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

Rugsėjo 16 d. vyko Vilniaus anykštėnų sambūrio (VAS) supla-
nuota Pagarbos ekspedicija, skirta 1917 metų Vilniaus konferenci-
jos delegatams anykštėnams pagerbti. Kartu su Pasaulio anykštėnų 
bendrija (PAB) organizavome šiai progai skirtą istorinę konferen-
ciją ,,Anykštėnai – Lietuvos Respublikos aušros liudininkai“. Šie 
išskirtiniai renginiai buvo skirti Valstybės šimtmečiui. 

Ekspedicijoje ir konferencijoje dalyvavo Lietuvos Nepriklauso-
mybės akto signatarai, Lietuvos kariuomenės atstovai, vietos seniū-
nai ir bendruomenė, jaunimas, ekspediciją organizuojant talkinęs 
Anykščių rajono meras K.Tubis, savivaldybės administracijos vado-
vai, PAB nariai.  

Šių metų vasarį VAS, keturioliktą kartą švęsdamas Vasario 
16-tąją Signatarų namuose, minėjo Vilniaus konferencijos šim-
tmetį. O kokiais reikšmingais darbais mes pasitiksime Valstybės 
šimtmetį? Pavasarį, pasidairius į Vasario 16-osios klubą, keliaujantį 
signatarams reikšmingomis vietomis, kilo idėja artėjančio Lietuvos 
100-mečio proga pagerbti Vilniaus konferencijos delegatus anykš-
tėnus aplankant jų gimtines, kapus. 

Birželyje VAS tarybos posėdyje vieningai nusprendėme organi-
zuoti kelionę po Anykščių rajoną, ieškoti anykštėnų konferencijos 
delegatų gyvenimo ir veiklos pėdsakų. Žinių apie dalį šių garbių 
kraštiečių buvo nedaug, ypač apie svėdasiečių ir debeikiečių dele-
gatus. Kreipėmės į seniūnus V. Neniškį ir A. Simonavičių, jie paža-
dėjo paramą. 

Jutome, kad mūsų, visų VAS tarybos narių, idėja sulaukė susi-
domėjimo, nors pradžioje abejojome, ar ne per drąsu Sambūrio 
narius kviesti kelionei į Kalvelius, Latavėnus ir t.t. – į tokias vietas, 
kur keliautojų autobusas retokai užsuka. O kai akademikas A.Tyla 
pasiūlė PAB pirmininkui prof. T. Ladigai tą pačią dieną surengti dar 
ir konferenciją, kelionės laikas sutrumpėjo, o jos pabaiga tapo fik-
suota – t. y. konferencijos pradžia. Teko minučių tikslumu sudaryti 
maršrutą ir pačią kelionę ne tik pavadinti ,,Pagarbos ekspedicija’’, 
bet ir pakeisti jos formatą. Nebeliko laiko pasigrožėjimui žymiai-

Anykštėnai – Lietuvos Respublikos aušros liudininkai

siais Anykščių turizmo objektais, sutrumpėjo numatytų susitikimų 
su vietos anykštėnais laikas – pagrindinis dėmesys buvo skirtas 
delegatų pagarbai. 

O anykštėnai – kokie nuostabūs žmonės, koks jų nuoširdumas 
ir šiluma bendraujant, kokios gražios rudenėjančios sodybos, 
keliai! Visa tai neapsakomai džiugino. Pagarbos ekspedicija, nors 
tai buvo rizikingas eksperimentas, dėka visų organizatorių, visų tal-
kininkų ir visų dalyvių – pavyko. 

Pavyko ir istorinė konferencija, anykštėnams dar kartą įrodžiu-
si, kad reikšmingi mokslininkų pranešimai ne tik svarbūs, bet ir 
įdomūs. O tokią sėkmę lėmė mūsų vieningumas, geranoriškumas 
ir noras padaryti kažką išskirtinio, o taip pat konferencijos organi-
zatorių prof. T. Ladigos, R. Babelienės, G. Ražansko išmanumas. 

Mes pagerbėme ne tik delegatus. Pagerbėme Lietuvą, pagerbė-
me Anykščių rajoną, pagerbėme kraštiečius anykštėnus, pagerbė-
me visus tos šventės dalyvius. Save pagerbėme ir pamatėme, kad 
tikrai turime kuo didžiuotis ir džiaugtis.

Ekspedicija į šlovingą praeitį

Dar šių metų žiemą Signatarų namuose 
Vilniaus anykštėnų sambūryje minint Vasa-
rio 16-ąją, A. Tyla perskaitė pranešimą, 
atkreipdamas dėmesį į tai, kad 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto paskelbimas buvo glaudžiai susijęs su 
1917 m. rugsėjo 18-22 d. Vilniuje vykusia 
Lietuvių konferencija. 

Ypatingą dėmesį A. Tyla skyrė Vilniaus 
konferencijoje dalyvavusiems anykštė-
nams. Iš 222 į konferenciją atvykusių daly-
vių anykštėnų būta 10 (kai kuriuose liu-

dijimuose nurodoma 14): Juozas Baleišis 
(60-metis ūkininkas iš Svėdasų), Vytautas 
Didžiulis (Sankt Peterburgo universiteto 
studentas iš Griežionėlių, 35 m.), Steponas 
Kairys (inžinierius iš Užunvėžių, 41 m.), 
Juozas Mikuckis (ūkininkas iš Svėdasų, 47 
m.), Juozas Okuličius (inžinierius iš Latavė-
nų, 40 m.), Juozapas Pavilonis (prekybinin-
kas iš Anykščių, 47 m.), Juozas Sabalys (iš 
Svėdasų, mokęsis kunigų seminarijoje, 57 
m.), Kazimieras Steikūnas (ūkininkas iš Kal-
velių, 52 m.), Jonas Šurna (Anykščių klebo-
nas, 52 m.), Juozas Žvirblis (iš Mikniūnų, 
59 m.)

Svarbu paminėti, kad 1917 m. rugsėjo 
18 d. A. Smetonai atidarius konferenciją, 
pirmajam ir vėlesniems posėdžiams pir-
mininkavo anykštėnas S. Kairys. Kaip tik 
šio Vilniaus konferencijos dalyvio, Vasario 
16-osios akto signataro, lietuviškos social-
demokratijos kūrėjo gimtinę Užunvėžius 
(Kurklių sen.) Pagarbos ekspedicijos daly-
viai ir aplankė pirmiausia. 

Į Užunvėžius pagerbti S. Kairio atvyko 
Vilniaus anykštėnai, vietos bendruomenė, 
Lietuvos kariuomenės atstovai, Kurklių S. 
Kairio pagrindinės mokyklos mokiniai ir 
mokytojai, seniūnas A. Jurkus, rajono meras 
K.Tubis, iš mūsų krašto kilęs pulkininkas, 
NATO kompetencijos centrų pirmininkas 

Regina SMETONAITĖ, 
VAS pirmininkė, ekspedicijos vadovė

Jurga ŽĄSINAITĖ

Nukelta į 4 p.

Pulkininkas Gintaras Bagdonas stebėjosi, kaip 1917-ųjų metų sąlygo-
mis delegatai sugebėjo laiku pasiekti Vilnių.
Irmos Randakevičienės nuotr.
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Ne kartą skaitėme ir girdėjome apie 
Kijeve gyvenančio istoriko, verslininko, 
„Baltija druk“ leidyklos vyr. redaktoriaus, 
Anykščių Garbės ambasadoriaus Ukraino-
je Virginijaus Strolios pastangas meniškais 
ženklais įamžinti bei išgarsinti gimtąjį Lata-
vos kraštą. Jo dėka atsitiko tikri stebuklai: 
„prisikėlė“ kelių senųjų kaimų – Pienaga-
lio, Kiaušagalio, Karčių, Bareišių – kapinės, 
pagerbtas pirmųjų Lietuvos savanorių šau-
lių už laisvę pralietas kraujas, atgijo turistų, 
Siauruko keleivių, dviratininkų vis dažniau 
lankomas kelias istorinėmis vietovėmis. 

Vasarą V. Strolios iniciatyva buvo įgy-
vendintas A.Baranausko ir A.Vienuolio-
Žukausko memorialinio muziejaus pro-
jektas, ne tik supažindinęs anykštėnus 
su pasaulyje garsiu ukrainiečių rašytoju 
Andrejum Kurkovu, bet ir suteikusiu progą 
pačiam rašytojui sužinoti daug naujo apie 
Anykščių kraštą. Anykščių miesto šven-
tės metu prie A.Baranausko klėtelės buvo 
pristatytas naujas ir jau į lietuvių kalbą bai-
giamas išversti jo naujausias romanas „Šen-
geno istorija“, kuriame gausu meniškų bei 
modernių Pienagalio gyvenimo atspindžių. 

Paminklas Mindaugui ir... mums

Pasaulio nepaliaujama ypatybė yra keis-
tis. Tas keitimasis ypač ryškus lyginant su 
vertybėmis, kurios yra amžinos ir perduo-
damos per šimtmečius į ateitį. Šis kaitos 
ir stabilumo santykis labai ryškus Jubiliato 
prof. akademiko Algirdo Avižienio gyveni-
me. 

Žvelgiant į istorinį lietuvių tautos kelią, 
nesunku išskirti vertybes, kurias kaip amu-
letus mūsų tauta nešiojo šimtmečių kelyje, 
perduodama tai iš kartos į kartą. Tokios 
vertybės yra: prisirišimas prie valstybinės 
laisvės; tikėjimas; meilė gimtajai lietuvių 
kalbai; darbštumas; šeimyninis gyvenimas 
ir siekis pažinti pasaulį, mokytis jį suprasti 
ir keisti.

Profesorius šias vertybes paveldėjo iš 
Anykščių ir Avižienų giminės moralinės 
auros. Nebrendant į giminės gilią praeitį, 
užtenka priminti Rimanto Vanago knygoje 
„Avižienio algoritmas“ minimą 1863 m. 
sukilimo tremtinį Gasparą Avižienį. Tai ir 
būtų valstybinės laisvės vertybės puoselė-
jimo šioje giminėje XIX amžiuje „amba-
sadorius“. O jau Profesoriaus tėvas Anta-
nas Avižienis dalyvavo valstybinės laisvės 
iškovojime. 1918 m. rudenį jis darbavosi 
atkurtos Lietuvos Anykščių valsčiaus komi-
tete. 1919 m. pavasarį prie Kurklių sutikęs 
gen. Kazio Ladigos vadovaujamą Lietuvos 
kariuomenę, vejančią iš Lietuvos Sovie-
tų Rusijos raudonuosius pavergėjus, tapo 
Lietuvos kariuomenės savanoriu. Iš fronto 

Rudens gėlės šviesiam Jubiliejui

Prof. Antanas TYLA

Rugpjūčio 26 dieną Virginijus Strolia su 
gyvenimo drauge Rūta Malikėnaite, leidy-
klos „Baltija druk“ generaline direktore, 
sukvietė anykštėnus į Palatavį, kur kelių 
kryžkelėje, Latavos upelio pakrantėje, buvo 
atidengtas ąžuolinis paminklas pirmajam ir 
vieninteliam Lietuvos karaliui Mindaugui. 
Šį įspūdingą 6 metrų aukščio stogastul-
pį sukūrė ukmergiškis tautodailininkas 
Rimantas Zinkevičius. Įspūdingai nuskam-
bėjo ir paminklą pašventinusio Troškūnų 
parapijos klebono S. Filipavičiaus žodžiai, 
įkvepiantys kilniems darbams, tautos vie-
nybei bei istorinei atminčiai. 

Pats paminklo projekto iniciatorius V. Stro-
lia prisipažino apie gražų atminimo ženklą 
Mindaugui galvojęs gal jau 15 metų. Jis įsi-
tikinęs, jog daug istorijos paslapčių atsisklei-
džia tik tuomet, kai mes nepagailime joms 
dėmesio ir širdies. Šiuokart jis nuoširdžiai 
dėkojo vietos bendruomenei, rajono kultū-
ros entuziastams, Anykščių rajono savivaldy-
bei, konkrečiu darbu ir lėšomis padėjusiems 
pakylėti legendinę mūsų valstybės pradžią 
iki ilgaamžės, prasmingos Būties.   

PA info.

nukreiptas į karo mokyklą, gyvenimą Lie-
tuvoje susiejo su kariuomene, įgijo majoro 
laipsnį. 

Karo ir sovietinės okupacijos negandos 
nubloškė Profesorių į Vakarų Europą, pas-
kui į JAV. Čia išsaugojo tai, kas nekeičiama. 

Pagarbą savo Tėvynei, neužmiršdamas Kau-
no ir Anykščių, net sovietmečiu surasdamas 
galimybę prisiliesti prie taip širdžiai mielos 
Anykščių žemės, brangių žmonių ir peiza-
žo. Surado formas, kaip išsaugoti ir stiprinti 
tautinę tapatybę. Kalifornijos Los Andželo 
universitete (UCLA) jis sukūrė paklaidas 
adaptuojančių kompiuterių koncepciją, 
STAR kompiuterį. Už šį ir kitus išradimus bei 
mokslo pasiekimus buvo aukštai įvertintas. 

Iš Tėvo paveldėtas savanorystės jaus-
mas vedė Profesorių į atgimstančią Lietuvą. 
Kalifornijos universiteto Profesorius atvyks-
ta į Lietuvą, organizuoja VDU atkūrimą, 
tampa pirmuoju rektoriumi, transformuoja 
sovietinę aukštojo mokslo ir mokslo tyrimų 
sistemą. Tam pasitarnavo atkurtasis naujo-
viškas VDU ir Lietuvos Mokslo Taryba. Čia 
artimiau pažinau Profesorių, jo dėka tapau 
VDU atkūrimo aktyviu dalyviu. 

Profesorius visad buvo anykštėnas. Ir kai 
prieš 20 metų iš viso pasaulio suvažiavę 
lietuviai su čionykščiais anykštėnais įsteigė 
Pasaulio anykštėnų bendriją, Jis tapo išrink-
tas jos viceprezidentu.

Asmeniškai Profesorius susijęs su pačių 
Anykščių gyvenimu. Jis su sese Aldona 
gražiai sutvarkė tėviškę Jurzdike. Prieš lan-
gus buvusioms protėvių kapinėms ir pro-
tėvių garbei pastatė Atminimo paminklą 
(autorius anykštėnas skulptorius Antanas 
Žukauskas).

Tai ne nuopelnai. Tai natūralus, įgimtas 
humaniškasis mentalitetas. Jis labai bran-
gus ir neturintis kainos, už kurią jį būtų 
galima įsigyti. O kartu jis saugo mūsų visų 
mūsų orią pagarbą Jubiliatui  Algirdui Avi-
žieniui.

Palatavyje iškilęs karalius Mindaugas - tai ir 
priesakas mums...
Rūtos Malikėnaitės nuotr.

Aldonos ir jos brolio Algirdo įsteigtas A. ir 
A.A. Avižienių paramos ir labdaros fondas 
- vienas pagrindinių PAB veiklos rėmėjų. 
Jubiliatus sveikina Menų centro direktorius 
Tomas Tuskenis, PAB atstovai - Judita Skač-
kauskienė, pirmininkas Tomas Ladiga. 
Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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Gimiau 1988 lapkritį ir man davė lietu-
vių pagonių deivės, kurios pareiga – gaivin-
ti žemę po žiemos miego, vardą. Vaikystę 
praleidau mažame Anykščių rajono kai-
melyje – Juostininkuose. Baigiau Anykščių 
Jono Biliūno gimnaziją, vėliau mokiausi 
Vilniaus universitete – jau nuo paauglystės 
traukė literatūros studijos. Kažkuriuo metu 
pradėjau rašyti eilėraščius. Pamenu, kokie 
negrabūs, kampuoti ir aštrūs buvo pirmieji 
tekstai, sakyčiau – tokie patys yra ir pasku-
tiniai. Šiuo metu gyvenu Utenoje ir dirbu laikraštyje „Utenos apskrities žinios“ – taisau 
kitų autorių tekstus, o kartais ir pati šį tą užrašau. Prieš keletą metų susidomėjau vaikų ir 
paauglių literatūra ir pradėjau apie ją rašyti – recenzijas, o jei labai norite, galite sakyti, 
kad kritiką. Mano tekstų galima rasti „Literatūroje ir mene“, žurnale jaunimui „Pašvaistė“, 
internetinėse platformose www.menobangos.lt bei www.skaitymometai.lt, taip pat inter-
netiniuose dienraščiuose 15min.lt ir bernardinai.lt. Eilėraščiai? Jų irgi galima kažkur rasti. 
Regis, tai viskas, ką norėčiau, kad apie mane žinotumėte.

Tai labas rytas
rytas bus gražus

Rasa MILERYTĖ

***
Berniuk, 
Nebučiuok manęs taip 
Lyg norėtum suryti. 
Visos mergaitės bėgs nuo tavęs. 
Bučinys turi būti švelnus 
Kaip lietus, po kurio 
Prasikala daigas. 
Arba liūtis, 
Kuri pasklinda žiedais. 
O ne karas,  
Ne tankai, 
Ne mėsmalė.  
Ir neužsimerk, kai mane bučiuoji, 
Bučinys – atodūsis, 
Įpučiantis gyvenimą, 
O ne tas, 
Kur užmerkia akis.

***
Dar tada,
Kai girtas tėvas grasindavo,
Kad uždegs namus,
Ir mama
Mus išsigandusius vesdavo pas močiutę,
Norėjau,
Kad ateitum ir nuo visko išgelbėtum.
Paskui užaugau
Ir tu ėmei lankytis
Įvairiais pavidalais,
Tada dar nesupratau,
Kad tai ne visas tu,
O tik sielos atplaišos,
Tik kontūrai,
Migloti tavo atspindžiai,
Todėl saugojau taip, kad skaudėjo.
Bet tie atspindžiai vis išnykdavo,
Kol galiausiai atėjai tikras,
Su daugybe bjaurių ydų,
Bet iš karto pažinau,
Nes taip yra pasakyta:
Pažinsi mane iš vieno žvilgsnio,
Iš vieno kvėptelėjimo,
Vieno žodžio.
Tik tu nesupranti,
Vaikštai sau vienas kaip katinas
Ir nežinai, koks svarbus esi,
Kaip saugočiau tave,
Jei leistum,
Miegočiau prie tavo kojų,
Apklojusi rugių spalvos plaukais.
Saugočiau tavo miegą,
Ginčiau nuo sapnų baidyklių,
Nekvėpuočiau, jei paprašytum,
Nekalbėčiau, jei tik panorėtum.
Kaip žolėms susipynus kojom
Miegotumėm medžių paunksnėj
Ir nieks jau nedrįstų uždegti mūsų namų.
Ir tau būtų ramu ir gera,
Ir man būtų ramu ir gera,
Jei viską suprastum,
Jei bent tik nujaustum,
Kvaileli.

***
Lietumi viršum sopančios miesto galvos
Tu esi ir gal Viešpats nujaučia vos vos,
Kad esi lietumi, bet nežino nė jis,
Kiek dar metų ant irstančio grindinio lis,

Aš tas miestas esu ir gal Viešpats vos vos
Tai nujaučia, bet stebis, kad be atvangos
Lyja gyvas vanduo – miestas kvepia 
kapais,
Rūsio žiurkėm, gėlėm, mylimosios plau-
kais.

MIGDYMASIS

Dabar miegok ir nieko nebebus,
Tik virš galvos toks mėlynas dangus,
Tik po dangum toks kvepiantis vanduo,
Tik brendantis tuo vandeniu ruduo.

Tik vakaras, seni kapai,
Prisiminimas, kad buvai
Daugiau nei dulkė, kad esi
Tik dulkė kaip visi.

DŪRIS

Pro melsvėjančią šviesą įžiūriu, kaip 
prasiveria durys, 
Tai, kas buvo gražu, nesulaikomai srūva 
laukan, 
Ir visi pabudimai yra neužgydomas 
dūris 
Veidan.

***
tai labas rytas rytas bus gražus 
štai pirmą kartą metuose pasnigo 
jei buvo kas blogai bučiuoji žus 
man naujas rytas reiškia naują ligą
išmokt kvėpuoti vaikščioti kalbėt 
išbalansuot neišsiduoti 
štai naujas rytas ta pati duobė 
ne ne jei skauda ką tai tik vaizduotė

***
Tik įkvėpsi ir miręs.
Teka saulė virš upės.
Teka saulė virš upės.

Tu atgulsi į ją
Ir žuvis apraudosi,
Ir žuvis apraudosi.

Kada eisi į dangų,
Upės saulė įskils.
Upės saulė įskils.

Liksi nerimo pilnas.

TAIP VISKAS PASIBAIGIA

tik dulkė ant angelo sparno
nukrito
ir nieko daugiau

Anykščių A.Baranausko pagrindinės mokyklos Obuolinėms pateiktos 
girliandos - ne vien rudeninio derliaus grožis...
Silvijos Mažeikytės nuotr.
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Ekspedicija į šlovingą praeitį

G. Bagdonas, PAB pirmininkas prof. T. Ladiga, Kovo 11-osios Akto 
signataras J. Šimėnas. 

Padėjus gėles prie sodybvietėje pastatyto dekoratyvinio sto-
gastulpio, VAS vadovė R. Smetonaitė pristatė Pagarbos ekspediciją. 
K. Tubis pasidžiaugė originaliu kraštiečių sumanymu organizuo-
jant Pagarbos ekspediciją. G. Bagdonas stebėjosi, kiek pastangų 
turėjo įdėti žmonės, organizavę praeito šimtmečio pradžioje vyku-
sią konferenciją. Įdomių pastabų apie S. Kairį, jo vaikystę, mokslo 
kelius išsakė Kurklių seniūnas A. Jurkus, J. Šimėnas. 

Pasivaišinę S. Kairio brolio Antano anūkės B. Žukauskienės 
spaustu sūriu ir užunvėžiečių parūpinta karšta kava, Pagarbos eks-
pedicijos dalyviai leidosi į senąsias, jau 100 metų neveikiančias 
Kalvelių (Debeikių sen.) kapines. Čia buvo pagerbti  du Vilniaus 
konferencijos delegatai, abu – Kazimierai Steikūnai. Atsiminimais 
dalijosi giminaitės J. Vaičiūnienė ir O. Gritėnienė. Muziejinin-
kas T. Kontrimavičius priminė, kad vyresniojo K. Steikūno mama 
Petronėlė Pavilonytė buvo tikra Teklės Pavilonytės-Baranauskienės, 
vyskupo A. Baranausko motinos, pusseserė, vadinasi, K. Steikūnas 
ir A. Baranauskas – antros eilės pusbroliai. Debeikių seniūnas A. 
Simonavičius prisiminė Steikūnų sodybvietės paieškas, apgailesta-
vo, kad į užmarštį grimzta garbinga krašto istorija. 

Prieš pat vidurdienį Pagarbos ekspedicija pasiekė Debeikių 
kapines. Gėlės buvo padėtos ant J. Žvirblio, delegato iš Mikniū-
nų kaimo, kapo. Šviesiais prisiminimais apie garbų senelį dalijosi 
delegato anūkas J. Žvirblis. Jauniausias Žvirblių giminės atstovas 
12-metis Aleksas paskaitė fragmentų iš Žvirblių giminės knygos. 

T. Kontrimavičius pažymėjo, kad Debeikių kapinėse yra palai-
doti ir kunigo, visuomenininko, draudžiamosios lietuvių spaudos 
platintojo, taip pat Vilniaus konferencijos dalyvio M. Karoso tėvai. 
M. Karosas į 1917 m. konferenciją buvo deleguotas Raseinių kraš-
to krikščionių demokratų, nes tuo metu Raseiniuose atliko vikaro 
tarnystę. 

Džiaugdamiesi rudeniška giedra, ekspedicijos dalyviai išskubėjo 
į Svėdasus. Prie miestelio centre pastatyto paminklo, įamžinančio 
kovotojų už Lietuvos Laisvę atminimą, buvo pagerbti trys iš Svėda-
sų krašto kilę 1917 m. Lietuvių konferencijos dalyviai: J. Baleišis, 
J. Mikuckis ir J. Sabalys. Susirinkusiuosius sveikino ir šventiškomis 
mintimis, atsiminimais dalijosi Svėdasų seniūnas V. Neniškis, Kovo 
11-osios Akto signataras S. Kašauskas, dr. J. Lapienis. Aplankėme ir 
Svėdasų kapus, klausėmės delegato J. Sabalio giminaitės V. Saba-
lytės prisiminimų.

Keliaujant į kito svarbaus Vilniaus konferencijos dalyvio Vytauto 
Didžiulio tėviškę Griežionėles, buvo stabtelėta ir Padvarninkuo-
se. Aplankytos senosios kaimo kapinės, vadinamieji Laisvama-
nių kapai. Ant iškilios kalvos, Andrioniškio-Viešintų kelio rytinėje 
pusėje esančios kapinės – istorijos paminklas. Čia palaidotas ne 
tik V. Didžiulis, bet ir jo motina rašytoja L. Didžiulienė-Žmona bei 
tėvas S. F. Didžiulis, kiti artimieji. Padvarninkų kapinėse ilsisi ir 
knygnešys J. Šiaučiūnas, jo šeima. 

Griežionėlėse prie Didžiulių šeimos muziejinės sodybos eks-
pedicijos dalyvius pasitiko muziejininkė J. Pačinskienė, Viešintų 
seniūnė E. Sabaliauskienė, Andrioniškio ir Viešintų  bendruome-
nė. Išklausę informatyvų pasakojimą apie V. Didžiulį, ekspedicijos 
dalyviai sugužėjo į svetingą Didžiulių sodybą. Muziejaus šeimi-
ninkės pristatė ekspoziciją, pasakojančią apie spaudos draudimo 
laikotarpį, knygnešių žygdarbius, parodė priemenėje išlikusią slap-
tavietę (sena spinta nuo žandarų akių slėpė įėjimą į tarpusienį), 
vaišino gardžia čiobrelių arbata ir džiovintais obuoliais. 

Šviesią šeštadienio popietę dar buvo aplankyti delegato K. Oku-
ličiaus gimtieji Latavėnai. Įdomiai savo kraštietį pristatė seniūnas A. 
Jankauskas.  Prisiminta, kad jis baigė Sankt Peterburgo inžinerijos 
institutą, dalyvavo 1905 m. revoliuciniuose įvykiuose ir už tai kalė-
jo Petropavlovsko tvirtovėje. 

Pagarbos ekspedicija baigėsi Anykščių Šv. Apaštalo Mato bažny-
čioje, kur buvo pagerbtas Vilniaus konferencijos dalyvis klebonas 
J. Šurna. Apie jo veiklą kalbėjo signataras J. Šimėnas. Dvasingais 
pamąstymais dalijosi ir Anykščių parapijos klebonas P. Baniulis. 
Pasirodo, tai J. Šurnos iniciatyva laikinais stogeliais buvo užtaisyti Pir-
mojo pasaulinio karo metais numušti Anykščių  bažnyčios bokštai. 

Lankytos ir senosios Anykščių kapinės: padėtos gėlės ir uždeg-
tos žvakutės ant 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvio J. Pavi-
lonio kapo. Apie jį kalbėjo anūkė dr. D. Pavilonytė-Adomaitienė, 
minėjo jo bičiulystę su klebonu J. Šurna, rašytoju Antanu Vienuo-
liu-Žukausku. 

Visą dieną trukusią Pagarbos ekspediciją reziumavo istorinė kon-
ferencija „Anykštėnai – Lietuvos Respublikos aušros liudininkai“. 
Konferencija buvo pradėta Lietuvos valstybės himnu, ją vedė istori-
kas G. Ražanskas. Informatyvius, klausytojų dėmesį telkusius prane-
šimus skaitė prof. A. Tyla, Kovo 11-osios akto signataras V. Povilionis, 
dr. V. Bukaitė, dr. D. Pavilonytė-Adomaitienė, Anykščių J. Biliūno 
gimnazijos moksleivių prezidentas Š. Grigonis, prof. T. Ladiga. Paki-
lią, šventišką nuotaiką kūrė ne tik įsimintinos prelegentų kalbos, bet 
ir patriotinės Anykščių kultūros centro vyrų ansamblio dainos. 

Atkelta iš 1 p.

Svėdasų seniūnas Valentinas Neniškis vienas pirmųjų atsiliepė į VAS 
kvietimą rengti Pagarbos ekspediciją.
Irmos Randakevičienės nuotr.


