrai ir kalbai. Ir manau, jei kada sugalvočiau 
išvykti į kitą šalį, tai būtų labai trumpam.

6. Be abejo, manau, daugelis žmonių 
norėtų apkeliauti pasaulį, pamatyti skirtingus 
žmones ir kultūras, pasisemti žinių ir nuoty-
kių. 

7. Tikrai norėčiau grįžti, nes Lietuvoje 
mūsų namai, giminaičiai, draugai. Tai mūsų 
šalis, kurioje mes esam savi.

8.  Na, kokia kalba kalbės mano vaikai 
yra svarbu, nes noriu, kad jie kalbėtų lietu-
viškai, bet turėti draugų kitataučių, manau, 
labai smagu ir įdomu.

9.  Tai teikia saugumo jausmą, tu jautiesi 
savas ir reikalingas, mylimas ir mylintis. O 
jei pasijauti nuobodžiai, Lietuvoje yra daug 
vietų, kurių nesi matęs arba visada galima 
pakeliauti po pasaulį ir vėl grįžti, kur saugu 
ir gera.

10. Manau, mes visi esame bent šiek tiek 
idealistai, nes jei ką nors darome, darome ir 
norime padaryti kuo geriau. Na ir manau, 
kad esu optimistė, nes ja būdama suteikiu 
sau gerų emocijų, stengiuosi nuteikti save 
pozityviai.

11. Mes išliksime kaip didi tauta, nors ir 
daug žmonių pasirenka gyventi užsienyje 
taip pat daug renkasi gyvenimą Lietuvoje. 
Manau, mes turime daug veiklių ir patriotiškų 
žmonių, kurie tikrai neleis Lietuvai „ištirpti“.

Anykščių A. Baranausko pagrin dinės moky-
klos dešimtokas Algirdas Kalinovas piktina-
si vietos valdžia, kuri, anot vaikino, nepa-
kankamai rūpinasi Anykščių infrastruktūra: 
miesto pakraščiuose, lankytinose vietose 
nėra net suoliukų atsisėsti.

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos 
dešimtos klasės mokinė Kotryna Steponėnai-
tė tapusi miesto mere stengtųsi sudaryti kuo 
geresnes sąlygas jaunimui gyventi ir dirbti 
Anykščiuose.
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Nuo dešiniojo Temzės kranto
Eglė Kaladytė
Jei sustabdysi vandens tekėjimą, jis pradės 
žaliuoti, – tik tekantis vanduo išlaiko visas 
gerąsias savybes. Manau, tai tinka ir man, 
ir šiaip visiems keliautojams. Nes kelionės 
labai vaiko kasdienybę, plečia komforto 
zoną, išlaiko protą guvesnį ir valią stipres-
nę, taip pat jos mane išugdė būti daug tole-
rantiškesne. O geriausias kelionių atpildas – 
daug regėjęs, vėliau gali pasirinkti kaip nori 
arba kaip nenori gyventi. 

Išvažiavau iš Anykščių, nes man trūko 
inercijos ir daugiau įvairios veiklos. Mano 
manymu, Anykščiai atsigaus tik tuomet, kai 
jauna inovatyvi karta pakeis sovietinių laikų 
mąstymo žmones. O tam prireiks dar kelių 
dešimtmečių (kaip ir visoje Lietuvoje). Be 
to, jei Anykščiuose stūksotų keletas virš kilo-
metro aukščio kalniūkščių, būtų fantastika 
(tai dar viena keliavimo priežastis). Namo 
sugrįžti labai gera, nes kiekvienas kampas 
pažįstamas, ypatingai per Kalėdas, kai visi 
draugai sugrįžta namo. 

AUTOSTOPAS, SAVANORYSTĖ 
IR KALNAI

Savo keliones skirstau į darbines (JAV, 
Norvegija, Londonas), „tranzavimo“ (porą 
kartų įveikta Europa, keliauta Lietuvos – Por-
tugalijos maršrutu, taip pat Marokas), kelio-
nės, susijusios su jaunimo veikla  (įvairūs 
projektai Vengrijoje, Moldovoje, Čekijoje 
ir 6 savanorystės mėnesiai Turkijoje, kur 
mokiau vaikus stalo teniso ir anglų kalbos). Ir 
turbūt įspūdingiausios kelionės tos, kur teko 
kopti į kalnus arba tiesiog aktyviai keliauti 
gamtoje – Slovakijos Tatrai, Nepalas, Indija, 
Santiago de Kompostela kelias Ispanijoje. 

Nemažai žmonių teigia keliaujantys, 
bet, mano manymu, dauguma (apie 90 
procentų) tik turistauja. Keliaujotai, kitaip 
nei turistai, eina turėdami tikslą, tačiau be 
suplanuoto kelio, nevengia nuomotis tūks-
tančių žvaigždučių viešbučio (turiu omeny-
je dangų) arba įsiprašyti pas kažką į namus, 
kur neretai pajunta visą kultūrinį svetingu-
mą. Daugiau keliaujant atsiranda ir daugiau 
palyginimų. Anykštėnai, palyginti su indais, 
turėtų džiaugtis, jog turi nerealiai švarią upę 
ir gražią gamtą, bet lyginant su Nepalu ar 
Indija, Anykščiai (ir daugelis Lietuvos mies-
telių) atrodo kaip Černobylio rajonas. Paly-
ginus su Maroku, Anykščiuose visi per daug 
įsitempę; palyginus su JAV, anykštėnai valgo 
labai sveiką maistą; palyginus su Londonu, 
Anykščiams reikia didelio technologinio 
progreso, bet užtat be jo taip ramu. 

NEPALO KALNYNAI

Kol kas turėjau dvi įspūdingiausias kelio-
nes – du mano rekordai – vienas į aukštį, 
kitas į plotį. Pirmojoje kelionėje teko įkopti 
į Nepale esantį kalnyną, aukštis buvo apie 
5600 metrų. O kita įspūdinga kelionė - įveik-
tas piligriminis į Santiago de Kompostela 
kelias. Pėstute per 33 dienas įveikiau 900 
km atstumą. Galėčiau nesustodama pasakoti 
apie sutiktus žmones, jų istorijas, idėjas (kas 
man, keliautojai, visada įdomiausia). Ilgi kilo-

metrai, saulė, sunki kuprinė ir nerealūs pake-
leiviai padėjo suprasti, kaip nedaug mums 
reikia, kad išgyventume. Žmonės per daug 
sureikšmina daiktus – dirba tam, kad jų prisi-
pirktų, o paskui jiems tarnauja. Esame tipiški 
vartotojiškos visuomenės įkaitai – nuomonė, 
kad mums kažko daugiau reikia, nei oro, 
vandens, maisto ir stogo virš galvos, sukur-
ta dirbtinai. Mes manome, kad juo daugiau 
turėsime daiktų, juo laimingesni būsime. 

Dar vienas dalykas, kuris žavėjo dauge-
lį keliautojų, buvo – Camino magija (žodis 
„Camino“ reiškia „kelias“). Buvo taip: kai 
labiausiai reikėdavo pagalbos, ji iš kažkur 
atsirasdavo. Užtekdavo kartais pagalvoti, 
kad kažko labai reikia, ir viskas susiklostyda-
vo taip, kaip norėjai. Aš daugiau nei pritariu 
mūsų Anykščių rašytojams, šlovinantiems 

gamtą, nes joje ilgėliau pabuvus galima 
suprasti, kokie mes maži ir kokia ji didžiu-
lė ir galinga. Svarbiausias gamtos turtas yra 
gyvybė, jos rasi visur, kur tik pažvelgsi. Ir 
tada supratau, kad kartais negeri dalykai 
nutinka tuomet, kai nesilaikome gamtos dės-
nių, - jei labai nesiseka, tai reiškia, jog reikia 
keisti elgesį ir judėti kita linkme. Be to, visa-
da reikia atsakingai mąstyti, nes įsitikinau, 
jog  mintys dažnai būna netgi labai materia-
lios. Mus kiekvieną dieną supa daugybė sim-
bolių, kuriuos išmokus skaityti, visai kitaip 
pasikeistų požiūris, o požiūrio pakeitimas - 
lengviausias būdas išspręsti problemas. 

TURKIJOJE BENDRAVO 
IR GESTŲ KALBA 

Turbūt sunkiausia buvo savanoriauti Turki-
joje, nes niekas nekalbėjo angliškai (daugių 
daugiausia kokie 5 žmonės), tad tekdavo 
pasitelkti arba gestų kalbą, arba tiesiog tylėti. 
Tada ir supratau tikrąją kalbos reikšmę. Kito-
je šalyje gali būti nors ir profesorius, bet jei 
nemokėsi kalbos ir negalėsi išreikšti savęs, 
jausiesi kaip bepradedantis kalbėti vaikas. 
Vienareikšmiškai galiu pasakyti, jog emigran-
tus atgal į Lietuvą atveja ne cepelinai, o kal-
ba. Nes tik čia galima išsireikšti taip, kaip tik 

nori, ir negalvoti, kad nežinai vieno ar kito 
žodžio, kas neišvengiamai gali sumažinti 
žmogaus savivertę. 

Šiuo metu gyvendama Londone, galiu 
patvirtinti, jog lietuviai vengia lietuvių (iš 
pradžių tuo netikėjau, bet dabar įsitikinau). 
Aišku, lietuvis lietuviui nelygus. Aš asmeniš-
kai irgi kartais vengiu lietuvių, kurių  men-
talitetas akivaizdžiai žemas. Daugumai 
emigrantų trūksta išsilavinimo ir kultūros. 
Liūdna, kad mūsų tauta gerokai prasigėrusi, 
gal būt tai ir yra mūsų tautos didysis minusas 
arba sovietinis palikimas.

Keliaujant teko pastebėti daug ką naujo, 
išgirsti įdomių minčių. Europa pastaruoju 
šimtmečiu gyvena labai komfortiškai, o iš 
istorijos žinoma, kad kai civilizacija pakan-
kamai išsivysto, jai gresia žlugimas. Jau dabar 
pastebimas ryškus populiacijos mažėjimas. 
Prognozuojama, jog po kokio šimtmečio 
(gal ir greičiau) Europa natūraliai taps musul-

moniška, nes jau dabar Vakarų Europoje 
daugėja musulmonų, kurių kultūroje dide-
lė šeima –  natūraliai suprantamas dalykas, 
kultūros dalis. Dar viena problema - mažėja 
vyrų. Anykščiai, manau, labai stipriai jaučia 
gyventojų stygių. Pritraukus jaunų šeimų, 
labai pagerėtų miestelio perspektyvos.

Į Anykščius grįžti dar negalvoju, nes 
dar norėčiau įgyti pasaulio išminties. Be 
to, mane visada domino daugiau globa-
lūs negu smulkūs mažo miestelio įvykiai. 
Pasiskaičius tik vietinės spaudos, apsiribo-
jama labai siauru požiūriu į daugelį daly-
kų, taip pat ir į pasaulio suvokimą. Atrodo, 
lyg visas gyvenimas suktųsi mažame bur-
bule, ir įdomiausias užsiėmimas – apkalbi-
nėti, kaip kaimynas gyvena arba kritikuoti 
vieni kitus vos ne iki pažaliavimo. Taigi kol 
kas grįžti namo nežadu, bet kaip bus pas-
kui – matysiu.

Labai linkiu anykštėnams kuo daugiau 
keliauti. Plačiau pasižvalgius, būtų galima 
atrasti daugybę inovatyvių pavyzdžių, kaip 
pagyvinti Anykščius, prikelti juos naujam 
gyvenimui. Matyt, neatsitiktinai iš Anykščių 
kilę daug žymių žmonių – tai rodo, jog mūsų 
kraštas ypatingas, su geromis vibracijomis. 
Kad „čia gera sugrįžti“, gali patvirtinti bet 
kuris Anykščiuose apsilankęs!

Santiago de Kamino kelyje
Autorės nuotr.
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Anykščių kultūros centre
3 d. 13 val. Kauno valstybinio lėlių 

teatro spektaklis „Šeimynėlė iš didžiosios 
girios“. Spektaklis pagal G. Beresnevičiaus 
pasaką. Bilieto kaina 8 lt. 

5 d. 15 val. Respublikinė suaugusių-
jų pramoginių šokių šventė „Pavasaris 
Anykščiuose“. Dalyvauja kolektyvai iš 
Marijampolės, Vilniaus, Utenos, Jona-
vos, Panevėžio, Šiaulių, Babtų, Kuršėnų, 
Kupiškio ir Anykščių. Bilieto kaina 7 lt.

7 d. 18 val. Evelinos Sašenko koncertas.
10 d. 18 val. Grupės „DAR“ koncertas. 

Programa „Lietuviški šlageriai“. Svečiuose 
MAYA ir DŽE DŽEI. Bilieto kaina 20 lt. 
Anykščių koplyčioje - pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre

5 d. 17 val. Dailininko Igno Piščiko 
dailės darbų parodos iš Lietuvos dailės 
muziejaus fondų atidarymas. Koncertuoja 
džiazo pianistas Saulius Šaučiulis, saksofo-

nininkas Laimonas Urbikas ir smuikininkas 
Juozas Staniulis.  Renginys nemokamas.

11 d. 18 val. ,,Knygos teatro“ spekta-
klis pagal V. Mykolaičio-Putino romano 
,,Altorių šešėly” III dalį. Vaidina: Viktorija 
Kuodytė, Redita Dominaitytė, Raimondas 
Paškevičius. Prodiuserė  - Redita Dominai-
tytė,  inscenizacijos autorius - Raimondas 
Paškevičius, režisierius - Saulius Vosylius. 
Bilieto kaina – 25 Lt., pensininkams – 20 
Lt., moksleiviams – 15 Lt.

12 d. 12 val. Jono Daniūno poezijos rin-
kinio pristatymas.

Sakralinio meno centre
24 d. 17.15 val. Fotografo Gintaro Česo-

nio darbų parodos atidarymas.
L. ir S. Didžiulių bibliotekoje
Kovo 3 - balandžio 30 d. Knygų iš asme-

ninės H.Didžiulytės-Mošinskienės bibliote-
kos paroda „Knygnešių anūkės palikimas“.                                                                          

Kovo 6 d. - balandžio 19 d. Užgavėnių 
kaukių paroda.       

4 d. 16 val. Alfredo Motiejūno fotografi-
jų paroda „Išeinantys“. V. Dikčiuvienės, T. 

Kontrimavičiaus, V. Račkaičio, R.Vanago 
miniatiūros. Paroda veiks 1-21 d.

18 d. 14 val. Edukacinis užsiėmi-
mas „Margučių marginimo paprotys nuo 
amžių“. Renginys iš ciklo „Metai“ su III 
amžiaus universiteto senjoromis ir muzie-
jininke Rita Vasiliauskiene.

26 d. 12 val. Anykščių rajono literatų 
klubo „Marčiupys“ literato Daliaus Baltra-
no ekokoliažų parodos „Popierinės impro-
vizacijos“ atidarymas. Paroda veiks iki 
gegužės 26 d. 

29 d. 17 val. Šiuolaikinės poezijos skai-
tymai. Poetai Marius Burokas, Vytas Dekš-
nys, Benediktas Januševičius, Mindaugas 
Nastaravičius ir knygyno „Eureka“ savinin-
kė Eurika Stogevičienė sako TAIP Anykš-
čiams.    

A.Vienuolio progimnazijoje
10 d. 18 val. Birutės Mar spektaklis 

„Meilužis“ (Marguerite Duras).
Miesto parke
27 d. 12 val. Vaikų velykėlės „Margučiai 

šypsos, margučiai juokias“.

Rimantas Vanagas

MŪSŲ TVIRTOVĖS

Kai vertybės kiekvieną dieną maišosi su nevertybėm, apie ką 
žmogui galvoti? Ypač – košiant įkyriam vėjui, smelkiant lietui? 
Žinoma, apie ką – apie lietuvį! Jis neturi analogo visame pasauly-
je, jo nėra su kuo net palyginti. Sakot, su medžiu? Pamenat Bara-
nauską, Maironį: lietuvis ir miškas, lietuvis ir medis... O, taip: mes 
visi atėjom iš girios, iš Anykščių šilelio... Ir mūsų galvose iki šiol, 
ypač prieš rinkimus – tamsus miškas...

Bet tai jau nebeįdomu. Nuvalkiota. Mums juk verkiant reikia 
šiuolaikiškų technologijų, taigi ir modernių palyginimų! Šiandien 
ir medžio nieks rankiniu pjūklu nebedzyrina, tik husvarnom,  
stihlais, bošais – dyzeliniais, elektriniais ir benzininiais, grandini-
niais ir diskiniais... Toli nuprogresavom! 

Be štai vaikštinėju po gimtuosius Anykščius, dairaus – ir ką matau? 
Kairėj – malkų piliakalnis supiltas, dešinėj – malkų rietuvė dangų 
remia, už nugaros – malkų tvirtovė sumūryta. Net sunku suprast, 
kokiam amžiuj gyvenu: akmens, žalvario ar – nejaugi?! – išmaniųjų 
telefonų?! Sukom, sukom ratu – ir sugrįžom prie molio krosnies... 

Vis dėlto kažkaip nepatogu, negatyvu, nekūrybiška būtų nie-
ko naujo nesugalvot. Todėl ir šauna galvon palyginimas, šviežias 
kaip pirmutinės žibuoklės, kaip besituokiančių varnėnų čiulbe-
sys: lietuvis ir malka. Tik paklausykit: lietuvis ir malka! Kas tel-
pa žodyje „lietuvis“, sunku man būtų apibrėžti, bet štai kas tel-
pa žodyje „malka“ – aišku kaip dukart du. Nes žodyje „malka” 
tobulai telpa viskas: drebulė ir ąžuolas, alksnis ir beržas, uosis – ir 
dvasinis ryšys su žeme, neblėstanti meilė gimtinei. 

Nors į miesto herbą šį žodį ąžuolo lapuos įpink!   

GĖLIŲ PARDUOTUVĖJE

Gėlių parduotuvėje – eilutė: šv.Valentino diena! Vyrai nekan-
triai mindžikuoja, dirsčioja į laikrodžius: brangi kiekviena minu-
tė! Tulpės, rožės, gvazdikai – visi gražiausi žiedai plaukia konve-
jeriu, – išties, ar begali būti gražesnė šventė?!

Staiga pro duris įvirsta įraudęs, iki ausų išsiviepęs vyriškis. Ir 
– tiesiai prie prekystalio, prie pardavėjų. Eilutė suniurna, pasišiau-
šia. O įsibrovėlis atsisuka ir garsiai pareiškia:

– Atleiskit, bet man ką tik gimė sūnus!
Ir pardavėjos, ir visa eilutė suakamenėja. Kai pagaliau atgauna 

žadą, vienas klientas susigraudinęs sako:
– Kad šiais laikais… Lietuvoj… Anykščiuos... gimtų vaikelis!.. 

Ot ir netikėk žmogus stebuklais!
– Tikrai! – atkunta ir kitas. – Nuostabu! Nerealu… Aš jūsų žmo-

nai nuo savęs gėlę pridėsiu!
– Ir aš, ir aš! – suošia eilutė.
– Valio, dar Lietuva nepražuvo! – jau giedote gieda vyrai.
Valentino diena – bent akimirkai – pamiršta. O laimingas tėvas 

išvirsta gatvėn kaip Vytautas Didysis po Žalgirio mūšio…  


