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konstatavome, jog įsiręžus tempti almanacho leidybos vežimą 
nėra nei lengva, nei pigu, juo labiau, kad nuolat besikeičiančių 
projektų laikais atsiranda vis naujų idėjų bei galimybių. Vis pla-
čiau skleidžiasi internetas, kai kas netgi mano, jog PAB puikiausiai 
pakaktų virtualioj erdvėj skleidžiamos informacijos. Tačiau kas 
nuneigs spausdinto teksto – nevienadienio, apgalvoto, dvasingo, 
atveriančio tiek jauno, tiek pagyvenusio skaitytojo duris – priva-
lumus?               

Ir tada kilo mintis žūtbūt išsaugoti įdirbį, ilgokai diegtą „Pasau-
lio anykštėno“ bei pozityvaus pasaulio, mąstančios Lietuvos įvaiz-
dį. Mes vėl žingsniuojame! O žingsniuojame todėl, kad mums 
ranką ištiesė Aldonos ir Algirdo Antano Avižienių paramos ir lab-
daros fondas, mūsų leidinį platinti pasižadėjo rajono seniūnijos, 
bibliotekos, mokyklos, kitos kultūros bei verslo įmonės. Ieškokite 
mūsų ir rasite – kregždutę, nešančią gerą, šiltą, naudingą žinią. Jei 
sulauksime jūsų dėmesio, paramos, laiškų bei nuomonių, kregž-
dutė tikrai skris dar žvaliau ir aukščiau!

Bent mes to labai norėtume.
Rimantas Vanagas,
rašytojas, PAB valdybos pirmininko pavaduotojas

Su Jumis sveikinasi pirmasis 2014-
ųjų „Pasaulio anykštėnas“. Nors gerokai 
„suliesėjęs“ palyginti su pastaruosius tre-
jus metus ėjusiu almanachu, tačiau gyvas. 
Energingas. Pasiruošęs naujiems iššūkiams. 
Nepaliaujamai ieškantis ir kuriantis. 

„Pasaulio anykštėną“ atradau dar moky-
kloje. Dabar PA susirado mane. Pamaniau 
– mielu noru rašysiu, bendradarbiausiu. 
Išgirdau verdiktą – redaktorė. Iš pradžių 
gerokai nustebau, o dabar, kai laikraštukas 
tuoj tuoj bus išleistas, neapsakomai jaudi-
nuosi. Jaudulį persmelkia kažin koks smal-
sus džiugesys – kartu su skaitytoju iš naujo 
pažinti Anykščius ir anykštėnus. 

PA tikslas ir toliau bus vienyti, išsaugoti ir 
atrasti anykštėnus, kraštiečius, išsibarsčiu-
sius po platųjį pasaulį. Beje, istorijos ato-

redaktorės žodis

ir vėl žingsniuojame!

dangose ir lobynuose kapstytis neišvengia-
mai teks, tačiau šiųmečiame darže bręsta 
nepaprastai žavių, neatrastų jaunų daige-
lių. Dar vienas PA iššūkis – ne tik primin-
ti brandžią Anykščių krašto istoriją, bet ir 
sutikti jaunų, negirdėtų, nematytų žmonių.

Nepriklausomos Lietuvos, 1990-ųjų 
vaikai, mūsų rankose – rytojus. Jau girdė-
jome, kaip mus mokė ir ragino. Tik nepa-
jutom, kai atėjo laikas veikti. Todėl lipam 
iš „rėmų“. Piešiam, rašom, fotografuojam, 
kuriam, programuojam, montuojam, orga-
nizuojam, tikim, mylim, klystam ir moko-
mės. Šiandienos jaunimas  – ne tik idėjinė 
Anykščių ateitis. Esam neabejingi. Mes 
esam čia ir dabar. 

Mano rankos dar nepatyrusios, tačiau 
pasiryžusios. Lauksim vėjų, audrų, saulės. 
Ir, kaip nutarė paskutinysis, VII Pasaulio 
anykštėnų suvažiavimas – buvom, esam ir 
BŪSMA!

Kiekvienas medis nori žaliuoti, kiekvienas paukštis nori giedoti... 
Trejus metus Pasaulio anykštėnų bendrija leido mėnraštį „Pasau-
lio anykštėnas“, neturėjusį analogo visoje Lietuvoje. Mus rėmė ir 
skatino tuomet egzistavęs Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas, rajono savivaldybė, kultūros įstaigos, verslininkai, eiliniai 
skaitytojai. Buvo kuriozinių atvejų, kai Seime iš vieno anykštėno 
kabineto į kitą, taip pat anykštėno, laikraštis keliaudavo savaites... 
Ir buvo labai džiugu žinoti, kad mus vertina, mūsų laukia, nori 
mus skaityti ir paremti! O padėti geranoriškai nusiteikusiam, iš 
dabarties žvelgiančiam, tiltus tarp praeities ir ateities tiesiančiam, 
pilietinę bendruomenę buriančiam, lietuvybę skleidžiančiam lai-
kraščiui – tai juk padėti patiems sau... 

Paskui – treji dar kitokio, daugiau muziejinio, leidinio metai. 
Kas surinko visus 6 pusmetinius 2011-2013-ųjų almanachus, tas 
dabar neabejotinai turi sukaupęs labai rimtą, labai informatyvią 
Anykščių krašto bibliotekėlę. Esu įsitikinęs, kad, laikui bėgant, jos 
vertė tik augs, ji pravers ne tik istorikams, kraštotyrininkams, litu-
anistams, bet ir kuriantiems savo giminių genealoginius medžius, 
norintiems giliau pažinti savo šeimų ištakas, spalvingus savo kraš-
to žmonių likimus. 

Laiko upė – tik pažvelkite į Šventosios krantus! – kasmet pako-
reguoja mūsų darbus ir lūkesčius. 2013-ųjų pabaigoje liūdnokai 

Viktorija Steniulytė, 
Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto 
žurnalistikos specialybės II kurso studentė 

Mūsų ledinio geradariai – anykštėnams gerai pažįstami Aldona ir 
Algirdas Avižieniai – praėjusių metų gruodį pasitiko jaukiai ir šiltai – 
Hantingtono sodų pavėsyje...
Silvijos Mažeikytės nuotrauka

Rugilės Skairytės nuotrauka



2p. 3p.

užkariauti pasaulį. Pirmoji stotelė – Glazgas 
Viktorija Steniulytė

du peliukai, amerikiečių animacinio serialo herojai, 
kiekvieną dieną bando užkariauti pasaulį. Panašius pla-
nus kuria ir anykštėnė, jono biliūno gimnazijos auklėtinė 
silvija kaušpėdaitė. Žvitri, žodžio kišenėje neieškanti 
mergina mokykloje lengvai perprato lietuvos ir euro-
pos istorijos subtilybes. kalbos taip pat silvijai sekasi. 
bendramoksliai nespėdavo išnagrinėti užduoties anglų 
kalba, o silvija jau atlikusi darbus, pasiruošusi atsakinė-
ti.  ji greita, aktyvi, pilna keisčiausių idėjų. vienuoliktoje 
klasėje garsiai prabilo apie propagandos ministeriją. tai 
viena iš priemonių, kuri silvijai padės valdyti pasaulį.

Propagandos ministerijos dvidešimtmetė Silvija Kaušpėdaitė dar 
neįkūrė, tačiau jau antrus metus studijuoja Škotijoje, Glazgo univer-
sitete. Į užsienį mergina išvyko perprasti Centrinės ir Rytų Europos stu-
dijų (Central and East European studies – CEES) bei politikos mokslų. 
Silvija pasiryžusi iš gyvenimo pasiimti kiek įmanoma daugiau. Beje, 
studijuoti Didžiojoje Britanijoje sumanė turėdama aiškius tikslus:

– Glazgą rinkausi, nes tai vienas iš 100 geriausių pasaulio univer-
sitetų. Esu tvirtai įsitikinusi, kad už išsilavinimą nereikia mokėti. Be 
to, Glazgo universitete filmuotas legendinis Haris Poteris! – juokiasi 
lietuvaitė.

devynios veiklos, dešimta – darbas

Po paskaitų Silvija lanko įvairius seminarus, kur mokosi planuo-
ti laiką, organizuoti renginius. 2014-ųjų pavasarį ji kartu su kitais 
studentais, roko ir metalo muzikos gerbėjais – draugijos „Morgul“ 
nariais, organizuos festivalį. Žinių vežimą Silvija pildo studijuodama 
vokiečių kalbą. Radusi kelias laisvas valandas, kurių, beje, jos die-
notvarkėje vos viena kita, antro kurso studentė lekia į CEES society 
– studentų entuziastų grupę,  kur toliau savarankiškai studijuoja savo 
mėgstamą dalyką. Kartkartėm – ragauti sūrio į sūrių mėgėjų klubą, 
mielai užsuka ir į diskusiją apie Rusijos politiką bei mediciną Pirma-
jame pasauliniame kare. Kas rytą bent valandą skaito užsienio bei 
Lietuvos naujienas, seka politikos aktualijas.

Sakoma, kad pažinus save, bus lengviau pažinti pasaulį. Silvija 
specialiuose kursuose mokėsi, kaip išsiugdyti puikius bendravimo 
įgūdžius darbo pokalbiui. Kad karjeros kelias būtų lengvesnis, mergi-
na nepatingėjo pasidomėti, kaip trumpai, aiškiai ir patraukliai darb-
daviui pranešti apie geriausią būsimą darbuotoją, kaip taikliai pri-
statyti save. Pasirodo, geram Curriculum vitae nepakanka šablono, į 
kurį surašai baigtas švietimo įstaigas ir buvusias darbovietes. Silvija 
pasakoja, kad Škotijoje darbdaviams ypač svarbu įgyta patirtis ir dar-
bo įgūdžiai. 2012-aisiais mergina baigė vidurinę, tais pačiais metais 
įstojo į Glazgo universitetą. Studentė mokykliniais metais įgytą patirtį 
mokinių parlamente pateikė taip, kad įtikino darbdavį. Gavo darbą. 

Škotijoje aukštasis mokslas nemokamas. Devyndarbė Silvija die-
nas planuoja valandų tikslumu. Po studijų ir papildomų kursų skuba į 
barą. O bare – diskusijos apie politiką, nemokama popierinė spauda 
ir barmenės darbas. Kartais daugiau nei 25 valandas per savaitę. Toks 
savarankiško studento gyvenimas užsienyje. Mergina nė karto neuž-
siminė, kad pavargo. Kaip viską spėja? 

–  Išmokau planuoti savo laiką, – šypteli Silvija.

 aPie sPaudą, bulvarą ir lietuvius

Anykščiuose skaitomiausiu internetiniu portalu skelbiasi Nykščiai.
lt. Lietuvoje populiariausia naujienų svetainė –  Delfi.lt. Glazge, kaip 
pastebi Silvija, vietiniai dažniausiai renkasi bulvarinius dienraščius 
„The Sun“ („Saulė“) arba „Daily Mail“ („Kasdienis paštas“), kurie 
daugmaž atitinka lietuviškąsias „Vakaro žinias“. Ir turinio, ir kainos 
atžvilgiu. Pavyzdžiui, dienraščio „The Sun“ kaina Didžiojoje Britani-
joje svyruoja nuo 55 pensų ( apie 2,30 Lt) iki 1,5 sterlingo (6,35 Lt). 
Lietuviškos „Vakaro žinios“ kainuoja 50 centų. Beje, britų naciona-
linio dienraščio „The Guardian“ („Sargybinis“)  kaina svyruoja nuo 
1,30 iki 2,30 svaro sterlingų (apie 5,50 – 9,70 Lt). 

Pigiausiuose bulvariniuose dienraščiuose, ne tik Škotijoje, bet ir 
visoje Jungtinėje Karalystėje, dominuoja naujienos apie merginas, 
pasididinusias krūtinę, išsamiai aptariami garsenybių apdarai. Beje, 
drabužių ir stiliaus tendencija gana aiški: jei suknelė per ilga – tai 
užuolaida, jei per trumpa – reikalauja dar trumpesnės. Pirmuosius 
puslapius pasiekia ir paprastų žmonių istorijos: pamišęs gerbėjas 
išleidžia milijonus plastinėms operacijoms, kad taptų toks, kaip jo 
dievaitis Justinas Byberis, futbolo klubo administratorė išsiuntinėja 
savo erotines nuotraukas komandos žaidėjams... Piliečių smalsumą 
geltonoji spauda malšina reguliariai informuodama, kas su kuo susi-
tuokė ar išsiskyrė, kiek vietiniam turtuoliui kainavo nauja jachta su 
naktiniu klubu. Pasitaiko ir išskirtinių istorijų apie šėtono apsėstus 
namus ar paauglę, sudegintą automobilyje po to, kai su vaikinu susi-
pyko dėl manikiūro. 

Rimtojoje Jungtinės Karalystės spaudoje, tokioje kaip „The Guar-
dian“, vyrauja politikos, ekonomikos, kultūros aktualijos. Pasitaiko ir 
viena kita naujiena apie Lietuvą. Kai Lietuva pirmininkavo ES Tary-
bai (2013 m. liepos 1 d. – gruodžio 31 d.), padaugėjo žinių, kurio-
se minima ir Lietuva. Nors dažniausiai apie lietuvius britų spauda 
rašo tada, kai užverda diskusijos dėl imigrantų. Beje, plaukikės Rūtos 
Meilutytės pergalės bei Rusijos kibernetinės atakos prieš Lietuvą 
Jungtinės Karalystės spaudą taip pat sudomino.

muzikos miestas

Pirmieji studijų metai užsienyje Silvijai buvo adaptacijos periodas. 
– Reikėjo susipažinti su universiteto bendruomene, miestu, per-

prasti tenykštį gyvenimo ritmą, susirasti darbą, – pasakoja emigrantė. 
Silvija neilgai trukus apsiprato Škotijoje ir po studijų nežada greitai 

grįžti į Lietuvą. Amžino rudens šalyje studijuojanti mergina neketina 
apsiriboti jokiomis sienomis: 

–  Dabar mokausi Jungtinėje Karalystėje. Ateityje traukia Skandi-
navija. Dėl studijų kuriam laikui važiuočiau ir į Rusiją.

Nuotrauka iš S.Kaušpėdaitės asmeninio archyvo

Dvidešimtmetė anykštėnė Silvija Kaušpėdaitė jau antrus metus studi-
juoja 1451 m. įkurtame, viename iš 100-o geriausių pasaulio univer-
sitetų – Glazge.
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Mergina į Anykščius vasarą sugrįžta ne tik namo, bet ir į šiuolaiki-
nio roko bei metalo festivalį „Velnio akmuo“. Glazgą Silvija vadina 
muzikos miestu. Jaunos, išgarsėti siekiančios muzikos grupės Glazge 
visada ras klausytojų būrelį. Studentai, žinoma, nepraleidžia progos 
pasilinksminti, atrasti naujų ir išgirsti populiariausių pasaulio atlikėjų. 
Silvija taip pat kartkartėm lankosi koncertuose, tačiau didelėms links-
mybėms reikia ir storos piniginės...

Pasakodama apie jaunimo laisvalaikį Škotijoje, Silvija nedrįs-
ta daryti griežtų, vienašališkų išvadų: studentai visur yra studentai. 
Jaunimo pomėgiai ir veiklos labai individualios, žinoma, gaji pop 
kultūra, tačiau visada atsiranda ir klasikinės, ir alternatyvios kultū-
ros gerbėjų. Britų jaunimas beveik visus vakarėlius baigia klubuose, 
baruose. Tai tradiciniai nights out (lietuviškai tai būtų kažkas pana-
šaus į naktines diskotekas, vaikštinėjimą po barus, klubus). Be to, 
daugelis britų po darbo keliauja ne namo, o į barą. Beje, naktiniai 
klubai Škotijoje ir visoje Jungtinėje Karalystėje užsidaro trečią valan-
dą nakties. O ir alkoholio kainos šalyje dirbtinai sukeltos. „Šalis lin-
kusi girtėti“, – šypteli Silvija. 

lietuviai GlazGe ir internete

Socialiniai tinklai – ne tik vieta, kur jaunimas švaisto brangų laiką. 
Socialiniai tinklai gali būti ir neblogi vienytojai. Glazgo universiteto 
lietuvių bendruomenei patriotines nuotaikas ir žinias skleisti padeda 
būtent internetiniai bendravimo kanalai. Vien Facebook.com Glazgo 
studentų lietuvių grupėje – daugiau nei 500 narių. Paminėti Sausio 
13-osios universiteto kieme, prie didžiojo medžio, susirinko 25 stu-
dentai. Kartu ir Silvija. Uždegė žvakutes už laisvės gynėjus. Akimir-
kai nutilo. Mintimis grįžo į tėvynę. Prisiminė. Įprasmino.

1991-aisiais minios jaunų ir senų gynė Lietuvą Vilniuje. Važiavo į 
sostinę ir budėjo gyvybiškai svarbiausiose vietose. Jau beveik dvide-
šimt ketverius metus gyvename laisvoje šalyje. Tik dabar, paspaudus 
mygtuką „patinka“, šalia žinios apie lietuvių pilietines iniciatyvas ar 
pasidalinus nuotrauka, kurioje vaizduojamos akimirkos iš 1991 metų 
Sausio 13-osios, jaučiamės patriotai. O tie, kas 2014-ųjų metų pirmo 
mėnesio tryliktą dieną savo profilio nuotraukas Facebook paskyroje 
pakeitė į mėlyną neužmirštuolę, patyrė bene patriotiškumo euforiją. 
Kažin ar tada, prieš daugiau nei dvidešimtmetį, būtų pavykę apginti 
tėvynę neiškeliant kojos iš namų? Šiandien verta pamąstyti, ar pakan-
ka veikti internetinėje erdvėje, kad įrodytume, jog Lietuva dar gyva. o 

vardai ir datos
SAUSIS
1 d. Sukanka 75 metai, kai Kaune gimė rašy-

tojas Vygandas RAČKAITIS. Autorius parašė ir 
išleido daugiau nei 20 knygų. Verčia literatūros 
kūrinius iš rusų bei bulgarų kalbos. Nuo 1963 
m. iki šiol jis gyvena ir kuria Anykščiuose.

Sukanka 65 metai, kai Anykščiuose gimė 
literatė, poetė Regina BIRŽINYTĖ. Kelmės 
rajono savivaldybė nuo 1997 m. kasmet teikia 
Reginos Biržinytės literatūros premiją šio rajo-
no literatui už geriausią knygą ar aktyvią visuo-
meninę veiklą. Kūrėja mirė 1996 m. Kelmėje. 

2d. Sukanka 90 metų, kai Anykščiuose 
gimė kompozitorius ir poetas Antanas PAU-
LAVIČIUS.  Iki 2007-ųjų išleista 11 autoriaus 
kūrybos – dainų ir eilių – rinkinių. Menininkas 
mirė 2008 m. Kaune. 

6 d. Sukanka 90 metų, kai  Pagerklės kaime 
gimė visuomenininkas Mykolas POZNANS-
KAS. Aklųjų pedagogas  mirė 2004 m. Vilniuje.

Sukanka 65 metai, kai Švenčionyse gimė 
gydytojas ir politikas, buvęs LR Seimo narys 
Leonas ALESIONKA. 

13 d.  Sukanka 60 metų, kai Troškūnuose 
gimė teisininkas ir diplomatas, ambasadorius 
Oskaras JUSYS. Nuo 2009 m. O. Jusys yra Lie-
tuvos  Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Jungtinėje Didžiosios Britanijos 
ir Šiaurės Airijos Karalystėje.

14 d. Sukanka 90 metų, kai Branislaviškio 

valsčiuje, Kurklių parapijoje gimė teologas ir 
filosofas Antanas PAŠKUS. Teologas išleido 13 
mokslinių veikalų teologijos ir psichologijos 
temomis. 

15 d. Sukanka 90 metų, kai Čivyliškio kai-
me gimė literatas, naujųjų laikų filosoofas ir 
išradėjas Jonas STEIKŪNAS. Vilniaus metro-
logijos laboratorijoje mokslininkas sukūrė ir 
užpatentavo 7 išradimus.

24 d. Sukanka 85 metai, kai Kurtiniuose 
gimė mokslininkė biologė Janina GRUODIE-
NĖ. Mokslininkė parašė ir išleido 4 moko-
muosius leidinius  apie augalus.

28 d. Sukanka 55 metai, kai Pasvalyje gimė 
verslininkas, uždarųjų akcinių bendrovių 
„Rimpex“, „Jarimpekso statyba“ ir „Linvalis“ 
akcininkas Rimas JASIŪNAS.  Gyvena Anykš-
čiuose.

vasaris
01 d. Sukanka 50 metų, kai Anykščiuose 

gimė dailininkė Skaidrė RAČKAITYTĖ. Kera-
mikė savo kūrinius kasmet eksponuoja Anykš-
čių rajono tautodailininkų parodose. Gyvena 
ir dirba Anykščiuose.

02 d. Sukanka 90 metų, kai Stakių kaime 
gimė Laisvės gynėjas, 1946–1947 m.  – Vytau-
to apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos 
vadas Jurgis URBONAS-LAKŠTUTIS.  Mirė 
1948 m. vasario 2 d. prie Duobulio miško 
Paandrioniškio kaime (Anykščių r.) – nusišo-
vė traukdamasis iš apsupties, nenorėjo gyvas 
pasiduoti priešui.

08 d. Sukanka 65 metai, kai Raguvoje gimė 
poetas Povilas KULVINSKAS. Kūrėjas išleido 
10 poezijos rinkinių. Nuo 1996 m. P. Kulvins-
kas gyvena ir kuria Janapolio kaime (Anykščių 
r.), leidžia ir platina knygas. Jis rengia susitiki-
mus su skaitytojais visoje Lietuvoje, organiza-
vo daugiau kaip 1,2 tūkst. literatūros vakarų.

22 d. Sukanka 60 metų, kai Stukonių kai-
me gimė gydytojas kardiologas Pranas ŽIU-
KAS.  Nuo 2000 m. P. Žiukas yra Vilniaus 
universitetinės ligoninės Klinikinės fiziologijos 
skyriaus vedėjas. 

23 d. Sukanka 70 metų, kai Akmenos kai-
me gimė kompozitorius Algimantas KRIUKA.  
Muzikantas yra Lietuvos autorių teisių gyni-
mo asociacijos (LATGA) narys. Asociacijos 
agentūros (LATGA-A) duomenimis, jo dainos 
kasmet radijo stočių eteryje skamba 18–25 
valandas.

24 d. Sukanka 90 metų, kai Daukniškių 
kaime (Panevėžio raj.) gimė chorvedys Pra-
nas DŪMANAS. Nuo 1960 m. iki gyveni-
mo pabaigos jis gyveno Anykščiuose, dirbo 
Anykščių rajono mokyklose muzikos moky-
toju, chorvedžiu. Mirė 1989 m. Anykščiuose. 

28 d. Sukanka 60 metų, kai Staškūniškyje 
gimė muzikantas kontrabosininkas Arnol-
das GURINAVIČIUS. Nuo 1992 m. iki šiol 
A. Gurinavičius yra Nacionalinio simfoninio 
orkestro kontrabosų grupės koncertmeisteris, 
nuolatinis Vilniaus kvarteto koncertinis par-
tneris – kontrabosininkas.

Ramūnas Vaivada

kraštietis rašytojas siūlo įsiklausyti
Vidmantas Kiaušas – Anykščių krašto vai-

kas: gimęs Burbiškyje ir augęs čionykščiame 
dvare, paskui Elmiškio kaime, 1971 m. bai-
gė J.Biliūno vidurinę mokyklą. Metė tiksliųjų 
mokslų studijas, dirbo kroviku spaustuvėje, 
paskui rengė literatūros vakarus kauniečiams 
ir tuo pačiu metu lankė Vilniaus universite-
to Kauno vakarinio fakulteto lietuvių kalbos 
ir literatūros paskaitas. Dar vėliau dirbo   
„Nemuno“ žurnalo redakcijoje, rašė eilėraš-
čius ir leido jų rinkinius Vidmanto Elmiškio 
slapyvardžiu, debiutavo kaip humoristas, vadovavo Kauno 
menininkų namų profesionalaus meno žinių portalui Kamane.lt; 
šiuo metu – Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas. 

 Tik vargo patyręs, smalsus, aktyviai ieškantis žmogus, kompro-
misų su sąžine nemėgstantis ir todėl duoną pelnantis nelengvu kas-
dieniu triūsu, totalinės skubos metu gali pasiūlyti: gana! Užuot be 
atodairos bėgę, verčiau įsiklausykim, ką gi šiandien mąsto žinomi 
šalies kūrėjai, kokios jų patirtys,  atradimai, perspėjimai? 

Taip pamažu susiklostė nemenkas pluoštas spalvingų interviu, 
sugulusių į solidžią knygą „Įsiklausymai“. Beje, knygą meninėmis 
nuotraukomis iliustravo autoriaus dukra Milda, prieš gerus trejus 
metus surengusi pirmąją personalinę savo nuotraukų parodą Pasaulio 
anykštėnų VI suvažiavimo dalyviams. 

Prieš mus išsiskleidžia visa plejada įvairių pakraipų menininkų: 
fotografai, menotyrininkai, poetai, aktoriai, publicistai, režisieriai, 
dailininkai – iš viso jų bene 31. Algimantas Aleksandravičius, Alek-
sas Dabulskis, Jurgis Gimberis, Vytautas Martinkus, Vytautas Paukš-
tė, Augustinas Savickas... Kreipdamas pokalbį, autorius sąmoningai 
stengiasi išryškinti kiekvieno pašnekovo savitumą, pasisemti specifi-
nės informacijos, subtilių, bet kartais labai reikšmingų įžvalgų. Aktua-
lūs, apčiuopiantys laiko pulsą, šie pokalbiai neišvengiamai praplečia 
garsių kūrėjų biografijas, tampa Lietuvos meno istorijos dalimi.

anykštėnų knygų derlius
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4 d. 17 val. Gamtos fotografų klubo “Žalias 
skėtis” narių kūrybos parodos atidarymas. 
Paroda veiks iki 2014-02-24 (Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre).
6 d. 18 val. Gyvos muzikos vakaras su 
dainininku, kompozitoriumi Aleksandru 
Makejevu ir dainininku, konkursų „Romeo 
ir Džuljeta“, „Dainų daina, „Dainų dešim-
tukas“ bei realybės šou „Dangus“ dalyviu 
Jonu Čepuliu. (Anykščių kultūros centras)
9 d. 18 val. „Domino“ teatro spektaklis – 
100% Brodvėjaus komedija „Primadonos“. 
(Anykščių kultūros centras)
12 d., 17 val. Viešosios bibliotekos salėje 
susitikimas su parodos „Anykščiai žiemą, 
vasarą, rudenį, pavasarį“ autoriumi Stanis-
lovu Semėnu. 
14 d. 18 val. Jaunimo teatrinių improviza-
cijų ciklas „Meilė pagal mus“, skirta Valen-
tino dienai. (AKC  Troškūnų sk.)
15 d. 15 val. Popietė „Tegul meilė Lietuvos 
dega mūsų širdyse“, skirta Lietuvos kariuo-
menės savanorio, nepriklausomybės kovų 
karvedžio Kazio Ladigos 120-ioms gimimo 
metinėms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai paminėti. Dalyvauja prof. Antanas 
Tyla, Linas Ladiga, Tomas Ladiga (bosas), 
Rūta Blaškytė (fortepijonas). (Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre).
15 d. 18 val. Mėgėjų dramos kolektyvo 
spektaklis pagal G.Granausko tekstus „Lie-
tuvai“. (AKC Ažuožerių sk.)

vasario mėnesio renginiai 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 
(vasario 16-ajai ) skirti renginiai: 
12 val. Tautinės vėliavos pakėlimo cere-

monija prie paminklo „Laisvei“;
13 val. Šventinis koncertas „Tėvynę turim 

vieną“. Koncertuoja Anykščių kultūros 
centro mėgėjų meno kolektyvai. (Anykščių 
kultūros centras)                                                             
16 d. 11 val. Šventinis koncertas, skirtas 
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai pami-
nėti „Mano Lietuvai“.  (AKC Troškūnų sk.)
16 d. 11 val. Šventinis koncertas „Žemėj 
Lietuvos ąžuolai žaliuos...“, skirtas Vasario 
16-jai. (AKC Kavarsko sk.)
16 d. 11.30 Šventinis minėjimas-koncertas, 
skirtas  Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai, 
„Lietuva-gintarinė mano ašara“. (AKC Svė-
dasų sk.)
16 d. 12 val. Minėjimas, skirtas Valstybės 
atkūrimo dienai a) Šv. mišios bažnyčioje, 
b) literatūrinė-muzikinė kompozicija „Lie-
tuvos lopšy...“ (po mišių prie paminklo). 
(AKC Debeikių sk.)
16 d. 13.30 Minėjimas, skirtas Valstybės 
atkūrimo dienai „Eilės Lietuvai“. (AKC Vie-
šintų sk.)  
16 d. 14 val. Etnografinė A. Juknio doku-
mentika „Praeities juostas atsukus...“, skirta 
Vasario 16-jai paminėti. (AKC Leliūnų sk.)                                         
16 d. 15 val. Koncertas, skirtas  Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienai paminėti „Dai-
nuoju Lietuvai“.  (AKC Burbiškio sk.)     
16 d. 8.30 šv. Mišios Užunvėžių bažnyčioje.

10.30 – iškilmiga eisena nuo Kurklių St. 
Kairio pagrindinės mokyklos į Vyliaudiškio 
kapines, partizanų pagerbimas.
11.30 – iškilminga Lietuvos valstybės 

vėliavos pakėlimo ceremonija Kurklių St. 
Kairio pagrindinėje mokykloje.
12.00 – šventinis laužas, koncertas, karei-

viška košė. 
20 d. 18 val. „Kitoks teatras” pristato muzi-
kinę išpažintį-miuziklą „PRANAŠAS: kar-
tokite MYLIU!”. Miuzikle meilės istoriją, 
pagal  žinomo autoriaus Kahlilo Gibrano 
kūrinį „Pranašas“, atskleidžia nuostabūs 
scenos virtuozai – Povilas Meškėla,  Šore-
na, „Rebelheart“ grupės lyderis Darius Mic-
kus, Augustė Vedrickaitė,  „Thundertale“ 
narys Laurynas Bakšys, dainininkas Egidijus 
Sipavičius. (Anykščių kultūros centras)
28 d. 18 val.  Justino Jankevičiaus humoro 
šou. (Anykščių kultūros centras)

Parodos

Iki vasario 12 d. Viešosios bibliotekos salė-
je Stanislovo Semėno fotografijų paroda 
„Anykščiai žiemą, vasarą, rudenį, pavasarį“.
Vasario 14 – kovo 31 d. Viešosios bibliote-
kos salėje fotografo Romualdo Augūno dar-
bų paroda „Sapnuoju Lietuvą: fotografijos 
1960 – 2010“.
14 d., 16 val. Viešosios bibliotekos salėje
Susitikimas su fotografijų parodos „Sapnuo-
ju Lietuvą“ autoriumi Romualdu Augūnu, 
parodos pristatymas.

išeiviai irgi moka juoktis...

liūdesio PrieŽastis

Eina nusiminęs, nosį nukabinęs žmogelis. Jį susitinka kitas tau-
tietis, turtingas. 

– Kas tau, brolau, atsitiko? Ko toks nuliūdęs – ar nelaimė kokia 
užgriuvo?

– Ai, niekas man nesiseka. Neturiu nei darbo, nei pinigų – kaip 
nebūsiu nusiminęs?

Turtuoliui pagailo vargšo.   
– Gerai, sako, – aš tau padėsiu. Bet už tai turėsi padaryti man 

vieną darbą.
– Kokį?
– Nesunkų. Vieną kartą per savaitę atneši man lagaminėlį su 

100 000 dolerių. Tau už atnešimą duosiu 10 000.
– Gerai! – nudžiugo žmogelis. 
Atnešė jis tą lagaminėlį turtuoliui vieną savaitę, kitą, trečią. Ir 

vis gavo po 10 000 dolerių. Bet ketvirtą savaitę vėl eina nusimi-
nęs, nosį nukabinęs. Susitinka turtuolį – tas stebisi:

 

, – Na, kas dabar negerai? Pinigų gauni daug, darbas nesunkus. 
Dabar visko turi!

– O kas čia gero? Tu išvis nieko nedirbi, ir tai gauni 90 000, o 
aš dirbdamas – dešimt kartų mažiau...   

Santa Monikoje (JAV) gyvenančio tautiečio Jurgio Kajotos pasako-
jimą užrašė R.V.
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