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

Mes vėl sutinkame šviesiausias ir dva-
singiausias šventes – Šv. Kalėdas  ir Nau-
juosius Metus. Vėl į namus sulėks išskli-
dusios šeimos, parlėks į Tėvynę kitur 
iškeliavę, apkabins Tėvus ir artimuosius, 
džiaugsis nepamirštama, šventiškai kve-
piančia namų šiluma, garbingoje vietoje 
stovinčia ir blyksinčia Kalėdine eglute. Tai 
labai brangūs jausmai ir  patirtis, kurie 
nepradingsta, o išugdo nesibaigiančią 
meilę gimtinei, Anykščių kraštui ir visai 
Tėvynei Lietuvai, sustiprėja jausmas, kad 
čia mes visi savi, kad savo namuose esa-
me laukiami ir globojami Aukščiausiojo.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Nau-
jųjų Metų!

Prof. Antanas Tyla
Pasaulio anykštėnų bendrijos 
valdybos pirmininkas

Mieli pasaulio 
anykštėnai!

Adventas užkalbino sielos gelmes. Šis 
susikaupimo laikas nuolat provokuoja atsi-
verti, išdrįsti išeiti ir susitikti. Dar sykį kvie-
čia pažvelgti į širdį, į šalia esančiuosius, 
nusikratyti senų, nebereikalingų, nebeįkve-
piančių įsitikinimų, pažvelgti kitur ir kitaip. 
Grįžtam į miestą, kur saugu, dega šviesa, 
kur virpa ir verda kasdienybė. Čia ir atran-
dame tai, kas dar liko. 

Mintimis ir žingsneliais grįžtam ten, kur 
užgimė mūsų istorija. Grįžtam į miestą, 
kur bruzdesio daug, kur lydi ilgesys, kur 
mokomės laukti, ištverti, tikėti. Grįžtam 
vildamiesi prisiliesti prie pradžios, pagar-
biai pastebėti ir atsiliepti, susitikti su buvu-
siais ir dar atkeliaujančiais. Piligrimai su šia 
diena ir su savuoju nuovargiu. Uodžiame 
prasmę. Iki galo, kad ištvertume, kad pasi-
semtume gyvasties, kad žiūrėjimas būtų 
skaidresnis. 

Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio 
užsispyrimas „jeigu išgysiu“ paliko mums 
liudijimą – „Kelionę į Jeruzalę“. Mums tai 
mažytis siūlelis, sugrąžinęs prie šaltinių. 
Tai gyva patirtis, gydantis vanduo kelionėje 
ir klaidoje. Atgyja Evangelijų laikai. Nieko 
daugiau, tik versmė bendrystės oazėje ir 
dykumų vėjas. Skaidru. Kad šiandien būtų 
tvirčiau. Jeigu išgysime mes... Prisiliesime 
prie to, kas dar liko.

Atgyja Evangelijų laikai…
Kalėdos pranašų vizijose, Šventraštyje, 

ant mūsų stalo su kuokšteliu šieno. Istori-
jos tikruma. Kalėdos Betliejuje ir Jeruzalėje, 
sujungusios gimimą ir mirtį. Penktadienio 
rytas Pieno grotoje. Vis negaliu pamiršti 
tos Moters apnuogintos krūties, to Vaikelio, 
godžiai ieškančio maisto. Mes visi taip atė-
jom ir tai mus dar jungia. Tik bijom būti 
silpni, tik neprisipažįstam, kad skauda. 

Betliejaus vaikelis paguldytas visai ne 
ėdžiose, o erškėčių vainike, vadinasi, jo dar 
laukia ilgesys ir kančia. Betliejaus vaikelis 
suvystytas visai ne vystyklais, o baltomis 
įkapių drobėmis, jo kūnelis kvepia laido-
tuvių aliejumi. Griūna, apvirsta įsitikinimai, 
žinojimai, įsivaizdavimai, suvokimas, kad 
yra visai kitaip, nei pasakojo tada, kai ruo-
šėmės priimti Dievo duonelę. Tos įkapės – 
vėl ženklas, kad Vaikelis mirs,  ženklas, kad 
jis prisikels dėl mūsų vilties ir dėl žingsnių. 
Sunkiai, skausmingai mokysimės tikėti.

Iš Betliejaus ir Jeruzalės sugrįžtam į savo 
namus. Dar vis tebelaukiančius. Kas mums 
dar liko? Vienas ramus vakaras prie stalo. 
Šviesus, tiesus, atviras, skausmingas kalbė-
jimasis. Vieni kitus dar apkabinsim. Prie 
to vienintelio stalo, prie ėdžių. Susitinkam 
ten, kur gyvenam dabar, švenčiam tai, kas 
dar liko. Trupinių apstybė. 

Justas Jasėnas

Lapkričio sniegas prie Šventosios... 
Alfredo Motiejūno nuotr.

ŽIEMĄ

Per baltutį šerkšną
braido baltos mintys. 
Ko gi ašara tikroji
slepiasi tamsoj?
Ko tikrasis skausmas
dangstosi šešėliais?
Teištirps kaip ledas
Kūčių šilumoj.

Iš pilnų aruodų
skanumynai renkas,
saldžios kalbos dūzgia
per dosnias vaišes.
Ką padėsi sielai
ant Kalėdų stalo,
jei nebeužtenka
tau pačiam savęs?

Erdvėje tuštybės
fejerverkai gęsta,
o širdy dar šviečia 
tėviškės langai.
Ties tavim sustojau,
ir mane užpustė,
kad galėčiau klausti, 
ar nesušalai.

Veronika Dikčiuvienė
1997
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GEOGRAFINIS POŽIŪRIS  
Į ANYKŠČIUS IR SUPANTĮ PASAULĮ

Lapkričio 17 d. 
Taip savo paskaitą Anykščių akademijoje 

pavadino Artūras Paltarackas – kartografas, 
Geografijos instituto darbuotojas, Vilniuje 
gyvenantis anykštėnas. Studijavo K. Stul-
ginskio universitete hidrotechniką, paskui 
karjera pasisuko kita linkme: sklypų mata-
vimai, geodezinės nuotraukos – ir dabar 
jau 18 metų dirba Geografinėse informaci-
nėse sistemose (GIS). Tai sritis, kur geogra-
fijos mokslas sujungtas su informacinėmis 
sistemomis.

Paskaitą svečias pradėjo nuo nuotrau-
kų: kaip seniau atrodė žemėlapiai, kaip jie 
virto tokiais, kokius dabar galime tyrinėti.  
Kiekvienas žemėlapis byloja savitą istori-
ją,  puikiai pasitarnauja atskleidžiant mūsų 
valstybės ir tautos nueitą kelią. 

Iš Anykščių akademijos dienoraščio

SVEČIAS – SU PULKININKO 
ANTPEČIAIS

Gruodžio 1 d.
Prieš savaitę (lapkričio 23 d.) minėjome 

Lietuvos karių dieną, tad dabar buvo pats 
tinkamiausias metas Anykščių akademi-
jos klausytojus supažindinti su Lietuvos 
kariuomenės struktūra, jos vadais.

Šią misiją maloniai sutiko atlikti buvęs 
ES karinio štabo žvalgybos direktorius, 
buvęs Generolo Jono Žemaičio karo aka-
demijos viršininkas, ilgametis diplomatinės 
tarnybos Afganistane darbuotojas, o dabar 
NATO Energetinio saugumo kompetenci-
jos centro direktorius, pulkininkas Ginta-
ras Bagdonas. Anykštėnams prisimintinas 
faktas: 1991-1994 m. jis vadovavo Savano-
riškosios krašto apsaugos tarnybos Panevė-
žio rinktinės Anykščių savanorių kuopai, 
vėliau – Anykščių rajono teritorinės gyny-
bos batalionui.

– Naudokitės proga, tokio karinio rango 
žmogus pas mus vieši pirmą kartą. Jis pui-
kiai išmano karo reikalus, žino tai, ko nera-
site nė vienam vadovėlyje“, – susitikimo 
pradžioje paragino Anykščių akademijos 
rektorius rašytojas Rimantas Vanagas.

Labai suprantamai, pasitelkęs vizuali-
nes priemones, pulkininkas supažindi-
no klausytojus su kariuomenės struktūra, 
šalies gynybos strategija. Didžiausią mūsų 
kariuomenės dalį sudaro Sausumos pajė-
gos, ir pagrįstai galime didžiuotis, kad joms 
vadovauja anykštėnas generolas majoras 
Almantas Leika. Ilgą laiką oro pajėgoms 
vadovavo kitas anykštėnas pulkininkas 
Artūras Leita, dabar Lietuvos kariuomenės 
Skrydžių saugos departamento direktorius. 
Pulkininkas Valdas Šiaučiulis, Lietuvos 
gynybos atašė, atstovauja Lietuvos Krašto 
apsaugos sistemai  Jungtinėje Karalystėje, 
dar vienas anykštėnas atsargos pulkinin-
kas Gediminas Grina – buvęs LR Saugu-
mo departamento generalinis direktorius. 
Anykštėnas ir generolas majoras Jonas 
Andriškevičius, pirmasis atkurtos Lietuvos 
kariuomenės vadas. 

– Kaip matote, Anykščiai – ne tik rašytojų 

kraštas! – žvaliai teigė G. Bagdonas ir kvietė 
akademijos klausytojus studijuoti karybos 
mokslą Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijoje ar papildyti savanorių gre-
tas, kurių Anykščiuose yra per 80. – Beje, 
žinutė jums, mieli akademijos studentai: 
kariams sudaromos išskirtinės sąlygos 
mokytis ir tobulėti, aš pats, kartu sudėjus 
visus mokymus, mokiausi penkiose valsty-
bėse šešerius metus, – sakė svečias.

Aptarę sausumos kariuomenės struktū-
rą, klausėmės apie Lietuvos karines oro, 
jūrų pajėgas ir Specialiųjų operacijų pajė-
gas. Ypač įdomu buvo sužinoti apie speci-
alių pajėgų vienetą „Aitvaras“, kuris vykdė 
ypatingai sunkias užduotis.

Daug sužinojome apie NATO „virtuvę“. 
Svečias provokuojamai paklausė, o kas gi 
NATO vadas? Nuskambėjus iš salės netei-
singam atsakymui, paaiškino, kad NATO 
vadovauja viso aljanso – 28 šalių – vado-
vai, taigi, ir mūsų prezidentė yra viena iš 
NATO vadų. 

Skaidrėse pulkininkas G. Bagdonas 
demonstravo įvairią šiuolaikinę karinę 
techniką ir amuniciją, bet pabrėžė, kad 
visų svarbiausias – žmogus, kurio pagrin-
dinė motyvacija – meilė gimtajam kraštui, 
bendrystė. Tik žmogus pajėgia kontroliuoti 
bet kokią situaciją. O kariai reikalingi tam, 
kad nereikėtų kariauti tikro karo, tai pats 
patikimiausias būdas užtikrinti taiką.

Svečias paskaitos metu aktyviausius 
klausytojus apdovanojo Lietuvos kario 
puodeliais, o mes savo ruožtu, dėkodami 
už paskaitą, įteikėme pulkininkui naujau-
sią Pasaulio anykštėnų bendrijos leidinį - 
anykštėnės Loretos Uzdraitės iliustruotą  A. 
Baranausko „Anykščių šilelį“.

Judita Skačkauskienė

Ir kokių tik žemėlapių nesama! Sieda-
mas temą su Anykščiais, A. Paltarackas 
parodė keliolika įvairiausią informaciją 
atspindinčių žemėlapių: pvz., kur didžiau-
sia Šventosios potvynių grėsmė, kokia 
demografinė anykštėnų padėtis, kur dau-
giausia sergama nuo peršalimo, dažniau-
siai nusikalstama (pažymėta aludė prie 
„Žiburio“ parduotuvės). Bene egzotiškiau-
si – mitinių būtybių žemėlapiai (Anykščių 
krašto tautosakoj populiariausios raganos 
ir velniai); žemėlapiai parodė ir tas vietas, 
kur  labiausiai skriaudžiama gamta, verčia-
mos šiukšlės.

Lektorius papasakojo apie didžiules 
žemėlapių sudarymo galimybes: nuo masi-
nių duomenų surinkimo iš kosmoso iki 
bepiločių lėktuvų-robotų panaudos karto-
grafijos tikslams.

Svečias palietė ir šių dienų aktualiją – 
parodė pabėgėlių srautus, prilygindamas 
upės tėkmei: ji kerta Viduržiemio jūrą, 
paskui upeliais pasiskirsto Europoje. Artū-
ras ragino nebūti kategoriškiems pabėgėlių 
klausimu: pasak jo, kadaise ir dabartinis 
„Anykščių akademijos“ rėmėjas Algirdas 

Avižienis su tėvais ir sesute ne savo noru, 
o karo genami emigravo į Vokietiją, paskui 
į Ameriką.

Teisingai atsakiusiems į jo klausimus 
lektorius padovanojo Google maps marš-
kinėlius.

– Mano paskaitos tikslas – ne kažko jus 
išmokyti, o paprasčiausiai supažindinti, 
kad tokia informacija ir tokie žemėlapiai 
egzistuoja viešojoje internetinėje erdvėje 
ir, esant reikalui, galite jais sėkmingai pasi-
naudoti. 

Kitaip tarus, lektorius „Anykščių akade-
mijos“ klausytojams įteikė ne žuvį, o meš-
kerę...

Geografas ir kartografas A.Paltarackas puikiai 
įrodė, kokie įvairūs bei naudingi gali būti 
internete esantys žemėlapiai.
Autorės nuotr.

Pulkininko G.Bagdono įdėmiai klausėsi ne 
tik būsimieji „akademikai“, bet ir apie tarny-
bą kariuomenėje galvojantys jaunuoliai. 
Autorės nuotr.
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Mykolo Riomerio universitetas kartu su Kauno anykštėnų draugi-
ja suorganizavo mūsų kraštietės suorganizavo Virginijos Juciūnaitės 
dailės parodą. Viešojo saugumo fakulteto Didžiosios salės sienas Vir-
ginijos darbai papuošė dar spalio mėnesį, bet dėl autorės sveikatos 
problemų susitikimą su ja teko atidėti iki lapkričio. 

...Po dienos darbų ši istorinė salė prisirinko pilnut pilnutėlė. Sus-
kambo kanklės, nuaidėjo Liaudos Vaitkūnaitės šiai progai sukurta 
daina. Fakulteto prodekanė Vaiva Zuzevičiūtė ir Viešųjų ryšių sky-
riaus vadovas Kęstutis Darulis padėkojo autorei už puikius kūrinius, 
o anykštėnams – už gražią iniciatyvą, kuri subūrė žmones ir atvėrė 
kelią į žmonių širdis.

V. Juciūnaitės biografija gana sudėtinga, neįprasta. Ji gimė Vilniuje, 
1979 m. baigė vidurinę mokyklą Anykščiuose. Kaune įstojo į Die-
viškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregaciją. Studijavo 
dailę. Dirbdama dailininke gamyklose, pogrindžio sąlygomis studija-
vo teologiją, vėliau dėstė tikybą vidurinėse mokyklose. Nuo vaikystės 
dainavo chore. Meilė muzikai atvedė į bažnyčios chorą, vargonų ir 
vokalo studijas. Nuo 1992 m. vargonuoja Vytauto Didžiojo bažnyčio-
je, kuri, kaip sako, tapo jos antrais namais. Čia rengiamos ir jos dai-
lės darbų ekspozicijos. Kuria poeziją, scenines pjeses, kuriose ir pati 

Istorinėje salėje – anykštėnės kūriniai

Išėjo Anykštėnas, dar galėjęs gyventi ir gyventi... Juozas Dailydė 
buvo tos kartos, kuri vadinama pirmąja nuo žagrės, atstovas, savo 
gyvenimo pavyzdžiu liudijęs gabaus kaimo vaiko siekį užkopti į aukš-
čiausią kalną, nutiesti tiesiausią kelią, padaryti svarbiausius darbus, 
apie kuriuos nuo mažens girdėjo tėvus tik pasvajojant.

Dvylika produktyviausių gyvenimo metų, nuo 1972-ųjų iki 1984-
ųjų, J. Dailydė praleido Anykščiuose, dirbdamas įtakingose pareigo-
se ir nuolat būdamas svarbiausių visuomeninių ir kultūrinių darbų 
sūkuryje. Būdamas vos 32-ejų, jis jau buvo paskirtas Anykščių rajono 
Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju, kuriam pavesta globo-
ti visą Anykščių krašto kultūros, švietimo ir socialinę sistemą, ir visą 
dešimtmetį tai buvo jo rūpestis, atsakomybė ir galimybė pasireikšti.

Tai jo akiratyje atsirado ir pradėjo plėtotis anykštėnų Žemiečių sam-
būriai ir šventės, iš kurių po poros dešimtmečių išaugo Pasaulio anykš-
tėnų bendrija. Tai jo rūpesčiu ir net rizika 1976 m. Anykščiuose buvo 
pastatyti nauji Kultūros rūmai. Kartu su tuometine Muziejaus direktore 
Terese Mikeliūnaite jis 1982 m. organizavo iškilmingas rašytojo Anta-
no Žukausko-Vienuolio 100-ąsias metines ir ta proga inicijavo pamin-
klo rašytojui statybą ant Šventosios kranto.

Tarp didžiausių jo projektų – ir ryškų kultūrinio turizmo proveržį 
Anykščių kraštui suteikęs Arklio muziejus. Juozas Dailydė, supratęs ir 
aktyviai parėmęs žemdirbystės profesoriaus Petro Vasinausko idėjas, 
1978 metais organizavo Arklio muziejaus steigimą Niūronyse ir vėliau 
buvo jo veiklos globėjas bei užtarėjas.

Tautvydas Kontrimavičius

Energingas, narsus kaimo vaikas, dirbęs mūsų kraštui
Juozui Dailydei atminti

***
Į mano gyvenimą J. Dailydė įsirėžė keistokomis aplinkybėmis. Po 

motinos mirties 1975 metais grįžau dirbti gydytoju į Anykščius. Mano 
specialybė tada buvo Odos ir veneros ligos. Lietuvoje, kaip ir viso-
je SSRS, buvo pradėjusi plisti veneros ligų epidemija. Komunistinė 
propaganda mums ir pasauliui kalė į galvas absurdiškus ir juokingus 
dalykus: sekso SSRS nėra, egzistuoja tik meilė partijai, tėvynei, na, dar 
šeimai. Nėra nei prostitucijos, nei viešnamių, nei paleistuvystės, nei 
seksualinių mažumų, nes mes tarybiniai, o visos tokios neigiamybės 
egzistuoja tik JAV, pūvančiame Vakarų pasaulyje. 

Kai šiandieną kai kurie žilagalviai tvirtina, esą anais laikais viskas 
buvo gražu, moralė „tvirta ir aukšta“, jie sako netiesą. Ne iš blogos valios 
– jie nežinojo tiesos. Draudžiama buvo skelbti duomenis apie vene-
ros ligų skaičių, plitimo tendencijas ir pan. Tikrovę žinojo tik Sveikatos 
apsaugos ministerija, medikai, aukštoji respublikos partinė valdžia. 

Norint suvaldyti veneros ligų protrūkį, buvo priimtas nutarimas įkurti 
rajonuose tarpžinybines komisijas kovai su minėtomis ligomis. Į jas turė-
jo būti įtraukti ir Odos- veneros ligų, ligoninių vyr. gydytojai, milicijos 
vadovai ir kt., o jiems vadovauti turėjo Vykdomųjų komitetų pirmininkai 
arba jų pavaduotojai. Tai nebuvo ideologinės komisijos, jų esmė buvo 
padėti gydytojams likviduoti užsikrėtimo pavojaus ir ligų plitimo židi-
nius. J. Dailydei teko nepavydėtina dalia būti šios komisijos pirmininku.

Bendra kalba su pirmininku atsirado nuo pirmojo pokalbio akis į 
akį. Jis nepabūgo viešumo, atsakomybės bei galimų nemalonumų. Jau 
pirmajame minėtos tarpžinybinės komisijos posėdyje ne vienas pir-
mąsyk išgirdo, kad vadinamosios „suomiškos” kolūkių, įmonių pirtys 
iš tiesų skirtos ne kolūkiečiams maudytis, o atlieka išgertuvių vietos, 
viešnamių, kuriose platinamos veneros ligos, funkciją. Kaip ir kai kurie 
kolektyvinių sodų nameliai. 

J. Dailydės supratingumo ir ryžto dėka gydytojui, vykstančiam 
epidemiologiniam darbui į židinius, niekada nebuvo vargo pasiimti 
kiek reikia milicininkų, medicinos personalo, laboratorijos darbuoto-
jų. Nelengvas buvo tas darbas, nemalonus: matydami žmonių nuos-
mukį, purvą, visi jautėme moralinį stresą. Jauni milicijos pareigūnai 
perbalę vykdė savo pareigą priverstinai veždami mums visokias visuo-
menės „atliekas“. Sutelktai padirbėjus, odos ir veneros ligų protrūkis 
rajone per porą trejetą metų buvo suvaldytas. 

Daug kas keitėsi Lietuvoje nuo to laiko, bet visada geru žodžiu 
miniu Juozą Dailydę. Yra darbų, už kuriuos nestatomi paminklai, neį-
teikiami ordinai, apie kuriuos vengiama kalbėti viešai. Tačiau laikas ir 
istorija prikelia juos iš užmaršties liūno, ir po mūsų gyvensiantys turė-
tų žinoti, kas ir kaip vyko Lietuvoje visais jos istorijos etapais, mokėtų 
vertinti, gerbti ir anuometinėmis sudėtingomis sąlygomis nuoširdžiai 
Anykščių kraštui dirbusius žmones.

Leonas Alesionka 

vaidina. 1997 m. išleido knygą „Ugninės galaktikos žiedas”. Mėgsta 
giedoti hebrajiškai ir piešti galaktikas...

Džiaugiamės ir mes, galėdami pristatyti Virginijos darbus plačiai 
auditorijai, pasidalinti įspūdžiais ir teigiamomis emocijomis.

Romas Pačinskas

Parodos autorei V. Juciūnaitei (centre, su gėlėmis) buvo skirta daug 
šiltų žodžių.

1988 m. lapkričio 11 d. Vakaras, lemtingas visiems Anykščiams: su 
Sąjūdžiu pasukęs, iš Kauno sugrįžęs J. Dailydė anykštėnų buvo sutik-
tas su džiaugsmu ir gėlėmis.
Alfredo Motiejūno nuotr.
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2016 m. sausis

1 d. Sukanka  80 metų, kai  Džiuguo-
se (Anykščių r.) gimė mokslininkė mate-
matikė Aldona Džiugaitė-Aleškevičienė- 
STATULEVIČIENĖ. Gyvena Vilniuje.

2 d. Sukanka 75 metai, kai Anykščiuo-
se gimė mokslininkas chemikas Rolandas  
KAZLAUSKAS. Gyvena Vilniuje.

– Sukanka 80 metų, kai Anykščiuose gimė 
kūno kultūros mokytojas, krepšinio treneris, 
sporto istorijos tyrinėtojas Povilas KŪGYS. 
Gyvena Anykščiuose.

3 d. Sukanka 85 metai, kai  Bebarzdžiuo-
se (Anykščių r.) gimė vertėja ir tekstologė  
Aldona Misiūnaitė-MICKIENĖ. Mirė 2012 m. 
Vilniuje, palaidota Kaune.

4 d. Sukanka 60 metų, kai Anykščiuo-
se gimė dailininkas skulptorius juvelyras  
Raimundas PADLECKAS. Gyvena Klaipėdoje.

6 d. Sukanka 105 metai, kai Maželiuose 

(Anykščių r.) gimė mokslininkas chemikas 
technologas Anicetas KAUŠPĖDAS. Mirė 
1978 m., palaidotas Andrioniškio kapinėse.

11 d. Sukanka 90 metų, kai Kavarske 
(Anykščių r.) gimė vienuolis pranciškonas  
Jonas ŠAKALYS – brolis Rafaelis. Nuo 1947 m. 
gyveno JAV ir Kanados vienuolynuose, dirbo 
su jaunimu, bendradarbiavo spaudoje. Mirė 
Kennebunke (Meino valstija, JAV) 2008 m.

15 d. Sukanka 60 metų, kai  Virsnyje 
(Anykščių r.) gimė menotyrininkė teatrologė 
Vida SAVIČIŪNAITĖ. Mirė 2011 m. Kaune, 
palaidota Viešintose. 

16 d. Sukanka 75 metai, kai  Geniūnuo-
se (Anykščių r.) gimė mokslininkas geologas  
Valentinas KADŪNAS. Gyvena ir dirba Vilniuje.

– Sukanka 110 metų, kai  Katlėriškiuose 
(Anykščių r.) gimė kunigas teologas ir poetas 
Jonas GUTAUSKAS. Mirė 1986 m. Kanadoje.

17 d. Sukanka 105 metai, kai Pamalaišyje 
(Anykščių r.) gimė rašytojas, vertėjas Stepas 
ZOBARSKAS. Mirė 1984 m. JAV.

18 d. Sukanka 70 metų, kai  Deveniuo-
se (Anykščių r.) gimė mokslininkas biologas 

ornitologas Bronius ŠABLEVIČIUS. Gyvena 
ir dirba Ignalinos rajone.

20 d. Sukanka 75 metai, kai  Kalveliuose 
(Anykščių r.) gimė ekonomistė ir kraštotyri-
ninkė Ona Staikūnaitė-GRITĖNIENĖ. Gyve-
na Vilniuje.

21 d. Sukanka 105 metai, kai Elmišky-
je (Anykščių r.) gimė kariškis Klemensas  
KAROSAS. Mirė 1955 m. JAV.

23 d. Sukanka 105 metai, kai  Žaliojoje 
(Anykščių r.) gimė aviakonstruktorius Balys 
KARVELIS. Mirė 1996 m. Vilniuje.

24 d. Sukanka 85 metai, kai  Naujasėdy-
je (Anykščių r.) gimė dailininkas skulptorius 
Vytautas ŠERYS. Mirė 2006 m. Vilniuje.

27 d. Sukanka 105 metai, kai Grigiškyje 
(Anykščių r.) gimė tautodailininkas medžio 
drožėjas, kryždirbys Povilas BUGAILIŠKIS. 
Mirė 1992 m., palaidotas Viešintose.

29 d. Sukanka 70 metų, kai 1946 m. sau-
sio 29 d. Narbūčiuose (Anykščių r.) gimė 
mokslininkas architektas Leonidas Pranas 
ZIBERKAS. Gyvena Vilniuje.

2050-ųjų IDILĖ

Kaip šviesu ir tyku,
Ir erdvu, ir gryna!
Jokio triukšmo nei vaikų,  
Nei susigrūdimo.

Eurais grįstu takeliu
Palei sraunų vandenį 
Pėdina du senuku,
Abu lyg palaiminti.

Iš už girios, iš už pelkės
Parsisiuntę pensijas,
Jie laimingi, su šlepetėm 
Brisdami į Šventąją...

Sueiliavo Rimantas Vanagas
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Apie gaidžius ir kultūrą
(iš Pupų Dėdės pastogės)

EGLUTĖ SKAROTA...

Eglutė skarota, eglutė žalia,
Kaip gera jai augt samanotam šile!
Nerūpi jai pensija, neskauda galvos
Dėl šiukšlių konteinerių ar šilumos...

Eglutė skarota, eglutė žalia,
Graži kaip lietuvė madų žurnale,
Arabai ir turkai ją lanko, auksais
Išpuoš, kad išrengtų visai...

Eglute skarota, eglute žalia,
Pamoki Žemaitės plačia skarele,
Kad ją pamatytų kalnai ir vanduo, 
Kad lėktų sūneliai ir dukros namo!..

TRISKART PO DU – IR 
VĖL NUO PRADŽIŲ…

1. Vyrai gieda kaip gaidžiai,
Moterys – neatsilieka,
Ir visi kartu gražiai
Tirpstame kaip sniegas.

Viskas taip labai gerai,
Mes tokioj Europoj,
Kad spalvoti burbulai
Ant pakaušio šoka.

2. Dieną naktį reginiai,
Šventės ir palydos, –
Visa Afrika juodai
Lietuviams pavydi...

Tiek kultūros ir menų
Neturėjom niekad,
Ir kišenėj – trupinių,
Žvirblio išperėtų…

3. Iš viduramžių didžių
Prisisėmę dvasios,
Nūn politikos gaidžių 
Gražbylystėj skęstam.

Ak, tėvyne milžinų!
Negi taip jau lemta:
Likti vabzdžio inkliuzu
Baltijos pakrantėj?


