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Karma lėmė man Indiją...

HAIDARABADO SPALVOS

Palikusi rudenišką Lietuvą, skridau į Delį, 
iš kurio kiek daugiau nei parą keliavau trau-
kiniu, gabendama lietuvišką maistą ir kitas 
gėrybes laukiantiems manęs – į Rytus nute-
kėjusiai sesei bei jos vyro šeimai – mano 
„indiškiems“ giminėms. Kelionė buvo sma-
gi, sutikau daug draugiškų bei smalsių žmo-
nių, besidominčių vakariečiais. Visi, žinoma, 
indai, nes Haidarabadas nėra turistinė vieta 
– per tris mėnesius mačiau tik kelis baltuo-
sius. Viena moteris kelionės pradžioje mane 
įspėjo niekam nepasakoti, jog keliauju vie-
na. Tačiau, liežuviui neapsiverčiant meluo-
ti,- gal dėl to atvirumo? – dauguma sutiktų 
kelionėje žmonių tapo draugais.

Indija – milžiniška, sunkiai aprėpiama 
šalis, kurios valstijos, regionai bei miestai 
labai skirtingi, spalvoti, margi. Ypač skiriasi 
šiaurės ir pietų Indija. Haidarabadas – pie-
tuose esantis miestas – pilnas žmonių, gatvės 
turgų bei turintis be galo juokingą (žinoma, 
mūsų, vakariečių, akimis žiūrint) gatvių eis-
mą, nes kai eini gatve (šaligatvių čia sunku 
rasti) turi labai atidžiai žiūrėti ir saugotis, kad 
nenutrenktų kokia mašina, besiirianti prieš 
eismą, autobusas, motociklas ar neįtikėtino 
senumo motoroleris, kurio vairuotojas ant 
kelių dar ir dėžę kiaušinių veža. Saugumas 
čia žmonėms tikrai ne pirmoj vietoj – šalis 
didelė, žmonių daug, visų nesužiūrėsi...

Žmonės – atrodytų – gyvena labai panašų 
gyvenimą į mūsiškį: gyvena butuose, eina į 
darbą, perka bei parduoda. Tik skirtumai 
tarp gyventojų kastų ar socialinių sluoks-
nių smarkiai skiriasi. Palei azijietiškai judrią 
gatvę galima pamatyti žmonių būstus, gul-
tus, visą jų gatvės dulkėse bei dūmuose 
skęstantį gyvenimą, kuriame tarp šiukšlių 
rausiasi šunys, vaikšto ar ropoja maži vai-
kai, o žmonės savo pastogėse gamina mais-
tą, miega, skalbia rūbus,  dirba – vienuose 
tokiuose namuose mačiau ant priekalo kala-
mus kažkokius įrankius, o kartais ten kūjais 
švaistydavosi ir vaikai.

INDIŠKA ŠEIMA 

Kadangi tapau šeimos nare ir jos dalimi, 
gyvenau indišku gyvenimo būdu. Indų šeimą 

Rūta Žebuolytė
Skaitytojams gal bus įdomu sužinoti, kad kelių pastarųjų PA numerių išvaizda bei pavidalas (maketas) gimė daugiau 
nei už 6 000 kilometrų nuo Anykščių – Indijoje.   
Ne kiekvienam pasiseka turėti giminių tolimoje Rytų šalyje, tačiau jei jau pasisekė – tiesiog būtina atrasti bei pažinti 
nematytą kraštą. Trys mėnesiai milijoniniame Indijos mieste Haidarabade (Hyderabad) pralėkė tarsi milžiniškas 
gėlių girliandomis bei dievukais apkarstytas sunkvežimis dulkėtame kelyje. Lieka dūmai bei smėlis – prisiminimai ir 
įspūdžiai, kurie ilgainiui nusėda, tad skubu dalintis šviežia patirtimi.

sudaro ne tik tėvai ir pora vaikų, kaip mes įpra-
tę manyti – tai tvirtais ryšiais susijusi kur kas 
didesnė grupė žmonių, ne tik gyvenančių po 
vienu stogu, bet ir nuolat besirūpinančių vieni 
kitais. Privatumo bei individualizmo čia gero-
kai mažiau nei Europoje. Neretai kartu gyvena 
tėvai, vaikai, seneliai, pusbroliai ir pusseserės, 
pulkeliai dėdžių ir tetų.

Taigi, gyvenome maždaug 9-10 žmo-
nių vienuose namuose – skaičius vis kinta 
– besikeičiančios samdytos tarnaitės, atva-
žiuojančios ir išvažiuojančios močiutės ar 
trumpalaikiai „įnamiai“ tokie kaip aš, bei vis 
netikėtai užsukantys svečiai.

Tokio gyvenimo – su vietiniais, kurie dar 
yra ir besirūpinanti, mielai savęsp priimanti 
šeima – privalumai man, europietei, buvo 
neįkainojama patirtis, kurios nebūčiau įgiju-
si, jei į Indiją būčiau atvykusi vien kaip turistė. 
Mačiau gyvenimą iš arti, valgiau kartu su jais 
tą be galo skanų bei aštrų azijietišką maistą, 
patyriau pas mus jau nykstantį besąlygišką 
rūpestį, gyvenau jų ritmu ir aktualijomis, ste-
bėjau šeimos santykius, giminių intrigas – tai, 
ką neretai tik filmuose galima pamatyti. 

VAIKŲ DARŽELYJE MOKIAUSI IR AŠ

Viena iš mano kelionės misijų – pagalba 
sesei jos pačios įkurtame privačiame vaikų 
darželyje. Taigi, dienas leisdavau su dai-
nelėmis, eilėraščiais, skaičiukais ir raidelė-
mis, spalvomis bei formomis, kurias pažin-
ti mokėme dvimečius ir trimečius vaikus. 
Mokomi vaikai angliškai, tačiau neretai tek-
davo naudoti vietinę – teligu – kalbą. Mažie-
ji indų vaikai, kaip ir visi pasaulio vaikai, 
žaidžiantys smėlio dėžėje, dainuojantys dai-
neles bei išdykaujantys, buvo mano pirmieji 
šios kalbos mokytojai, taigi mokėmės visi – ir 
jie, ir aš. Tokie žodžiai kaip „valgyk“ (tinu), 
„truputėlį palauk“ (agu končiom) ar „sėskis“ 
(kučio) skambėdavo kasdien, tad jų neįma-
noma neišmokti.

Apskritai Indijoje švietimo sistema pakan-
kamai griežta, vyrauja konkurencija tarp 
mokinių, studentų ir t.t. Taigi, darželis – vie-
ta, kur vaikai dar gali žaisti, pažinti pasaulį, 
auginti augalus, stebėti gyvūnus, draugauti 
vieni su kitais ir t.t., nepaskęsdami skaičiuose 
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Haidarabado gatvė -– ištisa egzotika, bent jau lietuviui.
Nuotr. iš asm. archyvo
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bei faktuose. Buvo be galo smagu padėti jiems tai daryti. Vis dar pri-
simenu ir pasiilgstu Kittu, Mohak, Aradhyos bei kitų mažų linksmuo-
lių, su kuriais praleidome daug laiko, žaidėme, dūkome ir mokėmės.

DAR VIENA INDIJOS PUSĖ

Sankranti – derliaus nuėmimo šventės proga – su šeima visą savai-
tę lankėme aplinkiniuose kaimuose gyvenančius gimines. Skambant 
dainoms iš indiškų filmų, važiavome septyniese nediduke mašina 
kelis šimtus kilometrų, stebėjome vandenyje skęstančius ryžių plotus, 
suverstas ant paklotų raudonas čili pipirų krūvas, baltuojančius medvil-
nės laukus, aštriais kaip skustuvai lapais cukranendrių bei plonų aukš-
tų eukaliptų giraites, mangų sodus bei žaliuojančius kukurūzų laukus. 

Už mūsų dulkėse driekėsi saulėta, suskilinėjusi bei dulkėta Indija: 
pakelės namukai palmių lapų stogais, keliu tingiai judančios buivolų 
bandos, ožkos, besiganančiomis sudžiūvusiose nupjautų ryžių ražie-
nose. Važiavome pro susidūrusius, tiesiog kelyje paliktus sunkveži-
mius, iš kurių pabirusi medvilnė, pro pakelėse vairuotojų išmestą 
maistą renkančias beždžiones, klydinėjančias kiaules. 

Netrukus su kitokia Indija pažindinausi jau kaimo pirkioj, pas dėdę 
Prasadą, kartu su giminaičiais sėdėdama ant kilimėlio, valgydama ryžius 
rankomis iš metalinės lėkštės, klausydamasi dėdžių ir tetų kalbų, supras-
dama tik vieną kitą žodį, toms mieloms tetoms kraunant dar kalną ryžių, 
čapati (chapatti) paplotėlių ar saldumynų į lėkštę. Jaučiausi kaip filme. 

Kiekvienuose aplankytų giminių namuose sariais apsirėdžiusios 
tetos, privaišinusios ryžiais bei saldumynais, atsisveikindamos uždė-
davo botu – raudoną tašką tarp akių, dovanodavo rūbų, medžiagos 
ar pinigų naujiems drabužiams pasisiūti. Jaučiausi keistai, tačiau čia 
taip elgiamasi su viešniomis, taip reikia, nes Indija – šalis, kur žmo-
nės atlieka savo pareigą, myli ir rūpinasi giminėmis, nors ir būtum 
devintas vanduo nuo kisieliaus. Nes taip Karma lėmė.

TIKĖJIMAI IR ATRADIMAI

Neįmanoma pamirši keistų indų dievų bei pirmykštes tautas pri-
menančios religijos su gėlėmis, giesmėmis, išdažytais kūnais, smil-

kalais, aukomis – kokosais, bananais. Religijos, apkaišytos mangų 
lapais, garbinančios kobras, karves, tulsi medžius – jiems statomi 
altoriai, aukojamos pudžos (pooja), deginama ugnis, šventykloje 
priimami palaiminimai iš šventųjų (swami) – juodai apsigerbusių, 
mėnesį pasninkavusių vyrų, besiruošiančių į piligriminį žygį bandant 
permaldauti dievą Ajapą. Su gėlių girliandomis bei giesmėmis į pili-
grimystę išlydėjome vieną jų – sesers vyro pusbrolį Vinodą.

Po trijų mėnesių indiško gyvenimo keliaudama traukiniu atgal, 
dalyvavau improvizuotame „religijų dialoge“ – tai labai iškalbin-
gas reiškinys, nes Indijoje gyvena visų didžiųjų religijų atstovai. Su 
pakeleiviais – žingeidžiu keliaujančiu induistu ir išmintingu politiku 
musulmonu sutarėme dėl vieno svarbaus dalyko: visi esame žmo-
nės, galime netrukdomai bendrauti bei dalintis patirtimi.

Pažinau vietos gyvenimą ne kaip meditavimą kalnų vienuolyne – 
daug kas idealizuodami būtent taip įsivaizduoja Rytus. Gyvenimas 
Azijoje gali pavirsti meditacija savyje, kai bandai kantriai  pakelti kul-
tūrinius skirtumus, nesipiktinti, priimti. Tik tuomet įmanoma medi-
tuoti ir tobulėti gyvenant tarp žmonių.

Mano manymu, tai vienas iš svarbiausių dalykų – pažinti, priim-
ti kitas kultūras, stebėtis bei žavėtis jomis, tuo pačiu metu neatsisa-
kant savosios. Keliaudama namo į pasiilgtą Lietuvą, pradėjau skai-
tyti bei gilintis į bendrakeleivio Adilo dovanotą Mahatmos Gandžio 
(Mahatma Gandhi) autobiografiją.

Atkelta iš 1 psl.

Karma lėmė man Indiją...

1938-ųjų vasario 16-ąją Anykščių miesto 
bendruomenė užgniaužusi kvapą klausėsi, 
kaip po salę pasklinda muzika, į sceną užko-
pus aštuonerių metų Gražinutei – manufaktū-
ros prekių parduotuvės savininko Prano Ručio 
dukrai. Pirmąkart ji kopė į sceną ypatinga pro-
ga – miestelėnams minint Lietuvos valstybės 
20-metį Vyskupo A. Baranausko vardu pava-
dintoje Anykščių parapijos salėje. Toji salė 
netoli bažnyčios buvo pastatyta kaip tik tais 
metais, kai Ručiai, jau auginę sūnų, sulaukė 
naujagimės mergaitės ir pakrikštijo ją Agnietės 
Gražinos vardais. 

Anykštėnės kelionė muzikos ratu
Tų Vasario 16-osios iškilmių proga 

pasipuošę koncerto dalyviai, kaip tuomet 
būdavo savaime įprasta, nusifotografavo ir 
atminimo nuotraukai. Tarp 57 anykštėnų, 
tilpusių į tą istorinį kadrą, dauguma yra Šau-
lių choro dainininkai, jų veidai ir vardai jau 
išblukę atmintyje.

Tačiau antroje eilėje pačiame centre paso-
dintos Ručių Gražinutės veidas ir šiandien len-
gvai atpažįstamas. Tiesiai už jos sėdi pagrindi-
nis to koncerto organizatorius ir Šaulių choro 
vadovas muzikos mokytojas Stasys Puodžiū-
nas. Šalia jo nuometu pasipuošusi tuometinio 

Anykščių pašto virši-
ninko Broniaus Bručo 
žmona Eleonora Bru-
čienė, toliau – Anykš-
čių girininkas Jurgis 
Rimkus ir Anykščių 
progimnazijos direk-
torius Tomas Glodas. 
Kitapus S. Puodžiūno 
prisėdusi žymiausio 
Anykščių verslininko 
Balio Karazijos žmo-
na Ida Ema Karazijie-
nė, o šalia jos aukštu 
stotu iškyla Anykščių 
policijos nuovados 
viršininkas Vladas 
Zalatorius.

Nuo to žiemos 
praėjus 77-eriems 
metams, šiemet vasa- Tautvydas Kontrimavičius

G.Ručytę-Landsbergienę sveikina PAB atsto-
vės B. Lukaitienė ir R. Babelienė. 
Danutės Janušytės-Karčemarskienės nuotr.

Darželyje šventėme Indijos Respublikos dieną. Autorė – dešinėje.
Nuotr. iš asm. archyvo

rio 15-ąją toji pati Gražina Ručytė, tik jau 
žinoma pianistė koncertmeisterė Landsber-
gienė, vėl prakalbino juodus ir baltus klavišus 
toje pačioje Vyskupo A. Baranausko salėje – 
dabar Sakralinio meno centre. Kiti klausyto-
jai, kitas repertuaras – tik siekis pradžiuginti 
gera muzika gimtinės klausytojus, Valstybės 
sukaktį pažyminčius, išliko toks pat stiprus.

O šalia muzikos – ir kitos dovanos. Su šia 
savo vaikystės nuotrauka lyg muzikinio kelio 
pradžios liudijimu šiemet sausiui baigiantis 
85-metį pasitikusi G. Ručytė-Landsbergienė 
prisistatė ir Vilniaus publikai. Ten ji papra-
šė klausytojų aukoti vaikams, kurie dabar 
mokosi muzikos. Visas sostinėje surinktas 
aukas – 277 eurus ir 20 centų – pianistė atve-
žė į gimtąjį miestą ir perdavė Anykščių muzi-
kos mokyklai, įpareigodama praturtinti šios 
mokyklos biblioteką natų leidiniais.

iš G. Ručytės-Landsbergienės asmeninio albumo.
Istorinė 1938-ųjų nuotrauka.
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Anykštėnų 
knygų derlius

Audronė Berezauskienė

Vasario 12 dieną jau šeštą kartą vyko 
Anykščių akademijos užsiėmimas Anykš-
čių akademijoje. Rektoriumi tituluojamas 
rašytojas R.Vanagas pristatė „akademikams“ 
vieną garsiausių anykštėnų, puikiai pažįs-
tantį gamtą, išmanantį jos mokslus – „Gam-
tos riterio“ apdovanojimą pelniusį dr. Bronių 
Šablevičių. Šis žmogus baigęs net du aukš-
tuosius mokslus: istoriją ir biologiją, o žemės 
ūkio technikume įgijęs sodininko ir darži-
ninko specialybę. Svečias – ne tik žinomas 
mokslininkas, jis puikiai valdo ir plunksną 
– parašė visą krūvą mokslo populiarinimo 
knygų. Šįkart jis atvyko paskaityti paskaitos 
„Anykščių krašto miškuose ir vandenyse“.

Taip iškilmingai pristatytas, dr. Bronius 
Šablevičius kukliai pastebėjo, jog mokslas 
– ne prabanga, o greičiau savęs ieškojimas; 
prisilietus prie skirtingų mokslų, gyvenimas 
tampa daug įdomesnis.

Pasakodamas apie Anykščių miškus, lek-
torius detaliai aiškino apie Šimonių girios, 
Dabužių ir Romuldavos, Troškūnų miškų 
augmeniją ir itin turtingą gyvūniją. Mūsų 
krašto miškai – tai beveik botanikos sodai ir 
draustiniai, nes labai daug augalų ir gyvūnų 

Anykščių akademija: matykite ir girdėkite!

2015 m. vasario 25 d. Vilniuje mirė Šilinės kaime gimęs, 95-uosius 
bebaigdamas žymus fotografas, nuo 1970 m. Lietuvos fotomeninin-
kų sąjungos narys Juozas Polis. 1939 m. per Šv. Antano atlaidus Lėne 
(Ukmergės r.) jis fotografavo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 
viešnagę gimtinėje. Nuo 1956 m. J. Polis fotografuodavo į Lietuvą 
atskridusius ar traukiniais atvykusius oficialius svečius, įamžino užsie-
nio lietuvių viešnagių ir susitikimų akimirkas. Jo nuotraukų objektai 
buvo dailės kūriniai, vitražai, teatrų spektakliai, Lietuvos kraštovaiz-
dis. Atgimimo metais J. Polis įamžino masinius Sąjūdžio renginius, 
Baltijos kelią, fotografavo Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą (1988 
m.), Sausio 13-osios aukų laidotuves (1991 m.), buvo oficialus popie-
žiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje fotografas (1993 m.) J. Polis 
surengė gausybę fotoparodų, parengė ir išleido vertingų fotografijų 
albumų, kaip antai: „Gimtoji žemė Lietuva“, „Atgimstanti Lietuva“, 
„Einu per Lietuvą“, „Malda Lietuvai“, „Lietuva – Tėvynė mūsų“ ir kt. 
Pluoštas jo nuotraukų buvo išspausdintas ir Pasaulio anykštėnų ben-
drijos  parengtame albume „Puokštė Anykščiams“ (2009 m.) 

Sudie Juozui Poliui

PA inf. 

KETVIRTOJI... 

Viešintos turi ištikimų savo kraš-
to tyrėjų. Vienas jų – Tautvilis Uža, 
kraštotyrininkas, fotografas, visuo-
menininkas, jau keli dešimtmečiai 
išvykęs iš Anykščių krašto, bet 
nuolat čia sugrįžtantis. Jis kaupia, 
užrašo praeities ir šiandienos įvy-
kius, renka medžiagą apie iškilius 
kraštiečius, fotografuoja kultūros, 
istorijos ir tautodailės paminklus bei jų kūrėjus.

2008 m. T. Uža išleido knygą „Viešintiškių pražydinta žemė“, 2010 
m. – „Iš širdies – viešintiškiai“, 2012 m. – „Talentingieji viešintiškiai“. 
2014 m. pasirodė jau ketvirtoji kraštotyrininko knyga apie Viešintų 
kraštą. Šį kartą visą dėmesį autorius skyrė Viešintų mokyklos istorijai. 
Daugiau nei 500 puslapių knygoje „Viešintų mokykla lyg vakar palik-
ta“ spausdinamos Viešintų vidurinės mokyklos abiturientų ir mokytojų 
nuotraukos, prisiminimai apie mokyklos direktorius, mokinių prisimi-
nimai apie metus, praleistus mokykloje. Čia skaitytojai ras ir Viešintų 
mokyklos himną, miestelio 1952 metų žemėlapį su paaiškinimais. 

jau Raudonojoje knygoje, kai kas įtrauk-
ta net į Tarptautinę Raudonąją knygą, bet 
Anykščių miškuose dar galima aptikti. Kaip 
antai grybas taukis net 60 metų buvo din-
gęs iš mokslininkų akiračio, bet dabar jau 
aptinkamas mūsų miškuose. Išnykę žalvari-
niai paukšteliai, kuriuos aptikdavo Rubikių, 
Niūronių miškuose, bet, parodžius nuo-
trauką, viena gimnazistė pastebėjo, kad jų 
sodyboje prie Viešintų šių paukščių porelė 
gyvenusi bene trejus metus. 

Gamtininkas kvietė gimnazistus nebūti 
abejingiems supančiai gamtai, jos grožy-
bėms. „Nereikia būti akliems, tampame 
suaugusiais ir nieko nebematom, o tai – 
nepaprastai turtingi dalykai. Kas tu toks, jei 
tampi aklas, išėjęs iš komfortiškos kompiute-
rio zonos? – retoriškai klausė B.Šablevičius.

Susitikimą baigė gražiu kvietimu: žiūrė-
kite, matykite ir girdėkite!

Vasario 26 d. vyko jau 7-tas Anykščių 
akademijos užsiėmimas. Ką tik šventėme 
Vasario 16-ąją, čia pat kita brangi mūsų 
Tėvynei Kovo 11-oji, tad nutarėme, kad 
mokymo programoje būtinai turi rastis vie-
ta susitikimui su Nepriklausomybės kovų 
dalyviu, partizanu Jonu Kadžioniu.

Svečias buvo labai laukiamas J. Biliūno 

Sausio 13-osios aukų laidotuvės.
Juozo Polio nuotr. iš PA archyvo.

Nors J. Kadžioniui 86-eri, iš jo liete liejosi 
patriotinės poezijos posmai.
Juditos Skačkauskienės nuotr.

Pats knygos autorius, prisimindamas mokyklos laikus, vaizdžiai piešia 
anuometinį mokyklos vaizdą: „Mokėmės senose patalpose be jokių 
patogumų. Nebuvo vandentiekio. Žiemą klases šildydavo malkomis 
kūrenamos stačiamalkės koklinės krosnys. Tualetai buvo lauke iš len-
tų sukaltose patalpose, saugomose nuo vėjo. Visi džiaugėmės, kad 
turime nors tokias patalpas, nes labai norėjome mokytis. Mokyklą lai-
kėme lyg šventove. Labai gerbėme mokytojus ir mokyklos persona-
lą. Kiek darbo įdėdavo darbininkės, valytojos. Ryte, atėję į mokyklą, 
jau rasdavome krosnis iškūrentas, išplautas klasių grindis, žiemą prie 
mokyklos nuvalytą sniegą. Per pamokas į mokytoją kreipdavomės 
„Tamsta mokytojau“. Visi buvome jauni, pilni energijos, mėgome 
pažaisti, o kartais nelabai tinkamai paišdykauti...“.
Šių dienų jaunasis skaitytojas, žvelgdamas į tokią mokyklos praei-
tį, tikriausiai pagalvotų, jog tai buvo labai seniai... O autoriui tokia 
mokykla – lyg vakar palikta. Knygos pabaigoje T. Uža abėcėlės seka 
pateikė Viešintų mokykloje dirbusių mokytojų sąrašą, pažymėdamas 
ir kokį dalyką kokiais metais tas mokytojas dėstė. Pateiktas ir išsamus 
naudotos literatūros sąrašas. Knyga gražiai apipavidalinta, išleista 
kietais viršeliais.
Pirmajame viršelyje – Viešintų mokyklos, veikusios po karo iki 1965-
1966 m. ir naujojo mokyklos pastato, iškilusio 1984 m., nuotraukos bei 
mokyklos direktorių atvaizdai. T. Užos ketvirtoji knyga skirta Viešintų 
vidurinės mokyklos 1-osios abiturientų laidos 60-mečiui paminėti. 
Ir paskutinioji žinia: už aktyvią kraštotyrinę veiklą T. Uža ką tik 
apdovanotas G. Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.
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Kovas
6 d. Sukanka 55 metai, kai Ramanavoje gimė mokslininkė 

kalbininkė, literatūros kritikė Silvija LAURENČIKAITĖ. Gyvena ir 
dirba Švedijoje bei Vilniuje.

– Sukanka 65 metai, kai  Dauguose (Alytaus r.) gimė gydytojas 
chirurgas, savivaldos organizatorius Giedrutis KLIMKEVIČIUS. 
Nuo 1975 m. iki šiol gyvena ir dirba Anykščiuose.

9 d. Sukanka 255 metai, kai Astrave (Margėnuose, Rokiškio r.) 
gimė dvasininkas, kunigas ir poetas Antanas STARZDAS. Tarnavo 
Jurgiškyje ir Papiliuose, gyveno kitose Anykščių rajono vietovėse, 
mirė 1833 m. Kamajuose (Rokiškio r.), ten ir palaidotas.

– Sukanka 65 metai, kai Anykščiuose gimė dailininkė tekstili-
ninkė, gobelenų kūrėja Valerija PURLYTĖ. Gyvena, dirba ir kuria 
Vilniuje.

17 d. Sukanka 125 metai, kai Svėdasuose gimė muzikantas 
pianistas, chorvedys ir muzikos pedagogas Stasys KALVAITIS. 
Mirė 1976 m. JAV.

21 d. Sukanka 95 metai, kai Šapyje gimė muzikos pedagogas ir 
chorvedys Ipolitas DAILIDĖNAS. Mirė 2008 m. Plungėje, palai-
dotas Ukmergės Dukstynos kapinėse.

28 d. Sukanka 90 metų, kai Latavoje gimė agronomas, kaimo 
veiklos organizatorius Alfonsas GIEDRAITIS. Mirė 2007 m. Ėriš-
kiuose (Panevėžio r.), ten ir palaidotas.

29 d. Sukanka 70 metų, kai Butėnuose gimė mokslininkė che-
mikė technologė Vida Judita ŠUKYTĖ. Gyvena ir dirba Kaune.

30 d. Sukanka 90 metų, kai Piktagalyje (Anykščių r.) gimė inži-
nierius miškininkas Povilas BALIŪNAS. Nuo 1951 m. gyvena 
Vilniuje.

 – Sukanka 85 metai, kai Anykščiuose gimė kunigas ir visuome-
nininkas Vytas A. MEMĖNAS. Gyvena Ilinojaus valstijoje (JAV).

,

AK, TIE SEMINARAI...

Pagal Reginą Stumburienę

Visokių būna seminarų, naudingų ir 
nelabai. Kartais net pagalvoji, ko išvis į juos 
važiuoti? Ką darysi, sėdim. Klausomės ne 
tiek lektoriaus, kiek kas ką aplinkui šneka. 
Vienas vyriškis klausia kaimyno: 

– Ko čia atvažiavai?
– Tai kad daugiau nebuvo kam...
Įsijungia dar kitas:
– O man žmona prieš išvažiuojant pata-

rė: jeigu ten bus karšto vandens, nepraleisk 
progos, nusimaudyk!

Tuo tarpu Zita iš Pakruojo nusižiovavus 
sako: 

– Miegs ein – nebegaliu! Gal jau pen-
kiolika kartų buvau užmigus. Prasimerkiu 
– lektorius nematyts! 

KONCERTAS SEIME

Nuvažiavom į Seimą koncertuot. Kaip 
žinot, norint patekti vidun, reikia praeiti pro 
budintį, o ten peršviečia rankines, krepšius. 
Maža ką provincijos moterys nešas, o dar 
reiks užkąst, užsigert... Viena kaimietė buvo 
pasiėmus duonriekį peilį – mažesnio namie 
nerado. Budintis klausia:

– Kas čia?
– Kaip tai kas? Peilis!
– Kam? 
– Lašiniams pjaustyt! 
– Teks palikt!
– Gerai, tik mums bus problemų dėl 

pjaustymo...
Budintis klausia kitos moters:
– O kas čia?
– Gertuvė. Nu, ant drąsos...
Tą praleido. Kai grįžom, peilį, aišku, 

grąžino. Paskui pusę kelio juokėmės, pri-
simindamos Seimo ekrane išlindusį vaizdą 
– tokio tikro, ilgo, kaimiško peilio Seimas 
tikriausiai dar nebuvo matęs!

MOBILUSIS...

Pagal Vilmą Paulauskaitę

Kultūros rūmų salėje koncerto metu 
sučirškia mobilusis telefonas. Moteris apsi-
dairo, žudančiu žvilgsniu nužvelgia kai-
mynus: kieno?! O telefonas vis zirzia. Ačiū 
Dievui, sako moteris draugei, savo palikau 
namie, būtų tokia gėda! Telefonas skamba 
toliau, šnairuojančių vienų į kitus daugėja. 
Moteris klausiamai sužiūra į savo rankinuką. 
Įkiša ranką, žvilgteli... „O, – lyg niekur nieko 
sako draugei, – mano vyras atsirado! Vadi-
nas, dar myli!..“   

gimnazijoje, mokytoja Dalia Andriuškevi-
čienė paprašė, kad Jono Kadžionio pasako-
jimo norėtų pasiklausyti ne tik nuolatiniai 
Anykščių akademijos klausytojai, bet ir kiti 
gimnazistai, tad į gimnazijos salę sugužėjo 
per 150 moksleivių.

Jonas Kadžionis, Bebrūnuose gyvenantis 
garbaus amžiaus mūsų kraštietis, apsirengęs 
karine uniforma, pasitempęs, pasidalino su 
jaunuoliais savo turtinga patirtimi: „Mano 
išsilavinimas – keturios Pienionių mokyklos 
klasės ir Sibiro universitetai, kur kalėjau 25 
metus“. 

Svečias papasakojo apie partizanavimą 
miškuose, apie kritusius draugus, su ypatin-
ga meile kalbėjo apie merginas – partizanų 
ryšininkes, kurios, nebodamos kankinimų 
ir pažeminimų, aukojo savo jaunystę dėl 
Tėvynės laisvės. Į pasakojimą nuolat įterp-
davo partizanų kūrybos eilių, dainų posmų,  
savo kūrybos eilėraščių. Apibūdindamas 
kovų draugus, pasirėmė popiežiaus Jono 
Pauliaus II citata: „Šitie jaunuoliai – ne tik 
kankiniai, bet ir šventieji. Ne už juos, bet į 
juos reikia melstis“.

Atsisveikindamas Jonas Kadžionis sakė: 
„Esu labai laimingas žmogus, išsipildė visos 
mano svajonės, netgi viršijo troškimus. Nie-
kad, net sapnuose, negalėjau pagalvoti, kad 
atgausime Nepriklausomybę, ir tai prilyginu 
stebuklui. O stebuklo anuliuoti negalima, 
tad džiaukimės ir saugokime, vertinkime 
savo laisvę“.

Po susitikimo svečias buvo apipiltas klau-
simais, gimnazistai vartė jo šeimos albumą, 
kovų draugų nuotraukas, apžiūrinėjo trem-
tyje sumeistrautą dėžutę. Gimnazistai sve-
čiui įteikė geltonų rožių – tai viena mūsų 
vėliavos spalvų, reiškianti saulę ir viltį.

Anykščių akademija: 
matykite ir girdėkite!

Atkelta iš 3 psl.

Judita Skačkauskienė,
PAB ats. sekretorė
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