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Rugpjūtį Anykščiuose lankėsi nemažai 
įdomių asmenybių. 

Štai iš Niujorko atvyko Ilja ir Galina Bara-
nikai. Ilja – žinomo anykštėno dailininko 
Rudolfo Baraniko, didžiąją dalį gyvenimo 
gyvenusio JAV, sūnėnas. Rudolfas Baranikas 
buvo gimęs Ukrainoje, tik paskui kurį lai-
ką (dar vaikas) gyveno Anykščiuose, o Iljos 
tėvas Josifas gimė jau Anykščiuose. Abu bro-
liai mokėsi lietuviškoje Anykščių progimna-
zijoje, Josifas pasižymėjo kaip puikus Mairo-
nio eilėraščių deklamuotojas.

Profesionalus žurnalistas Ilja Baranikas 
su šeima prieš 20 metų iš Maskvos išvyko į 
JAV, ilgą laiką vedė rusiško kanalo programą 
vienoje televizijos kompanijoje. Į Anykščius 
atvyko pasižiūrėti, kaip atrodo jo tėvo gim-
tinė, ar kas nors yra girdėjęs apie jo dėdę? 
Laisvai lietuviškai kalbantis svečias malo-
niai nustebo senamiestyje pamatęs Rudolfui 
Baranikui pastatytą vardinį suoliuką; nors 

Svečiai, kokių reta

JAUNIMAS PERNELYG SUSIŽAVI DIDMIESČIAIS

Kelių draugų studentų paklausiau: ar, mielieji, baigę studijas 
žadate grįžti gyventi ir dirbti į Anykščius? Dvidešimt vienerių Edvinas 
Gogelis, kultūros ir meno žmogus, būsimasis prodiuseris ir garso inži-
nierius, sako, kad jam dabar Anykščiuose nieko netrūksta ir gyventi 
gera. Svarstydamas apie savo meninės krypties ateitį, vyrukas neat-
meta galimybės po studijų Anglijoje grįžti ir pasilikti Anykščiuose: 
„Menas – labai plati sąvoka. Esama menininkų, kurių darbams reikia 
gausesnių „žmogiškųjų resursų“ – tokiu atveju Anykščiai greičiausiai 
nėra labai palanki vieta kūrybai. Vis dėlto manau, jog savarankiški 
menininkai Anykščiuose gali dirbti kuo puikiausiai, juo labiau, kad 
atsidaręs Menų inkubatorius kūrėjams suteikia patalpas bei įrangą.“ 

Kalbėdamas apie tuštėjančius Anykščius, Edvinas priduria dar 
kelias priežastis, kodėl didmiesčiai vilioja labiau: „Aš nemanau, 
kad šiuo požiūriu Anykščiai kažkuo išskirtini, su ta pačia problema 
susiduria daugybė rajonų centrų. Daug kas sako, girdi, Anykščiuose 
sunku susirasti darbą, ypač jaunam žmogui, – ir tai tiesa. Vis dėlto 
manau, kad tai nėra pagrindinė priežastis, dėl kurios jauni žmonės 
negrįžta čia gyventi. Gyvenimas provincijoje, mažame miestelyje „iš 
principo“ ne kiekvienam jaunuoliui priimtinas, todėl visai natūralu, 
kad dauguma jaunų žmonių susižavi gyvenimu didmiesčiuose ir 
nori juose pasilikti.“

Ir apie gyvenimą Anykščiuose svajoja jaunimas
Viktorija Steniulytė
Anykščiai diena po dienos gražėja, pilnėja... Pramogų, ne gyventojų. Senieji muziejai, klėtelės, žirgai, naujasis menų 
inkubatorius, kasmet bent po kelis festivalius, o kur dar labirintai iš karklų ir kukurūzų, statomas medžių lajų takas 
- tik spėk viską išbandyti ir aplankyti! Nepaisant pramogų gausos ir vis puošnesnio Anykščių „fasado“, jaunimas 
geriausiu atveju į gimtinę grįžta tik savaitgaliais. Gyventi ir dirbti – vos vienas kitas. Šitaip besidairant po pasakiškai 
gražų, žydintį miestą, vis iš galvos neišeina klausimas: tai kas tuose mūsų Anykščiuose negerai, kad tuoj, regis, praš-
matnių takų nebebus kam mindyti, o lajomis karstysis tik atvykėliai, svečiai?

Edvinas Gogelis sako, kad jam Anykščiuose nieko netrūksta. Šis jau-
nuolis mielai lanko visus kultūros renginius, ypač – klasikinės muzi-
kos koncertus.

Asmeninio archyvo nuotr.

Rimantas Vanagas
kažkieno pikta ranka buvo nulaupiusi kelias 
pavardės raides, mielai ant jo prisėdo ir nusi-
fotografavo. O šių eilučių autoriui pažadėjo 
parašyti prisiminimus apie Rudolfą Baraniką, 
kuris gyvenęs kaip tikras menininkas: triukš-
mingame didmiesčio rajone, kęsdamas nepri-
teklius ir skolas.

Beje, į Anykščius Baranikų porą atvežė 
garsus smuikininkas Borisas Traubas, kilęs, 
kaip jis pats juokavo, „viena koja iš Anykš-
čių, kita iš Kavarsko“.    

Kaip ir pernai, savo senelių Elenos ir Anta-
no Šivickų kapų aplankyti atvyko pasaulyje 
garsus politikas ir filosofas, buvęs Bogotos 
meras, dukart kandidatas į Kolumbijos prezi-
dentus Antanas Rūtenis Aurelijus Mockus su 
žmona Adriana ir dviem dukterim, Laima ir 
Dalia. Tėvas su dukromis prie senelių kapo 
tyliai sudainavo lietuvišką dainą; atmosfera 
buvo tokia jaudinanti, kad žmona Adriana 
nesulaikė ašarų. Nors pavargęs, A. Mockus tą 
patį vakarą suspėjo pasveikinti Anykščių šile-
lyje koncertavusius bardus bei jų gerbėjus. 

Kitą dieną šeima, kurią nuoširdžiai glo-
bojo vaikų ligų gydytoja Ledina Kaladienė 
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Galina ir Ilja Baranikai nuoširdžiai džiaugė-
si, kad Anykščiuose įamžintas dėdės Rudol-
fo Baraniko atminimas.
Silvijos Mažeikytės nuotr.
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Vygandas Račkaitis

1922 m. A. Vienuolis, apie dvidešimt metų praleidęs sve-
timame krašte, grįžta į tėviškę ir apsigyvena Anykščiuo-
se. Čia jis pradeda darbą vaistinėje. 1925 m. Ažupiečiuo-
se, senos Baranauskų sodybos vietoje, pasistato namą, 
kuriame pragyvena iki mirties – daugiau kaip trisdešimt 
metų. <...> Rašytojas labai mėgo savo namus ir aplinką: 
klėtelę, sodą, beržus palei keliuką. 1956 m. testamente 
jis rašė: „Prašau mane palaidoti mano sodyboje, kalne iš 
kairės pusės nuo įėjimo sodybon iš Ukmergės gatvės“. 
Dabar čia po plačiašakiu klevu – rašytojo kapas.
Name įkurtas memorialinis muziejus. Pirmame aukšte 
ekspozicija pasakoja apie rašytojo gyvenimą, kūrybą. 
Antrame – memorialiniai kambariai. Miegamajame ir 
kabinete viskas palikta taip, kaip  buvo paskutinę rašy-
tojo gyvenimo minutę. Ant radijo staliuko pakabinta laz-
da, ant rašomojo stalo – atversta knyga ir padėti akiniai, 
kalendoriaus lapelis rodo 1957 m. rugpjūčio 17 – ąją, o 
laikrodis tikslų mirties laiką: 15 val. 50 min. Ant šio sta-
lo parašyta „Kryžkelės“, „Prieblandoje“, „1831 metai“, 
„Tvirtovė“, Puodžiūnkiemis“, „Išdukterė“ ir kiti kūriniai.
Benjaminas Kondratas Kūrėjų pėdsakais. V. 1981. – P. 258.

Prie savęs glaudžiantis A.Baranausko klėtelę muziejumi tapo ir A. 
Vienuolio-Žukausko namas, visa sodyba. Ji vadinama A.Baranausko 
ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniu muziejumi, o anykštėnų 
lūpose – tik Muziejumi. Sutampa šitas žodis su pagarba Anykščių 
krašte gyvenusiems, šį kraštą garsinusiems rašytojams.

Daug kam, atkeliavusiems į Anykščius pamatyti, kur gyveno, kūrė 
tokie pžįstami iš mokyklinių vadovėlių, iš chrestomatijų mūsų litera-
tūros klasikai, rūpi visų pirma patekti į Muziejaus erdvę, nors trum-
pam pajausti tą aplinką, kur buvo sutverti, gyvenimui pašaukti tautos 
savastimi virtę kūriniai, kur pro kasdienybę dienojo Žodis...

Muziejaus lankytojui tampa reikšmingi ne tik daiktai, knygos, 
nuotraukos, rūpestingai sugrupuotos ekspozicijai, bet ir kambariai, 
jų sienos,sugėrusios rašytojo balsą, langai, pro kuriuos daug kartų 
žvelgė rašytojas, takai, menantys rašytojo žingsnius, lapojančios,  

Muziejus

svarinančios šakas rašytojo sodintos. puoselėtos obelys, ant rašytojo 
kapo beriantis rasą, savo šaknimis susiliečiantis su jau žeme pavir-
tusiu kūnu klevas... Atėjusiam į Muziejų daug reikšmių ir ženklų, 
iškylančių iš Kūrėjo būties. Atsišaukiančių vaizduotėje.

Šiandien Muziejaus sąvoka neapsiriboja A.Baranausko klėtele, 
memorialine A.Vienuolio-Žukausko sodyba Muziejus – tai ir Jono 
Biliūno gimtieji Niūronys, jo kapas Liudiškėse, A.Vienuolio gimtinė 
Ažuožeriuose, rašytojos Bronės Buivydaitės namelis, tai ir lietuvių 
tautinio atgimimo žadintojų  Didžiulių sodyba Griežionėlėse, Arklio 
muziejus su liaudies amatų edukacija, paminklai rašytojams...

Kiek lankytinų vietų, kiek mūsų kultūrai  svarbių žymenų!..
Anykštėnų ausiai gal pernelyg pakiliai skamba  Anykščiams kar-

tais taikomi tokie įvardijimai,  kaip „lietuvių literatūros Meka“, „Lie-
tuvos Atėnai“, tačiau negalima nesutikti, kad būtent tomis literatūri-
nėmis kultūros mylėtojų piligrimystės vietomis ir  yra grasūs mūsų 
Anykščiai. Nepranoktų muziejinės Anykščių svarbos nei ištaigingi 
kempingai, nei pramogų kompleksai. Visada buvo ir bus žmonių, 
kurie keliaus į Anykščius pas Antaną Baranauską, Joną Biliūną, Anta-
ną Vienuolį-Žukauską, Bronę Buivydaitę... Pas mylimus, čia paliku-
sius savo buvimo pėdsakus rašytojus.

ga pasigražinti, ką jau kalbėti apie jaunas...“
Jeigu savo ateitį Anykščiuose įsivaizduoja 

ir jauni menininkai, ir kosmetologai, gal ir 
dar vienai žurnalistei atsiras vietos gimtaja-
me mieste? Kita vertus, ar būtina ieškoti dar-
bo, skųstis jo neradus, jei gali pats susikurti 
darbo vietą? 

Trečio kurso studentė Greta Ivanauskaitė jau 
dabar dirba kosmetologe, o ateityje planuoja 
atidaryti savo kosmetikos kabinetą Anykš-
čiuose.

Ir apie gyvenimą Anykščiuose svajoja jaunimas

Asmeninio archyvo nuotr.

Atkelta iš 1 psl.

„Jie visi – A.Baranauskas, J.Biliūnas, A.Vienuolis-Žukauskas – buvo 
sodybų, lietuviškos meilės ir globos vaikai. Visi nuo jų atsiskyrė ar 
buvo atskirti, bet savo dvasia iš  prigimtųjų namų niekur neišėjo. Dar 
daugiau – savo dvasia, savo dvasios kūrybine energija jie didino ir 
intensyvino VIETOS DVASIĄ.“ 

Profesorė Viktorija Daujotytė

Nuotr. paimta iš http://www.baranauskas.lt/lt/left/apie-mus/antano-
vienuolio-namas-muziejus/

A.Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinis muziejus anykš-
tėnų vadinamas trumpiau – Muziejumi. Šis žodis simbolizuoja pagarbą 
Anykščių krašte gyvenusiems, šį kraštą garsinusiems rašytojams.

KOSMETOLOGĖS ATEITIS 
– ANYKŠČIUOSE

Trečio kurso kosmetologė Greta Ivanaus-
kaitė savo ateitį planuoja Anykščiuose: „Jau 
dabar Anykščiuose, Ramybės mikrorajone, 
grožio salone „Grožio studija“ nuomojuosi 
patalpas, kur dirbu kosmetologe. Po truputį 
plečiu klienčių ratą. Planuoju atsidaryti savo 
kosmetikos kabinetą. Anykščiuose kosmeto-
logių nemažai, tačiau dirbdama pastebėjau, 
kad trūksta specifinių procedūrų: pavyz-
džiui, nėra kas priaugintų nagus. Dirbdama 
stengiuosi kuo geriau ištirti savo specialybės 
nišą: kokių procedūrų anykštėnėms labiau-
siai trūksta, domiuosi naujovėmis. Subūrus 
klientų ratą, kitas žingsnis bus nuosavos 
patalpos. Tai greičiausiai bus butas pirma-
jame aukšte; žinoma, reikės architekto, kad 
tinkamai suprojektuotų patalpą, labai aukšti 
sveikatos ir higienos reikalavimų standartai, 
tam turėsiu gauti aibę leidimų, teks gerokai 
pavargti... Tinkamai įrengtų patalpų Anykš-

čiuose praktiškai nėra. Tačiau būsto kainos 
mūsų miestelyje palyginti su didmiesčiais 
nėra labai didelės. Pavyzdžiui, gyvendama 
Vilniuje, net ir su tėvų pagalba, apie nuosa-
vas patalpas galėčiau tik pasvajoti“, – apie 
individualios veiklos subtilybes gimtinėje 
pasakoja anykštėnė.  

Utenos kolegijos studentė Greta dirba 
pagal verslo liudijimą, jis kainuoja kelis šim-
tus litų.  Mergina pasakoja, kad vienintelė 
lengvata studentui – kolegijos apmokamas 
sveikatos draudimas. Visa kita – studento 
liesų pečių našta: „Pirmaisiais mėnesiais 
labai bijojau, kad neturėsiu užtektinai klien-
čių. Net ir tuos kelis šimtus litų pradedančiai 
kosmetologei ne taip paprasta užsidirbti. 
Laimė, viskas pavyko gerai“, – pirmus sava-
rankiškus darbo mėnesius prisimena Greta. 
Užsispyrusi įgyvendinti savo svajonę, mer-
gina sako, kad svarbiausia – nenuleisti ran-
kų. Paklausta, ar tikrai anykštėnėms reikia 
tiek daug grožio procedūrų, Greta tik nusi-
juokia: „Net senyvo amžiaus moterys atbė-
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Vardai ir datos
RUGSĖJIS

1 d. Sukanka 60 metų, kai Ukmergėje 
gimė inžinierius, ekonomistas ir politikas 
Ričardas SARGŪNAS. Nuo 2003 m. Anykš-
čiuose gyvenantis ir dirbantis verslininkas 
yra Darbo partijos Anykščių skyriaus vado-
vas, nuo 2012 m. – anykštėnams atstovau-
jantis Lietuvos Respublikos Seimo narys.

12 d. Sukanka 70 metų, kai Žvirblėnuose 
gimė sporto organizatorius, lengvosios atle-
tikos treneris Rimantas KALIBATAS. Išugdęs 
žymiausius Lietuvos disko metikus, nuo 
1984 m. gyveno Vilniuje, buvo Vilniaus len-
gvosios atletikos mokyklos direktorius, Vil-
niaus miesto lengvosios atletikos federacijos 
vyriausiasis treneris. Mirė 2010 m. lapkričio 
3 d. Vilniuje.

16 d. Sukanka 85 metai, kai Anykščiuo-
se  gimė mokslininkas inžinierius Algirdas  
Eduardas ČIŽAS. Garsios anykštėnų Kairių 
giminės palikuonis yra vienas iš medžiagų 
atsparumo teorijos kūrėjų ir Lietuvos tech-
nikos enciklopedijos pradininkų. Gyvena 
Vilniuje.

Sukanka 80 metų, kai Plepiškiuose gimė 
muziejininkas ir kraštotyrininkas Balys  
JUODZEVIČIUS. 1973–2000 m. dirbo 
Utenos kraštotyros muziejaus direktoriumi. 
Fiksuoja ir skelbia pokario istorinių įvykių 
Aukštaitijoje liudijimus, tremtinių prisimini-
mus. Gyvena Utenoje.

19 d. Sukanka 75 metai, kai Troškūnuo-
se gimė dailininkas skulptorius Juozapas  
Kęstutis PATAMSIS. Akmens ir metalo skulp-
torius nuo 1967 m. iki gyvenimo pabaigos 
kūrė horeljefines ir monumentalias skulptū-

ras, dekoratyvines kompozicijas eksterjerui 
(bažnyčioms), antkapinius paminklus. Mirė 
2007 m. spalio 24 d. Vilniuje.

 20 d. Sukanka 145 metai, kai Malaišiuo-
se gimė kunigas kanauninkas, rašytojas pro-
zininkas ir publicistas, visuomenininkas Juo-
zas TUMAS-VAIŽGANTAS. Žymus lietuvių 
tautinės savimonės ugdytojas ir valstybės 
pagrindų kūrėjas, Kauno Vytauto Didžiojo 
bažnyčios rektorius, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto lietuvių literatūros istorijos dėstyto-
jas. Mirė 1933 m. balandžio 29 d. Kaune, 
palaidotas Vytauto Didžiojo bažnyčioje.

21 d. Sukanka 65 metai, kai Zabelynėje 
gimė mokslininkė hidrometeorologė klima-
tologė Audronė GALVONAITĖ. Nuo 1995 
m. iki šiol dirba Lietuvos hidrometeorolo-
gijos tarnyboje, yra Klimatologijos skyriaus 
vedėja, šios mokslo šakos populiarintoja.

26 d. Sukanka 90 metų, kai Gasiūnuose  
gimė gydytojas Aloyzas LAUŽIKAS. Vienas 
žymiausių XX a. antrosios pusės Lietuvos 
teismo medikų buvo gydytojas ekspertas, 
turėjęs aukščiausios kategorijos teismo 
mediko ir aukščiausios kategorijos patolo-
go anatomo kvalifikacijas. Jis buvo vienas iš 
ekspertų, tyrusių 1991 m. įvykių aukų palai-
kus. Mirė 2000 m. gegužės 23 d. Vilniuje ir 
palaidotas Rokantiškių kapinėse.

30 d. Sukanka 150 metų, kai Vaišviliškių 
kaime gimė Petras BLAŽYS, vienas žino-
miausių krašto kryždirbių. Jo kūriniai (stalo 
kryžiai, šventųjų statulėlės, altorėliai) bei 
kryžių fotokopijos saugomi Lietuvos naci-
onaliniame, M. K. Čiurlionio nacionalinia-
me dailės muziejuose. Mirė 1924 m. spalio  
17 d., palaidotas Pesliuose.

APIE GĖLIŲ KALBOS PASLAPTIS

Žinomas gamtininkas biologas, daugelio 
mokslinių ir mokslo populiarinimo straips-
nių, knygų autorius Sigutis Obelevičius 
skaitytojų teismui atiduoda naują knygą 
intriguojančiu pavadinimu – „Gėlių kalbos 
paslaptys“ (Vilnius, „Alma litera“, 2014, 
144 p., 1800 egz., dail. Deimantė Rybako-
vienė). Iš karto pasakysime: tai neįprastas, 
„nestandartinis“ leidinys.

Šioje knygoje racionalaus XXI amžiaus 
žmogui siūloma nors truputį pabandyti 
suprasti, ką mums sako gėlės, pasakojama 
apie gražiausią žmonijos istorijoje sukurtą 
romantišką kalbą – gėlių kalbą.  Ji aiškina, 
ką byloja gėlių spalvos, kokiomis progo-
mis kokias gėles vertėtų dovanoti, pateikia-
ma faktų iš gėlių kalbos istorijos. Autorius 
surinko apie 70 populiariausių gėlių istorijų, 
atpasakoja jų atsiradimo legendas. 

Beje, kaip prisipažino pats autorius, į 
knygą pateko tik maža dalis jo surinktos 
medžiagos. Tad galimas daiktas, kad sulauk-
sime ir knygos tęsinio. Savitas druidų (keltų 
dvasininkų) gėlių horoskopas bus įdomus 
bandantiems save pažinti. Senovės druidai 
žmogaus gimtadienį siedavo su energetiškai 
tam laikotarpiui tinkamiausia gėle.

Kadangi knygos autorius biologas, todėl 
net ir daugiau pramogai skirtoje knygoje išlie-

Anykštėnų knygų derlius
ka objektyvus kal-
bėdamas apie gėlių 
biologines savybes, 
nurodo lotyniškus 
pavadinimus. 

Kartu su kny-
ga pateikiamas ir 
intriguojantis gėlių 
kortų žaidimas. Tai 
romantiškas salonų žaidimas, kurį ypač 
mėgo XVIII-XIX a. Europos ir JAV jaunimas.

Puikaus dizaino knygą puošia gėlių ilius-
tracijos iš Missouri Botanical Garden biblio-
tekos.

Tai puiki knyga pradžiuginti draugus 
smagiomis pramogomis. Žinoma, nereiktų 
pamiršti, kad gėlių kalba labai paslaptinga, 
subtili, tad siūlyčiau skaitytojui nepamesti 
sveikos nuovokos ir nepamiršti, kad ji kie-
kvienam gali prabilti vis kitomis prasmėmis.

ILGAI LAUKTAS, ORIGINALUS 
KELIAUTOJO PALYDOVAS

Istorikas ir kraštotyrininkas Gintaras Vai-
čiūnas sudarė ir išleido „Šimonių-Ramul-
davos girios ir jos apylinkių gidą“ (Vilnius, 
„Petro ofsetas“, 2014 m., 500 egz.) Į pristato-
mą teritoriją įeina Anykščių rajono Andrio-

niškio seniūnija, taip pat dalis Anykščių, 
Debeikių ir Svėdasų seniūnijų teritorijų bei 
Kupiškio rajono Šimonių seniūnijos dalis. 

Šioje teritorijoje yra 
daugiau kaip 80 
gyvenamųjų vieto-
vių, dauguma jų ir 
aprašytos gide. 

Leidinio skaityto-
jas ras informacijos 
apie vietos žmonių 
materialinės veiklos 
objektus: bažnyčias, 
dvarus, koplyčias, 
kapines, koplytstul-
pius, kryžius, tiltus, 

gamtos objektus: medžius, akmenis, ato-
dangas, ežerus, upių santakas, šaltinius. 
Pateikiamos nuorodos į vietas, susijusias su 
laisvės kovomis ir kovotojais (1863 m. suki-
limo, Nepriklausomybės kovų 1919–1921 
m., Lietuvos partizaninio karo dalyviais). 
Gide pirmąkart pateikiamos istorinės žinios 
apie Lietuvos savanorius, 1941 m. sukilimo 
dalyvius, Lietuvos partizanus ir tremtinius iš 
Šimonių-Ramuldavos apylinkių gyvenamų-
jų vietovių.

Leidinyje nurodomi ir turizmo infrastruk-
tūros objektai: kaimo turizmo sodybos, poil-
siavietės, stovyklavietės, pažintiniai takai. 
Informacinį leidinį praturtina detalus tų vieto-
vių žemėlapis su smulkiausių keliukų tinklu. 

Dangira Nefienė  

Audronė Berezauskienė

 Vokietijoje gyvenanti Evelina Hoja-
Pajarskas atvežė į Anykščius ir PAB dar-
buotojams perdavė garbaus amžiaus 
sulaukusio tėvo Bronislavo Pajarsko 
dovaną gimtinei: 12 savo paties nutapy-
tų paveikslų ir visą rankraštinį palikimą, 
kuris, beje, tikrai gausus. Reikia tikėtis, jog 
paveikslai duos pradžią Pasaulio anykštė-
nų menininkų kūrinių ekspozicijai, apie 
kokią seniai svajojame ir kokios neturi 
joks šalies rajonas. Gi rankraščius galbūt 
pavyks paversti originalia knyga; juos 
išstudijuoti pažadėjo Bronislavo dukterė-
čia Aušra Pajarskaitė-Lapienė.  

Dovana Pasaulio 
anykštėnams

PA inf.

Bronislavas Pajarskas. Autoportretas.

Parengta pagal www.anykstenai.lt  
informaciją.
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Rugsėjo mėnesio renginiai
5 d. 9 val. „Pelno akademijos“ renginys. Anykščių menų inkuba-
toriaus Mažoji salė, J. Biliūno g. 53. 
6 d. 10 val. Lietuvos avių augintojų asociacija kviečia į parodą 
„Avis aprengs ir pamaitins 2014“. Varnelių k., Kavarsko sen., 
Anykščių r. 
12 val. Respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Teatrinis ruduo“. 
Dalyvauja Kauno raj. Vaškonių teatro trupė „Siena“, rež. H. Šumi-
laitė, Klaipėdos raj. Agluonėnų senasis klojimo teatras, rež. E. Kup-
čiūnas ir A. Šutkus, AKC Debeikių skyriaus teatro kolektyvas, rež. 
E. Juodelienė. AKC Viešintų skyriuje.
13 d. 17 val. Klasikinės muzikos festivalio „12 muzikos savaitgalių 
Anykščiuose“ uždarymo koncertas. Renginys vyks Anykščių menų 
inkubatoriuje (J. Biliūno g. 53). Koncertuoja berniukų ir jaunuolių 
choras „Ąžuoliukas“ (meno vadovas ir dirigentas V. Miškinis) ir 
Lietuvos kamerinis orkestras. Renginys nemokamas. 
20 val. Projektas „Muzikos garsų spalvos“. Grupės „Rojaus tūzai“ 
ir Povilo Meškėlos koncertas Troškūnų Bernardinų vienuolyno 
kieme. 

15 d. 10 val. Seminaras „Psichoemociniai pardavimo aspektai“. 
Lektorius: Darius Rupšlaukis - derybų ir pardavimų konsultantas, 
dėstytojas praktikas, dirbantis klientų aptarnavimo srityje nuo 
1995 m., kūręs ir įgyvendinęs pardavimų ir klientų aptarnavimo 
sistemas Sankt Peterburge, Maskvoje ir Lietuvoje. Anykščių verslo 
informaciniame centre Biliūno g. 53 
16 d. 17 val. Anykštėno keramiko Juozo Adomonio darbų par-
oda Anykščių Koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
(Vilniaus g. 36). Koncertuoja styginių kvartetas „Adora“. Renginys 
nemokamas. 
19 d. 16 val. Pedagogo Romo Pučeko asambliažų paroda. Ange-
lų muziejus (Vilniaus g. 11). Koncertuoja Giedrė Kličiauskienė. 
Renginys nemokamas. 
20 d. 13 val. „Vaižgantinės“. Tradicinis renginys, kurio metu bus 
įteikta Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
premija už kūrybinius nuopelnus. Svėdasų seniūnija, Malaišių k. 
15 val. Jubiliatų šventė „Metų karoliai“ AKC Skiemonių skyriuje. 
28 d. 12.30 val. „Kūno ir sielos bendrystė...“ Teigiamo meno 
poveikio sveikatai ir socialinės gerovės skatinimo projektas (daly-
vauja profesionalios muzikos atlikėjai). AKC Svėdasų skyriuje.

(jos motina Janina Kaušpėdienė ir Elena Šivickienė buvo artimos 
draugės), Šaltinio gatvėje nusifotografavo prie dviejų ąžuolų ir eglės 
– šiuos medžius gydytojas A. Šivickas pasodino nepasiekiamuose 
užsieniuose gimusiems savo vaikaičiams, tarp jų – ir Antanui Moc-
kui. Svečiai gėrėjosi Angelų muziejaus eksponatais, aplankė A. Bara-
nausko klėtelę, kitas garsias vietas. Beje, 15-metė Laima ir 13-metė 
Dalia – Lietuvos respublikos pilietės, didžiuojasi lietuviškais pasais. 
Prancūzų licėjų Bogotoje baigusi Laima, laisvai kalbanti trimis kalbo-
mis, grojanti fortepijonu ir dainuojanti, po kelių dienų turėjo pasiekti 
Paryžių, kuriame pasiliks studijuoti.

Pakviestas anykštėnams gerai žinomų Kijevo leidybininkų Virgi-
nijaus Strolios ir Rūtos Malikėnaitės, į Anykščius atvyko pasaulyje 
garsus ukrainiečių rašytojas Andrejus Kurkovas. Vieną popietę jis 
susitiko su anykštėnais Andrioniškio bibliotekoje, kitą – Anykščių 
bibliotekoje. Labai spalvingas, labai gerai informuotas svečias negai-
lėjo laiko ir jėgų, kad kuo išsamiau nušviestų Ukrainoje susiklosčiu-
sią padėtį, mielai atskleidė ir savo patirtį kelyje į literatūros olimpą, 
atsakė į gausius klausytojų klausimus. 

Manytume, jog tokių svečių dėmesio mums galėtų pavydėti ne tik 
kiti rajonai, bet ir didmiesčiai su visomis savo galingomis institucijomis! 

Svečiai, kokių reta
Atkelta iš 1 psl.

MĖLYNIŲ NAUDA

Anykštėnas giriasi anykštėnui:
– Prisirinkau kibirą mėlynių! Ar žinai, kad pirmutinis vaistas akims 
– mėlynės?
– O tu žinai, kaip jos gydo? – prabunda kaimynui pavydas.
– O kaip?
– Pirmiausia nuo mėlynių užkietėja viduriai. O tada nueini į tua-
letą, akys ant kaktos išvirsta – ir taip prašviesėja, kad matai iškart 
į visas puses!

„KIETA“ BOBULĖ

Prie „Norfos“ bobulė įtartinai raudonu veidu čiumpa praeiviui už 
rankovės:
– Kokia nelaimė, kokia nelaimė! Sudegė namai, neturiu kur 
gyvent – gal sušelptum 50 centų?
Tas pat vieną savaitę, antrą, trečią. Neapsikentęs sakau:
– Klausykit, kiek kartų gali degti jūsų namai?!
Bobulė susimąsto, nužvelgia mane nuo galvos iki kojų.
– Gerai, nesudegė. Bet 50 centų gali žmogui duot?

SENOLIS

Prie „Norfos“ kasos susitinku aštuoniasdešimtmetį kaimyną Joną J.
– Gal pavežėt namo? – pasiūlau. – Daug, matau, visko prisigriovėt.
– Ačiū, turiu savo motorėlį! – atšauna Jonas.
Visi žino tą jo „motorėlį“, bet kaipgi nepasmalsausi: 
– O koks gi jūsų motorėlis?
– MDP!
– Ką tai reiškia?
– Mink, durniau, pats!
Sėda ant dviračio – ir numina taip smagiai, kad gražu žiūrėt!

Parengė Motiejus Starkakumpis
Mockų šeima Žvejų gatvėje...
Silvijos Mažeikytės nuotr.


