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Pratarmė

Dabartinės Saldutiškio seniūnijos teritorija kadaise priklausė Nalšiõs istorinei že-
mei. Po vidaus kovų nusilpusi Nalšios žemė buvo įjungta į Lietuvos valstyb . 
IV amžiuje priklausė Vilniaus Kunigaikštystei. Ją vald s kunigaikštis kartu tapdavo 

ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didžiuoju kunigaikščiu. Panaikinus 
kunigaikštystes buvo sudarytos vaivadijos. Nuo 1413 m. Saldutiškio apylinkės jau 
didžiausios ir svarbiausios LDK Vilniaus vaivadijos teritorijoje.

Nuo 1434 m. minimas Linkmenų valsčius. Jam galėjo priklausyti ir dabarti-
nės Saldùtiškio seniūnijos teritorija. Apie 1566 m. valsčiai panaikinti ir sudarytos 
apskritys (pavietai). Saldutiškis pateko į vieną didžiausių LDK Ašmenõs apskritį, 
o 1775 m. – iš jos dalies sudarytą Påstovių reparticiją, 1791 m. pavadintą Ùžnerio 
apskritimi (centras – Påstoviai). Po 1795 m. Rusijos okupacijos vaivadijos buvo 
panaikintos, o vietoj jų sudarytos gubernijos. Užnerio apskritis atiteko Vilniaus 
gubernijai (1797–1801 m. vadinta Lietuvos gubernija). Apskrities centru paskirti 
Švenčiónys. 1843 m. apskritis pervardinta pagal jos centrą. 1861 m. atkurti valsčiai. 
Salgùdiškis priskirtas Švenčioniÿ apskrities Linkmenų valsčiui.

Ši priklausomybė išliko iki Pirmojo pasaulinio karo. Vokiečių okupacinė 
valdžia 1916 m. sudarė Salgudiškio apskritį su centru Saldùtiškyje. Jį 1918 m. 
pabaigoje užėm  bolševikai buvo išvyti 1920 m. liepą, bet jau spalį užėmė lenkai. 
Tik nustačius Lietuvos–Lenkijos demarkacijos liniją sudaryta galutinė administracinė 
priklausomybė. Buvusios Švenčionių apskrities didžioji dalis buvo Lenkijos okupuo-
ta. Linkmenų valsčiaus būstinė perkelta į Saldutiškį, bet pavadinimas nepakeistas. 
Linkmenų valsčius priskirtas Utenõs apskričiai. Atgavus Vilniaus kraštą, 1939 m. 
spalio 30 d. sudaryta Švenčionºlių apskritis. Joje 1940 m. rugpjūčio 24 d. įkurtas 
Saldutiškio valsčius. Vokiečių okupacinė valdžia 1941 m. Švenčionėlių apskritį 
panaikino ir Saldutiškio valsčių priskyrė Švenčionių apskričiai.

Pradėjus rengti „Saldutiškio“ monografiją pirmiausiai buvo surengta auto-
rių ekspedicija į aprašomas vietas. 2013 m. birželio mėn. Saldutiškyje susirinko 
ekspedicijos dalyviai  kraštotyrininkai, istorikai, Vilniaus ir Kauno universitetų 
studentai, muziejininkai. Prie jų prisijungė aktyvūs Saldutiškio žmonės. Mokytojas 
Juozas Žernys, knygų „Saldutiškio mokykla“ ir „Saldutiškio miestelis“ autoriai 
Dainius Guobis ir Romualdas Šinkūnas, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus uni-
versiteto dekanas dr. Romualdas Šimkūnas, kultūros namų darbuotojos Austra 
Lašinskienė ir Danutė Zajančkauskienė, buvusi kultūros namų direktorė Alena 
Kaušilienė, Saldutiškio seniūnas Bronius Šliogeris ir kultūros namų direktorė 
Giedrė Šimkūnaitė. Kirdeikių bibliotekininkė Loreta Cigelskienė, nenuilstantis šio 
krašto patriotas architektas Rimantas Lisauskas, daugelio knygų, skirtų šio krašto 
žmonėms, autorius Antanas Žilėnas ir kiti šio krašto žmonės, teneįsižeidžia tie, 
kurių nepaminėjau.

Ekspedicijos dalyviai važinėjo po apylinkių kaimus, bendravo su vietos 
žmonėmis, užrašinėjo jų prisiminimus, fotografavo. Apibendrin  įvairiuose archy-
vuose, muziejuose surinktą medžiagą apie šio krašto gyvenimo istorin  praeitį bei 
dabartį, ekspedicijos dalyviai pateikė keliasdešimt išsamių straipsnių. Prie knygos 
rengimo prisidėjo M. K. Čiurlionio muziejaus bei Utenos kraštotyros muziejaus 
darbuotojos. Remiantis surinkta medžiaga ir ją papildžius pagyvenusių žmonių 
prisiminimais, sudarytas knygos skyrius „Kaimų istorijos“. 
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Knygos pradžioje pateikiamas krašto gamtos aprašymas, archeologo Gintauto 
Zabielos versija apie Saldutiškio valsčiuje nagrinėtus piliakalnius, rastus daiktinius 
įrodymus, rašoma apie valsčiaus istoriją, praeitį, dabartį.

Apie Saldutiškio valsčiuje partizanų būrių kūrimąsi ir čia vykusį ginkluo-
tą pasipriešinimą okupantams, dešimt metų trukusias partizanines kovas rašo 
istorikas, kelių monografijų autorius Valdas Striužas, Utenos partizanų, rėmėjų 
ir ryšininkų atsiminimų knygos „Žadėjo laisv  tau parnešti“ autorius Balys Juo-
dzevičius. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojas Povilas 
Krikščiūnas daug laiko skyrė tautosakos skyriui rinkdamas nuotraukas ir tekstus 
iš buvusių ekspedicijų, šifruodamas niekur nepublikuotus senuosius Silvestro 
Gimžausko tekstus.

Dėkojame M. K. Čiurlionio muziejui ir jo darbuotojai Monikai Gineikienei 
už suteiktą 1937 m. Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus etnografinės ekspedici-
jos medžiagą. Šios ekspedicijos dalyviai rašė tekstus ir rinko eksponatus ateities 
kartoms, dėl to išpuoselėtų tekstų čia nerasime, bet stilius ir sakinių konstrukcijos 
mus nukels į smetonin  Lietuvą. Viską su kaupu atpirko piešiniai, tikslūs brėžiniai, 
nuotraukos, srautu srūvantys į mūsų vaizduot , papildantys žinių bagažą apie 
gyvenimą nepriklausomoje to meto Lietuvoje. Tikiuosi, kad dienoraščių turinys 
nepaliks abejingų.

Saldutiškio monografiją rengė gausus būrys muziejininkų, istorikų, kraštoty-
rininkų, tautodailininkų, bibliotekininkų, universitetų dėstytojų, profesorių, moky-
tojų. Nuoširdžiai dėkoju visiems monografijos bendraautoriams  profesorei habil. 
dr. Žanetai Markevičienei, kraštotyrininkui, J. Basanavičiaus premijos laureatui 
Venantui Mačiekui, profesoriui Libertui Klimkai, monografijos kalbos redaktorei, 
tekstų autorei, Lietuvos mokslo premijos laureatei Angelei Rimševičienei, architek-
tams Marijai ir Antanui Rupeikoms, dr. Aldonai Vasiliauskienei, istorikui Kaziui 
Misiui, Mažesniųjų brolių ordino Šv. Pranciškaus ir Bernardino I  vadovui Petrui 
Kanevičiui, Utenos kraštotyros muziejaus direktorei Lilijai Jovarienei, Bronislavai 
Juknevičienei, muziejaus darbuotojai Rolandai Gudynienei. Už galimyb  pasinaudoti 
Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyve saugoma medžiaga dėkoju JE vyskupui 
Jonui Ivanauskui, JE vyskupui emeritui Juozapui Matulaičiui.

Už kruopštų darbą, vertingus patarimus bei palaikymą visus šešerius metus, 
kai buvo rengiama ši monografija, didelės padėkos nusipelno „Versmės“ leidyklos 
vadovas, Lietuvos patriotas Petras Jonušas, kantrioji redaktorė Živilė Driskiuvienė, 
rūpestingoji maketuotoja Sigrida Juozapaitytė, profesionaliosios  korektorė Vida 
Kasparavičienė bei kompiuterių specialistė Rimgailė Pilkionienė. 

pač dėkinga už nenuilstamą pagalbą savo vyrui Gintautui Baltrukaičiui, 
vaikams Linui ir Evelinai, Vitoldai bei vaikaitėms Upei ir Ūlai. Šia knyga noriu 
išreikšti didel  pagarbą vyro seneliui Antanui Lašinskui gyvenusiam ir dirbusiam 
šiame krašte, Ūniškių kaime.

Poetas Justinas Marcinkevičius sakė  „Žmogus, nesuvokiantis sav s istorijoje ir 
istorijos savyje, yra silpnas, bejėgis ir mažareikšmis.“ 

Tikiu, kad ši knyga paskatins Saldutiškio gyventojus nesiliauti domėtis kraš-
to istorija, ją rinkti ir užrašyti. Visiems, kurie t s mūsų pradėtą darbą, linkime 
sėkmės ir ištvermės. 

Te neišblėsta Saldutiškio žemės žmonių vardai ir darbai.

Jūratė Baltrukaitienė
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GAMTA

Gamta – visų namai
Romualdas inkūnas

Geologinė praeitis
Mūsų planetos istoriją galima sužinoti ištyrinėjus žemės 
sluoksnius. Jie – tarsi knygos lapai, bet juos perskaityti ir 
sunumeruoti nebuvo paprasta. Prireikė daugelio metų įvairių 
šalių geologų ir kitų specialistų pastangų, kol buvo sudaryti 
žemės metraščiai. Paaiškėjo  kuo senesni sluoksniai, tuo giliau 
jie slūgso. Vėliau išmokta nustatyti uolienų kilm , amžių, 
susidarymo sąlygas. Iš suakmenėjusių gyvūnų ir augalų lie-
kanų išaiškėjo to meto aplinka, klimatas.

Nors Lietuva yra maža ir jos dalių paviršius nedaug 
skiriasi, geologinėje praeityje tie skirtumai buvo daug didesni. 
Todėl ir sumanyta peržvelgti Saldùtiškio apylinkių praeitį ir 
savitumus vengiant mokslinių terminų.

Po nuosėdų ir nuogulų sluoksniais (smėliu, moliu, 
žvyru, klintimis, dolomitu) yra kietas kristalinis pamatas. 
Arčiausiai paviršiaus jis yra Lietuvos pietryčiuose – apie 
250 m gylyje, giliausiai – vakaruose, 2,3 km gylyje. Po 
Saldùtiškiu – apie 600–650 m gylyje. Maždaug prieš 1 840 mln. 
metų kristalinį pamatą sudarė dvi plokštės  vakarinė plonesnė 
(apie 40–45 km), palyginti vienalytė, o rytinė storesnė (apie 
50–55 km), sunkesnė ir nevienodos sandaros. Suskaidyta 
blokais, kuriuos skyrė lūžiai. Plokštės susidūrė maždaug po 
dabartine Marijãmpole, Kaunù ir Pånevėžiu. Rytinė plokštė 
niro po vakarine, lydėsi, trūkinėjo. Pro plyšius veržėsi tiršta 
lava. Iškilo statūs ugnikalniai. Lavų išsiliejo ir pro blokų 
plyšius, ypač rytinėje dalyje. Čia išskiriama Polocko lūžių 
zona, einanti iš rytų nuo Ignalínos iki Kėdãinių. Spėjama, 
kad vienas lūžis yra po Lam¸sto ežeru, kitas t siasi nuo 
Li¹kmenų per A¤setą link Mol¸tų. Manoma, kad ilgainiui 
rytinė plokštė iškilo ir daug milijonų metų buvo sausuma. 
Kalnai trupėjo ir iro. Tik prieš 540 mln. metų atslinkusi jūra 
užliejo mūsų apylinkes. Neilgai trukus ji atsitraukė. Vėliau 
ne kartą Saldutiškio apylinkės buvo po vandeniu, kol prieš 
360 mln. metų jūra galutinai paliko mus ramybėje (Lietuvos 
pietvakariai nuo jūros išsilaisvino tik prieš 30–50 mln. metų).

Galime girtis, kad anksti išnirome iš vandens, bet nete-
kome geologinės praeities liudininkų. Tose Lietuvos vietose, 
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kurios ilgiausiai buvo po vandeniu, 
susikaupė daug nuosėdų su vertingais 
duomenimis apie klimato ir nuo jo 
priklausančios augalijos ir gyvūnijos 
kaitą. Mūsų apylinkių paviršių plovė 
lietaus vandenys, lygino vėjas, bet neišlygino. Iki ledynmečio dabartinės Kìmešio 
girios vieta buvo apie 100 m aukštesnė už Lamėsto ežerą (dabar apie 40 m). 
Paviršius buvo pakankamai atsparus ardymui. Saldutiškio seniūnijos teritorijoje 
daugiausia buvo molio, tik po Pūčkõriškėmis – mergelio.

Prieš 730 000 metų atšalus klimatui, Skandinavijoje susikaupė daug sniego, 
kuris kristalizavosi, susidarė 2–3 km storio ledynai. Dėl didelio svorio jie lėtai (po 
kelis ar keliasdešimt metrų per metus) ėmė slinkti, zulindami buvusį paviršių, 
vilkdami užkritusias ar įšalusias uolienų nuolaužas. Atšil s klimatas sustabdė 
ledynų slinkimą, privertė jį atsitraukti ir palikti atvilktą turtą. Jo dalį tirpsmo 
vandenys nuplovė į žemesnes vietas. Atsikūrė sunaikinta augalija, gyvūnija ir 
klestėjo keliolika tūkstančių metų – iki naujo ledynmečio. Geologai nustatė, kad 
mūsų kraštą niokojo 7 ledynų antslinkiai. Paskutinis ledynas mus paliko prieš 
10 000 metų. Kai kurie mokslininkai mano, kad mes dabar gyvename tarpledyn-
mečiu, kuris baigsis ir prasidės naujas ledynmetis. Ankstesniais tarpledynmečiais 
metinė oro temperatūra yra buvusi 2–3 laipsniais aukštesnė už dabartin .

Saldutiškiui ledynai buvo dosnesni negu kaimynams. Čia slūgso 6 smėlio ir 
5 priemolio su žvyru sluoksniai, kurių bendras storis apie 180 m. Prūsõkiškėms 
palikta 160 m, Antålamėstei – 150 m, Pla÷čiškėms ir Stasiūnãms – po 130 m. 
Mažiausiai teko Ripãičiams (50 m) ir Pūčkõriškėms (80 m).

Saldutiškiui ledynai buvo dosnesni negu  
kaimynams. ia slūgso  smėlio ir 5 priemolio  
su žvyru sluoksniai, kurių bendras storis apie 
180 m. Utenos kraštotyros muziejaus nuotr.
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Paviršius
Saldutiškis yra Aukštaičių aukštumoje. Tai dalis Baltijos aukštumų, kurios 

lanku nuo Danijos per Vokietijos ir Lenkijos šiaur , Lietuvos pietus ir rytus nu-
tįsta į Latvijos rytus. Jos susidarė ledyno pakraštyje. Ta pati kilmė lėmė jų pana-
šumą. Todėl Saldutiškio apylinkių paviršius artimesnis minėtų valstybių dalims 
negu, pavyzdžiui, Kėdãinių ar Marijãmpolės apylinkėms. Aukštaičių aukštuma 
yra Šventõsios ir Žeimenõs tarpupyje. Tai ežeringiausia Lietuvos dalis. Čia yra 
didžiausias, giliausias, ilgiausias ir aukščiausiai esantis ežeras. Šie ežerai, išskyrus 
didžiausią, kadaise buvo Labanóro miškų urėdijos teritorijoje.

Gamtininkai Aukštaičių aukštumoje išskiria kelis kalvynus. Aukščiausias iš 
jų – Taurågnų kalvynas. Jame aptiktos vienintelės Lietuvoje dvinarės plokščiakal-
vės stačiais šlaitais, 18–25 santykinio aukščio. Jų stuomuo iš moreninio riedulingo 
priemolio, viršus – iš sluoksniuoto (juostuoto) šokoladinės spalvos iki 5–6 m storio. 
Jis nusėdo kelis šimtus metų tyvuliavusiuose 25–30 m gylio ledynų ežeruose. Per 
žiemą nusėsdavo tamsesnis smulkių dalelių sluoksnis, vasarą – šviesesnis, rupesnis. 
Dalis plokščiakalvių yra ir Saldutiškio seniūnijos teritorijoje – apie S¿dalaukį. Prieš 
karą veikusi Dryžių plytinė naudojo Stundžių žemės molį (prie buvusių fermų). 
Šis molis taip pat sluoksniuotas, tos pačios kilmės.

Seniūnijos teritorija užima Tauragnų kalnyno pietinį šlaitą. Kalnyno aukš-
čiausia vieta – Píliakalnio kalnas (245 m). Obeµs kalnas – 216,5 m, nuo kurio 
šviečiant ryto saulei švyti Mol¸tų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios bokštai. 
Nusileidus žemyn, peršokus Laukínės upelį, Di»niškėse užkopus ant aukštumos 
kaimo centre – pamatai Kùktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios bokštą. Atsisuk s 
atgal matai Kemešio girią (104 ha 1937 m), už kurios pro Kemešio ežerą atsiveria 
ir Pla÷čiškių kalnas – 213,3 m. Kad mūsų apylinkės įdomios ir vertingos, rodo 
ir 1971 m. įsteigti Indùbakių ir Vajìlių geologiniai draustiniai, kuriuose saugomi 
ledynų atvilkti rieduliai daugiausia iš Suomijos, kiti – iš Alandų salų, Baltijos 
jūros dugno ir Švedijos. Indubakių riedulynas (7,2 ha) yra į pietryčius nuo Ke-
mešio ežero, tarpugūbryje. Čia vandeniui išplovus pilkai rudą priemolį, liko daug 
riedulių, net iki 2 m skersmens. Daugiausia įvairių rūšių rausvų, pilkų granitų. 
ra porfyrų, smulkiagrūdžių juodų, pilkų diabazų. Vajelių draustinis užima 12 ha 

virš aplinkos aukštai iškilusią balno formos kalvą – suklotinio gūbrio atlikuonį. 
67 rieduliai yra granitiniai. Jie smulkūs ir vidutinio dydžio, dažnesni 30–70 cm 
skersmens. Kalva susidarė ledyno plyšyje iš riedulingo moreninio priemolio. Van-
deniui nuskalavus viršūn  – liko rieduliai. Saldutiškio apylinkių riedulių įvairov  
galima pamatyt dvaro pastatų sienose. Klintiniai rieduliai buvo išdegti, sunaudoti 
kalkėms. Miestelio apylinkės buvo pakankamai akmenuotos. Akmenų užteko pas-
tatams, parko tvorai, pamatams, miestelio grindiniui, jų dar liko iki šių dienų.

piečiau draustinių paviršius žemėja. Pavienes kalvas keičia išilginiai že-
mesni kalvagūbriai. Tarpugūbriais išvestas senasis Kuktiškių–Linkmenų vieškelis, 
gražiai vingiuojantis paežerėmis. Naujas plentas taip pat vestas tarpugūbriais, tik 
ištiesintas. Savivaldybės teritorija labai išt sta tarp miškų masyvų ir ežerų. Relje-
fas daugiausia banguotas, kontūringumas labai didelis  apie 140 kontūrų 100 ha. 
Teritorija akmenuota, pievos daugiau ar mažiau užpelkėj .



20

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Iš smėlio, žvyro, žvirgždo sluoksnių ilgi, siauri, panašūs į pylimą susidar  
kalnagūbriai vadinami ozais (ožnugariais). Lietuvoje žinomiausias yra Vilniaus 
Šeškinės ozas. Galime pasigirti, kad ir mūsų apylinkėse yra ozų, nors ne tokių 
didelių ir išraiškingų. Vienas jų yra Antålamėstės ozas – tarp kaimo ir plento, 
kitas – nuo karių kapų nutįs s į vakarus iki Drýžių. pač išraiškingas, status yra 
šio ozo šiaurinis šlaitas. Jo papėde teka ištiesinta Kemešâ – iš Kìmešio ežero. 
Pietinis šlaitas per vidurį išplatėj s, nuožulnesnis. Žemesniu ir mažesniu už ozą 
kalvagūbriu nutiesta Sodų gatvė.

Miestelį skiria du kraštovaizdžiai  mokykla ir bažnyčia dar patenka į Tauragnų 
kalvyno pakraštį, o paštas ir geležinkelio stotis jau Vôžintos pelkėtoje lygumoje. 
Tai smėlėtosios banguotos Labanoro, arba Lakajõs, lygumos dalis. Nedaug rasime 
ne tik miestelių, bet ir miestų, kurie būtų įsikūr  keliuose kraštovaizdžiuose.

Labanoro lyguma apima A¤setą su apyežeriu ir girią, kurie pateko į 1992 m. 
įkurto Labanoro regioninio parko teritoriją. Tai rodo, koks vertingas šis krašto-
vaizdis, kuriame saugomas gamtos ir kultūros paveldas. Nors vadinama lyguma, 
bet ji nelygi. Važiuojant iš Saldutiškio į Labanorą, kelias tai kyla, tai leidžiasi, 
banguoja. Ši lyguma anksčiau išsilaisvino nuo ledynų, kurie ilgiau buvo sustoj  
tarp Tauragnų ir Saldutiškio. Jų tirpsmo vandenys plūdo į pietus, lygino buvusį 
paviršių, užpylė smėliu. Kalvos čia mažesnės, jų šlaitai nuožulnesni. Paviršius pa-
žemėj s iki 160 m, bet žemiausia seniūnijos vieta yra prie Kirde¤kių, Påkaso ežero 
(jis priklauso Ignalinos rajonui) – 138,4 m. Taigi tarp aukščiausios ir žemiausios 
seniūnijos teritorijos vietos yra 78 m.

Upės
Kuo kraštas kalvotesnis, tuo mažesnės upės per jį teka. Šis dėsnis tinka ir 

Saldutiškio apylinkėms  upeliai neilgi, vidutiniškai vingiuoti. Daugelis prasideda už 
seniūnijos ribų, beveik lygiagrečiai teka iš šiaurės į pietus, paviršiaus nuolydžio 
kryptimi. Priklauso Žeimenõs baseinui. Antra pagal ilgį yra Vyžintâ – 16,1 km. 
Baseino plotas – 67,2 km2. Prasideda 1,5 km į šiaur  nuo Kuktiškių. Pro jas te-
kanti vadinama Kuksâ. Pasukusi į pietryčius, lėtai srūva per buvusį ežerą, dabar 
didžiausią mūsų apylinkių Pavôžinčio pelk  (durpyną), tyrinėtą dar 1937 m. Miš-
kų žinybos. Iki Stasiūnÿ upė reguliuota, tik paskutiniai 4 km netiesinti. Palikusi 
Navåzų galines pievas, įsilieja į Galúonio ežerą. Sraunesnė aukštupyje, vidutinis 
nuolydis tik 1,5 m km.

Vyžintos kairysis intakas – Laukínė, monografijoje „Lietuvos upės“ (2001) 
vadinama Gùlbe. Jos ilgis – 9 km, baseino plotas – 20,9 km2. Išteka iš vieno 
aukščiausiai telkšančio (196,6 m) Laukínio ežero. Giliu slėniu tarp Obeµs kalno ir 
aukštumos, besit siančios 400 m nuo Bernótiškio kaimo iki Kemešio girios, vingiuoja 
pro Di»niškes, Paąžuoliùs, Pagílbį. Atskirose upės vietose 2,5 km sureguliuota.

Arčiausiai mietelio teka Kemešâ, iš Gėlãinės ežero į Kemešio ežerą. Iš jo 
pietvakarinio galo nuo Šãrkių teka link Di»niškių, bet, padariusi kilpą, nuskuba į 
Silgíškį. Pralindusi po plentu, vingiuoja tarp Dryžių ir Antalamėstės. Čia stovėjo 
Krakovskio vandens malūnas (minimas 1905 m.). Dabar lik  tik užtvankos akmenys. 
Nutekėjusi 5,5 km, pasiekia Lamėsto ežerą. 0,5 km nuo jo prie kelio patvenkta. 
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Iš ežero pietų ištekantis upelis žemėlapyje užrašytas Lamėstu. Palik s Gìniakalnį, 
®niškes ir Vídiškį, jau lėčiau tekėdamas (2,7 m km) įteka į Žiezdrìlio ežerą. 
Vanduo, apšil s prie Žiezdrelio kaimo ir Saldutiškio–Krivåsalio kelio, neria per 
Utenõs–Švenčionºlių geležinkelio tilto pralaidą ir nurimsta Juodìnio (Mekšrínio) 
ežere. Tykus vanduo prisiglaudžia prie Saldutiškio–Labanoro kelio. Pralind s pro 
aukštos sankasos tilto angą, kaip iš ąsočio išsipila į Aisetą. Vanduo nuo ištakų 
nukeliauja 17,3 km. Rytiniu seniūnijos pakraščiu teka Gėlainė. Jos ilgis – 12,7 km, 
baseino plotas – 22,9 km2, versmės ir žiotys yra už seniūnijos teritorijos ribų. 
Nuo Prūsokiškių pasuka į rytus, įteka į Ūkojo ežerą. Beveik visa reguliuota, tik 
prie Staniùliškių 1,5 km atkarpa liko natūrali.

Iš Aiseto rytinio galo išteka Aisetâ. Jos ilgis – 3,7 km, baseino plotas – 
22,9 km2. Tai bus bene vandeningiausia iš trumpųjų Lietuvos upių. Nuo tilto visa 
reguliuota, paversta kanalu, nuvestu į Kia÷no ežerą. Aisetõs dešinysis intakas – 
Alsuodºlė. Jos ilgis – 2,7 km, baseino plotas – 12,8 km2. Išteka iš Alsuõdžio ežero. 
Vienintelė teka iš pietų į šiaur . Paskutiniai 1,1 km ištiesinti.

Ežerai
Dabartiniai ežerai yra tik dalis didelio ežeryno, tyvuliavusio atsitraukus ledy-

nams. Buvusių ežerų vietose susidarė pelkės. Tą patvirtina po durpėmis slūgsančios 
ežerinės nuosėdos – sapropelis. Iki mūsų dienų išliko neužpelkėj  tik didžiausi 
ir giliausi ežerai. Saldutiškio apylinkių ežerai, kaip ir upės, priklauso Žeimenos 
baseinui. Dauguma jų yra rininės (dubaklonių) kilmės, lik  buvusių prieledyninių 
upių vagose. pač ryškiai išsiskiria ledyninis slėnis nuo Dūriÿ ežero (prie Molėtų) 
į rytus iki Žeimenÿ ežero, pribarstytas įvairaus dydžio, dažniausiai pailgų ežerų. 
Šiame ežerų vėrinyje netoli Saldutiškio telkšo Aisetas, Juodìnis, Žiezdrìlis, Šve¹tas.

Aisetas yra 1 km į pietus nuo miestelio. Paviršiaus altitudė – 148,9 m. 
Siauras ir vingiuotas, primena up , 16 km ilgio (vienas ilgiausių ir gražiausių 
Lietuvoje). Jo plotas – 501 ha, didžiausias plotis 0,6 km, didžiausias gylis – 40 m 
(prie Gåtakiemio), vidutinis gylis – 10,4 m. Maždaug kas 600 m, platesnėse ežero 
vietose, yra 20–35 m gylio duburiai, siauresnėse vietose – seklumos. Kranto linija 
vingiuota, jos ilgis – 41,5 km. Iš viso yra 5 nedidelės salelės (1,8 ha)  viena rytinėje 
dalyje, kitos – vakarinėje. Šiaurėje Aisetas apie 200 m pločio sąsiauriu jungiasi 
su Galúonio ežeru. Krantai statūs, 8–15 m aukščio. Atabradas, nendrių ir meldų 
juosta siauri. Pakrantės apaugusios sausais pušynais, daug vietų tinka poilsiui. 
Nuo seno įsikūrusi „Vagos“ leidyklos poilsinė. Baseino plotas – 212,6 km2. Kai-
mai prie ežero  Antåkalnis, Gåtakiemis, Pãisetė I ir II, Ščiurýs.  ežerą vakaruose 
įteka Alnė, rytuose išteka Aiseta. Ja ir toliau Kiaunâ baidarėmis galima leistis į 
Že¤meną link Neriìs – vienas įdomiausių vandens turizmo maršrutų.

Tuoj į rytus nuo Aiseto, tarp plento ir geležinkelio, yra apie 3 ha Juodìnio 
ežerėlis. Prie jo iš buvusio Påjuodenės kaimo liko tik viensėdis. Juodìnis upeliu 
jungiasi su jau už geležinkelio telkšančiu Žiezdreliù. Jo paviršiaus altitudė – 149,2 m 
(30 cm aukščiau už Aisetą). Plotas – 52,8 ha, ilgis – 2,4 km, didžiausias plotis – 
340 m. Didžiausias gylis – 13,5 m, vidutinis gylis – 5,4 m. Krantai daugiausia 
aukšti, pietvakarinis apaug s mišku. Siaura sąsmauka skiria nuo Šve¹to ežero. 
Prie Žiezdrìlio yra tokio pat vardo kaimas, be jo – S¸liškis, Vídiškis.
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Rininis yra ir arčiausiai miestelio 
esantis Lamėstas. Jo paviršiaus altitu-
dė – 159,8 m (beveik 10 m aukščiau už 
Aisetą). Lamėstas šiek tiek didesnis už 
Žiezdrìlį (57,9 ha), bet trumpesnis (2,0 km), platesnis (didžiausias plotis – 0,4 km) 
ir seklesnis (didžiausias gylis – 5,6 m, vidutinis gylis – 3,2 m). Šiaurėje ties viduriu 
yra pusiasalis. Krantai daugiausia aukšti, kai kur ardomi. Kranto linija smulkiai 
vingiuota, 4,9 km ilgio. Baseino plotas – 18,4 km2, ežero pratakumas 308% , pra-
teka Kemešâ. Prie ežero įsikūr  Antålamėstės, Gìniakalnio, Lamėsto kaimai. Dar 
apie 1950 metus Lamėste buvo svarbiausios miestelio maudyklos  pietvakariniame 
pakraštyje, prie upelio žiočių – bendra maudykla, vakariniame – vyrų, šiaurvaka-
riniame, sekliausiame – moterų. Nuo to laiko upelis prinešė daugiau dumblo ir 
sugadino maudyklas.

Ledyninės patvenktinės kilmės yra Kemešýs, todėl skiriasi nuo paminė-
tų ežerų ir išvaizda  apvalesnis, žemesni krantai. Paviršiaus altitudė – 184,1 m 
(24 m aukščiau už Lamėstą, 35 m – už Aisetą). Plotas – 53,2 ha, ilgis – 1,2 km, 
didžiausias plotis – 0,7 km. Giliausia šiaurinė dalis – iki 4,1 m, vidutinis gylis – 
1,9 m. Pietvakarinis krantas žemas, pelkėtas, kiti – aukštesni. Kranto linijos ilgis – 
3,4 km. Ežero viduryje yra 0,1 ha sala. Baseino plotas – 8,8 km2. Prateka Kemeša 
(pratakumas – 256 % ). Kaimai prie ežero  Indùbakiai, Katiníškė, Kemešýs, Šãrkiai.

Toliausiai nuo Saldutiškio (3 km į šiauryčius nuo Labanoro) yra Alsuõdis, 
arba Baltìlis. Ežero plotas – 33 ha, ilgis – 1,4 km, didžiausias plotis – 0,4 km. 
Kranto linija vingiuota, jos ilgis – 3,6 km. Krantai žemi, pietryčiuose apaug  
Gasiùlio mišku. Prie Alsuõdžio yra Kale¹dros raistas. Išteka Alsuodºlė.

Tarp Aiseto ir Galuonio, Degùtinės miške telkšo Vajúonis. Jo plotas – 12 ha, 
ilgis – 690 m, didžiausias plotis – 220 m. Krantai daugiausia žemi, kranto linijos 
ilgis 1,6 km. Ežeras nenutekamas.

Be šių, yra daug mažesnių ežerėlių  Geniakalnyje – Lamėstºlis, 3 km į piet-
ryčius nuo Saldutiškio – M¿kiškis (apie 0,7 ha).

Dabartiniai ežerai yra tik dalis didelio ežeryno, 
tyvuliavusio atsitraukus ledynams. Tolumoje  
Pakaso ežeras. Utenos kraštotyros muziejaus nuotr.
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Saldutiškio valsčiaus upės ir ežerai
Romualdas inkūnas

Upės
Kuo kraštas kalvotesnis, tuo mažesnės upės per jį teka. Šis dėsnis tinka ir 

Saldutiškio apylinkėms  upeliai neilgi, vidutiniškai vingiuoti, beveik lygiagrečiai 
teka iš šiaurės į pietus paviršiaus nuolydžio kryptimi. Priklauso Žeimenos baseinui. 
Gėlainė, Kemeša, Laukinė ir Tauragna prasideda Tauragnų seniūnijoje.

Saldutiškio apylinkių 
upeliai neilgi ir 
vidutiniškai vingiuoti. 
A. Žilėno nuotr.
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Vakaruose teka 16,1 km ilgio 
Vyžint . Beveik visa Kuktiškių valsčiuje, 
tik vidurupio kilpa su išnykusio Pa-
vyžinčio kaimo vieta tenka Saldutiškio 
valsčiui.

Vyžintos kairysis intakas – L ukinė. Monografijoje Lietuvos upės. idrografija 
ir nuotėkis1 ji vadinama Gulbe. Jos ilgis – 9 km, baseino plotas – 20,9 km2. Ište-
ka iš Laukinio ežero (9,1 ha). Giliu slėniu vingiuoja pro Obels kalną, Dirniškes, 
Paąžuolius, Pagilbį. Žemupyje 2,5 km reguliuota.

Arčiausiai miestelio teka Kemeš . Jos ilgis – 15,2 km, baseino plotas – 25,0 km2. 
Išteka iš Piliakalnio ežero (4,6 ha), teka per Gėlainės ežerą ir nutekėjusi 3,8 km 
pasiekia Kemešio ežerą. Iš jo pietvakari-
nio galo nuo Šarkių teka link Dirniškių, 1 Lietuvos upės. idrografija ir nuotėkis, Kaunas, 2001.

Kiaunos upės kasimo rankiniu būdu darbai. 
19 2 m. liepa. Darbų vykdytojas K. Merkys. 
Utenos kraštotyros muziejaus nuotr.
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bet, padariusi kilpą, nusuka į Silgiškį. Pralindusi po Utenos–Švenčionėlių plentu, 
vingiuoja tarp Dryžių ir Antalamėstės. Čia 1905 m. minimas Krakovskio vandens 
malūnas (lik  tik užtvankos akmenys). Nusileidusi į pelkėtą slėnį upė daro kilpą 
(kadaise ją kirto vieškelis į Kuktiškes ir du mediniai tiltai). Ozo šiaurine papėde 
teka į rytus iki Lamėsto ežero. 0,5 km nuo jo prie kelio patvenkta. Iš ežero pietų 
išteka Lamºstas. Palik s Geniakalnį, Ūniškes ir Vidiškį, įteka į Žiezdrelio ežerą. 
Vidutinis Kemešos nuolydis – 3,2 m km.

Rytiniu Saldutiškio seniūnijos pakraščiu teka Gėla nė. Jos ilgis – 12,7 km, 
baseino plotas – 22,9 km2. Nuo Prūsokiškių pasuka į rytus, įteka į Ūkojo ežerą. 
Beveik visa reguliuota, tik prie Staniuliškių 1,5 km atkarpa likusi natūrali. Vidu-
tinis nuolydis – 2,1 m km.

Iš Tauragno ežero išteka Tauragn . Jos ilgis – 4,7 km, baseino plotas – 
77,5 km2. Giliu slėniu vingiuoja į pietryčius, pietvakarius. Nuo Stripeikių daro 
kilpą, įteka į Pakaso ežero šiaurinį galą. Vidutinis nuolydis – 5,6 m km.

Netoli Tauragnos žiočių į Pakasą įteka Namaitiškis. Jo ilgis – 4,6 km, baseino 
plotas – 9,7 km2. Jo krantai žemi, žemupys 2,2 km ištiesintas.

Šiaurėje iš Pliaušio ežero (3,9 ha, Tauragnų valsčius) išteka Pliaušº. Jos il-
gis – 6,3 km, baseino plotas – 9,7 km2. Teka į pietus, įteka į Almajo ežerą.

Iš Aiseto rytinio galo išteka Aiset . Jos ilgis – 3,7 km, baseino plotas – 
231,2 km2. Nuo tilto visa reguliuota, paversta kanalu į Kiauno ežerą. Vidutinis 
nuolydis – 70 cm km.

Aisetos dešinysis intakas – Alsuod lė. Jos ilgis – 2,7 km, baseino plotas – 
12,8 km2. Išteka iš Alsuodžio ežero. Vienintelė teka iš pietų į šiaur . Žemupys 
1,1 km ištiesintas.

Iš Kiauno ežero pietrytinio galo, ties Pakiauniu, išteka Kiaun . Jos ilgis – 
15,9 km, baseino plotas – 301,3 km2. Teka į pietus pro Stirnin , pralenda po 
Utenos–Švenčionėlių geležinkeliu. Prie jo iš kairės, iš Labažio ežero (4,2 ha), įteka 
Lab žė (3,3 km ilgio). Toliau Kiauna teka pro Briedines, nuo Vasiuliškės pasuka į 
rytus, nuo Žvirbliškės – į pietryčius, nuo Kūrinių – į pietus. teka į Gilūto ežerą, 
bet čia pat pasuka į rytus. Nutekėjusi 300 m įsilieja į Sekluočio ežerą. Iš jo jau 
išteka Kirnauja. Kiauna teka per Linkmenų ir Kaltanėnų seniūnijų teritorijas.

Ežerai
Saldutiškio valsčiaus ežerai yra tik dalis didelio ežeryno, tyvuliavusio atsitrau-

kus ledynams. Buvusių ežerų vietose susidarė pelkės. Tą patvirtina po durpėmis 
slūgsančios ežerinės nuosėdos – sapropelis. Iki mūsų dienų išliko neužpelkėj  
tik didžiausi ir giliausi ežerai. Jie, kaip ir upės, priklauso Žeimenos baseinui. 
Dauguma jų yra rininės (dubaklonių) kilmės, lik  buvusių prieledyninių upių 
vagose. pač ryškiai išsiskiria ledyninis slėnis nuo Dūrių ežero (prie Molėtų) į 
rytus iki Žeimenių ežero, su įvairaus dydžio, dažniausiai pailgais ežerais. Šiame 
ežerų vėrinyje telkšo ir Aisetas, Juodenis, Žiezdrelis, Šventas, Pakalas, Žiezdras.

Kita didelė įvairios kilmės ežerų grupė yra šiaurės rytuose, priklauso 
Aukštaitijos nacionaliniam parkui. Tikra vandens ir miško karalija, poilsiautojų 
ir turistų rojus.



26

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Morfometriniai ežerų rodikliai pateikti lentelėje. Taip jų nereikės kartoti 
aprašomajame tekste, bus patogiau lyginti ežerus vieną su kitu.

Ežer  mor ometriniai rodikliai

Ežero vardas Altitudė, m Plotas, ha Ilgis, km Didž. 
plotis, km

Gylis, m Kranto 
ilgis, km

didž. vidut.

Aisetas 148,9 505,7 15,5 0,8 40,0 10,4 36,3

Alksnaitis 138,2 92,1 2,9 0,9 21,2 5,1 8,3

Almajas 139,3 105,6 1,8 1,0 10,5 6,0 4,5

Alsuodis … 33,0 1,4 0,4 … … 3,6

Asalnai 138,1 263,5 4,8 1,7 33,0 10,0 15,7

Asalnykštis 138,1 65,0 1,2 0,9 22,0 7,7 5,1

Asėkas 138,3 45,6 0,9 0,7 22,2 7,7 3,3

Baluošas 143,5 427,0 4,6 1,4 33,1 10,7 14,7

Baluošykštis 142,6 12,7 0,8 0,2 10,4 4,0 1,8

Gruodiškis 143,7 23,9 0,9 0,6 10,4 5,2 3,0

Joskutis 147,7 40,5 1,2 0,5 9,1 3,9 2,9

Kemešys 184,0 53,2 1,2 0,6 4,1 1,9 3,4

Kiaunas 148,3 64,7 2,2 0,5 12,5 5,4 5,5

Lamėstas 159,5 57,9 2,0 0,4 5,6 3,2 4,9

Linkmenas 138,2 77,5 2,3 0,6 9,0 4,6 5,8

Mekšrinis 151,4 15,5 0,6 0,4 6,0 … 1,5

Pakalas 148,2 62,8 2,7 0,4 20,5 6,2 6,8

Pakasas 138,4 146,8 3,3 1,1 17,0 7,3 9,4

Sravinaitis 141,7 34,8 1,0 0,5 13,5 5,3 3,4

Šventas 149,0 39,2 1,4 0,5 30,0 9,9 3,5

Ūkojas 138,2 190,2 3,1 1,1 30,5 11,3 11,2

Žiezdras 148,1 62,0 1,6 0,5 36,0 11,3 4,4

Žiezdrelis 149,2 51,5 2,4 0,3 13,5 5,4 5,2

A setas, antras pagal ilgį (po Asvejos) Lietuvos ežeras. Telkšo trijų rajonų 
savivaldybėse  Molėtų, Švenčionių ir Utenos. Saldutiškio valsčiui tenka Aiseto 
rytinė dalis, 1,5 km į pietus nuo miestelio. Siauras ir vingiuotas, primena up . 
Maždaug kas 600 m, platesnėse ežero vietose, yra 20–35 m gylio duburiai, siau-
resnėse vietose – seklumos. Krantas vingiuotas. 5 salelės (iš viso 1,8 ha). Šiaurėje 
Aisetas apie 200 m pločio sąsiauriu jungiasi su Galuonio ežeru. Krantai statūs, 
8–15 m aukščio. Atabradas, nendrių ir meldų juosta siauri. Vandens skaidrumas 
vasarą iki 3 metrų. Pakrantės apaugusios sausais pušynais, daug vietų tinka po-
ilsiui. Baseino plotas – 212,6 km2.  ežerą vakaruose įteka Alnė, rytuose išteka 
Aiseta į Kiauno ežerą. Kaimai prie Aiseto  Antakalnis, Geniakalnis, Paisetė I ir 
II, Ščiurys. Ežeras su apyežeriu (1985 ha) priklauso Labanoro regioninio parko 
Aiseto kraštovaizdžio draustiniui.

Alksnãitis, A ksnas, labai išsikraip s ežeras 2 km į pietus nuo Ginučių, 
3,5 km į pietryčius nuo Kirdeikių. Susideda iš dviejų dalių, sujungtų sąsiauriu 
su sala. Šiaurinė dalis vadinama Alksnaičiu, pietinė – Alksnu. Didžiausias gylis 
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Alksnaityje yra 21,2 m, Alksne – 14,9 metro. Dubuo rininės kilmės. Baseino plo-
tas – 130,9 km2. Krantas labai vingiuotas. Daug įlankų, pusiasalių, kyšulių. Alksno 
pietvakarinė įlanka vadinama Mergakampiu, rytinė – Kirmėliakampiu, Alksnaičio 
šiaurės rytinė įlanka – Juodaraisčiu. Krantai statūs, aukšti, sausi. Kai kur ardomi. 
3 salos (iš viso 4,1 ha). Atabradas siauras, smėlingas.  Alksnaitį iš Ūkojo ežero 
įteka Novenos 100 m ilgio prataka. Iš jo išteka 30 m ilgio Alksnelės prataka į 
Linkmeno ežerą. Prie Alksno yra Antalksnės kaimas.

A majas, netaisyklingo trikampio formos ežeras 2,5 km į šiaurės rytus nuo 
Kirdeikių, prie Ginučių. Susidar s ledo luisto guolyje. Baseino plotas – 13,8 km2. 
Krantas nelabai vingiuotas. Šiauriniai ir pietrytiniai krantai žemi, kiti – statūs. 
Šiaurėje įteka Pliaušė, pietryčiuose išteka 100 m ilgio Almaja (Srovės intakas). 
Prie ežero yra Palmajės kaimas.

A setas, antras pagal 
ilgį (po Asvejos)  
Lietuvos ežeras

Alksn itis, A ksnas, 
labai išsikraip s ežeras 
2 km į pietus nuo 
Ginučių. A. Žilėno 
nuotr.
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Alsuõdis, Baltìlis, kablio formos ežeras 3 km į šiaurės rytus nuo Labanoro. 
Krantai žemi, drėgnoki, pietryčiuose apaug  Gasiulio mišku. Prie ežero yra 39 ha 
Kalendos raistas (aukštapelkė), Paalsuodės I kaimas. Iš Alsuodžio išteka Alsuodėlė 
(Aisetos intakas).

Asalna , netaisyklingos formos ežeras 5,5 km į šiaurės rytus nuo Linkmenų. 
Jį sudaro ilga įlanka-sąsiauris pietryčiuose, plati įlanka šiaurėje ir atskira ežero 
dalis – Asalnykštis. Asalnai susidarė susikertančiose rinose ir ledo luistų guolyje. 
Krantai labai vingiuoti. Šiaurinis krantas aukštas, smėlingas, apaug s pušynu. 
Ežeras vakaruose jungiasi sąsiauriu su Asalnykščiu, pietryčiuose – su Lūšiais.

Asalnýkštis, Asalnų ežero dalis 4,5 km į pietryčius nuo Kirdeikių. Krantai 
vingiuoti, sausi, šiaurėje statūs, kitur lėkštesni. 3 salos (iš viso 3,1 ha). Šiaurėje iš 
Linkmeno ežero įteka Dumblys (1,1 km ilgio), rytuose sąsiauris jungia su Asalnais.

Ežerų karolių virtinė 
žvelgiant nuo  
Ladakalnio.  
A. Žilėno nuotr.
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Asºkas, ovalo formos ežeras 4,5 km į rytus nuo Kirdeikių, 2 km į pietryčius 
nuo Ginučių. Baseino plotas – 182,9 km2. Krantai mažai vingiuoti, žemi, drėgni, 
pelkėti, tik šiaurės rytuose aukšti ir sausi. Rytuose yra pusiasalis ir įlanka. Šiau-
rėje iš Sravinaičio ežero įteka Srovė. Vakaruose į Linkmeno ežerą išteka 0,6 km 
ilgio Aseka (Asaka).

Baluõšas, antras pagal dydį (po Aiseto) valsčiaus ežeras 2,5 km į šiaurės 
rytus nuo Ginučių. Susideda iš kelių rinų. Baseino plotas – 155,7 km2. Krantai 
labai vingiuoti. Šiaurės rytinis krantas lėkštas, sausas, smėlingas. Pietvakarinis ir 
vakarinis krantai aukštesni, daugiausia žvyringi. 7 salos (iš viso 19 ha). Rytuose 
Ilgasalėje yra ežerėlis, kuris sąsiauriu jungiasi su Baluošu. Ilgasalė – gamtos pa-
minklas. Rytuose iš Utenykščio ežero įteka Būka (8,1 km). Vakaruose į Baluošykštį 
išteka Skriogžlė (apie 2,5 km ilgio). Ežero pratakumas – 103 proc. per metus. Prie 
Baluošo yra Ripelalaukio, Trainiškio ir Vaidžiuškių kaimai. Baluošas su apyežeriu 
priklauso Baluošo kraštovaizdžio draustiniui (2410 ha).

Baluošýkštis, ežeras 1 km į šiaurės rytus nuo Ginučių. Ištįs s iš vakarų į 
rytus. Per jį iš Baluošo į Stravinaičio ežerą prateka Skriogžlė. Prie Baluošykščio 
yra Simoniškio ir Vaidžiuškių kaimai.

Gr odiškis, ežeras 2,5 km į rytus nuo Ginučių. Termokarstinės kilmės. Kran-
tai daugiausia aukšti, apaug  mišku, vakarinis krantas žemas. Atabradas apaug s 
nendrėmis. Vandens skaidrumas vasarą iki 4,7 metro. Prie ežero yra Trainiškio 
kaimas.

Joskùtis, ežeras 1,5 km į šiaurės rytus nuo Ginučių, 0,5 km į vakarus nuo 
Baluošo ežero. Ištįs s iš šiaurės vakarų į pietryčius. Krantai aukštoki, sausi, tik 
šiaurės vakarų krantas pelkėtas. Iš daugelio pusių ežerą supa miškai. Joskutis 
nepratekamas.

Kemešýs, aukščiausiai valsčiuje esantis įsmaukto ovalo formos ežeras 3 km 
į šiaurės rytus nuo Saldutiškio. Dubuo patvenktinės kilmės. Baseino plotas – 
8,8 km2. Pietvakarinis krantas žemas, pelkėtas, kiti – aukštesni. Ežero viduryje 
yra 0,1 ha sala. Prateka Kemeša. Ežero pratakumas 256 proc. per metus. Rytinėje 
pakrantėje yra Indubakių geologinis draustinis.  šiaurės vakarus – Kemešio giria. 
Gyvenvietės prie ežero  Indubakiai, Katiniškė, Kemešys, Šarkiai.

Kia÷nas, iš šiaurės rytų į pietvakarius ištįs s ežeras 4 km į vakarus nuo 
Linkmenų, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Rininės kilmės. Baseino plotas – 
239,6 km2. Krantai smulkiai vingiuoti, daugiausia lėkšti, vietomis pelkėti, pietva-
karinis miškingas. Šiaurės rytinėje dalyje yra 8 arų sala. teka Aiseta (iš Aiseto 
ežero) ir 3 bevardžiai upeliai. Išteka Kiauna į Gilūto ežerą. Kiauno pratakumas 
2 062 proc. per metus. Prie ežero yra Krivasalio, Pakiaunio ir Zablatiškės kaimai.

Lamºstas, iš vakarų ir šiaurės rytų ištįs s ežeras 1 km į šiaurės rytus nuo 
Saldutiškio. Rininės kilmės. Šiaurėje, ties vidurine dalimi, yra pusiasalis. Krantai 
smulkiai vingiuoti, daugiausia aukšti, kai kur ardomi. Aplink dirbami laukai. 
Prateka Kemeša, įteka 5 upeliai. Ežero pratakumas 308 proc. per metus. Prie ežero 
yra Antalamėstės, Geniakalnio, Lamėsto kaimai.

Li¹kmenas, iš šiaurės vakarų į pietryčius ištįs s ežeras 3,5 km į pietryčius 
nuo Kirdeikių, 1,5 km į pietus nuo Ginučių. Termokarstinės kilmės. Baseino 
plotas – 315,8 km2. Krantai šiaurės rytuose labai vingiuoti. Pietvakarinis krantas 
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aukštas, status, apaug s mišku. Šiaurės 
rytinis krantas žemas, kai kur pelkėtas. 
Alksnelės prataka Linkmeną pietvaka-
riuose jungia su Alksnaičiu. Rytuose 
iš Asėko ežero įteka Aseka. Pietryčiuose į Asalnykštį išteka Dumblys. Ežero pra-
takumas 2 774 proc. per metus.  vakarus nuo Linkmeno yra Ginučių piliakalnis 
ir pilkapynai, Ladakalnis (gamtos paminklas). 

Mekšr nis, įsmaukto trikampio formos ežeras 6 km į pietvakarius nuo Link-
menų, 7 km į rytus nuo Labanoro. Krantai daugiausia žemi, pelkėti, apaug  
spygliuočių mišku. Ežeras nenutekamas.

Pãkalas, iš vakarų į pietryčius ištįs s ežeras 2 km į vakarus nuo Linkmenų. 
Rininės kilmės. Šiaurės vakaruose siaura sąsmauka skiria jį nuo Švento ežero, 
pietryčiuose – nuo Žiezdrio ežero. Baseino plotas – 5 km2. Krantai aukšti, statoki. 
Atabradas siauras, smėlingas. Pietrytinėje dalyje yra 0,8 ha sala. Pietuose įteka 
upelis iš Limino ežero. Pakalo pratakumas apie 34 proc. per metus.

Pãkasas, iš šiaurės vakarų į pietryčius ištįs s ežeras prie Kirdeikių. Rininės 
kilmės. Baseino plotas – 96,9 km2. Rytinis krantas aukštas, status, daugiausia 
miškingas, vakarinis krantas žemesnis. ra 0,1 ha sala. Šiaurėje įteka Tauragna ir 
Namaitiškis. Pietuose į Ūkojo ežerą išteka 200 m ilgio Pakasa. Ežero pratakumas 
250 proc. per metus.

Sravin itis, ežeras prie Ginučių. Krantai labai vingiuoti, neaukšti, įlankų ga-
luose pelkėti. Rytuose miškas. Šiaurėje iš Baluošykščio įteka Skriogžlė, vakaruose 
į Asėko ežerą išteka Srovė.

Šve¹tas, iš šiaurės vakarų į pietryčius ištįs s ežeras 4 km į pietryčius nuo 
Saldutiškio. Rininės kilmės. Krantai aukšti, statūs. Vakaruose prataka jungiasi 

 vakarus nuo Linkmeno yra Ginučių piliakalnis 
ir pilkapynai, Ladakalnis (gamtos paminklas).  
A. Žilėno nuotr.
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su Žiezdrelio ežeru. Pietryčiuose siaura sąsmauka skiria nuo Pakalo ežero. Prie 
Švento yra Rukšėnų kaimas.

k jas, ežeras 1,5 km į rytus nuo Kirdeikių. Rininės kilmės. Baseino plotas – 
126,6 km2. Krantai labai vingiuoti, daug įlankų. Šiaurės rytinis krantas aukštas, 
status, kiti žemesni. Pakraščiuose, ypač įlankose, vešli augalija. 2 salos (iš viso 
34 arai). Pakasos prataka vakaruose jungia su Pakaso ežeru.  pietvakarinį galą 
įteka Gėlainė. Novenos prataka pietryčiuose jungia su Alksnaičio ežeru. Pratakumas 
155 proc. per metus. Prie ežero yra Kimbariškės, Papiliakalnės ir Paukojės kaimai.

Ži zdras, iš vakarų į pietryčius ištįs s ežeras prie Linkmenų. Rininės kil-
mės. Baseino plotas – 15,4 km2. Krantai vingiuoti, aukšti, sausi. Vakaruose siaura 
sąsmauka skiria nuo Pakalo ežero. Pietuose sąsiauris jungia su Ūsių ežeru. teka 
2 upeliai (vienas jų iš Pakalo ežero). Pratakumas 72 proc. per metus.

Žiezdr lis, iš šiaurės rytų į pietvakarius ištįs s ežeras 3 km į pietryčius nuo 
Saldutiškio. Baseino plotas – 5,2 km2. Krantai vingiuoti, aukšti, vietomis statūs, 
pietvakarinį galą supa miškas. Atabradas siauras, smėlingas, giliau dugne – dumb-
las. Šiaurės rytuose prataka jungia su Švento ežeru. Iš pietvakarinio galo išteka 
upelis į Juodenio ežerėlį. Pratakumas 54 proc. per metus.

Be šių, yra daug mažesnių ežerėlių. 3,5 km į šiaur  nuo Kirdeikių, prie 
Stripeikių, telkšo am nis, 1,5 km į rytus nuo Saldutiškio, prie Geniakalnio – 
Lamėst lis. 3 km į pietryčius nuo Saldutiškio yra Juodìnis, 16 ha raiste – M kiškis, 
į pietus nuo Saldutiškio 19 ha raiste – Trinkūnų ežerėlis.
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Pasižvalgykime po Saldutiškio apylinkes
Romualdas imkūnas

Didžiausia gėda nepažinti žemės, kurioje gyveni, o dar didesnė, kai svetimais kraštais 
domimasi labiau, nei savuoju.
Vladislovas Sirokomlė

Rašinyje „Pašauktas mylėti“, ku-
ris spausdinamas šioje knygoje, rašau, 
kad viešint pas kunigą Antaną Ma-
ciulevičių, akys nukrypo į paveikslą, 
nutapytą prislopintais tonais, kuriame 
pavaizduota spalvingoji Aukštaitija. Jai 
meilės jausmas pasąmonėje pasislėpė 
dar vaikystėje, peržengus medinės pir-
kios slenkstį, kai akmenuotoje Tėviškės 
žemėje, beržynėlių, alksnyniokų, pušy-
nų paunksnėje, prie kelių ir sodybų 
saulėtuose dirvonuose ir pasėliuose pra-
žysdavo tūkstančiai įvairiaspalvių gėlių.

Manasis kelias, jungiantis gyve-
namąją vietą – Vilnių ir Tėvišk  Vy-
žių kaime, vinguriuoja per Saldutiškio 
apylinkes. Jau nemažai metų stebiu, 
kaip visų dangaus ir žemės spalvų bei 
formų žiedai puošia šio krašto laukus 
ir miškus, ežerus ir upes, džiugina, 
susieja su gamtos ir visatos didybe. 
Ilgėliau ten apsistoj s, niekada nesigailiu matytų žarų.

Mano pirma pažintis su Saldutiškiu ir artimąja jo aplinka įvyko daugiau 
nei prieš šešiasdešimt metų, kai per Petrines tėvo brolis Juozapas, įsodin s į 
vežimaitį mane ir sulaukusį trylikos metų sūnų Antanuką, atvežė į saulėje pa-
skendusį kermošių. Po šventų mišių eilėje stovintiems įvairaus amžiaus žmonėms 
vyskupas teikė Sutvirtinimo sakramentą. Patepimo nusipeln s pusbrolis Antanas ir 
aš – jo globėjas, stovėdami eilės pabaigoje, sumanėme pasižvalgyti, kas dedasi už 
miestelio ribų, palei ežerėlį, kuris, kaip vėliau išsiaiškinau, vadinasi Lamėstas. Kol 
prie jo buvome, praėjo pora valandų. Kai sugrįžome, dėdė Juozapas, iš piktumo 
trepsėdamas, mūsų laukė prie šventoriaus vartų. Išvadino varlėmis, liepė greičiau 
bėgti prie vyskupo, laiminančio paskutines mergaites.

Ant melsvų Aiseto bangų
Maga atverti atminties šliuzus, iš pusės amžiaus miego prikelti įspūdžius 

apie vieną ilgiausių ir gražiausių gimtosios Aukštaitijos ežerų – Aisetą, kurio 
bangelės sūpavo mano dervuotą valtel .

Saldutiškio bažnyčia 19  m. Utenos kraštotyros 
muziejaus nuotr.
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Viešpatavo vasara. Rytmetį jau stūmė diena. Oras buvo gražus ir grynas 
kaip medicininis spiritas. Rodėsi, gera vien dėl to, kad gyveni. Staiga dangus nu-
sidumblavo. Pilkos debesų ietys užstojo saul , atklyd  žemi, juodi, sunkūs debesys 
nudriskusias pilvais atnešė liūtį. Neliko nieko kaip nusimesti drabužius, paslėpti 
juos po suoleliu, o pačiam, lyg kokiam rąstigaliui, užuoglaudoj ligi kaklo pasislėpti 
vandenyje, kur šilčiau. Pravirkusios dienos lašams, slepiantiems tolius, prisigludus 
prie veido, per akis, nosį, lūpas besiblaškant žemyn, krėtė malonus šiurpulys.

Pakrančių lapijos aimanoms nurimus, žvelgiau į raštą, kurį piešė vandenyje 
saulės spinduliai, lelijų lapais nubarstytą užutekį, mašalus gaudančias žuveles, 
vakaro gaubiamas pakrančių kalvas, dangaus galybėje vos įžiūrimą kryžkelį, tem-
piantį baltą šleifą. Akis nuleidus vėl vanduo švytavo šešėliais ir paslaptimi. Reginiai 
skverbėsi į galvą saugioje priebėgoje, sukeldami mėgavimąsi pasaulio didingumu.

Vakaro žarai virš ežero išblėsus, galva linko kaip buroko lapas kaitroje. 
Išmet s inkarą, kaip viduramžių panaktinis, klausydamasis užlajoj pasislėpusios 
griežlės balso, susimaišiusio su tolumoj nenustygstančiu krakšlės šūkavimu, šven-
tiškai nusiteik s, mėnulio pumpurui žydint, o už jo nedrąsiai rusenant nežinomam 
žvaigždynui, krūmuos kaupiantis šešėlių pamėklėms, be jaudulio, be skubos užmi-
gau. Sapno skraistė uždengė visus širdies virpesius. Aplinka man jau nepriklausė, 
ją kažkas pasiėmė ir laikė savo valioj.

Pačiame miego saldume pažadino besiirstantys vyrai. Stebėjosi, kad ne laškoj 
(lovoj) miegu ir nuniro į nežinia kur krypstančią naktį. Tik naktibaldos uodai 
savo nūdnu zyzimu priminė, kur esu. Nakčiai pradėjus byrėti, kai blyški šviesa 
lyg sviestu žem  tepė tirštu rūku, visų pakrūmių ir pakimsių alsavime pasipylė 
paukščių  giesmių verdenė. Turėjau laiko į valias klausytis balsų, sklindančių iš 
paežerės šabakštynų.

Ištryškus saulei, srūvant jos švelniems spinduliams, prakirtusiems debesies 
pakraštį, nendryno atvašyne pirmu smuiku čirpino nendrinukė. Gi didžiausias 
klegesys – už keleto šimtų metrų, anam ežero pakrašty. Negaliu pasakyti, kad 
jis gražių gaidų, švelnių tonų. Priešingai, sudėtas iš kvarkiamų, karkiamų, lyg 
žaliosios varlės  ker kerr-dore dore dore-karre karre-kai keik iki-karra karra-kvi kvi 
kvi... Tai krakšlės giesmelė. Nenuilstamos giesmininkės mielai klausausi  ji gieda 
ištisą dieną ir naktį. Prieš aušrą šie guvūs paukšteliai būna ypač triukšmingi.

Kaip lėtai švinta. Rytas atsėlina, bet kiekviename krūme, tarp šakų dar 
slypi mieguista naktis. Miražas. Žodžiai neįstengs perteikti šio stebuklo  nakties 
traukimosi, šviesos ir šešėlių žaismo. Nebent muzika...

Iš viksvyno kilo rūkas, milijonuose lašelių tviskėjo pirmieji saulės spinduliai. 
Meldyno dugne, lyg po staliaus varstotu (darbastaliu), bolavo sraigių kiautai, 
virš jų zujo spiečius mailiaus, o vandens paviršiuje į visas puses šaudė, kartais 
įsipainiodami tankmėse, grakštieji laumžirgiai. Vakarop oras dar labiau įšilo, lyg 
kažkas žemės gelmėse būtų užkūr s pečių. 

Po dangaus žydryne šėmos paežerės, miško pašvaistės atsilopė drebančia 
žaluma. Kiek vėliau suvirpo permatomi oro šydai, jais apsitraukė paežerės krū-
mai ir kalvos. Miške, papieviuose, ežero paliūnėse nutilo paukščių švilpavimas, 
čirškimas, čiulbėjimas. Siautė vos matomi, jaučiami medžių ir krūmų šešėliai. 
Baltažievių beržų, įsimaišusių tarp spygliuočių, lapai virpėjo drovūs ir nuliūd . 
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Tik pakriūtės versmė bėgo ramiai, kaip gyvenimo nustatytos dienos, prie tikslo. 
Vanduo skyrėsi, lenkė pažaliavusį, vidury vagos kėpsantį akmenį, virš kurio 
skraidė skaisčios peteliškės.

Ežeran pakrypusių pušų properša šmėstelėjo stambus vanagas, sunkiai plas-
nodamas sparnais nuskrido į medžiais apkraštavusį kelią. Pavymui jam pamojau  
„Nenusinešk mano ilgesio šiam į abrozdėlį padabintam akimirksniui.“

Galvon trenkė paklydėlė mintis apeiti aplink Aisetą. Prisimin s, jog tektų 
pėdinti keturiasdešimt kilometrų, jos atsikračiau, juolab kad ant vasaros kilimo 
taip norėjosi pokaitės tursamiego.

Žavėjausi salomis, kurių net penkios, pamiršau visą pasaulį. Stumdžiau 
valtį per nendrynus, po žydinčias negyvenamas salų oazes, lyg sukurtas mėgautis 
saulėtos laimės akimirkomis tarp vandens ir dangaus. Anot Jano Bulhako – euro-
pinio mąsto lenkų fotografo, „viso pasaulio įsimylėjėliai rastų į valias gėlių džiaugsmo 
girliandoms ar žiedų laimingos rytdienos burtams...“ („Vilniaus peizažas“, 2006).

Medžių bromai, nei brendantys, nei sausuma žengiantys, apkaiš  Aiseto 
upelį, kimšynės, mazgais susirait  brūzgynai, man, išsiblaškiusiam Žemės vaikui, 
tyliai šnabždėjo  neskubėk, apsižvalgyk, pabūk, neieškok didesnės laimės kitur. 
Mintimis atsakiau  būtinai čia sugrįšiu, nes niekada nepamiršiu pirmojo įspūdžio, 
patirto ant žavingo Aiseto. Taip iki šiol ir buvo.

Miškas tarsi šventovė
Kai ištrūkstu iš plynais laukais nutiestos autostrados, patenku į Labanoro 

girią, pradingsta ilgo keliavimo nuovargis. Pajuntu čia buvusių ir esamų žmonių 
aurą, nes tie saulėje blizgantys sienojai yra aiškūs jų stropumo ir rūpesčio liudi-
ninkai. Nemoku apsakyti, koks jausmas apima paklaidinus žvilgsnį einant girios 
brandžiausiais pušynais, augančiais ant smėlio – amžių bedalio, kur medžiai 
kaip arfos stygos kyla aukštyn, ošia amžiną pasaką ežerams, o jų viršūnėse maži 
paukšteliai, sveikindami mane, gaidas išbarsto dangaus platybėse. Tūkstantį metų 
nepamiršiu tų garsų.

Mano kelionė tėvynės miškais ilga kaip poliarinė naktis. Jais vaikščiodamas 
radau per pusšimtį briedžių ragų. Tačiau Labanoro girią prisimenu ir dėl to, kad 
joje, medžių gilios įviliotas, tyliai slampinėdamas, mačiau miško dvasią – lūšį. 
Žvilgsniai susikryžiavo, žengiau porą žingsnių atatupstas, nebėgau, tačiau kinkos 
sudrebėjo. Išvėpau visas pakirstom kojom. O be reikalo. Apsiprat s nuo bereika-
lingo išgąsčio, norėjau ilgai šioje gamtos svetainėje klausytis vakarėjančio vabalų 
dūzgimo apie vienišų krūmokšnių lajas, grožėtis dovanomis, kurias teikia miškas, 
pasėdėti ant kvartalinės linijos išartos vagos keteros, laukti vėl naujo ryto, atne-
šančio saulės šypsnį ir naujų įspūdžių. Galvoje skambėjo M. K. Čiurlionio žodžiai 
iš jo eskizų albumėlio  „O tu, vaike, eik, eik be poilsio, pakeliui kalbėk žmonėms apie 
pievas, apie medžius. Žvalgykis nuo aukštų bokštų, tai kelią pajusi.“

Nesistebime, kai vaikščiodami po miestą, randame vietų, kur draudžiama 
užeiti. Tačiau kai raisto, kur vypso privirtusios keverzos, dumblynų, šabakštynų, 
viržynų prieigose randame ženklus, draudžiančius važiuoti, eiti žvejoti, – kas kita. 
Tokių vietų Labanoro girioje yra skirtų ypatingiems paukščiams – klarnetistėms 
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gervėms – apsaugoti. Mums, eiliniams mirtingiesiems, gana gervės balsų, girdimų 
atokiau nuo rezervato.

Brėkštant aušrai, kai miško kipšai ir kraugeriai uodai išsiskirsto kas sau, o 
kaimų gaidžiams pritaria kurtiniai, įženkime į šį nepakartojamo grožio kampelį. 
Čia saulė vėliausiai ateina iš už storos medžių sienos, čia rasa, užgimusi naktį, 
ilgiausiai gyvena, margi žiedai gražiausiai žydi, tik čia pajunti, kaip alsuoja gamta. 
Kai per tankias medžių lajas įsmunka pirmasis saulės spindulys ir sutviska visom 
vaivorykštės spalvom, jau regi medžių įvairumą. Keistai atrodo ta pušis, kuriai 
geniai nulupo žiev , dar keistesnė eglė, tapusi savotišku dvišakiu kamertonu. 
Kiekvienas kalnelis, kiekviena dauba turi savo medį – įžymyb . Laikas ir savo-
tiškos gyvenimo sąlygos dovanojo miškui daugelį medžių keistuolių. Smagu čia 
visą dieną kvėpuoti samanų ir viržių kvapu, grožėtis kirvio nepaliestais medžiais, 
klausytis paukščių klegesio.

Viduržiemy nuo kalvų, iš išlakių pušų apsupties, linksmas slidėmis nusileidau 
į pakriūt . Ten drebulės, beržai, kai kur eglės žiemą vasarą šventadieniais apdarais 
pasipuoš , susispiet  į krūvą, dar žemiau juodalksniai patys savimi grožisi. Tyla 
lyg tuščiame klojime. Tikra būdo vieta.

Apžiūrinėjau smulkių žvėrelių pėdsakus. Nepatikėsite, prieš mane vaizdas, 
kurį galima išvystyti nuošaliose Kanados, Aliaskos ar Sibiro platybėse.  Saldu-
tiškio apylinkes atskrido „vasaroti“ laplandinė pelėda. Ūgis – sulig apuoku, su 
„debatais“. Nespėjus jai nuskristi, pastebėjau šmižinėjančią lap . Neramiai blaškėsi, 

Pasidairymai po Labanoro girią įsimintini ir tuo, kad eidamas gali  
nusistebėti beveik po kojomis besiraitančia gyvate – angimi, pasigėrėti 
vos pradėjusiu skraidyti ir ant šakos pailsėti atsitūpusiu, „nieko  
nebijančiu“ paukšteliu. Gi rastas sunkus briedžio ragas – amžinas 
atminimas klajonių po niekad nenusibostantį, metų bėgsme vis kitokį 
didingą mišką. R. imkūno nuotr.
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nežinojo, kur dėtis. Supratau jos „mintis“  „Iš visų 
pusių tas pats bjaurus žmogaus kvapas “ Dingo. Mano 
galvoje mintys pakriko į visas puses, nelyginant gal-
vijai laukuose. Esu tarp sapno ir tikrovės. Et, viskas 
gerai, kiaurą dieną galiu dairytis po šį rojų.

Kaip visos Lietuvos, taip ir Labanoro girią supan-
čiuose miškuose yra vietų, kur savo darbą dirbo audra. 
Dangaus siaubūnė putojančiais verpetais kriokdama 
išlaužė, išguldė išlakius medžius. Išvartų tvarkymas 
miškininkams – didžiulis, daug kainuojantis rūpestis.

„Per keturiasdešimt metų aplankiau visas Lietuvos girias ir niekur neradau tiek daug 
tyro oro, švaraus vandens kaip Labanoro girioje. O kiek čia gražių poilsio vietų, tikrų 
miško sanatorijų. Girioje daug medienos, daug žvėrių ir paukščių, uogų ir grybų, vais-
tingųjų augalų. Ir ko tik girioje nerasi ...“ – rašo dvidešimt metų dirb s miškų ūkio 
ir miško pramonės ministru Algirdas Matulionis knygoje „Girių prieglobstyje“ 
(Vilnius, 1978).

Negali atsižiūrėti, kaip smėlėtas properšas, kvartalines linijas, pakeles užvaldo, 
išpuošia ožrožės, paprastosios linažolės, krūminiai kūpoliai, daugiamečiai lubinai. 
Juose giedrą dieną ir pernakt laipioja smauktaliemenės skruzdės, svirpia žiogai ir 
svirpliai. O ką bekalbėti apie grybus. Baravykmečiu gali pasigailėti tik per mažą 
pintin  pasiėm s. Štai kas yra tas ilgesys, kuris užvaldo žmogų, vidurvasario 
naktyje sėdintį girios vidury ant apsamanojusios kerplėšos.

Amžinybe tapusiais karo ir pokario metais Labanoro šilų labirinte daugeliui 
kaip seklyčių langai sudužo gyvenimai. Dar ir šiandien senų motinų skruostus 
vilgo gailios ašaros dėl nekaltai pražuvusių ar gyvuliniuose vagonuose prievarta 
išvežtų pas meškas artimųjų. Bus labai stora gedulo knyga, kurią, tikiu, nubrauk  
nuo daugelio kapų užmiršimo dulkes, pabaigs rašyti Labanoro padangės vaikai. 
Kruvino žmonių likimo dokumentu, kur plunksna sugrėbstytos kraujo ir ašarų 
rasos, stebėsis ištisos kartos.

Rezistencijos laikotarpiu Labanoro girioje ir jos prieigose veikė Tigro rinktinė. 
Vieną jos vadų Leoną Vilutį gerai pažinojau, nes susitikdavome bendrų giminių 
šventėse ir laidotuvėse. Jis savo sodyboje suimtas, dešimt metų „atpyl s“ Intoje 
ir kitose tundros vietose be teisės grįžti, statė namus, galop po šimto tūkstančių 
kalinių amnestijos grįžo į tėvyn . Turiu jo dovanotą knygą „Likimo mozaika“ 
(Kaunas, 1992), kurioje aprašyti šie įvykiai.

Apie tragišką Lietuvos partizanų, kovojusių Labanoro miškuose, likimą aptin-
kame Janinos Semaškaitės knygoje „Vaičėno būrio žūtis“ (Vilnius, 1994). Skaityda-
mas šios knygos eilutes, negali sutvardyti jaudulio, suturėti ašarų, neišgyventi to, 
kas vyko vampyrų siautėjimo metais. Miškinių vyrų karta, kuriai nedosniai švietė 
saulė, jau nužygiavo anapilin ir nieko daugiau pasakyti negali. Gerai, kad nors 
akis įbed s į knygą gali prabusti iš šio prisnūdimo ir papildyti atminties avilį.

Šiandien, einant neužsimerkus, matyti, kad Saldutiškio–Labanoro krašte 
daugelį kmynais kvepiančių kaimų eidamas nykstančiais vieškeliais lanko vargas, 

Sveikas, jaunasis Labanoro 
girios giesmininke  R. imkūno 
nuotr.
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susuk s gūžtas buvusiuose arimuose. Norisi tikėti, kad permainų griūtis – neilga-
laikis reiškinys, kad viltis ateis ne su elgetos apdarais, bėdos nutols, išauš diena, 
kai atsimerks langai, lankoj nupjautas šienas vėl pakvips midaus taure, o tėvų 
dirvose augs ne svėrės ir kukliai, o br s javai ar į dangų stiebsis pasodinti miškai 
ir palaimingą poilsį turės ne tik čiabuviai, bet ir nuo dulkių, triukšmo bėgantys 
miestiečiai. Palinkėkime, kad neužg stų, žibėtų tėvų sodybų žiburiai, uždegti 
senuose židiniuose, kad greičiau prisimirštų karo metais tamsiomis naktimis virš 
miškų kabalav  žibintai, apšviesdami vilkstines, kurias iš lėktuvų naikino mirtinoji 
liūtis, kad atlėgtų pokario sielvarto striptizas. Kaip būtų gerai, kad Saldutiškio 
padangėje naktimis šviestų tik mėnulis, tas nuostabusis Žemės palydovas, pade-
dantis žmogui keliauti, kai dienos jam būna per mažai.

„Gimtoji žemė – stebuklų poema. Nusilenkime tiems stebuklams sodindami medžius, 
keldami inkilus, saugodami kurapkėlės, lakštingalos lizdelį, zuikelio, stirnaitės namus, 
barsuko olą, upelius, kur nardo žuvys ir gyvena vėžiai...“– sakydavo mokytojas Jonas 
Grudzinskas, Tauragnų aštuonmetėje šimtus Aukštaitijos vaikų išmok s pažinti, 
branginti ir mylėti savo Tėvyn .

Jeigu man kas pasakytų, kad per dažnai rašoma apie Labanoro girią, priešta-
raučiau. Reikia rašyti apie šį nuostabų Lietuvos gamtos perlą. Todėl sakau  garbieji 
Lietuvos gamtos tyrėjai, jos šlovintojai, paimantys plunksną į rankas, nesupilkite 
nebūtin savo meilės, atverkite širdis, atiduokite skolą – padėkite ant stalo savo 
alkio duoną nuostabiam mūsų krašto kampeliui, plytinčiam prie Saldutiškio, 
kur laiko tėkmėje buvo daug šviesos ir tamsos, įvykių ir nuotykių, kančios ir 
džiaugsmo, kur gamta suteikė žmogui ir žvirbleliui saugumą ir sot . Labanoro 
girios kaimelių pakluonių topolių šešėliuose ar vaišinguose namuose ilsėdamasis, 
kalbėdamas ar kitų klausinėjamas, supratau, kad čia yra senimo, turinčio šiek 
tiek išminties ir atminties, kad jų žodžiai knygoje taptų gražiausiomis gėlėmis, 
įpintomis į jų gimtinės vainiką, būtų lyg jaunystėje austos staltiesės, sulankstytos 
vario paukščiais nusagstytoj skrynioj. Dar ne vėlu juos prašnekinti, prakalbinti 
taip, kaip jie kalba su kiemo smūtkeliu.

Angis – vienintelė  
nuodinga gyvatė 
Lietuvoje. R. imkūno 
nuotr.
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Godžiai svarstydamas likusį lai-
ką, svajoju, kad po dvidešimt metų, 
per savo šimtmetį, anūkų nuvežtas, 
nors ir atšipusiu žvilgsniu dirstelėj s 
į besileidžiančią saul  delnuose, gar-
siausiam Lietuvos natūralios gamtos 
panteonui – Labanoro giriai.

Svajonių vainiką pinu
Dažnas, apsilank s Saldutiškio 

apylinkėse, džiaugiasi nuostabiais vaiz-
dais, stebisi ežerų skaidrumu, takų, ke-
lių raizgalyne, gyventojų nuoširdumu. 
Kaip man neprisiminti kelionių po La-
banoro girią, prie Aiseto, kur vaiskiais 
vasarvidžio rytais žaižaruojančiuose, 
saulėtekio uždegtuose debesėliuose 
plūduriuodamas čirškauja vieversėlis, 
beržyne nerimastingai suokia volungė, 
o pavakariais dangų remiančiame pu-
šyne rūstauja girinis balandis. Čia tiek 
nenusakomo grožio...

Tai kaimai prie gėlų vandenų  
Kirdeikiai, Kemešys, Paisetė I ir II, Pajuodenė, Žiezdrelė, Palsuodė I ir II, Ščiurys, 
Sėliškės, kur norėčiau pagyventi...

Tyvuliuoja melsvi ežerai  Aisetas, Lamėstas, Žiezdrelis, Kemešys, Gėlainis, 
Liminas, Alsuodis, Laukinis, Šventas. Vinguriuoja žaismingi upeliai  Aiseta, Kiauna, 
Alsuodėlė, Kemeža, Vyžinta, Gėlainė, Gilba. Širdis apsąla apie juos galvojant. Per 
trumpos vasaros, žiemos, gal net gyvenimas, kad visur pabūtum...

Miškai  Labanoro giria, Basiulio, Gatakiemio, Paeisetės, Zabalačiškio, Subiškio, 
Strazdiškės, Pasmėlio, Dryžių, Piliakalnio, Apynijos. Kiek juose gryno oro, grybų, 
sveikatos žolelių. Iš gražaus Aukštaitijos kampelio, akimis surink s gojų žiedus, 
skiriu darbštiems, ateitį kuriantiems Saldutiškio seniūnijos žmonėms.

Gamtos paminklai  Indubakių riedulynas, Alžutėnų Didysis akmuo, Velnio 
pravaru pavadintas raistas ties Kemešiu, Karalienės kalnas prie Žiezdrelio ežero, 
Mineiškiemio piliakalnis, kur per Sekmines žmonės linksmindavosi. Pabuvoj s 
atsigaunu, susimąstau, vertinu.

Kultūros paminklai  Antalamėstės, Alžutėnų, Dryžių, Gaivenių, Gatakiemio, 
Indubakių, Kirdeikių, Lamėsto, Paąžuolių, Plaučiškių, Ripaičių, Saldutiškio, Stasiūnų, 
Strokinių, Šarkių, Trinkūnų kaimų kapinės, prigludusios atgyvenusius savo amžių, 
žuvusius vietinius ir iš kitur atvežtus amžinam poilsiui. Aplankymu pagerbiame 
jų atminimą, patys tampame geresni...

Daugel sykių keliavau Saldutiškio apylinkių keliais, takeliais. Daug gėrio ir 
grožio mačiau. Žmonėms, miškams, ežerams nesakiau viso gero, tik iki pasima-
tymo. Padūkėlė mintis galvoje dar kirba, pina būsimų kelionių svajingą vainiką...

Radinys, kurį parvežiau į namus prieš 0 metų. 
R. imkūno nuotr.
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Archeologiniai duomenys Saldutiškio  
seniūnijos istorijai pažinti
Gintautas Zabiela

Dabartinė Saldùtiškio seniūnija tarpukario laikotarpiu buvo prie Lietuvą ir 
Lenkiją okupuotame Vilniaus krašte skiriančios demarkacinės linijos prisiglaudusio 
Li¹kmenų valsčiaus dalis. Ši aplinkybė ir miškinga (Kìmešio, Påaisetės, Pågaluonės, 
Saldutiškio miškai) bei ežeringa (Kemešio, Lam¸sto, Žiezdrìlio, dalinai A¤seto ir 
Galuoniìs ežerai) aplinka (ypač seniūnijos pietvakarinėje dalyje) neprisidėjo prie 
žemėje esančio senovės palikimo pažinimo. Nors pirmuosius duomenis apie šių 
vietų archeologijos paminklus turime dar iš I  a. pab. (iš gretimos Kùktiškių 
seniūnijos kil s Antanas Šutinas (1851–1922) tuo metu kasinėjo Stasiūnų pilkapy-
ną1, Fiodoras Pokrovskis (1855–1903) mini Pajúodenės Karalienės kalną2), apylin-
kės didesnio tyrinėtojų dėmesio nesulaukė kone iki pat mūsų dienų. Priežastis 
tam buvo ir yra labai negausūs archeologiniai objektai. 1985 m. žvalgomosios 
archeologinės ekspedicijos Utenõs rajone metu tuometinėje Saldutiškio apylinkėje 
lankyta mažiausiai objektų iš visų kitų rajono apylinkių3. Kiek platesni tyrimai 
seniūnijos teritorijoje esančiuose archeologiniuose objektuose vykdyti tik  a. pr. 
(Gìniakalnis, Stasiūna¤).

Nemažai Lietuvos vietovių anksčiausieji žmonių gyvenimo pėdsakai yra iš 
akmens amžiaus ( –III tūkstantmečiai pr. Kr.). Mažiausiai 8 tūkstančius metų 
trukusi labai lėtos žmonijos raidos epocha jau vien dėl jos itin ilgos trukmės savo 
pėdsakus turėjo palikti daug kur. Tačiau net ir akmens amžiaus žmogui gyventi 
palanki aplinka Saldutiškio apylinkėse (ežerai, lengvi dirvožemiai) šiandien rodo 
vos vieną vietą, kur žmonės neabejotinai gyveno. Tai Antakalnio neįtvirtinta gy-
venvietė Galuonies ežero 9 arų virš ežero vandens lygio iškilusioje per 1,5 m ir 
nuo artimiausio kranto nutolusioje per 108 m saloje (1 pav.). 2015 m. žvalgant 
čia rasta 17 titnaginių nuoskalų, 3 skelčių fragmentai, 5 lipdytos keramikos šukės, 
1 žiesta šukė, 42 g sudegusių kaulų4. Platesnių šios gyvenvietės tyrimų nebuvimas 
neleidžia nustatyti net tikslesnės chronologijos, kuri greičiausiai yra iš neolito lai-
kotarpio (V–III tūkstantmečiai pr. Kr.). Iki šiol menkai pažįstamos ir pačios ežerų 
salų gyvenvietės, kurios dažniausiai buvo naudotos jau žymiai vėlesniu, geležies 
amžiaus (I tūkstantmetis po Kr.) laikotarpiu5.

Kiek vėlesnė neįtvirtinta gyven-
vietė, datuojama II tūkstantmečio pr. 
Kr. II puse (1700–1300 m. pr. Kr.), 
aptikta 1999–2000 m. Utenos kraštoty-
ros muziejui (vadovas Dalius Ribokas) 
tyrinėjant Geniakalnio senkapį. Ji yra 
apie 60 m į pietryčius nuo Lamėsto 
ežero pietrytinio kranto, į šiaur  nuo 
Geniakalnio senkapio, įrengta nežymios 
kalvelės šlaite, nuolaidėjančiame eže-
ro link. Gyvenvietė užima apie 1 ha 

1 Kulikauskas P., Zabiela G. Lietuvos archeologijos 
istorija (iki 1945 m.). Vilnius, 1999, p. 108.

2    р еологическая карта и-
ленской губернии     50.

3 Zabiela G. 1985 metų MMT žvalgomosios ar-
cheologinės ekspedicijos Utenos rajone ataskaita, 
Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, f. 1, nr. 1376.

4 Podėnas V. Alnio, Aiseto ir Galuonio ežerų 
salų žvalgomieji tyrimai, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 2015 metais. Vilnius, 2016, p. 67–68.

5 Stončius D., Mačiulis M., Zabiela G. Bau-
bonis Z. Senosios gyvenvietės Lietuvos ežerų 
salose, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais. 
Vilnius, 2010, p. 441–452.
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plotą. Jos kultūrinis sluoksnis labai 
apnaikintas arimų. Gyvenvietėje aptikta 
lipdytos lygios duobučių ornamentu 
puoštos keramikos šukių (iš viso 21), 
2 titnaginės nuoskalos, gremžtukas ir 
skeltė6.

Anksčiau dažnai akmens amžiui 
būdavo skiriami akmeniniai kirviai, kurių Saldutiškio seniūnijos teritorijoje ži-
noma buvus rasta mažiausiai 8. Indùbakiuose, Kemešio ežero rytiniame krante 
vadinamajame Samiškių rage buvo rasti 2 akmeniniai kirvukai (vienas jų UKM7, 
kitas ding s)8, Katiníškių kaime – kirvio nuolauža9, Kirde¤kiuose – 2 kirviai ke-
turkampe pentimi (vienas jų prie Påkaso ežero)10, Pagiµbiškyje – 2 akmeniniai 
kirviai11, Šãrkiuose – kirvis platėjančia pentimi12. Nepaisant medžiagos, iš kurios 
jie yra pagaminti (akmens), tokie kirviai 
Lietuvoje daugiausia buvo naudojami 
bronzos ir ankstyvajame geležies am-
žiuje (II–I tūkstantmečiai pr. Kr.). Jie 
naudoti apylinkėse tuo metu gyvavu-
sios brūkšniuotosios keramikos kultū-
ros, apėmusios visą platų Rytų Lietuvos 
re gioną, gyventojų.

Šios kultūros palikimas yra Dry-
žių piliakalnis. Jis įrengtas atskiroje 
kalvoje (2 pav.). Aikštelė pailga rytų–
vakarų kryptimi, ovali, 56 34 m dy-
džio, su 3 m žemesniu pietiniu šonu, 
nežymiais pylimais galuose bei ryškiu 
kultūriniu sluoksniu, kuriame rasta lip-

1 pav. Antakalnio gyvenvietės Aiseto ežero 
saloje planas su pažymėtomis radinių ir gr žinių 
vietomis. V. Podėno brėž. (Podėnas V. Alnio, 
Aiseto ir Galuonio ežerų salų žvalgomieji  
tyrimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
2015 metais. Vilnius, 201 , p. 7, 5 pav.)

6 Ribokas D., Zabiela G. Geniakalnio senkapio 
tyrinėjimai 1998 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lie-
tuvoje 1998 ir 1999 metais. Vilnius, 2000, p. 314; 
Ribokas D. Geniakalnio senkapis, Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, 
p. 111; Ribokas D. Geniakalnio senkapis, Sietuvos. 
Utena, 2009, p. 57.

7 Utenos kraštotyros muziejus, inv. nr. A–210. Nu-
rodoma, kad kil s iš senųjų kaimo sodybviečių.

8 Zabiela G. 1985 metų MMT žvalgomosios ar-
cheologinės ekspedicijos Utenos rajone ataskaita, 
Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, f. 1, nr. 1376, 
p. 117–118.

9 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1974, t. I, 
p. 137, nr.,485.

10 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1974, t. I, 
p. 140, nr. 526.

11 Utenos kraštotyros muziejus inv. nr. A–130, 327.
12 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1974, t. I, 
p. 182, nr. 1149.
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dytos brūkšniuotos ir lygiu paviršiumi keramikos, kažkokių kaulinių dirbinių, 
trinamosios girnos (1924 m.). Vakariniame šlaite 2–3 m žemiau aikštelės yra 28 m 
ilgio ir 34 m pločio terasa, rytiniame šlaite – 20 m ilgio ir 12 m pločio terasa. 
Šlaitai statūs, 8–14 m aukščio. Piliakalnis netyrinėtas, datuojamas I tūkstantme-
čiu pr. Kr.–I tūkstantmečio viduriu.  rytus ir šiaur  nuo piliakalnio yra 0,3 ha 
papėdės gyvenvietė, kurioje rasta brūkšniuotos keramikos ir geležies gargažių13. 
Pasakojama, kad kalne yra nugrimzdusi bažnyčia14.

Anksčiau minėti akmeniniai kirviai dažniausiai kil  iš nedidelio seklaus 
Kemešio ežero apylinkių. Čia vertėtų ieškoti brūkšniuotosios keramikos kultūros 
neįtvirtintos gyvenvietės ar gyvenviečių – to laiko žmonės gyveno ir jose. Tokios 
gyvenvietės, datuojamos I–II a. po Kr., pėdsakai aptikti ir tyrinėjant Geniakalnio 
senkapį. Čia surastos 63 lipdytos, daugiausia brūkšniuotos keramikos šukės15.

Apie II a. po Kr. sunykus brūkšniuotosios keramikos kultūrai Rytų Lietu-
voje žmonės daugiausia pradėjo gyventi neįtvirtintose gyvenvietėse, o laidoti iš 
smėlio supiltuose kauburiuose – pilkapiuose. Pastarieji daugiausia žinomi ir išlik  
Saldutiškio seniūnijos pietinėje dalyje, kur ir dirvožemis lengvesnis, ir pilkapių 
išlikimui sąlygos (miškas) palankesnės. Juose nuo III iki I a. laidoti nedeginti 
(iki VI a.) ir sudeginti (nuo VI a.) žmonės bei žirgai (nuo V a., II tūkstantmečio 
pradžioje greičiausiai sudeginti).

Stasiūnų pilkapynas yra kaimo pietiniame pakraštyje, 200 m į šiaur  nuo 
kelio Dryžiai–Saldutiškis. Pilkapyne yra 
17 pilkapių. Sampilų skersmuo 5–10 m, 
aukštis iki 0,9 m. Sampilai ties pagrin-
dais apjuosti akmenimis. Prieš 1889 m. 
pilkapius kasinėjo A. Šutinas, rado 
3 ge  ležinius pentinius siauraašmenius 
kir vius, ietigalį. Vėliau minimi iškasti 
kaulai, kamanos16. Pilkapiai netyrinėti, 
datuojami V–VIII a.17

Sùbiškio (pats kaimas yra Igna-
linos rajone) pilkapynas yra 100 m į 
pietryčius nuo Žiezdrìlės ežero pietryti-

2 pav. Dryžių 
piliakalnis iš oro 
(pietryčių pusės) 
2018 m. rugpjūčio 
25 d. G. abielos 
nuotr.

13 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, 
t. II, p. 54; Kultūros paminklų enciklopedija. Vilnius, 
1998, t. 2, p. 146–147; Lietuvos piliakalniai. Atlasas. 
Vilnius, 2005, t. III, p. 220–221.

14 Vai tkevič ius V. Senosios Lietuvos šventvietės. 
Aukštaitija. Vilnius, 2006, p. 392, nr. 804.

15 Ribokas D. Geniakalnio senkapis, Sietuvos. Utena, 
2009, p. 57.

16 Zabiela G. 1985 metų MMT žvalgomosios ar-
cheologinės ekspedicijos Utenos rajone ataskaita, 
Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, f. 1, nr. 1376, 
p. 284–285.

17 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1977, t. III, 
p. 107; Kultūros paminklų enciklopedija. Vilnius, 1998, 
t. 2, p. 168.
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nio kranto. Pilkapyną sudaro 75 pilkapiai. Sampilų skersmuo 
6–15 m, aukštis iki 1,2 m. Jie apjuosti duobėmis ir grioviais. 
Anksčiau kasinėjant buvo rasti žirgo griaučiai, balnakilpės, 
kirviai ir kitokie radiniai18. Pilkapynas netyrinėtas, datuojamas 
VII– I a.

Poros pilkapynų vieta nėra aiški iki šiol. Stasiūnų antra-
sis pilkapynas yra 1,3 km į pietvakarius nuo kaimo, Kuktiškių girininkijos 54 kv. 
centrinėje dalyje. Pilkapyne yra 10 pilkapių. Sampilų skersmuo 6–8 m, aukštis 
iki 0,5 m. I  a. pabaigoje pilkapius kasinėjo vietos gyventojas, rado geležinių 
dirbinių. 2000 m. Kultūros paveldo centras (vadovas Eugenijus Ivanauskas) ištyrė 
dalį vieno sampilo (60 m2 plotas), nustatė, kad tai smėlio kopa – galbūt buvo 
apsirikta pasirenkant tyrimų vietą. Pilkapiai datuojami V–VIII a.

Dar vieno pilkapyno greičiausiai būta greta Dryžių piliakalnio. 50 m į 
vakarus nuo jo 1966 m. buvo rastas 20,5 cm ilgio geležinis siauraašmenis kirvis 
6 cm pločio ašmenimis19. Kirvis datuojamas V–VI a.20 Paprastai tokie kirviai yra 
laidojimo paminklų radinys, nors šiuo atveju neatmestina ir papėdės gyvenvietės 
versija.

Ankstesnėje literatūroje kartais nurodoma, kad pilkapynas su akmenų vainikais 
ir degintiniais kapais, iš kurio radiniai yra Kauno ir Vilniaus muziejuose, buv s 
Kirdeikiuose21. Vėliau išsiaiškinta, kad 
šie radiniai kil  iš gretimo (Ignalinos r.) 
Stripe¤kių kaimo kažkurio pilkapyno ir 
tik buvo patek  pas Kirdeikių kleboną22.

Pilkapius palikusių žmonių gy-
venamosios vietos tiek Saldutiškio se-
niūnijos teritorijose, tiek ir visoje Rytų 
Lietuvoje lieka neaiškios. Galima kalbėti 
tik apie vieną piliakalnį. Staniuliškių 
piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje Gė-

18 Zabiela G . 1985 metų MMT žvalgomosios ar-
cheologinės ekspedicijos Utenos rajone ataskaita, 
Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, f. 1, nr. 1376, 
p. 292–293; Dakanis B. Mažai žinomi V– II a. Rytų 
Lietuvos pilkapiai, Muziejai ir paminklai. Vilnius, 
1987, t. 8, p. 66, nr. 37.

19 Saugomas Utenos kraštotyros muziejuje, inv. 
nr. A–293.

20 Malonaitis A. Geležiniai siauraašmeniai kirviai 
Lietuvoje. Vilnius, 2008, p. 45–46, 193, nr. 31.

21 Utenos krašto enciklopedija. Vilnius, 2001, p. 138.
22 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1977, t. III, 
p 54–55.

 pav. Staniuliškių 
piliakalnis iš šiaurės 
vakarų pusės 19  m. 
Lietuvos istorijos 
instituto archyvas
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lainės upelio kairiajame krante (3 pav.). 
Aikštelė apvali, 14 m skersmens, su 
kultūriniu sluoksniu. Jos pietvakarinia-
me krašte supiltas 2 m aukščio, 12 m 
pločio ir 4 m aukščio išorės pylimas. 
Šiaurės rytiniame pakraštyje supiltas 
1 m aukščio nuo aikštelės, 12 m plo-
čio pylimas, kurio 4 m aukščio išori-
nis šlaitas leidžiasi į 16 m ilgio, 5 m 
pločio griovį, už kurio supiltas antras 
2 m aukščio, nuo griovio 7 m pločio 
pylimas 2,5 m aukščio išoriniu šlaitu. 
Šlaitai statūs, 10–15 m aukščio. Pietinėje 
ir vakarinėje papėdėse 1 ha plote yra 
senoji gyvenvietė, kurioje rasta lip-
dytos grublėtos keramikos. Piliakalnis 
netyrinėtas, datuojamas I tūkstantme-
čiu–II tūkstantmečio pradžia23.

Paskutinis laikotarpis, iš kurio 
žinomas ir tiriamas archeologijos pa-
veldas, yra valstybės laikotarpis. Jis 
dalinamas į du didelius periodus – 
viduramžius ( III– V a. ir naujuosius 
laikus ( VI– VIII a.). Abiem periodais 
kaimo vietovėse geriausiai tyrinėti ir 
pažįstami yra senkapiai – senosios kai-
mų kapinaitės. Jų visoje Lietuvoje iki 
2000 m. tyrinėta 264 ir ištirta 9427 ka-
pai24. Priėmus krikščionyb  mirusieji 
laidoti nedeginti, dauguma galvomis 
vakarų ar artimai jai kryptimi. Vidu-
ramžių laikotarpio kapams būdinga 
įkapių (papuošalų, darbo įrankių, gin-
klų) gausa. Naujaisiais laikais įkapės 
kapuose sparčiai nyksta, jų daugiau 
aptinkama tik VI a. kapuose.

1998–2000 m. tyrinėtas Geniakalnio senkapis yra 500 m į pietvakarius nuo 
Lamėsto kaimo kapinių, 500 m į šiaurės rytus nuo Geniakalnio kaimo centro, 
80 m į pietryčius nuo Lamėsto ežero pietrytinio kranto. Jis įrengtas atskiroje apie 
60 40 m dydžio iki 2 m aukščio kalve-
lėje, pailgoje šiaurės vakarų – pietryčių 
kryptimi. Jo šiaurinėje dalyje ištirtas 
190 m2 plotas, rasta 41 griautinis kapas  
9 – vyrų, 7 – moterų ir 25 – vaikų 
(4 pav.). Išlikusiuose nesuardytuose 

4 pav. Geniakalnio senkapio 1999–2000 m. 
tyrinėtos vietos planas us pažymėtais  
aptiktais kapais. D. Riboko brėž.  
(Ribokas D. Geniakalnio senkapis, Sietuvos. 
Utena, 2009, p. 51, 2 pav.)

23 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1975, 
t. II, p. 155; Kultūros paminklų enciklopedija. Vilnius, 
1998, t. 2, p. 164–165; Lietuvos piliakalniai. Atlasas. 
Vilnius, 2005, t. III, p. 260–261.

24 Svetikas E. Alytaus kapinynas: christianizacijos 
šaltiniai. Vilnius, 2003, p. 15–41.
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kapuose, datuojamuose daugiau VI a., buvo negau-
sios įkapės  piniginės, diržų sagtys, peiliai, auskarai, 
kabučiai, žiedai, smeigtukas. Tyrimų metu aptikta ir 
melioracijos suardytame senkapio paviršiuje surinkta 
290 įvairų dirbinių. Tai geležiniai įtveriamieji (32) ir 
kriauniniai peiliai (iš viso 45), apvalios ir profiliuotos 
diržų sagtys (23), plačiaašmeniai (5 pav.), simboliniai 
(3) ir kovos (3) kirviai (iš viso 15), keturkampės sagtys, 
ovaliniai skiltuvai (9), įmoviniai ietigaliai (5), grandys 
(4), ylos (2), vedegos (2), žvejybos kabliukas. Iš bron-
zos gaminti daugiausia papuošalai – rasti 29 žvangu-
čiai, 21 apvali skardinė ir 1 pasaginė segės, 8 žiedai, 
5 apgalvio plokštelės, 4 grandys, 2 simboliniai raktai, 
2 auskarai, smeigtukas, piniginė, lokio nago amuletas. 
Tarp kitų dirbinių paminėtinas mėlyno stiklo karolis. 
Senkapis datuojamas IV a. pab.– VI a. antrąja puse25.

Kitas senkapis buv s Vajelių Pušelių kalne. Miško 
pakraštyje esančioje apie 100 30 m dydžio kalvoje, 
pailgoje rytų–vakarų kryptimi, kasant bulviarūsius 
buvo randama žmonių kaulų, „kardų, durtuvas, pini-
gas“26. Vieta archeologų netyrinėta, kaip ir Pagilbiškio 
geležinio plačiaašmenio kirvio radimvietė27.

Visiškai nieko nežinome apie valstybės laikų 
gyvenviečių vietas Saldutiškio seniūnijos teritorijoje. Tik 
spėjama, kad Geniakalnio senkapyje laidojosi žmonės, 
gyven  apie 250 m į pietvakarius nuo jo, maždaug 
dabartinio Geniakalnio kaimo vietoje28.

Prie archeologinių objektų neretai priskiriamos ir mitologinės vietos. Tai 
akmenys su smailiadugniais dubenimis (Gatakiemis29, Indubakiai30, Katiniškė31), 
Alžutėnų didysis (2,9 2,1 1,1 m) akmuo, kuriam esą įdubimus ilsėdamasis įspaud s 
velnias32, kalva Kupoliakalnis ir vieta Lankos kalnas (abu Mineiškiemyje)33, pieva 
Gojus (Pūčkoriškiai)34, vietos Velnio pravaras (Kemešys)35 ir Mergakalnis (Ripaičiai)36. 
Iš jų išsiskiria Pajuodenės Karalienės kalnas, apie kurį yra pasakojimų, kad jis 
supiltas37. Kalne minimi rasti radiniai. Pati jo išvaizda (50 20 m dydžio, iki 4 m 

25 Ribokas D., Zabiela G. Geniakalnio senkapio 
tyrinėjimai 1998 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lie-
tuvoje 1998 ir 1999 m. Vilnius, 2000, p. 312–315; 
Ribokas D. Geniakalnio senkapis, Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 2000 metais. Vilnius, 2002, 
p. 111; Ribokas D. Geniakalnio senkapis, Sietuvos. 
Utena, 2009, p. 51–57.

26 Zabiela G. 1985 metų MMT žvalgomosios ar-
cheologinės ekspedicijos Utenos rajone ataskaita, 
Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas, f. 1, nr. 1376, 
p. 379–380.

27 Utenos kraštotyros muziejus, inv. nr. A–295.
28 Zabiela G. Geniakalnio senkapio (Utenos r., 
Saldutiškio seniūn.) 1998 m. žvalgomųjų archeo-

5 pav. Geležiniai  
plačiaašmeniai kirviai  
iš Geniakalnio senkapio.  
A. abielienės pieš.  
(Zabiela G. Geniakalnio  
senkapio (Utenos r.,  
Saldutiškio seniūn.) 1998 m. 
žvalgomųjų archeologinių  
tyrinėjimų ataskaita,  
Lietuvos istorijos instituto 
Rankraštynas, f. 1, nr. 1 7, 
p. 20,  pav.)

loginių tyrinėjimų ataskaita, Lietuvos istorijos 
instituto Rankraštynas, f. 1, nr. 3137, p. 5–6.

29 Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės. 
Aukštaitija. Vilnius, 2006, p. 398, nr. 821.

30 Vaitkevičius V. Senosios Lietuvos šventvietės. 
Aukštaitija. Vilnius, 2006, p. 402–403, nr. 831.

31 Ten pat, p. 404, nr. 837.
32 Ten pat, p. 378–379, nr. 752.
33 Ten pat, p. 411–412, nr. 864–865.
34 Ten pat, p. 426, nr. 902.
35 Ten pat, p. 405, nr. 841.
36 Ten pat, p. 428, nr. 911.
37 Ten pat, p. 419, nr. 885.
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aukščio) ir padėtis (yra Žiezdrelio ežero vakariniame krante) tarsi bylotų apie čia 
buvusį piliakalnį. Kemešio Apskričiakalnis su 18 m skersmens viršumi bei 5–6 m 
aukščio šlaitais, esantis 100 m į šiaur  nuo Kemešio ežero, irgi laikomas supiltu. 
Tačiau tam įrodyti ar paneigti reikalingi jo archeologiniai tyrimai.

Trumpa Saldutiškio seniūnijos archeologijos paveldo apžvalga įgalina pada-
ryti kai kurias išvadas, orientuotas į tolesnį jo pažinimą. Seniūnijos archeologijos 
paveldas iki šiol atidesnio archeologų dėmesio nesusilaukė ir apie teritorijos 
apgyvendinimo raidą ilgus tūkstantmečius tenka spr sti tik pagal atsitiktinai 
fiksuotas senąsias vietas. Ankstyviausio apgyvendinimo pėdsakai šioje teritorijoje 
aptinkami labiau jos pietuose, kur ano meto pragyvenimui buvo palankesnės 
gamtinės sąlygos. Vėliau apgyvendinta ir likusi dabartinės seniūnijos teritorija, 
tačiau dėl intensyvios žemdirbystės ir kitokios žmonių veiklos dauguma tokio 
apgyvendinimo liudininkų šiandien yra sunaikinti ar smarkiai sužaloti. Ateityje 
perspektyviausiomis senojo apgyvendinimo objektų paieškų kryptimis lieka senųjų 
gyvenviečių vietų paieškos ežerų pakrantėse.
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Saldutiškio vardo istorija
Romualdas inkūnas

Turbūt nėra Lietuvoje gyvenvie-
tės, kurios vardas buvo taip kraipomas 
ir kaitaliojamas kaip Saldùtiškio. Tuo 
labiau kad jis negali pasigirti sena 
istorija  neminimas Kùktiškių dvaro 
1731 m. inventoriuje ir Vilniaus vysku-
pijos parapijų gyvenviečių 1744 m. są-
rašuose. Tik Kuktiškių rakto gyventojų 
1793 m. lenkiškai sudarytuose sąrašuo-
se paminėtas „Silgutiškio užežis“ (arba 
„užsusienis“) – „zaścianek y i i“. 

Lietuvos valstybės istorijos ar-
chyve saugomuose gyventojų surašymo 
I  a. pradžios rankraščiuose taip pat 

pateikiama tokia forma. Vėlesni sąra-
šai sudaryti rusų kalba (turbūt toks 
buvo okupacinės valdžios nurodymas). 
Maždaug nuo I  a. pabaigos t raidė 
pakeičiama į d. Varšuvoje 1890 m. išleis-
tame Geografiniame žodyne („S ov i  

eo a “) aprašytas Silgudiškio palivarkas (folwark y y i). Vilniaus gu-
bernijos gyvenviečių 1905 m. išleistame sąraše įrašytas Silgudiškio dvaras (имение
ылгуды ки). Taip buvo rašoma oficialiuose rusiškuose dokumentuose iki Pirmojo 

pasaulinio karo.
Per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių išleistame (sudarytame iš Rusijos kariuo-

menės generalinio štabo žemėlapių) topografiniame žemėlapyje (mastelis 1 100 000) 
parodytas Šilgudiškio dvaras ir geležinkelio stotis (Gut. Szylgudischki, Bhf. Szyl-
gudischki).

Saldutiškio miestelis
Miestelis – kaimo gyvenvietės tipas. Sudaro tarpin  grandį tarp miesto ir 

kaimo. Dabar miesteliu laikoma gyvenvietė, turinti 500–3 000 gyventojų, kurių 
dauguma užsiima verslu, gamyba ir paslaugomis. Jame paprastai būna seniūnijos 
būstinė, bažnyčia, mokykla, biblioteka, klubas, parduotuvės, prekyvietė, policijos 
nuovada, medicinos punktas. Saldùtiškyje visada buvo mažiau kaip 500 gyventojų, 
todėl jį galima laikyti tradiciniu miesteliu, kuris išaugo sujungtas su geležinkelio 
stotimi.

Lietuvoje miesteliai ir bažnytkaimiai vienas nuo kito nutol  10–15 km. Ne 
išimtis ir Saldutiškis, esantis tarsi viduryje, o nuo jo aplink 10–11 km spinduliu 
įsikūr  Kùktiškės, Taurågnai, Kirde¤kiai, Li¹kmenys ir Labanóras. Vidurio gyven-
vietė atsirado vėliausiai. Jei minėtų miestelių vardus galime aptikti jau III– IV a. 

Vertimas  Silgudiškis, palivarkas ir dvaras tarp 
Aiseto ir Lamėsto ežerų, venčionių apskritis, 
Labanoro apylinkė. Nuo venčionių nutol s apie 
2 varstus. 1 ūkis ir 25 gyventojai, katalikai, 

Jalovieckių valdomas. Valsčiui priklauso   
Antakalnis, Antalamiestė, Krivasalis 1 ir 2,  
Plaučiškės, Trinkūnai. Viensėdžiai  Pakiaunys, 
Pavyžintis, Varniškės, Vilkokalnis, apie  
159 gyventojai
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dokumentuose, tai Silgutiškis minimas tik nuo VIII a. pabaigos. Kodėl taip  
atsitiko  Lėmė bloga geografinė padėtis  pelkėta, akmenuota, miškinga vietovė 
be ežero ar upės, prie kurių dažniausiai kurdavosi gyvenvietės. Paslaugą padarė 
A¤setas, visu ilgiu atitverdamas Labanórui tiesų kelią į Kùktiškes ir Tauragnùs. 
Norint į juos patekti, reikėjo važiuoti pro A¤seto rytinį galą, pralįsti tarp pelkių. 
Prie to kelio įsikūr s dvaras negalėjo nukonkuruoti senų varžovų. Nepadėjo ir 
nutiestas geležinkelis. Tik nepriklausomos Lietuvos laikais Saldutiškis atsigavo ir 
tapo miesteliu.

Miesteliui atsirasti reikėjo teisinio pamato. Pradėti ryžosi patys gyventojai. 
1924 m. rudenį Li¹kmenų valsčiaus 25 gyventojai parašė Utenõs apskrities žemės 
tvarkytojui norintys steigti miestelį Salgudiškio dvaro žemėje. Nurodė privalumus  
patogi vieta, išlik s dvaro centras netoli geležinkelio. Gyventojai pradėjo rašyti 
prašymus gauti sklypams miestelyje. Žurnalo „Trimitas“ 1925 m. birželio 21 d. 
Nr. 49 publikacijoje rašoma, kad sklypų norėtų gauti ir žydai, bet jiems valsčiaus 
valdyba neišduoda liudijimų (prie prašymo buvo būtinas liudijimas su viršaičio 
parašu). Prašymuose nurodydavo, kokį amatą moka arba ką ketina veikti įsigij  
sklypą. Daugiausia užsirašė batsiuviais, mažiau – siuvėjais.

Žemės reformos valdyba miestelio sklypų gavusiųjų sąrašą paskelbė 1927 m. 
pavasarį. Matininkas M. Klimas suprojektavo stačiakampio plano miestelį, kurio 
pagrindinės gatvės būtų 20 m, kitos – 12 m pločio. Iš viso jos užimtų 2,8 ha. Iš 
tikrųjų miestelis yra linijinio plano. Pagrindinė – Stoties gatvė. Projekto pietinė 
dalis iš tikrųjų neįgyvendinta, nenutiesta pagrindinė gatvė. Tik sovietmečiu nuties-
tas kelias, bet ir jis gerokai pasuktas į vakarus, ne taip, kaip numatyta projekte. 
Priežastis paprasta – ta dalis netiko statyboms. Eksplikacijoje pusės visų sklypų 
žemė nurodyta kaip pievos arba pievos su mišriuoju mišku. Iš tikrųjų didžioji 
dalis tų pievų yra durpynai, o mišrusis miškas – raistas. Tokiuose sklypuose 
vargiai galima pasistatyti trobesius ir šiais laikais. Todėl du pretendentai sklypų 
atsisakė 1928 m., 8 buvo išbraukti iš sąrašo, nes „nesudarė pasižadėjimų ir neiš-
pildė ūkininkavimo sąlygų“. Sąrašas buvo patikslintas 1931–1933 m. ir patvirtintas 
1934 m. sausį. Iš 1927 m. paskelbto sąrašo liko tik pusė, kiti įrašyti vėliau.
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Saldutiškio gyventojai
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Matome, kad iki VI amžiaus vidurio buvo įsikūr  visi miesteliai, esantys 
apie dabartinį Saldutiškį, o jo nebuvo dar ir VIII amžiaus pradžioje. Tik 1784 m. 
užrašytas Silgutiškis (Sylgutiszki, Lietuvių kalbos instituto kartoteka). Lietuvos 
valstybės istorijos archyvo saugomuose gyventojų surašymo I  amžiaus pradžios 
rankraščiuose taip pat pateikiama ta pati forma.

Lietuvių kalbos instituto mokslinės bendradarbės Veronikos Adamonytės 
nuomone, vietovardžiai Silgiškis ir Silgutiškis gali būti asmenvardinės kilmės – iš 
pavardžių Silgis ir Silgutis. Videniškių (Molėtų r.) bažnytiniuose VII– VIII amžiaus 
dokumentuose yra įrašytos pavardės Sylgis. Mūsų kraštui būdingos pavardės su 
galūne -utis: Augutis, Bakutis, Gimbutis, Grigutis, Ilgutis, Jakutis, Pumputis, Vaikutis, 
Vilutis. Taip pat žinomos ir panašiomis galūnėmis gyvenvietės  Augutiškė, Jakutiškis, 
Ignotiškis, Kuktiškės, Meldutiškis, Sundutiškis. 

Dabartiniame Lietuvių pavardžių žodyne (L–Ž, 1989, Vilnius, Mokslas) nei Silgio, 
nei Silgučio nėra. Bendrinis žodis silgis žinomas Žemaitijoje, reiškia durų skl stį.

1793 m. sudarytoje Kuktiškių rakto gyventojų mokesčių lentelėje Silgutiškio 
užusienyje, arba užežyje (zaścianek Sylgudiszki), gyveno žmonės kitokiomis pa-
vardėmis  Mykolas Balčiūnas ir Tomas Vinclavas. 

Amžius 1795 m. Mirė
Tomas Vinclavas, Gabrieliaus 30 1806
jo žmona Ona 27
sūnus Pranciškus 3 1800
broliai  
Jonas 25
Jurgis 12 1820
Antanas 10
seserys
Ieva 14
Kristina 11
Cecilija 7
Mykolas Balčiūnas, Lauryno 30
žmona Teresė 19
svainis Ignas Vinclavas, Prano (ar Jono ) 17
svainės
Agota 12
Marijona 10
Rozalija 7
motina Juda Vinclavienė (našlė) 45
tarnas Tomas Grašys (Girnius), Mykolo 30 1800
Mykolo Balčiūno sūnūs
Tomas 1811 m. buvo 5 metų
Pranciškus – 3 metų

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 515, ap. 15, b. 171.
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1865 m. Silgùtiškio ( ) dvare gyveno
Antanas Jaloveckis – 40 metų
jo žmona Ona – 33
Regina Jalovecka – 73
Tadeušas Marcinkevičius – 63
jo žmona Scholastika – 48
jų sūnus Simonas – 18
duktė Aleksandra – 15
Antanas Šažinis – 25
Vincas Trinkūnas – 12
Antanas Trinkūnas – 13
Pranciškus Balčiūnas – 53
Agota Šažiniuvna – 28
Teresė Umbrasovna – 26
Monika Trinkūnovna – 30
Antanas Rogovskis – 55
jo žmona Elena – 48
jo sūnūs  Klemensas – 24
Antanas – 12
jų dukterys  Elžbieta – 18
Apolonija – 14

Čia surašyti katalikai, atlik  velykin  išpažintį, todėl mažų vaikų sąraše nėra. 
Užusienis (užežis, zastenok) Silgutiškis ( ) 1834 m. panaikintas, 

žemė prijungta prie palivarko tuo pačiu pavadinimu, parduoto 1829 09 13 dvari-
ninkams Antanui ir Reginai (iš Ulinskių) Jaloveckiams su valstiečiais

1. Antanas Vinslovas, Gabrio.
2. Pusininkas Ignotas Vinslovas, Prano.
A. Vinslovo sūnūs  Justinas, mirė 1830 m. (apie 17 m.), Antanas – 1833 m. 

(apie 27 m.), Vincas 1833 m. parduotas į Labanorą (apie 24 m.).

Jaloveckių dvaras

Romualdas inkūnas

Dvaru vadinamas savininko stambus žemės ūkis, arba sodyba, kiemas. 
Lietuvoje anksčiausiai pradėjo kurtis bažnytiniai ir vienuolijų dvarai. Pavyzdžiui, 
Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila 1387 m., be kitų valdų, Vilniaus vyskupijai 
dovanojo Taurågnus (su Kùktiškėmis, Sålaku, Zarasaís), Labanorą, Molėtus. Čia 
vėliau ir susikūrė dvarai, priklaus  Vilniaus vyskupijai. Linkmenyse buvo didžio-
jo kunigaikščio dvaras. 1554 m. jam priklausė 3 vaitystės, Linkmenų miestelis, 
Kirdeikių kaimas.

Silgùtiškis (Sylgutiszki) pirmą kartą paminėtas 1793 m. sudarytoje Kùktiškių 
rakto gyventojų mokesčių lentelėje. Formaliai metai lyg ir patenka į unijinės 
Lietuvos laikotarpį, bet minimas ne dvaras, o užusienis (užežis, zaścianek) su jo 
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Dvaro pastatas.
Nuotraukos iš Utenos 
kraštotyros muziejaus 
(toliau – UKM)

Dvaro pastatas

Dvaro parkas
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gyventojais – Mykolu Balčiūnu ir Tomu 
Vinclavu. Kuktiškių rakto 1798 m. gy-
ventojų ir dienų lentelėje nurodyta, kad 
M. Balčiūno šeima susideda iš 7 narių, 
T. Vinclavo – iš 9 narių.

Antanas ir Regina (iš Ulinskių) 
Jaloveckiai 1829 m. rugsėjo 13 d. (se-
nuoju stiliumi) pirko, ir tą pačią dieną 
Ukmergės teisme patvirtino, Silgutiškio 
užusienį su Antano Vinslovo (1806 m. 
mirusio Tomo brolio) šeima ir pusinin-
ku Ignotu Vinslovu. Balčiūno pavardė 
neminima. Tą pačią dieną Jaloveckiai 
patvirtino Rūdupių ir Vilkakalnio užu-
sienių pirkimo aktus. Rūdupiai nupirkti 
su Gavrylo ir Jono (Martyno sūnų) bei 
Juozo (Jurgio sūnaus) Trinkūnų šeimo-
mis, Vilkåkalnis – su Andriaus Ryliškio 
(Jurgio sūnaus) šeima. Vilkakalnis dar 
neseniai išnyko, o Rūdupiai nežinia 
kur buvo. Iki šiol 4 km į pietus nuo 
Labanoro yra Rūdupis. Bet jo turbūt 
negalima tapatinti su Jaloveckių pirktais 
Rūdupiais, – per daug toli nuo Saldu-
tiškio. Pagal pavardes galima spėti, kad 
Rūdupiai galėjo būti netoli Trinkūnÿ 
kaimo, bet 1923 m. jau neminimi.

Silgutiškio užusienis 1834 m. 
panaikintas, jo žemė prijungta prie to 
paties pavadinimo palivarko. Iki šiol 
tas palivarkas niekur neminimas. Ga-
lima spėti, kad prieš 5 metus įsikūr  
Jaloveckiai ir sutvėrė tą palivarką.

Trinkūnÿ kaimo kapinėse palai-
dotas Antanas Jaloveckis (1772–1852) 
apibūdintas kaip Silgùtiškio dvaro įkū-
rėjas (fundatorius). Jis ir jo įpėdiniai per 
I  amžių statė, plėtė, gražino dvaro 

aplinką. Iš laukų surinktų ir akmen-
tašių apdorotų akmenų pastatydino gyvenamąjį namą, ledain , arklid , tvartus, 
sandėlį. Iš plytų sumūryti dvaro rūmai, kalvė. Pastatyti 2 gyvenamieji namai, 
pirtis, svirnas, kiaulidė, vištidė, klojimas (su mūriniais stulpais). Iš lentų sukaltos 
2 daržinės. rengta 5 susisiekiančių tvenkinių sistema, parkas. veistas keliolikos 
hektarų vaismedžių sodas, kurio vaisiai tvirtai užkariavo Petrapilį. Gyvenamoji 
dvaro dalis su parku apjuosta akmenine tvora, įkurta aukštesnėje, šiaurės rytinėje 

Trinkūn  kaimo kapinėse palaidotas Antanas 
Jaloveckis (1772–1852). Nuotr. iš Utenos 
kraštotyros muziejaus

B. Jaloveckis su žmona ir vaikais
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dalyje, ūkinė – žemesnėje, vakarinėje 
dalyje. Nuo vėjo iš šiaurės ir vakarų 
dvarą užstoja kalvos, iš rytų – miškas.

Labanóro parapijos 1865 m. 
su darytame katalikų sąraše Silgutiš-
kis vadinamas dvaru. Jame surašyta 
20 žmonių  A. Jaloveckio sūnus An-
tanas (1819–1894) su žmona Ona ir 
motina Regina, Tado Marcinkevičiaus 
(4) ir Antano Ragauskio (6) šeimos, 
paaugliai – Antanas ir Vincas Trinkū-
nai, suaug  – Antanas Šažinis, Ago-
ta Šažiniūtė, Monika Trinkūnaitė ir 
Teresė Umbrasaitė. rašytas 53 metų 
Pranciškus Balčiūnas. Gal jis nupirkto 
M. Balčiūno palikuonis

Varšuvoje 1890 m. išleistame 
Lenkijos karalystės ir kitų slavų šalių 
geografinio žodyno I tome aprašytas 
Silgudiškis (Sylgudyszki) – palivarkas 
ir dvaras – Jaloveckių valda. Jame 
25 gyventojai katalikai, gražus vaisme-
džių sodas. Dirvos pelkėtos; 9 laukų 
sėjomaina. Silgudiškio kaimo bendruomenei (seniūnijai) priklausė kaimai  Antåkal-
nis, Antålamėstė, Krivåsalis I ir II, Pla÷čiškės, Trinkūna¤, taip pat užusieniai – 
Bendróvė, Pakievìnis, Pavyžintýs, Vãrniškė ir Viµkakalnis. Iš viso 159 žmonės, 
paleisti iš baudžiavos.

Maždaug apie tą laiką Jaloveckiai pradėjo sausinti pelkes. Nusausin  kil-
nojamuoju geležinkeliu riedančiais vagonėliais vežė žemes ir užpylinėjo paviršių 
apie 25 cm storio žemių sluoksniu. Pasėtos kultūrinės žolės augo gerai, vėliau 
derlius prastėjo. Po kelionių į užsienį ir savo stebėjimų rastos klaidos  per storai 
užpilta neišpurenta velėna. Giliai išarus ir išpurenus velėną, pievos paverstos 
nuolatinės sėjomainos naudmenomis. Naujai nusausintuose durpynuose žemė ne-
pilta. Dešimtinės (apie 1,1 ha) sukultūrinimas kainavo 80–120 rublių (su žemių 
užpylimu – 165,5 rb). Išleistos lėšos atsipirko geru derliumi. Durpynų kultūrinimo 
patirtį Mečislovas Jaloveckis aprašė 1915 m. rusiškai išleistoje Vilniaus gubernijos 
durpynų tyrimo medžiagoje. 

Durpynų įdirbimas Silgudiškio dvare
Silgudiškio dvaras su Paveržiščės, Ažuprūdžio, Pageluonės ir Kuktiškių palivarkais yra 
venčionių apskrities šiaurės vakarinėje dalyje, pusė varsto nuo Silgudiškio stoties. Jis 

apima apie 1 000 dešimtinių 1 090 ha  plotą ir susideda iš  atskirų dalių. Vietovė 
kalvota, daug ežerų, vandens, dirvožemis daugiausia priesmėlio, iš dalies žvyro su molio 
priemaiša, kai kuriose vietose buvo daug akmenų, bet dabar mūsų išrinkti. Podirvis toks 
pat kaip ir dirvožemis, nors gilesniuose horizontuose yra ir molio. Visoje dvaro žemėje 

Durpynų kultūrinimo patirtį Mečislovas  
Jaloveckis aprašė 1915 m. rusiškai išleistoje  
„Vilniaus gubernijos durpynų tyrimo medžiagoje“
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tarp laukų ir miškų palei vandentakius slūgso gilūs durpynai, kurių viršutinis sluoks-
nis – juoda žemapelkinė durpė.

Prieš 25 metus Silgudiškio dvaro ūkis, nepaisant visų pastangų ir sąnaudų, dėl 
skurdaus dirvožemio ir pašarų trūkumo buvo nerentabilus. i aplinkybė paskatino mano 
tėvą atkreipti rimtą dėmesį į nenašią dvaro dalį, į durpynus.

Tuo metu šie durpynai atrodė kaip tikros pelkės, apaugusios menkaverčiais medžiais, 
krūmais, kartais nepereinamos ne tik gyvuliams, bet ir žmonėms.

Norint jas sukultūrinti, reikėjo nusausinti, būtent dalį Silgudiškio fermos durpynų. 
Tėvas, padar s niveliaciją, nustatė pakankamus nuolydžius, todėl sklypą nusausinti buvo 
nesunku, nors kai kuriose vietose teko iškasti iki 2 sieksnių ,7 m  gylio, norint sujungti 
tarp laukų išsimėčiusius durpynus į vieną sausinamąjį ir drėkinamąjį tinklą.

Taip nusausinti durpynai, išplėšus kerplėšas ir išlyginus paviršių, buvo palikti 
keletui metų. Nors nusausintame durpyne augalija pradžioje buvo vešli, bet daugiausia 
susidėjo iš rūgščių žolių – vikšrinių ir viksvinių su maža gerų žolių priemaiša; ilgainiui 
derlius ėmė mažėti ir ūkiui kaip ir anksčiau trūko pašaro.

Mes pastebėjome, kad tose vietose, kur durpė susimaišė su mineraline žeme, pa-
vyzdžiui, griovių krantuose, augo aukštos, geros sudėties pievų žolės.

ie pastebėjimai, kartu su žiniomis apie puikius rezultatus Vokietijoje, paskatino 
mano tėvą imtis rimtų melioracijos darbų, būtent, durpynus padengti mineralinio dirvo-
žemio sluoksniu iš arčiausiai durpyno esančių laukų.

sigyta apie 1 varsto kilnojamojo geležinkelio  vagonėliai su atlošiamomis dėžėmis 
ir imtasi darbo.

Nusausinti durpynai buvo užpilti mineralinės žemės  pėdos apie 25 cm  storio 
sluoksniu. Pirmais metais buvo padengta apie 10 dešimtinių.

Tokia dešimtinės melioracija kainavo 1  rb 55 kap (iš jų žemių užpylimas – 
100 rb). Taigi ši melioracija buvo labai brangi, bet antrais metais buvo gauti tokie puikūs 
rezultatai, kad valdytoją paskatino t sti pradėtą darbą.

Iš tikrųjų pirmasis derlius buvo apie 50 pūdų 5,  t  sausos masės iš pirmos 
dešimtinės, žolės aukštis viršijo bet kokius lūkesčius (  pav.).

Paviršių užpylėme daugiausia riebia žeme, vengdami molio, kuris sukietėja, ypač 
tr šiant kalio trąšomis, ir neleidžia patekti orui į durpių sluoksnį, trukdo irimui ir padeda 
susidaryti kenksmingoms rūgštims. Iš pradžių žemes pylėme ant senos velėnos, jos nesuard . 

Lauko žolių mišinys susidėjo daugiausia iš motiejukų, pievinės miglės, daugiame-
tės svidrės, švediško dobilo, be to, smilgos, paprastosios šunažolės, pašiaušėlio, kmyno, 
kvapiosios gardūnytės sėklos apie 50 kg .

Taip buvo įrengta apie 0 dešimtinių pievų. Nepaisant iš pradžių puikių rezulta-
tų, po kelerių metų tose pievose derlius ėmė menkėti, atsirado daug rūgščių žolių, plikų 
vietų, be to, pievos pradėjo apaugti tankiu samanų kilimu. Akėjimas ne tik nepadėjo, bet 
greičiau galutinai išnaikino gerąsias žoles.

Teko galvoti, kaip atkurti pirmuosius derlius, kokios sistemos laikytis toliau augi-
nant taip brangiai atsiėjusias kultūras.

Po kelių specialių kelionių į užsienį ir asmeninių stebėjimų paaiškėjo, kad meli-
oracijos pradžioje buvo klaidų; iš jų svarbiausia – neišpurenta velėna užpilta per storu 
žemės sluoksniu. Dėl to į gilesnius durpių sluoksnius negalėjo patekti oro, nustojo irti 
durpės, pradėjo kauptis humusinės rūgštys.
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Visa tai sudarė nepalankias sąlygas 
gerosioms žolėms augti, bet padėjo sama-
noms plisti. Ne mažiau kenkė ir smar-
kus akėjimas, ypač rudenį, kuris padėdavo 
šalčiui patekti į gerųjų žolių šaknis, dėl 
to tos žolės įšaldavo. Be to, buvo negerai 
parinktas mišinys.

Tuo metu Vakarų Europoje, ypač 
Vokietijoje, pradėta peikti piltin  sistemą 
kaip labai brangią. Moksliniai bandymai 
įrodė, kad nevertas piltinis įdirbimo me-
todas ir išaiškino juodųjų durpynų arimo 
ir purenimo reikšm , vadinamą „juodąja kultūra“. Bet skaitydamiesi su tuo, kas buvo 
padaryta, turėjome sugalvoti būdą, kaip kuo geriau panaudoti išleistas lėšas. Dėl to nu-
sprendėme užvežtas ant durpynų žemes paversti lauko naudmenomis su teisinga sėjomaina 
ir sistemingu arimu; naujas kultūras rengti apie 200 dešimtinių plote tik pagal „juodosios 
kultūros“ sistemą. Be to, numatyta nedaryti tų klaidų, dėl kurių patyrėme nesėkm .

Piltiniuose durpynuose dabar įvesta nuolatinė sėjomaina, dėl to senoji velėna buvo 
išarta ir rūpestingai išpurenta; be to, kai kuriose vietose atviri grioviai pakeisti žabinių 
drenažu.

Paskutinis žolės derlius kartu yra gyvulių ganykla. Trąšų kiekis reguliuojamas 
pagal derlių.

Vienu svarbiausiu augalų priežiūros priemonių yra volavimas sunkiu betoniniu 
volu, žoles akėti vengta. Žolių mišinys lauko ūkiui yra daug paprastesnis ir susideda iš 
šių rūšių  daugiametės svidrės, paprastosios šunažolės, motiejuko, pievinės miglės, tikrojo 
ir raudonojo eraičino, baltojo ir švediškojo dobilo.

Dėl to, kad derliai ir žolių, ir šakniavaisių taip kultivuojant yra pakankamai geri, 
ūkio pusiausvyra buvo ne tik atstatyta, bet ir gerokai pagerėjo.

Vėlesnės kultūros 200 dešimtinių plote auginamos iš praktikos ir pagal Vakarų 
Europoje gautus rezultatus tik vadinamąja „juodosios kultūros“ forma. Pievos įrengiamos 
taip.

Mišku ir krūmais apaugusius durpynus nusausinome grioviais. Kai durpynas ap-
sausėjo ir suslūgo, jis buvo purenamas. Dideli kelmai išvežti, maži kelmai, šaknys ir dalis 
smulkių šakų sudeginti. Deginti reikia atsargiai, kad neišdegtų duobės durpių sluoksnyje. 
Išpurentas plotas lyginamas, voluojamas sunkiu volu. Po to paviršius vėl lyginamas ir 
suariamas apie 8 colių 20 cm  gyliu.

Suartas durpynas paliekamas žiemoti  pavasarį paviršiui išdžiūvus, purenama dis-
kinėmis akėčiomis, po jų lengvomis paprastomis akėčiomis ir pasėjamas vikių mišinys, 
patr šiama.

Nupjovus vikius, durpynas suariamas, šįkart lengvesniais plūgais ir kitais metais, 
priklausomai nuo paviršinio sluoksnio sutrūnijimo ir būklės, arba vėl sėdavome vikių 
mišinį, arba šakniavaisius, arba žoles.

Žoles sėjame su antsėliu, nors daugelis apsieina be jo. Pasėjus avižas, akėjama 
lengvomis akėčiomis, po to rankomis sėjamos žolės  motiejukas, pievinė ir paprastoji miglė, 

Sudaryta tokia sėjomaina  1) vikių mišinys, 
2) šakniavaisiai, ) avižos, –7) žolės
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kietavarpė, paprastoji šunažolė, nendrinis 
ir pievinis eraičinas, raudonasis ir švedinis 
dobilas.

Antsėlis – avižos sėjamos ne daugiau 
kaip –7 pūdai į dešimtin . Pasėjus – 
suvoluojama.

Pievos tr šiamos pagal galimyb  kas-
met. Mineralinių trąšų kiekis reguliuojamas 
pagal derlių.

Svarbu yra paviršiaus volavimas. 
Geriausiai mūsų sąlygomis tinka betoniniai 
volai, kuriuos lengva pagaminti vietoje 
dvare.

Pievų įrengimo kaina būna labai 
įvairi, net tame pačiame dvare gerokai 
skiriasi. Vidutiniškai svyruoja nuo 80 iki 
120 rb dešimtinei.  pav. rodo žolės 
aukštį „juodosios kultūros“ metodu įreng-
toje pievoje.

ieno vidutinis derlius 2 kartus 
nupjovus žol  pirmais metais būna apie 
00 pūdų ,  t  iš dešimtinės, o vėliau 
00– 50 pūdų ,8–5,  t , todėl ši meli-

oracija labai atsiperka.
Durpynų kultūrinimas yra viena 

pelningiausių žemės ūkio verslovių. Išlais-
vinti didžiulį turtą, kuris slypi durpynų 
juodosiose gelmėse, – viena svarbiausių 
mūsų krašto žemdirbio uždavinių.

Silgudiškio dvaras, 191  m. birželis, M. Jaloveckis

Pažangus ūkininkavimas turbūt buvo pakankamai pelningas, nes 1907 m. iš 
Benedikto, Jono, Juozo, Jurgio, Kazimiero ir Vinco Maknių nupirktas Ažùprūdžių 
palivarkas, o 1910 m. iš Marijos Pšibilskos – Kùktiškių dvaras.

Remiantis 1977 m. mokytojos Vandos Laurinavičienės užrašytais Onos Le-
vickaitės-Trinkūnienės (gim. 1901 m. Pavyžintyje) ir Prano Bieliūno (gim. 1909 m. 
Antalamėstėje) pasakojimais, dvare dirbo nuolatiniai žemės ūkio darbininkai, 
virėjai, liokajus (Žiemys iš Antalamėstės), batsiuvys (Kaušylas), siuvėjas, vežikas 
(Deveikis iš Pašarkės). Ūkvedys (Julius Levickas) ir sodininkas gyveno mūrinio 
namo (buvusio ambulatorijos) pirmame aukšte. Amatininkams duodavo žemės 
bulvėms pasisodinti, karvei išlaikyti. Sezoniniams darbininkams mokėdavo po 
20–30 kapeikų už dieną. Mirusio ūkvedžio šeimą dvarininkai rėmė  davė grūdų, 
išaugtinių drabužių. Ponia nemokamai gydydavo (nežinia, ar ji mokėsi medicinos).

Dvaro tarnaitės
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Artėjant Pirmojo pasaulinio karo frontui, Boleslovas Jaloveckis iš dvaro pasi-
traukė. Išvažiuodamas išdalijo maisto produktus – sūdytą mėsą, grūdus – saugoti, 
žadėdamas grįžti. Bet Peterburge 1918 m. liepos 10 d. mirė.

Apie jo sūnaus Mečislovo Jaloveckio likimą sužinome iš rašytų prašymų. 
1923 m. kovo 1 d. iš Karaliaučiaus angliškai rašytame į Dancigą (dabar Gdanskas) 
prašyme kažkokiam pramonininkui Nobeliui jis prisistato kaip generolo B. Jalo-
veckio, Rusijos geležinkelio bendrovės pirmininko sūnus, pus  savo gyvenimo 
praleid s Salgudiškyje tarp vietos žmonių, steigdamas kooperatyvų krautuves, 
žemės ūkio draugijas, tobulindamas krašto ūkį. Iš dvaro pasitrauk s 1920 m. užėjus 
bolševikams ir negrįž s užėmus Salgudiškį lenkams (juos jis vadina okupantais). 
Nuvyk s į Dancigą, būdamas Santarvės misijos nariu, siunt s maistą į Lenkiją ir 
Baltijos valstybes. Pats esąs pusiau anglas, nes jo senelė buvo škotė. Dabartinė 
valdžia norinti dvarą parceliuoti ir atimti jo nuosavyb . Todėl kreipiasi į Nobelį  
„Savo nuosavyb  aš atiduodu Tamstos protekcijai ir tikiuosi, kad Tamsta sustab-
dysi tą kvailyst “ parceliavimą , nes jam neduoda leidimo važiuoti į Lietuvą.

Valdžia 1920 m. dvaro žem  išnuomojo 12 nuomininkų iki 1924 m. Rū-
mai, lik  be šeimininkų, buvo niokojami. Žemės ūkio departamento direktorius 

Prašymas Nobeliui
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1921 m. balandžio 17 d. raštu (nr. 1668) kreipėsi į Utenos apskrities žemės ūkio 
ir valstybės turtų įgaliotinį  

„Kadangi nėra savininko Silgudiškių dvare venčionių valsčiuje, todėl prašoma kuo grei-
čiausiai perimti jį Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos žinion. Sulig pranešimo 
buvusio savininko įgaliotinio kalbamas dvaras, ypač gyvenamas rūmas, yra labai naiki-
namas, to negalima leisti.“

Steigiamasis Seimas 1922 m. balandžio 3 d. priėmė Žemės reformos įstatymą, 
kuriuo buvo sudarytas žemės fondas.  jį pateko neteisėtai įgyta žemė, pavyz-
džiui, Rusijos valdininkų ir kariškių užimta tremtinių žemė. Konfiskuoti ūkiai tų 
dvarininkų, kurie kovojo prieš atsikuriančią Lietuvos valstyb . Dvarų savininkams 
ir jų įpėdiniams, kurie dokumentais įrodė, kad jų valdyta žemė buvo teisėtai 
įgyta, palikta iki 80 ha su trobesiais ir žemės ūkio inventoriumi. Už perteklin  
nusavintą žem  nustatytas atlyginimas. 

M. Jaloveckis savo dvaro reikalus tvarkyti įgaliojo Kazimierą Gecevičių, su 
teise perįgalioti. Šia teise jis pasinaudojo ir 1923 m. įgaliojo profesorių Tadą Iva-
nauską šeimininkauti ir valdyti Jaloveckių turtą, kapitalą. T. Ivanauskas kreipėsi į 
Žemės reformos valdybą, prašydamas sustabdyti Salgudiškio dvaro ir jo palivarkų 
parceliavimą. Jis įrodinėjo, kad šis dvaras yra tap s žemės kultūros židiniu  dre-
nuoti laukai, nusausintos pelkės, užveisto sodo vaisiai užkariavo Petrapilio rinką. 
Be to, prieš karą kasmet buvo sodinama po keletą hektarų miško.

Prašymo Žemės reformos valdybai faksimilė
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Žemės reformų valdyba, remdamasi Žemės reformos įstatymu ir jo vykdy-
mo instrukcija, 1923 m. kovo 28 d. nutarė  laikyti perėjus valstybės nuosavybėn 
Ažuprūdžio, Pagaluonės ir Pavyžinčio palivarkų žem .

Bežemiai ir mažažemiai jau nuo 1923 m. pradėjo rašyti prašymus apskrities 
žemės tvarkytojui, norėdami gauti žemės. Prie prašymo reikėjo pridėti Linkmenų 
valsčiaus liudijimą, kuriame viršaitis nurodydavo prašytojo šeimos sudėtį ir jos 
narių amžių, nuo kurio laiko gyvena šiame valsčiuje, kuo užsiima, kiek ir kokių 
padargų, gyvulių turi.

Ukmergės apskrities pradžios mokyklų inspektorius 1923 m. balandžio 5 d. 
kreipėsi į Utenos apskrities žemės tvarkytoją

„Jau du metai Salgudiškio dvare yra dvikomplektinė pradžios mokykla. Prašau pasiūlyti 
Žemės reformos komisijai palikti dvare pradžios mokyklai tinkamus namus, sodą ir –  ha 
žemės. Dar šią vasarą norėtų padaryti reikalingiausius trobesių remontus. Nei viena 
mokykla Linkmenų valsčiuje neturi nuosavų namų, todėl Salgudiškio dvare būtinai reikia 
palikti mokyklai ir mokytojams gyventi tinkamus būstus.“

Po metų kanauninkas J. Kukta prašė žemės tvarkytojo skirti sklypą parapijai. 
Valsčiaus gyventojai pageidavo steigti miestelį dvaro žemėje. Bet žemės reformų 
valdyba 1924 m. rugpjūčio 3 d. (nutarimas nr. 1913) nutarė

Rašto Utenos 
apskrities žemės 
tvarkytojui faksimilė
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„Laikyti perėjusiais valstybės nuosavybėn nuo 1922 m. balandžio  d. Kuktiškių ir Sal-
gudiškių dvarus, kurie buvo Boleslovo Jaloveckio įpėdinių nuosavybė ir yra Utenos apskri-
ties Kuktiškių ir Linkmenų valsčiuje, su visu esamu toj žemėje B. Jaloveckio įpėdiniams 
priklausiusiu nekilnojamuoju turtu, paliekant B. Jaloveckio įpėdinių nuosavybėje Žemės 
reformos įstatyme nenusavinamą 80 ha žemės ūkio normą Salgudiškių dvaro centre.“

Tačiau šis nutarimas nevykdytas, arba jo neklausė Žemės reformos komisija, 
kuri 1925 m. kovo 15 d. (protokolas nr. 4) nustatė Salgudiškio dvaro trobesių 
likvidavimo tvarką. Pastatai paskirti bažnyčiai, Miškų departamentui, parapijos 
prieglaudai, pradžios mokyklai ir valsčiaus valdybai. Tik 1925 m. gegužės 5 d. 
Žemės reformos valdyba (nutarimas nr. 955) pakeitė ankstesnį savo nutarimą, 
nenusavinamą žemės ūkio normą paliko Kuktiškių dvaro centre.

Matininkui Pranui Rakickui buvo pavesta išmatuoti dvaro žem , nustatyti 
ribas su valstybiniu mišku ir kaimų žemėmis. Baigus darbą, Salgudiškyje 1925 m. 
birželio 2 d. įvyko Utenos apskrities Žemės reformos komisijos posėdis (protokolas 
nr. 221). Matininko žiniomis, dvare buvo 91,5 ha žemės. Jos panoro gauti 45 beže-
miai ir mažažemiai, iš kurių 22 kariai. Seniems dvaro darbininkams nuomininkams 
numatyta skirti po 6 ha, kitiems – po 4 ha, gretimų kaimų mažažemiams – po 
3 ha, bažnyčiai – 10 ha, mokyklai – 3 ha.

Žemės reformos valdyba 1925 m. liepos 8 d. apsvarstė šį Žemės reformos 
komisijos protokolą ir nutarė (nutarimas nr. 1495)  seniems darbininkams skirti 
po 8 ha, kitiems – po 2 ha. Likusi valdžios žinioje žemė taip paskirstyta

Linkmenų valsčiaus valdybai – 1 ha
Miesteliui praplėsti – 14 ha
Bažnyčiai – 8 ha
Kapinėms – 2 ha
Pradžios mokyklai – 3 ha
Pardavimui – 3 ha.
Naujakuriai – Juozas Navikas, Juozas Petkevičius ir Antanas Žioba, – suži-

noj , kad vietoj 4 ha gauna tik po 2 ha, parašė skundą Žemės reformos valdybai, 
prašydami pakeisti nutarimą. Atsakymą gavo iš Žemės reformos departamento, 
kad prašymo negali patenkinti.

Po metų tie patys naujakuriai kreipėsi į žemės ūkio ministrą, prašydami 
skirti jiems po 6–7 ha. Gavo taip pat neigiamą atsakymą. 

Utenos–Ežerėnų apskrities likvidatorius Silvestras Jasudis, dalyvaujant Anta-
lamėstės kaimo seniūnui Andriui Ryliškiui, 1925 m. gruodžio 1 d. (aktas nr. 69) 
perėmė valdžios žinion Salgudiškio dvarą su 18 pastatų, 91,4 ha žemės (iš jų 
9,1 ha sodybos, 45,2 ha ariamosios, 22,9 ha pievų, 11,6 ha miško ir krūmų, 2,1 ha 
kelių, 0,5 ha vandenų), 420 obelų, 6 kriaušes, 84 vyšnias ir slyvas, 275 laukinius 
medžius, storesnius kaip 25 cm. Žem  iki 1926 m. nuomojo A. Gališauskas, 
S. Leišys, A. Pelėda, K. Trainys.

Utenos apskrities žemės tvarkymo komisija 1926 m. birželio 22 d. viešame 
posėdyje nutarė  Kuktiškio ir Salgudiškio dvarų išparceliavimo ir atskyrimo nuo 
gretimų žemių projektą patvirtinti taip, kaip pažymėta pridėtame prie bylos plane, 
sudarytame 1925 m. matininko P. Rakicko. Vyriausioji žemės tvarkymo komisija 
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1926 m. gruodžio 2 d. tvarkomajame posėdyje nusprendė Žemės tvarkymo komi-
sijos nutarimą dėl sienų nustatymo laikyti įsiteisėjusiu.

Utenos–Ežerėnų apskrities tvarkytojas 1927 m. pranešė Žemės reformos de-
partamentui apie naujakuriams išduotas paskolas inventoriui, sėklai, statyboms. Be 
V. Nasevičiaus ir J. Naviko, kiti naujakuriai buvo paėm  nuo 400 iki 1 200 litų 
paskolos. Tais pačiais metais Žemės reformos valdyba nustatė Salgudiškio dvaro 
žemės sklypams išperkamuosius mokesčius. Žemė buvo įvertinta III–IV rūšimi, 
todėl ir mokesčiai paskirti nedideli, išsimokėtini per 36 metus. Mažiausiai žemės 
gavusiems naujakuriams teko mokėti 1,0–2,5 lito metinį mokestį, daugiausiai ga-
vusiems – 6,3–6,6 lito.

1927 m. rudenį A. Žioba išvažiavo į Braziliją. J. Petkevičius 1928 m. pra-
džioje kreipėsi į prezidentą, prašydamas buvusį A. Žiobos sklypą paskirti jam. 
Po pusmečio gavo atsakymą iš Žemės reformos departamento, kad A. Žiobos 
vardu surašytas nuosavybės aktas ir pakeitimų daryti negalima. 1929 m. pradžioje 
J. Petkevičius kreipėsi į žemės ūkio ministrą, bet ir iš jo gavo neigiamą atsakymą.

Utenos–Ežerėnų apskrities žemės tvarkytojas 1928 m. rudenį pranešė Žemės 
reformos departamentui, kad A. Žiobos sklypas paskirtas kariui savanoriui Juozui 
Zasui iš Karantiškių kaimo (Kuktiškių vls.). Atėjus pavasariui, J. Zasas pradėjo 
sklypą dirbti ir pasistatė trobesius, todėl prašo departamento jo vardu surašyti 
žemės perleidimo aktą. Departamentas atsakė, kad jei A. Žioba išvažiavo nepa-
likdamas įgaliotinio, tai sklypą reikia perimti valdžios žinion.

Ona Petkevičiūtė-Petrėnienė teigė, kad A. Žioba buvo J. Petkevičiaus svai-
nis ir, išvažiuodamas Brazilijon, žemės sklypą paliko Petkevičiams. Gal tai tiesa, 
bet turbūt nesutvarkė palikimo dokumentų. Iš tikrųjų Petkevičiai tą žem  vadino 
Žiobiške, – dirbo iki pat kolūkio laikų.

Utenos apygardos žemės tvarkytojas 1935 m. gruodžio 16 d. parašė 1925 m. 
išparceliuoto Salgudiškio dvaro turto apyskaitą. Ją 1936 m. vasario 8 d. patvirtino 
Žemės reformos departamento direktorius.

Utenos nuovados taikos teisėjas Bermanas 1930 m. patvirtino įpėdinystės 
teises į mirusio B. Jaloveckio turtą sūnui M. Jaloveckiui, dukterims Jadvygai Ja-
loveckaitei-Žukauskienei ir Anelei Teklei Jaloveckaitei-Belinienei. Po septintadalį 
palikimo gavo dukterys, likusią dalį – sūnus. Turtą sudarė Kuktiškių dvaras, 
Ažuprūdžio ir Pagaluonės palivarkai. Salgudiškis neminimas. 

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, iš Lenkijos su kitais internuotaisiais 
Lietuvoje atsidūrė ir M. Jaloveckis. Apsistoj s Kaune, Jono Vileišio bute, tuoj 
parašė prazidentui. Rašte nurodė, kad pasitrauk s iš Lietuvos nuvyko į Angliją, 
gavo darbo kaip inžinierius agronomas ir priėmė tos šalies pilietyb . Po kelerių 
metų vedė antrą kartą, persikėlė į žmonos ūkį Lenkijoje, priėmė Lenkijos pilietyb . 
Ūkyje dirbo apie 15 metų. Užpuolus Vokietijai, su žmona ir mažamete dukterimi 
grįžo į Lietuvą. Prašo prezidentą atsižvelgti į B. Jaloveckio nuopelnus Lietuvai, 
išimties ir malonės keliu paskirti jam iš Salgudiškio centro papildomą normą iki 
70 ha arba 34 ha miško. Be to, atlyginti už nusavintus miškus ir žem . Žemės 
ūkio ministro pavestas, nusavinimo referentas atsakė, kad prašymas paliktas be 
pasekmių, o atlyginimui už nusavintą žem  ir miškus trūksta kreditų.
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Mečislovo Jaloveckio raštas 
Prezidentui. 19 9 09 0
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galiojimas
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Boleslovo Jaloveckio laiškas sūnui Mečislovui
 a. pradžioje Kùktiškių dvaro savininkė Marija Pšybilska, tapusi našle, dėl 

amžiaus ir ligų nebegalėjo viena tvarkytis su likusiu turtu. Nugyventą dvarą apie 
1910 m. nusipirko Saldùtiškio dvaro savininkas Boleslovas Jaloveckis (1847–1917). 
1930 m. dvarininko vaikai – sūnus Mečislovas ir dvi dukros – Kuktiškių dvarą 
pardavė Povilui Jankauskui. Dabar šiame dvare gyvena Povilo Jankausko sūnus 
Vytautas su žmona Dalia.

Mečislovas Jaloveckis atsiminimų knygoje „Imperijos pakraštyje“, sūnaus rū-
pesčiu išleistoje 2000 m. Varšuvoje, gražiai prisimena Kùktiškes ir aplinkines 
vietoves. Štai keletas ištraukų iš šios knygos.

Boleslovas Jaloveckis – nuo darbų pavarg s generolas, nusprendė pasitraukti 
iš viešojo gyvenimo ir papasakoti sūnui apie garbingą praeities veiklą.

Generolas buvo daug pasiek s  dirbo pasiuntiniu Valstybės Dūmoje, vyriau-
siuoju carinės Rusijos geležinkelių technikos inspektoriumi, geležinkelio Rostovas–
Vladikaukazas ir Libava–Rumno statytoju, Geležinkelių draugijos vadovu, Rusijos 
ir Belgijos „Hut ir Kaplan“ metalurgijos pramonės, vienos garsiausių Rusijos 
imperijos gamyklų, direktoriumi, buv s jos bendrasavininkis.

Laiškas sūnui Mečislovui
Peterburgas, 191  m. sausio 1  d.

Mano brangus sūnau,
Jau keletą metų persekiojo mintis savo noru atsisakyti ilgai trukusios realios visuo-

meninės veiklos, palengva išsivaduoti iš moralinės nelaisvės ir fizinio nuovargio, galiausiai 
pailsėti, atsisakyti abstrakčių minčių įgyvendinimo objektyvioje sferoje. Tas pasaulis man 
nebuvo svetimas, visą gyvenimą mano veikloje dominavo idėja dirbti visuomenės labui, 
ne savo asmeninei materialinei gerovei.

Baig s akademiją, nusivilkau mundurą ir tapau gamybos darbuotoju, liejiku, iš 
idėjos Aleksandrovske pastačiau gamyklą, kuri, man vadovaujant, tapo techninės inteli-
gentijos kalve ir išleido daug žinomų žmonių, iš idėjos pastačiau daug geležinkelių, tuo 
prisidėdamas prie krašto gerovės, iš idėjos įsigijau Sylg diškį (Saldùtiškį – G. Š.), kad, 
mano vaikai, augtumėte tėvynėje ir būtumėte kilnūs jos piliečiai. Iš idėjos daug dirbau, 
daugeliui žmonių nutiesiau naujų kelių, išdalijau daug sunkiai uždirbtų grašių... dirbau 
tyliai, be reklamos. Nepaisant mano keistai juokingo idėjiškumo, stovėjau gyvenimo arenoje 
be grašio prie dūšios ir be paramos iš viršaus, bet visada pakako veiklos tėvynės labui, 
jūsų auklėjimui, už teis  gyventi tėvynėje tokiomis sąlygomis, kokias gali turėti tik ne-
daugelis piliečių. Turėdamas puikias sąlygas, niekada nėjau į kompromisą su savo sąžine, 
nesutepiau rankų jokiais nešvariais uždarbiais, taigi garbingai pareiškiu, kad mano veikla 
buvo produktyvi. Gal žmonėms ir jums, mano vaikai, vaizdas nelabai ekspansyvus, tai 
iš dalies sukelia abejonių dėl mano pažiūrų ir polinkių ateityje. Tai išdava, kad mano 
vaikystė nuo 10 metų buvo tokia, kad pats turėjau tiesti sau kelią į gyvenimą.

Neigiamas mano charakterio bruožas – uždarumas. Galbūt daugiausia nusikaltau 
jūsų motinai, kurią visada labai mylėjau, nors daug kartų nesugebėjau ir negalėjau jai 
to prisipažinti, pasidalyti mintimis, kurios suteiktų ir man pačiam moralinį palengvėjimą, 
būdingą inteligentui, širdies gerumą ir begalinį dvasios švarumą, dorybingumą.
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Iš tikrųjų mūsų gyvenimo sąlygos, teisė į lyčių separatizmą leido įgyvendinti tai, 
kad jūsų motina su jumis išvykdavo ilgam į kaimą arba, jei to prireikdavo dėl sveikatos, 
į Paryžių. Galėjau jus lydėti, savo noru sustabdyti įgaliojimus, palikti postą ir sustiprinti 
savo vidinį pasaulį. Dabar susimąstau, iš kur tavyje atsirado šis mūsų pažįstamas skaudulys 
ir kartėlis, žodžiu, darau išvadą, kad paslaptis slypi mano vidinio pasaulio knygoje, kuri 
yra užrakinta net man pačiam, o kitiems sukelia negirdėtų įtarimų. Pareiškiu, kad mano 
knygoje tave dominančių neigiamų pusių yra mažai, kad ne turtais, o visa mylinčio tėvo 
širdimi glaudžiu tave. Tą patį gali pakartoti kilmingiausiajai ir geriausiajai Jūsų motinai.

Iki šiol negalėjau atversti šios knygos Jums iki visiškos likvidacijos, nes dar pats 
nežinau, ką parodys balanso likutis, bet susipažin s pats palengva pradėsiu likvidaciją. 
Atverčiu tau pirmą puslapį būsimo balanso aktyvo, kuriame aiškiai įrašyta Sylg diškis 
su Pav žinčiu, Až prūdis, P galonė ir K ktiškės – vieningas nedalomas materialusis 
turtas, įgytas mano sumanytos švenčiausios idėjos kaina, ir kartu neįkainojama moralinė 
vertybė, nepertraukiamai susieta su mano dvasiniu pasauliu, aprėpiančiu visą kraštą ir 
siekiančiu iki abstrakčiai miglotos tikrovės.

ių vertybių perėmėjas, mano ir motinos valia, esi tu, kaip mūsų vienintelis my-
limiausias sūnus, nes abi tavo seserys ištekėjo ir turi savo lizdus, o mes privalome jas 
remti tik moraliai ir palaikyti dvasinius ryšius. Tikiu, kad šis dvasinis ryšys lengvai 
pasiekiamas, nes draugystė asmeniniame gyvenime yra gėris, kuris taip artimas mūsų 
širdžiai, kaip artima dukra, todėl trokštu, kad laiškas būtų išsamiai perskaitytas, su juo 
supažindinta Julė, ir kad ateityje joks šešėlis netemdytų mūsų širdžių.

Mes su motina nuoširdžiai jus mylime ir esame visa širdimi jums atsidav . Tikiu, 
kad požiūrių skirtumai yra natūralūs, kad tai nebus ginčų ir nesutarimų priežastis, nes 
pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas visuomet bus bendras – gerovė šaliai ir liaudžiai. 

Nei temperamentas, nei nuotaikų kaita neišskirs, jeigu mūsų santykiuose vyraus 
nuoširdumas ir atvirumas, kuris leis mums, gyvenantiems savo dvaruose, kreiptis vie-
niems į kitus. Mano brangusis, remdamasis tuo, ką anksčiau parašiau, esu numat s, 
kad Sylgudiškis su visais palivarkais niekada nebus tavo tol, kol nesutvarkysiu praėjusių 
metų reikalų. Naudodamasis visuomenės teisės cenzo jėga, iki dalyvavimo rinkimuose į 
Valstybės Dūmą perleisiu tau savo teis . Dabar noriu tau atiduoti K ktiškes ir P galon , 
kad savarankiškai ūkininkautum, pasilikdamas sau tik teis  globoti miškus ir pasivaikš-
čioti nuo S lkos į Pagalonės namą. Banko mokesčius pristačiau ir įnašus, kiek pamenu, 
apmokėjau. Dar noriu Kuktiškėse ir Pagalonėje likusias tuščias vietas apsodinti. Dabar 
pasijausi aukštesnis, negu buvai, nes turi plačias lankas, didesnė jų dalis išraižyta kanalų. 
Palieku tau gyvulius, arklius ir visą ūkio inventorių, gali būti tikras, kad niekas į tavo 
ūkį nesikiš. Todėl ūkininkausi savo rizika ir metodais, kokie tau patiks, neapsunkindamas 
skolomis palivarkų. Miško plotai Kuktiškėse ir Pagalonėje bei eiguliai tegul lieka mano 
žinioje, aš apmokėsiu.

Taigi gauni Kuktiškes ir Pagalon  be jokių skolų, bet mainais už tai prašau pri-
žiūrėti eigulius ir mano ūkį Sylgudiškyje, Pavižintyje ir Až prūdžiuose. Tai natūralu, 
nes ateityje tapsi ir visų Sylgudiškių šeimininku, o kaip sūnus – paveldėtoju, kuris 
turės viskuo domėtis ir būti mano pagalbininku, nes šiandien man yra sunku atvažiuoti 
iš Peterburgo, kaip dariau iki šiolei, galiausiai matydamas poreikį dažniau ir griežčiau 
kontroliuoti Sylgudiškio administracijos darbuotojus.
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Galvoju atsisveikinti su Nezabytovskiu dėl pačių sylgudiškiečių, pavižintiečių ir 
užuprūdiečių. Nezabytovskis yra brangiai apmokamas ir ne koks administratorius. Jis yra 
nevalyvas, nešvarus, netvarkingas ir nesiorientuojantis.

Jeigu šis mano laiškas ir šis mano pasiūlymas netenkina tav s, tai nieko nelauk-
damas greitai atsakyk, turėsime susitikti Sylgudiškyje ir viską sureguliuoti. Kitu atveju 
būsiu priverstas pasielgti taip, kaip išeis.

Baigdamas laišką, siunčiu geriausius linkėjimus, šimtą kartų apkabinu abu su 
Andriuku.

Jus labai mylintis tėvas

* * * 
Mūsų giminė siejama su Rurikovičiais. Ir šis faktas, ir tai, kad jautėmės 

lenkais, Rusijoje daug reiškė.
Mano močiutė škotė, prisirišusi prie škotiškų tradicijų. Gi mano senelis 

ir mes visi buvome katalikai, stipriai veikiami lenkiškos kultūros ir katalikiškos 
filosofijos. Šis susikirtimas, kaip palikimas, buvo jaučiamas visą mano vėlesnį 
gyvenimą. Tėvus retai matydavau, todėl močiutė formavo mano, kaip vaiko, 
asmenyb . Močiutė iš prigimties buvo mažakalbė, bet retkarčiais nestokojo gero 
humoro ir pasakojo man savo klano istorijas tolimos Škotijos pilyse ir kruvinuo-
se mūšiuose su anglais, kur McDonaldai pralaimėjo. Kalbėjo apie škotų giminės 
emigraciją. Kažkada jos proseneliai siekė net saksų laikus, tarnaudami drauge 
su svetimaisiais. Pasakojo mums, kaip gavo lenkišką pilietyb , nors buvo kil  iš 
Vakarų Škotijos valdomų salų. Jos žodžiuose buvo jaučiama didžiulė neapykanta 
anglams, kurie okupavo kraštą, o škotus išvarė į pakraštį. Niekino ir rusus už 
jos giminei padarytą žalą.

Močiutė niekada neaiškino, kaip Lietuvos irimo saulėlydyje mes atsidūrėme 
čia, kur augome ir brendome. Būdamas studentas, sužinojau, kad McDonaldų 
giminė su McBury, lenkiškai Bury, ir McDavidsonų giminė jau VIII a. pabaigoje 
figūruoja Suginčių parapijos bažnyčios kronikose, kaip sugebėjo praturtėti pali-
varkais, miškais, malūnais, varyklomis, kaip McDonaldai, McDavidsonai I  a. 
pradžioje apleido Suginčius.

McDonaldai iš Ranaldų klano. Jų šūkis „Gainsay who dare“, ką menu iš 
vaikystės, įsitvirtino Líliškiuose, Anomôsle ir kituose palivarkuose, karta iš kartos 
uoliai supirkinėjo žemes, miškus, ežerus, visą Suginčių parapiją ir didel  dalį 
Kuktiškių.

Žmonės jų bijojo, nes buvo žiaurūs, laikėsi išdidžiai ir savo skriaudų ne-
prisiminė.

Močiutė turėjo vienintelį brolį Juozapą, fortūnos globojamą vaiką, liesą 
šlėktel , sausu vanagišku veidu.

Kas du mėnesiai į mūsų kiemą Sylgudiškyje prie pat laiptų privažiuodavo 
bronza puošta, ketvertu bėrų arklių pakinkyta karieta su livrėja vilkinčiu vežėju 
ir tarnu. Vizitai buvo šventiškai malonūs. Dėdė Juozapas, apsireng s ilgu sur-
dutu ir su pirštinėmis kairėje rankoje, sėsdavosi ant kanapos ir kalbėjo svarbiais 
politinės teisės klausimais. Kalbama buvo trečiuoju asmeniu, klausimai, nukreipti 
mano adresu, neišsiskirdavo iš bendrojo klausimų rato. Kartais šie vizitai man 
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primindavo apie senus durtuvus ir graviūras, kuriuose vaizduojami keistai ap-
rengtų škotų karių personažai.

– Menu, – mane jie abu perspėdavo, – kad esu šių veiklių žmonių pali-
kuonis ir niekad neverkšlensiu. 

Močiutė dar griežčiau pridurdavo  „Nelįsk į pirmas gretas, bet ir neatsidurk 
užnugaryje.“ O dėdė Juozas užbaigdavo  „Gyvenime būk tvirtas nuošalyje, bet nesileisk, 
kad ant galvos kapotų kūlelius, nes tai nevyriška ir neškotiška.“

1863 m. sukilimas galutinai išardė mūsų gimin . Atsidūrėme ant prarajos 
krašto. Mano dėdė už dalyvavimą sukilime turėjo būti ištremtas į Sibirą, bet jį 
nuo šios dramos išgelbėjo močiutė. Jos rūpesčiu dėd  užtarė galingi kunigaikščiai 
Volkonskiai.

Visas močiutės kraitis ir dėdės pinigai buvo skirti dvaro gelbėjimui, jos 
vyro išpirkai ir vaikų auklėjimui. Beje, mūsų giminės išlikimui pasitarnavo ne tik 
pinigai, bet ir geležinė valia.

Mano tėvas, močiutės padedamas, išpirko ne tik po sukilimo konfiskuotas 
senąsias žeme, bet ir didel  dalį Kuktiškių ir Labanóro parapijų.

Mano močiutė iš motinos pusės Elvyra Šemetaitė-Vitkevičienė, Šiauliÿ mar-
šalkos lauko teisėjo žmona, po sukilimo buvo nuteista mirties bausme. Tačiau 
tarpininkaujant jos pusbroliui, Beržåno dvaro šambelionui Adolfui Čapskiui, mir-
ties bausmė buvo pakeista tremtimi į Sibirą, o mano dėdės Ignoto Vitkevičiaus 
turtai, esantys Påšušvėje, Šiaulių paviete, konfiskuoti. Dėdės buvo ištremti į Sibiro 
miestą Tomską, praslinkus penketui metų po sukilimo, amnestuoti.  tremtį juos 
lydėjo vyresnieji vaikai  Stanislovas, vėliau žinomas dailininkas ir kritikas, taip 
pat dukros – Marija ir Eugenija. Mano motiną globojo dėdės sesuo generolienė 
Suchorevska iš Urdominos, esančios Suvalkíjoje, ir motinos brolis Pranas Šemeta, 
1831 m. sukilimo emigrantas, kuris tuomet gyveno Paryžiuje. Motiną apgyvendino 
angliškoje mokykloje „Au  dames Anglaises“, netoli Paryžiaus, sugrįžo į tėvišk  
septyniasdešimtaisiais metais, niekada nemačiusi savo tėvo.

Dėdė Vitkevičius mirė grįždamas, prie Obės upės, o mano močiutė grįžusi 
apsigyveno Suvalkijoje. Iš jos daug sužinojau apie sukilimą ir sukilėlius, egzeku-
cijas. Ji buvo viso to liudininkė.

Jos akyse Šiauliuosê, aikštėje, buvo iškaltos kunigų Mackevičiaus ir Stan-
kevičiaus mirties datos. Jos sūnus, peršauta galva ir pasmerktas mirti, pabėgo į 
Prancūziją. Kaip karininkas, uoliai dalyvavo prancūzų ir prūsų kare, gynė Paryžių.

Tai, apie ką pasakojau, sunkino mano santykius su rusais, todėl mano tėvų 
namuose buvo vengiama šios temos.

Pastebėjau, kad visi buv  sukilėliai nenoriai kalbėjo apie sukilimą ir ven-
gė pasakoti savo išgyvenimus. Nekritikavo sukilimo ir sukilėlių, kalbėjo apie 
tai pagarbiai, kaip apie didel  žmonių nelaim . Rusai, kurie buvo tos nelaimės 
priežastis, vėliau mane nervino savo abejingumu. Pavyzdžiui, didžiosios Rusijos 
sąžinės – Levo Tolstojaus atsiminimuose nė vienu žodžiu neužsimenama apie 
lenkų kančias. Po sukilimo tūkstančiai lenkų buvo etapu išvaryti į Sibirą, o didis 
rusų rašytojas to „nepastebėjo“.

Sylgùdiškis nuo seno priklausė Švenčioniÿ pavietui, buvo ant ribos, ski-
riančios du pasaulius. Už Sylgudiškio dvaro į pietus – toluma, padengta melsvos 
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miglos. Tai Labanóro girios šilai. Šis pušynas šimtą varstų driekiasi nuo Vílniaus 
iki Aiseto ežero krantų, prigludusių prie Sylgudiškio.

 vakarus ir į šiaur  nuo Aiseto ežero kraštovaizdis keičiasi. Giria nežymiai 
pereina į kalvotą kraštovaizdį, su šileliais, ąžuolynais, ežerais.

Mūsų parapija nutįsusi į pietus, apima didel  dalį miško. Labanoro kai-
mas yra girios viduryje, laukymėje, iš keturių pusių apsuptoje pušyno. Bažnytėlė 
pastatyta ant kalvelės VII a. antroje pusėje Vílniaus vyskupijos valdytojų ir šio 
krašto šeimininkų, aplinkoje, kur dominuoja priešistoriniais laikais žmonių rankų 
supiltos kalvelės.

Labanoras su jam priklausančia parapija buvo paskutinis užkampis Lietuvoje, 
kur vėliausiai įsigalėjo krikščionybė. Vietovė apsupta ežerų, neaprėpiamų pelkių ir 
miškų. Ši vietovė prieš daugelį metų buvo aptikta visiškai nepaliesta civilizacijos, 
tarsi sustingusi, pirmykštės būsenos, saugoma senųjų dievų, papročių ir burtų.

Prieš daugelį metų krikščionybė čia plito derinant senas pagoniškas apeigas 
ir šventes su katalikiškomis, pritaikant nuo seno lietuvių garbinamus dievus ir 
deives, kaip ir katalikų šventes, pavadintas senais lietuviškais pagoniškais pava-
dinimais. Šventės siejamos su Dievo Motinos vardu, švenčiamos didingai, bet su 
pagoniškų papročių priemaiša.

Didžiausia parapijos metinė šventė – Dievo Motinos gimimo diena, švenčiama 
rugsėjo 8 d., lietuviškai vadinama Labanoryne. Šventė būdavo lydima jomarkų. Ir 
tai vienintelė šventė, kai žmonės į šią negyvenamą vietą atvykdavo net iš tolimų 
apylinkių. Būdinga tai, kad niekas iš vietinių žmonių, išskyrus kunigą ir zakris-
tijoną, negalėjo paaiškinti, kas tai per šventė. Švent  lydėdavo įvairios apeigos. 
Girioje degdavo didžiuliai laužai, būdavo dainuojamos senosios dainos, žmonės 
pūsdavo Labanoro dūdas, arba kozbas (dūdmaišius). Dūdos pūtimas išlik s tik 
šioje parapijoje.

Prie laužų būdavo šokami senoviniai šokiai, kaip antai „Suktinis“, „Ratelis“, 
o senoliai pasakodavo įvairias legendas iš pagonybės laikų. Labanoro kunigai 
veltui stengėsi išgyvendinti kai kuriuos pagoniškus papročius, jiems tai nepavyko.

Mane domino Žaliosios šventės apeigos, vadinamos Sekminėmis, šv. Jono 
šventės. Apreiškimo šventė sutampa su pagoniška pavasario deivės Vaivos arba 
„Laumės juostos“ švente. Nuostabus kraštas – Labanoras, pusiau nugrimzd s 
legendoje, pusiau – tikrovėje. Kraštas, kur tikrovė susipina su fantazija. Tačiau 
miglotos istorijos turėjo būti pagrįstos realiu gyvenimu, gyventojais, kurių gentys 
nežinomos, ir tų genčių kruvinais mūšiais. Apie tai liudija pilkapiai ir kapinynai, 
kilometrus nusit s  Labanoro girioje. Niekas nežino, kuomet, po kokio mūšio 
buvo supiltas tas ar anas didžiuliais akmenimis apkrautas kapčius. Niekas tuo 
ir nesidomėjo.

Kartais valstiečiai, arklais ardami žem , išardavo keistų bronzinių daiktų, 
bet čia pat juos užkasdavo atgal, bijodami prisišaukti blogį.

Šiaurės vakarų kryptimi Labanoro ežero pakraštys buvo tankiai apgyven-
dintas. Sodų žalumoje slėpėsi turtingi kaimai. Čia kartkartėmis pasigirsdavo baž-
nyčios varpų dūžiai arba ežere suboluodavo jėzuitų pastatų šviesos. Bet ir čia 
nepertraukiama virtine pabir  žmonių rankų supilti kalneliai, senovės sargybiniai, 
lietuviškai vadinami piliakalniais. Jie tarnavo gynybai ir kaip signalinis ženklas 
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apie kryžiuočių judėjimą. Jei prie Raseinių ar Žemaitijos gilumoje kalne sulieps-
nodavo ugnis, ji būdavo uždegama ir ant kitų piliakalnių.

Sylgudiškio apylinkėse žinoma keletas piliakalnių, apsuptų gynybinių griovių. 
Čia randama apdegusių akmenų, surūdijusių kirvukų, trumpų kardų.

Už aštuonių varstų į šiaur  nuo Sylgudiškio, ant kalno tarp dviejų ežerų, 
keistai žaliame fone stovi Taurågnų kaimo bažnyčia. Šimtai padavimų sukasi apie 
Tauragnùs. Labai panašu, kad senovėje ten buvo didelė gyvenvietė, apsupta ežerų. 
Kaimo gyventojai tvirtina, kad kunigaikštis girdėj s varpų garsus, plaukiančius iš 
vandens gilumos. Už keleto varstų nuo kaimo į vakarus iškil s kalnas – aukš-
čiausia vieta Lietuvoje. Jo viršūnėje matyti kažkokio pastato liekanos, akmenų 
ir plytų nuolaužos. Šis kalnas vadinasi Tauråpilis. Čia surasti akmeniniai bron-
ziniai papuošalai pagaminti Suomijos cechuose. Tai liudija, kad per Tauragnùs 
ėjo didysis prekybos kelias tarp Baltijos ir Viduržemio jūrų. Nerasime Europoje 
krašto, išskyrus škotiškąją Olandiją, kur yra tiek vietovių, apipintų legendomis 
ir pasakojimais apie vaiduoklius. Mūsų parapijoje irgi buvo tokių vietų, kurių 
žmonės šalindavosi kaip ligos. Vaidenosi Sylgudiškyje ir kapinėse, ir smuklėje, 
ir Kemėžos upėje, ir ant Aiseto, ir Lamėsto ežerų krantų. Vis dėlto daugiausia 
vaiduoklių esama miške ir Antålamėsčio dvare. ...

Mūsų parapijos Kuktiškių bažnytėlė nedidelė, talpina tik nedidel  dalį ti-
kinčiųjų. Likusieji meldžiasi, stovėdami šventoriuje, po atviru dangumi. Šventorius 
aptvertas senų liepų siena.

Sunkiai prasibraudavome pro zakristiją iki mūsų suolo iš dešinės altoriaus 
pusės. Minioje sunku būdavo rasti mano krikštamot , taip pat ir poną Horodny-
čią iš Horodnyčios, labai seną vyrą, jaunystėje buvusį Napoleono karininku. Jis 
labai veikė mano vaizduot . Stengiausi jį pastebėti. Dievobaimingai klūpodavau 
minioje ir tik retkarčiais tarp palinkusių galvų išvysdavau jo ševeliūrą. Pasibaigus 
pamaldoms, tempdavau močiut  ar motiną atsistoti taip, kad kariškis pro mus 
turėtų praeiti ir mums nusilenkti.

Kažkurį rudenį su dėdėmis važiavome į Kuktiškius, į pono Horodnyčios 
laidotuves. Buvo rami, saulėta diena. Laukuose draikėsi voratinkliai, o medžiai 
stebino rudens spalvomis. Susirinko aibė žmonių. Jie atvyko iš kaimyninių pa-
rapijų ir iš miškingojo Labanoro, iš kalnuotų Taurågnų ir tolimų Li¹kmenų, net 
iš Utenõs ir Alantõs. Suvažiavo mirusiojo kaimynai ir giminės, atvyko seniūnai 
broliai Bronišiai ir ponas Kurminas iš Skudùtiškio, ir ponas Butleris iš Sugi¹čių, 
ir ponas Steponas Jalovickis iš Jasoniÿ, ir ponas Romualdas Maleckis iš Sidóriš-
kių. Kunigui baigus apeigas, prie kapo duobės kalbą pasakė, primindamas visą 
mirusiojo gyvenimą ir nuopelnus, baltaūsis Vincentas Trinkūnas, Trinkūnÿ kaimo 
valstietis, 1863-iųjų sukilėlis. Lietuviškai papasakojo, kaip ponas rotmistras Horod-
nyčia padėjo ir gelbėjo žmones per sukilimą.

Ant jo kapo pastatė aukštą kryžių su kančia, o žemiau pritvirtino mažą 
kryželį su raudono granito lentele. Dėdė jaudindamasis aiškino man šio kryželio 
reikšm  (ant jo buvo užrašas Virtute Militari), vardijo Horodnyčios nuopelnus 
Lenkijos valstybei.

– Lenkijos valstybei  – nusteb s paklausiau.
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Kas savait  po pamaldų skubėjau susitikti su savo krikštamote. Ji man s 
laukė prie savo kūtės su pora pakinkytų, apvalių lyg agurkas, žemaūgių darbinių 
arklių.

Mano šeimoje buvo tokia tradicija, kad vienas iš krikštatėvių turi būti gre-
timo kaimo valstietis. Berniukus krikštijo ūkininkė, mergaites – ūkininkas.

Mano krikšto motina buvo našlė Veronika Pelėdienė, turtinga Pelėdų kaimo 
ūkininkė. Ji bažnyčioje pasirodydavo pasipuošusi gražiais lietuviškais, iš namuose 
austų drobių pasiūtais drabužiais, šilkine skara ant galvos ir su sunkiu karolių 
vėriniu. Ji buvo labai graži, plaukai šviesūs, akys žydros. Mūsų senas vežėjas 
visada rodė didel  pagarbą šiai moteriai ir vis taikydavosi ją prakalbinti.

Krikštamotė buvo labai šauni ponia, kitos tokios visoje Kuktiškių parapijoje 
nebuvo. Ji itin pasižymėdavo per atlaidus, puošdama bažnyčią – tikras Aleliuja.

Aš labai mylėjau savo krikštamot , nes ji buvo rami, miela, įvairiais pata-
rimais nesyk padėjo mano motinai. Bėgdavau pas krikštamot , kai sužinodavau, 
kad mane ruošiasi bausti už išdaigas. Ji gyveno erdvioje, gražiai išpuoštoje 
pirkioje su šiaudiniu stogu ir prieangiu, apaugusiu laukinėmis vynuogėmis. 
Pirkia buvo švari, iššluota ir smėliu pabarstyta. Kvepėjo kepta duona, žolelėmis 
ir medumi.

Krikštamotė mane visada vadino vardu trečiuoju asmeniu, lietuviškai. Pa-
garbiai išklausydavo mano skundų, bet niekada nepalaikė mano pusės ir dažnai 
man duodavo tokių pamokymų, kurie formavo mano katalikišką poziciją geriau 
negu bet kuris katechetas.

– Ar ponas Dievas davė žmogui valią, kad kiekvieną už nosies vedžiotų  – 
klausdavo, kur ir kam padariau ką nors blogo.

– Lydeka mūsų Žeimenoje plaukioja laisvai iš vienos pusės į kitą ir neat-
siprašinėja, kad sulaužė medienos gabalą, kurį nešė srovė.

Kažkur toli už ežero buvo girdėti dainelė, aidu atsimušanti vandens pa-
viršiuje

Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Sėjau lelijėl ...

Dvaro žemės nuomininkai ir naujakuriai
Caro valdžiai buvo svarbu žinoti, kiek iš kurios vietos galės paimti rekru-

tų į kariuomen . Todėl periodiškai buvo surašinėjami vyriškos lyties gyventojai. 
Silgùtiškio dvarui 1859 m. priklausė 46 tokie asmenys, kurie gyveno 9 sodybose. 
Iš jų – 3 dvarininko šeimos nariai ir 5 samdiniai. Taigi abiejų lyčių piliečių ga-
lėjo būti apie 90. Tikėtina, kad tai kartu su Rudupių ir Viµkakalnio gyventojais.

Naujakuriai, kurie gavo dvaro žemės, į Salgùdiškį atsikėlė  a. pradžioje 
ne tik iš Li¹kmenų valsčiaus, bet ir iš toliau, net iš Rusijos. Dauguma čia apsi-
gyveno apie 1914 m. Jie nuomojo žem , laikė gyvulių  bent po arklį, keletą kar-
vių, avių. Turėjo žemės ūkio inventoriaus  plūgą, akėčias, vežėčias. Gimdė daug 
vaikų, bet apie trečdalis jų neišgyveno. Beveik visi buvo beraščiai, arba mokėjo 
tik rusiškai pasirašyti. Tik jų visų vaikai lankė Saldutiškio mokyklą, kai kurie 
įgijo ne tik vidurinį, bet ir aukštąjį mokslą. Trumpai peržvelkime keleto senųjų 
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saldutiškiečių šeimų likimus. Juose pamatysime mūsų tautos  a. nueito kelio 
vingius su karais, trėmimais, emigracija ir kitokiomis netektimis.

Mykolas Baltaduonis (1885–1977 m.). Gimė Ežeryse (Mol¸tų r.). Nuo 
1909 m. gyveno Salgudiškio dvare. Vedė Pauliną Žalalyt  (1892–
1976 m.). Ji liko su dviem mažamečiais vaikais, kai vyrą mobilizavo 
į Rusijos kariuomen . Jis kovėsi Pirmojo pasaulinio karo frontuose, 
buvo sužeistas, pateko į vokiečių nelaisv . Grįž s iš dvaro gavo 8 ha 
žemės, už 350 Lt pirko dvaro svirną išsimokėtinai 10 metų, pasistatė 
trobas. 1944 m. liepos 10 d. sudegė namas. Gimė 7 vaikai. Užaugo 
3 dukterys ir sūnus. Duktė Elžbieta Čipinienė (1913–1984 m.) su 
dviem mažamečiais vaikais 1949 m. balandį ištremta į Irkutsko sritį. 
Paleista 1958 m., vėliau su sūnumi grįžo į Lietuvą. Kitos dukterys 
su šeimomis apsigyveno Vilniuje.

Kazys Baronas (gim. apie 1870 m.). Iš Kùktiškių valsčiaus 1914 m. 
atsikėlė į Vilkakalnį, dirbo eiguliu. Su dviem broliais turėjo 3 de-
šimtines žemės, dar nuomojo iš dvaro. Iš jo gavo 8 ha. Su žmona 
Marijona (gim. 1887 m.) užaugino 4 sūnus ir 2 dukteris.

Vladas Guiga (gim. 1885 m.). Linkmenų valsčiaus gyventojas. Dva-
re – nuo 1914 m. Su 5 metais jaunesne žmona 1924 m. augino 
4 sūnus ir 2 dukteris. Gavo 8 ha dvaro žemės. Ją vėliau dirbo 
Anupras Ruškėnas.

Jonas Jurgelevičius (1897–1946 m.). Gyveno Drýžiuose su motina, 
broliu, dviem seserimis. 1920–1923 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
dragūnu eiliniu. Prie turimos 2,5 ha žemės gavo dar 2 ha dvaro 
žemės. Vedė Pauliną (1911–2004 m.), garsią audėją. Buvo kaimo se-
niūnas. Išaugo sūnus ir dvi dukterys. Visi baigė Saldutiškio vidurin  
mokyklą, o Edvardas ir Virginija – ir aukštuosius mokslus. Duktė 
Irena (1934–1958 m.) mokytojavo Kirde¤kiuose, nuskendo ežere.

Antanas Klimašauskas (gim. 1900 m.). Gyveno Antålamėstėje su tėvu 
(turėjusiu 3 dešimtines žemės), motina, teta ir seserimi. 1921–1923 m. 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje vyresniuoju puskarininkiu. Gavo 2 ha 
dvaro žemės. Vedė bendraamž  Agn . Susilaukė 2 dukterų ir sūnaus. 
Sūnus Vilius (gim. 1929 m.) – sovietų politinis kalinys ir tremtinys. 
Paleistas grįžo į tėvišk .

Juozas Navikas (1887–1925 m.). Dvare gyveno nuo 1914 m. Su 
žmo na Tekle (gim. 1896 m. Kūriniuosê) augino 4 sūnus (vienas jų – 
Vie tinės rinktinės karys – žuvo). Našlė vėliau ištekėjo už Juliaus 
Savicko (1906–1944 m., gimusio Rygoje). Iš viso pagimdė 10 vaikų, 
išaugino 7. Banys Savickas (gim. 1926 m.) išvežtas į Reicho darbo 
tarnybą. Po karo iš Belgijos grįžo į Lietuvą, dirbo traktorininku. 
J. Savickas mirė peršautas.

Juozas Petkevičius (gim. 1887 m. Mogiliavo gubernijoje). Gyveno 
Rygoje, Šíškiniuose. Vedė Veroniką (gim. 1896 m.). Iš dvaro gavo 
2 ha žemės. Iš gimusių 11 vaikų užaugo 2 sūnūs ir 3 dukterys. 
Sūnus Adolfas (gim. 1926 m.) buvo paimtas į Sovietų kariuomen , 
kariavo fronte. Po karo grįžo, su šeima gyveno ir dirbo Vilniuje. 
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Sūnus Vladas (gim. 1929 m.) – politinis kalinys ir tremtinys. Ved s 
su šeima apsigyveno tėviškėje. Duktė Ona Petrėnienė (gim. 1913 m.) 
su mažamečiu sūnumi 1949 m. balandį išvežta į Sibirą. Paleista 
grįžo į Saldutiškį.

Antanas Šimkūnas (1864–1951 m.). Gimė ir gyveno Pla÷čiškėse. 
Mirus 1903 m. žmonai Marcelei Kliukytei, su 4 vaikais išsikėlė į 
Salgudiškį. Gavo 8 ha dvaro žemės, sūnus Jonas dar 0,3 ha sklypą 
miestelyje, bet išvyko į Argentiną palik s jį tėvui. Vėliau sūnus 
Adolfas (1898–1948 m.) perėmė tėvo ūkį, vedė Veroniką Stundžait  
(1906–1979 m.) iš Dryžių. Našlė išaugino 5 vaikus. Visi baigė vi-
durin  mokyklą, 2 dar aukštuosius mokslus, kiti – specialiuosius.

Saldutiškio dvaro parko ir kitų miestelio želdinių  
istorinė ir perspektyvinė analizė*
Respublikoje įsigali dvi parko sąvokos vartojimo tendencijos  siauroji ir pla-

čioji. Plačiąja prasme parkas yra planavimo požiūriu vieninga teritorija, gamtos 
sklypas, architektūrinėmis priemonėmis pritaikytas žmonių gyvenimo (ekologijos, 
kultūros, poilsio, švietimo, ūkio) reikmėms. Parką sudaro vientisas žemės paviršiaus, 
vandenų, želdinių, pastatų ir įrangos kompleksas. Tokia sąvokos interpretacija 
remiasi ir naujoji parkų inventorizacija1, kurio klasifikacijoje išskiriama ir senųjų 
(buvusių) dvarų parkų (sodybų ansamblių) kategorija.

Tarp kultūros paminklosaugininkų, architektų gajesnė siauroji parko – kaip 
sudėtinės dvaro ansamblio dalies – grynų želdinių sklypo prasmė2. Kiekviena są-
vokos vartojimo tendencija turi savų privalumų ir savų trūkumų. Vartojant sąvoką 
siaurąja prasme, nebeaišku, kam priskirti įvažiavimo alėjas, senuosius sodus, jų 
perimetrines apsaugines juostas, tvenkinius ir pan. Ir vis dėlto detalesnė dvaro 
sodybos analizė verčia sąlyginai atskirti dvaro pastatus nuo gamtiškųjų sodybos 
visumos dalykų  žemės paviršiaus, vandenų, želdinių – juos šiame skirsnyje va-
dinsime parku ir aptarsime atskirai.

Saldutiškio dvaro parkas žinomas ir įvertintas vietinės reikšmės gamtos pa-
minklo statusu3, tačiau iki šiolei paminklinės teritorijos ribos nenustatytos. A. Tauro 
knygoje Saldutiškio parkui skiriama 6 eilučių pastraipa4, išvardijami būdingesni 
ir reti egzotiniai medžiai. K. Labanauskas parką taip apibūdina (1986 m.)  „Nedi-
delis, bet brandaus ir vaizdingo medyno, vertingas egzotinis parkas, vizualiai gožiamas 
griozdiško rūmuose įsikūrusios mokyk-
los priestato“5 (rūmuose – mokyk-
los bendrabutis, mokyklos „priesta-
tas“ – atskiras silikatinių plytų 3 a. 
pastatas – aut. pastaba).

B. Kviklys enciklopediniame 
leidinyje „Mūsų Lietuva“ pažymi6, 
jog B. Jaloveckis 

„Saldutiškyje įtaisė turtingą parką, tik-
rą dendrologinį sodą ir keletą miško 

* Medžiaga iš Paminklų restauravimo projektavimo 
instituto, komp. F5, obj. 5143.

1 Lietuvos TSR parkų inventorizacijos nurodymai 
(autoriai V. Cicėnas, L. Čibiras, S. Deveikis, B. Kas-
paraitis, K. Labanauskas ir kt.), V., 1988, 1989, 
RŽPI-mašinraštis, p. 4.

2 Stulpinas R. Užmiršti dvarai, Literatūra ir menas. 
1989 m. liepos 15 d.

3 Gamtos apsaugos komiteto 1986 m. kovo 24 d. 
įsakymas Nr. 18, 2 priedėlis, pozic. Nr. 169.

4 Tauras A. Mūsų parkai, V.  Mokslas, 1989, p. 159.
5 Labanausko K. asmeninė kartoteka, rankraštis, 
1966.

6 Kviklys B. Mūsų Lietuva, V.  Mintis, 1989, t. 1. 
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kvartalų užsodino maumedžiais. ...  Aplink rūmus daugybė liepų, eglaičių ir vaismedžių 
sodas – parkas su gražiais takais bei alėjomis. Buvusio dvaro parke yra nemaža retų 
medžių ... . ia yra bene pats didžiausias Lietuvoje pieštukinis kadagys – 1  m aukščio 
50 cm skersmens“7. 

Saldutiškio parkas kaip retų dendro floros rūšių augimvietė neminima „Dendro-
logijoje“8, bet minimas P. Snarskio ir V. Galinio „Vadove“9 pieštukinis, t. y. vir-
gininis kadagys. Deja, kadagys jau seniai žuv s.

Kartografinė ir natūros analizė leidžia teigti parką buvus geometriško, netgi 
terasinio suplanavimo. Jame vyrauja alėjų ir apsauginių juostų tipo želdinių (bio) 
konstrukcijos, atskiriančios dvaro sodybos zonas, esančias skirtinguose lygiuose  
reprezentacinį kiemą, sodą, ūkinį sektorių.  vakarus už ūkinių pastatų sodybos ribą 
žymėjo 4 tvenkiniai, iškasti durpingame klonyje, apaug  juodalksniais, gluosniais, 
gerai matomi 7-ojo dešimtmečio kartografinėje žemėtvarkos medžiagoje. Tvenkiniai 
keletą kartų rekonstruoti, išplėsti, du aukštutiniai sujungti į vieną. Vienas iš tven-
kinių – su sala. Tai svarbūs parko struktūros elementai, reikalaujantys subtilaus 
dėmesio. Dar vienas apvalios formos vandens telkinys yra tarp buvusių centrinių 
rūmų ir ūkinio sektoriaus.

Didelė parko vertybė – siauros mažalapių liepų alėjos, susikertančios stačiais 
kampais, dalijančios parką atskirais sodų sklypais. domus ir saugotinas šiaurinis 
dvaro sodybos perimetras – dviguba alėja. Svetimžemiai egzotiniai medžiai sutelkti 
centrinėje reprezentacinėje dalyje tarp dvaro centrinių rūmų ir buvusio svirno, 
dabar bažnyčios. Prie pat rūmų, kiek galima spr sti iš B. Kviklio enciklopedinio 
žinyno iliustracijos, ir augo virgininis kadagys10. Pašlaitėje link bažnyčios (ekspo-
zicija į pietų pus ) auga mažalapių liepų ratas, sidabrinis kėnis (kamieno apimtis 
1,3 m aukštyje 170 cm), dvikamienis pilkasis riešutmedis (kamienų skersmuo 60 ir 
70 cm), trikamienės vakarinės tujos (skersmuo 24; 30; 34) „puokštė“, plačialapis 
klevas (skersmuo 28 cm), taip pat vinkšnos, kalninės guobos, paprastieji klevai ir 
uosiai, paprastosios alyvos. Netoli rūmų puikuojasi japoniniai maumedžiai 295 cm 
ir 275 cm apimties kamienais (skersmuo atitinkamai 94 cm ir 88 cm). A. Tauras 
mini augant paprastąjį Švedlerio klevą, pavasarį raudonais lapais medį.

Saldutiškiui būdinga maumedžių gausa. Tai, matyt, buvo mėgiamas B. Jalo-
veckio medis. Miestelio žmonių pasakojimais, dvarininkas turėj s ir didžiai vertin s, 
gerb s dvaro eigulį, sodininką Baroną. Jo rankomis ir sodinti, išpuoselėti senieji 
Saldutiškio medžiai (Barono anūkės pasakojimas). Reikšminga augančio miestelio 
želdiniams turėjo būti ir Labanoro urėdijos, įsikūrusios viename iš dvaro pastatų 
(dabar ambulatorija), veikla.

domią žinut  aptinkame 1930 m. „Mūsų girių“ žurnale11:

„Saldutiškio miškelį ( 9 ha), esantį prie 
pat miestelio, labai gražioje vietoje, vietos 
gyventojai ir Labanoro miškų admi-
nistracija sumanė pavadinti Vytauto 
Didžiojo parku. Miškų departamentas 
šį sumanymą sankcionavo.“ 

7 Ten pat, p. 743.
8 Dendrologija, aut. kolektyvas, V.  Mintis, 1973.
9 Snarskis P., Galinis V. Vadovas Lietuvos dekora-
tyviniams medžiams ir krūmams pažinti, V.  Mintis, 
1974, p. 5; 34.

10 Kviklys B. Mūsų Lietuva... p. 742.
11 Mūsų girios, Kaunas, 1930, nr. 6(8), p. 61.
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Taigi tai vienas iš Lietuvos Respublikos laikų miško parkų. Kur jis – ne-
aišku. Galima spėti, kad į rytus nuo miestelio, kur bažnytinės žemės situacijos 
plane (1927 m.) parodytas „valdiškas miškas prie kelio į Vėžiškių kaimą“.

Rytinėje miestelio dalyje už valsčiaus namo labai patrauklus maumedžiais 
apsodintas kelias. Medžių amžius, spėjama, apie 80 metų, kamienų skersmuo 
24–48 cm. Reikšmingi miestelio vizualinei išraiškai ir buvusieji Šaulių sąjungos 
namo aplinkos želdynai ant kalvos. Pagrindiniai miestelio kraštovaizdį formuo-
jantieji medžiai  liepos, klevai, maumedžiai – audžia iš įvairių rakursų skirtingai  
suvokiamą aplinkos architektūrinį raštą, kontrastuojantį su aplinkiniais pušynais 
iš rytų pusės ir pievų plynuma bei lapuočiais iš vakarų pusės.

Nemažą dalį dvaro parko aprėpė Respublikos žemėtvarkos projektavimo 
instituto želdynų grupėje sudarytas „Saldutiškio gyvenvietės centrinės dalies tvar-
kymo projektas“ (aut. B. Bačianskas)12, tačiau liko beveik neįgyvendintas. Todėl 
rengiant Saldutiškio gyvenvietės centrinės dalies suplanavimo ir užstatymo projektą, 
reikėtų spr sti ir želdinių tvarkymą, parko rekonstrukciją.

* * * 

sigijus dvarą, naujiesiems šeimininkams prireikė ne vienerių metų tyrimams 
atlikti, suprasti, kaip viskas buvo iki sovietmečio rekonstrukcijų. Išėmus tų laikų 
pertvaras rasta puošybos elementų, netgi užmūrytų autentiškų durų. Nugramdžius 
14–17 dažų sluoksnių aptikta vertingos polichrominės tapybos fragmentų. Tikri 
atradimų klodai atsivėrė atlikus archeologinius tyrimus. Pasirodo, aplink rūmus 
visur priversta buvusių koklinių krosnių, židinių fragmentų, šešių rūšių plyte-
lių nuolaužų, krosnių durelių, žvakidžių. Visa tai supilta sovietmečiu, išardžius 
rūmuose viską, kas tuomet galėjo reikšti bent mažiausią užuominą į buvusią 
prabangą. Šeimininkai radinius kruopščiai rinko, pagal juos bandys atkurti bent 
dalį to, kas prarasta. 

Šiandien, naujasis šeimininkas, Arūnas Svitojus galįs pasidžiaugti, kad po 
truputį pildosi sena svajonė – įsigyti dvarą, tegul ir sunykusį, apleistą, ir prikelti 
jį naujam gyvenimui, sukurti tai, kas gražu. „Dabar jau sunku pasakyti, ar tai mano 
vieno svajonė, ar visos mūsų šeimos, nes viską sprendėme ir darėme kartu su žmona Irena 
ir keturiais mūsų sūnumis Pauliumi, Gediminu, Mindaugu, Kasparu, kurie labai daug 
nuveikė, kad dvaras atgytų, taptų jaukesnis. Žinoma, dirbant pasitaikydavo ir sunkesnių 
momentų, kai nusvirdavo rankos. Tada balsuodavome, ką daryti. Tik nebuvo nei karto, 
kad kuris iš mūsų šeimos nuspr stų viską nutraukti, atsisakyti“, – pasakoja Arūnas.

2010 m. pradėti Saldutiškio rūmų restauracijos darbai, atstatomos dvaro 
arklidės. Išvalyti ir įžuvinti penki tvenkiniai. Dabar jau galima pasivaikščioti 
sutvarkytame parke, pasigrožėti senomis liepų alėjomis, parymoti ant lieptelių, 
vedančių į tris tvenkiniuose esančias salas. Gyvumo peizažui suteikia čia besiga-
nančios avelės, žemaitukų veislės žirgai – naujieji šeimininkai dvare ketina vystyti 
ekologinį ūkį, taip pat numato ruošti edukacinius, kultūros renginius, šventes, 
įsteigti nedidelį muziejų.

12 RŽPI želdinių ir kraštovaizdžio sektoriaus archyvas, 
byla inv. Nr. 376.
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Mečislovo Jaloveckio Lietuvos piešiniai
Petras Kanevičius

Lietuvos architektūros ikonografijoje iki šiol ži-
nojome tik du pasišventusius kultūros paveldui me-
nininkus, kurių darbai skaičiuojami tūkstančiais, – 
Napoleoną Ordą (1807–1883) ir Juozapą Kamarauską 
(1874–1946). Dabar greta jų galima minėti ir trečią – 
Mečislovą Jaloveckį. Šiame straipsnyje norima trumpai 
pristatyti jo gyvenimo ir kūrybos kelią, atskleisti, kaip 
Hooverio institute atrastų piešinių vaizdai skaitme-
niniu pavidalu „sugrįžo“ į Lietuvą, paskelbti dalį jų 
paveldotyros ir paveldosaugos tikslams.

Mečislovas Jaloveckis gimė 1876 m. gruodžio 
2 d. Vilniaus gubernijos Saldutiškio dvare. Jo tėvas 
Boleslovas Lavrentijus Jaloveckis – žymus susisiekimo 
kelių inžinierius. Peterburge su pagyrimu baig s prestižin  Karo akademiją, vėliau 
pasitraukė į civilinį gyvenimą, buvo Rusijos caro ypatingojo traukinio projekto 
bendraautoris ir atsakingas už sąstato saugią eksploataciją. Deputatas į pirmąją 
Rusijos Valstybės Dūmą nuo Vilniaus krašto. Pirmojo siaurojo geležinkelio Lietuvoje, 
vingiuojančio ir tarp Saldutiškio dvaro valdų, valdybos pirmininkas. Russo–Balt 
metalurgijos bendrovės direktorius ir daugelio kitų sričių žinovas.

Motina Anelė Vitkevičiūtė, Stanislovo Vitkevičiaus – Zakopanės architektū-
ros stiliaus kūrėjo – jauniausioji sesuo, kilusi iš Pašiaušės dvaro Žemaitijoje. Po 
1863 m. sukilimo Vitkevičių šeima ištremta į Tomską. Dešimtmetė Anelė išvežta į 
Paryžių, kur jos auklėjimu ir mokymu rūpinosi motinos brolis Pranciškus Šemeta. 
Sugrįžusi iš Paryžiaus į Lietuvą, ištekėjo už Boleslovo Lavrentijaus Jaloveckio.

Mečislovas pradžios mokslų sėmėsi iš namų mokytojų, o nuo 1885 m. lankė 
Britų misijos bendruomenės mokyklą Peterburge, kurioje tobulino anglų kalbos 
žinias. Vėliau priimtas į Carskoje Selo licėjaus konsulinį ekonomikos skyrių, kurį 
baigė su pagyrimu. 1895 m. pradėjo studijuoti Rygos politechnikoje, iš pradžių 
inžinerijos, vėliau – mechanikos, žemės ūkio fakultetuose. 1901 m. studijas baigė 
su pagyrimu ir gavo agronomo diplomą.

Studijuodamas Rygos politechnikoje daug piešė pieštuku, spalvindavo akvarele. 
Šitaip įamžino studijų gyvenimo įvykius, gimtojo krašto buitį, gimtinės apylinkių 
nepakartojamą grožį. Galima manyti, kad, studijuodamas Rygoje, Jaloveckis ne 
tik įgijo piešimo technikos įgūdžių, bet ir susipažino su Johano Kristofo Brocės 
(1742–1823) piešinių kolekcija, kurioje meistriškai pavaizduoti Kuršo, Latvijos, Estijos 
kraštovaizdžiai, heraldika, miestų, dvarų architektūra, miestelėnų ir kaimiečių buitis. 
Tai apytikriai 3246 piešiniai, atlikti tušu, pieštuku, spalvinti akvarele. Brocės paliki-
mas kruopščiai saugomas Latvijoje ir nagrinėjamas daugelio šalių istorijos ir pavel-
do tyrėjų. Mečislovo Jaloveckio studijų 
piešiniai ir šiandien saugomi studentų 
sąjungos Arkonia archyve Varšuvoje.

 Straipsnis perspausdintas iš Meno istorija ir kriti-
ka, t. 10(1), Kultūros paveldo ikonografija, 2014, 
p. 58–99.

Mečislovas Jaloveckis
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Po studijų pirmąją gamybin  praktiką Mečislovas atliko pavyzdiniame Pe-
terhofo ūkyje, netoli Rygos. Po to – Klein Spiegel dvare, Vokietijoje. 1901–1903 m. 
ėjo žemės ūkio atašė pareigas Rusijos ambasadoje Berlyne. Po studijų Halės ir 
Bonos universitetuose Mečislovas Jaloveckis parengė daktaro darbą, kurio tema – 
durpynų tvarkymas ir melioracija. Tėvui pasiūlius Mečislovas 1904–1907 m. įgytas 
žinias sėkmingai pritaikė gimtajame Saldutiškyje pertvarkydamas dvaro ūkį į 
pavyzdinį. 1910 m. birželio 30 d. vedė Juliją Elžbietą Aną Vankovičiūt .

Savo prisiminimuose Mečislovas rašė

„Mano ilgalaikis tarnavimo Žemei darbas susietas su visuomeninėmis pareigomis. Gal 
įdomiausias keleto metų laikotarpis, kai buvau išrinktas į Vilniaus Žemės Banko valdybą 
ir kelerius metus turėjau nuolatos keliauti po neaprėpiamus Lietuvos ir Gudijos plotus.“1

Šių kelionių metu Mečislovas atlikdavo kruopštų ir atsakingą darbą– įkaino-
davo dvarų ir palivarkų turtą, teikdavo pasiūlymus banko valdybai dėl paskolų 
suteikimo. Pastatų ir žemės valdų įkainojimo procedūras jis nuodugniai aprašė 
prisiminimų knygoje2.

Mečislovo Jaloveckio karjera Rusijos valstybės tarnyboje, žemės ūkyje, finansų 
institucijose ir versle suteikė jam galimyb  keliauti ir gerai pažinti Lietuvos bei 
kaimyninių šalių ekonomiką, kultūrą, istoriją, kraštovaizdį ir tradicijas. Prieš Pir-
mąjį pasaulinį karą Mečislovas išrinktas Švenčionių pavieto maršalka. Karo metu 
su žmona ir vaikais persikėlė gyventi į Peterburgą, kur jau daug metų gyveno 
jo tėvai. Peterburge bendravo su daugeliu Rusijos diduomenės šeimų. Vadovavo 
didelei krovinių plukdymo bendrovei. Būdamas istorinių įvykių verpete matė 
Rusijos valstybės nenuspėjamus veiksmus ir br stančias perversmo nuotaikas.

Karui artėjant į pabaigą, valdžią perimant bolševikams, išvyko į gimtąjį 
Saldutiškį. Vokiečių administracija grąžino jam dvaro rūmus, tvartus su gyvuliais 
ir žemės ūkio inventorių. Tačiau nuotaiką aptemdė žinia apie tėvo mirtį (motiną 
palaidojo dar anksčiau). Mečislovo žmona, susirgusi nepagydoma liga, su vai-
kais išvyko iš Peterburgo pas gimines. Mečislovas, numat s ūkininkauti iš tėvų 
paveldėtame dvare, gavo dar vieną žinią, kad bolševikų kariuomenė artėja prie 
Saldutiškio ir jo ieškoma. Nustvėr s dokumentus ir kas pakliuvo po ranka, vos 
spėjo pasiekti siaurojo geležinkelio stotį ir išvykti motoriniu vagonu. Atvyk s į 
Vilnių, bandė susigaudyti politinėje situacijoje, lankė lenkų bendruomenės sueigas, 
kuriose diskutuota apie Lenkijos ir Lietuvos bendros valstybės įkūrimą. Nepri-
tardamas karingų nuotaikų skelbėjams, kartu su dar keliais dalyviais pasitraukė 
iš šio susirinkimo. Kiek vėliau aplankė Antaną Smetoną, su kuriuo daug metų 
kartu dirbo Vilniaus žemės banke.  Jaloveckio klausimą dėl dviejų valstybių 
sąjungos Antanas Smetona atsakė neigiamai ir parodė Vokietijos kaizerio laišką, 
kuriame rašoma apie Lietuvos neprik lausomybės palaikymą.

1918 m. gruodį Mečislovas išvyko į Varšuvą. Čia jis paskirtas atstovu ry-
šiams su JAV labdaros fondu Lenkijai. 
Dėl daugiametės patirties tarpvalstybi-
niuose santykiuose, gero daugelio kal-
bų žinojimo (mokėjo skaityti ir rašyti 

1 oover Institution Archives (toliau – HIA), 170, 
Jalowiecki M. prisiminimų rankraštis.

2 Jalowiecki M. Na skraju imperium, Warszawa  
Czytelnik, 2012, p. 129–150.
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vokiečių, lietuvių, lenkų, anglų, rusų, prancūzų kalba, kiek silpniau – švedų), 
gero Vokietijos reikalų išmanymo Lenkijos vyriausybė paskyrė jį atstovu Gdans-
ko (Dancigo) mieste. Čia 1919–1920 m. jis atkūrė uosto infrastruktūrą, nuolatos 
priimdavo iš JAV siunčiamą maistą ir kitokią humanitarin  pagalbą Lenkijai, 
kurią organizavo Herbertas Hooveris. Atsistatydin s iš šių pareigų, vedė antrą 
kartą ir iki Antrojo pasaulinio karo pradžios ūkininkavo žmonos ūkyje Kamien 
netoli Kališo miesto. Jaloveckio darbų rinkinyje yra ir šio dvaro rūmų piešinys. 
Aplinkinių žemės savininkų didžiai gerbiamas kaip puikiai išmanantis žemės ūkį, 
buvo renkamas delegatu į daugelį jiems atstovaujančių institucijų.

Vokiečiams užpuolus Lenkiją Mečislovas su šeima pasitraukė į Vilnių. Iš 
čia nusiuntė telegramą Antanui Smetonai, prašydamas leidimo atvykti į Lietuvą. 
Prezidento padedamas Jaloveckis atvyko į Kauną, iš kur emigravo į Angliją.

Gyvendamas emigracijoje piešė ir rašė prisiminimus apie Lietuvą, Lenkiją, 
Ukrainą, Gudiją, Kuršą, Rusiją. Memuarai ir piešiniai padėjo jaustis reikalingam 
visuomenei, šiek tiek davė lėšų ir pragyvenimui. Londone organizavo savo pie-
šinių parodas, pirmiausia lenkų emigrantams.

Savo kūrybos darbų prasm  ir esm  Jaloveckis apibūdino tokiais žodžiais

„Gimtinė, Ponai ir Ponios, tai gimtoji žemė, vaikystės metų kraštas, ši samprata nėra 
abstrakcija, ji susieta su tautos dvasia, siela, klimatu, dirvožemiu, kraštovaizdžiu, tai ilga 
grandinė pasąmonės veiksnių, mąstymo būdo, darbo pobūdžio, dvasios apraiškų.

Tėvynė, tai ne tik valstybės kuriamų komunalų atkartojimas, Tėvynė tai gimtoji 
žemė, tai seni dvaro pastatai, kuriuose prabėgo mūsų vaikystė, tai auksinis javų vilniji-
mas, tai riekė šviežiai suartos žemės, tai Viešpaties Angelo malda, sklindanti nuo kaimo 
bažnytėlės bokšto, tai seni mūsų miestų mūrai, tai pavėjui plaukiantys dūmai, tai viskas, 
kas išaugo iš šios mūsų žemės, įskaitant mus ir viską, kas ant jos stovi.

O jeigu taip yra, jeigu gimtoji žemė yra didžiausias mūsų dvasios lobynas, dėl 
kurio verta gyventi ir numirti, tai ar nevertėtų, kad mes prie visų minčių, susietų su 
šia žeme, prieitume ne tik su meile, bet ir derama pagarba praeičiai. Tauta, kuri negerbia 
savo praeities, neverta didžios tautos vardo.

Iš anksto įspėju, kad nesu nei menininkas, nei istorikas, nei ekonomistas, bet simle  
servi Dei, kuris dėl nežinomų priežasčių, lyg kieno apvaizdos vedamas „contre coeur” 
pradėjau šį nuobodų ir nedėkingą darbą.

Galbūt piešinių charakteris neatitinka šių dienų reikalavimų. Aukštojoje mokykloje 
buvau mokomas perspektyvos, dydžių, kruopštumo ir braižybos. Mano piešiniuose nėra 
skrydžio ir individualybės, charakterizuojančios naują mokyklą. Nesugebu nutapyti veido 
purvina violetine spalva.“3

Po sunkios ligos mirus antrajai žmonai, liko vienišas, gyveno skurdžiai. Tuome-
tin  nuotaiką ir nostalgiją vaizdžiai perteikia turbūt paskutinis jo piešinys, sukurtas 
1961–1962 m. žiemą. Tai menininko vizija apie sovietin  gimtojo krašto realyb  – 
staugiantys vilkai nukirstų medžių ir apgriuvusių dvaro sodybų kraštovaizdyje.

1962 m. mirė miestelyje prie Lon-
dono. Sukaupti atsiminimų rankraščiai 

3 M. Jalowieckio pranešimo, skaityto 1960 m. Lon-
done atidarant piešinių parodą, ištrauka. HIA.
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ir akvarelių originalai paliko dukrai Kristinai, kuri vėliau, vykdydama tėvo valią, 
juos perdavė dabartiniam Hooverio instituto archyvui ( oover Institution Archives, 
toliau – HIA) prie Stanfordo universiteto Kalifornijoje. Mečislovo anūko, gyvenan-
čio Australijoje, pastangomis Lenkijoje išleistos 3 atsiminimų knygos  „Imperijos 
pakraštyje“4, „Laisvas miestas“5 ir „Re uiem dvarininkams“6.

Lietuvoje apie Mečislovo Jaloveckio rankraščius ir piešinius nieko nežinota 
50 metų. Tiktai 2012 m., šių eilučių autoriui išsiaiškinus jų saugojimo vietą, kreiptasi 
į Lietuvos centrinio valstybės archyvo (toliau – LCVA) direktorių Dalių Žižį, kuris 
su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vadovu Ramojumi Kraujaliu tais metais 
lankėsi Hooverio instituto archyve ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Abiem 
vadovams pritarus, patarus ir parodžius neeilin  iniciatyvą, piešinių skaitmeninės 
laikmenos atkeliavo į Lietuvą. Jas atvežė archyvo Kalifornijoje Rytų Europos progra-
mų koordinatorius Maciejus Siekierskis ir kultūros ministro pavaduotojo Gedimino 
Rutkausko kabinete perdavė Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos vadovui ir 
LCVA direktoriui. Dokumentų kopijų kolekcija pateko į LCVA 1742 fondą (Mečis-
lovo Jaloveckio (Mieczyslaw Jalowiecki) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvarų, 
pilių, bažnyčių piešinių su trumpais aprašymais skaitmeninės kopijos, veikalų apie 
LDK vaivadijas, Lenkijos sodybų architektūrą ir statinius kopijos)7.

Publikacijos autorius nuoširdžiausiai dėkoja p. Maciejui Siekierskiui, p. Ra-
mojui Kraujaliui ir p. Daliui Žižiui už sudarytą galimyb  šiuos darbus paskelbti 
mokslo žurnale.

2013 m. balandžio 27 d. LCVA ir Lietuvos nacionalinio muziejaus iniciatyva 
atidaryta Mečislovo Jaloveckio akvare-
lių paroda „Vaikystės metų kraštas“. 
Apie ją rašyta periodiniuose leidiniuose 
ir internete8.

Pabandykime atsakyti į klausimą, 
kokia šių piešinių ikonografinė vertė, 
kiek jie naudingi paveldotvarkai, pavel-

Nostalgiška vizija  
apie sovietin   
gimtojo krašto realyb . 
1961–1962

4 M. Jalowiecki . Na skraju imperium, Warszawa  
Czytelnik, 2012, 429 p.

5 M. Jalowiecki . olne Miasto, Warszawa  Czytelnik 
2002, 189 p.

6 M. Jalowiecki . Re uiem dla ziemianstwa, Warszawa  
Czytelnik, 2003, 150 p.

7 2013 m. balandžio mėnesį LCVA fondai pasipildė 
daugiau nei 8 tūkstančiais rašytinių šaltinių kopijų.
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dotyrai ir apskritai mūsų kultūros istorijai. Kaip matyti iš dailininko biografijos, 
didžioji dauguma piešinių atlikta emigracijoje, toli nuo tėvynės. Dalis sukurta 
iš aprašymų ir atsiminimų, kiti – iš nuotraukų, paskolintų  emigrantų bendruo-
menės narių, dar kiti – iš albumų rinkinių ir leidinių Londono bibliotekose, kai 
kurie – iš istorinių atvirukų. Jaloveckio kūrybos laikotarpis apima beveik pus  
amžiaus – 1916–1962 m., tačiau dauguma darbų sukurta šeštajame dešimtmetyje, 
kai nebūta galimybės piešti iš natūros, todėl jie iš dalies vertintini kaip kartotės.

Kai kurie darbai, pavyzdžiui, Nesvyžiaus panorama, Siesikų dvaro rūmai, 
tikriausiai perpiešti iš Napoleono Ordos litografijų, Marvos, Astravo, Žaiginio, 
Pabiržės ir kiti rūmai – iš Pirmojo pasaulinio karo metais išleistos R. Schlich ting o 
ir L. Osmano knygos9.

Paveldo tyrimams vertingiausi tie Jaloveckio piešiniai, kurie sukurti jo paties iš 
natūros, taip pat perpiešti emigracijoje iš tokių nuotraukų, kurios Lietuvos tyrėjams 
nežinomos. Kai kuriuos dvaro sodybų 
vaizdus dailininkas pagražino parterio 
klombose „prisodindamas“ spalvingų 
gėlių, rūmų prieangius „apželdinda-
mas“ vijokliais ir t. t. Tačiau Jaloveckio 
piešiniai turi ir kitą – kultūrin  vert , 
jie perteikia iškilaus žmogaus nostalgiją 
emigracijoje ir atskleidžia architektūros 
paveldo estetiką.

Siesikų pilis (dab. Ukmergės r.). Dominiko Daugailos ir Onos hodkevičiūtės.  
L VA, f. 17 2; IA, 170, 1 0

8 Lietuvos dvarai M. Ja lowieck io akvarelėse. 
http alkas.lt 2013 04 26 lietuvos-dvarai-mecislo-
lietuvos-dvarai-mecislovo-jalovieckio-akvarelese ; 
Jūratė Mičiulienė. Lenko meilės Lietuvai įrodymas. 
2012-12-04. http lzinios. lt lzinios Kultura-ir-
pramogos Lenko-meiles-Lietuvai-irodymas-Foto; 
Mečislavas Jaloveckis. Re uiem Lietuvos dvarams, 
http www.respublika.lt lt naujienos kultura
interviu .

9 Schlichting R., Osman L. Bilder aus Litauen, 
Kowno, 1917.
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HIA kolekcijos piešinių dydis – 11  15 colių (28  38 cm), kiekvieno lapo 
apatiniame dešiniajame kampe įkomponuota Mečislovo Jaloveckio monograma, o 
kitoje lapų pusėje autoriaus ranka surašyti savininkų vardai ir pavardės, nuoroda 
į dvaro rūmų ar kitų pastatų geografin  padėtį. Piešiniai atlikti pieštuku, spal-
vinti akvarele. HIA saugomas 1171 piešinys (kai kuriuose sukomponuota po kelis 
objektus). Jaloveckio darbų dar esama Lenkijoje, akademinės korporacijos Arkonia 
archyve10, tad iš viso jų gali būti 1 200 ar dar daugiau.

Šioje publikacijoje skelbiami 67 dailininko darbai iš HIA. Jie atrinkti teikiant 
pirmenyb  mūsų krašto (dabartinės Lietuvos, artimiausių Gudijos vietovių) paveldui, 
visų pirma tiems objektams, kurie neišliko, sunyk , labai pakit  ar mažiau žinomi. 
Daugiausia tai provincijos dvareliai, keli sakraliniai objektai, vienas kitas gamto-
vaizdis, perteikiantis lietuvišką peizažo grožį. Neskelbiami didmiesčių – Kauno ir 
Vilniaus vaizdai, taip pat mums tolimesni Lenkijos ar kitų kraštų paveldo objektai.

Iliustracijos pateikiamos vietovardžių alfabetine tvarka. Vietovardžiai sunor-
minti pagal žinyną11. Vertime į anglų kalbą vietų ir asmenų vardai pateikti dar 
ir lenkiška forma, taip kaip HIA registre12.

Iš kairės  Marvos dvaro rūmai (dab. Kaune), Vojcecho ir elenos alevičių, neišlik ; Astravo 
(dab. Biržuose); Žaiginio (dab. Raseinių r.); Pabiržės (dab. Biržų r.). L VA, f. 17 2; IA, 

170, 801

10 http www.arkonia.pl
11 Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo 
žinynas, II dalis, Vilnius  Mintis, 1976, 398 p.

12 Register of the Mieczyslaw Jalowiecki Memoirs 
and Drawings, 1964, http www.oac.cdhb.org
findaid  ark 13030 tf3b69n67f (žiūrėta 2014 m. 
kovo 20 d.).
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ABROMI KI  dvaro rūmai (dab. Elektrėnų sav.). Vilhelmo Broel-Platerio. 
L VA, f. 17 2; IA, 170, 185

ALAN I  dvaro rūmai (dab. Panevėžio r.). Ievos Rudaminaitės. 
L VA, f. 17 2; IA, 170, 1
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ANTALIJOS dvaro rūmai (dab. Anykščių r.). Julijos Vankovičiūtės  
Perejeslavskienės-Jaloveckienės. L VA, f. 17 2; IA, 170, 19

ANTANA S dvaro rūmai (dab. Rokiškio r.). Bronislovo Romerio.  
L VA, f. 17 2; IA, 170, 8 7
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ARISTAVOS (ARISTAV L S) dvaro rūmai (dab. Kėdainių r.) Stepono Medekšos.  
Perkelti į Liaudies buities muziejų. L VA, f. 17 2; IA, 170, 292

BA KONI  dvaro rūmai (dab. Kaišiadorių r. ). Butlerių. L VA, f. 17 2; IA, 170, 1 7
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BAREIKI KI  palivarko rūmai (nelokalizuota). Priklausė grafų Tiškevičių Kairėnų raktui. 
L VA, f. 17 2; IA, 170, 119

BERŽ N  dvaro rūmai (dab. Kelmės r.). Stanislovo apskio.  
L VA, f. 17 2; IA, 170, 287
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BIRŽUV N  dvaro rūmai (dab. Telšių r.). Nalenč-Gorskių. L VA, f. 17 2; IA, 170, 291

BLINSTRUBI KIO dvaro rūmai (dab. Raseinių r.). Jančevskių – Tado ir Ninos Radenaitės.  
Neišlik . L VA, f. 17 2; IA, 170, 28



85

I S T I A  A L S I A U S  A I T I S

IRKLI KIO 
dvaro rūmai 
(dab. venčionių r.). 
aličio haleckių. 

L VA, f. 17 2; 
IA, 170, 20

DABRAUL N  dvaro rūmai (dab. Syravatkų apyl., Smurgainių r.,  
Gardino sr., Baltarusija). Giunterių, vėliau orvatų, igmanto hominskio.  
Neišlik . L VA, f. 17 2; IA, 170, 112
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DAUBUTI KI  mečetė (dab. Smurgainių r. Gardino sr., Baltarusija).  
Neišlikusi. L VA, f. 17 2; IA, 170, 1

DAUMANT  dvaro rūmai (dab. Kėdainių r.). Jono Minkevičiaus.  
L VA, f. 17 2; IA, 170, 52
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GELVON  
dvaro rūmai 
(dab. irvintų r.). 
Gustavo Broel-Platerio. 
L VA, f. 17 2; 
IA, 170, 18

GRIN EVI I  dvaro rūmai (nelokalizuota). L VA, f. 17 2; IA, 170, 107
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JASONI  dvaro rūmai (dab. Utenos r.). Stepono Perejeslavskio-Jaloveckio.  
Neišlik . L VA, f. 17 2; IA, 170, 18

JONI K LIO dvaro rūmai (dab. Pasvalio r.). Pranciškaus Karpio.  
L VA, f. 17 2; IA, 170, 285
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KELM S dvaro sodyba. Bronislovo Gruževskio. L VA, f. 17 2; IA, 170, 288

KRETINGOS dvaro rūmai ir oranžerija. Tiškevičių – Aleksandro ir Marijos Puslovskytės. 
L VA, f. 17 2; IA, 170, 27
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PALIES S dvaro rūmai (dab. Panevėžio r.). Butrimų. Neišlik   
L VA, f. 17 2; IA, 170, 9 8

PANEMUN S pilis (dab. Jurbarko r.). Gelgaudų. L VA, f. 17 2; IA, 170, 1 0
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RAUDONDVARIO rūmai (dab. Kauno r.). Tiškevičių – Benedikto ir Rožės Branickytės.  
L VA, f. 17 2; IA, 170, 180

ROKI KIO dvaro rūmai. Jono Pšezdzeckio. L VA, f. 17 2; IA, 170, 282
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SVITE IO ir AISETO ežerai. 
L VA, f. 17 2; IA, 170, 707

AL ININK  dvaro rūmai. Karolio 
Vagnerio. L VA, f. 17 2; IA, 

170, 2 .
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VARON OS dvaro rūmai (dab. Kareličių r. Gardino sr., Baltarusija). Izabelės Miežejavskytės 
Lubanskos. Neišlik . L VA, f. 17 2; IA, 170, 12

VADAKT  dvaro rūmai (dab. Panevėžio r.). L VA, f. 17 2; IA, 170, 9 7
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Sidariškių dvaras
Valentas Šiaudinis

Lietuvos valstybės istorijos archyvo dokumentuose aptikau, kad prieš keturis 
šimtus metų Sídariškių dvarą valdė Maleckiai.

1612 m. kovo 15 d. dvarininkas Jonas Narbutas savo Sidariškių dvarą su 
Antikiaunės kaimu, su dvarui priklausančiais pastatais, miškais, ežerais, žeme, 
žmonėmis ir jų trobesiais pardavė ponui Albrechtui Maleckiui.

Antikiaunės kaimo žmonės
Petras Aleksevičius – laisvas šlėkta, naudojosi dviem valakais žemės. Dvarui 

už žem  mokėjo po 2 kapas lietuviškų grašių už valaką. (Vienas grašis – 2,57 g 
sidabro.)

Valstiečių šeimos
Mataušas Bučas su sūnumis Steponu ir Jonu.
Jonas Danesevičius su sūnumis Jurgiu, Povilu ir Simonu.
Jonas Danisevičius, du jo sūnūs ir brolis Krištapas Danisevičius.
Krištapas Družlevičius, Urbonas, Čėsna, Stanislovas.
Povilas Jakštas.
Matilis Krygutavičius su Vasiliu.
Janulis Mačiulevičius.
Povilas Mikudavičius.
Visos valstiečių šeimos naudojosi po 0,5 valako žemės. Už vieną valaką 

žemės mokėjo po 30 grašių, be to, turėjo vieną savait  dvare dirbti 5 dienas, 
o kitą savait  – 2 dienas. Rudenį – dvarui pristatyti statin  (statinė apie 492 l) 
rugių, statin  avižų, vežimą šieno; du gaidžius, dvi vištas. Žiemą – 10 grįžčių 
kanapių, o šv. Velykoms – 20 kiaušinių. Dar turėjo dalyvauti talkose pjaunant 
rugius, suariant dirvas, šienaujant pievas, sėjant rugius.

Moterys privalėjo ravėti daržus, apdoroti linus, verpti tiek dienų, kiek bus 
reikalinga.

Pasirašė Vilkmergºs pavieto voznys Martynas Prokopovičius Bonda – (pa-
rašas). Uždėti trys antspaudai. 1612 m. kovo 12 d. Sidariškė.

Jono Narbuto tėvas Stanislovas Narbutas, o vėliau Jono brolis Mykolas 
Narbutas valdė ir Kaltan¸nų dvarą, kurį pardavė apie 1610 m.

1750 m. dabartinėje Baltarusijoje, Bresto srityje, Litvinavo dvare, gimė Karolis 
Maleckis. 1780 m. vedė Marijoną Galovnianską. Tais pačiais metais jie nusipirko 
nedidelį Spitrėnų dvarelį etninėje Lietuvoje – 8 km į rytus nuo Utenõs. 1782 m. 
Spitr¸nuose jiems gimė sūnus Dominykas. 1794 m. Karolis Maleckis nusipirko ir 
Paringio dvarelį, 7 km į pietus nuo N. Daugėlíškio, dabartiniame Ignalínos rajone. 

1807 m. Karolio sūnus Dominykas, dar gyvendamas Spitrėnų dvare, vedė 
Juozapotą Čapskait . Apie 1810 m. Dominykas, pardav s Påringio dvarelį, nu-
sipirko 600 dešimtinių dvarą Skočiūnuose – 3 km link Žêlvos nuo Lyduokių, 
Vilkmergės apskrityje. 
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Romualdas Maleckis
1813 m. Skočiūnuose gimė Romualdas. Užaug s tapo 

Vilkmergės apskrities žemės teisėju. 
1838 m. Romualdas, gyvendamas Skočiūnuose, vedė 

Virginiją Vaišvilait . Susilaukė vaikų  1839 m. – Marijos, 
1840 m. – Kasparo (1863 m. sukilimo dalyvis), 1841 m. – 
Dominyko (1863 m. sukilimo dalyvis), 1843 m. – Felicijos, 
1845 m. – Juozapo (1863 m. sukilimo dalyvis), 1846 m. – 
Jadvygos.

1849 m. mirė žmona Virginija. 1850 m. Romualdas Ma-
leckis vedė antrą kartą – Pauliną Narkevičiūt , gim. 1821 m., 
iš Kurklių dvaro. Šeima ir toliau gyveno Skočiūnuose. Čia 
jiems gimė vaikai  1851 m. – Justinas, 1852 m. – dvynukės 
Paulina ir Virginija, 1854 m. – Stanislava, 1855 m. – Brigita.

1856 m. Romualdas Maleckis įsigijo Sidariškių dvarą prie gražuolio Påkalo 
ežero – 2 km į vakarus nuo Li¹kmenų (tuometinėje Švenčioniÿ apskrityje), da-
bartiniame Ignalinos rajone, iki tol valdytą Reukauskų.

I  a. viduryje dvare gyveno 23 gyventojai (17 katalikų ir 6 žydai). Dva-
rininkas Romualdas Maleckis karvių bandą nuomodavo vietiniams žydams. Pvz., 
1861 05 19 vieneriems metams 19 karvių išnuomojo žydui S. Zaruckiui, kuris 
dvarininkui per metus sumokėjo 100 rublių sidabru. Dvarui kartu su Pakiaunės 
palivarku priklausė 800 dešimtinių žemės (apie 300 dešimtinių dirbamos, 210 pie-
vų, 240 miško, 15 dešimtinių užėmė ežeras Ešerínis, 30 dešimtinių – nenaudinga 
žemė ir 5 dešimtines upelis ir keliai).

Kai dvaras buvo sekvestruotas, rusų valdžia 3 metams jį išnuomojo Lin-
kmenų valsčiaus raštininkui Gabrieliui Pivoriūnui, kilusiam iš Tverìčiaus valsčiaus 
Lazinkų kaimo. Jis už 1864–1866 metus turėjo sumokėti 500 rublių sidabru. Buvo 
išnuomoti ir Sidariškių dvaro užusieniai  Liminas už 40 rb sidabru, Palabažýs – 
60 rb sidabru ir Vasiùliškė – 30 rb sidabru.

Persikėlus į Sidariškes, Maleckiams dar gimė  1857 m. – Elena, 1858 m. – 
Jonas, 1864 m. – Stanislovas.

1863 m. pavasarį trys Romualdo Maleckio sūnūs  Kasparas, Dominykas ir 
Juozapas – tapo sukilėliais (apie juos vėliau atskirai). Dėl to 1863 12 21 dvaras 
buvo sekvestruotas. 1864 m. pradžioje šeimos galva Romualdas areštuotas ir už-
darytas į Utenos areštin . Buvo kaltinamas, kad jis 1863 m. pradžioje važinėj s 
po Vilkmergės apskritį ir ragin s jaunus vyrus prisidėti prie sukilimo. Sutikusiems 
dalyvauti sukilime duodav s po 30 rb uniformoms ir ginklams įsigyti. Romual-
dui padėj s Stašk¿niškio (dabartinė Kavãrsko seniūnija) pašto stoties prižiūrėtojas 
Dobrovolskis ir jo padėjėjas Sventickas. Romualdo Maleckio kaltė nebuvo įrodyta. 
Po kurio laiko paleistas į laisv .

Po tėvo Romualdo Maleckio mirties 1877 m. (palaidotas Linkmenų kapi-
nėse) pagrindinis Sidariškių dvaras (500 dešimtinių) atiteko sūnui Stanislovui, o 
Pakiaunio palivarkas (300 dešimtinių) – sūnui Jonui. Pakiaunis tapo savarankišku 
dvaru. Pakiaunio dvaro centras – prie Kia÷no ežero, pro dvarą prateka Kia÷no 

Romualdas Maleckis
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upelis, netoli Palabažio miškas. 2003 m. Pakiaunyje gyveno 4 gyventojai. Išlik  
vienaaukščiai dvaro rūmai yra konservuoti.

1907 m. Sidariškių dvaras atiteko Stanislovo Maleckio žmonai Emilijai Ma-
leckienei, kuri 1921 m. šį dvarą pardavė Boleslovui Ašenbergui, o pastarasis – 
tuometiniam Utenos apskrities viršininkui Jonui Motiejūnui-Valevičiui. Dabartiniu 
metu Sidariškių dvarą (per 200 ha) valdo Jono Motiejūno-Valevičiaus palikuonys. 
Dvaro pastatai išnyk . 2006 m. Sidariškėse gyveno 8 gyventojai.
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Baudžiava Meldutiškio dvare
Jonas Bivainis

Tarp Saldùtiškio, Kùktiškių ir Taurågnų dvarų ant ilgos kalvos stūkso-
jo Meldùtiškio dvaro mediniai rūmai. Meldutiškio dvarui priklausė Gaidìlių, 
Bernótiškio, Šiaudíniškio ir kiti kaimai. Meldutiškio dvarą valdė ponas Hanzo-
kas, priklaus s karinei tarnybai, tvirtas, raumeningas ir gana rūstus. Ūkis buvo 
tvarkomas jo žmonos ponios Hanzokienės, kurios žinioje buvo visi valdininkai 
ir didelis skaičius mužikų. Itin sunkus buvo prasčiokų gyvenimas. Už menkiau-
sią nepaklusnumą, už blogą žemės įdirbimą prasčiokus plakdavo rykštėmis. Be 
rykščių, ponas prigalvodavo dar žiauresnių bausmių. Priversdavo mužikus pus  
metų nešti vandenį iš šulinio po 40 kibirų per dieną. O šulinys buvo toli nuo 
dvaro. Tačiau mužikai apgaudinėdavo ponus – pus  vandens nešdavo iš šulinio, 
o kitą – iš gretimai esančios dvaro kūdros.

Bernotiškio kaime pas poną Hanzoką dirbo mužikas Vaicekauskas, jis buvo 
raštingas, išmanė stogdengio amatą, dirbo įvairius remonto darbus.

Kartą Vaicekauskas taisė daržinės stogą, o urėdas, tikrindamas darbininkus, 
pastebėjo, jog Vaicekauskas blogai priveržia vytis. Tada urėdas, užlip s ant stogo, 
norėjo parodyti, kaip reikia įtempti vytis, tačiau vytis trūko ir urėdas nusirito 
nuo stogo į dilgyną.

Atėjus rudeniui, prasidėdavo javų kūlimas. Kuldavo spragilais. Kartą, suėjus 
į daržin  kulti žirnių, Vaicekauskas išvydo, jog vienoj vietoj paklotas storesnis 
sluoksnis žirnių. Priėjus tą vietą, Vaicekauskas sukomandavo suduoti spragilais 
stipriau. Ir staiga jie pastebėjo, kad iš po žirnių išlindo urėdas kruvina nosimi 
ir sumuštomis rankomis. Nuo to laiko urėdas daugiau nesiryžo tikrinti mužikų 
jėgos. Urėdas Vaicekauską įvairiausiais būdais skundė ponui, kad tasai jį nubaustų 
arba pasiųstų lauko darbams. Tačiau ir čia jis ką nors sumąstydavo. Kartą, atėj s 
patikrinti, urėdas pamatė, jog suarta mažai. Pradėjo grasinti artojams rykštėmis. 
Tada Vaicekauskas pasakė, kad urėdas pažiūrėtų, kokia šlapia dirva. Urėdui 
įbridus į dirvą, liko vyžos. Vaicekauskas jas ištraukė ir nuplov s padavė urėdui. 
Tas nebeiškent s tvojo Vaicekauskui į veidą taip, kad tas net kraujais apsipylė. 
Vaicekauskas, nieko nelauk s, griebė urėdą už gerklės ir trenkė į purvyną. Urėdas, 
pagrasin s katorga, nubėgo į dvarą, o Vaicekauskas atsisveikino su artojais ir nėrė 
į krūmus. Pavakarėj ponas, sušauk s visus artojus, klausinėjo apie Vaicekauską, 
tačiau nieko negalėjo sužinoti. Po šio įvykio į dvarą atvyko apie 10 kareivių su 
šautuvais.

Vieną sekmadienį medžiojo. Čia buvo pakviestas ir Kuktiškių ponas. Me-
džioklė geriau sekėsi Hanzokui, nes šito buvo geresni šunys, be to, ir jis pats 
geresnis šaulys. Per vakarien  Hanzokas pasiūlė Kuktiškių ponams mainyti jo 
šunis į mužikus. Kuktiškių ponas su tuo sutik s ir atidav s Hanzokui už vieną 
šunį Sílgiškio kaimo (buv. Saldutiškio tarybinio ūkio Vižintÿ skyrius) mužikus 
Stundžias, kurių giminė yra išlikusi ir dabar Silgiškio ir Meldutiškio kaimuose.

Vieną sykį, kada pas vežėją Žukauską buvo susirink  mužikai lošti kortomis, 
vėlai vakare pasirod s Vaicekauskas, turėjo kažkokią knygut  ir pistoletą, klausi-
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nėj s, ar daug yra dvare kareivių ir kur jie miega. Išeidamas pasakė, jog greitai 
būsiąs sukilimas, liep s, kad mužikai neitų ginti pono. Kitą naktį mužikai išgirdo 
didžiausią triukšmą ir šaudymą iš pistoletų bei šautuvų. Pono vežėjas Žukauskas 
pamatė nebegyvus 2 kareivius ir pono urėdą. Greitai ponas liepė vežikui pakin-
kyti arklį. Paskui ponas su kareiviais išnešė didžiul  dėž , įdėjo į karietą ir liepė 
Žukauskui važiuoti. Išvažiavus už dvaro, ponas užrišo Žukauskui akis, o pats, 
paėm s vadžias, ragino arklius. Kiek pavažiavus, ponas sustabdė arklius ir, atriš s 
akis, Žukauskui liepė kasti duob . Kai duobė buvo iškasta, įleido į ją dėž  su 
savo turtais. Atvažiavus į dvarą, ponas atrišo Žukauskui akis ir liepė užeiti. Ilgai 
ponas vežiką vaišino degtine ir vis klausinėjo, ar prisimena jis, kur ponas užkasė 
savo turtus. Bet Žukauskas visą laiką sakė, kad nežinąs. Kada ponas pripylė po 
paskutin  taurel , Žukauskas pajuto aitrų kvapą ir atsisakė gerti. Ponas tuomet 
pylė tą skystį Žukauskui į akis, išdegindamas jas ir sakydamas  „Kad ir matei ką 
nors – daugiau nebematysi.“ Taip ir liko Žukauskas aklas.

Ponas Hanzokas, nesulauk s baudžiavos panaikinimo, mirė. Per varguomenės 
sukilimą Hanzokienė dingo be žinios, o Hanzoko dvaro pastatai buvo sunaikinti, 
dvaro žemė išdalyta mužikams.

Dabar iš baudžiavos laikų liko tik šulinys, kūdra, ąžuolas, laukinė obelis ir 
sodelyje besimėtančios čerpės, kurios primena apie buvusius sunkius baudžiavos 
laikus Rytų Lietuvoje.

Senelio prisiminimus iš baudžiavos laikų užrašė S¸los kolūkietis J. Bivainis 
iš Meldutiškio k.
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Kaime švaistėsi komisorius
Antanas Nezabitauskas

Apie 2,5 km nuo Saldutiškio buvo Antålamiestės dvaras. Ji valdė Jonas 
Traškauskas. Dvaras turėjo apie 500 dešimtinių žemės.

Šiauliÿ „Aušros“ muziejaus archyve saugomi Utenõs apskrities Mol¸tų apy-
linkės gyventojo 90 metų senelio Andriaus Ryliškio atsiminimai apie tą dvarą. 
Anot jo, baudžiavos laikams baigiantis, minėtasis Traškauskas buv s ir Kùktiškių 
dvaro komisorius. Jis šį dvarą įsigij s iš kažkokios Rapkauskienės. Kartu su dvaru 
Traškauskas nupirk s ir valstiečius baudžiauninkus, kurie šiam dvarui priklaus . 
Kadangi jie buv  nupirkti kartu su dvaru, tai čia privalėj  dirbti tiek, kiek ponas 
norėj s. Jie turėdav  atlikti visus žemės darbus  paruošti dirvas sėjai, nuimti derlių, 
jį suvežti, iškulti, grūdus išvežioti į Švenčiónis, Kùpiškį, Pavóverį ir kt. Dvaro 
komisorius Garla nuolat vaikščiodav s su kančiuku ir už menkniekį baudžiaunin-
kams kapodav s per galvas, sukruvindav s veidus, kojomis suspardydav s. O jei 
baudžiauninkai kartais komisoriaus arba pono nepaklausydav , tai juos galėjo 
užplakti iki mirties ir užkasti arba išvaryti. Dėl to baudžiauninkai pono labai 
bijojo. Traškauskui negirdint, kalnus ant jo versdavo, bet viešai tylėdavo.

Be kita ko, Antalamiestės dvaro ponas turėjo degtinės varyklą. Bravore 
baudžiauninkai taip pat turėdavo dirbti. Kas savait  jie ir išveždavo parduoti po 
8 statines degtinės.

Medžioklių laikotarpiu baudžiauninkai būdav  siunčiami varovais. Jie būda-
v  verčiami loti kaip šunes. Valstiečiai už kiekvieną galvą savo dvarui taip pat 
turėdav  pririnkti po 20 svarų grybų ir uogų.

Nors Antalamiestės dvaro ponas ir nepasižymėj s žiaurumu, tačiau bau-
džiauninkai buv  baudžiami už visus nusižengimus. Bausmes nustatydav s pats 
ponas arba jo padėjėjai. Baudžiamuosius valstiečius suvarydav  į daržin , ponas 
atsisėsdav s tarpdury, ir, jam įsakius, baudžiamasis būdavo sugaunamas ir nu-
plakamas. Paprastai vienas atsisėsdav s ant baudžiamojo galvos, du – ant kojų, 
trečiasis gi mušdav s. pačiai žiauri buvusi pati dvaro ponia. Už jos nepaklau-
symą baudžiauninką dar žiauriau mušdav . Pati ponia baudžiauninkus kartais 
spardydavusi kojomis.

Jei kuris baudžiauninkas ponui nepatikdav s, jis tokį paskirdav s eiti į 
rekrútus, nors vyras kartais turėdav s 40–60 metų amžiaus. Kadangi carinėje 
kariuomenėje tada reikėjo labai ilgai tarnauti, 25 metus, tai rekrútų visi baisiai 
bijoj , ir į juos reikėdav  gaudyti baudžiauninkus. Tai būdav  daroma taip  su-
varydavo apie 30 vežimų, apsupdavo kaimą ir pradėdavo gaudyti numatytus 
vyrus. Šie įvairiausiai priešindav si  šakėmis, kirviais, žeberklais. Tačiau gaudy-
tojai rekrutus pagaliau įveikdav . Dažniausiai ilgomis kartimis juos prispirdav  
prie sienos, paimdav  ir surišdav . Kad šie nepabėgtų, ant abiejų kojų uždėdav  
trinkas. Sugaudžius numatytą skaičių žmonių, jie buv  išvežami. Retas iš jų kada 
nors besugrįždav s.

Prieš 1861 m. ponai pasidar  švelnesni. Baudžiavos panaikinimo manifestą 
paskelb s raštininkas. Sąmoningesni baudžiauninkai liovėsi ėj  lažą, o užguitieji 
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dar dirb . Visi nuo 12 metų amžiaus buv  prisaikdinti. Priesaiką valsčiuje suraš s 
inspravnikas. 

Kai kurie ponai dėj si prie 1863 m. sukilimo. Sukilėlius rėm s ir Antala-
miestės dvaro savininkas. Caro kariuomenė sukilėlius sumušusi prie Påluknio. Ji 
buvo atėjusi ir į Antalamiestės dvarą, bet ponas spėj s ginklus sumesti į ežerus, 
ir čia caro kareiviai nieko nerad . Daug sukilėlių tada buv  išžudyta Vilkåkalnyje 
prie Saldutiškio.
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Saldutiškio himnas ir herbas
Birutė ilinskienė

Saldutiškio himnas
Žodžiai M. Stundžios, muzika D. Zajančkauskienės

Kai rytas birželio saulėtas išaušta, 
ukuojasi laumės giliam Aisete, 

Ir valčių būrys po dienos vakarykštės 
Dar miega, dar maudos ūksmingam krante.

Žinau, čia kaip snaigė vaikystė ištirpo, 
Nubėgo beržynais bernioku greitu, 
Ir viskas, ir viskas į širdį sutilpo, 
 širdį – tą jūrą, kuri be krantų.

Nešuosi tą kraštą kaip ašarą tyrą
Ir spaudžiu kaip džiaugsmą kaimiečių rankas. 
Prie namo jau didelės obelys svyra 
Ir sako, kad prarasta mano kažkas.

Kai rytas birželio saulėtas išaušta 
Ir maudosi gulbės tyliam Aisete, 
Saldutiškis mano – ryški Vaivos juosta, 
Darbščiausiųjų rankų gražiai nuausta.

Saldutiškio himno natos (faksimilė)
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Herbas
Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Valdas Adamkus 2002 m. liepos 30 d. 
pasirašė dekretą dėl Saldutiškio herbo.

Iki tol Saldutiškis istorinio herbo 
neturėjo. Aptariant naujo herbo idėjas 
komisijoje kartu su vietos seniūnijos 
atstovais nutarta herbe pavaizduoti sti-
lizuotą elnio galvą, vietoje ragų – pušų 
šakas su kankorėžiais.

Elnias garbinamas visame pasau-
lyje dėl didelių kasmet ataugančių ragų 
ir dažnai lyginamas su gyvybės medžiu, 
dėl to daugelyje kultūrų jis simboli-
zuoja derlingumą, dvasios tobulėjimą 
ir kūrybingumą. Elnias laikomas saulės 
gyvūnu, tarpininku tarp dangaus ir že-
mės. Antikos mitologijoje elnias – sielų 
vedlys. Krikščionybės mene jis siejamas 
su gyvybės vandeniu ir lyginamas su 
žmogumi, trokštančiu Dievo šviesos, 
dėl to dažnai vaizduojamas geriantis 
vandenį kryžiaus papėdėje.

Pušis Rytų šalių tradicijose sim-
bolizuoja nemirtingumą ir ilgaamžiš-
kumą. Kaip ilgaamžiškumo simbolis 
ji dažnai vaizduojama su sidabriniu 
elniu. Pušis – drąsos, ryžto ir sėkmės 
emblema. Dievo Dioniso (Bakcho) tir-
sas – skeptras – vaizduojamas su pušies 
kankorėžio antgaliu.

Mėlyna skydo spalva heraldiko-
je reiškia ištikimyb , tvirtumą ir są-
žiningumą. Sidabrinė spalva reiškia 
džiaugsmą, dorą, skaistumą, nekaltyb  
ir teisingumą.

Dailininkas Juozas Galkus paren-
gė Saldutiškio herbo etaloną. Jį Heral-
dikos komisija aprobavo 2002 m. liepos 
11 d.

Saldutiškio herbas

Saldutiškio herbo dekreto patvirtinimas
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Administracinė priklausomybė
Dainius Guobis

Dabartinės Saldutiškio seniūnijos teritorija kadaise priklausė Nalšiõs istorinei 
žemei. Minimi jos vyresnieji kunigaikščiai Dangerutis (mirė 1213 m.) ir Stakys 
(žuvo 1214 m.). Vienas jų veikiausiai buvo karaliaus Mindaugo tėvas. Manoma, 
kad Mindaugo seserėno kunigaikščio Lengvenio (mirė 1260 m.) valdomos Nalšios 
šiaurinės srities centras buvo Li¹kmenų pilis Ginùčių piliakalnyje. Nalšios žemė 
davė ne tik valdovą, bet ir vieną jo žudikų – Daumantą (apie 1240–1299 m.), 
pabėgusį į Pskovą, vėliau paskelbtą stačiatikių šventuoju Timotiejumi.

Po vidaus kovų nusilpusi Nalšios žemė buvo įjungta į Lietuvos valstyb . 
Mūsų apylinkės IV amžiuje priklausė Vilniaus Kunigaikštystei. Ją vald s ku-
nigaikštis kartu tapdavo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) didžiuoju 
kunigaikščiu. Panaikinus kunigaikštystes buvo sudarytos vaivadijos. Nuo 1413 m. 
Saldutiškio apylinkės jau didžiausios ir svarbiausios LDK Vilniaus vaivadijos 
teritorijoje.

Nuo 1434 m. minimas Linkmenų valsčius. Jam galėjo priklausyti ir dabarti-
nės Saldùtiškio seniūnijos teritorija. Apie 1566 m. valsčiai panaikinti ir sudarytos 
apskritys (pavietai). Mūsų proseneliai pateko į vieną didžiausių LDK Ašmenõs 
apskritį, o 1775 m. – iš jos dalies sudarytą Påstovių reparticiją, 1791 m. pavadintą 
Ùžnerio apskritimi (centras – Påstoviai). Po 1795 m. Rusijos okupacijos vaivadi-
jos buvo panaikintos, o vietoj jų sudarytos gubernijos. Užnerio apskritis atiteko 
Vilniaus gubernijai (1797–1801 m. vadinta Lietuvos gubernija). Apskrities centru 
paskirti Švenčiónys. 1843 m. apskritis pervardinta pagal jos centrą. 1861 m. atkurti 
valsčiai. Salgùdiškis priskirtas Švenčioniÿ apskrities Linkmenų valsčiui.

Ši priklausomybė išliko iki Pirmojo pasaulinio karo. Vokiečių okupacinė valdžia 
1916 m. sudarė Salgudiškio apskritį su centru Saldùtiškyje. Jį 1918 m. pabaigoje 
užėmė bolševikai. Jie išvyti 1920 m. liepą, bet jau spalio mėn. užėmė lenkai. Tik 
nustačius Lietuvos–Lenkijos demarkacijos liniją sudaryta galutinė administracinė 
priklausomybė. Buvusios Švenčionių apskrities didžioji dalis buvo Lenkijos okupuo-
ta. Linkmenų valsčiaus būstinė perkelta į Saldutiškį, bet pavadinimas nepakeistas. 
Linkmenų valsčius priskirtas Utenõs apskričiai. Atgavus Vilniaus kraštą, 1939 m. 
spalio 30 d. sudaryta Švenčionºlių apskritis. Joje 1940 m. rugpjūčio 24 d. įkurtas 
Saldutiškio valsčius. Vokiečių okupacinė valdžia 1941 m. Švenčionėlių apskritį 
panaikino ir Saldutiškio valsčių priskyrė Švenčionių apskričiai. Tarybų valdžia 
1950 m. birželio 20 d. pertvarkė Lietuvos administracinį suskirstymą  įkūrė 4 sritis 
ir 87 rajonus, panaikino valsčius, vietoj jų sudarė apylinkes. Atsiradusi Saldutiškio 
apylinkė atiteko Švenčionėlių rajonui. Šis rajonas likviduotas 1959 m. gruodžio 
25 d. įsaku. Nuo to laiko Saldutiškio apylinkė, dabar seniūnija, priklausė Utenõs 
rajonui, nuo 1996 m. – jo savivaldybei ir Utenos apskričiai.
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Saldugiškio apskritis
Apskritį (Kreis Saldugischi) 1916 m. sudarė vokiečių okupacinė valdžia iš 

dalies Švenčionių ir Zarasÿ (Novoaleksandrovsko) apskričių. Jos plotas – 1210 m2. 
Pietuose ji ribojosi su Mol¸tų apskritimi (iki Stírnių, Lakajÿ ežerų, Labanóro girios 
vidurio), vakaruose – su Utenos apskritimi, šiaurėje – su Rõkiškio apskritimi (ne-
toli Da÷gailių, Sålako). Rytuose Saldugiškio apskritis siekė karo veiksmų pasienio 
zoną (iki Ignalínos). Apskrityje 1917 m. buvo 25 525 gyventojai.

Nors Lietuvos centriniame valstybės archyve Saldugiškio apskričiai skirta 
atskira byla, bet joje yra tik keletas dokumentų iš 1918 m. pabaigos. To meto 
padėtį apibūdina apskrities komisaro 1918 m. gruodžio 3 d. pranešimas Lietuvos 
vidaus reikalų ministrui. Čia pateiktas jo tekstas. Ištaisytos tik rašybos klaidos, 
kai kur žodžių tvarka.

Sulig nurodymu Lietuvos valstybinės valdžios visoje apskrityje išrinkti aštuini parapi-
niai komitetai  K ktiškėse, Laban re, Kaltan nuose, Li kmenyse, Tauragnuos , Pal šėje, 
Kaz tiškyje ir Vajas škyje. Rinkimuose sodiečiai žmonės dalyvavo noriai ir buvo užintere-
suoti jais, kurie gan ramiai praėjo. Komitetai neseniai susitvėrė, bet jau imasi darbuotės

a) perima atliekamus grūdus nuo vokiečių ir dalija beturčiams žmonėms,
b) žmonės neleidžia kirsti valstybės miškų, kad neišeikvojus valstybės turtų,
c) gruodžio 5 d. sumanyta rinkti apskrities komitetą, patarus Salgudiškio kreis-

hauptmanui, kuris taip pat pranešė pristatyti sąrašus milicijos. Jis sakė, kad jiems būsią 
mokama po 100 markių, ar tai tiesa

d) pradėta registruoti norinčius stoti milicijon.
Kai kurie komitetai prašė sužinoti, kaip gauti ginklų ir kas turi apmokėti komiteto 

nariams, kurie atitraukti nuo ūkio.
Svarbiausia – tvarkingai sudaryti miliciją ir policiją, kad būtų disciplina, reikia 

autoreto, mat žmonės iš seno priprat  prie viršininko prievartos, o sudarius miliciją ir 
policiją, ja vietiniai žmonės nepasitikės. Gerai būtų, kad svetimtautis suorganizuotų, o 
jei lietuvis, tai kad koks nors buv s karininkas bei policijos viršininkas, kuriais žmonės 
daugiau pasitikėtų. Žmonių prašoma ir pageidaujama, kad nors kiekvienoje apskrityje būtų 
teisdarys tvarkai palaikyti. Netvarka Panevėžio– venčionėlių geležinkelyje gresia susisieki-
mui su Vilniumi; važinėja neapmokėj  už bilietą ir keleiviniais vagonais ir platformomis 
lig lubų prikrautų prekių, skrynių, važiuojančių prekiauti žydelių. Nėra kontrolės, tvarka 
iširusi. Tik kareivių padedamas įsiveržiau vagonan, norėdamas pasiekti Vilnių.

A. Gineičio minėtas susirinkimas įvyko Ignalínoje. Jis išrinko 11 narių 
apskrities komitetą. Susirinkimo protokolas antspauduotas herbiniu antspaudu. 
Jame – Vytis, kurį sukūrė apie 1918 m. dailininkas Antanas Žmuidzinavičius.

Apie išrinktos Saldugiškio apskrities komiteto veiklos pradžią galime šiek 
tiek sužinoti iš rezoliucijos kopijos. Tik ji be adresato. Iš turinio sprendžiant, tai 
ultimatumas apskrities viršininkui ar kitam vokiečių valdžios atstovui. Gal čia 
tik projektas, kuris nebuvo įgyvendintas. Rezoliuciją pateikiame nesutrumpintą.
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Kadangi 1918 m. gruodžio 10 d. apskrities komitetui pasikalbėjus su Saldugiškio apskrities 
kreishauptmanu paaiškėjo, kad jis nemano kol pasitrauks atiduoti vietos valdžią apskrities 
komitetui, kadangi jis savarankiai tvarko miliciją, skirdamas jos viršininką ir kadangi, 
atsitraukiant vokiečiams iš kai kurių apskrities vietų, nelieka jokios valdžios ir apskrityje 
kyla anarchija, Apskrities komitetas, negalėdamas tokiomis sąlygomis veikti, reikalauja

1. Visiškai apginkluoti miliciją.
2. Duoti milicijai išlaikymą mažiausiai dviem mėnesiams.
. Tuojau išduoti surinktųjų vietos mokesčių sąrašus iki 1919 metų balandžio mėn.
. Laisvai naudotis telefonu lietuvių kalba.

5. Atiduoti dabar visą valdišką ir privatų apskrities judomąjį ir nejudomąjį turtą.

Vokiečių valdžiai neįvykdžius šių reikalavimų, komitetas neatsako už tvar-
ką apskrityje, skirstosi namo ir praneša apie tai Lietuvos Tarybai (L VA, f. 379, 
ap. 2, b. 29).

1944 m. liepos 9 d., sekmadienio vakare, priartėjo frontas. Per naktį girdėjosi 
pėstininkų šūvių papliūpos. Auštant pirmadienio rytui miestelin įžengė raudo-
narmiečių automatininkai. dienojus užskrid  bombonešiai Saldutiškį ir jo mišką 
apmėtė kasetinėmis bombomis. Tuo metu nei miestelyje, nei arti jo kariuomenės 
nebuvo. Netrukus kareiviai apsistojo miške, pasistatė iš šakų palapines, viršų 
apkalė skaldytų pušinių trinkų lentelėmis. Karius turbūt prastai maitino, nes jie 
bandė pasikasti dar neužaugusių bulvių. Tuo metu žuvo du kariai (kalbėta, kad 
sprogus minai). Jie buvo palaidoti. Ten vėliau atsirado karių kapinės (apie 1949 m. 
pastatytas paminklas). Maždaug po mėnesio kariuomenė išsikraustė, palikusi pa-
lapines ir maždaug juosmens aukščio kelmus.

LK (b) CK Vilniuje 1944 m. rugpjūčio 24 d. nutarė iš partijos ir komjaunimo 
aktyvistų, demobilizuotų karių organizuoti kovotojų naikintojų (rus. истребители) 
būrius – šnipų ir diversantų veiklai slopinti. Tų metų gruodžio 3 d. LKP (b) ir 
LTSR LKT nutarimu būriai pradėti organizuoti visuose valsčiuose. Jie buvo ap-
ginkluoti, bet negavo nei algų, nei aprūpinimo.

Taip saldutiškiečių vadinami „skrebai“ galėjo grobti išvežtųjų turtą, plėšikauti. 
Tik 1945 m. rugsėjo 1 d. nutarimu „skrebai“ buvo prilyginti kaimo milicininkams, 
pradėjo gauti algą, aprangą ir maistą. 1945 m. spalio 19 d. nutarimu naikintojus 
(„skrebus“) pavadino liaudies gynėjais. Štabas įsikūrė pastate prie NKVD.

Raudonarmiečiams vėl okupavus Lietuvą, valdžia 1944 m. pabaigoje pradė-
jo rengtis naujoms represijoms. Vyrai, kurie slapstėsi nuo karinės mobilizacijos, 
buvo paskelbti banditais, jų šeimos – banditų šeimomis, o šeimos, kurios turėjo 
daugiau žemės ar užsiėmė verslu, buvo buožės. Jie buvo tremiami į Sibirą, jei 
šeimos nariai nebuvo išėj  į mišką. Būdami miške (saldutiškiečių vadinami „miš-
kiniais“), turėdami viltį atkurti Nepriklausomą Lietuvą, „miškiniai“ draudė dirbti 
sovietiniuose organuose  aktyvistai buvo mušami ir net žudomi.

„Miškiniai“, kaip ir valstybė (tada ir dabar), neturėjo patyrusių tardytojų, 
teismų, kalėjimų, išskyrus dabartinės Saldutiškio ambulatorijos rūsius, kurių sienos 
dar praėjusio šimtmečio pabaigoje buvo kruvinos, nes sužeistieji ir areštuotieji 
buvo mušami ir net nužudomi NKVD darbuotojų. Lavonai buvo numetami prie 
dabartinio tako  tarp buvusios vaistinės ir ambulatorijos.



106

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

„Miškiniai“, einantys į mišką ar verčiami (buvo ir tokių – ypač jaunuolių), 
buvo tikinami „amerikonų“ blefiniu Lietuvos išvadavimu. Amerika nespėjo suži-
noti, kad yra TSRS sudėtyje tokia Lietuvos respublika.

1944 m. liepos mėnesį pradedamas kurti Saldutiškio valsčius su DŽDT 
vykdomuoju komitetu. Vykdomojo komiteto pirmininku nuo 1944 m. liepos 
17 d. skiriamas Ignas Dvilevičius (atlyginimas – 600 rb). Sąrašuose visi pavardžių 
ir vardų užrašai iki 1948 m. – rusų kalba. Mėginsiu versti, nes 1948 m. ėjau į 
I skyrių, o 1949 m. į II klas  (D. Guobis).

Rugpjūčio 15 d. pirmininku skiriamas Vaclovas Guiga, o Ignas Dilevič – 
pavaduotoju. Skiriami  valsčiaus sekretorius, buhalteris, raštininkas ir planuoto-
jas – buhalteris.

Mums artimesni apylinkių pirmininkai ir (svarbiausia) sekretorės. Tai t siasi 
iki šiol. Iš viso sudaryta 8 apylinkės. Kuris pirmininkas kuriai apylinkei vadovauja – 
nenurodyta. Vietiniai gyventojai galės spr sti pagal 1944 m. rugpjūčio 31 d. sąrašą

1. Trinkūnas Anupras (nuo 1944 m. rugpjūčio 26 d., 150 rb.).
2. Rukas Albertas.
3. Dervinis Antanas.
4. Trimila Jokubas.
5. Jakutis Antanas.
6. Montvilas Algirdas.
7. Dervinis Viktoras.
8. Valiukas Ignas.
Nuo 1944 m. rugpjūčio 26 d. visiems paskirti 2 sekretoriai  Čepulis Feliksas 

ir Dubauskaitė Alina. 1946 m. sausio mėn. Šuminas Justas (gim. 1922) – komiteto 
pirmininkas, sekretorius – Rakštelis Edmundas (gim. 1926), pavaduotojo nėra.

Apylinkių pirmininkai
1. Rukšėnas Adolfas (gim. 1927).
2. Montvilas Algirdas (gim. 1921).
3. Žilėnas Kazys (gim. 1917).
4. Jurgelevičius Antanas (gim. 1892).
5. Šarūnas Antanas (gim. 1901).
6. Trinkūnas Pranas.
7. Trinkūnas Anupras (gim. 1924).
8. Zemlevičius Andrius (gim. 1897).
Nuo 1947 m. gegužės 1 d. pirmininku dirba Staniulėnas Antanas, Alfonso 

(gim. 1909), o pavaduotoju Baltakis Teodoras (gim. 1911) ir gražiausia (humorui) – 
buhalterė Nebesnaja Liubov (gim. 1926).

Apylinkių pirmininkai (1947)
1. Rukšėnas Algirdas (gim. 1921).
2. Kondratavičius Ignas (gim. 1913).
3. Jackevičius Petras (gim. 1885).
4. Jurgelevičius Antanas (gim. 1892).
5. Šerėnas Antanas (gim. 1901).
6. Leleiva Antanas (gim. 1896).
7. Montvilas Algirdas (gim. 1921).
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1948 m. gegužės mėn. pirmininkas (pagal algalapį) – Staniulėnas Antanas, 
Alfonso.

Apylinkių pirmininkai (1948 01 12)
Dailydė Juozas
Kondratavičius Ignas
Jackevičius Petras
Paukštė Silva
Kušeliauskas Antanas
Bilkis Petras
Žilys Juozas
Narušis Leonas
P. S. Tas pats J. Dailydė po Saldutiškio VK pirmininko B. Pavasario nužu-

dymo 1941 m. rugpjūčio 4 d. liko toliau dirbti pavaduotoju.
Vadinami laikinieji vykdomieji komitetai po 1948 m. sausio 18 d. rinkimų 

buvo pakeisti (be pasirinkimo) į vietos darbo žmonių deputatų tarybas. 1948 m. 
kovo 20 d. LTSR MT ir LKP (b) CK nutarimu Nr. 37 „Dėl kolektyvinių ūkių 
organizavimo“ prasidėjo kolektyvizacija. Siekdama nuslėpti prievartą, valdžia 
reikalavo, kad ūkininkai rašytų prašymus. Tokių mažai atsirado. Valdžia pradėjo 
gyventojų represijas. Gegužės 22 d. prasidėjo operacija „Vesna“ („Pavasaris“) – 
didžiausias Lietuvoje gyventojų trėmimas. Buvo tremiami pasiturintys ūkininkai. 
Tikslas – likviduoti buožes, nors oficialiai tremiamos partizanų, besislapstančiųjų 
ir nuteistųjų šeimos, pasipriešinimo rėmėjai. Kitas masinis trėmimas, pavadintas 
„Priboj“ („Bangų mūša“), numatytas 1949 m. kovo 25 d. rytą, dėl pavasario polai-
džio užsit sė iki kovo 30 d. Trėmimus planavo ir kontroliavo iš Maskvos atsiųsti 
MGB įgaliotiniai, vykdė MGB ir MVD kariuomenė. Jiems talkino milicija, stribai, 
vietos komunistai ir aktyvistai. Ištremtųjų turtas buvo perduodamas kolūkiams  
sodybose steigiamos kolūkių kontoros, įrengiami grūdų sandėliai, gyvulių fermos. 
Kolektyvizacijai priešinosi partizanai  įspėdavo organizatorius, juos bausdavo, ne-
paklusnius – net mirties bausme. Taip laukėme „amerikonų išvadavimo“

Apylinkių pirmininkai (1949 m. balandžio mėn.)
1. Nasevičius Vladas (gim. 1888).
2. Kondratavičius Ignas (gim. 1913).
3. Jackevičius Petras (gim. 1885).
4. Brukštus Justas (gim. 1902).
5. Kušeliauskas Antanas (gim. 1904).
6. Bilkis Petras (gim. 1894).
7. Žilys Julius (gim. 1924).
8. Lašinskas Antanas (gim. 1890).
Saldutiškio valsčiaus vykdomojo k-to darbuotojų atlygių sąraše už 1950 m. 

I pusmetį randame  Saldutiškio valsčiaus VK pirmininkui Staniulėnui Leonui, 
Mykolo (gim. 1901), išduotas atlyginimas pagal pakvitavimą ir kvitas Nr. 38, už 
1950 liepos mėn. I pus .

Pavaduotojas Baltakis Teodoras (gim. 1911) ir kiti darbuotojai sąraše toliau.
Kur buv s pirmininkas Staniulėnas Antanas A. (gim. 1909)
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Žemės ūkio ministerijos 1950 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 68 nuo 1950 m. 
sausio 1 d. Saldutiškio MTS direktoriumi skiriamas Saniulėnas Antanas, Alfonso. 
Pagal 1950 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 1 kuriama Saldutiškio MTS (mašinų ir 
traktorių stotis).

Kur apylinkės pirmininkas Montvilas Algirdas (1921)  (Aš jį pažinojau as-
meniškai, iš dalies – D. Guobis). Jo šeima gyveno buvusiame Antålamiestės dvare, 
kurį nusipirko apie  a. pradžią. Pagal pasakojimus dvarininkas „prasikaltusius“ 
varydavo lipti į medį, o paskui šaudydavo. Pirmojo pasaulinio karo metu sodyba 
sudegė. Montvilų šeima gyveno kuklioje sodyboje prie Lamėstºlio telkinio – balos, 
Lam¸sto (64 ha) ežero pietinio (0,5 km) įvaikio.

Minimu laikotarpiu (po pirmos žemės reformos) turėjo apie 80 ha žemės, 
kelis arklius ir žirgus. Vykdant kolektyvizaciją, turtas išryškėjo. Pagal „Priboj“ 
(„Bangų mūša“) planą Montvilas Algirdas, Alekso (gim. 1921), apylinkės pir-
mininkas, žmona Veronika, Kazio, duktė Danutė (gim. 1941) ir sūnus Antanas 
(gim. 1946) –1949 m. kovo 26 d. buvo nugabenti į Irkutsko sr. Kuitūno gyvenviet .

Algirdas išvežant paleido arklius ir žirgus, kad patektų į gerų žmonių 
rankas, o ne vežėjams. 1958 m. birželio 29 d. grįž s į gimtin , sodybą rado, su-
siremontavo. Gyvulių gaudytojų neatsirado  Tėvui išėjus Anapilin, duktė gyveno 
Asmalų k. (prie Kùktiškių mstl.). 

Saldutiškis pereina iš miestelio į kolūkio ir tarybinio ūkio sferą. Dabar 
peržvelgsime politines gaires ir gyvenimą 1940–1990 m. laikotarpiu.

1949 m. pavasarį Saldutiškis tapo jau „Pirmūno“ kolūkio centru. Jo pir-
mininku paskirtas Antanas Morkus, neturėj s savo žemės, tarnav s pas Šarkių 
kaimo turtuolius. 

Didžiausi administraciniai pasikeitimai įvykdyti 1950 m. birželio 20 d. LTSR 
AT prezidiumo įsaku  panaikintos apskritys ir valsčiai, vietoj jų sudarytos 4 sritys 
ir net 87 rajonai, taip pat Švenčionºlių rajonas. Jam priskirta Saldutiškio apylinkė  
prie jos prijungta Kìmešio ir Utenos apskrities Kuktiškių valsčiaus Prūsokiškių 
bei Pūčkõriškių apylinkės. Naujajai apylinkei priklausė 48 gyvenvietės, jų bendras 
plotas – 6 028 ha.

1953 m. gegužės 28 d. sritys buvo panaikintos, o 1959 m. gruodžio 7 d. 
panaikinta 16 rajonų, taip pat Švenčionėlių rajonas. Saldutiškio apylinkė priskirta 
Utenos rajonui. Prie jos 1963 m. sausio 12 d. prijungta Kirdeikių apylinkė. 1984 m. 
spalio 31 d. Saldutiškio apylinkei priskirta Ignalinos rajono Linkmenų apylinkės 
bendrovės, Sidabrínės gyvenvietės, Mol¸tų rajono Sugi¹čių apylinkės Navåzų, 
Pãisetės I ir II, Påvajuonio gyvenvietės. Nors Saldutiškio apylinkės plotas didėjo, 
bet gyventojų mažėjo  atsiėmė miškus, juos iškirto. Tap  turtuoliais, pardav  me-
dieną, nusipirko kolektyvinius žemės sklypus prie sostinės ir kitų miestų.

Kolūkyje ar tarybiniame ūkyje turėjo 15–60 arų žemės. Sodino, ką norėjo. 
Jei sodini, ką nori – vadino kolektyviniais žemės sklypais. Jei sodini tik vaisme-
džius ir vaiskrūmius, tai yra „sodas“ (individualus ir kolektyvinis). „Inteligentai“ 
paprastą daržą (su bulvėm, pupom ir vienu vaismedžiu ar vaiskrūmiu) vadina 
irgi „sodu“. Vilnius apsuptas daržais, o ne „sodais“.

Gimtinėje iškirt  miškus, jų neatsodino. Liko gyvenviečių pamatai, kirtavietės, 
vėjų laužomi pavieniai palikti „sėkliniai“ medžiai.
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Visuomeninės organizacijos
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Laisvės troškimo lietuvio širdy neišdildė ilgi okupacijos metai, kurių nega-
lėjo ir nenorėjo nešti kaip vergas. Tai liudija kas keliasdešimt metų įvykstantys 
sukilimai. Vos tik pasaulio galingieji užgrobia – pasidalija Lenkijos ir Lietuvos 
valstyb , kaip atsakas į tai – Kosciuškos sukilimas. Vėliau Sibiro plotuose suboluoja 
1831 ir 1963 metų sukilėlių kaulai. Atrodo, kad tie 3 iš eilės nepasisek  sukili-
mai ir vėliau sek s lietuviško spausdinto žodžio uždraudimas turėjo sugniuždyti 
lietuvio dvasią, užgesinti laisvės troškimą. Bet ne – paskui sukilėlius, surakinti 
grandinėmis, Sibiran eina knygnešiai.

Sukilėlių ir knygnešių pasiaukojimas atveda Lietuvą į 1918 m. vasario 16 d., 
kai paskelbiamas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas.

Maža nepriklausomyb  paskelbti, reikia ją ir apginti. Ir gynė ją pilkaser-
mėgiai, naginėti savanoriai  ir prie Da÷gpilio, ir prie Radvíliškio, prie Širvintÿ 
ir prie Giedra¤čių. Gynė ir įrodė, kad verti laisvės, kurios tik du dešimtmečius 
laimėjo Lietuva. Vos užgydė žaizdas ir sulygino arimus, kai ir vėl padang  ilgam 
laikui aptemdė debesys.

Lietuvos šaulių sąjunga
Nepriklausomoje Lietuvoje viena didžiausių visuomenės organizacijų buvo 

nepolitinė karinė Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS). Jos atsiradimą lėmė sudėtinga 
vidaus padėtis. Pirmojo pasaulinio karo ir Vokietijos okupacijos metais nualintame 
krašte siautėjo plėšikų ir galvažudžių gaujos. Lenkų karinė organizacija (Polska 
Organizacija Wojskowa, POW, peoviakai) Lietuvoje varė prolenkišką agitaciją, 
rinko žvalgybin  informaciją apie Lietuvos karines pajėgas ir rengė sukilimą. Iš 
šiaurės skverbėsi bermontininkų daliniai, kurie plėšikavo ir žudė žmones. Iš pietų 
puldinėjo Lenkijos kariuomenė.

Pirmasis naujokų, gimusių 1897 ir 1898 m., šaukimas į Lietuvos kariuomen  
buvo paskelbtas 1919 m. kovo 15 d. To meto kariuomenė buvo blogai aprūpinta  
trūko aprangos, ginklų, maisto, nes okupacijos ir plėšikavimų išvarginti ūkininkai 
buvo nuskurd , nedaug galėjo padėti.

Žmonės savo iniciatyva 1918 m. rudenį pradėjo kurti ginkluotus partizanų 
būrius kovai su vidaus ir išorės priešais. Iniciatoriai buvo iš Rusijos grįž  lietuviai 
karininkai, dažnai – mokytojai ir ypač tautiškai susiprat  veiklesni klebonai, kurių 
patarimo klausė dauguma kaimiečių. Taip atsirado būsimos šaulių užuomazgos – 
būriai ir kuopos.

Šaulių sąjungos sumanytojas ir pradininkas buvo Matas Šalčius. Jis 1919 m. 
birželio 27 d. Kaune sušaukė valstybės įstaigų tarnautojų susirinkimą pasitarti 
dėl krašto gynybos. Jam pasiūlius, būsimos ginkluotos organizacijos nariai buvo 
pavadinti šauliais. Ši data laikoma LŠS įkūrimo diena.

Steigiamasis Kauno šaulių būrio susirinkimas įvyko 1919 m. rugpjūčio 8 d. 
(kitais duomenimis – rugpjūčio 20 d.). 
Jame buvo išrinkta Šaulių sąjungos val-  Iš knygos „Saldutiškio miestelis“, 2014, p. 80–100.
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dyba  pirmininkas – Vladas Putvinskis, vicepirmininkas – Mikas Mikelkevičius, 
sekretorius – M. Šalčius, nariai – Vladas Stašinskas ir Tadas Ivanauskas. Valdybai 
pavesta parengti sąjungos įstatus. LŠS, kaip visą Lietuvą aprėpiančios organiza-
cijos, ėmėsi V. Putvinskis. Vėliau dėl daugelio priežasčių M. Šalčiaus iniciatyva 
ir nuopelnai kuriant LŠS buvo nutylimi, V. Putvinskiui priskirti ir kai kurie 
M. Šalčiaus veiklos darbai.

Pirmosios Šaulių pagalbos prireikė 1919 m. rugpjūčio 28–29 d. naktį likvi-
duojant peoviakų rengiamą sukilimą. Daugumai šaulių tik tuo metu buvo duota 
ginklų. Tada jie dalyvavo per kratas, saugojo įstaigas.

Parengtus LŠS įstatus rugsėjo 15 d. patvirtino krašto apsaugos ministras 
Povilas Žadeikis. LŠS gavo juridinio vieneto teises ir tapo aktyvia talkininke kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. Ji priklausė Krašto apsaugos ministerijai. 1919 m. gruodžio 
23 d. priimti LŠS ženklo ir vėliavos projektai. Nuo 1920 m. birželio pradėjo eiti 
LŠS savaitraštis „Trimitas“.

Kaune 1920 m. birželio 27 d. įvyko pirmasis LŠS būrių ir skyrių atstovų 
suvažiavimas, kuriame išrinkta centro valdyba, priimti sąjungos įstatai.  centro 
valdybą išrinkta  V. Putvinskis (pirmininkas), M. Šalčius, M. Mikelkevičius, kapi-
tonas Juozas Papečkys, Rapolas Skipitis, K. Ralys, Kipras Bielinis.

Kad Lietuvos kariuomenei reikėjo pagalbos, galima spr sti iš 3 divizijos 
štabo viršininko Jakučio 1920 m. rugpjūčio 3 d. telefonogramos Utenos apskrities 
viršininkui. Joje prašoma pavesti milicijai ir savivaldybėms apsaugoti žygiuojan-
čios kariuomenės užnugarį Linkmenų ir Švenčionių apylinkėse. Rugsėjo 17 d. 
įsteigtas Šaulių fronto štabas, kurio tikslas – koordinuoti šaulių kovos veiksmus 
fronte. Štabo viršininku paskirtas M. Šalčius, operatyvinės dalies viršininku ir 
vyriausiuoju šaulių vadu – karininkas Pranas Klimaitis. Pafrontėje buvo įsteigti 
5 šaulių lauko štabai (III štabas – Utenoje), kurie veikimo plotą skirstydavo į 
rajonus. Juose veikė šaulių būriai ar skyriai. stodami šauliai gaudavo ginklą ir 
prisiekdavo. Fronto šiaurėje jie daugiausia reiškėsi Labanoro, Linkmenų ir Mo-
lėtų rajonuose, nes čia buvo mažiau kariuomenės. Svarbesnės šaulių kautynės 
su lenkais 1920 m. lapkričio 4 d. buvo Labanore, lapkričio 8 d. – Linkmenyse. 
Čia šaulius partizanus organizavo Linkmenų klebonas (1919–1925) Juozas Breiva 
ir vargonininkas bei mokytojas Jonas Janonis. 1921 m. J. Janoniui teko bėgti į 
Nepriklausomą Lietuvą. Jis buvo pirmasis Salgudiškio mokyklos vedėjas (plačiau 
žr. „Saldutiškio mokykla“, 2006, Utena).

Šaulių sąjungai, be centro valdybos, nuo 1922 m. dar vadovavo LŠS viršinin-
kai, kuriuos skirdavo krašto apsaugos ministras. LŠS centro valdybos pirmininkai 
buvo  V. Putvinskis (1919–1922; 1928–1929), Vincas Krėvė-Mickevičius (1922–1924), 
Stasys Šilingas (1924–1925), M. Šalčius (1925–1926), gen. Teodoras Daukantas (1926), 
Liudas Vailionis (1926–1927; 1934–1935), Rapolas Skipitis (1927–1928), Antanas 
Žmuidzinavičius (1929–1934). LŠS viršininkai buvo  Pranas Klimaitis (1922–1925), 
Mykolas Kalmantas (1925–1935). LŠS centro valdybos pirmininkas tvarkė visuo-
meninius ir organizacinius reikalus, viršininkas – karinius.

Linkmenų šaulių būrys buvo sudarytas 1922 m. sausio 22 d. susirinkime. 
Utenos karo komendantūros sausio 27 d. sąraše nr. 675 pateikta šie šauliai. 
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Eil nr   gyveno Linkmen  valsč  teritorijoje  nes Kuktiški  būrio šauliai

Eil. 
Nr.

Pavardė ir vardas Amžius Ar turi 
ginklų

Kokio būrio Gyvenamoji 
vieta

Pastabos

124 Paukštė Kazys 1905 - Kuktiškių Linkmenų v. Drobiškių k.

125 Sudnius Antanas 1900 turi Kuktiškių Linkmenų v. Drobiškių k.

“ “ Dirniškių k.

126 Dailydė Liudas 1901 - “ “ Lamėstės k.

Eil  nr   Linkmen  valsčiaus Linkmen  būrio šauliai

508 Rukšėnas Vincas 1899 - Linkmenų Linkmenų v. Paukojės k.

509 Paukštė Jonas 1896 - “ “ Kirdeikių k.

510 Kliukas Kazys 1889 - “ “ Linkmenų m.

511 Paukštė Kazys 1900 - “ “ Kirdeikių k.

512 Paukštė Juozas 1899 - “ “

513 Restenis Jonas 1896 - “ “

514 Vinčiūnas Petras 1896 - “ “ Linkmenų m.

515 Vinčiūnas Vincas 1902 - “ “ Kirdeikių k.

516 Oškinis Silva 1900 - “ “

517 Mažeika Juozas 1898 - “ “ Linkmenų m.

518 Čeponis Antanas 1898 turi “ “ Gaveikėnų k.

519 Mickinas Antanas 1998 - “ “ Linkmenų m.

520 Dudėnas Kazys 1898 - “ “

521 Goda Kazys 1899 - “ “

522 Vasiliauskas Petras 1900 - “ “ Šakarvių k.

523 Brazauskas Jonas 1898 turi “ “ Bajorų k.

524 Vaikutis Juozas 1896 - “ “

525 Rastanys Justinas 1901 - “ “ Kirdeikių k.

526 Rukšėnas Vladas 1894 - “ “ Paukojų k.

527 Mačiulis Liudas 1899  - “ “ Kirdeikių km.

528 Korsa Antanas 1899 - “ “

529 Bileišis Kazys 1901  - “ “ Utena

530 Dubauskas Antanas 1892 - “ “ Šiškinių k.

531 Vaikutis Kazys 1902 - “ “ Linkmenų m.

532 Meidūnas Justinas 1903 - “ “ Brazauskinių k.

533 Ivanauskas Kazys 1901 - Linkmenų Linkmenų v. Ginučių k.

534 Ožkinis Kazys 1896  - “ “

535 Gaižutis Kazys 1900  - “ “

536 Maceika Kazys 1901 - “ “ Linkmenų m.

537 Lukaševičius Kazys 1900 - “ “

538 Dudėnas Juozas 1900 - “ “ Novosolių k.

Linkmenų būrio pirmininku išrinktas Juozas Vaikutis, būrio vadu – Kazys 
Gaižutis. Iš 31 šaulio (be 3 kuktiškiečių) tik 2 turėjo ginklus (J. Brazauskas ir 
A. Čeponis), jie buvo perkelti į Šiaudinių būrį. J. Dudėnas, K. Goda, J. Meidūnas 
ir K. Paukštė pasiųsti į kariuomen . Jauniausiam šauliui buvo 18, vyriausiam – 
33 metai. Daugiausia (po 9) susirinko iš Kirdeikių ir Linkmenų.
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Pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, daugelis šaulių 1922–1924 m. paliko 
šią organizaciją, manydami, kad jų misija baigta. Po 1926 m. gruodžio 17 d. per-
versmo visuomeninis demokratinis pradas iš LŠS turėjo trauktis ir užleisti vietą 
kariniam. 1928 m. LŠS buvo pertvarkyta. Rinktinių vadai turėjo būti atsargos ka-
rininkai (kol tai įsigaliojo – siuntė tikrosios tarnybos karininkus). Nustatyta šaulių 
būrius inspektuoti sričių karo viršininkams, o nuo 1927 m. karo komendantas jau 
galėjo aplinkybių verčiamas apginkluoti net visą būrį. Dalis šių nutarimų pasiekė 
ir Saldutiškį.

LŠS sąstingis buvo 1927–1928 m. To meto „Trimito“ žurnale dauguma 
straipsnių yra apie užsienio šalių ginkluot , manevrus ir karinius susirėmimus. 
Apie LŠS gyvenimą rašomi tik trumpi pranešimai, telpantys į 2–3 lapus. „Trimito“ 
medžiaga panaši į „Kario“ žurnalo.

Atsigavusi LŠS savo veikla apėmė 5 sritis  karin , tautos kultūrinį ugdymą, 
kūno kultūrą, ugniagesybą ir moterų veiklą. Moralinį šaulio kodeksą V. Putvinskis 
išdėstė 10 priesakų

1) Visur ir visados gink Lietuvos nepriklausomyb ;
2) Stiprink savo kūną, protą ir valią;
3) Ginklą gerbk, švariai užlaikyk ir vartok tik būtinam reikalui esant;
4) Būk drausmingas, tvarkingas ir švarus;
5) Be reikalo nepasižadėk, o pasižadėj s žodį išlaikyk;
6) Būk teisingas, neskriausk kito ir neleisk sav s skriausti;
7) Dabok, kad nebūtų naikinamas valstybės ir visuomenės turtas;
8) Švieskis ir šviesk;
9) Brangink šaulio vardą ir savo garb ;
10) Atmink – visi Lietuvos šauliai, tai tavo broliai ir seserys.
Be karinio mokymosi, šauliai visuomenei propagavo valstybės gynybos 

svarbą, padėdavo policijai. Rengdavo sukaktuvių minėjimus, valstybines šventes. 
Globojo istorines vietas, piliakalnius, kapus. Kultūrinėje veikloje naudojo šias 
priemones  dainas, vaidybą, muziką, sportą, bibliotekas, lietuvių kalbą. Kultivavo 
lengvąją atletiką, vandens, žiemos, raitųjų ir šaudymo sportą. LŠS lėšas sudarė 
Krašto apsaugos ministerijos skirtos ir visuomenės lėšos (nario mokestis, turto 
nuoma, loterijos ir pramogų pelnas, aukos). Didel  moralin  ir materialin  paramą 
teikė JAV lietuviai.

Lietuvos nepriklausomybės aušroje Amerikos lietuviai savo kraštui padovanojo 
Laisvės varpą. Ministrų kabinetas jį saugoti perdavė Karo muziejui. Vilnius buvo 
okupuotas lenkų, todėl varpą pakabino Kaune, Karo muziejaus bokšte. Varpas 
su užrašu  „O skambėk per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės nevertas, kas 
negina jos.“ Varpas pirmą kartą suskambėjo 1922 m. vasario 16-ąją.

Pagrindinis šaulių organizacijos vienetas buvo būrys, kurį sudarydavo 
3–5 šaulių skyriai. Kiekvienas būrys ir rinktinė turėjo savo vėliavą. Daugiausia 
šauliai buvo pėstininkai, be jų – dviratininkai, motociklininkai, raiteliai. Šauliai 
buvo ginkluoti šautuvais, lengvaisiais kulkosvaidžiais ir pistoletais.

Nuo 1927 m. pradėta steigti šaulių moterų skyriai. 1933 m. liepos 2–3 d. 
įvykusiame šaulių moterų visuotiniame suvažiavime išrinktas centro komitetas 
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(pirmininkė – Marija Žmuidzinavičienė, V. Putvinskio sesuo). Šaulės daugiausia 
propagavo higieną, rengė sanitarinį personalą taikos ir karo metui.

1935 m. liepos 15 d. buvo išleistas naujas LŠS įstatymas, kuriuo ji buvo 
sukarinta, tiesiogiai priklausoma nuo kariuomenės vado. LŠS vadu paskirtas 
pulkininkas Pranas Saladžius. Valstybė šią LŠS labiau rėmė, todėl galima buvo 
sustiprinti karinį rengimą, o privačiai surinktas lėšas skirti kultūriniam darbui. 
Kariuomenės štabas planavo kai kuriuos uždavinius karo metu pavesti šauliams  
kovoti su priešo desantais, saugoti kelius, tiltus. Artėjant Antrajam pasauliniam 
karui, šauliai daugiau mokyti šaudybos ir taktikos. 1939 m. liepos 22–25 d. Kaune 
įvyko jubiliejinis LŠS suvažiavimas. Iš LŠS tarybos 10 narių buvo išrinkti 4 pul-
kininkai, 2 inžinieriai, 1 profesorius.

Plačiau apžvelgus visos LŠS istoriją ir jos uždavinius, bus geriau palyginti, 
kaip juos stengėsi įgyvendinti Saldutiškio šauliai. Tarpukariu Saldutiškyje ir jo 
apylinkėse veikė pavasarininkai (pastatė puošnų medinį kryžių prie kapinių), 
jaunalietuviai, jaunieji ūkininkai (dalyvavo parodose), ateitininkai, skautai, kitos 
draugijos, bet reikšmingiausia buvo šaulių organizacija. Pagrindinė ir tiksliausia 
medžiaga iš šaulių gyvenimo oficialios istorijos paimta iš LCVA dokumentų. Daug 
medžiagos surinkta iš „Trimito“ žurnalų, saugomų Utenos kraštotyros muzieju-
je. Ta proga nuoširdžiai dėkojame šio muziejaus darbuotojoms (direktorė Lilija 
Jovarienė), ypač Alfonsui Streikui (1944–2000), nesuspėjusiam pabaigti Utenos 
apskrities šaulių organizacijos istorijos, ir jo žmonai Stasei Streikuvienei, leidusiai 
pasinaudoti ta medžiaga.

Ką pavyko surinkti, pateikiame Saldutiškio šaulių veiklą pamečiui.
1926 m. 292 būrio vadas Edvardas Selenis rugpjūčio 26 d. kreipėsi į Ute-

nos apskrities žemės reformos valdybą, prašydamas iš parceliuojamo dvaro skirti 
būriui žemės sklypą. Jis reikalingas kariniam mokymui ir mankštai tinkamai aikš-
telei įrengti, taip pat susirinkimų namui. Gruodžio 26 d. (Kalėdų antroji diena) 
vaikams buvo parodytas 4 veiksmų scenos vaizdelis. Suvaidinta ir vienaveiksmė 
komedija „Pušelė“. Ilgametis saldutiškietis šaulys Adolfas Grabštus (jį 2000 m. 
lapkričio 23 d. 90-mečio proga pasveikino Lietuvos karininkų ramovė) prisiminė, 
kad panašūs scenos vaizdeliai buvo vaidinami būsimos bažnyčios antstate paša-
rams – antrajame aukšte, nuo pat 1922 metų.

1927 m. Žemės reformos valdyba (kovo 25 d. nutarimas nr. 987) valdžios 
žinioje esantį apie 32 arų sklypą prie kelio į Vėžiškes paskyrė LŠS 292 būriui. 
Lapkričio 20 d. įvykusiame šaulių susirinkime svarstyta nuosavų namų gautame 
žemės sklype statyba. Parašyti prašymai statybos paskoloms. Namų statybos fondui 
surinkta 82,8 Lt. Po 10 Lt aukojo  V. Bytautas, L. Buteliauskas, A. Čičas-Krugiškis, 
J. Macelis, A. Rukšėnas, V. Žemaitis, P. Žukauskas. 5 Lt davė J. Gečys.

1928 m. Praėjusių 1927 m. rudenį pradėtų statybų rezultatai paaiškėjo va-
sario 18 d., kai sukviestiems gyventojams buvo atidengtas paminklas Lietuvos 
nepriklausomybės dešimtmečiui pažymėti (1928). Paminklą pašventino parapijos 
klebonas (1925–1937) ir šaulių būrio kapelionas Stasys Švėgžda, dalyvaujant vikarui 
Antanui Maciulevičiui. Koplyčioje laikytos pamaldos. Pastačius bažnyčią, antroji 
visų atlaidų ir švenčių dalis t sdavosi prie šio paminklo.
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Balandžio 2 d. Utenos šaulių 2-os rinktinės valdybos 
pirmininkas Jonas Žižys priėmė LŠS 292 būriui skirtą sklypą 
nr. 1 su 10–34 cm storio 202 medžiais (daugiausia augo pušų 
ir maumedžių). Vėliau rinktinės vadas ir valdybos pirmininkas 
kreipėsi į Žemės reformos valdybą, prašydami sklypą pakeisti.

Rinktinės vado lapkričio 10 d. įsakymu nr. 1 Lietuvos 
nepriklausomybės medaliais buvo apdovanoti  Petras Balčiū-
nas, Vincas Bytautas, Liudas Buteliauskas, Juozas Macelis, 
Mamertas Milašius ir Petras Žukauskas.

1929 m. sausio 8 d. rinktinės vado įsakymu nr. 1 laikinai 
eiti Saldutiškio šaulių būrio vadu paskirtas Vladas Žilėnas.

1930 m. sausio 1 d. sudaryta Saldutiškio šaulių 6 kuopa. 
Jos vadu rinktinės vadas (įsakymas nr. 2) paskyrė atsargos 
leitenantą V. Žilėną. Kuopai priskirta  Kirdeikių 32-as, Laba-
noro 33-ias ir Saldutiškio 24-as būrys.

Žemės reformos valdybos birželio 24 d. nutarimu nr. 132 vietoj sklypo nr. 1 
Saldutiškio šaulių būriui paskirta 9 ir 10 sklypai.

Rugpjūčio 2 d. šaulių narių susirinkime nutarta paviešinti šaulių namų 
statybos planavimą ir eigą. Šaulys A. Jakimavičius pasižadėjo savo lėšomis namų 
pamatams privežti akmenų. Susirinkimo dalyviai jam padėkojo. Spalio 23 d. 
šauliai padėkojo lentpjūvės savininkui B. Brazdžiui, antrą kartą aprūpinusiam 
vakarą elektra.

Gruodžio 15 d. įsakymu nr. 9 LŠS Saldutiškio būrio vadu paskirtas Adolfas 
Telksnys. 

1931 m. sausio 3 d. įsakymu nr. 1 patvirtinta Saldutiškio šaulių būrio val-
dyba  Adomas Bernotas, Domas Černiauskas ir Antanas Gratkauskas.

LŠS centro valdybos pirmininko A. Žmuidzinavičiaus ir LŠS viršininko 
M. Kalmanto įgaliotas A. Telksnys kovo 31 d. iš Utenos apygardos žemės tvarky-
tojo Stasio Liutkevičiaus aktu nr. 76 priėmė sklypus 9 ir 10 bendro 67 arų ploto.

Balandžio 19 d. žiūrovams parodyta A. Griciaus 5 veiksmų pjesė „Sąžinė“. 
Netektis  birželio 18 d. mirė 24 metų šaulė Aleksandra Bureikaitė. Nuaidėjo salvė.

Lapkričio 8 d. būrio vadovybė apsvarstė, kaip nariai lanko susirinkimus. 
Pradžios mokyklos mokytojas Kazys Lekavičius skaitė pranešimą apie lietuvių 
ir lenkų santykius nuo Liublino unijos ir Lietuvos laimėjimą Hagoje. Laimėjimo 
proga susirinkimas pasveikino Respublikos Prezidentą ir užsienio reikalų ministerį.

Lapkričio 14 d. vakare parodyta 3 veiksmų drama „Vytautas pančiuose“.
1932 m. vasario 19 d. organizuota talka pamatiniams būrio namų akmenims 

vežti. Vežė apie 40 kinkinių.
Balandžio 29 d., dalyvaujant rinktines vadui Ječiui, beveik visi Saldutiškio 

būrio šauliai įvykdė šaudymo pratimus (šaudyta kovos šoviniais).
Gegužės 1 d. būrio susirinkime valdybos pirmininkas J. Bliudžius pranešė, 

kad Miškų departamentas skyrė reikalingą medžiagą. Kai tik loterijos platintojai 
grąžins pinigus, medžiaga bus paimta. Lentpjūvės savininkas B. Brazdys pažadėjo 
šaulių būriui visą miško medžiagą apipjauti nemokamai.

L S Saldutiškio būrio 
vadu paskirtas Adolfas 
Telksnys
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Birželio mėn. „Trimitas“ nr. 41 paskelbė daiktin  loteriją, kurios lėšos nu-
matytos skirti Saldutiškio šaulių namų – Tautos namų statybai. Loterijos rezultatai 
paskelbti rugsėjo 25 d.

1932 m. pirmoje pusėje Rytų Lietuvoje koncertavo solistai K. Petrauskas 
ir J. Nagrodskis. Lėšos, gautos už koncertą Utenoje, buvo paskirtos Saldutiškio 
šaulių namų statybai. Prie šios statybos prisidėjo ir Saldutiškio šaulių būrys, iš-
leid s Saldutiškio miestelio apylinkių albumėlį. Jame įdėta būsimų šaulių namų 
maketo nuotrauka, mūšio su lenkais vietovės, paminklo prie geležinkelio stoties 
ir kitos nuotraukos.

Spalio 30 d. Jiesios (Kaunas) šaudykloje vyko šaulių kontrolės šaudymo 
rungtynės. Šaudė geriausi šauliai – visų Lietuvos rinktinių atstovai. Vadovavo 
karinio rengimo skyriaus viršininkas majoras Kairiūkštis. Dalyvavo svečiai  LŠS 
viršininkas pulkininkas leitenantas M. Kaimantas, centro valdybos narys profe-
sorius L. Vailionis ir kt. A. Telksnys užėmė III vietą, išmuš s 87 taškus, gavo 
II laipsnio ženklą „Už šaudymą“.

1933 m. kovo 25 d. rinktinės vado įsakymu nr. 3 nuo balandžio 1 d. per-
tvarkyta Utenos rinktinė. Ji suskirstyta į batalionus. Molėtų batalionui teko Alantos, 
Molėtų ir Saldutiškio kuopos. Saldutiškio 6-os kuopos vadu paskirtas A. Telksnys. 
Jis ir Saldutiškio būrio vadas. Saldutiškio kuopoje 6 būriai  Tauragnų 6-as, Kuk-
tiškių 11-as, Saldutiškio 24-as, Kirdeikių 32-as, Labanoro 33-ias ir Krivasalio 47-as.

Tautos atsparumui ugdyti ir krašto apsaugai stiprinti stigo būstų visoje 
Lietuvoje, taip pat ir Saldutiškyje. Naudotasi antstatu (būsima bažnyčia), išsikė-
lus koplyčiai, – buvusio dvaro rūmų sale. Rimtesniam kultūriniam darbui, ypač 
jaunimo patriotiniam auklėjimui, reikėjo atskiro pastato. Dar aktualiau mums, 
gyvenantiems pasienio zonoje. Šaulių namų idėja buvo gvildenama ne tik būrio 
narių, bet ir visuomenės jau nuo 1926 m.

1933 m. pr. sudarytas namų statybos komitetas  pirmininkas – A. Brazdys, 
vicepirmininkas J. Bliudžius, iždininkas – F. Kaunelis, sekretorius – B. Kairys. 
Komitetas dirbo drauge su Saldutiškio šaulių būrio valdyba  J. Bliudžiumi (pir-
mininkas), A. Telksniu, O. Telksniene, V. Štuikiu, J. Žukausku. Daug statybos 
darbų atliko parapijiečiai.

Pradžiugino ir Žemės reformos valdyba, lapkričio 11 d. nutarimu nr. 2615 
sklypus 9 ir 10 skyrusi LŠS Saldutiškio būriui be atlyginimo.

1934 m. Šaulių būrio valdybos rūpesčiu sausio 14 d. atidaryta vieša šaulių 
būrio skaitykla nuosavuose šaulių namuose. Jau praėjusiais metais buvo skaitomos 
paskaitos kas sekmadienį, šiais metais irgi sekmadieniais jau baigiamuose įrengti 
šaulių namuose.

Rugsėjo 2 d. Saldutiškyje oficialiai atidaryti iš tolo matomi gražūs, iškilioje 
vietoje namai.  šventės iškilmes iš Kauno atvyko LŠS centro valdybos pirminin-
kas A. Žmuidzinavičius, tautinio auklėjimo ir propagandos skyriaus viršininkas 
V. Daudzvardas, VII Kauno rinktinės narys vyr. notaras Kubilius su ponia ir kt. 
Iš Utenos – rinktinės vadas kapitonas Ječys su keletu visuomenės veikėjų, svečiai 
iš Ukmergės ir artimesnių apylinkių.

Iškilmės prasidėjo pamaldomis, kurias laikė šaulių kapelionas, parapijos 
klebonas S. Švėgžda. Po pamaldų įvyko šaulių paradas. Dalyvavo visa kuopa ir 



116

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

2-os rinktinės orkestras. Paradui išrikiuotiems šauliams kalbas pasakė A. Žmuidzi-
navičius ir V. Daudzvardas. Sugrotas himnas. Šaulių namai pašventinti ir atidaryti.

Šaulės paruošė pietus, per kuriuos pasakyta gražių, širdingų kalbų. Po pie-
tų A. Brazdys svečius pakvietė ekskursijon į savo lentpjūv , pavaišino naminiu 
alumi. Šventės proga šauliai parengė vakarą.

1935 m. vasario 10 d. įvykusiame būrio susirinkime dalyvavo rinktinės vado 
padėjėjas jaunesnysis leitenantas Apeikis. Pirmininkas J. Bliudžius pranešė apie būrio 
darbus. 1934 m. būrys turėjo 7 517,84 Lt pajamų ir 7 436,41 Lt išlaidų. Daugiausia 
išleista šaulių namų reikalams. Be to, panaudota Saldutiškio bažnyčios altoriams 
įgyti 385,55 Lt. Perrinkta valdyba  J. Bliudžius, F. Kaunelis ir A. Lapinskas.

Kovo 10 d. vėl pradėjo veikti knygynėlis-skaitykla. Jo vedėju paskirtas 
mokytojas Mikalojus Luneckas. (Mokytojo-bibliotekininko biografiją rasite kn. „Sal-
dutiškio mokykla“, 2006, Utena, psl. 252). Knygynėlis turėjo apie 700 knygų. 
Valdininkai prinešė žurnalų, laikraščių. Šaulė D. Telksnienė padovanojo radijo 
aparatą su garsiakalbiu. Skaitykla veikė kasdien 18–21 val. Per mėnesį buvo per 
1 500 apsilankymų. 

Šaulių namų nauda greit išryškėjo. Gegužės mėn. „Trimitas“ rašė, kad 
šauliai įsirengė gimnastikos priemonių, džiaugėsi patogia scena su avanscena, 
suflerio kabina. Būrys turi ugniagesių komandą (kuri kasdien saugo pagrindinį 
šaulių namų statybos rėmėją – lentpjūv ), futbolo komandą. ra patalpos šaulių 
karinėms priemonėms ir inventoriui. Džiaugėsi ir scenos mėgėjų būreliu, kuris 
jau seniai garsėjo.

Gegužės 5 d. šauliai su kitomis organizacijomis iškilmingai paminėjo Motinos 
dieną. Mokytojai M. Luneckas ir P. Veteikis skaitė paskaitas. Mokiniai suvaidino 
komediją „Sučiupo“, vakare – 4 veiksmų komediją „Vagys“.

Gegužės 12 d. būrio šauliai varžėsi šaudydami šratais. Būrio vadas moky-
tojas A. Telksnys skaitė paskaitą apie priešdujin  apsaugą.

Gegužės 19 d. būrio susirinkime Labanoro miškų urėdas V. Stuikys skaitė 
paskaitą apie priešgaisrin  apsaugą, o A. Telksnys – apie priešchemin  apsaugą. 
Suvaidinta pjesė „Ponas ir žydas“. Dalyvavo apie 300 klausytojų.

Liepos 15 d. buvo išleistas naujas LŠS įstatymas, kuriuo ir formaliai Sąjunga 
buvo sukarinta. Joje tik tam tikras funkcijas galėjo atlikti ne kariškiai, bet jiems 
vadovauti privalėjo karininkas. Tuo vadovaujantis, Saldutiškio 6-os kuopos vadui 
A. Telksniui už gerą darbą buvo pareikšta padėka ir nuo kovo 5 d. atleistas iš 
pareigų. Kuopos vadu paskirtas atsargos jaunesnysis leitenantas Vladas Žilėnas. 
A. Telksnys Ukmergėje baigė kursus prie l-ojo pėstininkų pulko ir iš šaulių naujokų 
rango paaukštintas į tikruosius šaulius (vado 1935 m. gegužės 10 d. įsakymas nr. 2). 

Jau nuo 1935 m. buvo jaučiama naujo pasaulinio karo grėsmė Europoje, 
galvota apie valstybės gynybą. Kariuomenės štabas parengė du svarbiausius gyny-
bos planus, pavadintus L (Lenkija) ir V (Vokietija). Kariuomenės vadas S. Raštikis 
buvo numat s šaulius panaudoti aktyviai sienos apsaugai. Lenkijos ir Vokietijos 
pasienyje esančios šaulių rinktinės buvo priskirtos arčiau sienos esantiems kari-
niams daliniams.

1938 m. pirmoje pusėje Saldutiškio šaulių būrio surengta ekskursija visuo-
menei į pademarkacin  liniją gal ir buvo to rengimosi pasekmė. Pirmą dieną 
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aplankyta Joniškis ir Dubingiai, an-
trą dieną – Giedraičiai, per Širvintas, 
Kernav , Ukmerg  ir Uteną grįžta į 
Saldutiškį.

Rugpjūčio 21 d. Saldutiškyje 
lankėsi LŠS vadas pulkininkas P. Saladžius, „Trimito“ redaktorius J. Kalučna. 
Paminėtas Lietuvos nepriklausomybės 20-metis, įteikta ginklų.

Rugsėjo 17–18 d. Kauno įgulos šaudykloje vyko 3-iosios šaudymo pirmenybės 
kariniais ir mažojo kalibro šautuvais. Šaudykloje lankėsi LŠS vadas pulkininkas 
P. Saladžius. Šaudydama iš karinio šautuvo A. Telksnio komanda užėmė 5 vietą 
(2742 taškai). Pirmos vietos laimėtojas – 3003 taškai. Iš mažojo kalibro šautuvo 
A. Telksnys surinko 263 taškus (nugalėtojas – 267 taškus). A. Telksnys apdovanotas 
kišeniniu laikrodžiu (jį saugo sūnus akademikas L. Telksnys).

Spalio 7–8 dienomis Saldutiškio 6-os kuopos vadas suorganizavo Saldutiškio 
šaulių būrio šaudykloje varžybas dėl Utenos žemės ūkio kooperatyvo pereinamosios 
dovanos. I vietą ir dovaną laimėjo Kirdeikių šaulių būrys (2684 taškai). Indivi-
dualios vietos  I – A. Telksnys (640), II – V. Jakimavičius (588, abu Saldutiškio 
būrio), III – Andrašius (584), IV – Pilkauskas (582, abu Kirdeikių būrio).

1939 m. rugsėjo 21 d. buvo atšauktas Švietimo ministerijos 1930 m. rusėjo 
17 d. aplinkraštis nr. 246, kuriuo mokyklose buvo uždrausta šaulių veikla.

Saldutiškio šaulių būrio pirmininku 1932 m. patvirtintas J. Bliudžius, juo 
išbuvo iki arešto (1940 07 29). Keitėsi tik valdybos nariai  A. Bernotas, F. Kaunelis, 
A. Lapinskas, V. Štuikys, J. Vaičaitis, J. Vieta, J. Žiemys, P. Žukauskas.

Lietuvos šaulių sąjungoje 1939 m. pabaigoje buvo per 62 tūkst. šaulių  
42 tūkst. rikiuotės šaulių, apie 15 tūkst. moterų šaulių ir per 5 tūkst. rėmėjų 
(tikriausiai su šauliais mokytojais).

19  m. gegužės 25 d. įsakymu nr.  
Saldutiškio 2 -ajame būryje įkurtas moterų 
skyrius. Jo vedėja – mokytoja Adelė Lekavičiūtė, 
antroje eilėje iš kairės antra



118

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

42 tūkst. rikiuotės šaulių buvo gerai arba bent neblogai apmokyti vyrai. 
Sąjungos organizacinis pagrindas – teritoriniu principu suformuoti būriai  ūkininkai, 
mokytojai ir kažkiek pramonės darbuotojų, prekybininkų. Esant reikalui šauliai 
galėjo per 3–4 valandas (vėliausiai) susirinkti būrių vadavietėse ir vykdyti kovos 
uždavinius. Trūko ginklų, todėl esant reikalui realiai galima buvo apginkluoti tik 
trečdalį šaulių.

1940 m. birželio 15 d. okupavus Lietuvą, pirmaisiais taikiniais tapo Lietuvos 
kariuomenė, Vidaus reikalų ministerija su tarnybomis, politinės partijos ir Šaulių 
sąjunga.

1940 m. birželio 19 d. atleistas iš pareigų ir paleistas į atsargą Šaulių sąjun-
gos vadas pulk. P. Saladžius. Naujas vadas nepaskirtas, birželio 27 d. sustabdyta 
visų veikusių draugijų veikla.

Birželio 23 d. pareikalauta pranešti, kiek yra Šaulių sąjungos narių ir kiek 
turi ginklų, o iki birželio 29 d. perduoti artimiausioms karinėms organizacijoms. 
Tai – Šaulių sąjungos sunaikinimas.

Birželio 28 d. buvo atleisti daugelio apskričių komendantai; keičiami kitais, 
o vėliau areštuojami. Liepos 13 d. buvo formaliai likviduota Šaulių sąjunga.

Jau naktį iš liepos 11 į 12 nusirito per Lietuvą pirmoji areštų banga. Areš-
tuotas ir paskutinis Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulk. P. Saladžius.

Čekistai jau vasaros pradžioje buvo suregistrav  57 897 šaulius. Taip buvo 
ruoštasi visiškam Šaulių sąjungos fiziniam likvidavimui.

1941 m. birželio 14 d. paryčiui prasidėjus Lietuvos žmonių trėmimui į Sibi-
rą, nemažai vyrų, vengdami galimų represijų, pasislėpė, perėjo į nelegalią padėtį.

Kaimuose pradėjo slapstytis daugiausia šauliai. Kai kas slapstėsi pavieniui, 
kiti grupėmis. Tai patvirtinta birželio 14–15 d. per kurjerių nurodymus  pereiti i 
nelegalią padėtį, ginkluotis, slapstytis. Tokius susibūrimus užfiksavo NKVD, nes 
jau buvo ginkluotų susidūrimų, sužeistų iš abiejų pusių. Tai vadinamas Birželio 
sukilimas.

Saldutiškyje susiformavo 150 žmonių būrys, vadovaujamas būrio vadų  šaulių 
vado E. Petrausko ir A. Telksnio. Tai buvo didžiausias būrys iš 24 Utenos aps-
krityje (plačiau rasite „Utenos krašto enciklopedijoje“, 2001, Vilnius, 268–269 psl.).

Iki 1941 m. birželio 22 d. įkalinta ir ištremta 80 proc. įvairaus rango šaulių.
1941 m. birželio 22 d. anksti rytą prasidėjus Vokietijos–Sovietų Sąjungos 

karui, nežinodamos padėties fronte, partizanų grupės išėjo į viešumą ir ėmėsi 
kovos veiksmų. Dar vienas tikslas – įsigyti ginklų, nes šauliams jų trūko.

Sukilėliai ir kitos pasipriešinimo organizacijos, taigi ir šauliai, nenaudojo 
propagandoje savo pavadinimo, nepasirašinėdavo atsišaukimų bei laikraštėlių. Tai 
klaidino enkavėdistus, nors (kaip žinome) jie turėjo beveik visų šaulių koordinates.

1941 m. birželio 24 d. buvo paskelbta šaulių mobilizacija, vadinasi, LŠS 
laikyta tebeveikiančia organizacija. Nežinoma, kiek šaulių kovojo partizanų bū-
riuose, jiems vadovavo. Šauliai buvo partizanų apygardų vadai  Dominykas Jėčys 
(Dainavos), Zigmas Drunga (Tauro), Vladas Montvydas (Žemaičių).

Tiesa, nemaža Lietuvos šaulių sąjungos narių Antrojo pasaulinio karo metu 
pasitraukė į Vokietiją, vėliau – į Jungtines Valstijas.
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Emigracijoje šaulių veikla atnaujinta 1954 m. JAV, Kanadoje, Australijoje; 
Lietuvoje – 1989 m. LŠS įstatymas paskelbtas 1997 m. Su pakeitimais 1999 m. 
gegužės 11 d. priimtas Seime, paskelbtas „Valstybės žiniose“. Pagal šį teisės aktą 
LŠS yra savarankiška, pilietinės savigynos savaveiksmė visuomenės organizacija, 
stiprinanti valstybės gynybin  galią, ugdanti pilietiškumą ir tautinį sąmoningu-
mą, plėtojanti valstybės gynybos švietėjišką veiklą, teikianti pagalbą policijai bei 
civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucijoms.

LŠS padaliniai  rinktinės, kuopos, būriai, atskirieji būriai, skyriai, grandys. 
Pagal Sąjungos nuostatus skiriami jaunieji šauliai (12–18 m. amžiaus), rikiuotės 
šauliai (18–45 m., tinkami karo tarnybai), ne rikiuotės šauliai. 2008 m. Lietuvoje 
buvo 10 000 šaulių, daugiausia jaunųjų. LŠS vadas – Juozas Širvinskas. 1990 m. 
liepą pradėtas leisti mėnesinis žurnalas „Trimitas“, redaktorius Gediminas Jankus. 
2008 m. redagavo Giedrė Petrilionienė.

Vienas LŠS kūrėjų V. Putvinskis 1927 m. buvo pasiūl s įsteigti specialų LŠS 
apdovanojimą už nuopelnus. Bet tik 1930 m. statyme aprašytas Šaulių Žvaigždės 
ordinas. 1939 m., minint LŠS 20-metį, buvo įkurtas Šaulių Žvaigždės medalis. Tai 
vidinis LŠS apdovanojimas žemesniojo rango šauliams.

Iš gauto apdovanojimų sąrašo atrinkome Saldutiškio kuopos asmenis tik pagal 
mums žinomas pavardes ir vardus. Atsiprašome tų, kuriuos galėjome praleisti.

Šaulių Žvaigždės ordino kavalieriai  Adolfas Telksnys (1936), kun. Juozas 
Breiva (1938), Petras Žukauskas (1938), Juozas Bliudžius (1939).

Šaulių Žvaigždės medaliu apdovanoti  Antanas Ryliškis (1939), Juozas Vei-
kutis (1939, Linkmenų būrio pirmininkas). 

Tautininkai
Tautininkais vadinami asmenys, skelbiantys ir remiantys įsitikinimą, jog savo 

tautos gerovė turi būti pagrindinis viešosios politinės, ūkinės bei kultūrinės veiklos 
tikslas. Siaurąja prasme tautininkai yra Lietuvių tautininkų sąjungos nariai, su ta 
organizacija idėjiškai giminingų kitų sambūrių nariai bei šiaip tos organizacijos 
skelbtų idėjų bei pažiūrų pritarėjai.

Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) įkurta 1924 m. Šiauliuose, suvažiavime 
susijungus Lietuvių tautos pažangos partijai su Lietuvos žemdirbių sąjunga. Nuo 
to laiko tautininkų terminas tapo oficialus. Šios sąjungos nariai tuo vardu daly-
vavo 1926 m. III Seimo rinkimuose. LTS steigė savo organizacijas. 1927 m. įkūrė 
tautiškojo jaunimo sąjungą „Jaunoji Lietuva“, organizaciją „Lietuvos ūkininkų 
vienybė“ (veikė iki 1936 m.), dr. Jono Basanavičiaus lietuvių mokytojų sąjungą. 
1936 m. įsteigė Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungą. 1927–1930 m. veikė pusiau legali 
sukarinta organizacija Geležinis Vilkas.

LTS Saldutiškio skyrius įkurtas 1928 m. rugpjūčio 12 d. įvykusiame steigia-
majame susirinkime. Dalyvavo 10 žmonių

1. Kazys Augutis – 30 m., iš Paaisetės
2. Jonas Bivainis – 51 m., iš Šiškinių
3. Kazys Deveikis – 27 m., iš Indubakių
4. Juozas Čepulis – 33 m., iš Pliauškesių
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Jaunųjų ūkininkų sąjunga. Utenos kraštotyros 
muziejaus nuotr.

Pavasarininkai su kun. Dzekunsku ir 
kun. A. Maciulevičiumi. Utenos kraštotyros 
muziejaus nuotr.
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5. Vladas Gimžauskas – 36 m., iš Mineiškiemio
6. Pranas Šimkūnas – 28 m., iš Gatakiemio
7. Juozas Sirenas – 32 m., iš Saldutiškio
8. Juozas Trinkūnas – 36 m., iš Gatakiemio
9. Vladas Valiulis – 34 m., iš Paalsuodės
10. Antanas Zitikis – 47 m., iš Ažubalio
Išrinkta valdyba  pirmininkas – P. Šimkūnas, sekretorius – J. Širėnas, iždi-

ninkas – V. Gimžauskas. Valdybos kandidatai  J. Bivainis, K. Deveikis. Revizijos 
komisija  K. Augutis, V. Valiulis, A. Zitikis.

1930 m. balandžio 14 d. priimta naujų narių
1. Liudas Bikus – iš Plaučiškių
2. Vincas Bytautas – iš Saldutiškio
3. Vincas Gimžauskas – iš Plaučiškių
4. Jonas Guobis – iš Kleviškio
5. Antanas Kivėnas – iš Paalsuodės
6. Kazys Kondratavičius – iš Pakanės
7. Jonas Kunigėlis – iš Jakutiškio 
8. Juozas Leleiva – iš Plaučiškių
9. Juozas Mažeika – iš Gatakiemio
10. Vladas Skeirys – iš Saldutiškio
11. Serafinas Zaranka – iš Šiškinių
12. Petras Žukauskas – iš Saldutiškio
Išrinkta nauja valdyba  pirmininkas J. Mažeika, kasininkas P. Šimkūnas, 

sekretorius – V. Bytautas. Kandidatai į valdybą  V. Skeirys, P. Žukauskas. Revi-
zijos komisija  pirmininkas – mokytojas S. Zaranka, nariai  V. Valiulis, A. Zitikis. 
Dalyvauti apskrities skyrių atstovų suvažiavime išrinktas J. Mažeika, kandidatas – 
V. Bytautas.

Nutarta metinį nario mokestį rinkti po 1 litą, o kas gali – iki 3 litų.
Utenos apskrities komitetas išrinktą valdybą patvirtino 1930 m. balandžio 25 d.
Saldutiškio skyriaus valdybos sekretorius V. Bytautas, išvykdamas gyventi 

į Kauną, 1930 m. rugpjūčio 22 d. perdavė skyriaus turtą valdybos nariui P. Žu-
kauskui. Tą turtą sudarė  3,05 Lt, gaunamų ir siunčiamų raštų knygos, raštams 
išnešioti knygelė, susirinkimų protokolai, Centro valdybos aplinkraščiai ir prane-
šimai, Utenos apskrities komiteto raštai ir aplinkraščiai, aplankas su žinių lapais, 
kvietimais, įstatai, 8 knygelės „Tautos vadas Antanas Smetona“, nario bilietai.

Daugiau žinių archyve apie skyriaus veiklą nėra. Šiek tiek galima sužinoti 
apie tautininką Vincą Julių Bytautą iš jo slaptai asmeniškai siųsto laiško LTS 
centro valdybos pirmininkui 1930 m. lapkričio 14 d. Jame rašoma, kad jis 41 m. 
amžiaus, gyveno Kaukaze, turėjo nuosavą vaistin . 1921 m. grįžo į Lietuvą, gavo 
tarnybą Lietuvos šaulių sąjungoje. 1923 m. įsteigė vaistin  Kuktiškėse. 1924 m. 
gruodžio 1 d. gavo buhalterio vietą Labanoro miškų urėdijoje (būstinė Saldutiš-
kyje). Beveik visą laiką dirbo vietos šaulių būrio valdyboje. 1925 m. buvo paraš s 
prašymą gauti sklypui Saldutiškyje, kuriame numatė įrengti vaistin  pastatytame 
name. Buvo ved s, turėjo 3 dukteris. Kaune įsidarbino Raudonojo kryžiaus vais-
tinėje receptoriumi.



122

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Prašyme jis teigė norįs kuo geriau prisidėti prie Lietuvos gerovės. Dar 
gyvendamas Kuktiškėse suman s padaryti variklį, teikiantį pigią energiją. Idėją 
išdėst s mechanikui, kuris jai pritar s. Persikėlė į Kauną, kad galėtų gauti lėšų 
varikliui sukurti. Jei šis projektas pavyktų – Lietuva išgarsėtų. Todėl V. Bytautas 
prašė pirmininko paremti idėją. Be to, prašė darbo savo vyresniajai dukteriai 
(19 m.), baigusiai 4 klases.

Pirmininko kanceliarija atsakė 1930 m. gruodžio 12 d. Paramos nepasiūlė, 
nes prašyme jos nebuvo konkrečiai išdėstyta. Duktė nuo 1931 m. vasario 1 d. 
galėtų gauti Maisto bendrovės mėsos-dešrų krautuvėje kasininkės ar pardavėjos 
vietą. Atlyginimas 150–200 Lt per mėnesį, darbas nuo 7 iki 20 valandos.

Iš V. Bytauto prašymo tikrai mažai ką galima buvo sužinoti apie naująjį 
variklį. Tik iš užuominos, kad jam kuro nereikės, išlaidos bus tik už tepalus, 
galima įtarti, kad jis turėjo galvoje amžinojo variklio idėją – mašiną, kuri, kartą 
paleista, dirbtų iš niekur negaudama energijos. Dar I  a. viduryje buvo įrodyta, 
kad amžinasis variklis neįmanomas.

Jaunalietuviai
Lietuvių tautiško jaunimo sąjunga „Jaunoji Lietuva“, jaunimo organizacija, 

veikusi 1927–1940 m. Sąjungos įstatai įregistruoti 1927 m. spalio 8 d. I suvažia-
vimas įvyko 1928 m. liepos 2–3 dienomis, skelbdamas šūkį „Tautai – jaunąsias 
jėgas“. Sąjungos pirmininkas (1923–1935), vėliau vadas (1935–1938) B. Grėbliūnas. 
1938–1939 m. – A. Kaulėnas, 1939–1940 m. – J. Skaisgiris.  organizaciją vadovais 
buvo skiriami tarnautojai, ypač mokytojai, nebuvo renkami. Vyriausiasis šios są-
jungos šefas buvo prezidentas A. Smetona. Jaunalietuviai leido žurnalą „Jaunoji 
karta“, turėjo sporto sekciją – Jaunalietuvių sporto organizaciją.

Sąjungos Saldutiškio skyrius užregistruotas Utenos apskrities viršininko įs-
taigoje 1931 m. kovo 9 d. (nr. 1654) – skyriaus pirmininkas Jonas Laurinavičius. 
Vėliau buvo skiriami Pranas Trinkūnas, Povilas Veteikis (mokytojas), 1934 m. 
pirmininkas Kazys Meškauskas, sekretorius Stasys Garliauskas, iždininkas Julius 
Ralikauskas. Švenčionėlių apskr. viršininkas 1940 m. birželio 19 d. telefonograma 
nr. 19 skyrių įsakė uždaryti. 

Jaunalietuviai 
19 5 m. vasarą. 
Utenos kraštotyros 
muziejaus nuotr.
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Pavasarininkai
Lietuvių katalikų jaunimo fede-

racija „Pavasaris“, klerikalinė jaunimo 
organizacija, veikusi 1907–1940 m. dau-
giausia tarp kaimiečių. Oficialiai pavadinimas priimtas 1919 m. Vadovavo J. Ere-
tas, J. Luminas, O. Lamanauskaitė. Periodiniai leidiniai  „Pavasaris“ (1912–1915 ir 
1919–1940), „Jaunimo vadas“ (1923–1925), „Vyrų žygiai“ (1936–1937), „Liepsnos“ 
(1937–1940). 

Saldutiškyje „Pavasario“ mergaičių sąjungos kuopa įsteigta 1937 m. rugpjūčio 
13 d. Kuopos pirmininkė – Elena Sudnytė (iš Šarkių), sekretorė – Ona Deveikytė 
(iš Kemėšio), iždininkė – Monika Pelėdaitė (iš Pakapio), dvasios vadas – Saldu-
tiškio klebonas kun. S. Švėgžda. 1939 m. vasario 23 d. jį pakeitė kun. J. Žemaitis.

Vyrų sąjungos kuopa įsteigta 1937 m. rugpjūčio 18 d. Pirmininkas – Pranas 
Sudnius (iš Dirniškių), sekretorius – Aleksas Žemaitis (iš Saldutiškio), iždininkas – 
Vladas Pelėda (iš Pakapio), dvasios vadas – vienuolis Pranas Adomaitis. (M.J.C.)

1939 m. vasario 12 d. kuopos vadovybė pasikeitė  pirmininkas – Jurgis La-
šinskas (iš Prūsokiškių), sekretorius – Gubertas Deveikis (iš Kemešio), iždininkas – 
Edvardas Sudnius (iš Dirniškių), dvasios vadas – saleziečių vienuolyno kunigas 
Jonas Žemaitis. Pavasarininkų vėliavą, esančią Saldutiškio bažnyčioje, pokario 
metu per atlaidus iki 1953 m. nešdavo V. Bulika. Suorganizavo jaunesnių klasių 
moksleivius. Jie apsireng  būdavo panašiai, lyg uniformuoti. V. Bulika mokėsi 
su 1956 m. IV laidos abiturientais, bet egzaminus išlaikė eksternu 1953 metais.

Labanoro pavasarininkai ir artimiausių parapijų 
kunigai su vyskupu Kukta 19 5 m. Utenos 
kraštotyros muziejaus nuotr.
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Mokytojų organizacija
Tikėtasi suburti mokytojus į profesin  organizaciją, galinčią rengti mokytojų 

dienas, organizuoti kursus ir renginius, ugdyti to meto tautiškumą.
Jau 1905–1914 m. veikė Liberalinė mokytojų organizacija Vilniuje. kurta 

1905 m. rudenį, veikė nelegaliai.
Vilniaus krašte 1925–1937 m. veikė Profesinė mokytojų organizacija.
Lietuvių mokytojų sąjunga, veikusi 1927–1940 metais, 1927–1937 metais 

vadinosi Lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basanavičiaus vardo sąjunga. kurta 
tautininkų partijos iniciatyva. Vadovas – Antanas Smetona, pirmininkas – Kazimieras 
Masiliūnas. 1937 m. pakeitė pavadinimą, kad lengviau galėtų įtraukti mokytojus, 
nenorinčius priklausyti tautininkų partijai. Sąjungos vadovyb  visą laiką sudarė 
tautininkų partijos nariai. Neoficialus organas buvo žurnalas „Tautos mokykla“.

Saldutiškio skyrius įregistruotas 1936 m. vasario 11 d. (Pr. Nr. l). Sąrašas 
sudarytas 1935 m. spalio 27 d.  Telksnys Adolfas, Biliūnas Antanas (Kirdeikiai), 
Biliūnienė Kunigunda (Kirdeikiai), Telksnienė Ona, Pečiūrienė Paulė (Gatakiemis), 
Lekavičiūtė Adelė, Lekavičius Kazimieras (Pašiekščiai), Paukštaitis Petras (Laba-
noras), Zaranka Serafinas (Šiškiniai), Levardauskaitė Jadvyga (Stripeikiai).

Šio skyriaus valdybą sudarė  Adolfas Telksnys (pirmininkas), nariai  Antanas 
Biliūnas ir Adelė Lekavičiūtė.

Skyrius, kaip ir visa organizacija, buvo palaikoma ir remiama Švietimo mi-
nisterijos, organizuodavo mokytojų dienas, dalyvaudavo ir organizuodavo įvairius 
kursus ir kitus renginius, ugdė to meto tautiškumą.
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Geležinkelio stotis
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Pradėdami rašyti apie Saldutiškio 
geležinkelio stotį, pirmiausia dėkojame 
knygos „Aukštaitijos krašto siaurieji 
geležinkeliai“ autoriui Algirdui Trin-
kūnui, sudarytojai ir redaktorei Mildai 
Skaisgirienei už išsamią knygą apie 
mūsų krašto geležinkelių sistemą (Ute-
na, Utenos kraštotyros muziejus, 2007, 
„Utenos spaustuvė“). Mes, knygos su-
darytojai apie Saldutiškį, t. y. medžia-
gos rinkėjai, derinom su gerb. A. Trin-
kūnu, kad kažką panaudosim iš jo 
knygos Saldutiškio geležinkelio stoties 
įvaizdžio sudarymui. Remsimės papil-
domai ir kitais šaltiniais. Apie panau-
dotą medžiagą pažymėsime nuorodose.

Rytų Lietuvos kalvynas sudaro 
takoskyrą  į rytus nuo aukščiausios kal-
vų keteros srūvantys Žeimenõs upeliai 
bei visi Labanóro regioniniame parke 
esančių ežerų vandenys, o į vaka-
rus – Šventõsios Kalvÿ gūbriai tartum 
perskiria Aukštaitíjos miškus. Rytinėje 
aukštumos pašlaitėje pušynai, o vakarinėje – sodriai žali lapuočiai.

Nuo viduramžių naudotos perėjos tarp girių ir ežerų buvo išvažinėtas kelias 
skersai Aukštaitíją. Išaugo miesteliai  Kaµtanėnai, Li¹kmenys, Kùktiškės, Utenâ.

Mintimis persikelkime į praėjusio šimtmečio antrąją pus . Carinėje Rusijoje 
pradeda vystytis kapitalizmas. Auga pramonė, atsiranda ryšiai tarp ekonominių 
rajonų. Tarp gubernijų didžiųjų miestų nutiesti vieškeliai su pašto karietomis ir 
vežimais negalėjo patenkinti pramonės augimo poreikių. Reikėjo plieno kelių... Per 
Lietuvą iš Peterburgo ėjo tiesiausias kelias į Varšuvą ir iš pietinių šalies sričių į 
vieną svarbiausių Bãltijos jūros uostų – Liepóją. Lietuva buvo pasienio zona, turinti 
ir strategin  reikšm . Štai kodėl atsirado būtinumas palyginti sparčiai čia tiesti 
geležinkelius. Pirmasis per Lietuvą buvo tiesiamas Peterburgo–Varšuvos geležinke-
lis. Jis ėjo pro D¿kštą, Ignalíną, Švenčionėliùs, Påbrad , Vílnių, Le¹tvarį, Var¸ną... 
Nuo Le¹tvario pro Ka÷ną iki Virbålio 1861 m. pradžioje atiduota naudojimui 
ruožas Kaunas–Virbålis, o ateinančiais metais užbaigta tiesti per Lietuvą einanti 
Peterburgo–Varšuvos geležinkelio dalis... Dešimtmečiu vėliau per Lietuvą nutiestas 
Liepojos–Romnų geležinkelis, sujung s Bãltiją su Ukrainos žemdirbystės rajonais.

Nors nemaža geležinkelių ėjo per Lietuvą, tačiau didžiuliai plotai liko be 
plieno kelio, tarp jų ir Rytÿ Aukštaitijâ. Todėl 1895 m. privati akcinė bendrovė 

Saldutiškio geležinkelio stoties pastatas 1899 m. 
dar su pastoliais, oficialiai atidarytas 1901 m. 
gegužės 1  d. Nuotr. iš P. Kanevičiaus archyvo
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pradėjo siaurojo geležinkelio Påstovys–Švenčionºliai–Utenâ–Panevėžýs statybą. Jis 
visų pirma buvo reikalingas medienai iš šio miškingo krašto išvežti. Juo perve-
žinėjo ir keleivius.

Caro valdžia susikūrusiai Pirmajai Rusijos privažiuojamųjų geležinkelių 
bendrovei 1894 m. leido tiesti siaurąjį geležinkelį Švenčioniÿ ruože, 1897 m. – 
Panevėžio–Švenčionėlių geležinkelį. Pirmą kartą buvo tiesiama 750 mm pločio 
vėžė. Sankasos pilamos 2,9 m pločio. Bėgiai buvo po 8,5 m ilgio. Po jais buvo 
klojami pušiniai pabėgiai, vienas nuo kito kas 65 cm, o prie sandūrų – kas 40–
50 cm. Pabėgiai tašyti iš vienos pusės, tik prie sandūrų – iš abiejų pusių. 1 km 
geležinkelio suklota 1 660 pabėgių. Jų galiojimo laikas – 5 metai. Pagal taisykles 
jie turėjo būti žymėti (nurodyti klojimo metai), bet šių reikalavimų nesilaikyta. 
piečiau, lygiagrečiai su plentu 1895–1899 m. nutiestas siaurasis geležinkeliukas, 
kuris negalėjo įveikti šlaitų bei kalvų atbrailų – vengta aukščių.

Geležinkelis lyg žaltys vogčiomis sukinėjasi tarpukalnėmis, pašlaitėmis, 
miškėtais tarpupelkiais. Buvo darbuotojų, kurie prieškariu vargiai galėjo patekti iš 
Labanóro į Kùktiškes, nes kelyje buvo E¤seto ežeras (iki Nepriklausomybės atga-
vimo rašoma E¤setas, o dabar A¤setas). Taip išvengta didelių žemės darbų, trasa 
priderinta prie kraštovaizdžio. Saldutiškyje pastatyta pralankos stotis, vandentiekio 
bokštas su 20 m3 tūrio baku. Didžiausia įkalnė leista iki 15 promilių, greitis – iki 
25 varstų per valandą.

1899 m. rugsėjo 28 d. prasidėjo traukinių eismas, oficialiai atidarytas 1901 m. 
gegužės 13 d. Lietuvos susisiekimo ministerija Pånevėžio–Švenčionėlių geležinkelį 
perėmė 1919 m., laikydama, kad Rusijos bendrovė yra išnykusi. Nepriklauso-
mybės metais tas ruožas buvo naudojamas iki Kiaunelíškio geležinkelio stoties, 
o iki lenkų administracijos linijos – nuardytas. Lenkai savo pusėje nuardė jį iki 
pat Švenčionėlių. Jų ruožai buvo administruojami kaip atskiri vienetai. Praktiškai 
tokia padėtis t sėsi iki 1941 m.

Iš Panevėžio traukiniai važiuodavo iki Saldutiškio. Ketvirtadieniais važiuodavo 
automatrica iki Kiauneliškio ir veždavo į Utenos turgų žmones, o vakare parvež-
davo atgal iki Kiauneliškio. Geležinkelis buvo labai suardytas; kelias susinešioj s, 
pabėgiai supuv , bėgiai susidėvėj , taip pat buvo susidėvėj  ir riedmenys. Geležin-
kelių valdybai teko investuoti nemažas sumas pinigų, kol tą geležinkelį sutvarkė.

Siaurukas buvo 
naudingas 
valstiečiams. Juo 
veždavo net ir šieną. 
Nuotr. iš knygelės  
R. Schlichting  
„Bilder aus Litauen“, 
1917 m.
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Pažvelkim į darbų istorin  eigą 
geležinkelio stotyje. Stotis pavadinta 
pagal gretimai esančią dvaro sodybą, 
kuri išaugo ant Venclovo žemės Sylgu-
tiszkio (zascianek) (1793 m. duomenys).

Stotis pastatyta vėliau, po ge-
ležinkelio linijos nutiesimo. (1918 m. 
vokiečių k. – Sylgudyschki).

Stoties pastatas slaviško stiliaus, 
nes lenkų–škotų kraujomaišos dvarinin-
kai buvo geležinkelio linijos statybos 
akcininkai (turbūt), o gal prisidėjo prie 
stoties pastato statybos. Lietuvos ge-
ležinkelių vadovai stoties geografinėje 
padėtyje įžvelgė labai didel  ekonomin  
naudą, nes stotis yra prie ilgiausio Lie-
tuvoje A¤seto ežero, kuris beveik visu 
ilgiu susilieja su Labanoro girios spyg-
liuočiais miškais. Pagal visą ežero ilgį 
( 16 km), bet kurioje vietoje, Lietuvos 
geležinkelių valdyba galėjo ir pirko me-
dieną. Vasarą plukdė, o žiemą ledu vežė 
prie prekinių vagonų ant geležinkelio 
atšakos (nuo Trinkūnÿ kaimo kapinių 
link Antåkalnio (Vílnakiškės) kaimo).

Stoties teritorija yra buvusioje Trin-
kūnų kaimo žemėje. Trinkūnų kaimas 
žinomas istorijoje jau nuo 1703 metų.

Stoties darbuotojų komandos 
vadovas – stoties viršininkas gyveno 
stoties name. Tai buvo administracinis-
gyvenamasis namas. Paslaugos kieme  
vanduo, tualetas, rūsys ir buitiniai san-
dėliukai. Daržovės – iš geležinkelio 
apsauginės teritorijos žemės. 

Šio namo administracinėje dalyje  
raštinė, kasos kabinetas, viršininko ir iešmininko kambariai. Pagrindin  dalį užima 
laukiamieji kambariai, vienas – keleiviams su vaikais. Pastato pamatai – 12,0 ×  
8,65 m.

Antras pagrindinis pastatas – darbuotojų namas, kuriame trumpesniam 
ar ilgesniam laikui apsistodavo iešmininkai, sargai, kelio priežiūros ir remonto 
darbininkai bei vagonų krovikai. Taip pat buvo virtuvė, miegamieji kambariai ir, 
žinoma, valgomasis bei sargės kambarys. Ji būdavo už šeiminink , nes dauguma 
darbininkų – vyrai. Pastatas vadinosi tiesiog brigadų poilsio namas, buvo 22,6 m 
ilgio, 6,5 m pločio. Kambarių aukštis – 3,0 m.

Pirmasis geležinkelio stoties grafikas Panevėžys–
venčionėliai (ir atgal), 1912 m.

Saldutiškio (Sylgudyschki) geležinkelio stotis, 
1918 m. 
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Šią stoties sistemą tvarkė, kontroliavo darbus stoties viršininkas, kuris turėjo 
būti sveikas, jį tikrindavo gydytojų komisija, laikydavo specialius egzaminus  lie-
tuvių kalbos, aritmetikos, traukinių judėjimo, manevravimo, turėjo žinoti taisykles 
signalų, konduktorių, iešmininkų, derintojų, sukabinėtojų, bagažo ir prekių priė-
mimo bei išdavimo, apyskaitų sudarymo, mokesčių operacijų, prekių taksavimo.

Renkant medžiagą apie stoties darbą, eigą, priklausomai nuo politinės sis-
temos, surasti vadovai – stoties viršininkai, t. y. jų asmens bylos. Aptarnaujančio 
personalo sąrašai pateikti minėtoje A. Trinkūno knygoje.

Peliksas Kaunelis gimė 1871 m. Užpålių valsčiuje. Baig s Vilniaus gimnazijos 
keturias klases, išvyko į Rusiją, Petrogradą. Dirbo mašinų gamykloje raštininku, 
valdytoju. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo geležinkelių valdybos sąskaitininkas. 
Grįž s į Lietuvą, 1919 m. paskirtas Utenos geležinkelio stoties viršininku. 1920 m. 
pabaigoje dėl mašinisto pagalbininko Juozo Platačio kaltės sudegė Utenos geležinkelio 
stoties depas. Abu buvo atleisti iš darbo. Nuo 1923 m. liepos P. Kaunelis dirbo 
atsarginiu stoties viršininku. 1924 m. sausio 1 d. paskirtas Saldutiškio geležinkelio 
stoties viršininku. 1929 m. laikė specialius egzaminus. 1936 m. gydytojų komisija 
pripažino, kad dėl sveikatos netinkamas tarnybai ir nuo birželio 15 d. buvo atleistas 
iš darbo. Paskirta 110 Lt mėnesinė pensija nuo 1936 m. birželio 22 d. P. Kau-
nelis buvo apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 1933 m. – Vytauto 
Didžiojo ordino III laipsnio medaliu. Jam pradėjus dirbti Saldutiškyje, buvo dar 
carinių laikų stoties pastatas. 1928 m. kovo 3–4 naktį sudegė. Galėjo būti švenčia-
mos Kazimiero vardinės, bet vadovas darbą t sė, reiškia – nenusikalto. Tų pačių 
metų pradžioje buvo pastatytas obeliskas (prieš stoties pastatą į miestelio pus ) 
„Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui pažymėti (1928)“. Dėkoti reikia kalviui 
Pranui Žalnieriui. Istoriją skaitykite knygoje „Saldutiškio mokykla“, 2006, 57 psl.

Po gaisro pagelbėjo tos pačios geležinkelio valdybos, bet jau Miškų eksploa-
tacijos skyrius, kuris apie 1923 m. įsikūrė 1,0 km piečiau nuo stoties, nutiesdamas 
papildomą lygiagrečią geležinkelio linijos atšaką.

Viena nelaimė nevaikšto. Iš Saldutiškio pasiekti tegalima buvo tik už 7 km 
Kiauneliškį. Švenčionėliai buvo užgrobti šlėktų lenkų.

Prieš karą negalima buvo patekti į stambią Švenčionėlių geležinkelio stotį 
nuvažiavus mūsų siauruku ir persėsti į „platųjį“, važiuojantį į Petrogradą ar Pe-
terburgą ar Leningradą.

Automatricos – greitieji keleiviniai traukiniai, šiuolaikinių dyzelinių traukinių 
pirmtakai, Lietuvoje pasirodė nuo 1933 m. Tai vienas arba du sukabinti savaeigiai 
vagonėliai, galintys važiuoti didesniu greičiu negu traukinys.

Keleivini  traukini  ir automatric  važiavimo gra ikas 
nuo  m  gegužės  d  iki  m
Utena–Saldutiškis 28 km – Kiauneliškis 7 km
Nr. 25k Utena 04.02–05.20 Saldutiškis 05.23–05.43 Kiauneliškis
Nr. 26k Kiauneliškis 06.00–06.20 Saldutiškis 06.40–08.10 Utena
Nr. 27 Utena 06.38–08.10 Saldutiškis
Nr. 28 Saldutiškis 08.50–10.17 Utena
Nr. 29k Utena 15.30–17.00 Saldutiškis 17.15–17.35 Kiauneliškis
Nr. 30k Kiauneliškis 17.50–18.12 Saldutiškis 18.30–20.00 Utena
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Miškų eksploatacijos skyrius, pirkdamas ir kirsdamas Labanoro miškų 
medieną, laukymėse sudarė sąlygas augti uogoms ir grybams. Tuo susidomėjo 
rinkėjai ir pasinaudojo sandėliuku, esančiu su ventiliacija stoties teritorijoje, pre-
kių priėmimui ir saugojimui. 1929 m. per 4 mėnesius iš Saldutiškio geležinkelio 
stoties buvo išvežta 73 470 kg mėlynių, bruknių, 21 700 kg grybų. Už mėlynių 
1 kg mokėta 25–35 centai, bruknių – 35–45 centai, grybų – 50–60 centų. Vidu-
tinis rinkėjos uždarbis – 4–5 Lt per dieną. Uogos ir grybai buvo eksportuojami 
į Vokietiją, dalį mėlynių sunaudodavo Anykščiuosê. 1930 m. išvežta 57 675 kg 
žalių grybų (bobausių ir voveraičių). Už voveraičių 1 kg mokėta iki 2 Lt. Grybai 
pakuoti į balaninius krepšelius po 5–6 kg. Krepšelius pynė vietiniai gyventojai, 
gaudavo po 30–35 centus už krepšelį.

1934 m. uogų neeksportavo, todėl jos atpigo. Už 1 kg mėlynių mokėjo 
10–13 centų. Jas veždavo į Kauną, vyno gamybai. Rinkėja per dieną uždirbdavo 
1,4–1,7 lito.

Jonas Dambrauskas (1896–1942), geležinkelininkas. Manoma, kad kai P. Kaune-
lį išleido į pensiją, buvo paskirtas Saldutiškio geležinkelio stoties viršininku (archyve 
yra 1939 ir 1940 m. etatinių tarnautojų sąrašuose). Saldutiškyje gyveno su žmona 
Julija (gim. 1907 m.), dukterimis Birute (gim. 1930 m.), Aldona (gim. 1932 m.) ir 
Janina (gim. 1939 m.). J. Dambrauskui trumpai teko dirbti Saldutiškyje.

1941 m. birželio 14 d. su šeima buvo išvežti link Vilniaus. Nežinoma, kur 
buvo tarpinė stotis iš siauruko į „platųjį“. Aišku tik viena, kad iš visų tremiamųjų 
iš Saldutiškio jų šeima buvo paskutinė.

„Utenos krašto enciklopedijoje“, Vilnius, 2001, 287 psl. Dambrauskaitė Aldona 
(Marija), gim. 1932 m., ir Dambrauskaitė Birutė (Regina), gim. 1930 m., rašoma su 
dviem vardais. Trečios sesers nėra (sklido kalbos, kad ji mirė Saldutiškyje ar kitur).

ra prielaida, kad iš lagerio 1947 10 01 Birutė Dambrauskaitė pabėgo kartu 
su Petro Žukausko sūnumi Mindaugu (1931 m.). Jis baigė Lietuvos žemės ūkio 
akademiją. Jo ieškojo Julija Dambrauskienė (gim. 1907), bet žentas – studentas 
nesirodė, o dabar neranda vienas kito jaunieji. 

Jonas Dambrauskas buvo atskirtas (kaip ir visi) nuo šeimos ir ištremtas į 
Rešotus (Krasnojarsko kraštas). 1942 m. ten ir mirė. 1943 m. (po mirties) apifor-
mintas kalėt metus.

Motina Julija ir duktė Aldona (Marija) grįžo į Lietuvą 1957 m. 
„Mūsų girių“ 1938 m. nr. 6–7 rašoma  

„Prie Saldutiškio geležinkelio stoties auga keletas maumedžių, bet šie gražūs medžiai 
miško pirklių – žydų naudojami kaip atrama vežamai į stotį miško medžiagai sukrauti. 
Verčiami iš vežimų rąstai daužo lepius jų kamienus. Geležinkelio stoties pareigūnams 
nevertėtų šią vietą išnuomoti miško medžiagos krovimui, o jei būtina – palikti tam tikrą 
atstumą nuo medžių, kad verčiami rąstai jų nedaužytų.“ 

Šią ir kitas žinutes apie to meto Labanoro miškų urėdiją pasirašinėjo „Alfa“.
Gerb. „Alfa“ savo straipsnyje sumaišė lentpjūvės „vežikų“ maršrutus. Vežėjai 

veždavo žalią medieną iš Labanoro girios į lentpjūv  Vílnakiškės kaime. Taip 
vadinosi dabartinis Antåkalnis, kurio žemės sandūroje su Trinkūnų k. ir buvo 
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lentpjūvė (6 ha). Vežėjai už 1 km nuo lentpjūvės sustodavo prie geležinkelio 
stoties ir eidavo taku per daržus į „Žemaičio“ karčiamą, kur kartais tekdavo pa-
vargusiems ir „pailsėti“. Gerb. Jonas Dambrauskas galėjo pasirūpinti, kad „vežikų“ 
arkliai būtų pririšti prie buomų.

Geležinkelio stoties ir baro-namo pastatai yra per 400–500 m statmenai 
priešingose Stoties gatvės (dabar) pusėse – iki Nepriklausomybės atkūrimo dienos. 
Dabar žemė ir namai yra kilnojamas turtas  Pvz., žem  iš po „kilnojamo“ namo 
Anykščiuosê galima nukelti į Vilnių  Namas yra, o žemės nėra.

Fašistinės Vokietijos okupantai irgi rūpinosi geležinkelio darbu, kad galėtų 
išvežti ir medieną, ir įvairų javų bei daržovių derlių, ir...

Geležinkelio stoties viršininko ar vedėjo pavardės neradome. Norėdami su-
sidaryti laikotarpio vaizdą, pasinaudokime A. Trinkūno pasakojimu apie Kuktiškių 
107-ąją stotį, kur viršininkas buvo vokietis Hansas (1941–1944). Gerb. Algirdas T. 
nepasirūpino Saldutiškiu  Atsiprašom už priekaištą su humoro gyslele

„Antrasis pasaulinis karas sugriovė visus geležinkelių tiesimo darbus. Keleivinių traukinių 
nebuvo. Žmonės važiuodavo platformose, ant prekinių vagonų stogų ir vagonų sankabų. 
Važiuojančių buvo daug.  stotį iš aplinkinių miestelių suvažiuodavo arkliais, sueidavo 
pėsti ir laukdavo pravažiuojančio traukinio. Grafikų nebūdavo.  atvažiavusį traukinį 
tilpdavo ne visi, tekdavo laukti net kelias paras. Reikėdavo traukiniui sulėtinus greitį 
nušokti. Žmonės veždavosi ryšulius, įvairius daiktus – buvo pavojinga. Reikėjo žinoti, 
ties kuria vieta traukinys sulėtins greitį.

Karo metais Kuktiškių geležinkelio stočiai vadovavo šlubas vokietis ansas. Tvarka 
buvo griežta ir labai gera. Kuktiškiečių tarpe ilgai liko posakis  Tvarkai palaikyti reikia 
šlubo vokiečio.  stotį arkliais veždavo šieną, šiaudus, malkas, akmenis ir sandėliuodavo 
aplinkui stotį, bulves laikė miške „kapčiuose“. Žmonių darbams atveždavo iš Utenos. Jie 
kraudavo malkas, akmenis, šieną. alia stoties buvo sukrautos didžiulės stirtos presuoto 
šieno, šiaudų, apdengtos padarytu stogu. Linų pluoštus veždavo ir kraudavo pas Joną 
Trinkūną , kuris buvo paskirtas sargu. Jo klojime būdavo kraunama ir tonos gabalais 
supakuoto sviesto. Žmonėms būdavo uždėtos darbo prievolės, darbams atvarydavo net 
iš Mol tų. Reikėdavo su arkliais atidirbti 10 dienų, gyventi nebūdavo kur, nakvodavo 
pasikloj  šiaudų J. Trinkūno klojime.“ 

Panaši padėtis turėjo būti ir Saldutiškyje. Sandėliui buvo naudojami Šaulių 
namai, o kiek miestelyje buvo pareigūnų, galime rasti Kazio Kuzelio (1900–1986), 
dirbusio Saldutiškio viršaičiu nuo 1942 01 iki 1944 07 17 (be savaitės), „Paren-
giamajame butų ūkio sąraše“, sudarytame pagal „Visuotinį Lietuvos generalinės 
srities gyventojų surašymą 1942 m.“

Praėjus frontui, dalinai pasibaigus pokario nesantaikoms, kivirčams ir jų 
byloms, traukiniai važiuodavo sausakimši, vagonai apsėstais stogais. Vėliau eismas 
pagerėjo. Saldutiškiui su Utena susisiekti buvo patogu, bet labai blogai su rajono 
centru – Švenčionėliais.  juos važiuoti buvo galima tik iš vakaro. Sutvarkius 
reikalus, tik kitą rytą galėjai grįžti 
atgal. Nekantrieji bandydavo įsėsti 
į prekinius traukinius, bet jie Sal-

 Minimas J. Trinkūnas – knygos sudarytojo Algirdo 
Trinkūno tėvas.
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dutiškyje ne visada stodavo. Tekdavo šokti iš važiuojančio traukinio už stoties, 
prasidėjus įkalnei ir sumažėjus greičiui. Tragiškų šuolių nepasitaikė.

Taip t sėsi iki 1960 m., kol Saldutiškis buvo pavaldus Švenčionėlių rajonui. 
Nuo 1960 m. iki šios dienos jis priklauso Utenos rajonui.

1952 m. į Saldutiškio geležinkelio stotį atvyko (mums bus žinomas) virši-
ninkas Stanislovas Jasiukevičius (1915–1991), gim s Aluntojê. Nerašau rajono, nes 
rajonų priklausomybė kaitaliojasi, o Saldutiškyje darbuotojų iš Aluntõs daugėja. 
Dabar vadinasi Alantâ, o tarp senų kraštiečių tinka ir „Alunta“.

Kartu su viršininku atvyko žmona Elena (1915–2003), du sūnūs ir dukrytė. 
Biografinius šeimos duomenis iš atminties pateikė jaunėlis Virgilijus (gim. 1949).

S. Jasiukevičius mokėsi Kaune, įstojo į geležinkelio tarnybą, buvo paliktas 
ir karinėje geležinkelio tarnyboje. Po karinės prievolės geležinkelio sistemoje liko 
dirbti samdomu darbuotoju.

Geležinkelininku teko dirbti Kaunê, Šiauliuosê, Bíržuose, Obìliuose ir kitose 
mūsų nepaminėtose geležinkelio stotyse ar įmonėse.

Geležinkelininko S. Jasiukevičiaus šeimai gyvenant ir dirbant Saldutišky-
je, vaikai Valentinas (1942), Jovita (1945) ir Virgilijus (1949) mokėsi Saldutiškio 
vid. mokykloje, dalyvavo visuomeninėje, meninėje mokyklos veikloje ir gyvenime.

S. Jasiukevičius bendravo su gyventojais, nors jo gyvenimas vyko pagal 
griežtą geležinkelio režimą.

Vyko ekonominė prekių cirkuliacija tarp respublikų, atskirų ekonominių 
TSRS zonų. Rašau pagal to meto (po 1953 m.) laikotarpį iki Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo. 

„Kai 1957 m. pabaigoje sugrįžau iš kariuomenės, mokslo metai aukštosiose mokyklose buvo 
prasidėj . Paragavau spekulianto duonos, teisingiau – pyrago.  Leningradą (dabar Sankt 
Peterburgas) keletą kartų vež s veršelių mėsą, užsidirbau daugiau rublių nei dirbdamas 
„kolchoze“ (po J. V. Stalino mirties lietuviškai buvo rašoma „kolūkyje“). Buvau laimingas, 
kad į „cyp “ už draudžiamą veiklą, dabar vadinamą verslu, nepatekau.“ 

Ši pateikta ištrauka galiojo ir Saldutiškyje.
Veršelius pirkdavo pas kaimynus, apylinkėje, o labiausiai – Utenos turguje. 

Parsivež  į namus papjaudavo ir pakuodavo į balanines dėžes. Dėžė buvo dviejų 
veršelių mėsai – 50 kg. Balanines dėžes darydavo moterys iš Paaisetės k. Dabarti-
niai matmenys  100 cm ir 50 ×  20 cm, šonas  100 ×  50, atsidarydavo. Sudėjus mėsą 
užsiūdavo su drobine ar panašia medžiaga, surišdavo virve. Pakabindavo lentel  
su adresu. Šią operaciją atlikdavo jau S. Jasiukevičius. Siuntinio turinio „nežinojo“ 
ir tai buvo daroma kuo vėliau, po darbo valandų. Svarbu spėti vakare ar naktį 
pakrauti į einantį traukinį iki Švenčionėlių. Nuo Švenčionėlių – Leningradas. Antroje 
geležinkelio linijos pusėje buvo VRS darbuotojo Juozo Jokanto darbovietė ir butas. 
Po darbo valandų jis „nepastebėdavo“, nors žinojo. Paprasčiausia buvo vežti bulves 
dengta bortine automašina, kartais – su priekaba. Pardavėjo amžius darbui įtakos 
turėjo ar neturėjo, prie sūnaus pirkėjų buvo daugiau, prie motinos – mažiau (D. G.).

S. Jasiukevičiui pradėjus ar dar ne viršininkauti, tarybinės santvarkos „patrio-
tai“ „samagono“ mėgėjai – uniformuoti, po kolektyvizacijos pradžios. vykio datos 
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niekas neprisimena  geležinkelio stoties kieme buvo nulupta metalinė plokštė nuo 
obelisko. Plokštė – tai Saldutiškio obelisko „Lietuvos nepriklausomybės dešimtmečiui 
pažymėti (1928 m.)“ lenta su užrašu. Po banditizmo taip nepavadinsi. Ši plokštė 
atsirado už 3–4 km link Kuktiškių miestelio, „Ąžuolo“ kolūkyje, Pagilbiškio kaime, 
kolūkiečio Prano Žalnieriaus kalvėje. „Skrebai“ (taip liaudis vadino) atvežė metalo 
laužo, prašydami dešimt butelių naminukės. Pranas turėjo penkis, ir jiems tąkart 
užteko. Jausdamas jų jėgą ir godumą, Pranas „laužo“ plokšt  pernešė į kitą vietą. 
Spėjimai pasitvirtino  „skrebai“ po kelių dienų persigalvojo, nes buvo pardav  
per pigiai, bet plokštės paliktoj vietoj nebuvo – „kažkas pavogė“. Numanant jų 
planus, plokštė buvo paslėpta, vėliau apversta kalvės viduryje karštiems kalvio 
gaminiams vėsinti, kalvėje išbuvo iki 1989 m. vasario 16 d., kada seniūno Vytauto 
Zabarausko kartu su P. Žalnieriumi dėka paminklas restauruotas ir atidengtas. 
Paslaptį pagarsino pats Pranas Žalnierius.

 a. 7-ame dešimtmetyje buvo pradėta planuoti siauruko Panevėžys–Šven-
čionėliai liniją perjungti į plačiojo geležinkelio sistemą, nes buvo išvystyta pramonė 
Utenos, Švenčionėlių rajonuose. Reikėjo tiesioginio ryšio ir su TSRS atskiromis 
įmonėmis ir rajonais.

Leningradiečiai, 1971 m. rengdami geležinkelio rekonstrukcijos projektą, 
naują trasą norėjo vesti tiesiau, pro Labanorą, bet Gamtos apsaugos komiteto 
pirmininkas Viktoras Bergas neleido skverbtis per Labanoro girią – joje jau buvo 
įsteigta draustinių. Todėl iki Saldutiškio naujasis geležinkelis beveik nesutrumpėjo.

Šią geležinkelio liniją skaičiuojame nuo „provincijos“ – Panevėžio, o ne nuo 
Vilniaus. Esmė, kad prieškaryje Švenčionėliai ir Vilnius buvo šlėktų okupuoti. 
Pvz., Saldutiškis – 11-ajame kilometre.

1972 m. prasidėjo siaurojo geležinkelio linijos Panevėžys–Švenčionėliai užda-
rymas. Baigėsi ir Saldutiškio geležinkelio stoties vedėjo S. Jasiukevičiaus kadencija. 
Ilgą laiką buvo žinoma, kad jis išsikėlė į Anykščių geležinkelininkų namus. Dabar 
jo bute gyvena jaunylis Virgilijus.

Tėvai jį paliko ir apsigyveno Alantoje, šventoje stovykloje, pagal nurodytas 
datas. Geležinkelio stotį su dokumentacija „okupavo“ statybų vadovaujantis perso-
nalas. Saldutiškio geležinkelio stoties ir gretimų prieigų „okupacija“ prasidėjo dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Taip, tai vienos Saldutiškio geležinkelio darbuotojų 
šeimos dinastija. Pranas Danišauskas gimė 1896 m., o geležinkelio tarnyboje dirbo 
1928–1949 m. Buvo paskirtas Saldutiškio kelių ruožo meistru (1946–1950). Mirė 
1950 m. balandžio mėn. Aleksandras Danišauskas, Prano sūnus, gimė 1942 m. 
Dirbo Saldutiškyje, Bičionyse, įvairiose pareigose nuo 1972 m. – plačiųjų geležin-
kelių Saldutiškio stotyje. („Žiauriausia Saldutiškio geležinkelio stoties okupacija“.)

Plačiojo geležinkelio Saldutiškio stotį „užėmė“ Irena Danišauskaitė-Čeponienė, 
Aleksandro dukra. Jos valdose stoties „okupacija“ t sėsi 20 metų. Irena 1971 m. 
baigė Saldutiškio vidurinės mokyklos 21-ją abiturientų laidą (auklėtojas – Vincentas 
Kastravickas). Iš mokyklos (pagal giminystės idėją) įstojo į Vilniaus geležinkelių 
transporto technikumą, kurį baigusi paskyrimą gavo į Skapiškį. Technikume Irenai 
„okupavo“ širdį bendramokslis aukštaūgis Vytautas.

1974 m. gruodžio mėn. Irena – plačiojo geležinkelio Saldutiškio stoties vir-
šininkė. Stotis – statybininkų vagonėlyje iki 1991 m. pabaigos. Šiuo laikotarpiu 
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buvo statoma nauja geležinkelio stotis, pakeitusi vagonėlį. Irenai teko džiaugtis 
(darbe) trejetą metų, o gyveno ir gyvena sename, naujai atrodančiame senos stoties 
pastate ir kituose ūkiniuose statiniuose.

Vytautas „per ūgį“ pateko į jūrininkus, įsidarbino laivyne. Darbą t sia ir 
nuolankiai su meile per atostogas lanko ištikimai laukiančią Ireną su vaikais.

1975 m. sausio 23 d. paskirta geležinkelio Utena–Švenčionėliai statytojams. 
Rytoj bus atidarytas platusis geležinkelis Utena–Švenčionėliai. Tai svarbi šio pen-
kmečio statyba respublikoje. Jos reikšmė Utenos miestui yra nepaprastai didelė. 
Geležinkeliu bus aprūpinama pramonė žaliavomis, statybinės organizacijos – rei-
kiamomis medžiagomis, pagerės pagamintos produkcijos išsiuntimo sąlygos, bus 
sutaupyta daug laiko ir lėšų. Netrukus pradės kursuoti keleiviniai traukiniai 
Vilnius–Utena.

Rekonstruojant siaurąjį geležinkelį, buvo supilta daugiau kaip milijonas 
kubinių metrų grunto, įrengtos pervažos ir pralaidos. Statybos darbus vykdė 
Utenos melioracijos statybos ir Utenos kelių remonto – statybos valdybos, Utenos 
autotransporto įmonė, statybos trestas – aikštelė ir dar visa eilė subrangovinių 
organizacijų. 

Lietuvos komunistų partijos rajono komitetas Geležinkelio linijos tiesimo ir 
stoties statybos darbuose pažymėjo nemaža brigadų ir atskirų darbuotojų, kurie, 
negailėdami jėgų, dėjo visas pastangas, kad laiku atiduotų šį svarbų respublikos 
penkmečio objektą.

„Su dėkingumu minime betonuotojų brigadą, vadovaujamą A. Kozmino, statybos tresto – 
aikštelės mūrininkų B. Valatkos ir . Karkos pavardes. auniai darbavosi ekskavatorininkas 
R. Puodžiukas, buldozerininkas A. Kutka ir daugelis kitų.

Sveikiname visus kolektyvus, dalyvavusius geležinkelio linijos ir stoties statyboje – 
už nuoširdų darbą ir dideles pastangas, siekiant laiku pastatyti reikalingą mūsų miestui ir 
rajonui objektą, linkime jums ir ateityje taip pat sėkmingai dirbti, įgyvendinant devintojo 
penkmečio užduotis.

Rajono DŽD Tarybos vykdomasis komitetas.“

Šventė vyko Utenoje, todėl Saldutiškis, Švenčionėliai ar kitos geležinkelio 
stotys nebuvo išskirtos. Utena – šio regiono tuometinis pramonės centras, todėl 
ir kalbose tai buvo įvardijama.

Trejus metus uteniškiai laukė tos dienos. Siaurasis geležinkelis jau nepaten-
kino augančios pramonės poreikių. Labai reikalingas savas platus plieno kelias, 
didieji traukiniai. Todėl žiemą ir vasarą prie siauruko rekonstrukcijos dirbo Utenos 
ir kaimyninių rajonų melioratoriai, kiti statybininkai. Praėjusiais metais skubus ir 
sunkus darbas teko statybos trestui–aikštelei ir jo subrangovinėms organizacijoms, 
rajono miškininkams, kelininkams. Reikėjo pastatyti stotį, įruošti vandentiekį, va-
lymo įrengimus, privažiavimo kelius... Lietinga vasara labai apsunkino jau taip 
nelengvą darbą. Statybininkai užduotį garbingai ištesėjo. 

Sausio 24-oji. Ši diena Utenos miesto augimo istorijoje neeilinė. Gavusi platųjį 
geležinkelį, Utena turi viską, kad taptų respublikos nauju pramonės ir kultūros 
centru... 13 val. 15 min. specialiu papuoštu traukiniu iš Vilniaus į Uteną atvažiuoja 
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Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininkas J. Maniušis, Lietuvos komunistų partijos 
Centro komiteto antrasis sekretorius V. Charazovas, kiti respublikos vadovaujantys 
partiniai ir tarybiniai darbuotuojai, lenktyniaujančio Švenčionėlių rajono atstovai, 
geležinkelio statybininkai. Dyzelinis traukinys, vedamas socialistinio darbo didvyrio 
A. Šimukausko, sustoja prie pertemptos raudonos juostos.

Svečius pasitinka rajono vadovai, darbo žmonių kolektyvų atstovai. Senu 
geležinkelininkų papročiu į pabėgius kalama paskutinioji bėgvinių pora. Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmininkas J. Maniušis perkerpa juostel . Traukinys vėl 
pajuda ir iš lėto važiuoja į naująją Utenos geležinkelio stotį.

Aikštėje prasideda mitingas. Jį atidarydamas, partijos rajono komiteto sek-
retorius Tvarijonas pasakė

„ iandieną rajono darbo žmonėms svarbus įvykis. Pastatytas platusis geležinkelis ven-
čionėliai–Utena. Tai labai svarbus objektas, kuris turės didelės reikšmės miesto vystymuisi, 
pramonės augimui, rajono ekonomikos kėlimui.

Prie geležinkelio statybos šauniai darbavosi melioratoriai ir statybininkai. Partijos 
rajono komitetas, rajono vykdomasis komitetas reiškia nuoširdžią padėką visiems šios 
statybos dalyviams.“

Kalbą mitinge pasakė LTSR Ministrų Tarybos pirmininkas J. Maniušis.
Šventė praėjo, gyvenimas t sėsi, prisimename jo praeitį. Respublikoje po-

kario metais t sėsi trėmimai ir įvairios žudynės. Trėmimai Saldutiškyje jau vyko 
prieškaryje. Iš žmonių atminties tai neišblėso ir neišblės. Stoties teritorijoje šiems 
įvykiams prisiminti tremtiniai, giminės ir parapijiečiai pastatė medin  skulptūrą. 
Jos autorius – Petras Gaižutis, vadovas – Saldutiškio klebonas kun. Jurgis Kaz-
lauskas (2006 m.).

Po privatizacijos stotyje (senojoje) liko Irena Danišauskaitė-Čeponienė. Ge-
ležinkelininkų namas pagal paklausą keitė savininkus.

Pirmasis savininkas „prichvatizavo“ vandentiekio bokšto vandens rezervuaro 
medin  apsaugos dalį ir skardinį stogą. Saldutiškio miškų teritorijoje nėra galimy-
bės nusipirkti medienos, ypač jei nuosavame ūkyje auga miškas.

Algirdo Trinkūno knygoje „Aukštaitijos krašto siaurieji geležinkeliai“ iš-
spausdintos nuotraukos su prierašu  stotis įrašyta į kultūros vertybių registrą. Nepri-
vatizuota ir naujoji stotis (atrodo – iš pažiūros), važinėja pramoniniai traukiniai.

P. S. Pokarinės medžiagos archyvuose nėra. Remiantis asmeninėmis žiniomis, 
geležinkelio sistema buvo sukarinta.
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 Saldutiškio geležinkelio stotel
Danutė Marcinkevičienė

1945 m. pasibaigus karui su Vo-
kietija, tapo aišku, jog sovietinė oku-
pacija Lietuvoje įsitvirtins. Taurågnų 
krašto jaunų vyrų akys nukrypo į 
Vílnių. Tikėtasi išvengti mobilizacijos 
į sovietin  armiją (vis dėlto didelis 
miestas, ne taip greit būsi pastebėtas). 
Be to, Vilniuje kūrėsi vadinamosios 
amatų mokyk los, kur, metus pasimo-
kius, buvo galima įsigyti specialyb . 

Tauragnų bažnyčios metrikų ar-
chyvas, kaip ir pati bažnyčia, sudegė 
per 1944 m. liepos 9 d. bombardavi-
mą. Todėl jaunuoliai nelegaliai gau-
davo metrikus iš Kùktiškių bažnyčios. 
Stengėsi pajauninti savo amžių. Pvz., 
gim s 1925 m. metrikuose žymėdavo 
1928 ar 1929 gimimo metus. 

Pasiekti Vilnių būdavo nelengva. 
Be geležinkelio, kitokio transporto ne-
buvo, o traukiniai būdavo labai per-
pildyti, visada sausakimši. Važiuodavo 
užsilip  net ant vagonų stogų.

Vagonuose būdavo karo invalidų. Pasakodavo, jog neregiai dainuodavo 
herojines dainas „Oi, neverk, motušėle“ pagal Maironio žodžius arba austrų kom-
pozitoriaus Švarco „Mamyte, pirki man žirgelį“. Pastaroji buvo tapusi tarptautine. 
Karo metais ją lietuviams draudė dainuoti vokiečiai, o po karo – rusai. Mat daina 
skatino ginti tėvyn , o ir vieni, ir kiti Lietuvą buvo okupav .

Kad pasiektum Vilnių, reikėdavo vežimu važiuoti į Saldutiškio siauruko 
geležinkelio stotel . Iš mūsų Júodiškių kaimo iki jos buvo 9 km atstumas.

Kartu su motina pirmą kartą į Vilnių važiavau 1950 m. birželio pradžioje. 
Buvau tik ką baigusi keturis pradinės mokyklos skyrius.

Be kitų kaimų, reikėjo pravažiuoti ir pro Linkÿ kaimą. Pakelėje ant kalnelio 
stovėjo partizano Balio Rūkštelės-Ramūno (1923–1948) sodyba. Buvo tik du pa-
statai – gyvenamoji troba ir ūkinis pastatas – kartu tvartas ir klojimas. Rūkštelės 
valdė tik 5 ha žemės.

Partizano šeimą – tėvus ir dešimties metų seserį 1948 m. pavasarį ištrėmė 
į Sibirą. Žmonėse ilgai sklandė su didele širdgėla Balio ištarti žodžiai  „Išvežė 
tėvelius, žūsiu aš ir liks tuščias Rūkšt lių kalnelis.“ Ir tikrai, kalnelis liko be žmonių, 
nes partizanas tų pačių metų vasarą žuvo Kači¿nų kaimo nuoskynose. Tačiau 
pastatai dar ilgai stovėjo. Niekas nedrįso jų liesti.

Taip atrodė pirmoji geležinkelio stotis Saldutiškyje.
Nuotr. iš UKM
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Siauruku pasiekus Švenčionºlių geležinkelio stotį, kur jau buvo platūs bėgiai, 
traukinio į Vilnių tekdavo laukti ilgai. Atvykdavome vėlų vakarą, o traukinys 
atvažiuodavo kone paryčiais.

Naktį praleidome stoties skverelyje, sėdėdamos ant suolų, nes buvo šilta. 
Aš, susiradusi tokio pat amžiaus draug , pradėjau žaisti slėpynių. Tuo tarpu prie 
motinos prisiartino juodais drabužiais apsirengusi, net juodą skarel  apsirišusi 
jaunyva moteris. Tai buvo tauragnietė Veronika Laurinavičiūtė. Jos trys broliai – 
Pranas, Kazys ir Dominykas bei sesuo Teklė 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į 
Sibirą. Per stebuklą Veronikai pavyko to išvengti, bet Taurågnuose ji nesirodydavo.

Jiedvi su motina prašnekėjo visą naktį. Tarpais pasigirsdavo prislopinta 
Veronikos rauda.  Vilnių atvykome saulei tekant, o grįžome tos pačios dienos 
pavakar . Traukinys stojo kiekvienoje, kad ir nedidelėje stotelėje. Šalia bėgių riog-
sojo subombarduotų vagonų griaučiai. Kai kur vagonai gulėjo net dviem eilėmis. 
Vieni surūdij , susilankst , kiti dar apynauji. Nespėta jų pašalinti.

O į patį Saldutiškio miestelį atvažiavau tų pačių 1950 m. birželio 13 d., į 
Šv. Antano atlaidus. Lyginant su Tauragnų aprūkusiais griuvėsiais, Saldutiškis 
man paliko puošnaus ir šventiško miestelio įspūdį. Vešliais medžiais apaugusi 
bažnyčia, neišdaužytas pagrindinės gatvės grindinys. Itin puošniai atrodė Šaulių 
namai. Pastato ryškių spalvų dar nebuvo nublukin s laikas. Atrodo, miestelyje 
jau veikė vidurinė mokykla.

Sakoma, jog vaikystės atminties nuotraukos pačios ryškiausios. Šv. Antano 
atlaiduose teko būti ne kartą ir vėliau, o 1953 m. vasarą Saldutiškio bažnyčios 
šventoriuje mane konfirmavo iš Panevėžio atvažiav s vyskupas Paltarokas. Tačiau 
pirmoji kelionė į Saldutiškį buvo pati gražiausia.



137

I S T I A  S I I A

Saldutiškio pašto istorija
Romualdas inkūnas, Dainius Guobis

Paštas – tai ryšių įmonės, priimančios, persiunčiančios, išduodančios ir įtei-
kiančios adresatams pašto siuntas. Pašto ryšiai, ryšių rūšis – pašto siuntų (laiškų, 
periodinių leidinių, perdavimų, banderolių, siuntinių) priėmimas, gabenimas ir 
įteikimas. Ši sistema susideda iš ryšių įmonių ir transporto priemonių.

1665 m. ėmė veikti pašto traktas Maskva–Ryga, o 1669 m. Maskva–Vilnius. 
Nuo 1837 m. pašto siuntas pradėta vežti geležinkeliu.

1918 m. lapkričio 16 d. Lietuvoje įsteigta pašto valdyba.
1925 m. liepos 12 d. Li¹kmenų (Saldùtiškyje) valsčiaus taryba antrą kartą 

svarstė pašto agentūros steigimo klausimą. Dauguma buvo prieš  per agentūrą 
valdžia juos išnaudosianti. Už agentūrą pasisakė tik tarybos narys p. Kindurys.

Ruduo keitė vasarą  Saldutiškio pašto agentūra – geležinkelio stotyje
Saldutiškio geležinkelio stotyje 1925 m. buvo įsteigta žemiausios, trečios 

eilės pašto agentūra. Spalio 15 d. Utenõs pašto telegrafo įstaigos viršininkas Juo-
zas Čipkus sudarė sutartį su Feliksu Kauneliu (sutartyje parašyta Peleksu, bet 
vėlesniuose dokumentuose rašoma Feliksas), kurį paskyrė agentūros vedėju. Mė-
nesinis atlyginimas – 25 Lt. F. Kaunelis pasirašė pasižadėjimą laikytis paslapties, 
neišduoti pašaliniams asmenims telegramų siuntimo laiko, jų turinio, adresato, 
neteikti žinių apie pašto korespondencijas, pokalbius telefonu. Tik patvirtin s šį 
pasižadėjimą J. Čipkus įteisino sutartį ir telegrama pranešė Paštų telegrafų valdybos 
viršininkui  „Saldutiškio stotyje atidengta pašto agentūra ir įvesta priėmimas telegramų 
ir pasikalbėjimas telefonu nuo š. m. lapkričio 19 d.“ Pašto siuntas vežė geležinkeliu 
Panevėžýs–Saldutiškis, iki Švenčionºlių vietov  buvo okupav  lenkai.

Tuoj įsitikinta, kad agentūra buvo labai reikalinga, nes pajamos už tele-
foninius pokalbius, telegramas ir parduotus pašto ženklus buvo didesnės, negu 
laukta, todėl nuo 1926 m. kovo 1 d., atsižvelgus į pajamas, agentūra buvo pakelta 
į antrosios eilės rangą.

Vedėjas F. Kaunelis 1926 m. rugsėjo 28 d. kreipėsi į savo tiesioginį viršinin-
ką ir prašė jo tarpininkauti, kad agentūrai būtų suteiktas pirmos eilės agentūros 
vardas. Jis nurodė, kad aptarnaujami 3 svarbūs abonentai  Labanóro miškų urė-
dija ir du pasienio policijos punktai, bus įvestas ketvirtas abonentas Li¹kmenų 
valsčiaus valdybai. Juos tenka aptarnauti ir po darbo valandų. Vedėjo prašymas 
buvo patenkintas ir nuo 1926 m. spalio 1 d., nepraėjus nė metams nuo agentūros 
veiklos pradžios, ji gavo aukščiausios pirmos eilė kategoriją.

Sėkmingą darbą nutraukė 1928 m. iš kovo 3 d. į kovo 4 d. naktį stotyje 
kil s gaisras. F. Kaunelis buvo atleistas jo paties prašymu (prašymo data 1928 m. 
vasario 25 d.). Kovo 7 d. Saldutiškio pašto agentūra buvo iškeldinta į savo patalpas 
ir perduota Linkmenų valsčiaus valdybos sekretoriui 29 metų Jonui Varžaičiui.

Saldutiškio pašto agentūra nuo 1929 m. vasario 1 d. buvo pakeista į VII eilės 
pašto telefono įstaigą. J. Varžaitis buvo atleistas, o įstaigos viršininku paskirtas iš 
Mol¸tų pašto įstaigos VI eilės valdininkas Juozas Dereškevičius. Kiek laiko jis dirbo, 
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neaišku. 1934 m. sausio mėn. algalapyje įrašytos naujos pavardės  Saldutiškio pašto 
įstaigos viršininkas Bronius Kairys su VI kategorijos tarnautojo 240 litų mėnesine 
alga, laiškininkai Mikas Simoškevičius (vėliau jis vadinamas Simaška) ir Povilas 
Vingrys, kurių mėnesinis atlyginimas po 160 litų. Be to, dirbo laisvai samdomas 
iš Kirde¤kių pirmos eilės agentūros vedėjas Vincas Gimžauskas. Jis gavo 60 litų 
atlyginimą. Nuo 1934 m. vasario jau buvo kitas viršininkas – Antanas Lapinskas, 
o nuo 1936 m. sausio laiškininką P. Vingrį pakeitė Vincas Grigutis.

Nuo 1936 m. gruodžio vėl naujas pašto viršininkas – Pranas Gustas. Be jo, 
dar priimtas monteris Fulgencijus Mališauskas. 1939 m. balandis buvo paskutinis 
pašto įstaigoje P. Gustui ir pirmas Linkmenų agentūros vedėjui Ignui Vilučiui. 
Iš Kla¤pėdos krašto buvo atsiųstas, eilės valdininkas Vincas Grybauskas į pašto 
viršininko vietą su 200 litų alga. Bet nuo rugpjūčio mėnesio su tokia pat alga 
jau dirbo Antanas Ūselis.

Lapkričio mėnesio tabelyje nėra M. Simaškos. Iš Kirdeikių agentūros ve-
dėju pradėjo dirbti Albinas Gaižutis vietoj V. Gimžausko, kuris tapo Saldutiškio 
laiškininku.

1940 m. liepą pasikeitė valdžia  pašto viršininku tapo VI kategorijos valdi-
ninkas Feliksas Šemetulskis, atsirado V kategorijos valdininkė Elena Gaidelienė 
(baigusi 6 gimnazijos klases).

Laiškininkui V. Grigučiui mokėjo 170 litų, o V. Gimžauskui – 160 litų 
per mėnesį. Priimtas laisvai samdomas laiškininkas Antanas Valiulis su 80 litų 
atlyginimu.

Iš 1942 m. gyventojų surašymo sužinome, kad E. Gaidelienė tebedirbo, be 
to, minimas pašto tarnautojas V. Grigutis.

Po 1940 m. liepos mėnesio valdžios pasikeitimo keitėsi padėtis ir Saldutiš-
kyje. Miestelis liko pusiau tuščias  dirbo tik Lietuvos pareigūnai ir policininkai, 
žydai buvo iššaudyti. Liko tušti Adomo Smagurausko pastatai sklype Nr. 18. 
A. Smagurauskas kil s iš Šakalíškių k. Jõniškio vls. Jis buvo Utenõs pasienio 
policijos III rajono karininkas. Paštas įvairioms žinyboms buvo neskolingas, ne-
žiūrint valstybės priklausomybės, todėl buvo perkeltas po šių įvykių į minimą 
sodybą sklype Nr. 18 (0,3177 ha) (faktą patvirtino Anupras Trinkūnas, kuris tuo 
laiku dirbo seniūnijoje).

Šiame pastate pašto ir telefono įstaigos stotis buvo iki 1974 m., vėliau įsikėlė 
į savivaldybės pastatą. Pašto viršininkas Bronius Vilutis išėjo į miškų ūkį, pasi-
statė namą su pagalbiniais pastatais. Trys pastatai  „senasis paštas“, savivaldybės 
pastatas ir B. Vilučio sodyba tilpo A. Smagurausko sklype Nr. 18 (0,3177), jam 
paskirtame prieš karą.

Juozas Trinkūnas, Vinco, kil s iš Švenčioniÿ r., Seladíškio k., neturtingų 
valstiečių šeimos. Gyveno vargingai. Visa šeima buvo energinga, mylinti darbą ir 
laisv , nemėgo lankstytis priešams. Tarybų valdžios metais vyresnysis sūnus Jonas 
dirbo Saldutiškio pašte. Duktė Anelė dirbo pas buož  Vitkų Kùktiškių apylinkėje. 
Juozas su Stasiuku pasiliko prie tėvų. Jonas išėjo liaudies gynėju. 1945 m. negrįžo 
duktė Anelė (jos kūnas rastas 1968 m. ir perkeltas į Saldutiškio kapines). Tais pačiais 
metais rastas parkrit s pakelėje Jonas, subadytas spygliuota viela. Buvo palaidotas 
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miestelio kapinėse. Tėvą iš namų taip pat išsivarė, palaikai rasti 1968 m. Kartu 
su dukra Anele palaidotas Saldutiškio kapinėse. Sūnaus Stasio lavonas nerastas. Iš 
didelės šeimos liko motina, sūnus Juozas, Saldutiškio miestelio laiškanešys. Juozas 
(1924–1992) dirbo laiškininku iki 1990 m., sukūrė šeimą. Dabar dukterys dirba, 
gyvena savo būstuose. Palikta Juozo sodyba miestelio centre tarnauja dukterų ir 
giminės susitikimams. Tai buvo vienas iš ilgiausiai, stropiausiai dirbusių eilinių 
laiškanešių. Dar vienas Juozas Trinkūnas (1930–2007 06 23) kil s iš Pučkõriš-
kių k. Vienišas, giedodavo bažnyčios chore, laidotuvėse. Grįž s iš armijos, pašte 
paskirtas operatoriumi. Patikslinu – jis buvo telefono operatoriumi, kol nebuvo 
automatikos. Nuo 1958 m. gegužės vidurio viršininko padėjėjas, vėliau – Utenos 
ryšių pašto pamaininis. Turėdamas gamybin  praktiką ir būdamas „vienišius“, 
galėjo išleisti pagal grafiką pašto skyrių viršininkus atostogų. Dar dirbo Antanas 
Valiulis, kuris karo metu dirbo Šeduvojê, irgi laisvai samdomas. Pašte dar dirbo 
ir V. Grigutis. Renkant medžiagą, duomenis tikslinau pas dukterį mano klasiok  
(nuo D. G.) Nijol  Grigutyt -Juknien . Paaiškino, kad geležinkelyje – pašto vagone 
dirbo maždaug iki 1962 metų.

Saldutiškio ryšių įmon  (vienu momentu buvo „pašto agentūra“, „ryšių 
skyrius“) paštą aptarnavo Lietuvos geležinkelis (siaurukas). Specialus ryšių vagonas 
buvo geležinkelio sąstate Švenčionėliai–Panevėžys. Jis buvo pirmas vagonas kelei-
viniame sąstate, pagal tikslų keleivinių traukinių grafiką iš jo reikėjo paimti pašto 
siuntą iš keleivių traukinio Panevėžys–Švenčionėliai, Švenčionėliai–Panevėžys (pagal 
eismo grafiką). Vagonų darbuotojai siuntinį atiduodavo tik pašto darbuotojams. 
Darbuotojai turėjo ginklus geležinkelio pašto vagone ir Saldutiškio pašto skyriuje.

Paštas buvo vienoje namo pusėje, o kita pusė – gyvenama dalis. Ten gyveno 
Bronius Vilutis. Jis kil s iš Linkmenų (tikrųjų) kaimo. Jo sodyba viena iš 4 liko 
Lietuvos pusėje. Kelias, einantis per Linkmenis, miestelį padalino tarp Lietuvos 
ir lenkų šlėktų, kurie buvo užgrob  Rytų Lietuvą. Linkmenys Lietuvoje liko be 
bažnyčios, todėl prezidento Antano Smetonos pagalba bažnyčia buvo pastatyta 
Kirde¤kiuose (1937).

iame pastate pašto ir 
telefono įstaigos stotis 
buvo iki 197  m., 
vėliau įsikėlė  
į savivaldybės pastatą. 
G. Baltrukaičio nuotr.
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Bronius Vilutis pašte pradėjo dirbti 1944 m. Bronių Vi-
lutį pakeitė Valerija Leleivaitė. Ką tarybiniais laikais privalėjo 
atlikti ryšių skyriai  Jie privalėjo kontroliuoti, kaip vedamas 
telefonas, telegrafo linijos, jų apsauga.

Iš ryšių ministerijos taisyklių telefono–telegrafo linijoms 
įrengti ir apsaugoti. Lietuvos TSR MT 1939 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. 386

„Ryšių įrenginiams išsaugoti kabelio ryšių linijų trasose nustatoma apsaugos zona. Apsaugos 
zona laikomas žemės sklypas išilgai oro ir kabelio ryšių linijų, apibrėžiamas lygiagretėmis 
tiesėmis, einančiomis nuo kraštinių laidų ir kabelių trasų šiais atstumais

a) neapgyventose vietovėse – nuo kraštinių laidų į kiekvieną pus  po 2 metrus;
b) nuo kabelio trasos į abi puses – po 1 metrą.
Žemės plotas, esantis apsaugos zonoje, neturi būti atimamas iš žemės naudotojų, 

naudojančių šią žem  žemės ūkio reikalams (pasėliai, daržai). Tačiau Ryšių ministerijos 
linijų techniniam personalui duodama teisė netrukdomai praeiti ir, atliekant remonto darbus, 
pravažiuoti per ryšių linijų trasas apsaugos zonoje.“

Kitas nutarimas dėl priemonių pašto ryšių darbui pagerinti kaimo vietovėse 
Lietuvos TSR MT 1954 m. lapkričio 27 d. Nutarimas Nr. 793

„Kolūkiečių visuotinių susirinkimų nutarimais skirti iš kolūkiečių, nedirbančių pagrindiniuose 
lauko bei fermų darbuose, vežėjus ir transporto priemones paštui iš rajoninės ryšių kontoros 
į kolūkį (kaimą) pervežti, o paštui į atskirus kiemus (adresatams) pristatyti – laiškanešius 
sutinkamai su tipinėmis sutartimis;

– Atlik  pašto pristatymo darbą, pašto vežėjai ir laiškanešiai gali būti panaudojami 
kolūkio darbuose iki darbo dienos pabaigos;

Paštą aptarnavo 
Lietuvos geležinkelis 
(siaurukas). D. Guobio 
archyvo nuotr.
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– įskaityti pašto vežėjams tiek darbadienių, kiek nustatė visuotinis kolūkiečių 
susirinkimas, priklausomai nuo maršruto ilgio, bet ne daugiau kaip 0,5 darbadienio už 
kiekvieną reisą ten ir atgal;

– įvesti nuo 1955 m. sausio 1 d. kolūkiniams laiškininkams privalomą nešiojimą 
uniforminių kepurių, nustatytų Ryšių ministerijos laiškininkams; kepurės turi būti išduo-
damos kolūkiniams laiškininkams neapmokamai;

– išdavinėti kolūkių valdyboms Ryšių ministerijos garbės raštus už kolūkių išskirtų 
dirbti pašte pristatant pašto siuntas ir spaudą kaimo vietovės gyventojams ir organizacijoms 
kolūkinių laiškininkų gerą darbą.

Garbės raštus skiria kolūkių valdyboms vieną kartą per metus Lietuvos TSR Ministrų 
Taryba vietinių ryšių organų teikimu.

– Iki šių metų spalio 1 d. apskaičiuoti ir patvirtinti, kokiomis dalimis kolūkiai, 
nepervežantieji ir nepristatantieji pašto, privalo padengti išlaidas transportui, kurį kiti 
kolūkiai išskiria paštui pervežti, išlaikyti ir pašto vežėjų bei laiškanešių darbui apmokėti, 
taip pat kokiu dydžiu turi atlyginti kolūkiams pašto pervežimo išlaidas asmenys, nesantieji 
kolūkių nariais, kaimo įstaigos, organizacijos ir įmonės, kuriuos aptarnauja kolūkių pašto 
vežėjai bei laiškanešiai.

– Kolūkių laiškanešiams darbadienius įskaityti priklausomai nuo maršruto ilgio 
aptarnaujamų kiemų skaičiaus, bet ne daugiau kaip 0,5 darbadienio už kiekvieną faktiškai 
išdirbtą dieną.

Išimtiniais atvejais (esant dideliam nuotoliui arba sunkiam keliui), visuotiniam ko-
lūkiečių susirinkimui sutikus, pašto vežėjams ir laiškanešiams gali būti nustatomas darbo 
apmokėjimas iki 0,75 darbadienio.“

Remiantis Lietuvos TSR Ministrų tarybos 1952 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 841 
skirti kaimo vietovėje esančių ryšių įmonių darbuotojams, taip pat ryšių įmonių darbuo-
tojams, persikeliantiems iš kitų gyvenamųjų vietovių į darbo vietą, iki 0,25 hektaro ploto 
sodybinius sklypus, įskaitant pastatų užimamą plotą, iš valstybinio fondo ir tarybinių ūkių 
žemių, taip pat iš kolūkių laisvų sodybinio fondo žemių, kolūkiams sutinkant;

– išskirti iš valstybinio fondo žemių ir priskirti vietiniams ryšių organams šienau-
jamas pievas ryšių įmonių arkliams stambiaisiais pašarais aprūpinti;

– įpareigoti Socialinio aprūpinimo ministeriją kartu su Ryšių ministerijos įgaliotinio 
valdyba paruošti grafikus, užtikrinančius pensijų perlaidų tolygų atidavimą paštui, ir iš 
anksto pranešinėti pensininkams datą, kada jiems bus mokamos pensijos ar pašalpos;

– siekiant palengvinti laiškininkų darbą ir pagreitinti pašto siuntų ir periodinės 
spaudos pristatymą kaimo vietovėse, aprūpinti kolūkinius ir žinybinius laiškininkus, pri-
statančius paštą kaimo vietovėse, dviračiais;

– užtikrinti, kad kolūkiai visur išskirtų laiškininkus, pašto vežėjus ir transporto 
priemones (sutinkamai su Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1952 m. rugsėjo 8 d. Nutarimu 
Nr. 841) ir griežčiau kontroliuoti to Nutarimo vykdymą.

„Dėl Lietuvos TSR kolūkių radiofikacijos Lietuvos TSR MT 1951 m. gegužės 
30 d. Nutarimas Nr. 444 „Dėl Lietuvos TSR kolūkių radiofikacijos“.

„ pareigoja Žemės ūkio ministeriją ir sričių vykdomuosius komitetus
– plačiai aiškinti kolūkiečiams kolūkių ir kolūkiečių kiemų radiofikacijos politin  bei 

kultūrin  reikšm  ir radijo mazgų bei tinklo statybos sąlygas sutinkamai su tipine rangos 



142

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

sutartimi, patvirtinta TSRS Ministrų Tarybos 1951 m. sausio 30 d. Nutarimu Nr. 279, pagal 
Priedėlį Nr. 2;

– nuolat rūpintis kolūkių ir kolūkiečių gyvenviečių radiofikacijos klausimais, įtraukti 
į radijo mazgų statybą plačiąsias kolūkiečių mases;

– pareigoti vietines Darbo žmonių deputatų tarybas teikti ryšių organams pagalbą 
išskiriant kolūkių radiofikacijos ir kolūkinių radijo mazgų statybos darbams darbo jėgą, 
transportą ir vietines statybines medžiagas.

– pareigoti TSRS Ryšių ministerijos įgaliotinio Lietuvos TS Respublikai valdybą  
pagal sutartis suteikti kolūkiams technin  pagalbą aptarnaujant radijo mazgus; imtis ryž-
tingų priemonių radijo mazgų bei transliacijos tinklų techninei būklei pagerinti ir užtikrinti 
kokybišką visų radijo taškų garsą.“

Skaitant šiuos straipsnius, tenka apgailestauti, kad ir tada buvo skirtumas 
tarp miestelių ir kaimų.

Saldutiškio radijo taškų prižiūrėtojas buvo Andrius Pelėda, paskirtas dirbti 
jau 1947 m. gruodžio 15 d. Pirmieji imtuvai buvo tiesiog vadinami „lėkštėmis“, 
nes tai buvo atviri garsiakalbiai, neįmontuoti į jokią dėžut . Laikui bėgant, įmon-
tuoti į dėžutes, priimdavo jau 3 stotis.

Vėliau tai tapo jau atgyvena. Atvažiav  Utenos ryšininkai stulpus nupjovė, 
oro linijų vietas sužymėjo. domiausia, kad darbai buvo atliekami gilią, snieguotą 
žiemą, todėl liko beveik 1 m stulpų liekanos, kurias iškasė vietiniai gyventojai, 
jeigu jiems trukdė. vairiais laikotarpiais dirbo šie laiškanešiai  Aldona Augutytė 
(1961 12–2008), Vanda Dapkuvienė (daugiau kaip 5 m.), Bronė Snieganaitė, Verutė 
Bubulytė, Janina Juodienė, Stasė Kazlauskienė, Stepas ir Ramūnas Lašinskai, Genė 
Tijūnelytė ir daugelis kitų, kurie dirbo arčiau nuo Saldutiškio ar toliau.

Būtinai reikia paminėti Valeriją Leleivien -Maciulevičiūt  iš Pla÷čiškių kaimo. 
Dabar su vyru gyvena Antålamiestės kaime. Valerija dirbti pradėjo nuo 1966 10, 
įveikdama įvairiais būdais 2 km atstumą kiekvieną savaitės dieną. Nuo 1974 m. 
ji pavadavo viršininką, paskui jį pakeitė ir dirbo iki 2009 m. rugsėjo.
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Saldutiškio valsčiaus savivaldybė prie vokiečių 
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Atgavus dalį Vilniaus krašto, 1939 m. spalį sudaryta Švenčionºlių apskritis. 
Jai priskirtas Li¹kmenų valsčius, pagal jo centrą pavadintas Saldutiškio valsčiu-
mi. Jo savivaldybei teko dirbti Lietuvai dramatišku laikotarpiu – sudėtingomis 
okupacijų, karo, prievartos, pasipriešinimo sąlygomis.

Tuoj po sovietų okupacijos prasidėjo teroras. Vadovaujantis TSRS vidaus 
reikalų liaudies komisaro Lavrentijaus Berijos 1939 m. spalio 11 d. įsakymu 
Nr. 001223, suformuota TSRS teroro prieš aneksuotų ir numatytų aneksuoti šalių 
gyventojus doktrina, 1940 m. liepos 7 d. patvirtintas Valstybės saugumo departa-
mento (direktorius Antanas Sniečkus) parengtas „priešvalstybinių partijų“ – tau-
tininkų, jaunalietuvių, šaulių – ir kitų vadovaujančių veikėjų likvidavimo planas, 
imta sudarinėti suimtųjų asmenų sąrašus. Gausiausia partija buvo šauliai, kurių 
1934 m. pabaigoje buvo per 62 tūkstančius  42 tūkstančiai rikiuotės šaulių, apie 
15 tūkstančių moterų.

1940 m. birželio 19 d. vadovaujamoji Liaudies vyriausybė atleido iš pareigų 
ir paleido į atsargą Šaulių sąjungos vadą plk. Praną Saladžių.

Birželio 23 d. pareikalauta pranešti, kiek yra Šaulių sąjungos narių ir kiek 
turi ginklų, o iki birželio 29 d. perduoti artimiausioms karinėms organizacijoms. 
Liepos 13 d. buvo formaliai likviduota Šaulių sąjunga.

Iki 1941 m. vasaros čekistai iš įvairių šaltinių jau buvo suregistrav  57 895 
šaulius. Tai aukos be tiesioginių karo priemonių.

Periferijoje šaulių telkimosi pasipriešinimui pradžia laikytina 1940 m. lie-
pos mėn. pabaiga–1940 m. rugpjūčio 5 d. Pirmieji vadinamieji antisovietiniai 
elementai suimti jau liepos 10–17 d.  žemesnio rango veikėjus pasikėsinta vėliau. 
Saldutiškyje liepos 29 d. buvo suimti lentpjūvės vedėjai Juozas Bliudžius ir Stasys 
Strašinskas (1908–1942), stalius Kazys Stundžia, darbininkas Alfonsas Venslovas 
(1912–1942), valsčiaus valdybos sargas Kazys Žiemys, išvežti į Lukiškių kalėjimą.

Aneksavus Lietuvą, jau po 3 savaičių (1940 m. rugpjūčio 24 d.) LKP CK 
plenumas sudarė LTSR Aukščiausiosios Tarybos (AT) laikinąjį prezidiumą, per-
tvarkė administracinį suskirstymą. Apskritys ir valsčiai buvo palikti, bet valsčiaus 
padaliniu (Baltarusijos pavyzdžiu) tapo apylinkė (selsovet) ir bendruomenė (gro-
mada), t. y. seniūnija. Švenčionėlių apskrities apylinkių ir jų padalinių sąrašas, 
spausdintas rusiškai, yra LCV archyve (f. R-242, ap. 1, b. 4). Tekstas be datos, 
kai kurios gyvenvietės labai iškraipytos (pvz., Krivåsalis – Krivasany, Pãlsuodės – 
Kalsadskaja), iš to galima spėti, kad sudarytas svetimšalių. Apibūdinti apylinkių 
centrai  beveik visi yra apylinkių viduryje, patalpos geros. 

Apylinkės, seniūnijos Gyvenviečių Gyventojų

Apylinkės, seniūnijos Gyvenviečių Gyventojų

Ginùčių 20 944

Kirde¤kių 10 1 068

Krivåsalio
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Apylinkės, seniūnijos Gyvenviečių Gyventojų

Krivåsalio 21 681

Li¹kmenų 11 735

Labanóro

Labanóro 23 1 100

Pãlsuodės 17 528

Saldùtiškio

Saldùtiškio 20 946

Kìmešio 17 792

Iš viso 139 6 794

LTSR AT prezidiumo 1940 m. lapkričio 12 d. įsaku pertvarkyta vietos val-
džia  panaikintos savivaldybės, sudaryti laikinieji apskričių, valsčių ir apylinkių 
vykdomieji komitetai, pirmininkais paskirti LKP (b) nariai (komunistai). Saldutiš-
kio vykdomojo komiteto pirmininku paskirtas iš Švenčionėlių Bronius Pavasaris 
(1912–1941). B. Pavasaris gimė 1912 m. Ukmergºs apskr., Pagiryjê. Baigė 4 klases. 
1933–1936 m. dirbo Pågirio valsčiaus raštininku, raštvedžiu. 1938–1939 m. Pågirio 
pieno perdirbimo bendrovės reikalų vedėjas–buhalteris. Nuo 1939 m. spalio 23 d. 
Švenčionºlių savivaldybės sekretorius. Nuo 1941 m. pradžios pervestas į Saldu-
tiškį vykdomojo komiteto pirmininku, o 1941 m. rugpjūčio 4 d. sušaudytas, kaip 
Saldutiškio būsimas valsčiaus viršaitis (Saldutiškyje, Balčiūno lauke).

1940 m. rugsėjo pradžioje Baltarusija Lietuvai perdavė Švenčioniÿ rajoną. 
Švenčiónys buvo priskirti Švenčionºlių apskričiai, kuri 1941 m. vasario 15 d. pava-
dinta Švenčionių apskritimi. LTSR Liaudies komisarų taryba 1941 m. birželio 10 d. 
patvirtino antisovietinių elementų trėmimo iš Lietuvos akciją. Ji vykdyta birželio 
14–17 d. pagal TSRS NKVD liaudies komisaro pavaduotojo I. Serovo instrukciją.

1940 m. birželio mėn. 14 d. iš Saldutiškio krovininiuose vagonuose buvo 
išvežti (pradžioje į Vilnių)  Petras Žukauskas (1899–1974), Lietuvos geležinkelių 
Miškų eksploatacijos skyriaus laisvai samdomas dešimtininkas, darbų prižiūrėtojas, 
lentpjūvės buhalteris, nuo 1940 m. rugpjūčio mėn. 5 d. jau Saldutiškio lentpjūvės 
vedėjas (su šeima); buv s viršaitis Adolfas Leleiva (be šeimos); mokytojas Valerijonas 
Ruzgas (1908–1942). Paskutinis į vagoną uždarytas geležinkelio stoties viršininkas 
Jonas Dambrauskas (1896–1942) su šeima. Prasidėj s karas ir Birželio sukilimas 
buvo savivaldos pradžia. Paskelbta Lietuvos laikinoji vyriausybė, atkurtos valsčių 
savivaldybės, organizuojama policija.

Birželio sukilėliai „išvadavo“ Saldutiškį. Miestelin įvažiavusiems vokiečių 
motociklininkams neteko iššauti. Kolaborantai (komunistai ir komjaunuoliai) buvo 
suimti, įkalinti. Jie ir žydų šeimos sušaudytos. Iš 48 nužudytų saldutiškiečių 
32 buvo žydai. Tarp jų ir šie išvardytieji. 

Jei tikėsime mokyklos dienyno įrašu, 192  m. spalį Saldutiškyje gimė Golda Pupiškytė. Ji 
ir jos broliai Jankelis bei Očikas lankė mokyklą. Tėvui Vulfui (Ulpui) 1928 m. leista kurti 
traktierių (jį 19 7 m. Linkmenų nuovados viršininkas Danys Mekišis vadino Pupiškienės 
restoranu). Vyras vertėsi prekyba. Minima ir daugiau žydų prekybininkų  1927 m. – 

(t sinys)
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Mauša Rapoportas, 1929 m. – hosė Kaganaitė, 19 1 m. – muila Milneris. Mokykloje 
mokėsi prekybininko imchės erpavičiaus duktė hana ir sūnus Kizelis (19 0 m. hana 
baigė  skyrius be trejetų, haja erpavičienė gavo pasą). Mokykloje mokėsi Noskio ato 
duktė Jeta ir sūnus Meiškis, Izraelio Stirnelskio duktė hana. 19 1 m. išduotas pasas 
saldutiškiečiui Nisonui Kaganui.

Bet Vokietijos okupacinės valdžios reikalavimu vyriausybė 1941 m. rugpjūčio 
5 d. veiklą nutraukė. Iki to laiko ir okupantai sušaudė apie 100 Saldutiškio vals-
čiaus gyventojų, iš jų 63 žydus, kitus „valdininkus“, komunistus, komjaunuolius, 
padėjusius trėmimo organizatoriams. Daugiausia sušaudyta miške už Antåkalnio, 
Balčiūno lauke, Pakiaunºs raiste, prie I. Ulčicko sodybos, Gìniakalnio raiste.

1939 m. Švenčionėlių apskrities viešosios policijos tarnautojų sąraše yra Sal-
dutiškio nuovados viršininkas Danys Mekišis (gim. 1899 m.), policininkai Mečys 
Ratavičius (1912), Vytautas Kondratas (1916).

Vokiečių okupantai vietin  savivaldą įteisino tik 1942 m. kovo 7 d. Iki tol 
ji veikė pagal kai kuriuos Lietuvos Respublikos teisės aktus, vokiečių potvarkius 
arba susiklosčiusią praktiką.

Bet valsčių savivaldybės ir toliau buvo visiškai priklausomos nuo vokiečių 
administracijos. Viršaičiams pavaldūs liko kaimų seniūnai. Tik jie oficialiai buvo 
vadinami ūkininkų vadovais. Po B. Pavasario nužudymo Saldutiškio valsčiaus 
savivaldybės viršaičiu nuo 1942 m. sausio mėn. pradėjo dirbti Kazys (Kazimieras) 
Kuzelis (1900–1986 12 24). Gimė Šíškinių k., Linkmenų valsčiuje, Utenõs apskr. 
1914 m. baigė rusų liaudies mokyklą. Nuo 1920 m. gruodžio 1 d. iki 1923 m. 
rugsėjo 30 d. tarnavo savanoriu ir kareiviu (jefreiteriumi) Lietuvos kariuomenėje. 
Nuo 1920 m. liepos 2 iki 1932 m. gruodžio 20 d. dirbo Tråkų apskrities policijoje. 
Prieš tai 1926 m. baigė I  policijos mokyklos laidą. Po darbo Trakų apskr. poli-
cijoje dėl sveikatos atleistas. Apdovanotas „Lietuvos Nepriklausomybės medaliu“, 
paskirta 14 ha žemės. Aktyvus tautininkas ir Šaulių sąjungos narys.

1942 m. įvyko visuotinis Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymas. 
Saldutiškio miestelio sąrašą pasirašė viršaitis Kazys Kuzelis.

Prirašydami skaičiukus, nurodome eilės numerį asmens, pas kurį gyvena 
minimas asmuo. Savivaldybės sekretorius – anksčiau jau dirb s Donatas Gabia. 
Pas kooperatyvo buhalterį Edvardą Lekavičių (56) gyveno valsčiaus raštininkas 
Juozas Šerėnas (56) ir raštvedė Genė Gaivelytė (56), pas Uršul  Gratkauskien  
(36) – valsčiaus raštininkė Veronika Deveikytė.

Valsčiaus paskirstymo punkto vedėju dirbo Juozas Lukoševičius, raštininku – 
Edvardas Pumputis, raštvede – Aldona Kurlinskaitė-Valiulienė.

Policininkas Steponas Juočys, gim s 1898 m. Alantõs vls., Laščiÿ k. Ūgis 
170 cm, svoris 77 kg, savamokslis. Nuo 1928 m. dirbo valstybės tarnyboje, nuo 
1929 m. – policijoje. 1932 m. – VI rajono pasienio policininkas, Salų k. 1942 m. – 
Saldutiškio policininkas. Gyveno Hanos Kacaitės (vienintelės likusios gyvos, jų 
tautybės, Saldutiškyje) tėvų name (dabar Stoties g-vė Nr. 18).

Kartu gyveno nuovados viršininkas Ignas Keturka, gim s 1895 m. Del-
tuvõs vls. Ketùrvėjų k. Ūgis 169 cm, svoris 78 kg. Išsilavinimas – vidurinis ir 
policijos spec. aukštesnysis. Tarnavo kariuomenėje – kūrėju ir puskarininkiu. 
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Policijoje – nuo 1921 m. 1932 m. buvo Ariógalos nuovados viršininkas, nuo 
1942 m. – Saldutiškio nuovados viršininkas.

Policininkas Adomas Smagurauskas. Gimė 1898 m. Švenčionių vls., Kve de-
ríškių k., ūgis 173 cm, svoris 73 kg. Baigė pradžios mokyklą, tarnavo kariuomenėje 
puskarininkiu. Policijoje tarnavo nuo 1924 m. 1932 m. – buvo pasienio II rajono 
Sakalíškių k. vyr. sargybinis. Nuo 1942 m. – Saldutiškio policininkas.

Remiantis Lietuvos valstybės saugumo komiteto medžiaga, viršaitis Kazys 
Kuzelis, kaip ir visoje Lietuvos generalinėje srityje, dirbo pagal vokiečių potvar-
kius, kurie daugiausia buvo naudingi tik vokiečiams (kaip visiems okupantams).

K. Kuzelis tardymo organams Vorkutos NKVD (TSRS sudėtyje) 1946 m. 
kovo 19 d. aiškina, kad vadovavo prievolių skyrimui ir rinkimui, žemės ūkio 
produktų ir šiltos aprangos vokiečių pareigūnams ir medienos privežimui į esamą 
lentpjūv . Aukštaitíjos krašte siaurieji geležinkeliai tarnavo ne mūsų kraštui, o 
mūsų okupantams iš tuometinės fašistinės Vokietijos. 

K. Kuzelis nuo 1943 m. vasaros priklausė Lietuvos laisvės armijai. Likus 
savaitei, kai buvo paskirtas 1944 m. liepos 17 d. Saldutiškio valsčiaus DŽDT 
pulkininkas Jonas Dvilevičius, K. Kuzelis pasitraukė į Šiauliÿ rajoną, bet nenu-
traukė ryšių su partizaniniu judėjimu, buvo jo organizatorius ir dalyvis. Dalyvavo 
„Vanagų“ grupėje „Bitino“ slapyvardžiu. Nuo 1945 m. rugsėjo 24 d. iki 1945 m. 
spalio 4 d. K. Kuzelis – areštuotas savo namuose ir ištremtas 10 metų į Vorkutą. 
1956 m. grįžo ir iki mirties 1986 m. gruodžio 24 d. gyveno gimtajame Šiškinių 
kaime. Palaidotas Linkmenų parapijos kapinėse.

Saldutiškio valsčius (1944–1950)
1944 m. liepos 9 d., sekmadienio vakare, priartėjo frontas. Per naktį girdėjosi 

pėstininkų šūvių papliūpos. Auštant pirmadienio rytui miestelin įžengė raudo-
narmiečių automatininkai. dienojus užskrid  bombonešiai Saldutiškį ir jo mišką 
apmėtė kasetinėmis bombomis. Tuo metu nei miestelyje, nei arti jo kariuomenės 
nebuvo. Netrukus kareiviai apsistojo miške, pasistatė iš šakų palapines, viršų 
apkalė skaldytų pušinių kaladžių lentelėmis. Karius turbūt prastai maitino, nes 
jie bandė pasikasti dar neužaugusių bulvių. Tuo metu žuvo du kariai (kalbėta, 
kad sprogus minai). Jie buvo palaidoti. Ten vėliau atsirado karių kapinės (apie 
1949 m. pastatytas paminklas). Maždaug po mėnesio kariuomenė išsikraustė, pa-
likusi palapines ir maždaug juosmens aukščio kelmus.

LKP (b) CK Vilniuje 1944 m. rugpjūčio 24 d. nutarė iš partijos ir komjaunimo 
aktyvistų demobilizuotų karių organizuoti kovotojų naikintojų (rus. истребитель) 
būrius – šnipų ir diversantų veiklai slopinti. Tų metų gruodžio 3 d. LKP (b) CK 
ir LTSR LKT nutarimu būriai pradėti organizuoti visuose valsčiuose. Jie buvo 
apginkluoti, bet negavo nei algų, nei aprūpinimo.

Taip saldutiškiečių vadinami „skrebai“ galėjo grobti išvežtųjų turtą, plėšikauti. 
Tik 1945 m. rugsėjo 1 d. nutarimu „skrebai“ buvo prilyginti kaimo milicininkams, 
pradėjo gauti algą, aprangą ir maistą. 1945 m. spalio 19 d. nutarimu naikintojus 
(„skrebus“) pavadino liaudies gynėjais. Štabas įsikūrė pastate prie NKVD (dabar-
tinis ambulatorijos pastatas). Raudonarmiečiams vėl okupavus Lietuvą, valdžia 
1944 m. pabaigoje pradėjo rengtis naujoms represijoms. Vyrai, kurie slapstėsi nuo 
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karinės mobilizacijos, buvo paskelbti „banditais“, jų šeimos – „banditų“ šeimomis, 
o šeimos, kurios turėjo daugiau žemės ar užsiėmė verslu – buvo „buožės“. Jie 
buvo tremiami į Sibirą, jei šeimos nariai nebuvo išėj  į mišką. Būdami miške (sal-
dutiškiečių vadinami „miškiniais“), turėdami viltį atkurti Nepriklausomą Lietuvą, 
„miškiniai“ draudė dirbti okupantams. Aktyvistai buvo mušami ir net žudomi. 
„Miškiniai“, arba miško broliai, neturėjo nei patyrusių tardytojų, nei teismų, todėl 
viskas vyko karo tribunolo sąlygom. Dabartinės Saldutiškio ambulatorijos rūsių 
sienos mena NKVD darbuotojų žiaurumus, kruvinus ir sužeistus miško brolius, 
juos mušamus ir žudomus. Lavonai buvo numetami prie dabartinio tako tarp 
buvusios vaistinės ir ambulatorijos.

„Miškiniai“, einantys į mišką tikėjo ir neprarado vilties, ypač jaunuoliai, kad 
„amerikonų“ kariai netrukus išvaduos. Amerika nespėjo sužinoti, kad yra TSRS 
sudėtyje tokia Lietuvos respublika.

1944 m. liepos mėnesį pradedamas kurti Saldutiškio valsčius su DŽDT 
vykdomuoju komitetu. Vykdomojo komiteto pirmininku nuo 1944 m. liepos 17 d. 
skiriamas Dvilevič(ius) Ignas (atlyginimas – 600 rb). Sąrašuose visi pavardžių ir 
vardų užrašai iki 1948 m. rusų kalba. 

Rugpjūčio 15 d. pirmininku skiriamas Vaclovas Guiga, o Ignas Dvilevič – 
pavaduotoju. Skiriami  valsčiaus sekretorius, buhalteris, raštininkas ir planuotojas – 
buhalteris. Mums artimesni apylinkių pirmininkai ir (svarbiausia) sekretorės. Tai 
t siasi iki šiol. Iš viso sudaryta 8 apylinkės. Kuris pirmininkas kuriai apylinkei 
vadovauja – nenurodyta. Vietiniai gyventojai galės spr sti pagal 1944 m. rugpjūčio 
31 d. sąrašą

1. Trinkūnas Anupras (nuo 1944 08 26, po 150 rb kiekvienam)
2. Rukas Albertas
3. Dervinis Antanas
4. Trimila Jokūbas
5. Jakutis Antanas
6. Montvilas Algirdas
7. Dervinis Viktoras
8. Valiukas Ignas
Nuo 1944 m. rugpjūčio 26 d. visiems paskirti 2 sekretoriai  Čepulis Feliksas 

ir Dubauskaitė Alina.
Nuo 1946 m. sausio mėn. Šuminas Justas (gim. 1922) komiteto pirminin-

kas, sekretorius – Rakštelė Edmundas (gim. 1926), pavaduotojo nėra. Apylinkių 
pirmininkai

1. Rukšėnas Adolfas (gim. 1927)
2. Montvilas Algirdas (gim. 1921)
3. Žilėnas Kazys (gim. 1917)
4. Jurgelevičius Antanas (gim. 1892)
5. Šerėnas Antanas (gim. 1901)
6. Trinkūnas Pranas
7. Trinkūnas Anupras (gim. 1924)
8. Zemlevičius Andrius (gim. 1897)
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Nuo 1947 m. gegužės 1 d. pirmininku dirba Staniulėnas Antanas, Alfonso 
(gim. 1909), pavaduotoju – Baltakis Teodoras (gim. 1911) ir gražiausia (humorui) – 
buhalterė Nebesnaja Liubov (gim. 1926).

Apylinkių pirmininkais
1. Rukšėnas Algirdas (gim. 1921)
2. Kondratavičius Ignas (gim. 1913)
3. Jackevičius Petras (gim. 1885)
4. Jurgelevičius Antanas (gim. 1892)
5. Šerėnas Antanas (gim. 1901)
6. Leleiva Antanas (gim. 1896)
7. Montvilas Algirdas (gim. 1921)
1948 m. gegužės mėn. pirmininkas (pagal algalapį) – Staniulėnas Antanas, 

Alfonso sūnus.
Apylinkių pirmininkai (1948 m. sausio 12 d.)
Dailydė Juozas
Kondratavičius Ignas
Jackevičius Petras
Paukštė Silva
Rušeliauskas Antanas
Bilkis Petras
Žilys Julius 
Narušis Leonas
Tas pats J. Dailydė po Saldutiškio VK pirmininko B. Pavasario nužudymo 

1941 m. rugpjūčio 4 d. liko toliau dirbti pavaduotoju.
Vadinami laikinieji vykdomieji komitetai po 1948 m. sausio 18 d. rinkimų 

buvo pakeisti (be pasirinkimo) į vietos Darbo žmonių deputatų tarybas. 1948 m. 
kovo 20 d. LTSR MT KP (b) CK nutarimu Nr. 37 „Dėl kolektyvinių ūkių organi-
zavimo“ prasidėjo kolektyvizacija. Siekdama nuslėpti prievartą, valdžia reikalavo, 
kad ūkininkai rašytų prašymus. Jei jų mažai atsirado, „agitaciją“ ir pasirašymą 
t sdavo, kol pasirašydavo. Valdžia pradėjo gyventojų valymo represijas. Gegužės 
22 d. prasidėjo operacija „Vesna“ („Pavasaris“) – didžiausias Lietuvoje gyventojų 
trėmimas. Buvo tremiami pasiturintys ūkininkai. Tikslas – likviduoti buožes, nors 
oficialiai tremiamos partizanų, besislapstančiųjų ir nuteistųjų šeimos, pasipriešinimo 
rėmėjai. Kitas masinis trėmimas, pavadintas „Priboj“ („Bangų mūša“), numatytas 
1949 m. kovo 25 d. rytą, dėl pavasario polaidžio užsit sė iki kovo 30 d. Trėmi-
mus planavo ir kontroliavo iš Maskvos atsiųsti MGB įgaliotiniai, vykdė MGB ir 
MVD kariuomenė. Jiems talkino milicija, „stribai“, vietos komunistai ir aktyvistai. 
Ištremtųjų turtas buvo perduodamas kolūkiams  sodybose steigiamos kolūkių 
kontoros, įrengiami grūdų sandėliai, gyvulių fermos. Kolektyvizacijai priešinosi 
partizanai  įspėdavo organizatorius, juos bausdavo, nepaklusnius – net mirties 
bausme. Taip laukėme „amerikonų išvadavimo“

Saldutiškio valsčiaus vykdomojo komiteto darbuotojų atlygių sąraše už 
1950 m. I pusmetį randame  Saldutiškio valsčiaus VK pirmininkui Staniulėnui Leo-
nui, Mykolo (gim. 1901), išduotas atlyginimas pagal pakvitavimą ir kvitą Nr. 38, 
už 1950 m. liepos mėn. I pus . Pavaduotojas Baltakis Teodoras (gim. 1911) ir 
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kiti darbuotojai sąraše toliau. Pirmininkas Staniulėnas Antanas A. (gim. 1909) – 
neįtrauktas.

Žemės ūkio ministerijos 1950 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 68 nuo 1950 m. 
sausio 1 d. Saldutiškio MTS direktoriumi skiriamas Staniulėnas Antanas, Alfonso 
sūnus.

Pagal 1950 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 1 kuriama Saldutiškio MTS (maši-
nų – traktorių stotis).

Kur apylinkės pirmininkas Montvilas Algirdas (gim. 1921)  (Aš jį pažinojau 
asmeniškai (D. Guobis). Jo šeima gyveno buvusiame Antalamėstės dvare, kurį 
nusipirko  a. Remiantis pasakojimais, dvarininkas prasikaltusiuosius varydavo 
lipti į medį, o paskui šaudydavo. Pirmojo pasaulinio karo metu sodyba sudegė. 
Montvilų šeima gyveno kuklioje sodyboje prie Lamėstºlio telkinio – balos, Lam¸sto 
(64 ha) ežero pietinio (0,5 km) įvaikio.

Minimu laikotarpiu (po pirmos žemės reformos) turėjo apie 80 ha žemės, 
kelis arklius ir žirgus (žirgų mėgėjas). Vykdant kolektyvizaciją, turtas išryškėjo. 
Pagal „Priboj“ („Bangų mūšos“) planą Montvilas Algirdas, Alekso (gim. 1921), 
apylinkės pirmininkas, žmona Veronika, Kazio, duktė Danutė (gim. 1941) ir sūnus 
Antanas (gim. 1946) 1949 m. kovo 26 d. buvo „nugabenti“ į Irkutsko sr. Kuitūno 
gyvenviet .

Algirdas išvežant paleido arklius ir žirgus, kad patektų į gerų žmonių rankas, 
o ne vežėjams. 1958 m. birželio 29 d. grįž s į gimtin , sodybą rado, susiremonta-
vo. Gyvulių gaudytojų neatsirado  Tėvui išėjus anapilin, duktė gyveno Asmalÿ k. 
(prie Kùktiškių mst.). Saldutiškis pereina iš miestelio į kolūkio ir tarybinio ūkio 
sferą. Dabar peržvelgsime politines gaires ir gyvenimo eigą 1920–1990 m.

1949 m. pavasarį Saldutiškis tapo jau „Pirmūno“ kolūkio centru. Jo pirmi-
ninku paskirtas Antanas Morkus, neturėj s savo žemės, tarnav s pas Šãrkių kaimo 
turtuolius. Didžiausi administraciniai pasikeitimai įvykdyti 1950 m. birželio 20 d. 
LTSR AT prezidiumo įsaku  panaikintos apskritys ir valsčiai, vietoj jų sudarytos 
4 sritys ir net 87 rajonai, taip jų – Švenčionėlių rajonas. Jam priskirta Saldutiškio 
apylinkė  prie jos prijungta Kìmešio ir (Utenos apskrities Kuktiškių valsčiaus) 
Prūsõkiškių ir Pučkõriškių apylinkės. Naujajai apylinkei priklausė 48 gyvenvietės, 
jos bendras plotas – 6 028 ha.

Pagal 1950 m. birželio 30 d. MT nutarimą Nr. 511 Švenčionėlių r. DŽDT 
VK pirmininku paskirtas Dudlauskas Kostas (Konstantinas).

Komitete buvo paskirtas kolūkių statybos skyriaus vedėjas Dubonis Benedik-
tas (gim. 1950 12 15). Jo skyriaus pareigos – „šefuoti“ statybų planavimą ir eigą 
rajono kolūkiuose. Saldutiškio apylinkės pirmininku paskirtas Ryliškis Juozas J. 
(paskyrimo data 1951 01 13), Pučkoriškių – Trinkūnas Anupras (1951 01 13), 
sekretore Vilūnaitė Apolonija, Kemešio – Jurgelevičius Jonas (1951 10), Palsodės – 
Ryliškis Leonas (1951 10), Krivasalio – Baronas (1951 10), Labanoro – Deveikis 
Balys (1951 10).

1953 m. gegužės 28 d. sritys buvo panaikintos, o 1959 m. gruodžio 7 d. 
panaikinta 16 rajonų, taip pat ir Švenčionėlių rajonas. Saldutiškio apylinkė pri-
skirta Utenos rajonui. Prie jos 1963 m. sausio 12 d. prijungta Kirde¤kių apylinkė. 
1984 m. spalio 31 d. Saldutiškio apylinkei priskirta Ignalinos rajono Linkmenų 
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apylinkės bendrovės, Sidabrínės gyvenvietės ir Mol¸tų rajono Sugi¹čių apylinkės 
Navåzų, Pãisetės I ir II, Påvajuonio gyvenvietės. Nors Saldutiškio apylinkės plo-
tas didėjo, bet gyventojų mažėjo  atsiėmė miškus, juos iškirto. Pardav  medieną 
ir tap  „turtuoliais“, nusipirko kolektyvinius žemės sklypus prie sostinės ir kitų 
miestų. Kolūkyje ar tarybiniame ūkyje turėjo 15–60 arų žemės. Sodino, ką norėjo. 
Jei sodini ką nori, laikė kolektyviniais žemės sklypais. Jei sodini tik vaismedžius 
ir vaiskrūmius – tai yra „sodas“ (individualus ar kolektyvinis). „Inteligentai“ 
paprastą daržą (su bulvėm, pupom ir vienu vaismedžiu ar vaiskrūmiu) vadina 
irgi „sodu“. Vilnius apsuptas daržais, o ne sodais. Gimtinėje iškirt  miškus, jų 
neatsodino. Liko gyvenviečių pamatai, kirtavietės, vėjų laužomi pavieniai palikti 
„sėkliniai“ medžiai.
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Saldutiškio girininkija
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Vokiečių kariuomenei iš Vilniaus pasitraukus 1944 m. liepos 13 d., iš kitų 
miestų vėliau, vietos miškų administracija buvo sudarinėjama palaipsniui. Nemažai 
darbuotojų buvo pasitrauk  iš Lietuvos, dalis žuvo karo vėtrose.

Administracijos struktūra nebuvo pertvarkoma, o tik atnaujinamas anks-
čiau funkcionavusių urėdijų darbas. Tai vyko 1944 rugpjūtį–1945 rugpjūtį. Nuo 
1945 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje 62 miško urėdijos pertvarkytos į 41 miškų 
pramonės ūkį. Buvusi Labanóro (Saldùtiškyje) urėdija tapo Švenčionºlių miško 
pramonės ūkio nare iki 1947 m. spalio 1 d. 1951 m. Švenčioniÿ MŪ pavadintas 
Švenčionėlių MŪ. monės pavadinimas kaitaliojosi, bet būstinė kaip buvo, taip ir 
liko Švenčionėliuose, viena iš gražiausių statinių, sk stančių augmenijos ir gėlių 
kraštovaizdyje. Pagal miškų ūkio ministerijos įsakymą, Švenčionių miškų ūkio 
direktoriumi paskirtas Benediktas Ropė. 

Savo ruožtu direktorius sudaro 10 girininkijų, tarp kurių eil. Nr. 7 tampa 
Saldutiškio girininkija vietoj buvusios Labanoro urėdijos (Saldutiškyje).

Saldutiškio girininku 1947 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 3-8 skiriamas Mykolas 
Jatautis, Labanoro urėdijos darbuotojas, 1947 m. spalio 15 d. įsakymu girininko 
pavaduotoju – Pranas Deveikis.

vairiais įsakymais skiriami šie darbuotojai (kartais nenurodant etato)  Juozas 
Čipinis, Vincas Matusevičius, Antanas Meidus, Jurgis Vasiulis (eigulys), Pranas 
Šustikas (eigulys), Antanas Oškinis, Juozas Baronas, Kazys Petkevičius, Jonas Pa-
žusis, Balys Goda (eigulys), Petras Palakauskas, Mykolas Maciulevičius (eigulys), 
Stasys Zemlevičius (eigulys), Juozas Čipinis (buhalteris), Kazys Trinkūnas (eigulys), 
Romualdas Mačiulis (arklininkas).

Nuo 1948 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 36-2 atleidžiamas iš girininko 
pareigų M. Jatautis kaip neturintis miškininko specialybės.

To paties įsakymo 3 punktu girininku skiriamas Gediminas Bivainis bandoma-
jam vieno mėnesio laikotarpiui. Gediminas, gim. 1923 m. vasario 5 d. Švenčionių r., 
Šíškinių k., 1938 m. baigė Saldutiškio pradžios m-klos 6 skyrius (vedėjas Adolfas 
Telksnys). 1947 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, po Kuršėnų, Būdos „išlaik s 
bandymą“, 1948–1952 m. dirbo Švenčionėlių miškų ūkio Saldutiškio girininku, 
1952 m. išvažiavo į Jùrbarko miškų ūkį dirbti pavaduotoju. Saldutiškiečius, kaip 
ir kitus, pasiekia Lietuvos TSR MT 1948 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 458 „Dėl 
kolūkinių miškų naudojimo sutvarkymo ir dėl ūkio vedimo juose pagerinimo“. 
Lietuvos TSR Ministrų taryba nutaria

1. Nustatyti, kad kolūkiniais miškais yra visi miško sklypai, esantieji žemėse, 
kurios valstybiniais aktais amžinam naudojimuisi žeme yra priskirtos kolūkiams, 
ir kad kolūkiai yra pilnateisiai kolūkinių miškų naudotojai.

2. Nustatyti, kad kolūkiai privalo savo miškuose vykdyti šias priemones
a) vykdyti miškotvarkos darbus, sudarydami miškų ūkio planą;
b) atželdyti miškus kirtavietėse ir degimuose;
c) saugoti miškus nuo gaisrų ir savavališkų kirtimų;
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d) vykdyti ugdomuosius ir sanitarinius miško kirtimus, valyti mišką nuo 
užteršimų ir apsaugoti jį nuo kenksmingųjų vabzdžių;

e) teisingai naudoti miško plotus gyvuliams ganyti ir šienavimo tikslams, 
nedarydami žalos miško atsikūrimui.

3. Siekiant išvengti kolūkiniuose miškuose medienos atsargų išsekimo, nu-
statyti, kad kasmet sunaudojamos medienos kiekis neturi viršyti vidutinio metinio 
priaugimo. Kolūkiniuose miškuose, esančiuose upių, geležinkelių ir plentų drau-
džiamosiose juostose, priemiesčių bei kurortų zonose, dirvos atitinkamos veislės 
malkinės medienos taksos padidintos 50 proc., atleidžiant stačiąjį mišką iš kolūkinių 
miškų visiems miško vartotojams sutinkamai su šio Nutarimo 1 punktu (išskyrus 
medžiagas, atleidžiamas kolūkių visuomeniniams reikalams).

4. Patvirtinti kolūkinių miškų suskirstymą miško taksos kategorijomis.
5. Patvirtinti taksas antraeilei miško medžiagai, atleidžiamai iš kolūkinių 

miškų.
6. Nustatyti, kad, atleidžiant iš kolūkinių miškų vėtralaužas, vėjovartas, 

sausuolius, virtėlius ir dėl įvairių priežasčių pažeistą mišką, taksas malkinei ir 
padarinei medienai sumažina rajonų vykdomieji komitetai, priklausomai nuo to, 
kiek atleidžiamoji miško medžiaga yra nustojusi savo techninių kokybių, atsižvelg-
dami į vietines realizavimo sąlygas bei padidėjusias išlaidas sužalotai medienai 
greičiau išvežti.

Sutinkamai su Lietuvos TSR MT 1951 m. lapkričio 3 d. Nutarimu Nr. 965 
„Dėl rezervatų likvidavimo ir medžioklės ūkio organizavimo“

3. Uždrausti kirsti mišką ir ganyti gyvulius kirtimų vietose... Švenčionių 
miškų ūkio Saldutiškio girininkijoje (48, 49, 50–52, 56–59, 60, 61, 65, 66, 70–72, 
73, 74 kv.)...

4. pareigoti Medžioklės ūkio valdybą organizuoti medžioklės ūkio apsaugą.
Lietuvos TSR MT 1952 m. sausio 30 d. Potvarkiu Nr. 104 Švenčionių miš-

kų ūkio Saldutiškio girininkijos (48–52, 56–61, 65, 66, 70–74 kv.) bendras plotas 
1 432 ha priskirtas prie pirmosios grupės miškų.

1951 m. baig s Vilniaus miškų technikumą (1978 m. – LŽŪA) į Švenčionėlių 
miškų ūkį atvyko Rimantas Antanas Kviklys (1932 05 14), gim s Jurbarke, bet jo 
giminės šaknys yra Da÷gailių krašte. Jo tėvas Mečislovas gimė 1902 m. gegužės 
10 d. Utenos apskr., Daugailių vls. 1929–1931 m. dirbo švietimo m-jos pradinių 
klasių inspektoriumi. 1931–1934 m. Jurbarko, 1934–1936 m. Rõkiškio gimnazijų 
direktorius (todėl sūnus Rimantas Antanas – jurbarkietis). Mečislovas Kviklys buvo 
Lietuvos Seimo prezidiumo sekretoriumi, apdovanotas daugeliu garbės ženklų, 
1941 m. birželio 14 d. su šeima buvo ištremtas į Sibirą. 1942 m. liepos 23 d. pa-
tingojo pasitarimo nutarimu Mečislovas Kviklys buvo sušaudytas. Sūnus Rimantas 
Kviklys, baig s Vilniaus miškų technikumą 1951–1956 m. dirbo Švenčionėlių miškų 
ūkio Purveniškių ir Saldutiškio girininkų padėjėju, girininku. Nuo 1957 m. buvo 
Kretingõs miškų ūkio V¸žaičių girininkijos žvalgas, nuo 1959 m. dirbo Šventõsios 
girininku iki išėjimo į pensiją. Rimantas Kviklys – Kretingos rajono garbės pilietis. 
Apdovanotas Vytauto Didžiojo medaliu, Viktoro Bergo premijos laureatas, Lietuvos 
žaliųjų judėjimo apdovanotas „Žaliuoju Angelu“.
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1954 m. į Saldutiškio girininkiją, Švenčionėlių miškų ūkyje, atvyko Stanislovas 
Židonis (1926 05 05). 1949 m. baig s Vilniaus miškų technikumą, 1949–1950 m. 
padirbėj s Švenčionių girininko padėjėju, 1950–1953 m. tarnavo tarybinėje armijoje.

1954 m. susikirto politinio kalinio R. A. Kviklio ir S. Židonio, vėliau būsimo 
Saldutiškio partinės delegacijos delegato Utenõs konferencijoje, darbo keliai Sal-
dutiškio girininkijoje. Po ūkinių ir politinių kivirčų vienas patraukė prie Bãltijos 
jūros, o jaunesnis liko Aukštaitíjoje.

Nors girininkijos administracija buvo įvairiuose privačiuose gyvenamuose 
namuose, 1971 m. (girininkas S. Židonis) buvo įrengta Saldutiškio girininkijų 
sodyba valstybiniame miške prie Saldutiškio miestelio. 

1972 m. S. Židonis persikėlė į Ignalínos miškų ūkio miškus, bitynus ir 
ežerų grožybes. 

Saldutiškio kolūkis su ūkio centru Saldutiškio miestelyje 1964 m. lapkričio 
14 d. LTSR MT potvarkiu Nr. 1578 buvo pertvarkytas į Saldutiškio tarybinį ūkį su 
centru Saldutiškio miestelyje. Lietuvos TSR MT 1948 m. gegužės 6 d. Nutarimas 
Nr. 279 „Dėl miškų priskyrimo tarybiniams ūkiams ir miško ūkio tvarkymo juose“

1. pareigoti Miškų ūkio ministeriją priskirti Tarybinių ūkių ministerijai miškus, esan-
čius tarybinių ūkių teritorijoje, išskyrus miškus, esančius palei tarybinių ūkių išorines ribas.

2. pareigoti Tarybinių ūkių ministeriją
a) organizuoti ir vesti priskiriamuose Tarybinių ūkių ministerijai miškuose pavyz-

dingą miškų ūkį, Miškų ūkio ministerijai vykdant bendrąją priežiūrą ir kontrol  pagal 
suderintą su ja planą;

b) užtikrinti miškotvarkos vykdymą priskirtuose miškuose, o sudaromus miškotvarkos 
išdavoje miškų ūkio planus teikti Miškų ūkio ministerijai tvirtinti;

c) kasmet teikti Miškų ūkio ministerijai jos nustatytais terminais miškų fondo 
statistinės apskaitos žinias, taip pat miškų ūkio priemonių plano įvykdymo ataskaitas; 
ūkinius-finansinius miškų ūkio parduotuosiuose tarybiniams ūkiams miškuose planus – 
atitinkamiems finansų organams.

3. Nustatyti, kad
a) miškų kirtimas Tarybinių ūkių ministerijai priskirtuose miškuose vykdomas dy-

džiais, neviršijančiais apskaitinio miško kirtimo ploto, o gaunamą iš visų rūšių kirtimų 
medieną sunaudoja Tarybinių ūkių ministerija, įskaitydama ją į išskiriamus jai fondus;

b) miškų plotus išvalyti ir juos pervesti į kitą naudmenų rūšį leidžiama tik nusta-
tytąja tvarka, Vyriausybės leidimu;

c) Tarybinių ūkių ministerijos tarybiniams ūkiams paliekama pirmenybės teisė nau-
dotis ganyklomis ir šienaujamais plotais, taip pat miško kirtimo fondui gauti miškuose, 
kuriuos tarybiniai ūkiai perdavė Miškų ūkio ministerijai;

d) atsakomybė už priskirtų Tarybinių ūkių ministerijai miškų išsaugojimą uždedama 
Tarybinių ūkių ministerijos tarybinių ūkių ir tarybinių ūkių trestų direktoriams. 

Šis nutarimas buvo taikomas iki tarybinio ūkio likvidavimo. Tarybinio ūkio 
valdyba paskyrė savo eigulį Kazį Kazlauską (materialiai atsakingą) nuo 1964 m. 
gruodžio 29 d., Saldutiškio girininkijoje vadovo postą 1972 m. užėmė Mindau-
gas Petras Rudokas, gim s pokario metu Utenojê. Baig s Utenõs 2-ąją vidurin , 
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1968–1972 m. Lietuvos ŽŪA MŪF tapo Saldutiškio girininku ir miestelio nuolatiniu 
gyventoju. Darbo metais iki pensijos Saldutiškio girininkijoje ir Saldutiškio seniū-
nijoje bei parapijoje buvusios ir buv s Saldutiškio vid. m-klos mokyklinės girinin-
kijos girininkas organizavo per 250 ha miško kultūrų, 0,9 ha daigynų sodinimą. 
Išugdyta per 250 ha jaunuolynų, įrengtos 5 laikinos poilsiavietės. Apdovanotas 
Gamtos apsaugos komiteto Miškų ūkio ministerijos garbės raštais. M. P. Rudokui 
1980 m. suteiktas III, 1982 m. – II, 1991 m. – I klasės girininko vardas. Plačiau 
apie Karvelių ir Rudokų giminių praeitį nuo VIII a. iki mūsų dienų rašoma 
brolio Jono Rudoko išleistoje knygoje „Mes – kilmingi žmonės. Protėvių pėdsakų 
ieškojimas“ (Vilnius  Gairės, 2007).

Saldutiškio girininkijos miškai (be Kemešio girios) įeina į didžiausią Lie-
tuvoje – Labanoro regioninį parką, įkurtą 1992 m., siekiant išsaugoti, tvarkyti ir 
racionaliai naudoti gamtos ir kultūros paveldą bei rekreaciniu požiūriu vertingus 
Rytų Aukštaitijos kraštovaizdžio kompleksus.

Pagal Lietuvos TSR LKT 1945 m. liepos 19 d. Nutarimą Nr. 376 „Dėl Lie-
tuvos, TSR miškų fondo suskirstymo I grupės  c) žaliųjų zonų miškus Lietuvoje 
37 999 ha. Labanoro urėdijoje (dabar Utenos) Saldutiškio miške žalioji zona apie 
miestą (miestelį) plotas 300 ha. Miškininkai nežino iki šios dienos ir vyko ištisinius 
kirtimus (prie senųjų kapinių miestelyje, Trinkūnų kaimo kapinių – jau miestelyje). 

Saldutiškiečiai – miškininkai svetur
Aloyzas Deveikis gim. 1960 10 08 Labanore. 1975 m. baigė Labanoro 
aštuonmet , 1978 m. – Saldutiškio vid. m-klą, 1981 m. – Kauno miškų 
technikumą. Dirbo Labanoro girininkijoje, nuo 1989 m. – Žeimenos 
girininkas.

Bronislovas Deveikis gim. 1944 08 24 Utenos r., Pučkoriškių k. 
(brolis Dainius eigulys). 1964 m. baigė Kauno miškų technikumą. 
Dirbo Utenos miškų ūkyje, Miškų ūkio ir miško pramonės minis-
terijoje. 1977 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, nuo 1981 m. 
pradėjo darbą Pataisos reikalų departamente prie VR ministerijos. 

Petras Galgatavičius gim. 1947 01 27 Utenos r. (Švenčionėlių r.), 
Paaistės k. 1965 m. baigė Saldutiškio vid. m-klą, 1975 m. – LŽŪA 
MŪF. Visą laiką dirbo žemės ir miškų ūkio m-jos sistemoje.

Stanislovas Guobis gim. 1935 10 01 Molėtų r., Pånatryčio k. 1954 m. 
baigė Saldutiškio vid. m-klą, 1959 m. – LŽŪA MŪF. Dirbo Biržų, 
Kaišiadoriÿ miškų ūkiuose, Lietuvos MŪ ir MP ministerijose.

Daiva Kiminienė (Mateikaitė) gim. 1964 02 14 Utenos r., Saldutiš-
kyje. 1982 m. baigė Linkmenų vid. m-klą, 1987 m. – LŽŪA MŪF. 
Nuo 1991 m. dirbo Aukštaitijos nacionaliniame parke.

Violeta Kuprienė (Židonytė) gim. 1950 09 29 Labanore. 1968 m. 
baigė Saldutiškio vid. m-klą, 1973 m. – LŽŪA MŪF. Dirba Anykščių 
miškų urėdijoje.
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Juozas Maciulevičius gim. 1946 03 08 Utenos r. (Švenčionėlių r.), 
Stasiūnų k. 1965 m. baigė Kauno miškų technikumą. Dirbo įvairiose 
Vilkijõs ir kt. Kauno r. miško pramonės ir valstybinėse įstaigose.

Jonas Algirdas Mateika gim. 1938 06 02 Molėtų r., Vaikšt¸nų k. 
1953 m. baigė Saldutiškio vid. m-klos 7 kl., 1957 m. – Vilniaus 
miškų technikumą. Pradėj s dirbti Švenčionėlių miškų ūkyje, nuo 
1967 m. – Li¹kmenų girininkijos šeimininkas.

Dalia Pelėdienė (Pelurtytė) gim. 1964 03 27 Utenos r., Palsodės k. 
Mokėsi Saldutiškio vid. m-kloje. 1982 m. baigė Kauno miškų techni-
kumą. Nuo 1982 m. – Švenčionėlių, Utenos miškų ūkio darbuotoja.

Vanda Skališienė (Sukarevičiūtė) gim. 1947 10 09 Utenos r. (Švenčio-
nėlių r.), Stasiūnų k. 1965 m. baigė Saldutiškio vid. m-klą, 1969 m. – 
Kauno miškų technikumą. Nuo 1969 m. dirbo Telšių miškų ūkio 
sistemoje. Nuo 1995 m. Eigi»džiuose ūkininkauja.

Antanas Šinkūnas gim. 1952 04 27 Utenos r., Výžių k. 1971 m. baigė 
Kauno miškų technikumą. Nuo 1971 m. Utenos miško pramonės 
ūkio Paviliškio, Mínčios ir 1974–1976 m. Saldutiškio girininkijose. 

Mečislovas Albertas Trinkūnas gim. 1931 01 06 Utenos apskr., 
Linkmenų vls., Trinkūnų k. Mokėsi Saldutiškio pradinėje m-kloje, 
Utenos „Saulės“ gimnazijoje. 1954 m. baigė LŽŪA MŪF. Po studi-
jų Ukmergės, Širvintų, Varėnos, Kazlÿ Rūdõs, Kauno miškų ūkio, 
kombinato vadovaujantis darbuotojas. 1991 m. išėjo į pensiją.

Vytautas Ulčickas gim. 1937 10 30 Utenos r., Kovynės k. 1945 m. 
mokėsi Lyginiškio prad. m-kloje, 1957 m. baigė Saldutiškio vid. mo-
kyklą. 1964 m. neakivaizdiniu būdu baigė Kauno miškų technikumą. 
Per visą darbo laiką dirbo Utenos miškų ūkyje įvairiose pareigose.

Valentinas Žiezdrys gim. 1951 11 23 Utenos r. (Švenčionėlių r.), 
Vajìlių k. Mokėsi Paąžuoliÿ prad., Saldutiškio vid. m-kloje. 1974 m. 
baigė Kauno miškų technikumą. Visą darbin  veiklą atidavė Jonavos 
miško pramonės įmonėse.
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Labanoro (Saldutiškyje) miškų urėdija
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Po Pirmojo pasaulinio karo Lietuvos miškai su durpynais ir vandenimis 
buvo valdomi Žemės ūkio ministerijai priklausiusio Miškų departamento. Vietos 
miškams administruoti 1919 m. įsteigtos pirmosios miškų urėdijos. Urėdija tapo 
gamybiniu administraciniu Lietuvos miško ūkio vienetu, kuris gyvavo Lietuvoje 
1919–1947 metais. Vadovas vadinosi urėdu (urėdninku). Šis pareigūno pavadinimas 
nukopijuotas iš VI– I  a. Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos dvarų ir pareigūnų, 
perimtas dar iš Lenkijos. Jų būstinės buvo valdiškose sodybose arba nuomojamose 
patalpose. Urėdijoms vadovavo miškų urėdai. staiga turėjo sekretorių, buhalterį, 
1–2 raštininkus. Urėdijos rūpinosi miškų apsauga, priežiūra, atkūrimu ir naudo-
jimu. Vienai urėdijai priklausė apie 20 000 ha miškų. Kiekviena jų buvo suskirs-
tyta į 5–10 girininkijų. Jų paskirtis – miško apsauga nuo gaisrų, pažaidų, ligų ir 
kenkėjų, miško želdinimas, medynų ugdymas, miško ruoša, ūkininkavimo kitų 
žinybų miškuose kontrolė. Girininkijoms vadovavo girininkai. Buvo girinininkų 
ir be girininkijų. Jie ėjo įvairias pareigas miškų urėdijose. Teritoriniai girininkijų 
padaliniai – eiguvos. Joms vidutiniškai teko po 400 ha miško, kurį prižiūrėjo 
eigulys  saugojo nuo savavališko kirtimo, medienos grobstymo, gaisrų, brakonie-
riavimo, neteisėto šienavimo, ganymo ir kitų pažaidų. Eiguliai veikė kaip miško 
policijos pareigūnai. Miškų administracija dėvėjo specialią uniformą. Girininko ir 
eigulio pareigybių pavadinimus pasiūlė Miškų departamento direktorius Povilas 
Matulionis. Labanóro miškų urėdija įsteigta 1920 m. Bet nuo sausio 1 d. pradėjo 
dirbti tik sargas. Atlyginimų lentelėje nuo sausio 1 d. joje įrašytas eigulys Kazys 
Baranauskas. Liepos 18–20 d. priimti dar 8 eiguliai. Nuo rugsėjo 15 d. pradėjo dirbti 
raštvedys Adomas Baranauskas, nuo spalio 1 d. – girininkas Kazys Dambrauskis.

Pirmaisiais metais po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kai kurios urė-
dijos veikė labai trumpai arba įsakymu buvo neįformintos, arba net nepradėjo 
veikti. Daugeliui urėdijų buvo suteikti apskričių ar kitų gyvenviečių vardai, nors 
jų kontoros įkurdintos kitose vietovėse. Taip atsitiko ir su Labanoro urėdija, kuri 
buvo vadinama Labanoro – Saldùdiškyje – urėdija (iki 1925 m.). Nuo 1925 m. 
Saldùdiškis vadinamas Saldutiškiu. Paskutinis iš Saldutiškio dvaro savininkų Me-
čislovas Jaloveckis 1939 m. rugsėjo 4 d. rašė Prezidentui  

„1920 metais, užėjus bolševikams Lietuvon, aš buvau priverstas pasitraukti iš Lietuvos, 
saugodamas savo gyvyb , kaipo buv s vienas iš stambiųjų Lietuvos dvarininkų.“ 

Vietiniai gyventojai saugojo buvusio dvaro sodybos pastatus. Būsimos urėdijos 
pastate 1921 m. rugsėjo 17 d. pradėjo veikti įsikėlusi Saldudiškio dvikomplektinė 
pradžios mokykla. Po pirmųjų metų mokykla išsikėlė, pusrūsinius kambarius pa-
likdama urėdijai. Mokykla įsikūrė (laikinai) centrinių rūmų šiaurės vakarų fligelyje.

Labai trūko miškininkų specialistų. Tik 1921 m. Panevėžyje įkurti 6 mėnesių 
kursai su 2 metų praktika miškų darbuotojams rengti, nuo 1924 m. perorganizuoti 
į miško technikų mokyklą (iki 1926 m.), nuo 1927 m. įkurta aukštesnioji miškų 
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mokykla Alytujê. Todėl pirmieji urėdai buvo atsitiktiniai. Urėdų sąrašuose randame 
Vaclovą Oginskį (1921) ir Joną Trampedaką (1921). Nuo 1921 m. gegužės 12 d. 
Labanoro miškų urėdu paskirtas Dimitrijus Lomtevas, prieš tai (1920) dirb s Miškų 
departamento miškotvarkos matininku. Labanoro (Saldudiškyje) urėdijoje 1921 m. 
buvo 6 girininkijos  Labanoro, I¹turkės, Jõniškio, Baltådvario, Li¹kmenio, Paviržinių.

1924 m. Miškų departamento direktoriaus atsiųstas raštas Labanoro miškų 
urėdui  

„Tenka girdėti nusiskundimų, kad Tamstos pavaduotojas p. Dailydė, nors ir privačiais 
reikalais, kalba su Tamsta rusiškai. Kyla baimės, kad įpratimas vartoti svetimą kalbą ne-
pereitų Urėdijos raštinėn ir girininkų oficialiems pokalbiams. Valstybinės kalbos neigimas 
ir kitas protegavimas, ypač tarp valdininkų, nors ir privačiais reikalais, yra negeistinas 
ir nepatinka pašaliniams žmonėms.

Manau, kad šį trūkumą tamsta tuoj pašalinsite ir neteks dėl jo daugiau girdėti 
nusiskundimų.“

Po urėdo svarstymo norisi paminėti Paviržinių girininkijos Saldutiškio eigulį 
Kazimierą Baroną, perėmusį pareigas nuo 1921 m. liepos 13 d. Žemės ūkio ir 
valstybės turtų ministerijos Miškų departamento skyrimu. Prieš tai, nuo 1908 m. 
rugsėjo 30 d., jis dirbo pas dvarininką B. Jaloveckį miško – lauko sargu. Dar tais 
pačiais 1924 m. urėdas gavo iš Miškų departamento pavedimą  įdarbinti eiguliu 
be eiguvos kokiam nors girininkui pabėgėlį iš okupuotos Lietuvos A. Jauniškį. 
D. Lomtevas vėliau buvo paskirtas Joniškio girininku, nuo 1932 m. – Bíržų miškų 
urėdijos Vabalni¹ko girininku Žurnale. „Mūsų girios“ 1935 m. nr. 3 buvo išspaus-
dintas jo atsisveikinimas „Iš miškų išeinant.“ Ištarnav s valstybės miškuose daugiau 
kaip 14 metų (1920–1934) ir apleisdamas juos dėl ligos, jis padėkojo viršininkams 
už kantryb  ir paramą, palinkėjo miškininkams sėkmės. 

Baigiantis Pirmajam pasauliniam karui, miškų apsauga buvo pašlijusi, todėl 
buvo dedama pastangų ir skiriama lėšų miškų naikinimui stabdyti. Tuometiniai 
vadovai  Ministras Pirmininkas Augustinas Voldemaras, žemės ūkio ir valstybės 
turtų ministras Juozas Tūbelis ir Miškų departamento vedėjas Povilas Matulionis 
pareikalavo, kad Miškų departamentas globotų ir valdytų visus Lietuvos teritorijoje 
esančius miškus kaip tautos turtą, sustabdytų miškų naikinimą.

Nedelsiant įvesta ir nenusavintų miškų valstybinė priežiūra 1919 m. vasario 
4 d. įsakymu, pasirašytu Ministro Pirmininko pavaduotojo J. Vileišio ir vidaus 
reikalų ministro J. Tūbelio. sakyme rašoma  

„Pasirodžius, kad kame nors priežiūra miškui apsaugoti nepakankama, valstybė ima mišką 
savo globon. Miškams augant ir prieš karą miškais buv s plotas negali būti dirvonams 
plėšiamas arba kitokiu būdu mažinamas. Kas šiam įsakymui nusižengia, yra baudžiamas 
penkeriopai, negu išgadinto miško vertė.“

Prie Miškų departamento buvo įsteigta Miškų tausojimo komisija privatiems 
miškų reikalams svarstyti (1925).
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1925 m. sąmatoje daugiausia išlaidų numatyta  miškams saugoti, tvarkyti, 
pavojams pašalinti, biržėms, medžiams matuoti ir taksuoti, miškams apželdinti, 
tvoroms tverti ir grioviams kasti, jaunam miškui retinti, keliams tiesti ir taisyti 
valdiškuose miškuose. Tarnautojai, be pagrindinės algos, gaudavo priedų  švenčių, 
trimečius, vaikų ir aukštojo mokslo. Be to, buvo mokami kelpinigiai, dienpinigiai, 
kėlimosi pašalpos. Miškų apsauga gerėjo valstybiniuose miškuose. Tai rodo 1926 
ir 1937 m. duomenys (Lietuvoje).

1926 m. surašyti 24 089 protokolai, iškirsta 35 965 m3 medienos – kaltininkai 
susekti. Surašyti 7 123 protokolai, iškirsta 14 480 m3 medienos – kaltininkai nesu-
sekti. 1937 m. surašyta 13 641 protokolas, iškirsta 11 695 m3 medienos – kaltininkai 
susekti, o iš 3 619 surašytų protokolų iškirstos 2 138 m3 medienos – kaltininkai 
nesusekti. Per dešimtmetį nusikaltimų labai sumažėjo.

1925 m. pradžioje Labanoro miškų urėdu paskirtas vokietis Fridrikas Šileris, 
buv s privataus dvaro prievaizdas. Ved s, turėjo mažamečius sūnų ir dukterį. 
Kalbėjo lietuviškai.

1925 m. išparceliuotas Saldutiškio dvaras. Dalis jo žemės, pastatų numatyta 
ir urėdijai. Tačiau pastatai buvo išnuomoti. Miškų departamentui apie 17 ha že-
mės ir 5 pastatai oficialiai parduoti 1926 m. rugpjūčio 11 d., bet urėdija trobesiais 
naudojosi nuo 1922 m. – mokyklai išsikėlus.

Pastatai Ilgis Plotis Aukštis Vertė, Lt

Akmeninis gyvenamasis namas 20,6 12,0 3,4 6 000

Akmeninis tvartas 30,0 8,9 2,5 1 500

Medinis barakas 26,4 8,5 2,4 300

Medinė daržinė 22,2 9,4 3,2 600

Medinė pirtis 7,8 6,3 2,4 300

Visi pastatai buvo dengti malksnomis (gontais). Akmeninių statinių ir dar-
žinės būklė buvo gera, pirties – vidutinė, barako – bloga.

Be to, buvo perduota 150 obelų, 32 slyvos, 6 kriaušės. rašyti ir augantys 
medžiai  14 liepų, 34 žilvičiai, 2 uosiai, 1 beržas, 6 drebulės.

1925 m.  
išparceliuotas  
Saldutiškio dvaras. 
Utenos kraštotyros 
muziejaus nuotr.
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Urėdijai esant Saldutiškyje, 5 jos tarnautojai panoro gauti sklypus mieste-
lyje. Žemės reformos valdyba 1927 m. sklypus paskyrė urėdui, jo pavaduotojui, 
buhalteriui, sekretoriui ir sargui. Bet 1932 m. Žemės reformos departamento di-
rektoriaus patvirtintame sąraše liko  pavaduotojas Vincas Dailydė ir sekretorius 
Mykolas Jatautis, buhalteris Vincas Julius Bytautas, nes kiti jau buvo išvažiav  
iš Saldutiškio.

Daugiausia miško medžiagos iš Labanoro miškų pirko Lietuvos geležinkelių 
valdyba. Uždarbiavo ne tik miško darbininkai, bet ir uogų, grybų rinkėjai. 1929 m. 
per 4 mėnesius per Saldutiškio geležinkelio stotį buvo išvežta 73 470 kg mėlynių 
ir bruknių, 21 700 kg grybų. Už 1 kg mėlynių mokėta 25–35 centai, bruknių – 
35–45 centai, grybų – 50–60 centų. Vidutinis rinkėjos uždarbis – 4–5 litai per 
dieną. Uogos ir grybai buvo eksportuojami į Vokietiją, dalį mėlynių sunaudodavo 
Anykščiuosê. 1930 m. išvežta 57 675 kg šviežių grybų (bobausių ir voveraičių). 
Už 1 kg voveraičių mokėta iki 2 Lt. Grybai pakuoti į balaninius krepšelius po 
5–6 kg. Krepšelius pynė vietiniai gyventojai, gaudami po 30–35 centus už krepšelį.

1934 m. uogų neeksportavo, todėl jos atpigo. Už 1 kg mėlynių mokėjo 
10–13 centų. Jas veždavo į Kauną vyno gamybai. Rinkėja per dieną uždirbdavo 
tik 1,4–1,7 lito. 

1930 – ieji buvo vadinami Vytauto Didžiojo metais. Ta proga Labanoro 
miškų administracija ir vietos gyventojai sumanė 45 ha Saldutiškio miškelį pa-
vadinti Vytauto Didžiojo mišku. Miškų departamentas šiam sumanymui pritarė. 
Tų metų rugpjūtį patirtos dvi netektys  valydamas revolverį, vyresnysis eigulys 
Juozas Deveikis persišovė pilvą ir po operacijos Kaune mirė. Buv s Laukagalio 
girininkijos Peršokšnos eiguvos eigulys Juozas Juknevičius, apie 80 metų amžiaus, 
birželio sekmadienį padėjo gesinti pušyno gaisrą. Pavargo, sukaito, susirgo ir mirė, 
ištarnav s be pertraukos 52 metus.

Urėdijos miškai buvo gerai saugomi. Gaisrų kildavo nedaug. 1934 m. kilo 
12 gaisrų (iš jų 2 padegimai), išdegė 15,8 ha, nuostolis 976 Lt. 1938 m. gegu-
žės mėn. buvo 4 gaisrai, iš jų didžiausias – Linkmenų girininkijoje, išdegė 8 ha 
miško. 1939 m. kilo 2 gaisrai, išdegė 1,3 ha, nuostolis – 43 Lt. 

Nuo 1934 m. pradžios Labanoro–Aisetõs girininkija pavadinta Kiauneliškio, 
Labanoro–Laukagalio girininkija pavadinta Labanoro girininkija, įsteigta nauja 
Aisetos girininkija. 1938 m. liepos 1 d. sudaryta Stírnių girininkija, jos girininku 
paskirtas Albinas Degutis.

Labanoro miškų urėdija

Girininkijos s rašas   m

Eil. Nr. Pavadinimas Miškų (ha) Ežerų (ha) Iš viso (ha)

1. Pavyžinčio 2 013,5 646 2 659,55

2. Linkmenų 2 381,0 1 177 3 558,0

3. Baltadvario 1 550,0 632 2 182,0

4. Stirnių 1 683,7 1 211 2 894,7

5. Aisetos 1 863,7 672 2 535,7
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Eil. Nr. Pavadinimas Miškų (ha) Ežerų (ha) Iš viso (ha)

6. Labanoro 3 070,3 187 3 257,3

7. Kiauneliškio 4 089,8 201 4 290,8

8. Baranavos 2 313,6 101 2 414,6

9. Inturkės 2 518,0 2 133 4 651,0

10. Dubingių 2 225,0 1 001 3 226,0

23 708,6 7 961 31 669,6

Labanoro miškų urėdijai 1930 m. metinė kirtimo norma buvo 50 000 kiet-
metrių. Vėliau ji padidinta iki 60 000. Tik nuo 1938 m. norma sumažinta iki 
28 000 kietmetrių. Iki tol vietos reikmėms buvo skiriama 20 000–35 000 kietmetrių.

Urėdijos darbuotojai, be tiesioginio darbo, švietė visuomen  skaitė paskaitas 
mokiniams, miestelėnams apie miškų reikšm , propagavo jų apsaugą. 1937 m. pa-
vasarį surengė medelių sodinimo dieną. Buvo apsodintos 5 sodybos. Visi medeliai 
prigijo. Urėdo ir Saldutiškio šaulių būrio vado iniciatyva 1938 m. balandžio mėn. 
liepaitėmis ir eglučių gyvatvore apsodintas apie Tautos namus esantis sklypas. 
Pasodinta medelių palei gatv . Sodino pradžios mokyklos vyresnieji mokiniai, 
jaunieji ūkininkai. Urėdo A. Kaškausko vadovavimo laikotarpiu mokiniai padėjo 
sodinti mišką. Tačiau ne viskas vyko sklandžiai. Geležinkelių valdyba daugiausia 
supirkdavo apdirbtą medieną ir gabendavo per Saldutiškio geležinkelio stotį.

Tarpukario Lietuvoje galiojo carinės Rusijos miškų statutas, kuris nebuvo 
išverstas į lietuvių kalbą. Po 1918 m. išleista daug įstatymų, nutarimų ir Miškų 
departamento aplinkraščių, kurie iš dalies keitė arba papildė Miškų statutą. 1939 m. 
imtasi ruošti savą miškų statutą, bet...

1940 m. liepos 22 d. paskelbta Lietuvos Liaudies Seimo deklaracija. Pagal 
ją žemė ir miškai yra visaliaudinė nuosavybė. Iš privačių savininkų valstybės 
naudai paimti didesni kaip 10 ha miškai ir tie, kurie ribojosi su valstybiniais, 
apsauginiai miškai.

Kaip ir visai Lietuvai, taip ir urėdijai 1941 m. buvo tragiški. Tais metais 
ištremti į Sibirą  Dubingių girininkas Adolfas Bieliūnas (1888–1942), Linkmenų 
girininkas Mykolas Borisevičius (1898–1942), Aisetos girininkas Emilis Malvica 
(1897–1942), Baltådvario girininkas Eustachas Sacevičius (1902–1942), Baranavõs 
girininkas Martynas Salminas (1896–1942). Kaip matyti iš mirties metų, visi jie 
žuvo, pavyzdžiui, A. Bieliūnas mirė tardomas, E. Sacevičius sušaudytas.

Apie 1942 m. tragiškai baigėsi ančių medžioklė. Per ją mirtinai susižeidė 
jaunas girininkas. Palaidotas Saldutiškio kapinėse.

Vokiečių okupacijos metais galiojo prieškariu priimti teisės aktai. Miškų 
administracijos leidžiami aplinkraščiai reguliavo miško medžiagos gamybą ir jos 
tiekimą, t. y. miško kirtimą, ištraukimą, išvežimą, medienos asortimentą, apskaitą, 
tarnautojų ir darbininkų darbo atlyginimus ir kt. pač reguliavo medienos teiki-
mą karo pramonei. 1942 m. įvesta prievolė malkoms gaminti. Vietos poreikiams 
malkų skyrimui reguliuoti 1942 m. rugsėjo 1 d. patvirtintos Malkų paskirstymo 
taisyklės, t. y. malkų pardavimo vietos poreikiams normos kt.

(t sinys)
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Norėdama prie miško želdymo pritraukti daugiau samdomų darbininkų, 
Miškų ūkio generalinė direkcija nutarė nuo 1943 m. už 1 ha apželdinimą duoti 
kietmetrį miško medžiagos.

Gyvulių ganiava buvo apribota (1930–1932), vėliau visai uždrausta (1936). 
1943 m. vasario 15–22 d. buvo nustatyta, kur galima leisti ganyti gyvulius miš-
kuose, želdinti, apribotas jų skaičius tam tikruose plotuose. Už galvijų ganymą 
miške vietoj piniginio atlyginimo gyvulių savininkams reikėjo želdinti mišką  už 
1 galvijo ganymą dirbti 6 dienas, už prieauglį – 3 dienas. Prisiminkime, kad 
prieškarinėje Lietuvoje (1928 m. dokumentai) valdiškuose miškuose buvo leidžiama 
ganyti tiems, kurių žemė ribojosi ir turėjo ne daugiau kaip 12 ha, ir tiems, kurie 
turėjo daugiau kaip 3 ha, bet žemė nesiribojo.

Leista ganyti dideliame miške arba pelkėse. Jei miške karvė galėjo pasiekti 
medelių viršūnes, ganyti neleisdavo. Ganymui reikėjo gauti leidimą ir išsipirkti 
bilietą. Metinis bilieto mokestis – 3 Lt. Eiguliams buvo leista ganyti nemokamai.

„Mūsų girių“ 1943 m. korespondentas Rimgaudas siūlo  

„Ar nereikėtų pakeisti Labanoro miškų urėdijos pavadinimą į Saldutiškio. Pats Labanoro 
bažnytkaimis yra Saldutiškio valsčiuje, o urėdijos būstinė – Saldutiškio miestely. Be to, 
bent  girininkijos (iš 10) būstines turi Saldutiškio valsčiuje.“ 

Deja, artėjant frontui, 1944 m. liepos pradžioje urėdija evakuota. Pirmaisiais 
pokario metais galiojo Tarybų Sąjungos teisės aktai. Kai kurie nebuvo išversti į 
lietuvių kalbą. Daugeliu atvejų buvo kartojami sąjunginės teisės aktai jų nekeičiant, 
nors jie ir neatitikdavo Lietuvos sąlygų.

Žymesni miškininkai, dirb  Labanoro miškų urėdijoje

Stanislovas Aleknavičius (1902–1946), pirmas Lietuvoje grybų tyrėjas 
ir augintojas. 1928 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų 
ūkio fakultetą. 1930–1931 m. Labanoro urėdijos Pavižinių (Pavyžin-
čio) girininkas. 1931–1944 m. urėdų pavaduotojas, urėdas. 1944 m. 
ištremtas į Sibirą. Ten Intoje mirė.

Jonas Gelažavičius (gim. 1921), miškininkas, kraštotyrininkas, Vil-
niaus, Kauno miškų technikumų dėstytojas. Daug įvairių eksponatų 
dovanojo muziejams, juos rėmė. Išleido knygelių. Apie 1943 m. buvo 
Labanoro miškų urėdijos girininkas.

Petras Naudžius (1885–1972), miškininkas praktikas. Carinės pries-
paudos laikais rūpinosi lietuviška spauda. 1909–1913 m. gyveno 
Amerikoje. Labanoro miškų urėdijoje 1922 m. buvo urėdo pavaduo-
tojas. Ilgametis Suvalkijos krašto girininkas.

Justinas Piliponis (1907–1947), vienas nuotykinės ir detektyvinės 
lietuvių literatūros pradininkų. Labanoro miškų urėdija buvo bene 
pirmoji jo darbovietė. Čia jis 1926 m. gegužės ir birželio mėnesiais 
dirbo sekretoriumi. Vėliau – Marijampolės, Kaišiadorių miškų urė-
dijose, Kėdainių apskrities vartotojų kooperatyve. Sekdamas Vakarų 
Europos detektyvine ir nuotykine literatūra parašė intriguojančių 
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siužetų apsakymų ir romanų („Amžinas žydas Kaune“, „Kaukolė 
žalsvame lagamine“, (abu 1934) „SOS 123 oro eskadrilė“, (1936) 
„Maceikų kraujas“, „Vampyras iš Brijači pilies“, (abu 1939).

Antanas Rubikas (1896–1981), vienas žymiausių Lietuvos miškinin-
kų mokslininkų ir pedagogų. 1927 m. baigė Dotnuvos žemės ūkio 
akademijos Miškininkystės skyrių. 1929–1931 m. Labanoro miškų 
urėdo pavaduotojas. Po to – Alytaus aukštesniosios miškų mokyklos 
ir mokomosios miškų urėdijos mokytojas bei miškų urėdo pava-
duotojas. Vilniaus universiteto Miškų mokslų fakulteto dėstytojas. 
Pradėjo ir plėtojo naujus Lietuvoje mokslus – miškų kainojimą ir 
miškų statistiką. Išleido vadovėlį. 1945–1958 m. tremtinys.

Vladas Štuikys (gim. 1898), vienas pirmųjų miškininkų, po Pirmojo 
pasaulinio karo įsitraukusių į miškų ūkio atkūrimą. 1924 m. baigė 
Dotnuvos žemės ūkio technikumo Miškininkystės skyrių (baigimo 
pažymėjimą gavo 1933 m.). 1927 m. paskirtas Labanoro miškų II 
eilės urėdu. Už uolų ir sąžiningą miškininko darbą Prezidentas 
1931 m. apdovanojo III laipsnio Gedimimo ordinu. Už labai gerą 
miškų atželdimą žemės ūkio ministras 1936 m. pareiškė padėką. 
1937 m. paaukštintas į I eilės urėdą. Lietuvai atgavus Vilniaus 
kraštą, V. Štuikys 1939 m. pabaigoje paskirtas Švenčionėlių miškų 
urėdu. Nuo 1944 m. ėjo įvairias pareigas Kėdainių miškų urėdijoje. 
1961 m. išėjo į pensiją. Iš visų Labanoro miškų urėdų V. Štuikys 
dirbo ilgiausiai.

Labanoro miškų urėdai
Vaclovas Oginskis, 1921
Jonas Trampedakas, 1921
Dimitrijus Lomtevas, 1921–1925
Fridrikas Šileris, 1925–1927
Vladas Štuikys, 1927–1939
Petras Vadopalas, 1940–1941
Juozas Vitartas, 1941
Adolfas Kaškauskas, 1941–1944.

Urėdų pavaduotojai
Petras Naudžius, 1922–1923
Vincas Dailydė, 1923–1929
Antanas Rubikas, 1929–1931
Algirdas Lutavičius, 1931–1940
Albinas Degutis, 1936–1938
Jonas Baliukas, 1943–1944.

Buhalteriai
Jonas Patalauskas, 1922–1924
Vincas Julius Bytautas, 1924–1930
Alfonsas Stankevičius, 1930–1934
Antanas Vitkevičius, 1934
Pranas Riepša, 1934–1939
Leonas Gaidelis, 1940–1942
Stasys Bakanas, 1943–1944.
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Saldutiškio lentpjūvė
Dainius Guobis

Keistas maršrutas  Labanóro girios miškai ir lentpjūvė Trink¿nų ir Antåkalnio 
kaimų laukuose (apie 6 ha). Ši teritorija yra į pietus nuo Saldùtiškio geležinkelio 
stoties iki A¤seto ežero kranto (per leidžiamą apsaugin  pakrantės zoną). 

Medieną iš Labanoro urėdijos miškų galima išvežti šiaurine, vakarine krypti-
mi.  rytus – gražiausios Žeimenõs ir Neriìs upės, kuriomis medieną būtų galima 
pigiausiai plukdyti žemyn, bet jos užgrobtos okupacinės Lénkijos.

Atsiprašome gražuolį A¤setą, nes jo vandenys (vasarą) ir ledas (žiemą) mums 
leidžia išvežti medieną iš Labanoro urėdijos girininkijų miškų. O kaip tai padaryti  
Sako, jei nori valgyti duoną, užsiaugink pasėtus javus, susimalk, išsikepk duoną. 
Prašau valgyti. Skanu, jei mokėdamas visa tai darei

Einam į Labanoro girią
Labanoro kaimas žinomas nuo 1373–1387 m. Jogaila Labanorą, dalį aplinki-

nių žemių ir miškų užrašė Vílniaus vyskupijai. 1429 m. Vytauto dekretu Aiseto 
ežeras padalijamas pusiau kunigaikščiui Giedraičiui ir Vilniaus vyskupijai. Tai 
buvo tuomet, o mes lendame į Labanoro urėdijos valdas dabar. O kas tie mes  
Mes – Lietuvos geležinkelių valdybos ūkio tarnybos miškų eksploatacijos skyrius. 
Mes perkame nenukirstą mišką kiekvienais metais nuo 5 iki 15 ktm. Tai organi-
zuodavo urėdija. Parduodavo iš varžytinių. Mums parduodavo kvartalais (1 000 ×  
50 m), vadinamais desincinomis.

Kiekvieną nupjautą medį eigulys dar kartą kleimuodavo. Kelmą kleimuoda-
vo iš viršaus, nupjautą medį – iš galo. Nupjautame medyje įmušdavo raid  „E“, 
reiškiančią, kad kirtimas eigulio patikrintas.

Valstybiniam kirtimui skirtuose plotuose šeimininkavo eigulys. Jis kirtimui 
skirtame plote žingsniais atmatuodavo kirtimo plotelį ir pavesdavo jį iškirsti 
3–4 vyrų brigadai. Brigada – žmonių grupelė, dirbanti drauge keletą metų, daž-
niausiai vienos šeimos nariai ar giminės.

Kirtimo įrankius – pjūklą, kirvius, lazdą medžiui paversti – kiekviena brigada 
turėjo savus. Trejetai tarp sav s buvo pasiskirst  darbais  du pjauna, trečias šakas 
geni. Dirbdami pasikeičia. Jei pripjauna daug medžių ir vienas nespėja genėti, – 
geni visi trys. Prieš pjaudami medį gerai jį apžiūrėj , nustatydavo, kurion pusėn 
medis kris  jei medis auga pasvir s, pjaunamas kris į pasvirimo pus , jei vienoje 
medžio pusėje yra daugiau šakų, – kris į šakotesn  pus . Kirtėjai būtinai turėjo 
medžio paspyrimo kartį, kuria pastumdavo įpjautą medį pageidaujama griuvimo 
kryptimi.

Baig  darbą, vyrai apie tai pranešdavo eiguliui. Šis, patikrin s ir suraš s 
nukirstus medžius, vėl žingsniais atmatuodavo naują kirtimo plotą.

Kirtimuose storąsias šakas atskirdavo ir, nukirt  jų viršūnes, o dažniausiai 
to neprireikdavo, parduodavo kaip malkas. Plonąsias sudegindavo. Išsisklaidžiusias 
kirtime šakas surinkdavo metalinėmis šakėmis, kraudavo į krūvas ir padegdavo. 
Po kirtimo iškirstasis plotas turėdav s likti švarus. Nuo kelmų nuskusdavo žiev , 
kad neprisiveistų vabzdžių.
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Mišką kirsti pradėdavo gruodį, kai medžiai apmiršta. Baigdavo kirsti vasa-
rį, vėliausiai kovo mėnesį. Išpjautą mišką reikalauta išvežti iki gegužės 1 d. Po 
gegužės 1 d. įvažiuoti į mišką ir drumsti jo ramybės nebuvo leidžiama. Jei iki 
nurodyto laiko nesuspėdavo išvežti, iškirsti medžiai likdavo kirtime iki ateinančios 
žiemos. Tačiau tai pasitaikydavo labai retai. Miško išvežimą, jo eigą stebėjo eigulys.

Visai kitaip miško kirtimo darbai atliekami šiais laikais. Miškas kertamas 
ištisus metus. Nupjauti medžiai vežami gabaritine technika, minkštais lankais ir 
keliais.

Nupjautus ir nugenėtus medžių kamienus girininko nurodymu supjaudavo 
nurodyto ilgio sortimentais. Darbą prižiūrėjo eigulys arba dažniausiai jis pats 
išmatuodavo sortimentų ilgį, nors daug metų miške dirbantys darbininkai puikiai 
išmanė savo darbą. Eigulys turėjo metro ilgio medin  lystel , kuria išmatuodavo 
sortimento ilgį. Jei didelius plotus kirsdavo kelios medkirčių brigados, matavo 
patys darbininkai – eigulio patikėtiniai. Nedailius kreivokus kamienus pjaustė 
pabėgiams specialiu kirviu – skliutu. Nereikia nubrėžti jokių linijų – specialistai. 
Saldutiškyje specialistais buvo laikomi Adolfas Grabštus (Grapšys) ir Jonas Virvytis. 
Pabėgius tašė čia pat miške, štabeliavo virtinėmis po 50 vienetų.1

Viršūnes skaldė malkoms ir krovė į rietuves, taip tvarkė ir storesnes šakas. 
Supjautų rąstų galuose, greta kleimo ženklo, piršto storio cheminiu pieštuku ei-
gulys užrašydavo rąsto ilgį ir skersmenį. Jei rąsto ilgis 8 m, o skersmuo 33 cm, 
rąsto gale rašydavo  8 ×  33 cm. Taip pažymėti rąstai iki išvežimo likdavo gulėti 
medžio nukirtimo vietoje. Už pavogtus medžius, jei tai pasitaikydavo, turėjo at-
sakyti eigulys.

Tik iškirtus visą birž  ir priėmus kirtimą buvo leidžiama išvežti sortimentus. 
Miško medžiagos išvežimo dieną nustatydavo girininkas. Jis išduodavo medienai 
išvežti orderius, įvertindavo kirtėjų ir miško išvežėjų darbą ir mokėjo atlyginimą.

Žiemą miško medieną – sortimentus vežė vienkinkėmis, specialiai miškui 
įtaisytomis rogėmis. Naudojo dvejas grandine sujungtas roges. Pirmosios rogės, 
prie kurių kinkomas arklys, – didesnės, masyvesnės, antrosios – mažesnės ir 
lengvesnės. Abejų rogių priekinėje dalyje buvo įtaisytos besisukiojančios apie ašį 
kaladės, posūkiuose nukreipiančios rąstus važiavimo kryptimi.

Tarp miško vežikų kildavo nemažai nesutarimų dėl sortimentų, vežikų 
vadintų juostiniais medžiais, išvežimo. Mat Miškų departamentas vežikams atly-
ginimą mokėjo už išvežtą kubatūrą neatsižvelgdamas į išvežimo aplinkybes. Todėl 
kiekvienas vežikas, norėdamas išvežti didesnį medienos kiekį ir gauti didesnį at-
lyginimą, stengėsi krauti į vežimą vežti stambius ir patogius rąstus. Nuo to, kaip 
patogu prie rąstų privažiuoti ir sukrauti juos vežiman, priklausė darbo sparta ir 
atlyginimas. Kiekvienas vežikas stengėsi iš anksto pasižymėti jam patogius išvežti 
rąstus. Rąstus žymėjo taip  pameta glėbelį šieno ant rąsto ar jų krūvos, užmeta 
maišą, keletą rąstų kuolu permeta, rąsto žiev  kirviu pratašo. Atsitikdavo, kad 
vėl atvažiav s į mišką vežikas pažymėtų rąstų nerasdavo (juos išveždavo kiti 
vežikai) arba būdavo sunaikinami žymėjimo pėdsakai. Eigulys Albertas Trinkūnas, 
gim. 1913 m. Vídiškių k., papasakojo atvejį, kai du vežikai dėl pažymėtų rąstų 
taip susipyk , kad vienas kitą kuolu 
užmuš . 1 Saldutiškio mokykla, Utena, 2006, p. 209–211.
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Sortimentai būdavo 6 arba 8 m ir ilgesni. Tokius rąstus vežiman galėdav  
įridenti tik 3 vyrai. Todėl 3 pavieniai vežikai susitardavo ir padėdavo vienas 
kitam pakrauti vežimus.  mišką ir iš miško važiuodavo visi drauge. Kiekvienam 
vežimui išvežti girininkas duodavo orderį. Pakrovus medžius į roges, eigulys or-
deryje užrašydavo išvežamų rąstų numerius. Rąstus vežė į Saldutiškio medienos 
sandėlį arba lentpjūv . Sandėlyje ar lentpjūvėje rąstus tikrindavo pagal atsivežtą 
orderį. Šį orderį pasilikdavo sandėlio vedėjas ir išduodavo naują, kuris atstodavo 
leidimą kitam vežimui.

Miškuose žiemą dirbdavo apie 180 kirtėjų ir apie 300 vežikų. Miško dar-
bininkas per dieną uždirbdavo 3–5 litus, vežikas – apie 6 litus. 1934 m. avižų 
centneriui pabrangus nuo 5 iki 12 litų, pakilus maisto produktų kainoms, ūkinin-
kai buvo nepatenkinti, kad už 1 kietmetrio nugabenimą į Saldutiškį mokama tik 
6 litai, paskelbė streiką. Mėginta pasitelkti streiklaužius. Bet streikuojantieji pasto-
davo kelią, supjaustydavo pakinktus. sikišo policija, bet streikas t sėsi. Pagaliau 
darbdaviai nusileido ir pakėlė atlyginimą iki 8 litų už kietmetrį. Vasarą medžiai 
buvo plukdomi sieliais, žiemą – vežami arkliais ir geležinkeliu. Atplukdytiems 
rąstams iš Aiseto ežero ištraukti buvo įrengtas elevatorius.

Nuo ežero iki geležinkelio atšakos rąstus veždavo vagonėliais. Žmonės pri-
simena, kad vagonėlius tempdavo baltas arklys. Maždaug nuo Trinkūnų kaimo 
kapinių iki Antakalnio ir Trinkūnų kaimų žemių ribos geležinkelininkai nutiesė tą 
atšaką. Prie jos kraudavo medieną, kol atvažiuodavo vagonas. Rašeivos rašė, esą 
medieną suveždavo prie Saldutiškio geležinkelio stoties (1923 m. apie 1 500 ktm). 
Atšakos ilgis nuo stoties – apie 0,5 km.

Specialistai pagal faktinį darbą ir išlaidas nustatė, kad vežti neapdirbtą 
medieną iki Šventõsios upės Anykščiuosê, plukdyti iki Kauno ar Klaipėdos arba 
vežti iki Pånevėžio ir perkrauti į platųjį geležinkelį yra labai brangu.

Lentpjūvėje darbas, nespecialistų požiūriu, paprastas  ant gaterio ratukų 
uždėjai medį, gaterio pjūklai supjovė ir prašom – lentos ar brasai, ko norėti. 

Mūsų duomenimis, 1924 m. lentpjūvė, pradėjusi darbą su vienu gateriu ir 
viena pamaina, turėjo jau apie 35 darbininkus. O iš kur darbininkai, nes pagal 
1923 m. gyventojų surašymą Saludiškio geležinkelio stotyje buvo 3 kiemai su 
15 žmonių, o Saludiškio dvare buvo 8 šeimos su 59 žmonėmis.2

Taigi tada miestelio dar nebuvo.
Arčiausiai geležinkelio stoties (Trinkūnų kaimo žemėje) pirmoji apsigyveno  

Juozo Kaušylo šeima (jis dvare dirbo batsiuviu), vėliau Žemaičio (tikroji pavardė 
Taraškevičius) ir Jadvygos Levickienės šeimos – iš viso 15 žmonių.

Buvusio dvaro pastate, kur anksčiau gyveno tie patys dvariokai činšinin-
kai, dabar palikti nuomininkais  iki 1924 m. Antanas Šimkūnas, Vladas Guiga, 
Mykolas Baltaduonis, Juozas Petkevičius, Juozas Navikas, Antanas Žobas, Silva 
Taraškevičius, Kazys Baronas – visi su šeimomis (59 žmonės).

Nutarė statyti lentpjūv  prie šios geležinkelio atšakos – pirminiam medienos 
apdirbimui. Lentpjūv  ėmėsi statyti (jau 
specialistas) Bronius Brazdys. Lentpjūvė 
darbą pradėjo 1924 m. 

2 Lietuvos apgyventos vietos. Pirmojo visuotino Lietuvos 
gyventojų 192  m. surašymo duomenys, Kaunas, 1925, 
p. 435.
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Brazdys paliko savo lentpjūv  Dåbikinėje (Akmìnės r.) ir Raguvºlėje (Pa-
nevėžio r.). B. Brazdžio biografijos nežinome, bet galime pacituoti prisiminimus  

„Didelės reikšmės Saldutiškio augimui turėjo lentpjūvė. Jos valdytojas Brazdys, „senis“ 
apie 0 metų, milijonierius, supirkinėjo žemes ir išplėtė lentpjūvės ribas nuo Trinkūnų 
kapelių iki V lnakiškės (Antakalnio) kaimo. Buvo trys gyvenamieji namai  viename gyveno 
jis pats. Ten dabar gyvena Kapelinsko Vlado šeima, kitame gyveno darbininkai. Trečias, 
dviaukštis, buvo neįrengtas.

Brazdys netingėjo naktį atsikelti ir patikrinti, kaip dirbam. Jis buvo gerai pažįstamas 
su Uten s apskrities viršininku Jonu Vėlavičium. Teko matyti, kaip Vėlavičius važiuoja į 
savo dvarą S dariškin. Kelias prie lentpjūvės siauras, nes daug vietos skirta sandėliams. 
Viršininkas sako  „Kam susiaurinai kelią “ O Brazdys ir atsako  „Jonai, nebūk švancas, 
pravažiuoju aš, pravažiuosi ir tu.“ Brazdys nesiskaitė su niekuo, visi jam buvo pažįstami, 
nes buvo turtingas. Visas jaunimas dirbo pas jį ir nuo jo priklausė. Kartais užeina jam 
„kokia“ ir sako  „Eik iš darbo “ Ir išvaro, nors nežino žmogus išvarymo priežasties. Arba 
liepia grįžti į darbą ir dirbti. Jį tikrino Bliudžius. Tikrino darbų kokyb , kad gerai būtų 
išpjautos lentos. Jei blogai išpjautos, grąžina ir liepia apmokėti, nes medis yra valdiškas. 
Žmonės vežė iš valdiško miško. Gav  už darbą pinigų, gėrė, todėl Saldutišky buvo tiek 
daug „restoranėlių“.3

Analogiškų pastebėjimų randame ir knygutėje „Dievas kalbėjo paprastumu“. 
Kunigas Antanas Maciulevičius sutiktųjų atmintyje (Kaunas, 1999, p. 77–78). 

Laiškas kun. A. M. be datos, turbūt prof. P. Kraujaliui

„Gerbiamas Kunige Profesoriau
Iš Labanoro miškų... Nors aš nuo-

šaliai laikaus nuo visokios politikos, vargai 
ir nelaimės mano kampelio spiria mane 
pranešti tiems, kurie gali pakelti balsą prieš 

Broniaus Brazdžio 
lentpjūvė 1928 m.

3 Pasakojo ilgametis lentpjūvės darbininkas Pra-
nas Bieliūnas (1909). 1977 m. užrašė Saldutiškio 
vid. mokyklos mokytoja Vanda Laurinavičienė.
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tas neteisybes, kurių liudytoju aš buvau. Taigi kartu su šlamėjimu Labanoro miškų ir 
smalos kvapu te plaukia skundas ir ašaros vargdienių žmonių.

Nuo ketverių metų prisižiūriu gyvenimo sodiečių vargdienių ir kaip skaudu, kad 
šitie vargdieniai baisiai skriaudžiami. Tik vienoj srity paliesiu neteisybes.

Daug žmonių dirba „Geležinkelių miškų eksploatacijoje“. Ta pati ekploatacija, 
mano manymu, labai reikalinga, nes normuoja kainas malkų ir lentų, tik dvasia, kuri 
ten viešpatauja, užmuša viską. Dabar paduosiu sausus faktus, už kuriuos atsakau ir tik 
iš tų laikų, kada krik. demokratai buvo prie valdžios, trokšdamas, kad tas jau daugiau 
nepasikartotų.

Maždaug prieš trejus metus pradėjo darbuotis „Geležinkelių miškų eksploatacija“; 
jos pirmuoju vedėju Saldutiškio rajone, Utenos apskr. buvo p. Miklaševičius, kuris taip 
nesąžiningai elgėsi su žmonėmis, tokia betvarkė buvo, kad daug žmonių, visą žiemą dirb , 
pargrįžo juodi be skatiko namo. Buvo iškelta byla, bet ar kaltininkai buvo nubausti, to 
negaliu pasakyti. Pasekmės – didžiausia valdžios neapykanta.

Ta pati valdyba pasirašė sutartį su žinomu spekuliantu, neišsireikšiu blogiau, 
Brazdžium. Jis pastatė lentpjūv  ir pjauna valdžiai lentas. Nuo to laiko dingo iš mūsų 
padangės ramybė. Gal darbininkai reikalauja pakelti užmokestį arba sutrumpinti darbo 
laiką  Ne, vien tik norėjo, kad jiems kruvinai uždirbtas skatikas būtų atiduotas  Skundas 
Geležink. eksploat. valdybai. Ten penėjo darbininkus pažadais. Nusiuntė skundą „Darbo 
ederacijai“. Tie atsakė, kad duotų teisman. Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje 1925 m. 

tris savaites darbininkai streikavo. Matydamas darbininkų baisią padėtį, maniau – nejau 
negalima rasti teisybės  Pasiimu du darbininku iš lentpjūvės ir važiuoju į Uteną pas 
Darbo inspektorių. Klausiu, ar jam žinoma, kad Saldutiškio lentpjūvės darbininkai jau 
trečia savaitė streikuoja. Jis man atsakė, kad žino. Ar pranešei kam reikia, kad galą pa-
darytų streikui  Pranešiau – atsako. Bet nebūta niekur pranešta. Einu pas Utenos apskr. 
viršininką ir aiškinu vargingą darbininkų padėtį; tam laike ateina ir Darbo inspektorius, 
nes ir jam sąžinė ramybės neduoda...“

Vikaras kun. A. Maciulevičius gyveno tuomet vadinamame Sundùtiškio vnk., 
Saldutiškio vls. Dabar ta vietovė vadinama Pãaisetė I.

Lentpjūvės darbininkai 
1928 m.
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Jis, eidamas į Saldutiškį laikyti mišių ar pamaldų ir atgal (jei nevažiavo 
arkliuku blogu oru), vaikščiojo geležinkelio sankasa nuo pervažos į Trinkūnų k. 
iki Antakalnio (Vilnakiškės) k. Matė lentpjūvės ir visos sistemos darbą, susitikdavo, 
pakalbėdavo su žmonėmis.

Prisiminkime straipsnį „Saldutiškio parapija ir bažnyčia“, kur rašoma, kad 
kun. A. Maciulevičius (1882–1960) likusiuose be šeimininkų dvaro sodybos rūmuo-
se, tikinčiųjų nutarimu, įsteigė koplyčią ir laikė pamaldas. 1923 m. spalio 31 d. 
Laisvosios Vilniaus vyskupijos dalies administratoriumi paskirtas kanauninkas 
Juozas Kukta įsteigė Saldutiškio parapiją. Aptarnauti pavedė klebonui Kazimierui 
Miknevičiui. Laimingi parapijiečiai išsirinko komitetą su Vladu Nasevičiumi, Bal-
traus s. (1988), gyvenusiu Antålamiestės k. (šiauriau nuo Saldutiškio). Jis 1949 m. 
buvo Saldutiškio valsčiaus apylinkės (vienos iš 8) pirmininkas. Taigi, abu vien-
mečiai vadovai – dvasinis ir pasaulinis – rado bendrą variantą spr sti bažnyčios 
ir parapijiečių reikalus.

Rūpėjo rimtas klausimas  kur ir kokiomis sąlygomis gyventi ir kartais pra-
gyventi keliems šimtams darbininkų, dirbančių (sąlyginiu pavadinimu) Brazio ar 
Saldutiškio lentpjūvėje. Žmonės ateidavo, kiti atvažiuodavo į darbą iš kaimų, nuto-
lusių per 10 km į šiaur  – Taurågnai, į pietus – Labanoras, į vakarus – Kùktiškės. 
Rytuose ribojo demarkacinė linija su Lenkija  čia kelio atstumas iki 5 km. 

Pavadinimas „lentpjūvė“ yra sąlyginis  visoje 6 ha teritorijoje miško medieną 
ir gatavą medienos produkciją tvarkė Lietuvos geležinkelių valdybai pavaldžių 
įmonių darbuotojai – valstybinės įmonės pavaldiniai ir įvairaus rango darbininkai. 
Medienos produkciją gamino privatus asmuo – B. Brazdys su savo darbuotojais. Jo 
firma dirbo pagal Juozo Bliudžiaus užsakymus, atliktų darbų kokyb  tikrino irgi 
J. Bliudžius. J. Bliudžius gimė 1897 m. sausio 13 d. Ling¸nuose (Júodupės vls.). 
Mokėsi Rõkiškio, Žióbiškio mokyklose. 1913 m. išvyko į Rýgą, kur mokėsi tech-
nikos mokykloje. 1915 m. grįžo į tėvišk . Dirbo kelių tiesimo, tiltų ir namų sta-
tybos meistru. 1919 m. liepą išrinktas Juodupės valsčiaus viršaičiu. Nuo 1919 m. 
rudens iki 1922 m. rudens tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Išsitarnavo iki vyres-
niojo puskarininkio. Nuo 1923 m. dirbo Lietuvos geležinkelių tiekimo tarnyboje, 
vėliau – Žåslių lentpjūvės darbų vedėju. 1924 m. rudenį apsigyveno Saldutiškio 
geležinkelio stotyje. Nuo 1925 m. gegužės – Saldutiškio lentpjūvės vedėjas. Vedė 
Petronėl  Rugieniūt  (1896–1979), apsigyveno Pakapyjê. Vėliau iš Justino Trinkūno 
nusipirko žemės sklypą netoli geležinkelio stoties ir pasistatė namą. Nuo 1932 m. 
buvo Saldutiškio šaulių būrio valdybos pirmininkas. 1939 m. apdovanotas Šaulių 
žvaigždės medaliu. Duktė Julija lankė Saldutiškio pradžios mokyklą.

1940 m. liepos 24 d. NKVD darbuotojų areštuotas, įkalintas Lùkiškėse. 1941 m. 
birželio 23 d. pabėgo. Užskridus fašistinės Vokietijos lėktuvui, NKVD kalinių „paly-
dovai“ susėdo į garvežį, paliko kalinius vagone – stoties teritorijoje. Vėliau kažkas 
atidarė paliktas vagono duris, kaliniai – į visas puses. Saldutiškiečiai buvo trys.

J. Bliudžius grįžo į Saldutiškį. Vadovavo lentpjūvei, kartu dirbo Lietuvos 
geležinkelių tiekimo miško medžiagų skyriaus referentu. 1944 m. liepos 3 d. su 
šeima pasitraukė į Vokietiją. 1945 m. įsikūrė Hanau karo pabėgėlių stovykloje. 
1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Mirė 1959 m. gegužės 8 d. Palaidotas 
Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse.
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Grįžkime į 1924–1925 m. į Saldutiškio caro laikais statytą geležinkelio stotį, 
kur apsigyveno Saldutiškio lentpjūvės vedėjas.

1925 m. mechaniku dirbo Ignas Vitkauskas, vėliau – Varnas. Jonas Rukšė-
nas iš Trinkūnų 1926 m. dirbo buhalteriu, 1927 m. – vedėju. Vėliau buhalteris 
buvo Julius Ralikauskas. Pranas Bieliūnas štabeliuodamas iškraudavo medieną, 
per mėnesį uždirbdavo 70–90 litų.

Jau lentpjūvėje pagamintą produkciją, o ne iš miško atvežtą arba atplukdytą 
miško medieną reikėjo krauti į tvarkingus vagonus. Tam buvo organizuojama 
padienių, vėliau laisvai samdomų 10 darbininkų brigada. Tam ir kitiems darbams 
buvo priimtas Petras Žukauskas. Jis gimė 1899 m. rugsėjo 15 d. Panevėžio apskr. 
Piniåvos vls. Gasparÿ k., 1915 m. baigė Panevėžio rusų mokyklos 4 klases, nuo 
1919 m. kovo 29 d. iki 1922 m. gruodžio 25 d. tarnavo savanoriu Lietuvos ka-
raliaus Mindaugo ketvirtojoje raitųjų žvalgų komandoje. 1924 m. birželio 1 d. 
priimtas Lietuvos geležinkelių Miškų eksploatacijos skyriaus padieniu dešimtininku 
prie Saldutiškio geležinkelio stoties esančioje lentpjūvėje. Nuo 1928 m. balandžio 
pradžios skiriamas į laisvai samdomus dešimtininkus.

Atvyk s su žmona Anele (1906–1981) apsigyveno pas Vladą Pelėdą (Pelėdų 
kaimas, vėliau pavadintas Påkapio kaimu). 1928 m. gimus sūnui Algirdui, šeima 
persikėlė į „amerikono“ namą miestelyje prie geležinkelio stoties. Čia 1933 m. 
gimė antras sūnus – Mindaugas. P. Žukauskas vadovavo Krivåsalio šaulių būriui. 
1928 m. gegužės mėn. apdovanotas Respublikos Prezidento Lietuvos Nepriklau-
somybės 10 metų jubiliejiniu medaliu (liudijimas Nr. 3557). 1930 m. sausio mėn. 
skiriamas darbų prižiūrėtoju. Nuo 1940 m. gegužės 1 d. – Saldutiškio lentpjūvės 
laisvai samdomas Miškų eksploatacijos buhalteris, nuo rugpjūčio 5 d. – lentpjūvės 
vedėjas. 1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Rešotus. 1943 m. nuteistas 10 metų, 
1950 m. ištremtas į Vysagorską (Krasnojarsko kraštas). 1956 m. paleistas, 1961 m. 
grįžo į Lietuvą.  Tomsko sritį ištremta ir P. Žukausko šeima. Ten 1946 m. mirė 
sūnus Algirdas. Žmona 1947 m. pabėgo į Lietuvą.4

P. Žukauskui pavaldūs buvo 10 darbininkų, kurie pagamintą produkciją 
krovė į vagonus. Nesant vagonų ar produkcijos, atlikdavo kitus krovos darbus. 
Darbininkams tekdavo į darbą kasdien eiti kelis kilometrus. Ten gyveno Julius 
Levšekas (neved s). Ši „buhalterija“ kontroliavo ir tvarkė apskaitą valstybinės gru-
pės, vadovaujamos J. Bliudžio. Buvo numatyta organizuoti gyvenviet  – miestelį 
nedirbantiems žemės ūkio darbų  prekeiviams, mokytojams, amatininkams, pra-
monininkams ir kt. O kur apsigyventi žemės ūkio darbininkams  Žemė privati – 
Trinkūnų ir Antakalnio kaimų gyventojų. Utenõs apskrities žemės tvarkytojui parašė 
prašymus gyventojai, kurie laikinai gyveno geležinkelio išnuomotame „dvariokų“ 
pastate, ir J. Bliudžius (gyveno geležinkelio stotyje iki gaisro 1928 m. kovo 3–4 d.)  
Kazys Baranauskas, Antanas Deksnys, Feliksas Kaunelis, Kazys Paukštis, Antanas 
Pumputis, Antanas Ralikauskas, Kazys Stundžia ir Velerijonas Tarasevičius. Be jų, 
su šeimomis iš Gìniakalnio, Kiaulpeníškio, Antalamiestės, Pučkoriškių, Pla÷čiškių, 
Riešutínės, Paąžuõlių, Påvyžinčio kaimų, iš viso 25 žmonės. Gyventojai nurodyti 
pavardėmis, turėjo šeimas. Tvarkytojas 
prašymą gavo 1924 m. spalio 16 d. 
Atsakymo gyventojai nesulaukė, matyt, 

4 Apie sūnų Mindaugą rašoma knygoje Saldutiškio 
mokykla, Utena, 2006, p. 243.
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trūko svaraus pagrindo. Mūsų nuomone, gyvenvietei nebuvo laisvos valstybinės 
žemės. Tačiau neturtingi kaimo gyventojai yra ne tik stropūs darbininkai, maiti-
nantys „žaltį“ – Aukštaitijos krašto siaurąjį geležinkelį. Darbininkai nori gyvenimo 
grožio ir sau

Jie nenurimo, nors, jiems nežinant, aukštesnėse valstybės įstaigose darbai vyko. 
Nesulauk  atsakymo, dar daugiau žmonių 1925 m. balandį žemės ūkio ministrui 
parašė prašymą, kuriame priminė, kad į 1924 m. pateiktą prašymą neatsakyta, 
todėl dar kartą prašyta skirti sklypą miesteliui. Čia jau buvo įsteigta parapija, 
Li¹kmenų valsčiaus valdyba, geležinkelio stotis, dvikomplektė pradžios mokykla, 
Geležinkelių valdybos miškų eksploatacijos skyrius, lentpjūvė, krautuvės. Žemės 
tvarkytojas šiam prašymui pritarė. Šis nutarimas buvo priimtas po valstybės darbų. 
Turinys pagal atitinkamus dokumentus ir darbų faktus  Utenos apskrities žemės 
reformos komisija 1925 m. kovo 15 d. protokolu Nr. 4 nustatė Salgudiškio dvaro 
trobesių likvidavimo tvarką. Jie buvo paskirti bažnyčiai, Miškų departamentui, 
parapijos prieglaudai, pradžios mokyklai ir valsčiaus valdybai. Pastatai išskirstyti, 
nors buvusiems dvaro savininkams namą iš Salgudiškio į Kùktiškes perkelti nu-
tarta tik gegužės 5 d. Dvaro parceliavimo plane, sudarytame 1925 m. matininko 
Prano Rakicko, jau skirtas 14 ha žemės sklypas miestelio praplėtimui. Sausio 7 d. 
vizitacijos metu Švietimo ministerijos įgaliotinis Utenos apskrityje ir Utenos aps-
krities pradinės mokyklos inspektorius Pranciškus (Pranas) Gineitis pirmą kartą 
Salgudiškį pavadino Saldutiškiu. 1926 m. gegužės 28 d. Utenos apskrities žemės 
reformos komisija (protokolas Nr. 231) nutarė, kad Saldutiškio miestelio praplė-
timo plote turi būti suprojektuoti 30–40 arų sklypai, atsižvelgus į jų patogumą. 
Matininkui Mikui Klimui pavesta parengti projektą iki lapkričio 28 d. Matininkas 
riboženkliams prašė iš urėdijos miško medžiagos 80-čiai stulpų. Pasamdė 6 pa-
dienius darbininkus. Jiems už dienos darbą mokėjo po 3 litus. Lentpjūvėje 1926 
ir 1927 m. buvo pastatytas naujas lokomobilis, obliavimo ir špuntavimo mašinos, 
įrengta mechaninė dirbtuvė, lentpjūvės reikalams pastatyta elektros jėgainė (dinama). 
1928 m. lentpjūvės gyvenime buvo ir viltingi, ir nelaimingi. Lentpjūvės sistemoje 
dirbo daugiausia jaunimas ir šauliai. Saldutiškis buvo apie 10 km ir net arčiau 
nuo demarkacinės sienos, kuri skyrė nuo okupacinės Lenkijos.

1928 m. pradžioje pastatytas paminklas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui. 
Kovo pradžioje (naktį iš 3 į 4 d.) sudegė geležinkelio stotis. Stotį atstatė Lietu-
vos geležinkelių valdybos ūkio tarnyba ir jos skyriaus darbuotojai, kurie dirbo 
lentpjūvėje. Juozas Bliudžius išsikėlė į miestelio pamiškėje esančią Kazio Barono 
sodybą, kurią jam buvo dav s dvarininkas. Jis dirbo miško saugotoju nuo 1908 m.

Visos nelaimės nublanko prieš svarbų įvykį 1928 m. lapkričio 18 d. – pa-
šventinta baigta statyti Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia Saldutiškyje.

Visi lentpjūvės darbininkai savo darbą, ruošiant miško medžiagą bažnyčios 
atstatymui, skyrė kaip šventą dovaną Dievui

Su tokia pat intencija lentpjūvės darbininkai be atlyginimų dirbo ruošdami 
statybin  medžiagą namui „Šaulių namai – Tautos namai“ vėlesniais metais.

1928 m. liepą lentpjūvė ir sandėlis su išpjauta mediena sudegė. B. Brazdys 
likvidavo savo turėtas lentpjūves Dabikinėje (Akmenės r.) ir Raguvėlėje (Panevė-
žio apskr.), atstatė Saldutiškio lentpjūv , kuri tų pačių metų rudenį pradėjo dirbti.
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Žmonės pasakoja buvus taip  savininkas lentpjūv  buvo apdraud s, lentpjūvė 
perspektyvi, o Dabikinėje ir Raguvėlėje yra „likusios“. Kaip gali sudegti gatava 
produkcija, esanti net už kelio (takelio)  Matyt, derinta su Jonu Vėlavičiumi, kad 
gautų draudimą. Tokie pasakojimų aidai (D. G.), 1930 m. išpjauta apie 6 500 
kiet metrių medienos. „Mūsų girių“ korespondentas J. K., apsilank s 1931 m. 
lentpjūvėje, rado, kad tuo metu veikė gateriai (Stella ir Hofmano), 2 obliavimo 
staklės, 2 dvigubi pjūklai (juostinis ir apskritas), dinama 4PS, 2 lokomobiliai (WoLf 
45–65 PS ir Schmidt 50–70 PS). Lentpjūvė dirbo dviem pamainomis, iš viso iki 
150 žmonių. Darbininkų atlyginimas – 3–6 litai už dieną. Dirbant pagal susita-
rimą, uždirbta ir po 10 litų per dieną. Pjauta įvairios vagonų lentos, tiltų tašai, 
sijos, pabėgiai ir kita geležinkelio, vagonų ir namų statybos medžiaga, iš viso iki 
250 rūšių asortimentas. Lentpjūvė su sandėliais užėmė apie 6 ha iš Trinkūnų ir 
Antakalnio kaimų. Šia proga norisi paneigti svaičiojimus, kad lentpjūvė aprūpino 
elektra miestelį ir Trinkūnų kaimą. Skaitykit 1930 m. spalio mėn. 23 d. „Trimitą“

„Saldutiškio šaulių būrys už jau antrą kartą suteiktą rengiamiems būrio vakarams 
motorą-dinamą ir kitus įrengimus elektros šviesai gauti – ponui B. Brazdžiui taria šau-
lišką ačiū.“ Apie 1936 m. pablogėjo B. Brazdžio sveikata. Išvažiavo pas gydytojus 
į užsienį. Teofilė Sakalytė, kuri nuoširdžiai bendravo su mokytoja Ona Telksniene, 
prisiminimuose rašo, kad B. Brazdys mirė turėdamas apie 74 metus (tai būtų 
apie 1938 m.). Pagal mūsų pateiktą medžiagą, B. Brazdžiui priklausė visi pjovos 
mechanizmai. 

Visą lentpjūvės kompleksą turėjo perimti J. Bliudžius. Gaisras galėjo padaryti 
nuostolių, bet to neįvyko, nes lentpjūvėje suveikė savos priešgaisrinės apsaugos 
priemonės. 

„Tą pačią dieną rugsėjo 12 ar 1 , 19 val. vėl sirena. Nubėgome. Pranešė, kad dega Saldu-
tiškio lentpjūvė. Esąs pavojus visam miesteliui. Nors išvarg  be galo, bet vis dėlto ryžomės 
pareigai žmonių gyvyb  ir turtą gelbėti. Išvykome. Nuvyk  vieton patyrėm, kad gaisrą 
pačioje pradžioje pavyko likviduoti savomis pajėgomis (yra vietos ugn. skyrius). Pranciškus.“5

1940 07 29–1941 06 23 Lentpjū-
vės vedėjas J. Bliudžius NKVD žinioje, 
Vilniuje.

Lentpjūvė 
19 –19 7 m.

5 Trimitas, 1937, rugs. 23, nr. 38 (879).



172

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Taip atrodė lentpjūvė 
tarpukariu

Lentpjūvės darbininkai 19  m.

1941 m. birželio 14 d. Petras Žukauskas išvežamas į Sibirą, Tomsko sritį. 
1956 m. paleistas, grįžo į Lietuvą.

Malkų ir pabėgių krovėjais į vagonus dirbo Juozas Dičius, Galgatavičiai  
Jonas, Kazys ir Liudas, Antanas Petravičius, Alfonsas Pilipavičius, Juozas Tama-
šauskas, Juozas Trinkūnas, Antanas Vasiulis.

Nebuvo nuolatinių vadovų, darbai buvo blogai kontroliuojami ir vykdomi.
Juozui Bliudžiui 1941 06 23 pabėgus nuo besitraukiančių NKVD darbuotojų, 

lentpjūvė darbą t sė ne Lietuvos reikalams, o fašistinės Vokietijos okupantams. Jie 
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užėmė miestelio centrin  dalį. Šaulių namuose saugojo grobį iki 1944 m. liepos 
vidurio.

Lentpjūvėje 1942 m. dirbo 15 saldutiškiečių  buhalteris Vytautas Borisiūnas, 
kasininkas Kazys Stundžia, mechanikas Andrius Pelėda, sąskaitininkai Eleonora 
Dieninienė ir Lionginas Vilčinskas, sandėlio vedėjas Jonas Dieninis, raštininkas 
Julius Kavolis, darbininkai. J. Bliudžius 1944 m. liepos 3 d. su šeima pasitraukė 
į Vokietiją. Kartu kvietė ir Adolfą Grabštų su šeima, bet jis atsisakė (jo prisimi-
nimai, D. G.). Pasibaigus vokiečių okupacijai, lentpjūv  perėmė LTSR miškų ūkio 
ir miško pramonės ministerijos žinyba.

Paskutinieji 
darbininkai (iš kairės) 
Valė Ryliškytė, 
Janina Ralikauskaitė, 
Alfonsas Trinkūnas, 
Janina latauskaitė
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Kapinės
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Kapinės – speciali teritorija, kurioje laidojami mirusieji. Kapinių tipai ir 
priežiūra priklauso nuo socialinių sąlygų, tautinių ir religinių laidojimo papročių 
ir apeigų. ra atskirų įvairių religijų ir sektų kapinių. Kai kada atskirai įrengia-
mos karių kapinės.

Kaimyninės ir mūsų seniūnijos bažnyčios viena nuo kitos yra per 10 km ir 
daugiau, todėl buvo praktikuojama kapines įrengti prie kiekvieno didesnio kaimo. 
Mūsų seniūnijoje yra 13 prižiūrimų kapinių. Arčiausiai Saldùtiškio yra Antålamies-
tės (1731)1, Trinkūnÿ (1703), Stasiūnÿ (1820), Drýžių (1718) ir kitų kaimų kapinės.

Saldutiškio kapinėms žemė paskirta žemės reformos valdybos 1925 m. lie-
pos 8 d. nutarimu Nr. 1495. Žemė prieš tai 1925 m. birželio 2 d. buvo paskirta 
Apskrities žemės reformos komisijos protokolu.

Be šių dokumentų, parapijos klebono palaiminimu, tą pačią vasarą atgulė 
amžinam poilsiui Apolonija Rukšėnaitė (gim. 1924 m.).

Vyrauja terasiniai, akmeniniai paminklai ir metaliniai ornamentiniai kry-
želiai. Kapinėse yra palaidoti dalis rezistentų  Stasys Baltys (1895–1949), Bronius 
Žala (1924–1946), Kazimieras Bubulis, Kazimieras Kaladinskas, Antanas Skunčikas, 
Kazimieras Milašius – žuv  1947 m.; Albinas Guiga, Vincas Gamauskas-Gailius, 
Jaronimas Kaušyla, Vincas Žilėnas-Zubrys – žuv  1945 m., bei neįvardinti, nežinomi 
partizanai, žuv  1941 m. lapkričio 17 d., 1996–1997 m. perlaidoti buv  partizanai 
Justinas Balčiūnas, Antanas Maknys. Atskira laidojimo vieta – prie rytinės kapinių 
tvoros buvo pagal Bažnyčios nuostatus savižudžiams ir nekrikštytiems. Karo ir 
pokario metu teritorija plėtėsi.

Saldùtiškyje buvo įsitvirtin  NKVD ir kolaborantai – „skrebai“, kurių aukos 
išrengtos ir numestos gulėjo turgaus aikštėje (dabar Laisvės a.), prie praėjimo nuo 
bažnyčios iki jų būstinės (dabar ambulatorija) bei šalikelėje prie kapinių, kur visi 
būdavo sumetami į duob  ir užkasami (neatpažintieji).

Buvo stebima, ar kas paims laidoti, kas jie  Saugumo sumetimais žuvusieji 
ar nužudytieji liko „nepažįstamais“, nors galėjo būti sūnus ar tėvas.

Vieną iš tokių paminėsime.
Bronius Zinkevičius-Skudutis, Kalvis, Artojas. Gimė 1921 m. Utenõs apskr. 

S¿dalaukio k. (dabartinėje Saldutiškio seniūnijoje). 1944 m. rudenį suorganizavo 
18 partizanų būrį. 1945 m. pradėjo leisti laikraštį „Aukštaičių kova“ (redagavo 
Pranas Ivonis). Buvo paskirtas Vytauto apygardos organizacinio skyriaus virši-
ninku, vėliau ėjo ir vado pareigas. 1946 m. spalio 11 d. žuvo S¿dalaukio k. tarp 
K. Petkevičiaus, Saparausko, K. Bagdžiūno sodybų, apie 0,5 km iki savo tėvų 
namų. Tėvai palaidoti Saldutiškio kapinėse gretimai su A. Rukšėnaite, sesuo 
Ona – Jõniškyje (Jõniškio r.), brolis Kazys – Kùpiškio r.

Plečiantis miesteliui tolygiai didėjo gyventojų skaičius. Gyventojai  1923 m. – 
71, 1959 m. – 309, 1970 m. – 388, 1979 m. – 434, 2000 m. – 412 (172 kiemai).

Deja, dalis jų – jaunesnių ir 
suaugusių – mus palieka, likusieji – 
nežinom, ką darom  Paskirtos kapi-

1 Skliaustuose nurodoma, nuo kada istoriniuose 
dokumentuose minimas kaimas. Manome, kad 
kaimo kapeliai turėtų būti jaunesni.
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nėms žemės apie 0,8 ha parapijiečiai aptvėrė. Likusioje dalyje pradėjus klebonui 
St. Švėgždai, t siant mokyklos ir seniūnijos vadovui Vytautui Zabarauskui bei 
mokytojams, apsigyveno daugiabučiuose palei kapines ir kleboniją. Nežiūrėdami 
į dokumentus Kaišiadoriÿ vyskupijoje ir civilinėse įstaigose, naudojosi neaptverta 
kapinių žeme, o vėliau ją privatizavo.

Mirusieji laidojami iš visos parapijos
Utenõs r. Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1983 m. gruo-

džio 20 d. sprendimu Nr. 293 papildomai išskyrė 0,9 ha žemės Trinkūnų kaimo 
kapinių praplėtimui (buvo tik 4 a). Dabar senose kapinėse iš paskirtų 2 ha yra 
0,84 ha. Tai savotiškas Saldutiškio miestelio ir parapijos kapinių išplėtimas, nes 

Saldutiškio kapinės.
B. liogerio ir 
K. liogerio 
nuotraukos
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kaimų kapinės tik prižiūrimos, bet neveikiančios. Pavienių atvejų yra. Šių kapinių 
praplėstoje dalyje pirmasis palaidotas 1994 m. Vilius Petras Vinclovas. Senosios 
kapinės pagyvėjo, nes čia laidojami giminės.

Karių kapinės
Karių kapinės yra ant kalvos – įvažiavus į Saldutiškį nuo Antalamiestės ir 

per užtvanką pervažiavus Kemešos up .
Kapinės prasidėjo 1944 m. liepos 15–16 d. aptikus ant šios kalvos 2 kareivių 

lavonus. Jie palaidoti ten pat.
Rugpjūčio mėn. Lam¸sto paežerėje žuvo 2 lakūnai. Juos palaidojo irgi ant 

kalvos, šalia kareivių kapo. Paminklo vietoj – lėktuvo sparno nuolauža. Vėliau 
1948–1949 m. tarybiniams kariams, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo pastatytas obelis-
kas su užrašais  „ лава ероям“, „ лава зa итникaм oдины“2 (1941–1945). Statybos 
autorius ir vadovas Andrius Pelėda. Lietuvoje pirmosios karių kapinės įrengtos 
Vilniuje, Antåkalnio kapinių dalyje, 1944–1945 m. (architektai L. Kazarinskas, 
A. Kolosovas).

1941 m. liepos 2 d. į Saldutiškį įvažiavo vokiečių motociklininkai, tačiau 
jiems neteko iššauti. Kolaborantai buvo suimti, įkalinti. Saldutiškio, Labanóro žydų 
šeimos išžudytos (liko 1 mergaitė). Nėra duomenų apie Stasiūnų kaimo žydus, 
jų likimą. Prasidėj s karas ir Birželio sukilimas įvedė sumaištį, nepastovumą, pa-
sipriešinimą ir žūtis visoje Lietuvoje daugiau kaip dešimtmetį.

Turėdami viltį atkurti nepriklausomą Lietuvą, partizanai draudė dirbti sovietų organuose. 
Aktyviausi sovietų valdžios talkininkai buvo įspėjami, kartais palupami ir net sušaudomi.

Pokario metų sumaištyje atsirasdavo norinčių partizanų vardu paplėšikauti. Jeigu 
nepadėdavo palupimas ir įspėjimai, tokius partizanus be gailesčio šaudė.

Partizanai neturėjo nei patyrusių tardytojų, nei teismų, nei kalėjimų. Kartais rei-
kėdavo skubiai, nes delsimas dažnai baigdavosi draugų ir rėmėjų žūtimi. Nėra abejonės, 
kad toje sumaištyje žuvo ir nekaltų žmonių.

Po šių įvykių visos pamiškės, durpynai, sodybos ir miškai buvo nužymėti 
kapais, kuriuos žinojo arba tik „spėliojo“, bet oficialiai bijojo pranešti.

Daugiausia sušaudyta miške už Antakalnio (žydai), Balčiūno lauke (Venclo-
vų), Påkiaunės raiste, Gìniakalnio raiste, prie J. Ulčicko sodybos ir kt. Nežiūrint į 
nurodytas vykdytas žudynes, niekas neprisiminė vieno (šiuo atveju) Dievo įsaky-
mo – „Nežudyk “ Mokinių ir jų tėvų paskatintas Saldutiškio vidurinės mokyklos 
mokytojas Juozas Žernys subūrė grup  žmonių iš seniūnijos kolūkių, ambulatori-
jos darbuotojų, nužudytųjų giminių palaikų perkėlimui. 1960 m. liepos 17–20 d. 
palaikai buvo palydėti į tarybinių karių kapines.

Kasant tranšėjas, buvo aptikta nežinomų kareivių palaikai. Pranešta karinėms 
įstaigoms. Apžiūrėjus ir nustačius, kad tai masinės kapinės, liepė užpilti lavonus 
žemėmis, prižiūrėti paminklą ir teri-
toriją aptverti. Ant karių kapo dabar 
auga triliemenis maumedis. Paminklą 

2 „Šlovė Didvyriams“, „Šlovė Tėvynės gynėjams“ 
(rus.).
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nugriovė vietiniai gyventojai 1998 m., suorganizavus ir vadovaujant Saldutiškio 
seniūnui Vytautui Zabarauskui. 

2002 m. rugpjūčio 13 d., nenuilstančiojo žuvusiųjų saugotojo Juozo Žernio 
duomenimis, karių kapinėse, jau pavadintose dvaro kalno kapinėmis, ilsisi palai-
kai  Tarybinės armijos karių – 52, vokiečių tankistų – 3, 1941 m. birželio, liepos 
ir rugpjūčio mėnesiais Saldutiškyje bei jo prieigose sušaudytų, nukankintų vyrų, 
moterų ir vaikų – 89 (nužudytųjų ir palaidotųjų skaičius, atskirų žinių pateikėjų 
duomenimis, kartais vienetais skiriasi). 

Ši informacija su nuotraukomis ir nuoširdžia pagarba žuvusiesiems išleista 
sudarytojo Vaigučio Stančiko knygoje „Atminimo knyga. Antrojo pasaulinio karo 
karių kapinių Lietuvoje albumas“ (Vilnius, 2006). Albumo pavadinimas apibūdina 
jo turinį.

2004 m. vietinių gyventojų lėšomis buvo pastatytas šiuolaikinis šlifuoto 
granito akmuo su užrašu  „Antrojo pasaulinio karo aukoms.“
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Sveikatos apsauga
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Lietuviai, kaip ir kitos tautos, ilgus amžius gydėsi liaudies medicinos prie-
monėmis. Gydydavo senesni žmonės, savo patyrimą perduodami iš kartos į kartą, 
žyniai. Pirmieji tikri gydytojai – medicinos daktarai – Lietuvoje atsirado V a. 
pradžioje. Tai dažniausiai svetimšaliai, dirb  karalių ir didikų šeimose.

Apie gydymą augalais – fitoterapiją – susipažinome ruošdami šią medžiagą 
iš Andriaus Ryliškio knygos1. Autorius kil s nuo Žiezdrìlės, rašo apie 1863 metų 
sukilėlių gydymą prie A¤seto ežero.

Saldutiškio vaistinė Nr. 244
Tokiu pavadinimu albumą turi buvusi vaistinės vedėja Danutė Lukoše-

vičienė. Albume rašoma apie P. Bitautą, įkūrusį vaistin  apie 1920 m. (dabar-
tiniame Slauskų namely, Stoties g.). Po P. Bitauto iki 1936 m. vaistinėje dirbo 
K. Krikš topaitis.

Apie Vincą Julių Bytautą skaitykite šios knygos straipsnyje „Visuomeninės 
organizacijos“. Mūsų duomenimis, jis dirbo buhalteriu Labanóro (Saldùtiškyje) 
miškų urėdijoje.

Archyvuose randame  1928 m. Saldutiškio provizorius ar padėjėjas Vincas 
Krikštaponis. Jis (vaistininkas) 1930 m., o 1931 m. – ūkininkas. 1932 m. Saldutiš-
kyje jau neminimas.

Grįžkime atgal į 1930 m. viduržiemį. Žiemos vidury 1930 m. vasario 1 d. į 
Saldutiškį atvyko naujas vaistininkas Jonas Dzenkauskas. Pagal išsimokslinimą – 
provizoriaus padėjėjas (provizorius gali turėti vaistin , padėjėjas – ne). J. Dzen-
kauskas gimė 1884 m. spalio 16 d.) Maišeliuosê, Vilkavíškio r.), 1911 m. baig s 
Tartu universiteto farmacijos skyrių (kiek kursų – nenurodyta).

Iki atvykimo į Saldùtiškį dirbo Raséinių, Ka÷no vaistinėse, todėl įgyta 
praktika leido dirbti provizoriumi – turėti nuosavą vaistin .

sikūrė Stoties gatvėje, kur dabar gyvena Virvyčių šeima. Ant šio dabartinio 
namo pamatų buvo vaistinė, kuri sudegė 1944 m. liepos 9–10 d. nuo aviacinės 
bombos, per oro mūšius traukiantis vokiečiams.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1940 m. spalio 28 d. 
įsaku „Dėl privačių kino teatrų, stambiųjų viešbučių, ligoninių, poliklinikų, vais-
tinių, vaistų sandėlių ir cheminės-farmacinės pramonės įmonių nacionalizavimo“ 
nutarė nacionalizuoti privačias ligonines, poliklinikas, vaistines.

Vokiečių okupacijos metu Saldutiškio vaistinė Nr. 244 išliko Farmacijos 
direkcijos žinioje ir pokario laikotarpiu – iki likvidavimo  a. pabaigoje.

Pagal Farmacijos direkcijos bendraštį Nr. 12 įvykdyta Saldutiškio vaistinės 
Nr. 244 inventorizacija 1943 m. sausio 2–6 d.

Komisijos pirmininkas – vaistinės vedėjas J. Dzenkauskas, nariai – Saldutiškio 
valsčiaus savivaldybės skirta Leokadija 
Borisevičienė (mokytoja) ir Saldutiškio 
vaistinės sanitarė Veronika Rastenytė.

1 Ryliškis A. Fragmentai iš praeities miglų, Atsi-
minimai, t. I, Chicago, 1974.
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Prekių surašyta už 8 337,14, inventoriaus – už 676,27, o iš viso – 9 013,41 
reichsmarkių. Kasoje rasta grynais 286,94, o prekių 1942 m. gavo už 2 960,78 
reichsmarkių.

Vaistų 656 pozicijos surašytos 21 lape lotyniškai pagal abėcėl . Inventoriaus 
74 pozicijos – 3 lapuose  bufetai, spintos, lentynos, staliukas, precizinės svarsty-
klės, svarsčiai, kapsuliatoriai, sterilizatorius, spiritinė lemputė, žirneliams gaminti 
prietaisas, presas, praustuvė, įvairių dydžių buteliai, buteliukai, kartoninės dėžutės, 
dubenėliai.

Knygos  receptūros, nuodų, taksos, laboratorijos, gydytojų sąrašų, raštų, 
skundų, spiritų, laboratorinė knyga, pardavimų patentų knyga, kasos knygos, 
inventoriaus žiniaraštis.

Pagal Farmacijos valdybos bendraraštį Nr. 3 padaryta inventorizacija 1943 m. 
rugsėjo 30 d. –spalio 1 d. (antra inventorizacija per metus).

Prekių surašyta laikant 10 rb.  l reichsmarkė už 643,17 reichsmarkių, in-
ventoriaus – už 676,27 reichsmarkių, iš viso už 1 319,44 reichsmarkių.

Kasoje rasta 1 467,73 reichsmarkių, po inventorizacijos – 1 484,03 reichsmarkių.
552 pozicijos vaistų (19 lapų), 30 reagentų.
Pasirašė tik vedėjas J. Dzenkauskas (rašyta vedėjo ranka).
1944 m. artinantis raudonarmiečiams, kaip ir visi miestelio gyventojai, 

Dzenkauskai buvo pasitrauk  iš Saldutiškio. Miestelį „saugojo“ tik naujai paskirtas 
kunigas J. Frainas (1944–1949).

J. Dzenkauskas, grįž s pasitraukus fronto linijai, nerado nei namo, nei turto. 
Laikinai J. Dzenkauskas su šeima apsistojo pas kaimynus Slauskus (Sluckus), vė-
liau persikėlė į vargonininko Kazio Godos namus, kuris tuo metu vargonininkavo 
Sugi¹čių bažnyčioje (Mol¸tų r.).

Šeimininko nėra – namai nacionalizuoti
sikuria vaistinė, apsigyvena ir vaistininko šeima. Namas didelis. J. Dzen-

kauskas buvo ne tik vaistininkas, bet ir gydytojas, ir poetas. Būdamas nuoširdus, 
teisingas, atvykusiam ligoniui, turėdamas daugiamet  darbo patirtį, nustatydavo 
reikalingus vaistus, jų doz .

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą išspausdino keliolika eilėraščių „Lietuvos 
ūkininke“ ir „Vilniaus kalendoriuje“. Vėliau bendradarbiavo „Kuntaplyje“, „Lais-
vojoje mintyje“. Eilėraščiai skambūs, nuotaikingi, kai kurie sentimentalūs. Jo eilė-
raštis „Plaukia sau laivelis“ virto populiaria daina tarp vyresnės kartos žmonių 
(muz. S. Šimkaus, MLTE, t. I, A–J, p. 453).

J. Dzenkauskas priimdavo žmones ištisą parą, nes kitas toks vaistininkas-
daktaras gyveno tik Taurågnuose (Eugenijos Šimkūnaitės tėvas). J. Dzenkauskas 
Saldutiškio krašto žmonėms savo jėgas ir žinias aukojo iki 1958 m. rudens. Susir-
g s su šeima išvyko į Kauną, – reikėjo rimtesnės medikų pagalbos jam pačiam.

Prieš karą mirė žmona (nuo nepagydomos ligos), palikdama sūnų Vaclovą 
ir jaunesn  dukrel  Nataliją. Vedė antrą kartą. Gimė Robertas (1945) ir Algimantas 
(1948). Abu mokėsi Saldutiškio vidurinėje mokykloje.
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Išsikėl  į Kauną jie jau liko gyvenimo nuskriausti. Tėvas paliko nepilname-
čius 1959 m. lapkričio 27 d. Palaidojo Kaune, Eigulių kapinėse.

Po J. Dzenkausko mirties, laikinai vaistin  perėmė J. Černiauskaitė, o nuo 
1959 m. spalio 1 d. vaistinės vedėja paskirta Danutė Lukoševičienė.

Danutė gimė Šimoniÿ apyl. (Kùpiškio r.), 7 km į vakarus nuo Šimonių – 
Migoniÿ k. 1930 metais. Baigė 1922 m. įsteigtą pradžios mokyklą. Po tolimesnių 
mokslų svetur, 1953 m. baigė Kauno trimet  farmacininkų mokyklą. gijusi specialyb  
dirbo Anykščiÿ, Gélvonų ir Utenõs centrinėje vaistinėse iki atvykimo į Saldutiškį.

1961 m. atliktas remontas, baldai pakeisti naujesniais, tobulesniais, nors ir 
padėvėtais, iš Elektr¸nų valstybinės vaistinės.

Buv s namo savininkas K. Goda, pagerėjus politinėms ekonominėms šalies 
sąlygoms, ėmė rūpintis atgauti namą.

1967 m. rudenį pradėta statyti nauja vaistinė. Statybos eigą stebėjo ir vais-
tinės vedėja. 1968 m. pavasarį – pastatas jau po stogu. Spalio mėn. vaistinės 
vidaus įrengimas baigtas, baldai sumontuoti. Vaistin  įrengus, 1969 m. pavasarį, 
prie vaistinės jau žaliuoja gėlynas ir vaistinės kolektyvas pirmąkart dalyvauja 
aplinkos apžiūros konkurse.

1970 m. tarp Utenos rajono kaimo vaistinių Saldutiškio vaistinei įteikta 
pereinamoji gairelė „Už aukštą darbo kultūrą kaimo vaistinėje“, vedėjai suteiktas 
komunistinio darbo spartuolio vardas.

1976 m. vedėja apdovanota LTSR SAM ir medicinos darbuotojų profsąjungos 
garbės raštu, o aplinkos sutvarkymo konkurse Vilniaus zonoje laimėjo III vietą, 
1977 m. – III vietą Respublikoje.

Be vaistinės priežiūros reikalingas ir kruopštus darbas asistentinėje, nes 
vienu metu gretimai esanti ambulatorija buvo Utenos ligoninės Saldutiškio palata.

1980 m. gautas garbės raštas – „Sveikatos apsaugos įstaigų visuomeninis 
apžiūros nugalėtojas“.

1981 m. vaistinės vedėjai suteikta I kategorija, tarp darbo organizatorių 
VI–VIII grupės vaistinių vedėjų užėmė III vietą, metų pabaigoje Palangojê respub-
likiniame konkurse gavo III laipsnio diplomą.

Keičiantis politinei padėčiai, keitėsi požiūris į darbą. Saldutiškio vaistinė 
Nr. 244 iš vienų privačių rankų ėjo į kitas ir 1995 m. liepos 24 d. įregistruota 
UAB „Saldutiškio vaistinė“ su įstatyminiu 31 440 Lt kapitalu.

1999 m. lapkričio 19 d. bendrovė savo ūkin  veiklą nutraukė, atleisdama 
vedėją Danut  Lukoševičien  (1994 11 05–1999 11 10, atl. 552 Lt mėn.), sanitarą 
sūnų Virgilijų Lukoševičių (1993 08 01–1999 10 31, atl. 430 Lt mėn.), buhalter  
Romualdą Saplinskien  (1966 01 01–1999 11 10, atl. 215 Lt mėn.).

Žiemą 0,5 etato kūriku dirbo vyras Kazimieras Lukoševičius (75 Lt mėn.). 
Vaistinės II aukštas privatizuotas kaip D. Lukoševičienės gyvenamasis plotas. Šei-
mos gydytoja 2008–2009 m. atvažiuoja iš Utenos (25 km.) vienąkart per mėnesį 
ir išrašo vaistų. „Tabletes nuo slogos“ galima gauti ambulatorijoj, iš med. sesers. 
Tokia padėtis Saldutiškio seniūnijoje 69 kaimuose su 1 379 gyventojais (2007 m. 
rugpjūčio 21 d. duomenys).
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Ambulatorija
Kelią į ambulatoriją pradėsime nuo pavienių medikų, kurie gyveno Saldu-

tiškyje ar gretimuose kaimuose.
Pirmasis buvo Juozas Maciulevičius (1886–1943), gim s ir aug s Anastazijos 

ir Silvestro šeimoje. Jie 1925 m. gyveno Pla÷čiškėse, Saldutiškio kaimynystėje.
Lietuvos krašto apsaugos ministerija 1920–1940 m. vidutiniam medicinos 

personalui kariuomenėje rengti turėjo felčerių ir sanitarų mokyklas. 1926 m. mums 
pavyko gauti foto vinjet  „Valstybinius medicinos felčerių egzaminus išlaikiusiųjų 
laida“. Apatinėje eilėje dešinėje – J. Maciulevičius.

J. Maciulevičius vedė derybas su K. Astrausku ir S. Černiausku dėl sklypo 
Nr. 16 dalies2, nes visas sklypas, Žemės reformos 1929 m. nutarimu Nr. 742, 
buvo paskirtas Vincui Dailydei. Ši dalis yra už upelio, jungiančio Drýžių miškus 
su A¤seto ežeru, plane atskirtas vėliau.

Deryboms nepavykus, felčeris liko gyventi pas tėvus, o pagal vinjet , pa-
liekame karinės felčerių mokyklos auklėtiniu, nors archyvo byloje nurodoma, kad 
kariuomenėje netarnavo. Saldutiškyje sužibo medicinos šviesulys. Mūsų aplinkoje visada 
galim prisišaukti arba patys nuvykti pas med. felčerį Juozą Maciulevičių. 19 0 m., atvyko 
jau specialybės veteranas provizorius J. Dzenkauskas (188 –1959) (žr. sk. „Vaistinė“).

Artėjo karas  Civilinė šaulių organizacija pavadinta karine, nes vadovu gali 
būti tik karininkas.  šaulių organizaciją priimami ir apmokomi moksleiviai.

Medicininės jėgos Saldutiškyje stiprėjo, nes pasienis ribojosi su okupacine 
Lenkija. Saldutiškio sveikatos punkto vedėju nuo 1937 m. gruodžio mėn. pa-
skirtas Vytautas Plieskis (1909–1993). Vilniaus pašto darbuotojo sūnus. Lietuvis. 
Jo jaunėlė sesuo Elena (1920–1990) pirmoji Saldutiškio progimnazijos direktorė3. 
Vilniaus lietuvis, 1929–1936 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fa-
kultetą. 1936 m. vasario–1937 m. vasario mėn. atliko praktiką Rokiškio apskrities 
ligoninėje, o 1937 m. šv. Kalėdas sutiko Saldutiškio bažnyčios tarnautojų Emilijos 
ir Petro Blažiūnų namuose.

Grįžkim į 1941 m birželio–liepos mėnesius. Prie klebonijos, buvusiuose dvaro 
rūmuose, užteko vietos ir sovietinės armijos sužeistiesiems. Čia dirbo V. Plieskis, 
J. Maciulevičius, med. sesuo Natalija Novodvorskienė (1913–1998), žinių apie ją 
neturėjome. Žinojome, kad Stasys Novodvorskis (1900–1983) iki Pirmojo pasaulinio 
karo dirbo Saldutiškio lentpjūvėje. Sužinojo vokiečiai. Atvažiavo sunkvežimis su 
kareiviais, sužeistuosius sumetė į sunkvežimį ir vežė į geležinkelio stotį. Perkrovė 
į geležinkelio krovininius vagonus, vežė link Švenčionºlių, bet jų geležinkeliu 
negalėjo pasiekti. Už Kiauneliškio, lenkų okupacijos metu, demarkacijos linijos 
vietoje geležinkelis buvo perkastas, bėgiai nuimti. Sužeistuosius teko sušaudyti ir 
sumesti į karjerus.

Po šių įvykių gydytojas V. Plieskis – 1941 07–1942 06 Švenčionºlių apylinkės 
ligoninės vedėjas, o 1942 06–1944 07 – Švenčioniÿ ambulatorijos vedėjas. Visą šį 
laiką šeima gyveno Saldutiškyje, o tėvas poilsio dienomis pas juos atvažiuoda-
vo jau kursuojančiu traukiniu. Saldutiškyje gydytojo šeima papildė sesutė Elena, 
nuo 1944 m. rugsėjo 1 d. paskirta Saldutiškio progimnazijos direktore. Atvyko iš 
Ignalínos valsčiaus Na÷jojo Daugėlíškio 
mokyklos.

2 L VA, f. 1248, ap. 7, b. 3120.
3 Saldutiškio mokykla, Utena, 2006.
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V. Plieskis 1944 m. rugsėjo mėn. persikėlė dirbti į Utenos 
ligonin  chirurgu, vėliau vedėju, pavaduotoju. Nuo 1945 m. 
vasario mėn. buvo Utenos teismo ekspertas, 1946 05 01 ap-
dovanotas TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo medaliu 
„Už šaunų darbą“.

Po Elenos Plieskytės arešto 1945 m. lapkričio 14 d. gydytojas V. Plieskis 
gavo įsakymą „per 24 valandas išvykti iš Saldutiškio“. Dirbdamas Švenčionºliuose, 
Švenčionysê ir Utenojê, su šeima jis gyveno Saldutiškyje.

Sesuo Elena buvo nuteista pagal RTFSR BK 58-ąjį straipsnį, kuris skamba 
taip  „Blogas gydytojas – tas Brolis“ – nenustatė sesers ligos, reikėjo saugumiečių 
pagalbos.

Išmok s Saldutiškyje dirbti su sužeistaisiais, gydytojas Utenoje dirbo ir 
Traumatologijos skyriuje, ligoninės vyr. gydytojo pavaduotoju. Pavargo, išvyko į 
Mol¸tų rajono ligonin . 1993 m. birželio 6 d. gydytojas V. Plieskis iškeliavo ana-
pilin. Palaidotas Mol¸tuose, Rudesõs kapinėse. Med. felčeris J. Maciulevičius mirė 
1943 m. vasario 6 d. Lyg ir iš gausios medikų grupės liko tik viena Nastutė. Taip 
visi saldutiškiečiai vadindavo med. seserį Nataliją Novodvorskien .

1949 m. rudens pradžioje ant Låbės ežero kranto iš Taurågnų ambulatori-
jos prašneko jauna, maloni, bet su „replėmis ir plaktuku“ rankose, keistu vardu 
mergina. Tai Cirilė Vilūnaitė-Jakimauskienė, gydytoja stomatologė, gim. 1923 m. 
spalio 28 d. Ryliškių k., Li¹kmenų vls., Saldutiškio par. Gimus dukrai mama 
persikėlė pas tėvą į Dirníškių k. Cirilė gyveno pas dėdes. Lankė naujai įkurtą 
Saldutiškio šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią, 1937 m. su dainom ir šokiais 
mokėsi Onos ir Adolfo Telksnių vadovaujamoje 6 metų pradžios mokykloje. Baigė 

Ambulatorija įsikūrusi 
senuose dvaro 
pastatuose. D. Guobio 
archyvo nuotr.
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Utenos „Saulės“ gimnaziją, toliau Kauno valstybinį universitetą, Medicinos fakultetą. 
Tauragnuose dirbo 29 metus. Ištekėjo, sulaukė sūnaus Gintaro. Palaidojusi vyrą ir 
tėvą, 1978 m. išvyko dirbti į Vš  „Utenos PSPC“ stomatogijos skyrių. Kraštiečius 
visuomet aptarnaudavo be eilės, o darbo įrankius (reples ir plaktuką) visuomet 
turėjo savoje mašinoje.

Išėjusi į pensiją (2003 m. spalio 31 d.) aplankė vyro Jono tėvų kapines Sal-
dutiškyje, artimiausius gimtinės kaimynus (D. G.), o po to susitikimo už 3 mėn. 
2004 m. vasario 13 d. atgulė prie vyro Tauragnų kapinėse.

1954 m. vasarą Saldutiškyje nušvito šviesulys – tai gydytojas Pranas Ši-
mulis. Pagal prof. Algimantui Raugalei pateiktą jubiliejaus proga („Prof. Pranui 
Šimuliui – 80“) biografin  medžiagą skaitome

Pranas imulis gimė 192  m. sausio 1 d. Palši  kaime, Ke mės rajone, valstiečių 
šeimoje, kurioje augo 8 vaikai. 19  m. jis baigė vidurin  mokyklą Ke mėje ir tais pačiais 
metais įstojo į Kauno universiteto Medicinos fakultetą. Nors per penkerius studijų metus 
Pranas imulis mokėsi tik labai gerai, 1951 m. gegužės mėnesį jis buvo pašalintas iš 
penkto Medicinos fakulteto kurso „už socialinės kilmės ir žinių apie šeimą slėpimą“, nes 
tais pačiais metais buvo areštuotas ir 25 metams už politin  veiklą nuteistas Prano brolis 
Vaclovas, o brolis Juozas ir seserys Morta ir Rozalija buvo ištremti į Sibirą. Pranas ir jo 
tėvai išvengė tremties atsitiktinai, nes buvo išvyk  iš namų. Po pašalinimo iš universiteto 
Pranas dirbo felčeriu Turg liuose.

195  m., po Stalino mirties, Pranui imuliui buvo leista t sti studijas Kauno 
medicinos institute, kurį jis 195  m. baigė su pagyrimu. 195 –195  m. P. imulis dirbo 
Saldutiškio ambulatorijoje.

„Dėl priemonių kaimo gyventojų medicininiam  
aptarnavimui pagerinti“
Lietuvos TSR MT 1954 m. spalio 16 d. Nutarimas Nr. 719 pareigoti rajonų 

vykdomųjų komitetų pirmininkus  suteikti be eilės butus  rajonų centrų medicinos 
darbuotojams – už užmokestį ir apylinkių ligoninių bei ambulatorijų gydytojams – 
neapmokamai.

Dabar skaitome jaunos med. felčerės įrašus darbo knygelėje.
Joana Paškevičiūtė gimė 1933 m. Dusetÿ r., Siratíškių k. 1954 m. baigė 

Dusetų vid. m-klą, o 1956 m. – Švenčionių medicinos mokyk los felčerių fakultetą 
ir tuoj pat paskirta Utenos rajono ligoninės Saldutiškio kaimo apylinkės ligoninės 
felčere. Vadinasi, ligoninės įkūrėjas Pranas Šimutis ją palieka. Vėliau pro ašaras 
jis kalbėjo  „Graži gamta, malonūs ir geraširdžiai žmonės. Per kančias atėjau į mediciną 
ir norisi tai atiduoti nuo širdies medicinai ir žmonėms.“ Trumpai jo veiklos kryptys – 
vaikų kardiologija, reumatologija, širdies ritmo sutrikimai, elektrokardiografija, 
vaikų arterinė hipertenzija, vaikų nutukimo problemos.

Saldutiškio kaimo apylinkės ligoninėje buvo 25 lovų palatos, gimdymo 
skyrius, stomatologinis kabinetas. Ambulatorija ir ligoninė aptarnavo visus Sal-
dutiškio seniūnijos gyventojus, svečius per vasaros atostogas. Ligoninėje veikė 
virtuvė, skalbykla.

Po gydytojo V. Plieskio „išvarymo iš Saldutiškio“ ambulatorija persikėlė į 
Vlado Pelėdos, vėliau į Juozo Bliudžiaus namus.
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Po 1974 m. birželio mėn. ligoni-
nės felčerė – Saldutiškio ambulatorijos 
vedėja, nuo 1971 metų Joana Paškevi-
čiūtė-Mateikienė į darbą Saldutiškyje 
važinėjo iš Linkmenų girininkijos. Gy-
venimo draugas iki šios dienos – Jonas 
Mateika-Algirdas iš „Límano gamtos 
rojaus“ (Linkmenų girininkijos konto-
ra).

1974 m. uždarius ligonin , ambu-
latorijos darbuotojų sudėtis antrą pus-
metį buvo tokia  Lina Kanapeckaitė – 
stomatologė, Joana Mateikienė – felčerė, 
ambulatorijos vedėja, Filomena Ratelie-
nė – ginekologė, Silvestras Cibavičius – 
gydytojas, Genė Deveikienė – felče-
rė, Akvilina Vilutienė – med. sesuo, 
Genovaitė Blažiūnaitė – med. sesuo, 
Ona Gratkauskienė – sanitarė, Natalija 
Novodvorskienė – seselė.

Pagrindiniai vedėjos padėjėjai – 
vadovai gydytojai  Silvestras Cibavičius (9 m. nuo 1974 m.), 
Arūnas Galinis (1979–1983), med. seserys  N. Novodvorskienė 
(Saldutiškyje visą laiką gyveno ambulatorijoje iki 1985 m.), 
Natalijos bendradarbė – G. Blažiūnaitė, ginekologė – F. Rate-
lienė nuo ligoninės atidarymo iki 1989 m. Stomatologė Kanapeckaitė (nuo 1973 – 
5 m.), med. sesuo – A. Vilutienė (1965–2000), felčerė – G. Deveikienė (5 m.), 
sanitarė – O. Gratkauskaitė (5 m.), med. sesuo Emilija Pilipavičienė – 4 m., Rūta 
Galinienė – 2 m., Regina Lamanauskienė – nauja ambulatorijos vedėja (1983 m.), 
išėjus J. Mateikienei į užtarnautą poilsį (1982), žemaitė, gimusi 1949 m. kovo mėn. 
Tauragºs r. Pyžų kaime, 1967 m. baigė Gruzdžiÿ vid. mokyklą (Šiauliÿ r.), 1971 m. 
baigė Šiaulių med. mokyklą (felčerių specialyb ) ir paskirta į Švenčionių r. Adùtiškio 
felčerių punktą. 1982 m. pervesta į Saldutiškio ambulatoriją medikų ir aptarnaujančio 
personalo felčere. Su ambulatorijos vedėja R. Lamauskiene rūpinosi saldutiškiečių 
sveikata nuo 1982 m. iki 1998 m. Gydytojai A. Galinis –1 m., S. Cibavičius – 2 m., 
Borisas Laškovas – 2 m., Liudmila Sokolova – 3 m., Virginijus Riauka – 5 m., 
Adelė Motiejaitienė – 5 m. 

Iki 1989 m. ambulatorijoje remontas  užstatytas antras aukštas, kur įrengti 
2 butai. Vienas butas paskirtas ambulatorijos vedėjai R. Lamanauskienei, kitas – 
atvykusiam V. Riaukai, o po metų Stasei Riaukienei-Kerulytei.

Stomatologė Stasė Kerulytė gimė ir mokėsi Saldutiškyje. Jos tėvai gyveno 
buvusiame sušaudytu žydų šeimos name. 

V. Riauka pagyven s iki 1994 m., o Riaukienė-Kerulytė gyveno pas motiną 
(tėvas mirė) arba ambulatorijoje, irgi išvyko. Butą privatizavo Pričiūno motina. 
Pokario metu dabartin  ambulatoriją buvo užėm  NKVD ir skrebai. Pusrūsyje buvo 

Ambulatorijos 
gydytojos E. Trainytė 
ir R. Lamanauskienė
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tardymo ir kankinimų patalpos. Renkant medžiagą, Utenos rajono poliklinikoje 
buvau paklaustas  „Ar kankinimų pusrūsyje yra privatizuotos patalpos – paskirtos 
pirčiai “ Deja, teigiamo atsakymo nepateikiau, nors patalpos privatizuotos to paties 
gydytojo (D. G.). 1974–1997 m. ambulatorijos darbuotojų sąrašą pateikė Saldutiškio 
seniūno pavaduotoja vyr. specialistė Stasė Bureikienė. 

Gydytoja Adelė Motiejaitienė važinėjo iš Utenos nuo 1993 m. Ginekologe 
dirbo F. Ratelienė iki 1986 metų.

Anastazija Aidukienė (valytoja) 1982–2009, Elena Ryliškienė (valytoja) 1983–
1986, Lina Sibitienė (stomatologė) – 3 metus, stomatologė Vanda Šiaučiūnienė – 
1988–1989 m. važinėjo iš Utenos, Ona Mačiulienė (med. sesuo) – 2 m., med. sesuo 
Gražina Kugelevičienė – 3 m. 
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Buitinis aptarnavimas
Dainius Guobis

Saldutiškis prieš karą gavo miestelio statusą, vėliau vykdant kolektyvizaciją 
pereina į tarybinį ūkį ir tampa kolūkio ar tarybinio ūkio centru. Susibūrė spe-
cialistai, kuriems ši darbo kryptis buvo artimesnė už darbą žemės ūkyje. Pvz., 
bibliotekininkė Antanina Kaušilienė domėjosi fotografija, su ja konkuravo vargo-
nininkas Jonas Labutis.

Nuo prieškario metų jau buvo žinomos siuvėjos Teofilė Sakalytė (1912 01 18–
1998 11 28) ir iš Šãrkių k. Elena Paulionienė (1916 12 30–1994 08 18). Po 1960 m. 
respublikoje pradėjo veikti Vyriausioji buitinio aptarnavimo valdyba, nuo 1966 m. 
birželio 22 d. perorganizuota į Buitinio gyventojų aptarnavimo ministeriją (K. Ple-
chavičius).

Jų darbas buvo avalynės ir drabužių siuvimas ir taisymas, cheminis valymas 
ir dažymas, trikotažo dirbinių mezgimas, siuvimas ir taisymas, fotografijos ateljė 
paslaugos ir kt. Saldutiškiečiams teko pakovoti, kad miestelyje būtų pastatytas 
8 vietų buitinio aptarnavimo paviljonas. Stengiausi, kad būtų projektas ir skirti 
pinigai statybai, nes norėjau ką nors gera padaryti saldutiškiečiams. Gaila, bet 
dabar paslaugos gyventojams ten jau neteikiamos... Miestuose pastatyti stambūs 
skalbimo, cheminio rūbų valymo fabrikai, autoservisai, buitinės technikos taisyklos. 
Deja, nepriklausomybės metais šie (smulkūs – D. G.) objektai buvo privatizuoti 
pirmiausiai, todėl paslaugų teikėjai vėl viską pradeda iš naujo, – prisimena Vi-
gantas Jonas Bulika.

V. Bulika gimė 1935 m. Pučkõriškių kaime, dabartinėje Saldutiškio seniū-
nijoje. 1954 m. privalėjo baigti Saldutiškio vidurin  mokyklą su IV abiturientų 
laida, bet „neiškentė“ ir, eksternu išlaik s abitūros egzaminus, ją baigė 1953 m.

1958 m. baigė Kauno politechnikos instituto (KTU) Statybos fakultetą. Atidirb s 
privalomoje darbovietėje 3 metus, perėjo į Vyriausiąją BA valdybą. BGA ministe-
rijos Technikos valdybos viršininku dirbo iki 1990 m. – ministerijos likvidavimo.

Utenos BGAK 1965 m. liepos 31 d. įsakymu patvirtino Saldutiškio buitinį 
paviljoną, kuris priklausė kombinatui. Paviljono darbo veiklą kontroliavo DŽDT. 
Pagal tą patį įsakymą vedėju paskirtas Rimantas Kaušyla. Prieš tai laikinai buvo 
Stasė Leleivaitė-Ryliškienė.

Ji už darbą apdovanota garbės raštais  soc. lenktynių nugalėtojo tarp kaimo 
siuvėjų, už ilgametį darbą (25 m.), darbo spartuolio ir net „Lenino garbės“ raštu.

Avalynės grupei vadovavo Jonas Jakimavičius, kurioje visą laiką ir vėliau 
dirbo Vladas Kapelinskas ir Bronius Virvytis, aktyvus Saldutiškio kultūros namų 
saviveiklininkas – muzikantas.

Aktyviausia ir visiems reikalingiausia buvo mezgėja Elžbieta Šnerienė. Ne-
pakeičiama kirpėja buvo Ona Trinkūnienė-Gutauskienė, kuri privačiai dirbo dar 
iki buitinio paviljono atidarymo.

Prireikus fotografas buvo kviečiamas iš Utenos.
Siuvėja Elena Paulionienė liko dirbti namuose (Šãrkiuose), nes jai į Saldutiškį 

buvo per toli, o Teofilė Sakalytė, viena užauginusi dukrą Bron , visą gyvenimą 



187

I S T I A  S I I A

pašventė Saldutiškiui. Paviljone visą laiką dirbo, dabar privačiai (mano vadinama 
Stasyte – D. G.) Stasė Ryliškienė.

Komandoje buvo Genė Balčiūnaitė-Graužinienė, Elena Sakalytė. Nuo 1976 m. 
iki uždarymo vadovavo Janina Gadliauskienė. Saldutiškio paviljonui Utenos BGA 
kombinatas patikėdavo jaunųjų kadrų ruošimą. Paminėsiu vieno mokslo etapo 
merginas (vaikinų nebuvo – gaila)  Elena Ambrazaitė, Rima Stundžaitė, Stasytė 
Paukštytė, mokinės Janė, Stasė.

Per 25 metus Saldutiškio buitinio paviljono darbuotojai nuoširdžiai dirbo 
sau ir savo kaimynų labui.

1990 m. buvo likviduota Buitinio gyventojų aptarnavimo ministerija ir pa-
laipsniui Saldutiškio paviljonas. Darbuotojai pagal sugebėjimą ir galimyb  pasuko 
į privatų sektorių. Paviljonas privatizuotas.

Po 1998 m. paviljonas yra individuali Algirdo Ulčicko maisto prekių įmonė. 
Reikia pastebėti, kad jo ir žmonos tėvai garbingi saldutiškiečiai, todėl ir vaikai 
garbingai t sia jų darbą. Jiems talkininkauja saldutiškiečiai Birutė, Dalija ir Laimu-
tis, anksčiau dirbo Antanas. Žmonės patenkinti jų nuoširdumu ir rūpestingumu 
užtikrinant būtiniausių prekių asortimentą, aptarnavimo kultūra.
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Saldutiškio mašinų ir traktorių stotis
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas 

Istorijos nuotrupos. Mašinų ir arklių nuomojimo punktas LTSR – valstybinė 
ž. ū. įmonė, 1941 m. ir 1944–1950 m. teikusi paramą darbo piliečiams. Punktai 
buvo įkurti prie MTS (mašinų ir traktorių stočių). Už atlyginimą (pagal sutartį) 
atlikdavo valstiečiams įvairius žemės ūkio darbus, nuomodavo jiems arklius, ūkio 
inventorių. 1941 m. Lietuvoje jau buvo 270.

Vokiečių fašistinė okupacija punktus panaikino, inventorių išgrobstė.
1950 m. – masinės kolektyvizacijos metu mašinų ir arklių nuomojimo punktai 

buvo likviduoti, jų turtas atiduotas MTS arba kolūkiams.
Žemės ūkio ministerija 1950 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 68 nuo 1950 m. 

sausio 1 d. MTS direktoriumi skyrė Staniulėną Antaną, Alfonso.
A. Staniulėnas – tai buv s Saldutiškio valsčiaus VK pirmininkas, paskirtas 

Vilniaus žemės ūkio valdybos (prie Žemės ūkio ministerijos) Švenčioniÿ apskrities 
Saldutiškio MTS direktoriumi. Direktorius 1950 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1 
patvirtino, kad yra Saldutiškio MTS vadovas. Žemės ūkio ministerija 1950 m. 
kovo 8 d. įsakymu Nr. 164 nuo 1950 m. kovo 1 d. skyrė (laikinai) vyr. buhaltere 
Lopetait  Stas  (buvusi buhalterė Saldutiškio valsčiuje – kartu su A. Staniulėnu).

Pagal stoties direktoriaus 1950 m. kovo 20 d. įsakymą Nr. 3 skiriamas naftos 
bazės vedėjas Žala Balys (nuo 1950 m. kovo 1 d.).

Pagal 1950 m. kovo 25 d. įsakymą Nr. 4 nuo tos pačios dienos skiriami  
vairuotoju – Trinkūnas Bronius, sargais – Sabaliauskas Antanas, Trinkūnas Kostas, 
Pagoda Petras. Priima traktorininku Kanapienį Joną ir prikabinėtojus Kapelinską 
Kazį ir Piragį Bronių.

Vyriausiuoju agronomu, remiantis 1950 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 14, 
priimamas Vilius Snieganas.  Vilnių komandiruojami 1950 m. balandžio 18 d. 
B. Žala, K. Trinkūnas, B. Trinkūnas ir L. Pakrovskis. Jų tikslas – apiforminti ir 
pristatyti į stotį skiriamą žemės ūkio techniką. Tarnautojų atlyginimai 1950 m.  
A. Staniulėno – 790, vyr. buhalterės S. Lopetaitės – 640, naftos bazės vedėjo 
B. Žalos – 450, valytojos Onos Petrėnienės – , sargų – po 240 rb. Vyriausiojo 
mechaniko Leono Zakarausko ir vyr. agronomo Viliaus Sniegano – po 740 rb 
(vyr. agronomo Snieganos pavardė gali būti netiksli).

Po anksčiau minėtos komandiruotės ir galimų kitų mums nežinomų, 1951 m. 
balandžio 12 d. duomenimis, stotyje dirbo jau 22 traktorininkai su 12 traktorių. 
Tai C T3, HATU ir „Universal“. 

1951 m. gegužės 15–23 d. direktorius A. Staniulėnas – jau vyr. mechaniko 
poste, o jo vietoj nuo gegužės mėn. 25 d. iki 31 d. (pagal tabelį) – S. A. Kosiu-
kov (1908).

Pagal Žemės ūkio ministerijos 1952 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 22 k Sal-
dutiškio MTS (Kaltanėnuose) direktorius – Michail Pančenko.

Reiškia – administracija persikėlė labiau į Švenčionių apskrities centrą iš 
Utenõs apskrities pašonės. Geležinkelio linija – ta pati, tiesioginiai keliai su Ignalinâ 
(Zarasa¤s, Latvija), Mol¸tais ir t. t.



189

I S T I A  S I I A

Didėja ryšiai su žemės ūkio darbuotojais.
Kontoroje 1953 m. dirbo 15 darbuotojų, traktorininkų – 36, o 1954 m. pra-

džios duomenimis, traktorininkų – 38, prikabinėtojų – 33, traktorių – 25.
Metų pabaigoje pasidžiaugė sukultu derliumi  Vladas Trinkūnas – 25 808, 

Jonas Kanapienis – 32 492, Pranas Bieliūnas – 58 980, Juozas Rastenis – 18 831, 
Bronius Radušis – 24 416, Jonas Mačiulis – 22 749, iš viso 183 276 centneriai.

Jie daugiausia saldutiškiečiai, dirbo įvairiuose apskrities rajono ūkiuose.
1953 m. II pusmečio atlyginimai  direktorius M. Pančenko – 1 348, vyr. in-

žinierius B. Skrebis – 1 208, vyr. agronomas V. Paukštis – 1 200 rb. MTS žinioje 
1954 m. pusmečio duomenimis, – 11 agronomų ir 7 zootechnikai, kurie dirba 
atskiruose ūkiuose, o atsiskaito ir gauna algas MTS.

Pabaigai. MTS su mūsų miestelio pavadinimu irgi garbingame Kaµtanėnų 
miestelyje (ne Kaltin¸nų, nes patektume į Žema¤tiją). Bet lai Kaµtanėnai džiaugiasi 
gav  vyr. agronomą Vilhelmą Paukšt  (1925–1984). Plačiau apie jo biografiją, jo 
jaunystės nuotraukas bei kai kurias gyvenimo nuotrupas skaitykite ir žiūrėkite 
Utenos AB „Utenos spaustuvė“ išleistoje knygoje „Saldutiškio mokykla“ (2006).  
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Kolektyvizacija
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Tai vyko prieš 65 metus, o iš jų 25 metus gyvename Nepriklausomoje 
Lietuvoje – seni laikai

Žodis „kolektyvizacija“ reiškia suvisuomeninimą. Žemės ūkio kolektyvizacija 
TSR sąjungoje. Visuotinė kolektyvizacija. Kaimo kolektyvizacija. 

Nenustebkite, kad pirmiausia pateiksime Jums, skaitytojau, sąlygas  ką turite 
daryti ir kaip elgtis įstoj  į kolūkį, o paskui jau stoti į kolūkius vargingųjų ir 
vidutinių valstiečių iniciatyva bei (daugiausia) partinių, tarybinių organizacijų ir 
žemės ūkio organų pagalba (tokia įstatymų leidimo tvarka).

„Dėl Lietuvos TSR kolūkių ir kolūkiečių kiemų mėsos ir pieno privalomųjų 
pristatymų valstybei“ – Lietuvos TSR MT 1948 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 94  
vesti, pradedant nuo 19 8 m.

Turime mėsos ir pieno, galime rūpintis pašarais.
„Dėl Lietuvos TSR kolūkių šieno privalomųjų pristatymų valstybei“ – Lietu-

vos TSR MT 1948 m. kovo 3 d. nutarime Nr. 96 sakoma

1. vesti, pradedant nuo 1948 m. derliaus.
5. Kolūkiečių ūkiams šieno privalomieji pristatymai valstybei neskiriami.

„Dėl Lietuvos TSR kolūkių grūdų privalomųjų pristatymų valstybei“ – Lietu-
vos TSR MT 1948 m. kovo 3 d. nutarime Nr. 97 rašoma

1. vesti, pradedant nuo 1948 m. derliaus.

Turėdami metarialinį pagrindą, galime galvoti ir apie kolūkių organizavimą.
„Dėl kolūkių organizavimo Lietuvos TS Respublikoje“ Lietuvos TSR MT ir 

LKP (b) CK 1948 m. kovo 20 d. nutarime Nr. 37 sakoma  

kvėpti broliškųjų sąjunginių respublikų valstietijos istorinių laimėjimų, pasiektų kolū-
kinės santvarkos pagrindu, Komunistų partijai vadovaujant, daugelis vargingųjų ir vidutinių 
valstiečių dalyje Tarybų Lietuvos apskričių pradėjo telktis į žemės ūkio arteles – kolūkius.

Tarybų Lietuvos darbo valstiečiai stojo į išmėgintą kolektyvinio, socialistinio ūkio 
kelią, kad pasiektų pilnutin  pergal  prieš buožes, užtikrintų aukštą darbo našumą, savo 
medžiaginio ir kultūrinio lygio pakilimą.

Remdami iniciatyvą vargingųjų ir vidutinių valstiečių, norinčių susitelkti į kolūkius, 
taip pat siekdami sustiprinti kolūkius organizaciniu ir ūkiniu požiūriais, Lietuvos TSR 
Ministrų Taryba ir Lietuvos KP (b) Centro Komitetas nutaria

1. pareigoti partines, tarybines organizacijas ir žemės ūkio organus visokeriopai 
padėti vargingiesiems ir vidutiniams valstiečiams, norintiems susitelkti į kolūkius, ir teikti 
jiems pagalbą stiprinant kolūkius organizaciniu ir ūkiniu požiūriais.

2. Rekomenduoti kolūkiams didinti visuomenines žemes, įtraukiant naujus narius, 
panaudojant laisvus žemės masyvus ir įmonių bei įstaigų pagalbinių ūkių žemes.

Nustatyti, kad kolūkių visuomeninės žemės yra neliečiamos ir kad jų dydis jokiomis 
aplinkybėmis negali būti mažinamas.
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Rekomenduoti kolūkiams, suvisuomeninant įstojusių į kolūkius valstiečių žemes ir 
nustatant žemės sklypų ribas, vengti individualinių valstiečių žemės sklypų įsiterpimo į 
visuomenines-kolektyvines žemes. Tuo tikslu įpareigoti apskričių ir valsčių vykdomuosius 
komitetus, susitarus su valstiečiais, neįėjusiais į kolūkius, skirti jiems sklypus už kolūkio 
žemės masyvų ribų.

8. Organizuojant kolūkius, būtinai suvisuomeninti įstojusių į kolūkius valstiečių 
gamybos priemones  arklius, ž. ū. inventorių (plūgas, sėjamoji mašina, akėčios, kuliamoji 
mašina, šienapjovė), reikalingą kiekį pašarų suvisuomenintiems gyvuliams šerti, sėklas 
kolūkio sėjamiesiems plotams apsėti, taip pat trobesius, reikalingus artelės (kolūkio) ūkiui. 

Nesuvisuomeninami ir lieka asmenine kolūkiečių kiemo nuosavybe  gyvenamieji 
trobesiai, pagalbinis ūkis sodybiniame sklype, asmeniniai gyvuliai, paukščiai ir smulkus 
ž. ū. inventorius, reikalingas darbams sodybinėje žemėje.

9. Rekomenduoti kolūkiams nustatinėti sodybinio sklypo (daržas, sodas), kuriuo 
asmeniškai naudojasi kiekvienas kolūkiečių kiemas (neskaitant gyvenamųjų trobesių uži-
mamos žemės), dydį nuo 0,25 iki 0,60 hektaro.

1949 m. pavasarį prasidėjo faktinė kolektyvizacija Saldutiškio valsčiuje. 
Sukviesti kaimo gyventojų susirinkimai, kuriuose aiškinta kolektyvizacijos nauda. 
Šis darbas t sdavosi net iki išnaktų, kol būtinai įkurdavo kolūkį.

Lygiagrečiai su šiuo įvykiu prasidėjo kolūkiečių ir „vaduotojų“ kova iki 
mirtinų atvejų, įvairūs turtuolių ir „miškinių“ trėmimai bei pavieniai vežimai į 
Rusijos gilumą.

1949 m. buvo sukurti kolūkiai  „Piliakalnis“, „N. Sodyba“, „Artojas“, „Du-
nojus“, „Ąžuolas“, „Žalgiris“, „Lamėstas“.

1949 m. pabaigoje Saldutiškio valsčiaus Saldutiškio apylinkėje iš šių kaimų – 
kolūkių sudaryti trys kolūkiai  „Pirmūnas“, „Vidiškiai“ ir „Lamėstas“ (tiksli data 
nenustatyta). Nuo 1950 m. birželio šie kolūkiai priklausė Švenčionºlių rajonui.

„Dėl priemonių ryšium su smulkių kolūkių sustambinimu“ – Lietuvos TSR 
MT 1950 m. rugpjūčio 4 d. nutarimas Nr. 645, sutinkamai su TSRS MT 1950 m.
liepos 17 d. nutarimu Nr. 3179, Lietuvos TSR MT nutarė

2. Sustambinant smulkius kolūkius, kolūkiečių kiemų sodybinių sklypų dydis ir 
asmeniškai naudojamų gyvulių normos, kaip taisyklė, privalo likti tose pat ribose, kuriomis 
jie pagal status naudojosi iki sustambinimo.

Kolūkiečių kiemų sodybinių sklypų dydį ir asmeniškai naudojamų gyvulių skaičių 
galima keisti, Žemės ūkio artelės įstatų normų ribose ir susijungiančių kolūkių sodybinės 
žemės fondo ribose, kolūkiečių visuotinių susirinkimų nutarimu, priimtu ne mažiau kaip 
2 3 balsų dauguma.

statyme „Dėl plano pelkėtoms žemėms nusausinti bei įsavinti ir žalieninėms 
sėjomainoms įvesti Lietuvos Tarybų socialistinėje Respublikoje“, priimtame Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 1949 m. gruodžio 15 d., rašoma

Masinis valstiečių telkimasis į kolūkius, žemės ūkio mechanizavimas, didžiulė parama, 
kurią teikia Respublikos kolūkiams bei tarybiniams ūkiams TSRS Vyriausybė ir VKP (b) 
Centro Komitetas, suteikia galimumą plačiu mastu vykdyti Respublikoje priemones pelkė-



192

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

toms žemėms nusausinti bei įsisavinti ir žalieninėms sėjomainoms visuose kolūkiuose bei 
tarybiniuose ūkiuose įvesti, kas užtikrins pasėlių plotų praplėtimą, gausaus ir pastovaus 
derliaus gavimą ir tvirtos pašarų bazės sudarymą visuomeninei gyvulininkystei.

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria
I. Dėl pelkėtų žemių nusausinimo ir įsavinimo.
1. Patvirtinti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pateiktą melioracijos ir kultūrtechnikos 

darbų Respublikoje planą 1950–1955 metams.
2. Visokeriopai vystyti daug darbo reikalaujančių melioracijos bei kultūrtechnikos 

procesų mechanizavimą.

(Antroji šio straipsnio pastraipa nepateikiama, kaip turinti laikiną reikšm .)

Pavesti melioracijos mašinų stotims ir ekskavatorių stotims vykdyti naujų nusausi-
nimo sistemų statybos ir esamųjų sistemų atstatymo bei remonto darbus, taip pat darbus 
nusausintoms žemėms įsavinti (krūmynų bei kupstų išrovimas ir nuskutimas, dirvonų 
aparimas ir sluoksnio kultivavimas bei akėjimas).

3. Pavesti mašinų-traktorių stotims, priklausomai nuo jų aprūpinimo melioracijos 
mašinoms, kartu su traktoriniais darbais auginant žemės ūkio kultūras, vykdyti pagal su-
tartis su kolūkiais darbus naujoms žemėms įsavinti ir padėti kolūkiams įrengti ir apvalyti 
smulkų nusausinimo tinklą, išrauti nusausintose žemėse kelmus, apvalyti jas nuo krūmynų 
ir pašalinti akmenis.

4. Pilnutinai padengti iš valstybinių lėšų išlaidas nusausinimo sistemų statybos 
projektavimo – tyrinėjimo darbams vykdyti ir didžiąja dalimi išlaidas vandens telkiniams 
ir tarpūkinės reikšmės magistraliniams kanalams statyti.

5. Teikti Lietuvos TSR kolūkiams, vykdantiems žemių nusausinimo darbus, ilgalaikį 
10 metų terminui kreditą mechanizuotiems drenažo griovių kasimo bei užpylimo darbams 
ir drenažo medžiagoms, taip pat mechanizuotiems atviro kanalų tinklo įrengimo ir per-
tvarkymo darbams apmokėti – iki 80 proc. piniginių išlaidų sumos. Kreditas padengiamas 
lygiomis dalimis, pradedant ketvirtaisiais metais.

6. Lietuvos TSR kolūkių žemes, nusausintas panaudojant molinių vamzdžių drenažą, 
atleisti nuo visų žemės ūkio produktų pristatymų valstybei dvejiems metams, skaitant nuo 
nusausinimo tinklo statybos užbaigimo dienos.

Lietuvos TSR MT ir Lietuvos KP CK 1954 m. kovo 5 d. nutarime Nr. 149 
„Dėl priemonių pagalbai suteikti Lietuvos TSR kolūkiečiams, persikeliantiems iš 
vienkiemių į kolūkines gyvenvietes“ rašoma

1. pareigoti partinius, tarybinius ir žemės ūkio organus plačiai aiškinti kolūkiečiams 
ir ne kolūkių nariams būtinumą ir tikslingumą likviduoti kolūkių visuomeninėse žemėse 
vienkiemius, kliudančius sėkmingiau vystyti kolūkių visuomeninį ūkį ir toliau kelti kolū-
kiečių materialin  gerov  bei jų kultūrinį lygį.

Visokeriopai remti kolūkiečių ir ne kolūkių narių, pareiškusių norą persikelti iš 
vienkiemių į kolūkines gyvenvietes, iniciatyvą, teikti jiems visapusišką pagalbą persikeliant 
ir sutvarkant ūkius naujoje vietoje.

2. pareigoti rajonų vykdomuosius komitetus, partijos rajonų komitetus, Vyriausią-
ją statybos kolūkiuose valdybą, Žemės ūkio ministeriją ir MTS direktorius
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a) kolūkiečius, valstiečius – pavienininkus ir kitus ne kolūkių narius perkelti iš 
vienkiemių gerai pasiruošus, neskubant, atsižvelgiant į konkrečias ūkines-ekonomines ko-
lūkių ir persikeliančių ūkių sąlygas.

5. Rekomenduoti kolūkiams
b) vykdyti pirmaeiles priemones sutvarkant naujas kolūkinių gyvenviečių teritorijas 

(vandens tiekimo organizavimas, kelių tiesimas gyvenvietėse ir kt.);
c) visuotiniams kolūkiečių susirinkimams nutarus, padėti kolūkiečiams, persikeliantiems 

iš vienkiemių į kolūkines gyvenvietes, apvalyti ir suarti naujus sodybinius sklypus, perso-
dinti vaismedžius iš senųjų sodybinių sklypų į naujus, pervežti trobesius ir turtą, paruošti 
ir pervežti statybines medžiagas kolūkio sąskaita, taip pat suteikti jiems pagalbą išskiriant 
kolūkiečius dalyvauti statant bei atstatant gyvenamuosius namus ir ūkinius trobesius naujoje 
vietoje. Kolūkiečiams, dalyvaujantiems pagal kolūkių valdybų paskyras darbuose statant ir 
atstatant naujoje vietoje gyvenamuosius namus ir ūkinius trobesius, įskaityti darbadienius 
sutinkamai su kolūkiuose nustatytais darbų įkainiais darbadieniais ir išdirbio normomis, 
vėliau atskaitant darbadienius iš kolūkiečių, kuriems buvo atliekamas darbas.

7. pareigoti Vyriausiąją statybos kolūkiuose valdybą, Žemės ūkio ministeriją, rajonų 
vykdomuosius komitetus ir MTS direktorius

a) praktiškai padėti kolūkiams organizuoti nuolatines statybines bei miško ruošos 
brigadas ir aprūpinti jas reikalingais įrengimais bei įrankiais;

b) užtikrinti, kad mašinų-traktorių stotys suteiktų kolūkiams pagalbą pervežant 
traktoriais ir automobiliais kolūkių visuomeninius pastatus, statybines medžiagas, taip pat 
persikeliančių iš vienkiemių į kolūkines gyvenvietes kolūkiečių gyvenamuosius namus ir 
ūkinius trobesius. Nustatyti, kad kolūkiai ir kolūkiečiai apmoka mašinų-traktorių stotims 
už kolūkių visuomeninių pastatų, statybinių medžiagų, persikeliančių į kolūkines gyven-
vietes kolūkiečių gyvenamųjų namų ir ūkinių trobesių pervežimą pagal faktiškai atliktų 
darbų planin  savikainą.

8. pareigoti Valstybin  plano komisiją ir Žemės ūkio ministeriją metiniuose ma-
šinų-traktorių stočių darbo planuose numatyti kolūkių visuomeninių pastatų, statybinių 
medžiagų, persikeliančių iš vienkiemių į kolūkines gyvenvietes kolūkiečių gyvenamųjų 
namų ir ūkinių trobesių pervežimą traktoriais ir automobiliais.

Pažvelkime į praeitį, kaip mūsų žemdirbiai kovojo už žem  ir jos įsigijimą, 
į jos nuosavyb . Paimkime A. Šapokos knygą „Lietuvos istorija“ (Švietimo minis-
terijos knygų leidimo komisijos leidinys, Kaunas, 1936 m.).

Pervert  8 straipsnius skaitome  

Didžiosios žemės reformos įstatymas buvo išleistas tik 1922 metais (kovo 29 d.). Jos 
tikslas buvo ne tik aprūpinti žeme bežemius ir mažažemius, bet ir patį žemės valdymą 
taip sutvarkyti, kad būtų tinkamos sąlygos tapti žemės ūkiui – pirmiausia smulkiajam ir 
vidutiniam ūkiui. Reforma, be to, dar norėjo perimti į valstybės nuosavyb  tuos žemės 
turtus, kuriuos valstybė gali tikslingiau naudoti ir apsaugoti, negu privatūs asmenys.

Ta didžioji reforma, iš pamatų pakeitusi žemės valdymą Lietuvoje, apėmė taip pat 
ir kaimų skirstymą viensėdžiais ir likvidavo servitutus bei bendrąsias ganyklas.

Kaimų skirstymas į viensėdžius prieš karą (skliausteliuose – gyvenvietės 
istoriniai paminėjimo metai)  Ažùprūdis – 1924 m., Pavyžintýs (1731) – 1924 m., 
Saldutiškio dv. – 1925 m., Žiezdrìlė – 1926 m., Dróbiškio (1711) – 1929 m., Lam¸stas 
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(1744) – 1929 m., Paąžuõlių (1794) – 1932 m., Šãrkių (1731) – 1932 m., Antålamiestės 
(1720) – 1937 m., V¸žiškių (1800) – 1938 m., S¸liškės – 1938 m., Pučkõriškių – 
1939 m., Rýliškių – 1939 m., Gåtakiemis (1744) – 1942 m., Pliauškìčių – 1942 m., 
Di»niškių – 1942 m.

Šių kaimų teritorijos keitėsi matuotojų dokumentuose 2–3 kartus, dalis kaimų 
nuosavybės nenustatyta iki šio momento.

Grįžkime į kolūkius, sužinoj  žemdirbių darbus ir vargus iki sovietinio 
laikotarpio.

Po J. Stalino mirties (1953 m. kovo 5 d.) LKP CK 1953 m. liepos plenume 
pateiktos, L. Berijos priimtos ir įteisintos naujosios nacionalinės politikos žinios, 
taikomos Ukrainai ir Lietuvai.

1557 m. balandžio 1 d. paskelbtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto 
Augusto įstatymas apie valstiečių dirbamos žemės išdalijimą (po 21 ha) valakais.

Prekinių ir piniginių santykių plėtra vertė feodalus reikalauti iš valstiečių 
daugiau darbo ir natūrinės rentos, o norint gauti daugiau produktų reikėjo per-
tvarkų ūkyje. Iniciatyvos ėmėsi karalienė Bona. Ji išpirko praskolintus karaliaus 
dvarus, paskui ėmė vykdyti ir žemės reformą. Reforma pradėta vykdyti 1557 m. 
Visa valstiečių žemė buvo paimta į feodalinį žemės fondą. Pirmiausia ji pradėta 
vykdyti kunigaikščio žemėse. Kiekvienai valstiečio šeimai skirtas žemės plotas – 
valakas. Jei valako būdavo per daug vienai šeimai, jį galėjo dalytis kelios šeimos. 
Tokie valstiečiai tapdavo pusvalakininkais. Vietovės, kuriose žemės buvo derlingos, 
be to, valstiečiai privalėjo dirbti ir šalia jų įsteigto palivarko žem . Vienas valstietis 
turėjo eiti lažą dvi dienas per savait . Kur palivarkų nebuvo, valstiečiai mokėjo 
gerokai didesnius mokesčius – činšą. Žemė buvo ne tik padalyta į valakus, buvo 
reikalaujama laikytis trilaukės sėjomainos. Visa žemė buvo dalijama į tris laukus, 
ir valstietis kiekviename lauke gaudavo po rėžį žemės. Viename rėžyje reikėjo sėti 
žiemkenčius, kitame – vasarojų, o trečią lauką laikyti pūdymui. Viduryje lauko, 
abiejose kelio pusėse, buvo statomos kaimo trobos. Valaką paėmusio valstiečio 
gyvenamasis namas ir klėtis turėjo būti vienoje gatvės pusėje, o tvartai ir kloji-
mai su jauja – kitoje kelio pusėje, kad, kilus gaisrui, viskas nesudegtų. Taigi nuo 
VI a. Lietuvos valstiečiai gyveno kaimais. Tokio tipo kaimų daug išlik  iki šių 

dienų, ypač daug Rytų Lietuvoje. 
Aras Lukšas rašė  

L. Berija siekė ne tik sudaryti tvirtą savo valdžios atramą respublikoje, bet ir atsikratyti 
aiškių oponentų, idėjiškai rėmusių stalinizmą. (Lavrentijaus Berijos klaida, Lietuvos 
žinios, 2009 03 06).

Pavyzdžiui, vilniečiai, tarp kurių turbūt didžiausia tautybių įvairovė, nepa-
miršo 2010 m. sausio 4 d. savaitraštyje „Vakaro žinios“ patalpinti, kad 

Lietuvos istorijoje sausio  d. 1957 m. Vilniaus miesto Vykdomajame (dabar – savival-
dybė) pirmą kartą po karo priimtas raštiškas sprendimas lietuvių kalba. Toliau sprendimai 
buvo rašomi dviem – lietuvių ir rusų – kalbomis. 
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Saldutiškyje atskyrus pradinės mokyklos 4 skyrius savarankiškam egzista-
vimui (1944–1949 m.), liko 5–6 skyriai, kurie ir sudaro naujai pradėjusią veikti 
1944–1949 m. oficialiai vadinamą Saldutiškio lietuvių progimnaziją („Saldutiškio 
mokykla“, UAB „Utenos spaustuvė“, 2006 m.). 

Tačiau 1954 m. rugpjūčio 25 d. Švenčionėlių r. švietimo skyrius paskyrė 
Saldutiškio vidurinės mokyklos direktoriumi Vladimirą Melnikovą, baigusį visus 
mokslus (nuo pradinės mokyklos iki Švenčioniÿ mokytojų seminarijos) lenkų kalba.

L. Berijos iniciatyva priimtas nutarimas turėjo įtakos 1957 m. sausio 31 d. 
įsakymu Nr. 12 § 1 atleisti jį nuo 1957 m. sausio 15 d. iš direktoriaus pareigų. 
Atsidūrė lenkiškame krašte, Sudervėjê, iki 2002 10 29 (Vilniaus r.).

Jei vadovas keliamas atstumu per pus  Lietuvos – reiškia, išvaromas „ne-
sutepant dokumentų“. Saldutiškyje – jis ne pirmas ir ne vienas.

„Nuo 195  metų vasaros iki lapkričio mėnesio iš Lietuvos buvo priverstinai iškeldinta 
daugiau nei trys tūkstančiai rusakalbių, dirbusių represinėse, administracinėse ar parti-
nėse struktūrose. Dar apie šeši tūkstančiai jų neteko darbo vietų, panaikinus Lietuvoje 
sritis, jų administraciją ir kai kurias ministerijas. Žinoma, palyginus su 1 0 tūkstančių 
pokaryje į Lietuvą atkeldintų kolonistų, tai buvo lašas jūroje, tačiau net ir šis simbolinis 
gestas sulaukė didelio Lietuvos gyventojų entuziazmo.“

Tačiau dabartinių kalbininkų-politikierių tėvai per 40 metų iki Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo nesugebėjo teisingai išversti  „Nešiukšlinkime savo 
kalbos nei rusicizmais, nei anglicizmais. „Vakaro žinios“ – „Mūsų kalba – pati 
gražiausia“. „Vaisius aklas, mato medis“ (R. Šaras).

„Dėl kolūkių kreditavimo gyvulininkystės patalpų statybai“
Lietuvos TSR MT 1952 m. kovo 7 d. Potvarkis Nr. 256-p

Remiantis TSRS Ministrų Tarybos 1952 m. vasario 7 d. potvarkiu Nr. 2440-p nutarta 
įpareigoti Žemės ūkio banko Lietuvos respublikin  kontorą

b) kredituoti kolūkius gyvuliams iš kolūkiečių, darbininkų, tarnautojų ir kolūkiniame 
turguje pirkti pagal veikiančias kredito normas, nustatytas Ekonominės tarybos prie TSRS 
LKT 1938 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 326, vadovaujantis faktiškai turėtomis gyvuliams 
pirkti išlaidomis, bet ne daugiau kaip aukščiausios supirkimo kainos, nustatytos Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos 1949 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 661 vartotojų kooperacijos 
superkamiems gyvuliams.

Vykdant kolektyvizaciją, atsirado „laisvų“ galvijų, kurių kolūkiečiai negalėjo 
išlaikyti savo 0,60 ha sklypelyje, o kolūkis turėjo 1951 03, 1953 04 29 karves. 
„Pirmūno“ – Saldutiškyje viena iš geriausių materialinė bazė. Perėmė nevartojamą 
dviejų korpusų buvusio dvaro veršid  – karvid , bendrai 1 000 m2 ploto ledai-
n , kuri galėjo pakeisti tuo metu nesamus šaldytuvus. Remiantis duomenimis iš 
1971 m. spalio 18 d. A. Parečko pateiktos „Istorinės pažymos“  

Saldutiškio tarybinis ūkis yra pietrytinėje rajono (Utenos) dalyje. Per ūkio teritoriją 
eina... plentas Utenâ–Švenčiónys. Atstumas iki rajono centro – 26 km. Ūkio teritorija labai 
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išt sta ir išsidėsčiusi tarp stambių miškų masyvų ir ežerų. Reljefas daugumoje banguotas, 
kontūringumas labai didelis – apie 140 kontūrų 100 ha. Ūkio teritorija akmenuota, pievos 
daugiau ar mažiau užpelkėj . Jų vertė menka. Augmenija skurdi, žemės ekonominė vertė 
maža. Pagrindinė ūkininkavimo kryptis – pieno ir mėsos gamyba.

1951 m. „Lamėstas“ ir Vídiškio kolūkiai prisijungė prie „Pirmūno“.
1954 m. gegužės 25 d. AT Prezidiumo įsaku sustambinta Švenčionºlių ra-

jono Saldutiškio apylinkė iš trijų apylinkių  Saldutiškio, Pučkoriškių ir Kìmešio 
(minėjom skyrelyje, kada buvo 1950 m. sudarytas Švenčionėlių rajono DŽDT VK).

Jose tuo metu veikė „Pirmūno“ (Saldutiškio apyl.), „Ąžuolo“ (Pučkoriš-
kių apyl.) ir „Kemešio“ (Kemėšio apyl.) kolūkiai. 1959 m. liepos mėn. „Kemėšio“ 
kolūkis įėjo į Kirde¤kių tarybinio ūkio sudėtį. 

1959 m. gruodžio 7 d. likvidavus Švenčionėlių rajoną, dalis Saldutiškio 
apylinkės (Kirdeikių žemės naudojimo ribose) perduota Kirdeikių apylinkei, dalis 
Labanoro apylinkės („Žalgirio“ kolūkio žemės nenaudojimo ribose) – Saldutiškio 
apylinkei. Saldutiškio ir Kirdeikių apylinkės perduotos Utenos rajonui. Pasikeitus 
rajonui, Saldutiškio apylinkėje veik s „Ąžuolo“ kolūkis pakeitė pavadinimą ir 
tapo „Vilties“ kolūkiu.

Tuo pačiu momentu vyko ir Saldutiškio apylinkės vadovų keitimas. Po iš-
dėstytų paskyrimų DŽDT vykdomajame komitete po 1950 m. pabaigos Saldutiškio 
DŽDT vykdomojo komiteto pirmininku 1953 m. paskirtas Vytautas Ralikauskas, 
sekretore – A. Pilipavičiūtė. 

Nuo 1954 m. iki 1960 metų, kada Saldutiškio apylinkė perėjo iš Švenčionė-
lių rajono į Utenos rajono žinią, pirmininku paskirtas Adolfas Deveikis (vietinis, 
Pučkoriškių k. gyventojas, žr. nuotr.). Sekretoriavo iki 1956 m., kol pasikeitė su 
Baliu Lisausku – Apolonija Vilūnaitė (iš gretimo Ryliškių k. (Saldutiškio apyl.). 
B. Lisauską 1958 m. keitė Leonas Valiulis ir Zosė Uzielaitė, kurią 1959 m. pakeitė 
Birutė Veronika Gasiulienė.

Rašant apie šio dešimtmečio politinį gyvenimą, norisi išgerti stipresnės 
kavos su kofeinu. Prisiminkime apie „Karių kapines“ ir įvykius prieš tai  naktį 
beldimas į duris, klausimas  Kas  Atsakymas  Savi  leidi ir matai  pareigūnai 
ar „miškiniai“, pažįstami ar savi – nesvarbu  Visi – savi  Savininkams turi būti 
nepažįstami  Ieško „banditų“ spintose  drabužių ar maisto, ant namo pastogės – 
aukšte, kur būna sukabinti mėsos gaminiai.

Aiškinti nereikia, nes dalis lašinių ar koks butelis „su lašais“ būtinai dingsta. 
Arba  milicijos pareigūnas J. J. (dabar likusi tik duktė) buvo pakviestas užeiti į 
svečius. Moteris pakvietė svečią užeiti į kamarą. Reikia užeiti, nes istorijos jau 
nepakeisi  Kaip suplanuota – taip ir bus

Kamaroje šautuvai sudėti tvarkingai – piramide. Svečiai naująjį svečią kviečia 
prie stalo. Pasikalba apie politinius santykius, pareigūnai rekomenduoja saugų 
kelią į Saldutiškį. Vieni kitus suprato, pareigūnas sulaukė garbingos pensijos. 
Pareigūnas – biržietis, po kariuomenės baigė Kauno spec. mokyklą. Paskirtas į 
Labanórą, buvo sužeistas, o už 10 km Saldutiškyje nusipirko pavyzdinį namą iš 
žymios šachmatininkės Vilhelmos Kaušilaitės motinos – ilgametės to laikotarpio 
bibliotekos (Saldutiškyje) vedėjos.
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Tuo pačiu metu Saldutiškyje (tame pačiame būsimajame ambulatorijos name) 
gyveno dalis 137-ojo NKVD Šiauliÿ pulko antrosios divizijos karininkų, seržantų 
ir eilinių. Jų Šiaurės Rytų Lietuvoje buvo 1 008–1 081. Pulkui vadovavo papulki-
ninkis Kalabochovas. Užduotis – slopinti partizanų (miškinių) judėjimą.

Pulkas stovėjo maždaug iki 1952 m.
Jiems talkininkavo „skrebai“, kurių 1948 m. Utenos apskrityje buvo kiekvie-

name valsčiuje – iš viso 191 „skrebas“. Mes buvome Švenčionėlių rajone, bet šių 
„gynėjų“, matyt, buvo nemažiau.

„Skrebai“ veikė čekistų operacijose prieš partizanus, būdavo jų vedliai. 
Aktyviai talkininkavo suimant ir tremiant žmones į Sibirą. „Skrebų“ būriai dar 
iki 1951–1954 m. talkindavo kolūkių kūrybai, vagystėms  buvo paimti pinigai iš 
buvusios lentpjūvės, pavadintos įmone. Atleisti po tarnybos skrebai išvažiavo ir 
slėpėsi išvežtų suvalkiečių arba bėgusių ar iššaudytų vokiečių Kaliningrado sri-
tyje – jų namuose, sodybose. „Pareigūnus“ ir tarnautojus išskirstėme, kalbėkime 
su kolūkiečiais apie jų darbą, darbo rezultatus, gyvenimą.

„Pirmūno“ kolūkį apdovanojo buvusio dvaro fermų pastatais, be vandentie-
kio, nes vandens užteko – buvusio dvaro sodybą juosė tvenkinių sistema.

Neskait  1971 m. išreikštos nuomonės  pagrindinė ūkininkavimo kryptis – 
pieno ir mėsos gamyba, dirbo jau savo protu. Pasistatė fermą su vandentiekiu, 
pašaro sandėliais, silosine, prijungtų „Lamėsto“ ir Vidiškio kolūkių teritorijoje, 
tinkamoje numelioravus kultūrinti žemes. Galima pjauti pievas, atskiruose ruožuose 
auginti kultūrinius javus.  šią teritoriją įeina minėto apylinkės pirmininko Algir-
do Montvilos žemė vakarinėj pusėj ir Šíškinių kaimas prie Linkmenų miestelio.

Auginamos grūdinės kultūros – yra grūdų.
Miestelio pakraštyje 1930 m. įrengtas labai didelis malūnas, varomas naftos 

varikliu. Veikė ištisus metus. 1932 m. malūną nupirko Vladas Trinkūnas (mano 
pavadintas „Amerikonu“, D. G.). Esant lentpjūvei jų kaimo žemėje, nusprendė 
naftos kuru varomą variklį pakeisti lokomobiliu, kuris suko visus malūno įrengi-
mus ir elektros generatorių. Buvo reikalinga šviesa.

Kolektyvizacijos ir vėlesniais tarybiniais metais malūnas dirbo beveik ištisą 
parą  kolūkis atveža grūdus savivarčiais, žmonės – arkliniais vežimais. Vežė ne 
vienas kolūkis, o ir žmonės iš tų kolūkių. Artimiausi malūnai tebuvo Pakiaunėjê 
ir Ginùčiuose (tai buvo vandens malūnai). Malūnas dirbo iki privatizacijos laikų, 
kada atsirado savininko įpėdinis, pats nedirbantis. Privatizavus žemės ūkį, miltų 
žmonių maistui buvo parduotuvėse, malūno karkasas stovi dar nenugriuv s.

Antras – tai „Žalgirio“ kolūkis piečiau Aiseto ežero. Rytuose – geležinkelis 
Panevėžýs–Švenčionėliai. Nuo pietų ir vakarų – Labanoro giria.

„Žalgirio“ turtas (irgi prieškarinis) yra Kiãunės–A¤seto objektas. Tai A¤setos 
upė, ištekanti iš A¤seto ežero, surenkanti vandenis iš didžiosios dalies Labanoro 
girios ežerų dalies Mol¸tų apylinkių, Kùktiškių iki Tauragnų ežero – dalies Rytų 
Lietuvos aukštumos (rytinės pusės) surenkamų vandenų.

Visas vanduo teka Aisetos upe iš Aiseto ežero, prateka po minėtu gele-
žinkeliu ir įteka į Kia÷no ežerą. Iš Kiauno ežero išteka Kiaunės upė ir įteka į 
Žeimenõs up , nešančią švariausią vandenį iš giliausio Lietuvoje Ta÷ragno ežero.

Už Pãisetės kaimo prasidedantis žemupio projektas 1938 m. sudarė 620 ha 
su 33 km magistralinių kanalų.



198

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

1950–1951 m. Švenčionių apskrityje, Kia÷nės–Aiseto projekto Žiezdrelės 
sistemoje buvo 959,40 ha, 12 km magistralinių kanalų.

Tai naujos ir rekonstruojamos sistemos statyba, kuri t sėsi ir tarybinių ūkių 
sistemos metų pradžioje.

Kolūkis antroje kelio Saldutiškis–Labanoras pusės pakelėje pasistatė karvi-
d  – veršid , naudojo pašarų sandėliui vikaro kunigo A. Maciulevičiaus klojimą, 
vandentiekį ir pieno pridavimo – priėmimo punktą. Karvidės – iš betoninių kolonų 
su medienos sienojų tarpais. Prie Labanoro girios „esant medienos nepritekliui“, 
po tarybinės sistemos likvidavimo liko betoninės kolonos, mediena – privatizuota.

1959 m. gruodžio 7 d. Saldutiškio apylinkės „Pirmūno“ kolūkis ir Labano-
ro apyl. „Žalgirio“ kolūkis (nuo 1959 m. gruodžio 7 d. – Saldutiškio apylinkės) 
susijungė. 1959 m. gruodžio 22 d. pavadinta vienu Saldutiškio kolūkiu.

Saldutiškio miestelis įgavo ir Saldutiškio kolūkio centro vardą, nes tai yra 
kaip administracinis kolūkio centras.

Gretimoje Pučkoriškių apylinkėje (Švenčionėlių r.) buvo „Ąžuolo“, vėliau 
tapo „Vilties“ kolūkiu.

Apie „Vilties“ kolūkio materialin  padėtį. Kolūkis yra tarp „Kėmešio“ 
kolūkio ir ežero iš rytų ir šiaurės – Tauragnų, iš vakarų – Kuktiškių kolūkiai, 
priklausantys Utenos r. (po 1959 m. gruodžio 7 d. – mes irgi uteniškiai).

Šis kolūkis buvo „vienišas“ iki tarybinių ūkių sistemos kūrimo. Geografinė 
padėtis yra gera  eina vieškelis (vėliau – autostrada) Utena–Švenčionėliai, netoli 
Kuktiškių ir Saldutiškio miesteliai, medicinos punktai, pašto skyriai, kultūros 
centrai ir kt.

Pučkoriškių kaimo sandūroje su Paąžuoliÿ kaimu įrengė karvid  – veršid , 
kiaulid , vandentiekį, silosin , pašarų klojimą. Gretimai (per priešgaisrinės zonos 
plotį) įrengė malūną ir lentpjūv . Priešingoje kelio pusėje įrengė pieno priėmimo 
punktą. Netoli „pastatė“ grūdų sandėlį. Rašau kabutėse, nes sandėlis buvo iš 
tremtinių likusių klėčių – svirnų. Sustatė į vieną eil  pagal fasadin  sieną, duris 
taikė į vieną aukštį (apačią).

Už 1 km į Kìmešio ežero pus , rytų kryptimi per Dírniškių kaimą, Šarkių – 
S¿dalaukio kaimų sandūroje, ant kalvos, prieš valstybin  Kemešio girią pastatė 
karvid  – veršid , silosin , pašarų sandėlį, įvedė vandentiekį. Prieš karvides 
M. Rukšėno sodyboje įrengė pieno pridavimo – priėmimo punktą. 8-ame dešimt-
metyje pradėjo rekonstrukciją, bet arkinės konstrukcijos laukia šeimininkų ir dabar. 

Lietuvos TSR žemės ūkio ministerijos 1964 m. lapkričio 14 d. potvarkiu 
Nr. 1578-p Utenos r. „Vilties“ ir Saldutiškio kolūkių bazėje organizuotas Saldu-
tiškio tarybinis ūkis.

1964 m. sausio 1 d. LCVA Ukmergės filialui iš Utenos valstybinio archyvo 
perduoti šie Švenčionėlių rajono Saldutiškio apylinkės kolūkių fondai  „Piliakalnis“ – 
1950 m., „Naujoji sodyba“ – 1950 m., „Artojas“ – 1950 m., „Dunojus“ – 1950 m., 
„Ąžuolas“ – 1950–1953 m., „Žalgiris“ – 1950–1958 m., „Lamėstas“ – 1950 m., 
„Pirmūnas“ – 1949–1957 m., „Kemešys“ – 1951–1954 m. (apylinkės nenurodytos). 
Ukmergės filiale sudarytas Švenčionėlių rajono likviduotų kolūkių jungtinis fondas, 
kuris perduotas Švenčionių filialui 1974 m.

Pažvelkime į albumą „Saldutiškio t. ū. metraštis“, kur nuo 1957 m. rug-
sėjo 1 d. figūruoja Juozas Žernys, gim s 1927 m. Plùngės r. Als¸džių sen., „ant 
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Dargaičių ir Žemių kaimų ežios“. Palei Nìmuną, prieš srov , per komjaunimo 
organizacijas atplaukė iki Vilniaus VPI, Švenčionėlių pedagoginės mokyklos, Sal-
dutiškio vid. mokyklos (1957 09 01). Jau partinės organizacijos paskirtas kolūkio 
pirmininku, J. Žernys dirbo 1961–1963 m. Nuo 1963 m. iki 1964 m. lapkričio 
paskirtas pirmininku Jonas Gasiulis, kuris išvengė NKVD arešto, nors jiems „pa-
puolė po rankomis“ nuotrauka  „miškiniai“ kartu su J. Gasiuliu. 

Ekonominės nuotrupos

1 lentelė

Metai  Gyvulių skaičius 1964 07 01 1953–1954 1958–1960

Eržilai reproduktoriai 1

Darbo arkliai 65

Darbo kumelės 54

Prieauglis 8

Melžiamos karvės 243 29 97

Buliai 2

Prieauglis 245

Kuiliai 8

Pagrindinės kiaulės 37 73

Prieauglis 239

Pagaminta (primelžta) pieno, cnt 270

2 lentelė

Metai Pagaminta (primelžta) pieno iš karvės, l

1957 900

1958 1 050

1959 1 270

1960 1 608

Kolūkis perdavė į tarybinio ūkio balansą
Traktoriai  DT-54 – 5 vnt., MTZ-5M – 2 vnt. ir MTZ-2 – irgi 2 vnt. Api-

formintos penkios bortinės automašinos GAZ-51.
Grįžkime prie vadovybės. Perėjus į Utenos rajono sistemos pavaldumą, 

keitėsi ir Saldutiškio apylinkės VK sudėtis  1960 m. pradžioje pirmininko „kėd “ 
užėmė Vilhelmas Šidla. Neilgam  Jo vietą nuo balandžio mėnesio užėmė Stasys 
Karulis. Sekretore liko V. B. Gasiulienė, Saldutiškio kolūkio pirmininko J. Ga-
siulio žmona. Šiose pareigose abu dirbo iki 1963 m. V. B. Gasiulienė pervesta į 
Saldutiškio DŽDT VK pirmininkės pareigas. Sekretore paskirta Irena Rastenytė. 
Pirmininke – V. B. Gasiulienė ir sekretore – Eugenija Paukštienė dirbo nuo 1964 
iki 1965 m. balandžio mėn.

Juos pakeitė pirmininkas Juozapas Sudnius (vietinis Šarkių kaimo gyventojas). 
Iki metų pabaigos sekretore dirbo Jadvyga Kraujelienė. 

Apie Saldutiškio kolūkio centro buitinį, kultūrinį gyvenimą papasakosime 
jam tapus Saldutiškio tarybinio ūkio centru.
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Dabar mėginsime prisiminti mūsų senelių, prosenelių gyvenimą baudžiavos 
irimo pradžioje – Jaloveckių dvare. Tai – kolektyvizacija... ir lažas.

Pateiksime ištrauką iš A. Ryliškio knygos „Fragmentai iš praeities miglų, 
atsiminimai“ (Čikaga, 1974 m.)

Lažą pradėjau eiti 1  metų amžiaus 1858 m., sako senelis Anupras (tėvo tėvas), kai 
visi plačiai kalbėjo apie baudžiavos panaikinimą. Tais laikais inventorizavimo knygos 
buvo vedamos visuose dvaruose. Ten buvo surašyti valstiečių valdomi žemės plotai ir jų 
pareigos dvarui. Tos pareigos buvo lažas. Ta sąvoka apėmė dvaro laukuose ir klojimuose 
valstiečio atliekamą darbą. Baudžiavos vardu buvo suprantamos dar visokeriopos pareigos 
ir prievolės  činšas, duoklės, dvarui malkų iš miško, dvaro javų į miestus vežimas savo 
arkliais, tvenkinių ir griovių kasimas, sargybų dvarui davimas, dvaro bravare nustatyto 
kiekio degtinės pirkimas, visiškas priklausymas dvarininko teismui ir jo potvarkiams. Kiek-
viena valstiečio šeima buvo apdedama duoklėmis  džiovintų grybų, uogų, medaus, vaško. 
Tai buvo nuolatiniai neapmokami darbai dvarui už tą žem , ant kurios valstiečiai gyveno.

Artimųjų kaimų paaugliai jau nuo 12 metų rudenį ir žiemą būdavo kviečiami į 
dvarą plunksnų plėšyti. iaip lažą pradėdavo sulauk  1  metų. Lažininkas ir moteris 
dvarui dirbo tris dienas per savait  nuo 1  iki 0 metų. Lietingais metais ir pjūties metu 
dvarai skolindavosi iš lažininkų dienas ir versdavo pas save dirbti po keturias dienas per 
savait , o žiemą jas grąžindavo ir tuomet dirbdavo po dvi dienas. Pjūties laiku dvarai 
šaukdavo talkas.

Artimųjų kaimų vyrai ir moterys ištisus metus eidavo lažą į dvarą. Vienkiemių ir 
tolimesnių gyvenviečių moterys, kartais ir vyrai, nuo vėlyvo rudens iki pavasario laukų 
darbų per pusmetį į dvarą neidavo. Mat vilkų gaujos siausdavo miškuose. Bet tos mo-
terys privalėdavo iš savo linų suverpti, išausti ir išbaltinti 15 pėdų labai plonų drobių, 
kad normalaus pločio audeklą galima būtų pertraukti per dvarininkės apyrank , ir dar 
pašukinio išbaltinto audeklo turėdavo atnešti dvigubai daugiau nei lininio.

Vyrai, lik  namuose nuo kūlės pabaigos iki pavasario, turėdavo padirbti dvarui 
roges, ūkio padargus ar namų rakandus, iš savo kanapių numegzti tinklus, nuvyti virves 
šienui ir javams, vadeles ar saitus gyvuliams rišti.

Kalėdų, Užgavėnių ir Velykų savaitėmis nuo lažo dvarui buvome laisvi. Paprastai 
dvaro žmogus – seniūnas, tijūnas – pranešdavo iš vakaro valstiečiui, su kokiu įrankiu 
ir kur ryte saulei tekant reikia stoti į darbą, žinoma, su savo maistu.

Visi Saldutiškio dvaro šeimyniniai vyrai – lažininkai, prieš rusų okupaciją buv  
valakininkai ( 0 dešimtinių sklypai). Prie rusų dvarininkas lažininkams skyrė tik pus  
valako, bet lažas ir kitos baudžiavinės prievolės nebuvo sumažintos. Dvarininkas sukū-
rusiam šeimą lažininkui neduodavo žemės kaime prie dvaro, bet skirdavo pusvalakį savo 
dvaro galulaukėse, skynimuose. Buvo nužiūrima, kad pusvalakyje būtų vandens, raisto, 
pievos ir miško. Dvaras naujakuriams lažininkams padėdavo. Dvaro sušauktos „šarvarkos“ 
(talkos statyboms) iškirsdavo miškuose ir suveždavo rąstus žiemą, o pavasarį padėdavo 
sukirsti trobų rentinius. Mat buvo žiūrima, kad prasidėjus laukų darbams lažininkas 
naujakurys atsidėtų be kliūčių dvarui.

Dvaras duodamas valstiečiui pusvalakį laikė jį savo nuosavybe, bet valstiečiai tą 
žem  laikė sava. Dvarininkas nuo už tarnybą duoto žemės sklypo negalėdavo valstiečio 
pašalinti. Todėl kaimuose valstiečių dubos buvo nevienodos. Pagaliau kaimuose atsirasdavo 
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lažininkų, kurie nesutikdavo keltis iš kaimų į galulaukes. Pirmiau nuo valakų būdavo 
nustatyta baudžiava. Prie rusų valdžios, susmulkėjus gausių šeimų duboms, dvaras par-
eigas nustatinėdavo jau nuo valako dalių.

Dvaras baigdavo pjūties darbus tradicinėmis pabaigtuvėmis, bendromis vaišėmis. 
Prie mūrinių Jaloveckio svirnų būdavo gretomis sukalami stalai iš obliuotų naujų lentų 
ir padaromi prie jų suolai. Stalai ilgi ir išrikiuoti į dvi eiles, o jų gale – mažas stalas 
su keliomis kėdėmis ponams.

Mat tą dieną dvarininkas pasikviesdavo apylinkės dvarininkus į svečius. Tos vaišės 
būdavo taikomos šeštadieniui. Visi lažininkai žinodavo, nes tai dienai buvo skirta diena 
visiems talkos darbams. Popietėje dvaro prievaizdai davus ženklą pjovėjos pradėdavo iš 
įvairių javų varpų ir gėlių pinti du vainikus  ponui ir poniai. Laukuose pradėdavo skam-
bėti dainos ir iš visų pusių nuo įvairių darbų darbininkai traukdavo prie dvaro svirnų. 
Pjovėjos abi kėdes padabindavo vainikais ir visi sėsdavo prie stalų paprastai kaimais. Tai 
dienai lažininkai vyrai apsiskusdavo ir apsirengdavo švariais darbiniais rūbais, moterys 
pasipuošdavo.

Prie stalų susėdus lažininkams iš rūmų išeidavo ponai su svečiais. Visi lažininkai 
sustodavo, nusiimdavo kepures ir šaukdavo „valio“. Svečiams susėdus prie stalo, ponai 
šeimininkai apeidavo lažininkus. Ponas kalbėdavosi su lažininkais vyrais, o ponia – su 
moterimis. Lažininkai gerai nuotaikai palaikyti saldžialiežuvaudavo. 

Tuo tarpu dvaro tarnai apkraudavo stalus jau paruoštu maistu. Tai dienai papjau-
davo aviną, paršą ir veršį. Kalnai ruginės duonos, raugintų agurkų, dubeniai su mėsa 
ir medumi. Dideli moliniai ąsočiai stovėdavo su naminiu alum, o prie jų – moliniai 
puodeliai. Medum pasaldintą girą paprastai pilstydavo ponų vaikai. Degtin  pilstydavo 
dvaro tijūnai į molinius puodelius, žiūrėdami, kad lažininkai būtų linksmi, bet negirti. 
Lažininkai padainuodavo sutartinių.

Dvaro baudžiauninkai gyveno už dvaro sodžiuose, sako senelis, arba vienkiemiuo-
se. Gyveno vargingai, bet jie turėjo savo ūkelius, kuriuose savarankiškai tvarkėsi. Savo 
gryčiose slėpdavosi nuo dvarininkų akių ir saugojosi netikėtumų. Jam viršininkai buvo 
seniūnai, skirti iš jų pačių.

O savųjų nors ir pasitaikydavo besižiojančių, bet visgi jie žinojo valstiečių vargus 
ir į tai atsižvelgdavo. Tie seniūnai patys nusidėdavo tomis pačiomis nuodėmėmis, kaip 
ir kiti. Turėjo savo giminių, draugų bei pažįstamų valstiečių ir tai seniūną sulaikydavo 
nuo per griežto smurto.

Lažininkai savo laukus apdirbdavo laisvomis nuo darbo dienomis ir kartais naktimis 
mėnesienoje. Liūdnas likimas ištikdavo baudžiauninkus, kai dvaro patikėtiniais likdavo 
dvarininkų mylimi liokajai. ie be išimties būdavo paged  žmonės. Jie iškildavo dvari-
ninkų akyse įvairiais beatodairiais žygdarbiais. Savo užgaidomis baudžiauninkus greit 
paversdavo elgetomis. Aistroms tenkinti atimdavo žmonas iš vyrų arba nuskriausdavo 
dukras. Žiaurūs jie būdavo lažininkams, o caro valdžia žiūrėjo bajorų luomo interesų, 
tai į skundus nekreipdavo dėmesio.

Daug vargo pakeldavo baudžiauninkai didesniuose dvaruose nuo dvarų prievaizdų-
komisarų, bet jų žvėriškai ir nek sdavo. Tie prievaizdos sugalvodavo baisių išdaigų, bet 
jie dažnai žūdavo nuo lažininkų, netekusių pusiausvyros. Po tokių įvykių dvarininkai 
surimtėdavo, bet greit pamiršdavo ir vėl lengva širdimi vykdydavo egzekucijas.
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Dvarų kaimų ir vienkiemių lažininkams, gyvenantiems toliau nuo dvarų centrų, 
dvarininkai duodavo daugiau žemių, bet versdavo mokėti didesnius pagalvių mokesčius. 
Kadangi tie mokesčiai nebuvo valstybės nustatyti, tai jie buvo nevienodi  vieni didesni, o 
kiti mažesni. Tas priklausydavo nuo dvarininko, žemės rūšies ir sklypų didumo.

Dvarininkas vertindavo lažininką ne daugiau kaip jaučių jungą. Versdavo dirbti, 
bet neišvargindavo, kad tai neatsilieptų dvaro ūkio darbui. Jei baudžiauninko nepervargin-
davo darbu, tai nebeleisdavo ir dykinėti. Jaloveckis buvo persiėm s praktinėmis gyvenimo 
normomis.

Dvariokai gyveno dvaro kieme. Jų padėtis buvo nepavydėtina. Jų darbai – smulkūs 
patarnavimai. Sunkiausia gyventi dvare būdavo moterims. Darbas jų būdavo nežymus, 
smulkus ir atrodė nereikalingas, bet labai įkyrus  Maryte, atnešk giros  Petre, paduok 
megztuką, Marcele, pakurk krosnį... Man tekdavo dvaro rūmuose grindis dažyti, pianiną 
valyti, grindis vaškuoti... Atrodydavo, kad dvaro rūmuose žmonės tik bėgioja lyg ap-
svaig . O čia pridurmai girdisi  dykaduonė, tinginė, snaudalė. iek tiek lengviau būdavo 
amatininkėms  mezgėjoms, audėjoms, siuvėjoms.

Dvariokai vyrai gyveno pakenčiamiau. Jų būdavo mažiau. Jie kažkaip visi nesitelk-
davo, kaip moterys. Pagaliau vyrų darbas būdavo toliau nuo ponų akių  kalviai, staliai, 
dailidės, daržininkai, bitininkai, sodininkai, arklininkai... Tarp jų būdavo mokančių apsi-
ginti. Su jais skaitydavosi dvarininkai. Mat jie būdavo labai reikalingi ir be jų negalima 
apseiti. Tiesa, jie nedarydavo jiems išimties, bet jų privengdavo.

Tarnų ir tarnaičių būdavo daug. Visi jie miegodavo dviejuose dideliuose šeimyninės 
kambariuose  viename – moterys, o kitame – vyrai. Viengungiai dvariokai visi maitinda-
vosi šeimyninėse prie bendro stalo. Maistas tiems laikams gal būtų buv s pakenčiamas, 
bet labai vienodas. Duona su bėraliniais miltais. Spragilais kuliant būna daug varpų su 
grūdais. Jas sugrėbstydavo, džiovindavo krosnyse, grūsdavo piestose ir maldavo. Tai – 
bėraliniai miltai, nes jie buvo berti į krosnį. iaip gi javus džiovindavo kluonų jaujose.

Pažinau lažininko likimą būdamas paaugliu ir jaunuoliu. Juk lažininkas nedrįsdavo 
sėdėti arba kepur  dėvėti dvarininko akivaizdoje. Rankos bučiavimas – tai ypatinga ponių 
malonė, rodoma lažininko.

Saldutiškio dvaro „šeimyninė“ buvo didelis pailgas pastatas, apsuptas daržų. Dideli 
medžiokliniai šunys sutikdavo mane kieme švelniai maloniai lodami. Praeidamas pro arkli-
des girdėjau sočių įsiganiusių arklių kojų dėliojimą ant medinių grindų. Paukščiai kieme 
judėjo, lesė ir savaip kalbėdavosi  vištos, gaidžiai, „cecarkos“, antys, žąsys, kalakutai, o 
povas su patele, gražiai išskėt s vėduokle egzotiškų spalvų uodegą, barė šunis, nes jie jo 
drąsumo privengdavo. ia viskas primindavo ramumą, sotumą ir perteklių.

Po Krymo karo 185  m. Saldutiškio dvare lažininkai buvo retai baudžiami rykš-
tėmis. Kitos bausmės jau nebuvo praktikuojamos.

Baudžiavos panaikinimo manifestą caras pasirašė 18 1 m. vasario 19 d. Bet bau-
džiavą dar visi ėjo.

Lietuvoje prasidėjo sukilimas 18  m. po vasario 19 d. Rusai, norėdami tą sukilimą 
sušvelninti, paskelbė 18  m. kovo 1 (1 ) d., kad baudžiava visiems laikams panaikinama 
nuo 18  m. gegužės 1 dienos. 

Laisvieji ūkininkai turėjo nustatyti tarpusavio santykius su valstybe, policija, 
dvarininku.
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Gyvenimo sąlygos tuo tarpu buvo niūrios. Darbo įrankiai  medinė žagrė, medinės 
akėčios, spragilai. Degtukai buvo branginami. Riestainiai buvo vaikams reta dovana. 
Maldaknygės ir giesmynai buvo išminties šaltiniai.

Naujojo pobaudžiavinio lietuviško kaimo gyventojų papročiai – kaip ir būtis – kei-
tėsi. Senas baudžiauninko gyvenimas liko praeityje, bet naujas dar nebuvo nusistovėj s. 
Nors žmonės daugeliu atvejų laikėsi senų papročių, bet jie vis mažiau tenkino gyvenimo 
reikalavimus. Kaimiečių gerovė kilo palengva.

Sąlygos sukūrė atitinkamus gyvenimo papročius ir santykius.
Mūsų kaimo senų žmonių atsargi laikysena su nepažįstamais žmonėmis – baudžiavos 

liekana. Tėvas su nepažįstamais žmonėmis kalbėdavo tyčia kvailokai, kažkaip nenuosekliai, 
įterpdamas nesąmonių. Mat tuo jis versdavo pašnekovą išsikalbėti. Tais laikais baudžiau-
ninkų buvo nerašyta taisyklė  nerodyti proto, nes tai nenaudinga.

Motina sakydavo
– Vaikeli, kalbėk su svetimu nepažįstamu žmogumi santūriai ir tik apie bendrus 

dalykus. Apie save nieko nekalbėk arba labai šykščiai, tai tu būsi jam paslaptis...
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Vis gražėjantis Saldutiškis 
Bronius liogeris

Ar nuo marių pučia linksmutėlis vėjas,
Ar žali vežimai dulka kelyje,
Ar su slibinėliais broliai galynėjas,
Man kvietkelis brangus yr Aukštaitija.
(Vytautas Skripka)

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Saldutiškis buvo žinomas 
kaip didelis gražus dvaras. Kalbininkų nuomone, pirmasis 
miestelio vardas buvo Salgudiškis ir reiškė gudų apgyven-
dintą vietov , salą. Vėliau ši vietovė turėjo kelis pavadi-
nimus  Sundutiškis, Silgudiškis, o galų gale įgijo dabartinį 
vardą. Saldutiškio dvaras valdė keletą kaimų  Antalamėstės, 
Krivasalio, Trinkūnų ir kitus. Jo centras buvo tarp Aiseto ir 
Lamėsto ežerų. Gyvenvietė pradėjo kurtis 1899 m., nutiesus 
geležinkelį. Vėliau pastatyta bažnyčia, atsirado turgai, kū-
rėsi krautuvės. Kadangi per Saldutiškį ėjo į Uteną vedantis 
geležinkelis, miesteliui buvo palankios sąlygos plėstis. Viską 
tvarkė savininkas Mečislovas Jeloveckis. Jis užveisė didelį parką, sodą, gėlynus, o 
kelis miško kvartalus užsodino maumedžiais. Garsus parkas turi vietinės reikšmės 
gamtos paminklo statusą. Parko vertybė – egzotiški medžiai  koloniškos formos 
tuja, balzamininis ir sibirinis kėniai, pilkasis riešutmedis, totorinis klevas, gausu 
maumedžių – tai buvo mėgstamiausi Jeloveckių medžiai.

Saldutiškis istorinio herbo niekada neturėjo. Dailininkas Juozas Galkus pa-
rengė Saldutiškio herbo etaloną. Herbo mėlyname lauke pavaizduota iš skydo 
papėdės kylanti sidab rinė elnio galva, o vietoj ragų – dvi sidabrinės pušų šakos 
su auksiniais kankorėžiais. Sidabrinis elnias simbolizuoja gyvybės medį  tai ir 
derlingumas, ir tobulėjimas, ir kūrybingumas. Pušis su kankorėžiais simbolizuoja 
nemirtingumą, ilgaamžiškumą, tai drąsos, ryžto ir sėkmės emblema.

Saldutiškį supa vaizdingas kraštovaizdis. Apylinkės puošmena – Aiseto 
ežeras. Ežere – keturios nedidelės salos. Čia įrengtos žaidimų aikštelės, kaimo 
turizmo paslaugos, pirtys, pažintiniai ir pramoginiai maršrutai valtimis ir baida-
rėmis, organizuojamos iškylos po miškus. Toliau tyvuliuoja Švento ir Žiezdrelio 
ežerai, o greta – Labanoro giria, pilna grybų ir įvairios gyvūnijos.

Saldutiškyje vyksta edukaciniai ir kultūriniai renginiai  mėgėjų teatras, 
paro dos  2017 m. Vilmanto Ladygos žvakidžių paroda, Vilmanto Ladygos kaukių 
paroda „Raganos, laumės ir žiežulos“, Sandros Vidmantės tapybos darbų paroda, 
tautodailininkės Jolitos Levčenkienės tapybos paroda; miestelio aikštėje vyko ren-
ginys Laisvės gynėjų dienai. Kultūrinių renginių organizatorės – Giedrė Šimkū-
naitė-Kondratavičienė, meno vadovė Danutė Zajančkauskienė. Kiekvienais metais 
nuo seno Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vyksta dideli gražūs Atsimainymo 

Saldutiškio herbas
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atlaidai. Saldutiškio mokyklos mokinės ir socialinė darbuotoja, socialinė pedagogė 
lanko seniūnijoje gyvenančius vienišus žmones.

 2017 m. Saldutiškio seniūnija su Utenos kultūros centro darbuotojais suren-
gė kraštiečių švent . Vyko sporto renginiai, parodos, kolektyvų (kapelos „Skylėta 
kepurė“) pasirodymai, mokytojos Danutės Grašienės knygos „Sugrįšime į Saldu-
tiškio mokyklą“ pristatymas, šv. Mišios už Saldutiškio žmones Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčioje.

Indubakiuose, Saldutiškio apylinkėje, įsikūr s Vilko muziejus, kur kino re-
žisierius ir operatorius Petras Abukevičius dirbo paskutiniuosius savo gyvenimo 
metus ir kūrė paskutinį filmą apie vilkus. Vieno hektaro sodybos teritorijoje stovi 
Vilkų seklyčia, atvira tik tuomet, kai yra norinčių pasižiūrėti, o raktai laikomi 
Saldutiškio seniūnijoje. Viduje pilna vilkų atvaizdų. Pasitinka mediniai vartai su 
užrašu „Žmogus žmogui yra žmogus, o ne vilkas“. Kai buvo kuriamas filmas, 
Indubakiuose gyveno 11 vilkų iš Talino, Kauno, Pamaskvės zoologijos sodų. Po 
filmavimo vilkai liko gyventi Indubakiuose, į zoologijos sodus nebuvo perkelti. 
Pasnigus vilkai pajuto esą nereikalingi ir išsibėgiojo, paskui ateidavo pas žmones, 
nes buvo priprat , kad juos maitintų. Sodybą dabar prižiūri režisieriaus sūnus 
Ramūnas Abukevičius, įreng s tėvo atminimui skirtą ekspoziciją. Rugpjūčio mė-
nesį čia organizuojamas tradicinis renginys „Gamtos dienos“. Jaunimas raginamas 
nelikti abejingas gamtos naikinimui, domėtis gamta, prisiminti režisieriaus kūrybą 
ir t sti darbus, ugdoma kino ir fotografijos menininkų jaunoji karta.

Netoli Saldutiškio, Antalamėstės kaime, aptvertoje 2 hektarų ploto teritorijoje 
gyvena daugiau nei 40 skirtingų veislių triušių ir triušiukų. Ten galima pamatyti 
ir tauriuosius elnius, Kamerūno ožiukus, įvairius paukščius, organizuojama daug 
įvairiausių pramogų – smagus poilsis.

Seniūnu pradėjau dirbti 2004 m. rugsėjo mėnesį. Nors Saldutiškyje gyvenu 
nuo 1985 m., bet tuo metu dar nepakankamai buvau susipažin s su Saldutiškio 
seniūnijos teritorija, kuri apėmė buvusio Saldutiškio tarybinio ūkio ir Kirdeikių 

Poilsiavietė prie 
Lamėsto. B. liogerio 
archyvo nuotr.
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Tvarkomos senosios 
kapinės. B. liogerio 
archyvo nuotraukos

Kapinių tvora



207

I S T I A  S I I A

kolūkio teritorijas. Per pirmus darbo metus aplankiau visus seniūnijos gyventojus, 
su kuriais anksčiau neteko pabendrauti. Nustebino kai kurių gyventojų reakcija, 
kad juos aplankiau „be reikalo“, nes, jų manymu, seniūnas apsilanko tik kvie-
čiamas kokiai nors problemai išspr sti. Bendraudamas su seniūnijos gyventojais, 
labai daug sužinojau ir stengiausi gyventojų patarimus, pastabas tinkamai įvertinti 
ir kaip galima kuo daugiau pritaikyti seniūnijos gyventojų labui.

Pirmas darbas, kurį buvau su-
man s atlikti, buvo laiptų į Saldutiškio 
senąsias kapines įrengimas. Dėka gerų 
žmonių, kurie parūpino akmenų ir ku-
rie atliko laiptų betonavimo darbus, 
jau 2006 m. laiptais galėjo naudotis 
kapinių lankytojai.

Atsiradus betoniniams laiptams 
nebetiko ir pakrypusi medinė kapi-
nių tvorelė. 2008 m. pradėta mūryti 
ir akmeninė kapinių tvora, kuri dar ir 
dabar po truputį ilginama. Esu labai dė-
kingas daugumai Saldutiškio miestelio, 
Kirdeikių ir kitų kaimų gyventojams, 
kurie pradėjo gražiai tvarkyti savo gy-
venamąsias teritorijas, tuo paskatinda-
mi gražiai tvarkytis ir savo kaimynus. 
Taip bendrai besidarbuojant atsirado ir 
akmeninė sienelė prie Saldutiškio kul-
tūros namų, pagražėjo 5 poilsiavietės 
ir miestelio prieigoje išdygo užrašas 
SALDUTIŠKIS.

Saldutiškis pasitinka 
su herbu. 
G. Baltrukaičio nuotr.

Saldutiškio kultūros namų papėdėje du akmenys 
simbolizuoja pirmą ir antrą tūkstantmetį.  
G. Baltrukaičio nuotr.
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Artėjant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, su klebonu Jurgiu Kaz-
lausku buvome sutar  tą datą įamžinti medine skulptūra, tačiau gerai pagalvoj  
nusprendėme, kad prie visų „Saldutiškio akmenų“ labiau tiks akmeninis simbolis, 
kuris ir atsirado Saldutiškio kultūros namų papėdėje. Du akmenys simbolizuoja 
pirmą ir antrą tūkstantmetį. 

Labai džiaugiuosiu mūsų  seniūnijos gyventojais,  kurie prisidėjo ir prisi-
deda tvarkant seniūnijos prižiūrimas 5 poilsiavietes. Visose poilsiavietėse atsirado 
vienodo stiliaus pavėsinės su suolais ir stalais, tualetai ir persirengimo kabinos. 
Viso to nebūtų be glaudaus bendradarbiavimo su savivaldybės aplinkos apsaugos 
ir civilinės saugos skyriumi.

Man atrodo, kad gražesnė aplinka skatina daug gražiau elgtis ir atvykstan-
čius poilsiautojus, ir seniūnijos gyventojus. Smagu, kad mūsų seniūniją pasiekė 
Europos Sąjungos parama. Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšomis buvo su-
tvarkytas buvusios Kirdeikių mokyklos – darželio pastatas, kuriame dabar veikia 
biblioteka, laisvalaikio salė ir medicinos punktas. 

Saldutiškio miestelyje įvykdytas projektas „Viešosios infrastuktūros sutvar-
kymas Saldutiškio miestelyje“  sutvarkytos ir išasfaltuotos Miško ir Stoties gatvių 
atkarpos, įrengti šaligatviai ir stoties apšvietimas, Liepų ir Miško gatvėse taip pat 
įrengtos 3 automobilių stovėjimo aikštelės, įrengtas jų apšvietimas. Saldutiškio 
miestelio gyventojai ir svečiai turi galimyb  naudotis modernia aktyvaus poilsio 
ir sporto infrastuktūra, įrengta zona socialiniams ir sportiniams bendruomenės 
sambūriams organizuoti.

Aišku, kad ne viską pavyksta padaryti, kas sumanoma. Gaila, kad nepritarta 
buvusios geležinkelio stoties pritaikymui bendruomenės poreikiams ir ugniagesių 
punkto perkėlimui.

Be fizinių darbų, labai svarbu yra dvasinis žmonių gyvenimas. Labai gaila, 
kad yra nemažai jaunų žmonių, kuriems norisi padėti atsikratyti žalingų įpročių, 
bet jiems patiems to, deja, kaip ir nereikia. Visada reikia turėti vilties, kad tie 
žmonės supras tai, kas yra svarbiau, ir po truputį pasikeis.

vykdytas projektas 
„Viešosios 
infrastuktūros 
sutvarkymas 
Saldutiškio miestelyje“
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Pagrindin  aikšt  
puošia ąžuolo kryžius.
G. Baltrukaičio nuotr.

Statomi nauji kultūros 
namai. B. liogerio 
archyvo nuotr.

Kultūros namų 
aplinka.
G. Baltrukaičio nuotr.
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Esu labai dėkingas seniūnijos socialinei darbuotojai Aušrai Draukšienei, 
kuri labai stengiasi padėti bėdos ištiktiems žmonėms. Manau, reikalinga kitokia 
valstybės politika kaimo gyventojų atžvilgiu, kad kaimai visai neišnyktų. Vis dėlto 
smagu, kad dauguma Saldutiškio seniūnijos gyventojų yra darbštūs ir išradingi. 
Seniūnijoje nemažai lankytinų vietų, kurias įkūrė jauni ir energingi gyventojai. 
Lankytojai labai pamėgo ir triušiukų slėnį, ir Vilko muziejų. Džiugu, kad seniū-
nijos teritorijoje veikia keletas kaimo turizmo sodybų. Tikiu, kad dabar tvarkomas 
turtingas Saldutiškio dvaras taip pat prisidės prie Saldutiškio miestelio atgimimo.

Palyginti su ankstesniais metais, Saldutiškis turi mažiau gyventojų, tad 
kuriančių, statančių žmonių – jaunimo, mokinių – stinga. Tokia socialinė padė-
tis daugelyje Lietuvos miestelių. Tačiau vadovaujuosi Čarlzo Dikenso žodžiais  
„Laikas žmogui duotas tam, kad jis žengtų tolyn, darytųsi vis tobulesnis, laimingesnis, 
eitų į tikslą.“
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Saldutiškio bažnyčios ir parapijos istorija
Kazys Misius 

Saldùtiškio gyvenvietės praeitis nėra šio rašinio tema. Čia norima paminėti 
tik aplinkybes, lėmusias Saldutiškio bažnyčios statybą ir parapijos įsteigimą. Per 
Pirmąjį pasaulinį karą Saldutiškio dvaro savininkas Boleslovas Jaloveckis pasi-
traukė į Rusiją. Likusį be šeimininkų dvarą administravo vokiečiai, Saldutiškis 
buvo net apskrities centru. Atsikuriant Lietuvos valstybei, 1919 m. pradžioje 
Švenčioniÿ apskritį kartu su Saldutiškio apylinkėmis užėmė raudonarmiečiai. 
Lietuvai kovojant su raudonarmiečiais, 1919 m. balandžio mėn. lenkai užėmė 
rytin  Lietuvos teritoriją su sostine Vilniumi. 1919 m. birželio mėn. tarp Lie-
tuvos ir Lenkijos kariuomenių buvo nustatyta demarkacinė linija, tačiau lenkai 
jos nepaisė ir užimdavo vis naujas teritorijas. 1919–1920 m. Saldutiškio dvare 
buvo įsikūr s lenkų karinis dalinys, čia išbuv s apie metus. Kovoje su raudo-
narmiečiais lenkai patyrė nesėkmių. Todėl 1920 m. liepą turėjo skubiai trauktis 
iš užimtų Lietuvos sričių. 

Padedant Prancūzijai, lenkai sumušė artėjančią Varšuvos link bolševikų ka-
riuomen  ir sparčiai žygiuodami puolė lietuvių karines įgulas. Sulauž  1920 m. 
spalio 7 d. pasirašytą sutartį tarp Lietuvos ir Lenkijos Suvalkų, jau spalio 9 d. 
lenkai užėmė Vilnių ir plačiu frontu veržėsi toliau į Lietuvą. Lapkričio 20–21 d. 
lietuviai ties Širvintomís ir Giedra¤čiais sumušė lenkus. Tada Tautų Sąjunga tarp 
kovojančių kariuomenių nustatė neutralią zoną. Ta zona Saldutiškį paliko Lie-
tuvos pusėje. Vėliau per neutralią zoną buvo nustatyta demarkacinė linija pro 
Li¹kmenų miestelį, o Linkmenų bažnyčia liko lenkų pusėje. Linkmenų valsčiaus 
centras buvo perkeltas į Saldutiškį. 

Jau 1920 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos Steigiamasis seimas priėmė 
Žemės reformos įvedamąjį įstatymą, o 1922 m. balandžio 3 d. paskelbtas galutinis 
Žemės reformos įstatymas, kuris numatė dvarininkams palikti tik 80 ha žemės, 
o kitą perimti valstybės žinion. Boleslovo Jaloveckio įpėdiniams, be Saldutiškio, 
dar priklausė ir Kùktiškių dvaras. Susidarė teisinės sąlygos visą Saldutiškio dvarą 
perimti žemės reformos reikalams. 

1922 m. iš Mogiliavo vyskupijos į Lietuvą grįžo kunigas Antanas Maciule-
vičius. Jis nesikreipė į lenkų neužimtos Vilniaus vyskupijos dalies administratorių 
ir neprašė paskyrimo į parapiją, bet apsigyveno Sundutiškyje (dabar Paisetė), kur 
turėjo dar Rusijos valdymo metais kartu su dėde pirktą ūkį. Ten šis kunigas ir 
pradėjo ūkininkauti. 

Lenkai užgrobė ne tiktai baltarusių ir sulenkintas Rytų Lietuvos teritorijas, 
bet ir dalį žemių, kur daugumą sudarė dar nenutautinti lietuviai. Grynai lietuviški 
Linkmenys liko okupuoti lenkų. Lenkų neužimtos Linkmenų parapijos gyventojams 
buvo tolokai į kitas bažnyčias. Todėl 1922 m. balandžio 10 d. vietos gyventojų 
iniciatyva susibūrė Saldutiškio parapijos steigimo komitetas. Jo laikinuoju pirmininku 
tapo Vladas Nasevičius, aktyviai rūpin sis steigiamos parapijos reikalais. Tą patį 
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mėnesį komitetas kreipėsi į Vilniaus vyskupijos neokupuotos dalies administratorių 
Juozapą Kuktą ir prašė įsteigti Saldutiškio parapiją1. 

Gavus žodinį minėto administratoriaus leidimą, viename Saldutiškio dvaro 
rūmų kambarių įrengtas altorius. Kadaise puikūs dvaro rūmai buvo nuniokoti per 
bolševikų ir lenkų okupacijas, geresni baldai ir kiti daiktai išgrobstyti. Kunigas 
A. Maciulevičius įrengtoje koplyčioje pradėjo laikyti pamaldas2. 

Kun. A. Maciulevičius nenorėjo užsikrauti rūpesčių dėl Saldutiškio parapi-
jos steigimo. Jis atsisakė vadovauti parapijos steigimo komitetui, paaiškin s, kad 
turės grįžti į savo vyskupiją. Todėl 
1923 m. liepą Saldutiškio parapijos stei-
gimo komitetas pasiuntė administrato-
riui kun. J. Kuktai norinčių priklausyti 
naujai parapijai gyvenviečių sąrašą ir 
prašė paskirti jų komiteto pirmininku 
Labanóro arba Kuktiškių kleboną3. 

1 1922 04 27 Saldutiškio parapijos steigimo komiteto 
raštas administratoriui kan. J. Kuktai, Saldutiškio 
bažnyčios byla, Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas 
(KVKA), lapai nenumeruoti.

2 1923 08 08 Molėtų dekano raštas administratoriui 
kan. J. Kuktai, ten pat; Saldutiškis, Lietuva, 1926, 
sausio 23, nr. 18, p. 3.

3 1923 07 19 Saldutiškio bažnyčios steigimo komiteto 
raštas kan. J. Kuktai, Saldutiškio bažnyčios byla, 
KVKA.

a

c

b

Saldutiškio bažnyčios projektas, L VA, f. 1 22, 
ap. , b. 12 7, l. 1–
a) priekinis fasadas; 
b) šoninis fasadas; 
c) pjūvis
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Žinutėje 1923 m. spaudoje rašoma, kad Saldutiškyje „susitvėrė bažnytinis 
komitetas, o dvare įtaisyta koplytėlė, kur kunigas atlaiko kasdien pamaldas“. Teigiama, 
kad šiame valsčiaus centre yra tinkama vieta bažnyčiai ir apgailestaujama, kad 
„pasibaigus atostogoms nebeteksim kunigo“4. Matyt, kun. A. Maciulevičius buvo iš-
leistas iš Mogiliavo vyskupijos terminuotam laikui, tačiau pradėjus bolševikams 
persekioti religiją ir kunigus, ten nebegrįžo. 

Dėl prašymo steigti Saldutiškyje parapiją valdytojas pareikalavo dekano nuo-
monės. Molėtų dekanas atsakė, kad Saldutiškyje bažnyčia reikalinga. Sukviesti į 
Saldutiškį žmonės dekanui patvirtin  nenorintys atsisakyti jau esamos čia koplyčios 
ir prašantys jiems bažnyčios komiteto vadovu skirti Kuktiškių kleboną Kazimierą 
Daukšą. Siūlė reikalauti iš valdžios žemės bažnyčiai ir kapinėms5. 1923 m. spalio 
31 d. valdytojas nurodė steigti Saldutiškio parapiją, o Labanoro kleboną Kazimierą 
Miknevičių paskyrė kartu ir Saldutiškio klebonu. 

Paskirtas rūpintis steigiamos Saldutiškio parapijos reikalais kun. K. Mikne-
vičius pamaldų Saldutiškyje beveik nelaikydavo, tai atlikdavo kun. A. Maciulevi-
čius, tačiau jis nekrikštydavo kūdikių, Saldutiškyje negyveno. Tai kėlė žmonėms 
nepatogumų. 1924 m. kovą kun. K. Miknevičius kanauninkui J. Kuktai surašė, 
su kokiais sunkumais jis Saldutiškyje 
susiduria. Norint gauti iš Žemės refor-
mos valdybos bažnyčiai žemės, pastatų, 
reikia, kad parapija turėtų ne mažiau 

Saldutiškio parapijos spaudas 19  m. rašte, 
kur Saldutiškis nurodytas ne Kaišiadorių,  
bet Vilniaus vyskupijoje. Saldutiškio  
bažnyčios byla

Saldutiškio saleziečių vienuolyno planas,  
Saleziečių žinios, 19 8, nr. , p. 1

4 „Salgudišky susitvėrė bažnytinis komitetas“..., 
Vienybė, 1923, nr. 39, p. 229. 

5 1923 08 08 Molėtų dekano raštas kan. J. Kuktai, 
Saldutiškio bažnyčios byla, KVKA.
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kaip 2 tūkst. narių, tačiau kol kas užsiraš  tik 900 asmenų, iš jų 330 bežemiai 
ir mažažemiai, teturintys iki 2 ha žemės. Karo ir okupacijų nuskurdinti žmonės 
nepajėgūs suaukoti reikiamus statybai pinigus. Žmonės esantys nežinioje. Dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą Boleslovas Jaloveckis žadėj s pastatyti Saldutiškyje 
bažnyčią. Teigė, kad 1924 m. negalįs apsigyventi Saldutiškyje, nes visi tvartai ir 
kluonas užimti kumečių. Nežinia, kiek žemės gaus bažnyčia. Pranešė, kad 1923 m. 
vasario 28 d. jį apiplėšė lenkų partizanai. Dėl šių aplinkybių kun. K. Miknevičius 
pasiprašė jį atleisti iš Saldutiškio klebono pareigų6. 

Valdytojas kun. K. Miknevičiaus prašymo nepatenkino. Netrukus Mol¸tų 
dekanas rašė kan. J. Kuktai, kad žmonės prašantys paskirti Saldutiškio klebonu 
kun. A. Maciulevičių, nes kun. K. Miknevičius jų neaptarnauja. Klebonas nenorįs 
nieko daryti, kol bažnyčiai nebus paskirta žemės. Siūlė nurodymo iš Labanoro 
ir Kuktiškių bažnyčių skirti Saldutiškiui liturginio inventoriaus. Dekanas pridūrė, 
kad tiek Labanoro, tiek Kuktiškių klebonai nepatenkinti naujos parapijos steigimu7. 

Pats kun. K. Miknevičius kan. J. Kuktai patvirtino, kad nieko negalima 
daryti, kol bažnyčia neturi nei žemės, nei trobesių. Norėj s išgriauti dvaro rūmų 
sieną su gretimu kambariu ir taip padidinti koplyčios patalpas, bet namas baž-
nyčiai nepriklauso, be to, tame pačiame name veikė mokykla. 1924 m. pavasarį 
raš s į Lenkiją M. Jaloveckiui ir praš s Saldutiškio bažnyčiai dovanoti žemės, bet 
atsakymo negav s8. 

Kan. J. Kukta 1924 m. dėl Saldutiškio bažnyčiai pastatų ir žemės skyrimo 
kreipėsi į Ukmergºs apskrities žemės tvarkytoją. Savo ruožtu Saldutiškio bažny-
čios komiteto nariai 1925 m. pradžioje prašyti būsimai bažnyčiai žemės ir pastatų 
vyko į Ka÷ną pas Valstybės turtų ministrą. Šis pažadėjo prašymą patenkinti. 
Grįž  Saldutiškio bažnyčios komiteto nariai prašė kan. J. Kuktą paskirti kleboną, 
kuris rūpintųsi parapijos reikalais. Kun. A. Maciulevičius nors laiko pamaldas, 
tačiau nekrikštija kūdikių, nerenka aukų. Prašytojai priminė, kad pavasarį bus 
dalijamas Saldutiškio dvaras. Panašus bažnyčios komiteto prašymas kan. J. Kuktai 
pakartotas dar 2 kartus9. 

Tyrinėj s Saldutiškio dvaro ir bažnyčios istoriją Romualdas Šinkūnas nurodo, 
kad 1925 m. pavasarį surašytu aktu parapijos komitetas dalyvaujant Molėtų dekano 
įgaliotiniui ir Labanoro miškininkui pasiūlė Žemės reformos komisijai skirti Saldu-
tiškio parapijai dvaro rūmus, ledain , svirną, arklid  ir tvartą. Tais pačiais metais 
Kuktiškių parapijos koplyčios ardomi vargonai padovanoti Saldutiškio bažnyčiai10. 
Visi prašomi skirti parapijai pastatai 
buvo mūriniai. Dar prašyta sudarant 
žemės valdą klebonijai priskirti seną 
apie 2 ha sodą ir iš viso suformuoti 
bažnyčiai 17 ha žemės plotą11. 

Pagaliau 1925 m. rugpjūčio 22 d. 
Saldutiškio klebonu paskiriamas grįž s 
iš Mogiliavo vyskupijos kun. Stanislo-
vas Švėgžda. Jis 1925 m. buvo ištremtas 
iš Sovietų Sąjungos. Atvyko į Kauną ir 
dirbo vikaru Švč. Trejybės bažnyčioje. 

6 1924 03 08 kun. K. Miknevičaus raštas valdytojui 
kan. J. Kuktai, ten pat. 

7 1924 05 05 Molėtų dekano raštas kan. J. Kuktai, 
ten pat.

8 1924 11 16 ir 11 26 kun. K. Miknevičiaus raštai 
kan. J. Kuktai, ten pat.

9 1925 01 25, 02 25 ir 05 11 Saldutiškio parapijos 
komiteto prašymai kan. J. Kuktai ir 1925 01 28 
Molėtų dekano pažyma, ten pat.

10 Saldutiškio v. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia, pa-
rengė R. Šinkūnas ir D. Guobis. Lankstinukas, 
spausdintas Utenoje, 2008. 

11 1924 05 12 kun. K. Miknevičiaus raštas kan. J. Kuk-
tai, Saldutiškio bažnyčios byla, KVKA.
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Buv s Sibiro katalikų bažnyčių administratorius Juozapas Demikis kun. S. Švėgždą 
rekomendavo vyskupui J. Kuktai. Kun. S. Švėgžda turėjo statybų organizavimo 
patirtį, nes buvo pastat s mūrin  bažnyčią Latvijoje. Darbų Saldutiškyje jam 
netrūko. Pirmiausia reikėjo remontuoti nuniokotus buvusius dvaro rūmus, kur 
įrengta koplyčia. Nurodoma, kad Saldutiškio dvaro rūmuose vietomis nebuvo 
lubų, durų, langų, jų rėmų, reikėjo taisyti ir stogą. Kun. S. Švėgžda išsirūpino 
iš valdžios 5 kubinius metrus lentų ir pradėjo atstatymą. Buvusių dvaro rūmų 
remontas kainavo apie 25 tūkst. litų12. 

Pakviesti meistrai iki 1925 m. žiemos suremontavo bažnyčios ir klebonijos 
patalpas, tačiau darbai atlikti skolon, nes parapijos kasoje beveik neturėta pini-
gų. Žmonės remontui nenorėjo aukoti, nes nežinojo, kuriai parapijai priklauso, o 
Saldutiškio parapijos ribos dar nebuvo nustatytos13. 

Apie dvaro rūmus, jų remontą paskelbta žinutė ir spaudoje, kur, be kitko, 
rašoma  

„Dvaro rūmai ir sodo dalis pavesta naujai steigiamai parapijai. Rūmai kadaise buvo labai 
puikūs, turėjo kanalizaciją, vandentraukį ir kitus patogumus, bet po bolševikų ir lenkų 
okupacijų virto veik griuvėsiais. Geresnius daiktus, langus, duris pasidalino vietiniai 
žmonės ir tik 1925 m. rudenį naujai paskirto klebono kun. S. vėgždos rūpesčiu dalis 
rūmų liko sutvarkyta, padarytas remontas. Taisytinas ir stogas, bet dėl lėšų stokos kol 
kas negalima. Dviejuose kambariuose talpinasi bažnyčia. Žinoma, vietos maža, šventadie-
niais esti kamšatis“14. 

1925 m. pabaigoje ar 1926 m. pradžioje vyskupija iš grąžintų per Pirmąjį 
pasaulinį karą į Rusiją išvežtų varpų Saldutiškio bažnyčiai paskyrė nedidelį 35,5 kg 
sveriantį varpą. Tas varpas buvo išlietas Maskvoje Dmitrijaus Samgino gamykloje15. 

Sutvarkius visus formalumus, 1926 m. birželio 21 d. Utenõs ir Zarasÿ ap-
skričių žemės tvarkytojas oficialiai perdavė Saldutiškio klebonui šiuos pastatus  

1. Gyvenamą namą. Jo ilgis 35,9 m, plotis 8,6 m, o plačiausioje vietoje 
18,45 m, sienų aukštis 3,5 m, įvertintas 12 000 litų. 

2. Sandėlį, kurio dydis 21,8  11,3  3,7 m, įvertintas 1 200 litų. 
3. Tvartą, 30  8,9  2,5 m dydžio, įvertintas 2 000 litų
4. Svirną 6,6  6,1  2,3 m dydžio, įvertintas 150 litų. 
5. Ledain , 6,7  6,7  2,5 m dydžio, įvertinta 75 litais. 
Pastatai ne dovanoti, bet perduoti 

išsimokėti per 10 metų16. Be to, Sal-
dutiškio bažnyčiai iš viso skirta apie 
9,5 ha vientisas žemės sklypas. 

Kadangi vienas kambarys bažny-
čiai buvo per mažas, mokykla iškelta ir 
patalpos padidintos. 1926 m. rudenį mo-
kytojas vėl prašė išnuomoti kambarių 
mokyklai, tačiau vyskupas nesutiko17. 

1927 m. birželį kun. S. Švėgžda 
paprašė vyskupo leidimo statyti Sal-

12 Milžinas kun. Nikodemas Švogžlys . J. E. vys-
kupo Kuktos vizitacija Saldutiškyje, Rytas, 1931, 
rugsėjo 9, nr. 202, p. 3. 

13 1925 12 Saldutiškio klebono raštas valdytojui 
kan. J. Kuktai, Saldutiškio bažnyčios byla, KVKA.

14 Saldutiškis, Lietuva, 1926, sausio 23, nr. V, f. 18, 
p. 3. 

15 Žalėnas G. Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai, 
Vilnius, 2008, p. 48, 56.

16 1926 06 21 pastatų Saldutiškio bažnyčiai perdavi-
mo-priėmimo akto nuorašas, Saldutiškio bažnyčios 
byla, KVKA. 

17 1926 09 07 Saldutiškio klebono raštas Kaišiadorių 
vyskupui ir jo atsakymas, ten pat. 
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dutiškyje bažnyčią. Vyskupas sutiko ir nurodė pateikti bažnyčios projektą. Ne-
trukus sudarytas ir vyskupo patvirtintas bažnyčios statybos komitetas. Klebono 
užsakytas projektas buvo palyginti greitai parengtas. Pritarus Utenos apskrities 
statybos komisijai, 1927 m. gruodžio 7 d. Statybos ir sauskelių inspekcija patvir-
tino Saldutiškio bažnyčios projektą ant esamų akmeninių pamatų (dalies sienų). 
Projekto autorius nenurodytas. Pagal anksčiau minėtą pastatų perdavimo aktą 
bažnyčia suprojektuota ant sandėliu įvardytos mūrinės dalies. Matyt, tai anksčiau 
buvusios arklidės, nurodomos įvairiuose rašiniuose apie Saldutiškio bažnyčią18. 

Saldutiškio bažnyčios statybai buvo kreiptasi į vyriausyb  pašalpos, prašyta 
iš valstybinio miško medienos ir paskolos. 1928 m. Ministrų kabinetas tam reika-
lui skyrė miško už 5 000 litų, tačiau paskolos negauta. Be to, leista valstybinėje 
Saldutiškio lentpjūvėje išpjauti lentas ir visą kitą bažnyčiai reikalingą medieną. 
Darbai vyko ypač spėriai. Matyt, dar žiemą iškirsti ir suvežti rąstai, o iki gegužės 
mėnesio išpjautos lentos ir visi reikalingi šiai statybai rąstai. 1928 m. gegužės 30 d. 
Saldutiškio klebonas S. Švėgžda pranešė vyskupui pradedąs bažnyčios statybą ir 
paprašė leidimo pašventinti pamatus. 

Statyba vyko ypač sėkmingai. 1928 m. lapkričio 18 d. naujoji bažnyčia iškil-
mingai pašventinta Šv. Pranciškaus Asyžiečio titulu19. Žinoma, ją įrengti nesuspėta, 
trūko altorių, papuošimų. Statybos apyskaitų nepasitaikė aptikti, todėl detalesnių 
žinių apie darbų eigą, išlaidas ir kitką nepavyko sužinoti. 

Pastatytoji bažnyčia yra stačiakampio plano, vienos navos. Jos sienų aukštis 
7,7 m, o apatinės mūrinės dalies aukštis 2,7 m. Priekyje du kvadratinio plano 
bokštai, jų su metaliniais kryžiais aukštis 18,5 m. Tarp bokštų niša, joje kryžius. 
Šonuose dvi neaukštos zakristijos. 

Pradėjus statyti bažnyčią sudaroma komisija Saldutiškio parapijos riboms 
nustatyti. Pagaliau 1928 m. lapkričio 18 d., bažnyčios pašventinimo dieną, komisija 
pasirašė Saldutiškio parapijai priskiriamų gyvenviečių aktą.

Iš Labanoro parapijos priskirtos šios gyvenvietės  
Antåkalnis, Antalamėstė, Asiūklynė, Ažuprūdis, Dróbiškis, Gìniakalnis, 

Lam¸stas, Paisetė, Pajuodenė, Pašarkiai, Påvyžintys, Pliaušketė, Prusokiškė, Riešutínė, 
Saldutiškis, Sundutiškis, Trinkūnai, Ūniškės, Vãrniškės, Vėžiškės, Vídiškis, Vilkasalė. 

Iš naujai įsteigtos Kirde¤kių parapijos atiteko  
Ažùbalis, Bendrovė, Krivåsalis, Líminas, Paisetė, Rukš¸nai, Sėliškis, 

Sidabrýnė( ), Sidariškė, Ščiubiškis, Žiezdrìlė. 
Iš Kuktiškių parapijos priskirta  
Apídemis( ), Devyniaviršė, Dírmiškės( ), Drýžiai, Indùbakiai, Katiniškė, 

Kemešýs( ), Pakapis, Pastasiūnė, Pūčkoriškiai, Rylíškiai( ), Silgiškis, Stasi¿nai, 
Sūdalaukis, Šarkia¤20. 

1931 m. rugsėjį Kaišiadorių vyskupas vizitavo Saldutiškio bažnyčią. Ganytojas 
pasitiktas iškilmingai. Buvusio dvaro 
gluosnių alėjos pradžioje buvo padaryti 
pavasarininkų vartai. Vyskupą pasitiko 
šauliai, kurių vėliavą laikė savanoris 
Petras Žukauskas. Ganytoją pasitiko ir 
jaunalietuviai. Vietos skyriaus pirmi-

18 Saldutiškio bažnyčios projektas ir leidimas statyti, 
L VA, f. 1622, ap. 4, b. 1267, l. 1–3.

19 1928 02 24, 05 30 ir 10 27 Saldutiškio klebono 
raštai Kaišiadorių vyskupui, Saldutiškio bažnyčios 
byla, KVKA.

20 1928 11 18 komisijos dėl gyvenviečių priskyrimo 
Saldutiškio parapijai nutarimas, ten pat.
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ninkas pasakė sveikinimo kalbą, kurioje pabrėžė, kad jie nėra priešai, kaip juos 
kartais bažnyčia vadina. Iš kitų parapijų buvo atvyk  24 kunigai. Vyskupas J. Kuk-
ta už pastoracinį darbą ir statybas, klebonijos remontą išreiškė kun. S. Švėgždai 
raštišką padėką. Pavakare vyskupą išlydėjo parapijos choras, pavasarininkai su 
savo vėliava, angelaičiai su deklamacijomis ir gėlių puokštėmis. Iki pat kapinių 
kelio pakraščiais buvo iškabinėti namų darbo kilimai, įvairių ornamentų audiniai. 
Vyskupo lankymosi metu parapijai atitek  dvaro rūmai jau buvo suremontuoti. 
Milžinas rašo, kad klebonijoje buvo 30 kambarių, jie iškloti parketu, sienos or-
namentuotos, salėse sumūrytos spalvotų koklių krosnys. Dalis klebonijos patalpų 
buvo nuomojamos įstaigoms ir privatiems asmenims. O parapija maža, joje tiktai 
1 700 gyventojų katalikų21. 

1934 m. kovo mėn. kun. S. Švėgžda vyskupui rašė, kad Saldutiškio bažny-
čiai baigiami daryti nauji altoriai, ir paprašė leidimo netrukus juos pašventinti22. 

Jau 1936 m. vasaros pabaigoje vyskupas J. Kukta pasiūlė marijonų generolui 
Andriejui Cikotai perimti Saldutiškio parapiją. Buvo prašoma siūlymą apsvarstyti 
ir nusprendus keltis į Saldutiškį paskirti bent vieną kunigą į parapiją, nes tuo 
metu buvo tinkama paskyrimo vieta Saldutiškio klebonui. Gautas atsakymas, kad 
dabar Saldutiškio perimti marijonai negali, todėl siūlė perėmimą atidėti dvejiems 
ar trejiems metams. 

1937 m. sausį vyskupas J. Kukta kreipėsi į Romoje gyvenusį marijoną 
kun. Joną Kriščiukaitį. Jis prašė iš naujo persvarstyti siūlymą dėl marijonų įsikū-
rimo Saldutiškyje. Vėliau vyskupas galįs neturėti vietos, kuria būtų patenkintas 
dabartinis klebonas. Be to, ateityje ir vyskupui gali atsirasti kliūčių šį sumanymą 
įgyvendinti ir pridūrė, kad nežinia, ar po dvejų trejų metų šio klausimo netektų 
spr sti jo įpėdiniui23. 

Matyt, po minėto vyskupo laiško marijonų vadovybė Romoje sutiko perimti 
Saldutiškį, jeigu patalpos bus pripažintos tinkamos naujokynui (noviciatui). Todėl 
1937 m. kovą Kaišiadorių vyskupas paprašė laikinai skirti kunigą į Saldutiškį. 
Kitu laišku vyskupas pranešė Lietuvos marijonų provincijolui sutinkąs, kad tėvai 
marijonai atvyk  su žinovu apžiūrėtų Saldutiškio bažnyčią, jai priklausančius 
trobesius, nustatytų klebonijos tinkamumą naujokynui ir sudarytų numatomo 
remonto sąmatą24. 

Susidaro įspūdis, kad Lietuvos marijonams Saldutiškis tiko. Balandžio  21 d. 
spaudoje paskelbiama, kad „Saldutiškio parapiją perėmė tėvai marijonai. Bažnyčią admi-
nistruoti paskirtas žinomas pamokslininkas Pijus Andziulis iš Kauno. Buv s Saldutiškio 
klebonas S. vėgžda iškeltas į Želvą“25. 
Regina Laukaitytė nurodo, kad 1937 m. 
Saldutiškio parapiją perėmė du ma-
rijonų kunigai, ten planuota perkelti 
naujokyną, bet 1938 m. šių ketinimų 
atsisakyta26. 

1937 m. raštu marijonų gene-
rolas A. Cikota pranešė Kaišiadorių 
vyskupui, kad „dabartinė beveik visų 
Lietuvos provincijos namų būklė yra tokia, 

21 Žr. 12 nuorodą, p. 3–4. 
22 1934 03 24 kun. S. Švėgždos raštas  Kaišiadorių 
vyskupui, Saldutiškio bažnyčios byla, KVKA.

23 1936 11 29 marijonų generolo A. Cikotos raštas 
Kaišiadorių vyskupui ir 1937 01 18 vyskupo raštas 
kun. J. Kriščiukaičiui MIC, ten pat. 

24 1937 03 20 ir 03 22 Kaišiadorių vyskupo raštai 
marijonų Lietuvoje provincijolui, ten pat. 

25 Marijonai Saldutiškyje steigia vienuolyną,  am-
žius, 1937, balandžio 27, nr. 88, p. 8. 

26 Laukaitytė R. Lietuvos vienuolijos.  amžiaus 
istorijos bruožai, Vilnius, 1997, p. 73.
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kad dabar jokiu būdu negalima imti naujų vietų“. Laiške paminėta, kad dėl leidimo 
keltis į Saldutiškį dar kartą svarstys Generalinė taryba. Pridurta, kad vyskupui 
pageidaujant, marijonų kunigas gali Saldutiškyje laikinai pasilikti. 

Netrukus vyskupas iš minėto generolo gavo žinią, kad Generalinė taryba 
trečią kartą svarstė Saldutiškio reikalą ir vėl ta pati išvada – negalima leisti 
Lietuvos provincijai imti Saldutiškio parapiją. Atsakant į dar vieną Kaišiadorių 
vyskupo laišką buvo pasiųstas trečias generolo raštas. Jame rašoma, kad leidžia 
Lietuvos provincijolui palikti Saldutiškyje kunigą iki kanoninės Lietuvos marijonų 
provincijos vizitacijos, tačiau norėtų, kad jų vienuolis kunigas galėtų iš Saldutiškio 
išvykti kuo greičiau27. 

Netrukus marijonų generolas vizitavo Lietuvos provinciją. Saldutiškyje admi-
nistruoti parapiją laikinai liko marijonas kun. Jonas Senkus. Spaudoje atsirado 
teiginys, kad generolas A. Cikota lankydamasis Saldutiškyje paklaus s, kieno tas 
dvaras buvo anksčiau. Sužinoj s, kad tai buvusi lenko nuosavybė, nusavinta vyk-
dant žemės reformą, baltarusių tautybės sulenkėj s generolas įsak s marijonams 
buvusį lenko dvarą apleisti28. Kaip minėta anksčiau, marijonų pasitraukimas iš 
Saldutiškio jau buvo išspr stas dar iki jų provincijos vizitacijos 1937 m. Katali-
kiškoje spaudoje buvo atitaisyti straipsnio apie marijonus netikslumai. Nurodyta, 
kad Saldutiškis netinkama vieta naujokynui, o vien administruoti parapiją kunigai 
marijonai negalėj , nes jų trūksta29. 

Dar 1937 m. Kaišiadorių vyskupas J. Kukta pasiūlė Saldutiškyje įsikurti 
vienuoliams saleziečiams. Saleziečių vienuoliją Italijoje, Turine, įsteigė šventasis 
kunigas Jonas Boskas (Giovanni Bosco), ją popiežius Pijus I  patvirtino 1874 m. 
Saleziečiai siekė šviesti ir auklėti neturtingųjų katalikų vaikus bei jaunimą, rengti 
misijas tolimuose kraštuose. Kun. Antano Skelčio pastangomis Lietuvoje pirmasis 
saleziečių vienuolynas įsisteigė Vyt¸nuose 1934 m.30 

1937 m. gruodžio mėn. atsakyme Kaišiadorių vyskupui kun. Antanas Skel-
tys pranešė laukiąs netrukus turinčio atvykti saleziečių vizitatoriaus, o tada būtų 
galima galutinai pasitarti dėl Saldutiškio parapijos perėmimo31. 

Saleziečiečių kongregacijos vadovybė palankiai sutiko pasiūlymą įsikurti Sal-
dutiškyje. Tačiau dėl formalumų tos parapijos perėmimas nusit sė. Pagaliau 1938 m. 
birželio 9 d. sutarta, kad kun. salezietis Bronislovas Paukštys perims iš marijonų 
kunigo Saldutiškio parapiją ir bus laikinu Saldutiškio parapijos administratoriumi. 
Sutartą dieną saleziečių kun. B. Paukščiui perėmus Saldutiškio parapiją, dėl objek-
tyvių priežasčių saleziečių naujokynas 
ten tuoj pat negalėjo įsisteigti32. 

Saldutiškio klebonu ir vienuoly-
no namų direktoriumi paskirtas kun. 
Juozapas Gustas. Tuo metu jis buvo 
Indijoje, kur dirbo Teologijos instituto 
profesoriumi. Kadangi ten mokslo me-
tai turėjo baigtis apie Kalėdas, į naują 
paskyrimo vietą kun. J. Gustas galėjo 
atvykti tik 1939 m. pradžioje33. 

27 1937 09 01, 09 09 ir 09 10 marijonų generolo 
A. Cikotos raštai Kaišiadorių vyskupui, Saldutiškio 
bažnyčios byla, KVKA. 

28 J. Kn. Jonas Kauneckis . Iš katalikų gyvenimo, 
Lietuvos žinios, 1938, liepos 30, nr. 170, p. 7. 

29 Netikslios informacijos apie marijonus,  amžius, 
1938, rugpjūčio 4, nr. 175, p. 4.

30 Žr. 26 nuorodą, p. 86–87. 
31 1937 12 22 saleziečio kun. A. Skelčio raštas Kaišia-
dorių vyskupui, Saldutiškio bažnyčios byla, KVKA. 

32 1938 10 10 saleziečio kun. A. Skelčio raštas Kai-
šiadorių vyskupui, ten pat.

33 Saldutiškio parapijos..., Saleziečių žinios, 1938, nr. 5, 
p. 120.
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1938 m. saleziečių spaudoje rašoma  

„Kol kas Saldutiškyje darbuojasi trys saleziečiai. Jau šiais metais buvo norima atidaryti 
Saldutiškyje stojantiems į Saleziečių kongregaciją jaunuoliams naujokyną, tačiau be kitų 
įvairių priežasčių ir lėšų stoka privertė atidėti. Saldutiškis greta Vytėnų turės sudaryti 
naują kongregacijos židinį naujoms pajėgoms ugdyti, be kurių kongregacija negalėtų 
darbuotis ir turėtų ilgainiui išsekti. 

Užtat nors Saldutiškis galėtų kai kam atrodyti užkampis, bet saleziečiams Lietuvoje 
pirmaeilės svarbos. 

Saldutiškyje, prie parapijos bažnyčios, vidury gražaus parko, yra talpūs praeitojo 
šimtmečio pabaigoje statyti mūriniai rūmai, bet jau nuo seniai apleisti. Jie pareikalaus iš 
saleziečių nemaža rūpesčio ir darbo, kol bus pritaikyti naujiems reikalavimams.“34

Kun. B. Paukštys dar 1938 m. Saldutiškyje įsteigė liaudies universitetą. 
Paskaitas skaitydavo saleziečiai ir vietos inteligentai. Klausytojų susirinkdavo net 
iš tolimų parapijų35. 

1939 m. Saldutiškyje įsteigtas saleziečių naujokynas. Salezietis kun. Jonas 
Žemaitis bendradarbiaudamas su vietos inteligentais 1939 m. Saldutiškyje organi-
zuodavo kultūrinius renginius. Planuota įsteigti literatūros premiją ir į šį miestelį 
kviesti pasisvečiuoti Lietuvos rašytojus36. 

Lietuvai praradus valstybingumą, 1940 m. vasarą Saldutiškio saleziečių vie-
nuolynas panaikintas, nors jokių teisinių dokumentų dėl vienuolynų uždarymo 
nebuvo priimta. Viskas buvo daroma valdžių nurodymais. Klebonu liko salezietis 
kun. Juozapas Gustas. Bažnyčiai palikti 3 ha žemės, kita nacionalizuota. 1941 m. 
birželio 22 d. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui Saldutiškio panai-
kinto saleziečių vienuolyno patalpose įrengta karo ligoninė, kur paguldyta apie 
30 sužeistų kariškių. Netrukus dauguma ligonių tapo karo belaisviais37. 

Vokiečių valdymo metais buv s vienuolyno pastatas grąžintas klebonijai. 
Kultūrinei ir religinei veiklai sąlygos nebuvo palankios. Klebono J. Gusto prašymu 
1944 m. sausį Kaišiadorių vyskupas leido Saldutiškyje įsteigti blaivybės broliją, 
tačiau apie jos veiklą žinių nepavyko aptikti38. 

Užėjus raudonarmiečiams 1944 m. gruodžio 14 d. Saldutiškio klebonu 
skiriamas salezietis Juozapas Frainas. Kun. J. Gustą norėta skirti Kauno kunigų 
seminarijos dėstytoju. 1946 m. sausį kun. J. Gustas sužinojo apie gresiantį areštą, 
slapstėsi Vytėnų saleziečių vienuolyne, tačiau 1946 m. rugpjūtį buvo suimtas. 

1946 m. birželio 14 d. pavakare Saldutiškyje siautėj s viesulas nuplėšė nemažai 
miestelio namų stogų, tačiau bažnyčiai 
ir klebonijos pastatams nuostolių nepa-
darė, tiktai išguldė klebonijos žemėje 
augusius rugius ir išlaužė 52 medžius39. 

1949 m. kovo 12 d. suimamas 
Saldutiškio klebonas J. Frainas. Kaltin-
tas rėm s partizanus. 1949 m. liepos 
20 d. sovietinio saugumo patingojo 
pasitarimo nubaustas 10 metų pataisos 

34 Naujas saleziečių darbų istorijos lapas Lietuvoje, 
Saleziečių žinios, 1938, nr. 6, p. 132. 

35 Saldutiškis, Saleziečių žinios, 1939, nr. 2, p. 50. 
36 Saldutiškis,  amžius, 1939, birželio 6, nr. 124, 
p. 2.

37 Aleksiejūnas V. Saldutiškio miestelio istoriniai 
tyrimai, Kultūros paveldo centro bibliotekos Dokumen-
tacijos skyrius, f. 5, ap. 1, b. 3804, l. 10. 

38 1944 01 12 Kaišiadorių vyskupo raštas Saldutiškio 
klebonui, Saldutiškio bažnyčios byla, KVKA.

39 Ten pat.
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darbų lagerio. Jo vieton paskirtas kun. Bronius Klimas tų metų rugsėjo 22 d. 
turėjo paklusti prievartinei religinių bendruomenių registracijai. Registracija reiškė, 
kad bažnyčia, klebonija ir kitas parapijos nekilnojamas turtas nacionalizuojamas. 
Religinei bendruomenei leidžiama naudotis tik bažnyčia. Buvusioje klebonijoje 
įsikūrė mokykla. Klebonas apsigyveno išsinuomotame bute. 

1955 m. dekano vizitacijos akte pažymėta, kad bažnyčios altoriai, liturginis 
inventorius ir kiti bažnyčios reikmenys laikomi tvarkingai, bažnyčios skardos 
stogas geras, vanduo pro jį neprateka. Tiktai išorės mūrinių sienų dalyje matėsi 
ištrupėjusio tinko. Parapijos kapinės buvo aptvertos medine tvora40. 

Kun. B. Klimui iki 1962 m. kovo darbuojantis Saldutiškio klebonu įsigyta ne-
mažai liturginio inventoriaus ir kitų bažnyčios reikmenų. sigyta bažnyčios daiktams 
spinta, šventorius apsodintas medeliais, suremontuoti vargonai, nudažyta bažnyčios 
išorė ir vidus, pastatytas sandėliukas ir atlikti kiti smulkesni tvarkymo darbai41. 

1964 m. vasario pavakar  išlaužus užrakintas bažnyčios šonines duris iš-
plėštos dvi aukų dėžutės, kitų nuostolių nepadaryta42. 

1967 m. dekanui perduodant Saldutiškio bažnyčią naujai paskirtam klebonui 
pažymėta, kad vargonininko ir zakristijono neturėta. Vargonininkas atvažiuodavo 
tik sekmadieniais. Bažnyčios išorės medinė dalis apkalta lentomis, dažyta šviesiai 
ruda spalva. Skardos stogas vietomis parūdij s ir kai kur praleidžia vandenį. 
Nuo sniego susilankst  lietvamzdžiai. Medinė šventoriaus tvora supuvusi, vieto-
mis išvirtusi. Bažnyčios vidus dažytas ir dekoruotas. Visi trys altoriai tvarkingi ir 
švarūs, grindys dažytos. Dekano nuomone, bažnyčioje pastatyta per daug suolų. 
Nurodyta atlikti šiuos darbus  sutvarkyti bažnyčios stogą, lietvamzdžius, naujai 
aptverti šventorių, nudažyti suolus, sutvarkyti kai kuriuos liturginius rūbus43. 

Savo ruožtu kun. J. Kazlauskas surašė, kas jo pastangomis bažnyčiai įsigyta 
ar padaryta per penkerius metus. Surašyti įsigyti nauji rūbai, liturginiai reikme-
nys. Bažnyčioje įrengti 114 vietų nauji suolai, nudažytos grindys, įvestas elektros 
apšvietimas. Būsimai klebonijai nupirkta pusė namo, kita pusė sutarta išpirkti 
vėliau, kai išsikels ten dar lik  gyventojai44. 

Tikėtina, kad nurodyti reikalingi bažnyčios tvarkymo darbai atlikti netrukus. 
Po dešimtmečio vėl reikėjo atnaujinti bažnyčią. 1979 m. dekano vizitacijoje rašoma, 
kad jau treti metai, kai Saldutiškio bažnyčios viduje stovi pastoliai, nes dažomas 
vidus. Klebono vardu įsigytas namas 
klebonijai45. 

1985 m. spalio 28 d. Saldutiškio 
bažnyčios šventoriuje buvo laidojamas 
klebonas Juozapas Masalskas. Bijota, 
kad mokiniai per pertraukas gali užeiti į 
bažnyčią ar į šventorių. Todėl mokyklos 
durys buvo užrakintos. Tuomet dalis 
mokinių iššoko pro langus46. 

Atkūrus Lietuvos nepriklauso-
myb , 1993 m. paskirtas žemės skly-
pas Saldutiškio kapinių praplėtimui47. 
Bažnyčia pokario metais nacionalizuotų 

40 1955 09 15 Saldutiškio dekano Saldutiškio bažnyčios 
vizitacijos aktas, ten pat. 

41 1962 03 23 Saldutiškio bažnyčios perdavimo kun. 
J. Kazlauskui aktas, ten pat.

42 1964 02 25 Saldutiškio klebono rašto Utenos r. 
milicijai nuorašas, ten pat. 

43 1967 07 08 dekano protokolas apie Saldutiškio 
bažnyčios būkl , ten pat. 

44 1967 06 01 kun. J. Kazlausko raštas kurijai, ten 
pat.

45 1979 11 01 Saldutiškio bažnyčios vizitacijos aktas, 
ten pat.

46 Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, Čikaga, 1989, 
p. 104.

47 1993 08 20 Saldutiškio klebono prašymas vyskupui 
leisti pašventinti paskirtą kapinėms žemės sklypą, 
Saldutiškio bažnyčios byla, KVKA.
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pastatų nebeatsiėmė, nors buvo planų buvusiuose dvaro rūmuose įrengti parapijos 
kultūros centrą. Lietuvos konstitucijos kūrėjai nenumatė bažnytinės žemėvaldos, 
todėl Saldutiškio klebonijai priklausiusi žemė nebuvo grąžinta.

1997 m. Saldutiškio klebonu paskirtas kun. Jurgis Kazlauskas. Jau kitais 
metais šis klebonas ėmėsi pertvarkyti bažnyčios presbiteriją, keisti šildymo sistemą, 
remontavo kleboniją, tvarkė jos aplinką, ruošėsi remontuoti zakristijas, atnaujinti 
liturginius indus. Atgaivintos šv. Agotos ir šeimos dienos šventės48. 

Kun. J. Kazlauskas toliau remontavo kleboniją ir skoningai tvarkė jos aplinką. 
Tvarkydamas klebonijos ir bažnyčios aplinką, ganytojas pradėjo statyti ir įvairius 
akmenis. Parapijiečiai tokiam puošimui neliko abejingi. Atveždavo įdomesnių 
akmenų prie klebonijos ir bažnyčios. Vėliau Saldutiškio klebonui kilo mintis vietoj 
medinės tvoros šventorių apjuosti rožinį simbolizuojančiu akmenų vėriniu, sujungtu 
kaldinto metalo grandinėmis. Seniūnija, vietos inteligentai ir dauguma parapi-
jiečių  klebono sumanymui pritarė. Žmonės organizavo talkas, gabeno akmenis. 
Vadovaujant klebonui ridendavo riedulius į jiems tinkamiausią vietą. vairūs 55 
akmenys, sujungti grandinėmis, apjuosė bažnyčią. Akmenų sujungimui grandines 
nukalė vietinis kalvis Jonas Rastenis. 

Akmenyse, „rožinio karoliukuose“, iškalti kaimų ir gatvių pavadinimai, pa-
vyzdžiui, Antakalnis, Devineviršė, Drýžiai, Dróbiškis, Katiniškė, Lam¸stai, Pakupys, 
Šarkia¤, Riešutínė, Rylíškiai, Pučkoriškės, Rusokiškis, Seliškis, Stasi¿nai, Sūdelaukis, 
Trinkūnai, Vėžiškės ir kiti. Taip pat iškalti miestelio gatvių pavadinimai ir kai 
kurių žmonių pavardės49. 

2015 m. pranešime vyskupui apie Saldutiškio parapiją kun. J. Kazlauskas 
nurodė, kad parapijai priklauso 35 kaimai ir Saldutiškio miestelis, iš viso apie 
600 parapijiečių, iš jų beveik pusė gyvena miestelyje. Dirbo vargonininkė ir za-
kristijonas. Parapijos turtas – bažnyčia su ūkiniu pastatu ir klebonija taip pat su 
ūkiniu pastatu. Per pastaruosius metus atnaujintas bažnyčios vidus, liturginiai 
indai ir drabužiai, iš S. ir V. Riaukų paramos įsigytas naujas šviestuvas, pašven-
tinti nauji varpai (rėmėjas L. Purvinis). Ateityje numatoma tvarkyti bažnyčios 
bokštus, atnaujinti presbiteriją, įrengti naują altorių, atnaujinti vargonus, įrengti 
priešgaisrin  signalizaciją ir kt. Parapija jokių skolų neturėjo50. 

Gyvendamas Saldutiškyje kun. Jurgis Kazlauskas kartu yra Kirdeikių ir La-
banoro parapijų administratorius. O kiek turėta rūpesčių 2010–2011 m. atstatant 
sudegusią Labanoro bažnyčią, bet visur darbštusis kunigas suspėdavo ir suspėja. 

Saldutiškyje gyven  kunigai

Nuo 1922 m. Saldutiškio koplyčios kuratu, nuo 1928 m. bažnyčios 
vikaru, o apie 1948–1968 m. vikaru-altaristu darbavosi kun. Antanas 
Maciulevičius. Gimė 1882 01 11 (23) Stripeikiuose (dabar Ignalinos r.). 
Vilniuje privačiai pasiruoš s, Samaroje išlai-
kė 4 gimnazijos klasių kurso egzaminus ir 
įstojo į Sankt Peterburgo kunigų seminariją. 
Kunigu įšventintas 1905 09 29 (10 12). Dirbo 
Mogiliavo arkivyskupijoje, kuri apėmė pla-
čią teritoriją, net visą Sibirą. 1905–1907 m. 

48 1998 07 19 Saldutiškio klebono pranešimas vys-
kupui, ten pat.

49 Žr. 10 nuorodą; Bagdonas V. Saldutiškio bažny-
čią juosia  akmeninis rožinis, I amžius, 2011, 
spalio 21, nr. 76.

50 2015 06 14 Saldutiškio klebono pranešimas vys-
kupui, Saldutiškio bažnyčios byla, KVKA.
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buvo vikaras Naugarde ir Mogiliave. 1907–1911 m. dirbo klebonu 
Taškevoje (Mogiliavo gub.). 1911 m. paskirtas Kursko klebonu, ten 
dėstė tikybą vietos merginų gimnazijoje. 1914 m. buvo Vseliubo 
(Baltarusija) klebonas. Mokėjo vokiečių ir prancūzų kalbas. Jau mi-
nėta, kad 1922 m. atvyko į Lietuvą, įsikūrė savo ūkyje Sundutiškyje. 
Žem  nuomojo, bet ir pats ūkininkavo. Nors Saldutiškio klebono 
pareigų nenorėjo, tačiau laikydavo pamaldas ne tik Saldutiškyje, 
bet talkininkaudavo ir kitiems kunigams, važiuodavo pas ligonius, 
sakydavo turiningus pamokslus. 1940 m. rugpjūčio mėn. iš turėto 
beveik 130 ha ūkio kun. A. Maciulevičiui palikta 30 ha. Vokiečių 
valdymo metais savo nusavintos žemės neėmė. Šelpė nubaustą 
kun. J. Gustą. 1948 m. valdžia užregistravo jį Saldutiškio vikaru-
altaristu. Suvarius žmones į kolūkius, kun. A. Maciulevičius tapo 
kolūkiečiu, ganė kolūkio bandą. Tai bene vienintelis kunigas, se-
natvėje gav s kolūkiečio pensiją. Mirė 1968 10 19 Kauno klinikose. 
Palaidotas Stripeikių kaimo kapinėse. Ant paminklo užrašyta „A. a. 
Kun. Antanas Maciulevičius. 1882–1905–19 8. Mylėjau Dievą, Lietuvos 
laukus ir paprastus kaimo žmones“. 
L. Š. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys, 
1996, p. 174; L VA, f. R181, ap. 6, b. 19, l. 41 (tarnybos kortelė); 
kun. N. Švogžlio pasakojimas šio rašinio autoriui. 

1923 10 31–1925 08 22 Saldutiškio klebono pareigas ėjo kun. Kazi-
mieras Miknevičius. Gimė 1890 07 31 (08 12) Kapčiškėse, Žåslių 
parapijoje. Vilniuje privačiai pasiruoš s, 1909 m. Maskvoje išlaikė 
4 gimnazijos klasių kurso egzaminus, o 1910 m. įstojo į Vilniaus 
kunigų seminariją. Kilus Pirmajam pasauliniam karui, išvyko į 
Sankt Peterburgą, kur 1915 08 02 (15) buvo įšventintas kunigu. 
Grįž s į Lietuvą, 1916 05–1918 09 buvo vikaras Vidìniškiuose, o 
1918–1923 – Mol¸tuose. 1923–1926 06 buvo Labanoro, o iki 1925 08 
ir Saldutiškio steigiamos parapijos klebonas. 1926–1962 m. ilgametis 
Videniškių klebonas. 1956 m. jam suteiktas garbės kanauninko titulas. 
Nuo 1962 m. iki mirties gyveno Molėtų altarijoje. Mirė 1982 02 28 
Molėtuose. Palaidotas Molėtų bažnyčios šventoriuje. 
L. Š. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys, 1996, 
p. 221–222; L VA, f. R181, ap. 6, b. 34, l. 71 (tarnybos lapas). 

1925 08–1937 04 Saldutiškyje klebonu darbavosi kun. Stanislovas 
Švėgžda. Gimė 1870 11 14 (26). 1893 m. įstojo į Sankt Peterburgo 
kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1897 04 12 (24). Jo kunigavi-
mo vietos Mogiliavo arkivyskupijoje nesužinotos. Anksčiau minėta, 
kad mažame Latvijos miestelyje pastatė mūrin  bažnyčią, 1924 m. 
grįžo į Lietuvą. Paskirtas Kauno Švč. Trejybės bažnyčios vikaru, 
iš kur atvyko į Saldutiškį. Apie jo darbą Saldutiškyje jau rašyta. 
Iš Saldutiškio paskirtas Žélvos klebonu. Mirė 1945 09 26 Želvoje. 
L. Š. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys, 1996, 
p. 91–92. 

Nuo 1937 04 trumpai Saldutiškio parapiją administravo kun. Pijus 
Andziulis. Gimė Smalinýčios k., buvusiame Paežeriÿ valsčiuje (Seinÿ 
vyskupija). Mokėsi Paežerių valdinėje pradinėje mokykloje, Suvãlkų 
progimnazijoje, Marijãmpolės gimnazijoje išlaikė 4 klasių kurso eg-

Kun. Kazimieras 
Miknevičius apie 
19  m. L VA,  
f. R181, ap. , b. 
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zaminus. 1891–1894 m. tarnavo kariuomenėje. 1895 m. įstojo į Seinų 
kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1900 06 09. 1900–1904 m. buvo 
Naumiesčio, 1904–1905 m. Skria÷džių, 1905–1906 m. – Silvanonių (Sil-
vanavičių, Auguståvo dekanatas) vikaras. Už religinius patarnavimus 
unitams buvo perkeltas į Pilypåvą. Dar 1906 m. paskirtas Rudami-
nos klebonu, o 1908 m. patvirtintas Veiverių mokytojų seminarijos 
kapelionu. 1914 m. su seminarija evakavosi toliau nuo fronto linijos, 
kol apsistojo Charkovo gubernijoje. 1918 m. sugrįž s į Lietuvą įstojo 
į marijonų vienuoliją. Baig s naujokyną, lankė Lietuvos marijonų 
parapijas. 1922–1923 m. vedė misijas JAV lietuvių parapijose, rinko 
aukas Marijampolės gimnazijos statybai. Grįž s į Lietuvą 1925 m. 
paskirtas Marijampolės marijonų namų, o vėliau Patåšinės namų 
vyresniuoju ir maisto tiekėju. 1937 m. trumpai darbavosi Saldutišky-
je. 1937–1939 m. buvo Kalvaríjos namų vyresnysis. 1939 m. vasarą 
išrinktas Lietuvos marijonų provincijolu. Vokiečių okupacijos metais 
Kalvarijos marijonų vienuolyno rūsyje slėpė žydus. Pirmaisiais pokario 
metais gyveno marijonų vienuolyne Kaune. Naikinant vienuolynus ir 
valdžiai reikalaujant nesutiko išstoti iš vienuolijos. 1949 m. valdžios 
pastangomis iš Kauno iškeltas į Prîenus. Mirė 1950 06 20. Palaidotas 
Marijampolės kapinėse. Seno kareivio slapyvardžiu bendradarbiavo 
„Šaltinyje“, tačiau rašė nedaug.
L. Lietuviškoji enciklopedija, t. 1, Kaunas, 1933, skiltis, p. 597–598; Mūsų 
švyturiai, Vilkaviškis, 1992, p. 8–9. 

1937–1938 05 laikinu Saldutiškio parapijos administratoriumi buvo 
marijonų kun. Jonas Senkus. Gimė 1869 11 13 (25) Irkiniuosê 
(Als¸džių parapija). Rodos, baigė Sankt Peterburgo kunigų seminariją 
ir ten pat dvasin  akademiją. Kunigu įšventintas 1894 m. Iki 1917 m. 
buvo Šv. Kotrynos bažnyčios vikaras ir tikybos dėstytojas Sankt 
Peterburge, teologijos daktaras ir Mogiliavo arkivyskupijos garbės 
kanauninkas. 1918 m. grįžo į Lietuvą, 1918–1926 m. buvo Plungės 
parapijos klebonas. Rūpinosi Plungėje įsteigti gimnaziją. 1925–1930 m. 
vadovavo Žeimių parapijai. 1930 m. įstojo į marijonų vienuoliją, 
1931–1933 m. buvo Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios rektoriumi, 
1934 m. – vikaras Žema¤čių Kalvaríjoje, o 1934–1937 m. – Panevėžio 
Švč. Trejybės bažnyčios rektorius. Jo rūpesčiu pastaroji bažnyčia 
suremontuota ir dekoruota. Iš Saldutiškio išvyko į marijonų namus 
Kaune. Tolesnės jo tarnybos vietos nesužinotos. Mirė 1946 03 01, 
palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse. 
L. Directorium divini officii et missarum archidioecesi Mohiloviensi..., 1901–1917; 
Elenchus omnium ecclesiarum..., dioecesis Samogitiensis 1919–192 ; Elenchus 
omnium ecclesiarum..., provinciale ecclesiasticae Lituanae, 1927–1940. 

1938 06–12 Saldutiškio parapijos administratorius, o 1940 01–06 
vikaras buvo kun. Bronius Paukštys. Gimė 1897 02 15 Kurýnėje, 
buv. Lek¸čių valsčiuje. Pas kaimo daraktorių pramoko lietuviškai 
skaityti ir rašyti. Baigė Lekėčių valdin  pradin  mokyklą, mokė-
si Kaune. 1915 m. pradėjo mokytojauti, 1918 m. lankė mokytojų 
kursus ir iki 1925 m. dirbo mokytoju. 1925 m. rudenį išvyko į 
Italiją ir įstojo į saleziečių vienuolyną. Baigė vienuolyno studijas ir 
1935 07 07 įšventintas kunigu. 1937 m. grįžo į Lietuvą, gyveno ir 
dirbo Vyt¸nuose, iš kur paskirtas į Saldutiškį. 1935–1937 m. redagavo 

Kun. Bronislovas 
Paukštys apie 19 5 m. 
L VA, f. R181, ap. , 
b. 17
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Italijoje leidžiamas „Saleziečių žinias“. 1940–1942 m. Kauno Šv. My-
kolo Arkangelo ( gulos) bažnyčios rektorius, dar 1942 m. paskirtas 
Kauno Švč. Trejybės parapijos administratoriumi. Kun. B. Paukštys 
gelbėjo žydus, išrašė apie 120 fiktyvių gimimo metrikų žydų vai-
kams. Klebonijoje ir bažnyčios rūsiuose slėpė iš geto pabėgusius 
žydus, o naktimis išveždavo juos į kaimus pas ūkininkus. Žinomi 
24 jo išgelbėti suaug  žydai. Pokario metais buvo dar nepanaikinto 
Vytėnų vienuolyno vyresniuoju. Padėjo slapstytis Tauro apygardos 
partizanams. Išdavus agentui, 1946 03 08 suimtas. Karo tribunolo 
1945 11 30 nuteistas 10 metų pataisos darbų lagerio. Paleistas 1956 04 
grįžo į Lietuvą. Paskirtas Alyta÷s (Vilkaviškio vyskupija) altaristu, 
tačiau 1957 02 valdžia nebeleido eiti kunigo pareigų. Rodos, apsi-
gyveno pas seserį Vilkijojê. Jo paties teigimu, rengė lietuvių-italų ir 
italų-lietuvių kalbų žodynus. 1964 m. pradžioje prašė valdytojo ir 
Religinių reikalų įgaliotinio paskirti altaristu į Vilkaviškio vyskupiją, 
netoli Kauno. 1964 m. paskirtas altaristu į Si§ną. 1965 m. dukart 
ištiko infarktas, nebepasveiko. Mirė 1966 12 17 Kaune. Palaidotas 
Sutkuosê. Nuo 1918 m. Lūšnėno slapyvardžiu bendradarbiavo spau-
doje. 1929 m. išspausdinta jo 6 veiksmų drama Sūnus vėjavaikis. 
B. Paukščio brolis Jonas Paukštys (1899–1965) taip pat buvo kunigas 
jėzuitas, politinis kalinys. 
L. Š. Laukaitytė R. Lietuvos vienuolijos.  a. istorijos bruožai, Vilnius, 
1997, p. 129, 236; Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001; L VA,  
f. R181, ap. 6, b. 17, l. 17–26 (tarnybos dokumentai). 

1939–1944 m. Saldutiškio klebonu darbavosi kun. Juozapas Gustas. 
Gimė 1906 02 19 (03 04) Klišiuosê, buv. Jùrbarko valsčiuje. Nuo 
1923 m. studijavo Italijos katalikiškoje kolegijoje, Turino teologijos 
institute, Grigaliaus universitete. 1927 m. įstojo į saleziečių vienuoliją. 
Kunigu įšventintas 1933 m. Nuo 1934 m. misionierius ir Teologijos 
instituto dėstytojas Indijoje, iš kur atvyko į Saldutiškį. 1944 12 pa-
skirtas Kauno kunigų seminarijos dėstytoju. Dėl partizanų rėmimo 
slapstėsi, tačiau agento išduotas 1946 08 25 suimtas. Karo tribunolo 
1946 11 30 nuteistas 8 metams pataisos darbų lagerio. 1954 08 iš-
tremtas į Krasnojarsko kraštą. Ten įvairių tautų katalikams ėmė teikti 
dvasinius patarnavimus. Paleistas 1956 m. grįžo į Lietuvą, tačiau 
netrukus savo noru išvyko pastoraciniam darbui į Krasnojarsko kraštą. 
Jį pinigais šelpė kun. A. Maciulevičius. Neaiškiomis aplinkybėmis 
žuvo 1958 03 13. Palaidotas Krasnojarsko kapinėse. 
L. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 7, Vilnius, 2005, p. 295; Prel. Stanislo-
vas Kiškis. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys, 1996, p. 136. 

1938–1939 m. Saldutiškio vikaru buvo kun. Jonas Žemaitis  Gimė 
1904 01 31 (02 13) Žečkalniuosê (Pílviškių parapija). Mokėsi Pilviškių 
vidurinėje mokykloje. 1918 m. išvyko į Italiją, tapo vienuoliu saleziečiu. 
Turino institute baigė pedagogikos, filosofijos ir teologijos studijas. 
Kunigu įšventintas 1934 07 08. Grįž s į Lietuvą, gyveno saleziečių 
namuose Vytėnuose, kur dirbo mokytoju ir ekonomu. 1937–1938 m. 
Italijoje studijavo muziką. Iš Saldutiškio 1939 11 paskirtas La÷rų 
(prie Nemenčínės) vaikų namų ir mokyklos administratoriumi bei 
mokytoju. Tas pareigas ėjo iki 1946 m. Nacių valdymo metais Laurų 
vaikų namuose kartu su vienuole Laura Meoci gelbėjo iš geto išneš-

Kun. Jonas Žemaitis 
apie 19  m. L VA, 
f. R181, ap. 7, b. 12 
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tus žydų vaikus. 1946–1949 m. buvo Kauno Švč. Trejybės parapijos 
klebonas, 1949–1950 m. – Kauno arkikatedros vikaras ir Švč. Sakra-
mento bažnyčios vicerektorius, 1950–1952 m. – Ru§šiškių vikaras, 
1952–1953 m. – Garliavõs altaristas. 1953–1955 m. dirbo Õnuškio 
klebonu, aptarnavo ir Vytautåvos parapiją. 1955–1956 m. klebonas 
Pivaši¿nuose, 1956–1994 m. ilgametis Rumšiškių klebonas. Rūpinosi 
bažnyčios perkėlimu į naują vietą. 1960–1972 m. dėstė Kauno kunigų 
seminarijoje. Nuo 1994 m. altaristas Rumšiškėse. Mirė 2001 09 11 
Rumšiškėse. Palaidotas Rumšiškių bažnyčios šventoriuje. 
L. Pivašiūnai, Vilnius, 2014, p. 44. 

Klebonaujant kun. J. Gustui, Saldutiškio bažnyčios byloje 1942 10 
prie tos bažnyčios minimas kun. Marijonas Kaminskis, tačiau apie 
jį konkrečių žinių nepavyko aptikti. Tai galėjo būti karo pabėgėlis 
iš Lenkijos. Be to, 1944 10 28 Saldutiškio vikaru buvo skiriamas, 
matyt, irgi pabėgėlis kun. Bronislovas Chodanionekas. Gal į Saldutiškį 
ir neatvyko, nes tais pat metais buvo keliamas į Raséinius. Apie jį 
irgi jokių žinių nepasitaikė aptikti. 

1944 12–1949 03 Saldutiškyje klebonavo salezietis kun. Juozapas 
Frainas. Gimė 1911 04 25 Vyskupíškių k. (Veivíržėnų parapija). 
1918–1923 m. lankė Veiviržėnų pradin  mokyklą. 1923 m. įstojo į 
Šv¸kšnos progimnaziją. Ten baig s penkias klases, 1927 m. išvyko 
į Italiją, kur viename miestelyje buvo įsikūr  lietuviai saleziečiai, 
ir įstojo į naujokyną. Baigė gimnaziją, teologiją ir filosofiją studija-
vo Turine. Kunigu įšventintas 1939 07 02. 1937–1939 m. redagavo 
„Saleziečių žinias“. Grįž s į Lietuvą, 1939–1940 m. gyveno Vytė-
nuose. Ten likvidavus saleziečių namus, 1940–1944 m. buvo Kauno 
Švč. Trejybės bažnyčios vikaru, iš kur paskirtas į Saldutiškį. Už 
ryšius su partizanais 1949 03 12 suimtas. Sovietinio saugumo pa-
tingojo pasitarimo nubaustas 10 metų pataisos darbų lageriuose. 
Bausm  atliko Karagandos srityje, Džezkazgane. Paleistas 1956 m. 
1956–1957 m. buvo altaristas Kùrtuvėnuose, 1957–1963 m. Mãrgininkų 
klebonas. 1963–1969 m. dirbo vikaru Kauno Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčioje. 1969–1973 m. buvo Stakiÿ, 1973–1982 m. – Plokščiÿ kle-
bonas. 1982 m. paskirtas Kulãutuvos klebonu. Šiose pareigose mirė 
1987 02 11. Palaidotas Kulautuvos bažnyčios šventoriuje. 
L. Š. Bacevičius R. Žemaitis salezietis  siuvėjas, kunigas, kalinys, felčeris, 
klebonas, I amžius, 2011, bal. 22, nr. 31; L VA, f. R191, ap. 6, b. 41, 
l. 91–96 (tarnybos dokumentai). 

1949–1962 m. Saldutiškio klebonu dirbo kun. Bronius Klimas. Gimė 
1912 01 01 Širviniuose, prie Bírštono (Seinų vyskupija). 1935 m. 
baigė Prienų Žiburio gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. 
Kunigu įšventintas 1940 06 16. 1940–1941 m. buvo vikaras Puniojê, 
1941–1945 m. – Molėtuose, 1946 m. – Kaišiadorysê. 1946–1949 m. 
klebonavo Aukštadvaryje, iš kur paskirtas į Saldutiškį. Čia ėjo ir 
Saldutiškio dekano pareigas. 1962–1964 m. buvo Kernavºs, o 1964–
1978 m. – Mùsninkų klebonu. 1977 m. sunkiai sirgo, gydėsi Kaune. 
Nuo 1978 09 27 apsigyveno Žiežmårių altarijoje. Mirė 1984 08 07 
Žiežmåriuose. 

Kun. Juozapas  
rainas apie 19  m. 

L VA, f. R181,  
ap. , b. 1

Kun. Bronius Klimas 
apie 19  m. L VA, 
f. R181, ap. , b. 7



226

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

L. Š. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys, 1996, 
p. 229–230; L VA, f. R191, ap. 6, b. 37, l. 51–55 (tarnybos dokumentai). 

1962–1967 m. Saldutiškyje klebono pareigas ėjo kun. Jonas Kazlaus-
kas. Gimė 1906 03 25 (04 07) Ausiìniškėse, buv. Vîevio valsčiuje. 
Mokėsi Vievio pradinėje, o 1921–1925 m. – Žiežmarių vidurinėje 
mokykloje. 1925 m. Marijampolės gimnazijoje išlaikė 5 klasių kurso 
egzaminus. 1926–1933 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, kuni-
gu įšventintas 1933 04 01. Paskirtas vikaru į Merkin , 1934 m. – į 
Daugùs, 1935 m. – į Gélvonus. Mirus Stirniÿ klebonui, 1935 m. 
paskirtas į tą parapiją vadovauti pradedamai tašytų akmenų mū-
rinės bažnyčios statybai. Nebaigus įrengti naujosios bažnyčios, gal 
išvargintas statybų, 1939 m. pavasarį paskirtas Vil¿nų klebonu. 
1942–1949 m. buvo Dars¿niškio, 1949–1951 m. – Puniõs klebonu. 
Valdžios reikalavimu 1951 m. iškeltas į Tauj¸nus, o po kelių mė-
nesių – į Pågirius (Kauno arkivyskupija). 1952 09 pavyko grįžti į 
Kaišiadorių vyskupiją, 1952–1954 m. buvo Daugų, o 1954–1962 m. 
Šešuolºlių klebonas, iš kur atvyko į Saldutiškį. Čia patyrė priekabių 
iš Utenos rajono pareigūnų. 1967 06–1977 03 darbavosi Ståkliškių, 
o 1977–1978 m. – Aukštadvario klebonu. Nuo 1978 05 iki mirties 
buvo Kazõkiškių klebonas. Puošė ir dekoravo Kazokiškių bažnyčią. 
Apskritai, klebonaudamas visur ką nors remontavo ar statė. Mirė 
1996 04 09. Palaidotas Kazokiškių bažnyčios šventoriuje. 
L. Š. Katalikų kalendorius žinynas 1997, p. 258–259; L VA, f. R191, ap. 7, 
b. 11 (tarnybos dokumentai voke). 

1967 06–1985 m. Saldutiškio parapijai vadovavo kun. Juozapas Ma-
salskas. Gimė 1923 01 29 Medínių Strėvini¹kų k., Žiežmarių para-
pijoje. 1933–1941 m. mokėsi Kaišiadorių gimnazijoje. 1941 m. vasarą 
baigė mokytojų kursus ir 1941–1942 m. mokytojavo. 1942 m. įstojo į 
Kauno universiteto Medicinos fakultetą. Kai 1943 m. kovą vokiečiai 
tą universitetą uždarė, J. Masalskas buvo vežamas darbams į Vokie-
tiją. Kelionėje pavyko pabėgti. Slapstėsi pas gimines. 1944–1945 m. 
mokytojavo M¿ro Strėvini¹kų pradinėje mokykloje, o 1945–1946 m. – 
Žiežmarių progimnazijoje. 1946 09 įstojo į Kauno kunigų seminariją. 
1949 m. valdžios reikalavimu seminarijai reikėjo žymiai sumažinti 
klierikų skaičių. J. Masalskas turėjo mokslus nutraukti. Vėl priimtas 
1953 m. Kunigu įšventintas 1954 09 12 ir paskirtas vikaru į Pivašiū-
nus. 1955–1956 m. buvo klebonas Perlojojê, 1956–1960 m. – I¹turkėje, 
1959 07–1961 m. – Dusmenysê. 1961–1967 m. dirbo Stakliškių kle-
bonu, o 1967 06 perkeltas toms pat pareigoms į Saldutiškį. Mirė 
1985 10 25. Palaidotas Saldutiškio bažnyčios šventoriuje. 

L. Š. Kiškis S. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys, 1996, p. 231–232; L VA, 
f. R181, ap. 6, b. 38, l. 110–115 (tarnybos dokumentai). 

1985–1988 ir 1989–1992 m. Saldutiškio klebonu buvo kun. Zenonas 
Navickas. Gimė 1937 12 22 Ditkūnuose (dabar Zarasų r.). 1946–1957 m. 
mokėsi Zarasų vidurinėje mokykloje. 1957–1960 m. atliko karo tarnybą. 
1960–1961 m. mokėsi Kauno technikos mokykloje. 1961–1964 m. dirbo 
Rokiškio ryšių mazge. 1964 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 
Kunigu įšventintas 1970 05 23, paskirtas vikaru į Molėtus. Tais pa-

Kun. Jonas Kazlauskas 
apie 19  m. L VA, 
f. R181, ap. 7, b. 11

Kun. Juozapas 
Masalskas apie 
19  m. L VA, 
f. R181, ap. , b. 8

Kun. enonas 
Navickas apie 
1970 m. L VA, 
f. R181, ap. 7, b. 11
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čiais metais perkeltas klebono pareigoms į Dùbingius, 1973–1975 m. 
buvo Krúonio klebonu, 1975 m. trumpai administravo Žiežmarių 
parapiją. 1975–1983 m. dirbo klebonu Užùguostyje. 1989–1985 m. – 
Kirdeikiuose. Dažni kilnojimai vykdavo valdžios reikalavimu. Už 
pastoracinį darbą Užuguosčio parapijoje buvo Prienų rajono valdžios 
ypač persekiojamas. 1981 03 Prienų r. vykdomojo komiteto pirminin-
kas K. Morkvėnas pažymoje religinių reikalų įgaliotiniui, be kitko, 
rašė  „Kun. . Navickas, nesuderin s su vykdomuoju organu ir negav s 
jo pritarimo savavališkai ir nelegaliai spekuliaciniais keliais šių metų sausio 
29 d. nupirko iš rajonui priklausančių fondų apie pusantro tūkstančio 
plytų bažnyčios vidaus rekonstrukcijai, norėdamas bažnyčioje atskira siena 
įrengti kambarį darbui su vaikais...“ Toliau kunigas kaltinamas samd s 
darbininkus plytoms iškrauti, įstiklinti bažnyčios langus. Taip esą 
atitraukiami žmonės nuo darbų kolūkyje. Didelis „nusikaltimas“ ir 
kun. Z. Navicko 1980 12 25 Užuguostyje Juozo Juodžio sodyboje 
surengta vaikams eglutė. Kun. Z. Navickas buvo persekiojamas ir 
Saldutiškyje, daugiausia už valdininkams neįtikusius pamokslus, 
pastoracin  veiklą tarp jaunimo. Kun. Z. Navickas kartu buvo ir 
Saldutiškio dekanas. 1988 m. iškeltas iš Saldutiškio trumpai klebonavo 
Alytujê, Jieznê, kol 1989 m. vėl paskirtas į Saldutiškį. Iš Saldutiškio 
1992 05 perkeltas klebonu į Molėtus. 1993 m. įstojo į saleziečių vie-
nuoliją, davė amžinuosius įžadus. 1993–1995 m. buvo vikaras Vilniaus 
Šv. Jono Bosko parapijoje. 1995 10 paskirtas Nemunºlio Radvíliškio 
(Panevėžio vyskupija) klebonu. Tos parapijos Germaníškyje įrengė 
koplyčią. 2000 12–2005 06 administravo Adùtiškio (Vilniaus vyskupija) 
parapiją. 2005–2012 m. buvo Skåpiškio (Panevėžio vyskupija) klebonu. 
Kun. Z. Navicko rūpesčiu Skapiškio bažnyčiai sudėtos naujos grindys, 
uždengtas naujas stogas, įrengtos koplyčios Naiviuosê ir La¤čiuose. 
Dėl pinigų rinkimo Skapiškio bažnyčios remontui nedorų žurnalistų 
kun. Z. Navickas 2006 m. buvo užsipultas regioniniame laikraštyje 
ir internetiniuose portaluose. Pablogėjus sveikatai paskirtas Utenos 
Kristaus į Dangų Žengimo parapijos altaristu. Mirė 2014 01 26, 
palaidotos minėtos bažnyčios šventoriuje. Nelaisvės metais Zenonas 
Navickas buvo kunigas kovotojas. Iš Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 
galima sužinoti, kad jis pasirašinėjo kunigų rengtus įvairius protesto 
raštus prieš dvasininkų ir bažnyčios persekiojimus. 

L. Š. Katalikų žinynas 2015, p. 329–330; Vasiliauskienė A. Dirb s trijose 
vyskupijose. A A kun. Zenonas Navickas, I amžius, 2014, vasario 7, 
nr. 6; L VA, f. R181, ap. 7, b. 11 (tarnybos dokumentai voke). 

1988 04–1989 09 Saldutiškyje klebonavo kun. Stanislovas Linda. Gimė 
1940 01 19 Spilgiuose (Klóvainių parapija). 1955 m. baigė Daglėnų 
pradin  mokyklą. Liko pas tėvus, dirbo kolūkyje. Tik atlik s trejų metų 
karo tarnybą, dirbdamas kolūkyje, baigė Daglėnų aštuonmet  moky-
klą. Lankė Pasvalio vakarin  vidurin  mokyklą, kurią baigė 1972 m. 
ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1977 05 26, 
paskirtas vikaru į Žiežmariùs, o 1979 m. – į Molėtus. 1979–1984 m. 
buvo Punios parapijos administratorius, o 1984 11–1988 m. – Perlojõs 
klebonas, iš kur atvyko į Saldutiškį. 1989–1991 m. buvo Kuktiškių, 
o 1991 09–1998 07 – Palómenės ir Gegužínės klebonas. Nuo 1998 07 
iki mirties dirbo Šešuõlių klebonu, aptarnavo ir Zibal  parapiją. 

Kun. Stanislovas 
Linda apie 1977 m. 
L VA, f. R181, 
ap. 7, b. 11
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Jo rūpesčiu atnaujinta Šešuolių bažnyčios išorė. Mirė 2005 05 22. 
Palaidotas šalia tėvų Pùšaloto bažnyčios šventoriuje. Kun. S. Linda 
visur, kur tik turėjo galimybių, remontavo ir puošė bažnyčias, jas 
rūpestingai prižiūrėjo. 
L. Š. Katalikų žinynas 200 , p. 307–308; L VA, f. R181, ap. 7, b. 11 (tarny-
bos dokumentai voke). 

1992–1997 m. Saldutiškio klebonu dirbo kun. Albinas Šilkinis. Gimė 
1922 05 15 Skiltuvuose (Kuprìliškio parapija, buv. Påpilio vls.). 
1930–1940 m. mokėsi Einõrių pradinėje ir Papilio vidurinėje moky-
kloje, o 1940–1941 m. Biržų gimnazijoje. 1941 m. įstojo į gimnaziją 
prie Kauno kunigų seminarijos, kurią baig s 1944 m. įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. Matyt, įskundus agentui už valdžiai nepageidauti-
nus žodžius, metams buvo iš seminarijos pašalintas. Tačiau seminariją 
baigė ir 1949 07 02 Panevėžyje įšventintas kunigu. Paskirtas vikaru į 
Giedraičiùs, o netrukus į Kaišiadoris. 1951–1952 m. buvo Gegužinės, 
1952–1954 m. – Skudutiškio klebonas. Apie 1954 m. pastoracinei 
veikai buvo išvyk s į Karaliãučiaus (Kaliningrado) sritį, kur tikėjosi 
suburti katalikų parapiją, tačiau pasipriešinus valdžiai teko grįžti į 
Lietuvą. 1954 m. paskirtas Liubåvo (Vilkaviškio vyskupija) klebonu. 
Ten 1944 m. per karo veiksmus buvo sunaikinta medinė bažnyčia. Jo 
rūpesčiu prie Liubavo kapinių mūrinės koplyčios 1956 m. pristatyta 
medinė dalis, tapusi parapijos bažnyčia. Nors tik praėjus mėnesiui 
po priestato baigimo kun. A. Šilkinis buvo iškeltas į Na÷jąją ®tą, 
Liubavo bažnyčia nepanaikinta. 1957–1958 m. dirbo Pažėrÿ klebonu. 
Neįtiko valdžiai. 1959 m. perkeltas į Kaišiadoriÿ vyskupiją, Žiežmarių 
vikaru. 1960–1961 m. buvo Krivonių, 1961–1962 m. – Užuguosčio, 
1962–1963 m. – Mùsninkų, 1964–1969 m. – Kiaukliÿ klebonas. Ilgiau 
teko pasidarbuoti Nemunãityje (1969–1980 m.). 1980–1984 m. buvo 
klebonas Perlojoje, 1984–1992 m. – Punioje, iš kur atvyko į Saldutiškį. 
1997 m. paskirtas Aukštadvario Šv. Domininko bažnyčios rektoriumi 
ir pensionato kapelionu. Nusilpus sveikatai, pablogėjus regėjimui 
2002 m. paskirtas Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios 

Kun. Albinas ilkinis 
apie 19  m. L VA, 
f. R181, ap. 7, b. 12  

Saldutiškio bažnyčia
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altaristu. Mirė 2006 01 15. Palaidotas Aukštadvario parapijos baž-
nyčios šventoriuje. Kun. A. Šilkinis daug skaitydavo, rinko žinias 
bažnyčių istorijoms, užrašinėdavo pasakojimus apie liaudies etnin  
kultūrą, tradicijas, papročius, rinko tautosaką. Turėjo literato ta-
lentą. Pirmaisiais kunigavimo metais neakivaizdiniu būdu Vilniaus 
universitete studijavo lietuvių literatūrą. Universiteto vadovybė, 
sužinojusi, kad A. Šilkinis yra kunigas, toliau studijuoti neleido. 
Bandė bendradarbiauti žurnale „Katalikų pasaulis“. Parašė daugiau 
negu 10 knygų. Suspėjo išleisti tik dvi  pamokslų ir apmąstymų 
knygą Rasos spinduliukai (2004, 119 p.) ir miniatiūrų esė Trupinėliai 
(2005, 167 p.). 
L. Š. Katalikų žinynas 2007, p. 311–313; L VA, f. R181, ap. 7, b. 12 (tarny-
bos dokumentai voke). 

Nuo 1997 06 Saldutiškyje gyvena klebonas Jurgis Kazlauskas. Gimė 
1966 12 14 Palómenės parapijoje. Mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 
Kunigu įšventintas 1993 05 31. Paskirtas Elektr¸nų parapijos vikaru. 
1995 07–1997 m. buvo Čiõbiškio klebonas, iš kur atvyko į Saldu-
tiškį. Apie jo darbus Saldutiškyje rašyta anksčiau. Be Saldutiškio, 
dar aptarnauja Labanoro ir Kirdeikių parapijas. Kun. J. Kazlausko 
pastangomis 2009 m. vasarą restauruota Labanoro bažnyčia. Su-
tvarkyti pamatai, restauruotos medinės detalės, uždengtas naujas 
gontų stogas, atstatyti bokšteliai, kurie uždengti vario skarda ir 
kita. O po pusmečio – skaudi nelaimė, 2009 12 21 apie vidurnaktį 
Labanoro bažnyčia visiškai sudegė. Gaisro priežastis nenustatyta. 
Neviltį greitai pakeitė klebono ryžtas atstatyti sudegusią šventov . 
Sunku įsivaizduoti, kiek reikėjo parodyti energijos ir sumanumo, 
kad per 2010–2011 m. iš pelenų būtų prikelta Labanoro bažnyčia. 
Klebono sveikatą gadino ir nedorų žmonių paskleisti niekuo nepa-
grįsti gandai dėl neva abejotinų statybos išlaidų. Kun. J. Kazlausko 
brolis K stutis Kazlauskas taip pat yra kunigas, 2016 m. jis buvo 
Molėtų klebonas ir dekanas. 
L. Katalikų kalendorius žinynas 1992–201 . 

Kun. Jurgis Kazlauskas
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Kirdeikių bažnyčios ir parapijos istorija 
Kazys Misius 

LDK laikais Kirde¤kiai priklausė Vilniaus tijūnystės Li¹kmenų dvarui. Kir-
deikių kaimas (sio o Kirdeykowskie) prie Påkaso ežero minimas 1554 m. Vilniaus 
tijūnystės inventoriuje. Tada šiam kaimui priklausė 29 valakai (valakas – 21,38 ha) 
žemės, jame gyveno 29 ūkininkai, kurių kiekvienam buvo skirta po valaką žemės1. 

Kirdeikiai priklausė Linkmenų parapijai. Linkmenyse bažnyčia pastatyta iki 
1500 m., o 1517 m. padidinta fundacija. 1884–1887 m. išmūryta dabartinė Linkmenų 
bažnyčia. Lenkai sulaužė 1920 m. spalio 7 d. pasirašytą Suvãlkų sutartį ir karine 
jėga užgrobė Rytų Lietuvą. 1920 m. lapkričio 20 d. pasirašytos paliaubos. Tarp 
frontų nustatyta neutrali zona, kurioje liko ir Linkmenys. Lietuva tikėjosi diplo-
matinėmis priemonėmis atgauti Vilniaus kraštą, tačiau Lenkija užgrobtas lietuvių 
žemes aneksavo. 1923 m. vasario 3 d. Tautų Sąjunga neutralią zoną padalijo, o 
Ambasadorių konferencija, akivaizdžiai būdama stipriosios valstybės pusėje, 1923 m. 
kovo 15 d. demarkacin  liniją pripažino valstybių siena. 

Demarkacinė linija padalijo Linkmenų parapiją  trys ketvirtadaliai liko Lie-
tuvos, o vienas ketvirtadalis Lenkijos pusėje. Linija ėjo per Linkmenų miestelį, 
net klebonijos kiemą, bet bažnyčia liko lenkų okupuotoje dalyje. 

Nuo 1919 m. Linkmenų parapijos klebonu buvo kun. Juozas Breiva. Iš pra-
džių lenkai nelabai trukdė atvykti žmonėms į Linkmenų bažnyčią. Kai 1920 m. 
spalį lenkai antrąkart užgrobė Linkmenis, pradėjo žmonių iš neokupuotos parapijos 
dalies nebepraleisti į bažnyčią. Kun. J. Breivai rūpėjo aptarnauti visą Linkmenų 
parapiją. Klebonas turėjo ir formalų pretekstą lankytis Kirdeikiuose. Prie šio kai-
mo buvo apie 25 ha Linkmenų bažnyčios žemės. Todėl apie 1921 m. vasarą kun. 
J. Breiva Kirdeikiuose privačiame Antano Paukštės name įrengė altorių ir pradėjo 
sekmadieniais laikyti pamaldas. Dalį liturginio inventoriaus paėmė iš Linkmenų 
bažnyčios. To meto spaudoje rašoma  „Kadangi lenkai į Linkmenis neleidžia parapijo-
nių, tai bažnyčia susidarė Kirdeikių kaime. Pamaldos būna kas šventadienis. Sekmadienį, 
rugpjūčio 2  d. po pamaldų buvo surengta gegužinė.“2 Minėta žinutė spaudoje panei-
gia literatūroje paplitusį teiginį, kad Kirdeikiuose koplyčia įrengta tiktai 1925 m. 

Lietuva demarkacinės linijos valstybės siena niekada nepripažino. Lietuvos 
konstitucija skelbė, kad valstybės sostinė yra Vilnius. Tačiau didžiosios Vakarų 
valstybės buvo Lenkijos pusėje. Viltys diplomatinėmis priemonėmis atgauti Vilnių 
vis labiau blėso. 1925 m. vasario 10 d. Lenkija su Vatikanu pasirašė konkordatą. 
Lietuviams, tikėjusiems, kad demarkacinė linija yra laikina, tai buvo ypač skaus-
minga žinia. Konkordate, be kitko, buvo 
punktai, skelbiantys, kad parapijos gali 
būti tik Lenkijos valstybės ribose, o 
klebonais gali dirbti tiktai Lenkijos pi-
liečiai. Kun. J. Breiva Lenkijos pilietybės 
dar nebuvo gav s. Jam, kaip lietuvių 
tautinės sąmonės žadintojui, vargu ar 
būtų suteikta Lenkijos pilietybė. Lenkai 

 Už leidimą pasinaudoti Kaišiadorių vyskupijos 
kurijos archyvo Saldùtiškio ir Kirdeikių bažny-
čių bylomis nuoširdžiai dėkoju Jo Ekscelencijai 
Kaišiadoriÿ vyskupui Jonui Ivanauskui ir kurijos 
kancleriui kun. Gediminui Tamošiūnui. Taip pat 
dėkoju šios knygos sudarytojai Jūratei Baltrukai-
tienei už minėtų bylų nufotografavimą. 

1 Jablonskis K. Istorijos archyvas, VI amžiaus Lie-
tuvos inventoriai, t. 1, Kaunas, 1934, skiltis 96–97.

2 Kirdeikiai, Trimitas, 1921, nr. 37, p. 28.
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pranešė, kad kun. J. Breivai važinėti į Kirdeikius bus leista tiktai iki 1925 m. 
lapkričio 1 d. Kun. J. Breiva nuvyko į Vilnių pasitarti su kun. Petru Kraujaliu 
ir kitais lietuvių reikalus ginančiais kunigais. Visi jie prašė pasilikti Linkmenyse. 
Vilniečiai lietuviai kunigai žinojo, kad per kun. J. Breivą eina korespondencija 
su neokupuota Lietuva, per jį taip pat buvo gaunamos beveik visos piniginės 
paramos pavergtų lietuvių švietimui ir kultūrinei veiklai. Tačiau negavus Lenkijos 
pilietybės, kun. J. Breivą valdžia būtų ištrėmusi į neokupuotą Lietuvą, o ir gav s 
pilietyb , galėjo bet kada būti iškeltas iš Linkmenų. Todėl 1925 m. rugsėjo 9 d. 
kun. J. Breiva neokupuotos Vilniaus vyskupijos dalies valdytojui rašė matąs vie-
nintel  išeitį, nuo lapkričio 1 d. persikelti į Kirdeikius, kur lauktų Rytų Lietuvos 
išlaisvinimo3. 

Kadangi tuo pačiu metu buvo steigiama ir Saldutiškio parapija, Molėtų 
dekanas kun. Matas Lajauskas rugsėjo 13 d. pranešė kun. J. Breivai, kad visa 
neokupuota Linkmenų parapijos dalis priskiriama Saldutiškio parapijai. Kirdeikių 
ir aplinkinių kaimų gyventojai kreipėsi į neužimtos Vilniaus vyskupijos dalies 
valdytoją kanauninką J. Kuktą. Jie rašė, kad Saldutiškis nėra Lietuvoje likusios 
Linkmenų parapijos centre, todėl daliai kaimų į Saldutiškį yra toloka. Kirdeikiuose 
privačiame name esanti įrengta bažnyčia, o lietuvių kultūrinei veiklai 1922 m. pa-
statyti ir parapijos namai. Kirdeikių parapijoje būtų apie 3 tūkst. asmenų, todėl jie 
galintys išlaikyti kunigą, o prisidėti prie Saldutiškio bažnyčios statybos nenorintys4. 

Kanauninkas J. Kukta nurodė prašytojams atsakyti, kad nebuvo sprendimo 
visą likusią neokupuotoje dalyje Linkmenų parapiją priskirti Saldutiškio parapijai. 
Jeigu lenkai kun. Breivą išvarytų, kan. 
J. Kukta pažadėjo jį priimti ir įgalioti 
steigti naują parapiją. 

Apie 1925 m. spalio 11 d. kun. 
J. Breiva perėjo demarkacin  liniją ir 

a b

Kirdeikių bažnyčios patvirtintas projektas. L VA, f. 1 22, ap. , b. 121   
a) priekinis fasadas; b) šoninis fasadas

3 1925 09 03 ir 09 25 kun. J. Breivos raštai kan. 
J. Kuktai, Kirdeikių bažnyčios byla, lapai nenu-
meruoti, KVKA.

4 1925 09 13 Kirdeikių koplyčios komiteto raštas 
kan. J. Kuktai ir jo rezoliucija, ten pat.
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kreipėsi į Utenõs apskrities valdžią. Spalio 21 d. iš Utenos kun. J. Breiva paskam-
bino Švenčionių dekanui ir pranešė, kad į Linkmenis nebegrįš5. Apie pasitraukimo 
priežastis kun. N. Švogžlys-Milžinas rašo  

Tik štai 1925 m. Linkmenyse įvyksta sunkus faktas. Su vienu aukštu lenkų valdininku 
Lenkijos nenaudai, kuriame visai netikėtai įsipainioja ir kun. Breiva, už ką jam gresia 
mirties bausmė iš lenkų valdžios. Kun. Breiva nakties metu išgabena savo inventorių, 
truputį bažnyčios daiktų ir pats slaptai pasprunka6. 

Matyt, konkrečių dalykų Milžinas negalėjo atskleisti. 1926 m. spalio 24 d. 
Molėtų dekanas kun. M. Lajauskas rašė kan. J. Kuktai, kad iš Švenčionių į lietuvių 
pus  pasitraukdamas inžinierius su žmona užsuko į Kirdeikius pas kun. J. Breivą 
ir iš čia perėjo demarkacin  liniją. Dekanas bijojo, kad lenkai kerštaudami su kun. 
J. Breiva gali pasielgti taip kaip su kun. Juozapu Bakšiu7. Kun. dr. J. Bakšys buvo 
žymus lietuvybės veikėjas, lenkų persekiotas ir baustas. Būdamas Merkinės vika-
ru, rūpinosi ne tik lietuvybės puoselėjimu tose apylinkėse. Per jį buvo palaikomi 
ryšiai su okupuotos dalies lietuviais. 1924 m. gruodžio 17 d. naktį lenkų agentas 
įsiveržė į kun. J. Bakšio butą ir keliais pistoleto šūviais jį sunkiai sužeidė. Gy-
dytojams kun. J. Bakšio gyvybės išgelbėti nepavyko, jis mirė 1925 m. sausio 7 d. 

Tačiau kun. J. Breiva norėjo likti pafrontėje. Kan. J. Kukta oficialiai įpareigojo 
kun. J. Breivą organizuoti Kirdeikių parapiją. Tai parapijai priskirtų gyvenviečių 
sąrašo nepasitaikė aptikti. Apsigyven s Kirdeikiuose, kun. J. Breiva iš pradžių 
pamaldas laikė anksčiau įrengtoje koplyčioje ir tuojau pradėjo rūpintis naujos 
bažnyčios statyba. 1926 m. pradžioje Kirdeikių kaimo gyventojas Benediktas Paukš-
tė būsimai bažnyčiai padovanojo 2,77 ha žemės sklypą, savo daržą dovanojo ir 
Teofilė Mačiulienė. Iš viso susidarė 2,83 ha bažnyčiai dovanotas žemės sklypas. 
1926 m. balandį gautas valdytojo leidimas Linkmenų bažnyčiai priklausiusiose 
pievose esančią daržin  perkelti į Kirdeikius8. 

1926 m. balandžio 15 d. sudarytas net 19 asmenų Kirdeikių bažnyčios staty-
bos komitetas. Komiteto valdybą sudarė šie asmenys  pirmininkas kun. J. Breiva, 
pirmininko pavaduotojas Silva Kindurys iš Kulinių, sekretorius Vladas Gimžauskas, 
iždininkas Justinas Gimžauskas – abu iš Kirdeikių. Parinkta būsimai bažnyčiai 
vieta, nustatytas parapijiečių mokestis statybos išlaidoms. Užsakytas panašios į 
Pakalnių medin  bažnyčią projektas. Gauta iš valstybinio miško išsimokėtinai per 
trejus metus už pus  rinkos kainos išsikirsti 399 kietmetrius medienos. Tikėtasi 
dar pavasarį pradėti bažnyčios statybą9. 

Projektą parengė Ukmergės 
aps krities technikas Albinas Vosylius. 
1926 m. gegužės 26 d. Utenos apskrities 
statybos komisija projektui pritarė ir pa-
teikė tvirtinti Statybos inspekcijai, kuri 
brėžinį grąžino nepatvirtintą. Tuo metu 
siekta, kad būtų statomos tik mūrinės 
bažnyčios. 1926 m. birželio 16 d. kun. 
J. Breiva paaiškino, kad jau nupirkta, 

5 1925 10 24 Švenčionių dekano raštas Vilniaus ar-
kivyskupijos kurijai, LVIA, f. 694, ap. 3, b. 1365, 
l. 11. 

6 Milžinas, J. E. vyskupo Juozapo Kuktos vizitacija 
Kirdeikiuose, Rytas, 1931, rugsėjo 11, nr. 204, p. 3. 

7 Žilėnas A. Kelias, Vilnius, 2015, p. 223.
8 Žilėnas A. Kelias, p. 296; 1926 04 16 Kirdeikių 
klebono raštas kan. J. Kuktai, Kirdeikių bažnyčios 
byla, KVKA.

9 Žilėnas A. Kelias, p. 296; 1926 04 18 Kirdeikių 
klebono raštas kan. J. Kuktai, ten pat.
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suvežta ir paruošta statybai miško medžiaga. Neleidus statyti medinės bažnyčios 
būtų didelių nuostolių, nes kitam tikslui medienos parapija negalėtų panaudoti. 
O pafrontės žmonės yra suvarg  ir neturtingi. Statybos inspekcija atsižvelgė į kun. 
J. Breivos paaiškinimą, išimties keliu 1926 m. birželio 24 d. projektą patvirtino ir 
leido Kirdeikiuose r sti medin  bažnyčią10. 

Ukmergės apskrities Statybos komisijai pritarus Kirdeikių bažnyčios pro-
jektui, tačiau jo dar nepatvirtinus Statybos inspekcijoje, pradėti parengiamieji 
statybos darbai. Žinant pamatų matmenis (25  14 m), pradėti jų mūrijimo 
darbai. Parapijiečiai rinko ir suvežė pamatams akmenis. 1926 m. gegužės 30 d. 
Molėtų dekanas kun. Matas Lajauskas iškilmingai pašventino būsimos Kirdeikių 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pamatus. Dalyvavo kun. Antanas Maciulevičius, 
bažnyčios projekto autorius ir daugybė žmonių. Ta proga surašomas aktas11. 
Nurodoma, kad šios bažnyčios statybos darbus prižiūrėjo Utenos apskrities 
inžinierius Litus. 

Gal iš vietinių dokumentų ar kitų šaltinių apie Kirdeikių bažnyčios statybą 
nemažai duomenų pateikia Antanas Žilėnas. Jis rašo, kad 

bažnyčios sienas statė meistrai Paulius Raškovas ir Petras Volkovas iš Sirvydžių kaimo 
Tauragnų valsčiaus. Meistrai įsipareigojo su savo vyrais statyti bažnyčią pagal Utenos 
apskrities techniko paruoštą projektą. Sienų rąstai turi būti iš abiejų pusių obliuoti. 
Grindys ir lubos dvejos. Išorės durys „filingavos“ pušinės, pagrindinio įėjimo ąžuolinės. 
Langų septyniolika. Gonkeliai. Stogas dvišlaitis. Bokštai du. Viduje sakykla su ąžuoliniais 
laiptais ir turėklais12. 

Keista, bažnyčia buvo suprojektuota vieno bokšto, tačiau statybos sutartyje 
jau nurodyta dvibokštė. Statybos inspekcijos bylose nepasitaikė aptikti projekto 
pakeitimo. Gal parapijiečiams nepatiko vienbokštė bažnyčia, todėl sutarta daryti 
du bokštus. Mediena būdavo apipjaunama miškų urėdijos lentpjūvėse. Parapijiečiai 
aktyviai dalyvaudavo statybos talkose, suveždavo apipjaustytą medieną. 

1926 m. liepą Kirdeikių klebonas Kaišiadorių vyskupui rašė, kad statybos 
darbai vyksta sparčiai ir iki žiemos tikimasi uždengti stogą. Dalis žmonių buvo 
padav  prašymus priskirti juos prie Saldutiškio parapijos, todėl iki jų prašymų 
išsprendimo nenorėjo aukoti Kirdeikių bažnyčiai. Apskritai dėl okupacijų išvar-
ginti kirdeikiškiai nebuvo ekonomiškai atsigav  ir nepajėgė suaukoti visų statybai 
reikalingų lėšų. 

1926 m. lapkričio mėnesio pabaigoje Kirdeikių bažnyčiai jau buvo uždengtas 
stogas, bet tolesniems įrengimo dar-
bams neliko lėšų. Todėl kun. J. Breiva 
prašė vyskupo leidimo Kirdeikių baž-
nyčios statybos komiteto nariams rinkti 
aukas tos parapijos bažnyčios statybai 
visoje Kaišiadorių vyskupijoje, taip pat 
prašė Jo Ekscelencijos dėl minėto reikalo 
kreiptis ir į Panevėžio vyskupą13. 

10 1926 m. Kirdeikių bažnyčios projektas ir susiraši-
nėjimas dėl leidimo statyti, L VA, f. 1622, ap. 4, 
b. 1213, l. 1–6.

11 Žilėnas A. Kelias, p. 296; 1926 05 30 Kirdeikių 
bažnyčios pamatų pašventinimo aktas, Kirdeikių 
bažnyčios byla, KVKA. 

12 Žilėnas A. Kelias, p. 304.
13 1926 07 13 ir 11 29 Kirdeikių klebono raštai Kai-
šiadorių vyskupui, ten pat.
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Nors aukos Kirdeikių bažnyčiai kitose parapijose būtų renkamos iš savano-
riškų aukotojų, dėl tokio prašymo gautas neigiamas kurijos atsakymas. Vyskupui 
įpareigojus, atsakyme rašoma, kad 

visi mūsų žmonės, bendrai imant, ekonominei krizei paaštrėjus, neturi užtektinai pinigų 
saviems ir platesnės reikšmės reikalams, kaip vyskupijos katedrai, o Kirdeikių parapijiečiai 
savo vietos reikalą, t. y. bažnyčią tiek sugebėjo pastumti pirmyn, kad jau sienas pastatė 
ir uždengė. Tai galutinis tos bažnyčios užbaigimas viduje gali t stis ir ilgesnį laiką su-
lig vietos žmonių išgalių, tuo labiau, kad į dabartiniame stovyje esamą bažnyčią galima 
įvesti pamaldas ir tokia padėtis gali t stis, kolei iš lengvo nebus baigtas jos papuošimas. 
Todėl nematoma prasmės ir reikalo leisti daryti rinkliavą po visą mūsų vyskupiją, juo 
labiau po svetimą Panevėžio vyskupiją, kuri turi ir savų svarbių reikalų, pavyzdžiui, 
katedros statymą14. 

1927 m. pagal išgales Kirdeikių bažnyčią stengtasi įrengti. Iš per Pirmąjį 
pasaulinį karą į Rusiją išvežtų varpų ir 1926 m. grąžintų Lietuvai Kirdeikių baž-
nyčiai perduotas nedidelis varpas, nulietas 1774 m. Rygoje meistro J. A. Hetzelio. 
Iš kurios bažnyčios 1915 m. tas varpas buvo išvežtas, nenustatyta15. 

1927 m. gražią rugpjūčio 14 d. Kaišiadorių vyskupas J. Kukta naująją baž-
nyčią iškilmingai pašventino. Šios iškilmės vaizdžiai aprašytos spaudoje  

Iš vakaro pirmajame parapijos kaime vyskupą pasitiko gražiai pasipuoš  raiteliai ir žmo-
nių minia, į kurią Jo Ekscelencija prabilo pora žodžių. Iš čia vyskupas, raitelių lydimas, 
tuojau pasiekė ir Kirdeikius, kur kaimo pradžioje jį iškilmingai su procesija sutinka vietos 
klebonas su apylinkės dvasiškija ir didele žmonių minia, ir su šventomis giesmėmis nulydi 
į laikiną koplyčią, vieno gyventojo namuose įtaisytą. ia aukštasai ganytojas ragina visus 
laikytis šv. tikėjimo ir sulig jo gyventi. Ant rytojaus, pačioje iškilmių dienoje, Kirdeikiai 
niekad nėra mat  tiek žmonių  minių minios su didžiausiu iškilmingumu iš koplyčios 
atlydėjo savo ganytoją vyskupą į naują bažnyčią, kurioje pirma ją pašventin s, vyskupas 
savo kalboje pareiškė savo džiaugsmą, kad kirdeikiečiai su savo uoliu klebonu kun. Breiva 
priešakyje taip greitu laiku pastatė Dievo garbei namą16... 

Pastatytos Lietuvos Respublikos metų Kirdeikių bažnyčios aprašymo (vizi-
tacijos akto ar inventoriaus) nepasitaikė aptikti. 

Neleidus rinkti aukų kitose parapijose, 1927 m. Kirdeikių bažnyčios staty-
bos komitetas prašė vyskupo tarpininkauti, kad Lietuvos vyriausybė dovanotų 
2 500 litų skolą Miškų departamentui už medieną, gautą bažnyčios statybai. 
Vyskupas dėl tos skolos nurašymo kreipėsi į vidaus reikalų ministrą. Regis, kad 
prašoma skola buvo nurašyta. 

Skolų parapija turėjo ir daugiau. 1930 m. pabaigoje buvo 3 646 litų su 
palūkanomis skola Utenos ūkininkų 
smulkaus kredito draugijai už pateiktą 
skardą bažnyčios stogui. Gav s skundą, 
vyskupas pareikalavo skolą skubiai su-
mokėti. Dar tais pačiais metais minėtos 

14 1926 12 10 Kaišiadorių vysk. kanclerio J. Labuko 
raštas Kirdeikių klebonui, ten pat. 

15 Žalėnas V. Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių varpai, 
Kaišiadorys, 2008, p. 26–27.

16 Adomaitis. J. E. Trakų Kaišiadorių  vyskupas 
Kirdeikiuose, altinis, 1927, nr. 37, p. 589.
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skolos dalis 2 046 litai buvo sumokėti, o likusius 1 600 litų įsipareigota atiduoti 
per keturis mėnesius17. 

1926 m. iš JAV grįž s Kulinių kaimo gyventojas Benediktas Kindurys savo 
lėšomis Vokietijoje užsakė Kirdeikių bažnyčiai varpą. Varpas, kainav s 2 025 litus, 
išlietas 1930 m., jame įrašytas ir rėmėjo vardas BENEDIKTAS. Varpo svoris 434 kg. 

1931 m. sausio 12 d. pasirašyta sutartimi su meistru Vladu Čižausku (Po-
linausku) – pastarasis įsipareigojo Kirdeikių bažnyčiai įrengti gotikinio stiliaus 
ąžuolinį didįjį altorių, padaryti įvairių baldų, suolų, ąžuolin  sakyklą, klausyklas, 
įrengti vargonų baliustradą ir kita. Visi tie darbai atlikti iki rugsėjo pradžios, 
vyskupo J. Kuktos kanoninės Kirdeikių bažnyčios vizitacijos. 

Dar 1931 m. pradžioje kun. J. Breiva nupirko pučiamųjų muzikos instrumen-
tų parapijos dūdų orkestrui.  orkestrą įstoj  jaunuoliai greitai išmoko neblogai 
griežti ir beveik kiekvieną sekmadienį grodavo pamaldose18. 

1931 m. per vyskupo Kirdeikių vizitaciją bažnyčia jau buvo įrengta ir dai-
liai papuošta. Visuose parapijos kaimuose, per kuriuos važiavo ganytojas, buvo 
įrengti vartai, visur vyskupą pasitiko pulkai žmonių. Aprašydamas vyskupo lan-
kymąsi Kirdeikiuose, kun. N. Švogžlys rašo, kad šioje parapijoje tarp bažnyčios ir 
valstybės „jau pražydo konflikto gėlės“, todėl „Kirdeikių gyventojai laikomi nerangiais 
katalikais“. Gal to priežastis buvo Kirdeikių apylinkėse dirb  pasienio policininkai. 
Jie negalėjo neremti tautininkų valdžios veiksmų, todėl nedalyvaudavo katalikiškų 
organizacijų veikloje. Priešingai socialdemokratams, tautininkai buvo katalikai ir 
valstybės patriotai. Pasienio policininkai aktyviai dalyvavo Vilniaus vadavimo 
sąjungos Kirdeikių skyriaus veikloje. Spaudoje aprašytoje vizitacijoje žinių apie 
pačią Kirdeikių bažnyčią nedaug19. Kaip jau minėta, 1931 m. iki vyskupo vizitaci-
jos bažnyčia buvo įrengta, išpuošta, turėjo suolus, trūko tiktai gerų vargonų, nes 
turėta tik fisharmonija. Vyskupas padėkojo klebonui J. Breivai ir parapijiečiams.

1931 m. lapkričio 27 d. Molėtų apylinkės teismas valdymo įsisenėjimo teise 
buvusios Linkmenų bažnyčios 24 ha žemės pripažino Kirdeikių bažnyčiai20. 

Dar 1930 m. imtasi praktiškai įgyvendinti idėją – pastatyti poetui, lietuvybės 
gaivintojui kun. Silvestrui Gimžauskui paminklą jo tėviškėje Kirdeikiuose. Apie 
tai kun. Juozas Tumas-Vaižgantas rašė  

19 0 m. rugsėjo 8 d. Kirdeikiuose, ties Utena susirinko 2 piliečiai ir sumanė pastatydinti 
čia kuklų paminklą Vilnijos veikėjui ir rašytojui kan. Silvestrui Gimžauskui. Sumanytojai 
garbės pirmininku išrinko Jo Ekscelenciją Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, pirmininku 
kan. dr. J. Tumą iš Kauno, vicepirmininku Kaišiadorių vyskupijos generalvikarą prelatą 
dr. J. Labuką, iždininku karo kapelioną Joną 
Vaišnorą, sekretoriumi Kirdeikių kleboną 
Juozapą Breivą, nariais  „Spindulio“ cin-
kografijos vedėją Joną Strazdą, Žemės ūkio 
ministerijos valdininką Kindurį ir ūkininką 
Justiną Gimžauską, kanauninko brolį. 

Taip susidar s komitetas pradėjo tam 
tikslui rinkti pinigus ir kalbinti dailininkus, 
kad padėtų sumanymą įvykinti. ...  

17 1927 12 28 Kaišiadorių vyskupo raštas vidaus 
reikalų ministrui, Kirdeikių bažnyčios byla, KVKA. 

18 1930 11 27 Kaišiadorių vyskupo raštas kun. J. Brei-
vai ir 12 17 jo atsakymas, Kirdeikių bažnyčios 
byla, KVKA.

19 Žilėnas A. Kelias, p. 309, 318; A. Klibis. Su-
organizavo parapijos dūdų orkestrą, Kirdeikiai, 
Mūsų laikraštis, 1931, rugsėjo 26, nr. 39, p. 6.

20 1931 11 27 Molėtų taikos teisėjo sprendimas, 
Kirdeikių bažnyčios byla, KVKA.
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Pirmas stumtelėjimas lietuviškąją kultūrą jos vagon yra verčiausias jos istorijoje, 
garbingiausias jos atminimuose. Kokio pasididžiavimo esti apylinkei, davusiai panašų vyrą  
Jam pastatytas paminklas veikslioje vietoje  šventoriuje, bažnyčioje, kapuose, pakelėje šimtą 
metų gaivina gyvųjų dvasią, žadina į tą patį darbą, kurį dirbo panašusis vyras. Manau, 
kad ir Kirdeikiuose, tame gražiame palinijo kampelyje, pastatytas paminklėlis vaidins 
didesn  rol , negu pavaidina už akmenį šaltesni gyvieji žmonės. 

Tad kviestini yra aukomis statydinti paminklėlį šiam vyrui Gimžauskui visi Lie-
tuvos atgijimo gerbėjai, ypačiai gi pavilnijo krašto piliečiai. 

Aukas gali priimti ir informaciją teikti bet kuris komiteto narys.21

Kun. Jonas Vaišnoras skulptoriui Vincui Grybui užsakė eskizinį paminklo 
kun. Silvestrui Gimžauskui projektą, kuris buvo parengtas 1932 m. pavasarį. Tokio 
monumentalaus paminklo pastatymas galėjo kainuoti apie 5–6 tūkst. litų. Kirdeikių 
klebonui J. Breivai siūlomas paminklas nelabai patiko. Todėl jis sumanė statyti 
kun. S. Gimžausko parapijos namus, kuriuose būtų ir biblioteka. Tai įgyvendinti 
nebuvo sudėtinga. Kirdeikių klebonas už 900 litų nupirko kitur iškeliamo dirbti 
girininko 12  10 m dydžio namo sienas su nepanaudota statybine mediena, 
lentomis. Kun. J. Breiva dėl šio sumanymo atsiklausė kun. J. Tumo nuomonės22. 
Matyt, tokiam siūlymui kun. J. Tumas-Vaižgantas ir kiti komiteto nariai pritarė. 

1934 m. vasario 20 d. Ministrų kabinetas kun. S. Gimžausko parapijos na-
mams statyti be atlygio skyrė dar 50 kietmetrių miško medžiagos23. 

Parapijos namų statyba ir įrengimas baigti 1935 m. Tų metų birželio 16 d. 
Kirdeikių kun. Silvestro Gimžausko parapijos namus iškilmingai pašventino Kai-
šiadorių vyskupas J. Kukta. Bažnyčioje buvo pamaldos. Po pamaldų naujuosiuose 
parapijos namuose įvyko iškilmingas posėdis. Klebonas į prezidiumą pakvietė vyskupą 
J. Kuktą, Utenos apskrities viršininką Sinkevičių, S. Gimžausko seserį Gimžauskait -
Bičkauskien  ir kitų svečių. Iškilmes baigė Kirdeikių bažnyčios choras, diriguojamas 
vargonininko Juozo Mikulėno. Skambėjo Maironio ir S. Gimžausko dainos24. 

Pastatytuose dviejų aukštų parapijos namuose buvo salė ir scena. Salėje 
kabojo kun. S. Gimžausko paveikslas, tapytas dailininko Vaclovo Kosciuškos. 
Buvo skirtos ir patalpos skaityklai. Iš kitų kambarių vienas skirtas Gimžausko 
memorialinei ekspozicijai ir Kirdeikių kraštotyros muziejėliui25. 

1936 m. Kaišiadorių vyskupas antrąkart vizitavo Kirdeikius, tačiau nei tos 
vizitacijos aprašymo spaudoje, nei ta proga klebono pranešimo vyskupui nepavyko 
aptikti. 1938 m. parapija norėjo įsigyti naujus gerus vargonus. Antanas Žilėnas 
paskelbė vargonų meistro Jurgio Astrausko 1938 m. liepos mėn. rašytą laišką 
Kirdeikių klebonui. Laiške jis siūlosi 
Kirdeikiuose įrengti vargonus. Nuo sa-
v s autorius priduria, kad „po užtruku-
sių meistrų ir vargonų gamintojų paieškų 
pagal Jurgio Astrausko rekomendaciją buvo 
užsakyti pagarsėjusioje vokiečių firmoje“. 
Pateikiamas ir vokiečių E. F. Valkerio 
(Walcker) ir kompanijos vargonų įmo-
nės firminis blankas26. Tačiau Rimantas 

21 Dr. J. Tumas. Paminklas kan. Silvestrui Gimžaus-
kui Kirdeikiuose, Lietuvos aidas, 1930, lapkr. 19, 
nr. 264, p. 5.

22 Žilėnas A. Kelias, p. 325. 
23 Ten pat, p. 325.
24 K. G. Didelės iškilmės Pademarklinijy, Mūsų Vilnius, 
1935, nr. 13, p. 202. 

25 Milžinas. Kaišiadorių vyskupija, t. 1, Kirdeikiai, 
rankraštis, KVKA.

26 Žilėnas A. Kelias, p. 328–329.
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Gučas rašo, kad Kirdeikių bažnyčios vargonus 1939 m. darė meistras J. Šablinskas 
iš Antalieptės27. 

Kirdeikių parapijos steigėjas kun. J. Breiva nuo širdies smūgio 1939 m. 
sausio 21 d. mirė. Jį pakeitė kun. Jonas Matuliauskas, kuriam čia teko išk sti 
pirmojo bolševikmečio priespaudą ir nacių valdymo metus. 1940 m. Lietuvai 
praradus valstybingumą, uždrausta religinė spauda, visų draugijų, organizacijų, 
išskyrus komunistines, veikla. Bažnyčioms būdavo paliekama po 3 ha žemės, o 
kita nacionalizuojama. Uždraustas tikybos dėstymas bažnyčiose. Pradėti suiminėti 
kunigai. Kirdeikių klebonas tiesioginių represijų išvengė. 

Per 1941 ir 1944 m. karo veiksmus Kirdeikių bažnyčia nenukentėjo. Užėjus 
raudonarmiečiams, prasidėjo kunigų persekiojimai, areštai. 1945 m. liepą suimtas 
Kirdeikių klebonas kun. Petras Liutkus. Karo tribunolo nuteistas 15 metų pa-
taisos darbų lagerio, mirė Vorkutos lageryje. Klebono pareigose kun. P. Liutkų 
pakeit s kun. Zigmantas Komaras 1948 m. birželį taip pat suimtas. 1948 m. 
rugsėjo 24 d. registruota Kirdeikių religinė bendruomenė. Ta prievartinė regis-
tracija reiškė, kad visas parapijos turtas nacionalizuojamas. Už nustatytą mokestį 
bažnyčia leista naudotis religinei bendruomenei. Kunigui gyventi paliktas prie-
glaudos (špitolės) pastatas, o klebonija su jos ūkiniais pastatais ir parapijos namai  
nacionalizuoti. 

1955 m. Saldutiškio dekano pranešime apie Kirdeikių bažnyčią rašoma, 
kad pamatai geri, iš išorės bažnyčia apkalta lentomis ir nudažyta, stogas dengtas 
skarda. Nei išorėje, nei viduje būtinų taisymų nenurodyta. Tiktai bokštuose buvo 
išduž  langeliai. Šventorius tvarkingas, jo medinė tvora sena. Klebonas gyveno 
buvusioje prieglaudoje, kurios viena pusė neseniai suremontuota, kitą to namo 
pus , kur gyveno vargonininkas ir varpininkas, dar reikėjo remontuoti. Zakristi-
jonas gyveno savo bute28. 

1956 m. surašyta nemažai gyventojų prašymų priskirti prie Linkmenų baž-
nyčios, nes ten arčiau. Norint patenkinti tokius prašymus, reikėjo keisti vyskupijų 
ribas. Grįž s iš bausmės atlikimo vietos, vyskupas T. Matulionis nurodė vysku-
pijų ribų nekeisti. O valdytojai to daryti negalėjo. Todėl prašymų priskirti dalį 
Kirdeikių parapijos prie Linkmenų nebuvo galimybės patenkinti29.

Kun. N. Švogžlys-Milžinas nurodo, kad 1959–1961 m. Kirdeikių bažnyčią 
išpuošė jos klebonas kun. Alfonsas Šatas30. 

1962 m. naktį į rugsėjo 12 d. kelyje iš Kirdeikių į Tauragnus sunaikinti visi 
toje pakelėje stovėj  8 mediniai bei cementiniai kryžiai, 4 iš jų sunaikinti Kirdei-
kių parapijos ribose. Paminklams naikinti naudota technika. Cementiniai pamin-
klai buvo nuversti, patraukti į šoną ir sudaužyti. Tų pačių metų naktį į rugsėjo 
29 d. Mineiškiemio kaime prie vieškelio nuverstas senas ornamentuotas medinis 
kryžius. Kadangi tokie darbai piktino 
tikinčiuosius, atsiųstas Utenos rajono 
kompartijos instruktorius P. Černiaus-
kas aiškino Tauragnų miestelio gyven-
tojams, neva patys klebonai pasamd  
žmones naikinti kryžius ir kitus pakelių 
mažosios architektūros paminklus Ute-

27 Gučas R. Lietuvos vargonai, Vilnius, 2009, p. 237.
28 1955 11 08 Saldutiškio dekano aktas, Kirdeikių 
bažnyčios byla, KVKA. 

29 1956–1957 m. gyventojų prašymai priskirti prie 
Linkmenų parapijos ir kurijos atsakymas, ten pat. 

30 Žr. 25 nuorodą.
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nos rajone. Taip kunigai siekiantys „apjuodinti dabartin  santvarką“31. Matome, kad 
propagandistų cinizmas buvo beribis. 

1962–1965 m. Kirdeikių klebono kun. Jono Kaušylos rūpesčiu iki 1964 m. 
liepos aliejiniais dažais perdažytos abi zakristijos ir presbiterija, sudėti bažnyčios 
langų stiklai. Pataisyti vargonai ir fisharmonija, įsigyta dalis medžiagos šventoriui 
aptverti, bažnytinių rūbų ir kitko. Taip pat remontuota buvusi prieglauda, kurioje 
gyveno klebonas, vargonininkas ir zakristijonas. Po namu buvo du rūsiai (vienas 
rūsys išbetonuotas), permūrytos krosnys, išdažytas visų kambarių vidus, tačiau 
visiškai remontas dar nebuvo baigtas32. 

1966 m. bažnyčioje įvesta elektra, baigta remontuoti klebonija, permūryti 
kaminai, o 1967 m. pavasarį naujai medine tvorele aptvertas šventorius. 1968 m. 
bažnyčios remonto ir vidaus dažymo darbus atliko meistras Antanas Mejerovičius 
iš Maišiagalos. Už tai jam sumokėta 2 000 rublių, o už bažnyčios išorės nuda-
žymą dar 300 rublių33. 

1976–1980 m. Kirdeikių klebonu dirbo kun. Petras Kražauskas. Jis buvo 
valdžios pareigūnų persekiojamas, puolamas rajono spaudoje. Vietos valdžios 
pareigūnams pavyko į bažnyčios komitetą įtraukti savų žmonių. Pastarieji ėmė 
reikalauti iškelti kleboną kun. P. Kražauską. Parapija liko sukiršinta. 1979 m. 
spalio 17 d. klebonas neleido Utenos rajono finansų skyriaus atstovei kartu su 
Saldutiškio apylinkės pirmininku daryti bažnyčioje revizijos, nes pagal tuomet 
galiojančią tvarką bažnyčia buvo atskirta nuo valstybės. Valdžiai pataikaujančių 
dviejų bažnyčios komiteto narių klebonas visai neįleido į bažnyčią34. Be to, kun. 
P. Kražauskas pareiškė, kad jam turėtų galioti vyskupo ordinaro, o ne valdytojo 
nurodymai. 1980 m. geguž  kun. P. Kražauskas perėjo į Vilkaviškio vyskupiją. 

Nebuvo valdžiai nuolankus ir Kirdeikių klebonas kun. Zenonas Navickas. 
Jis 1983 m. liepos 11 d. tardytas Vilniuje sovietinio Valstybės saugumo komitete. 
Kirdeikių klebonas kaltintas per pamokslus šmeižiąs valdžią, palankiai kalbąs apie 
kunigus Alfonsą Svarinską ir Sigitą Tamkevičių. spėtas, kad jeigu ir toliau taip 
elgsis, jam bus keliama baudžiamoji byla35. 

Apie 1980 m. atnaujintas Kirdeikių bažnyčios vidus, o 1986 m. perdažyta 
jos išorė. 1991 m. žiemą sprogo Kirdeikių klebonijos apšildymo sistema36. 

Lietuvos valstybingumo atkūrimas ne tik nesustabdė kaimų sodybų tuštėji-
mo, bet priešingai, gyvenviečių nykimą 
labai paspartino. Lietuvos bažnytinės 
provincijos Katalikų kalendoriuje žiny-
ne (Elenchus...) 1940-iems metams Kir-
deikių parapijoje nurodyta 3 200 gy-
ventojų katalikų, o 2008 m. pateiktomis 
žiniomis, toje parapijoje bebuvo apie 
500 gyventojų. 2008 m. Kirdeikių baž-
nyčioje pakrikštyti 8 kūdikiai, o tais 
metais katalikiškai palaidota 15 as-
menų37. Vis mažėjant gyventojų, nuo 
1997 m. klebonai į Kirdeikius nebe-
skiriami, Kirdeikių parapiją aptarnauti 

31 1962 09 16 ir 10 12 Kirdeikių klebono raštai Kai-
šiadorių vyskupijos kurijai, Kirdeikių bažnyčios 
byla, KVKA.

32 1964 07 kun. J. Kaušylos raštas Kaišiadorių vys-
kupijos kurijai, ten pat. 

33 1967 08 29 Kirdeikių klebono raštas Kaišiadorių 
vyskupijos valdytojui ir 1968 09 16 apmokėjimo 
už bažnyčios dažymą aktas, ten pat.

34 Lietuvos katalikų bažnyčios kronika, t. 6, Čikaga, 1983, 
p. 137–138. 

35 Ten pat, t. 7, Čikaga, 1984, p. 595. 
36 1991 05 ir 1994 11 Saldutiškio dekano raštai kurijai, 
Kirdeikių bažnyčios byla, KVKA.

37 2009 01 25 Kirdeikių klebono pranešimas kurijai 
apie parapiją, ten pat.
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įpareigotas Saldutiškyje gyvenantis kun. Jurgis Kazlauskas, kartu einantis Labanóro 
ir Kirdeikių klebono pareigas. 

2007 m. birželio 24 d. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis vizitavo Kir-
deikių bažnyčią. Kartu buvo paminėtas ir Kirdeikių bažnyčios 80-metis. 2007 m. 
restauruota ir paauksuota Kirdeikių bažnyčios altoriaus dalis, kur laikomas Šven-
čiausiasis Sakramentas. Viso altoriaus restauravimui nebuvo lėšų. Parapijiečių Ma-
čislovo Banio ir D. Žilėnienės paaukotais pinigais 2009 m. visas didysis bažnyčios 
altorius buvo paauksuotas. Restauratorius S. Stanionis su talkininke sudėtingus ir 
brangius darbus atliko per tris mėnesius38. Tikėtina, kad ne apie visus einamuosius 
Kirdeikių bažnyčios tvarkymus pavyko surasti žinių.

Kirdeikių parapijos klebonai 
Nuo 1921 m. Kirdeikiuose gyvenamajame name įrengtoje 

koplyčioje pamaldas laikė Linkmenų klebonas, 1926–1938 m. darba-
v sis Kirdeikių klebonu, kun. Juozas Breiva. Apie jį rašinys skyriuje 
„Žymūs žmonės“. 

1939–1943 m. J. Breivos įpėdiniu darbavosi kun. Jonas Ma-
tuliauskas. Paties surašytoje anketoje ir autobiografijoje nurodyta, 
kad gimė 1892 08 10 (22) Pūslių k., Salako vls. Katalikų žinynuose 
ir literatūroje teigiama, kad gimė 1899 m. Gyveno vargingai, tėvas 
nuomojo 10 ha nederlingos žemės. Reguliariai pradžios mokyklos 
nelankė. 1919 m. įstojo į Utenos progimnaziją. Baig s 4 klases, 
1922 m. priimtas į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 
1929 03 24. Paskirtas vikaru į Širvintas. 1929–1932 m. dirbo klebonu 
Zibaluose, 1932–1939 m. – Vilūnuose. Čia išpuošė bažnyčią, įsigijo 
paveikslų. Iš Vilūnų atvyko į Kirdeikius, 1943–1948 m. klebonavo 
Inturkėje, 1948–1949 m. – Krikštėnuose, 1949–1950 m. – Beižionyse, 
1950–1952 m. – Punioje, 1952–1953 m. – Gegužinėje, 1953–1958 m. – 
Alksninėje (Vilkaviškio r.), 1958–1963 m. – Vytautavoje. Šioje mažoje 
ir neturtingoje parapijoje buvo sunku išsilaikyti, todėl įstojo į kolūkį, 
augino bekonus, vėliau iš kolūkiečių pašalintas. 1963–1966 m. buvo 
Palomenės, nuo 1966 m. – Kernavės klebonas. 1967 m. susirgo. Mirė 
1968 01 25 Kauno klinikose. Palaidotas Daugailių (Utenos r.) kapinėse.
L., Š. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys, 1996, 
p. 173; Tarnybos dokumentai, L VA, f. R181, ap. 6, b. 19, l. 42–46. 

1944–1945 m. Kirdeikiuose klebonavo kun. Petras Liutkus. Gimė 
1904 01 23 (02 05) Purvelių k. (Plungės r.). stojo į Telšių kunigų 
seminariją, o iš IV kurso perėjo į Kauno kunigų seminariją, kunigu 
įšventintas 1933 04 01. Paskirtas vikaru į Kietaviškes, o 1935 m. – į 
Daugus, iš ten perkeltas klebonu į Žilinus. 1944 m. paskirtas Kir-
deikių klebonu. 1944 m. spalio mėn. Kirdeikiuose įsteigta partizanų 
Tigro rinktinė. Jos ryšininku ir kapelionu tapo kun. P. Liutkus, kuris 
1945 07 26 suimtas ir tų metų 11 27 Karo 
tribunolo nuteistas 15 m. lagerio ir 5 m. 
tremties. Išgabentas į Vorkutą, ten lageryje 
1947 11 14 mirė. 

38 Barskevičienė E. Kirdeikių bažnyčios altorius, 
už paaukotas lėšas sužib s naujai, įgavo stiprybės 
dvasią, Utenis, 2009, rugsėjo 1, nr. 96, p. 3.

Jonas Matuliauskas
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L. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, p. 97; Lietuvos gyventojų 
genocidas 19 –19 7, kn. 2, Vilnius, 2002, p. 356. 

Nuo 1945 09 07 laikinai Kirdeikių klebonu paskirtas kun. Petras 
Guobys. Gimė 1915 11 03 (16) Kijeliuose (Molėtų parapija). Mokėsi 
Molėtų pradinėje ir vidurinėje mokykloje, o 1931–1937 m. – Utenos 
gimnazijoje, kur baigė 7 klases. 1937 m. įstojo į Kauno kunigų se-
minariją, o nuo 1935 m. kartu studijavo ir VDU Teologijos-filosofijos 
fakultete. Kunigu įšventintas 1940 06 16. Paskirtas vikaru į Videniškius, 
1941 m. vasarą – Kaišiadorių katedros vikaru ir mokyklų kapelio-
nu. 1943 m. skiriamas vikaru į Jiezną, o 1944 m. – Aukštadvario 
Šv. Domininko bažnyčios rektoriumi ir mokyklų kapelionu, iš kur 
atvyko į Kirdeikius. Dar 1945 m. paskirtas Širvintų klebonu. Šiose 
pareigose išbuvo iki 1982 m. Ilgus metus ėjo ir Širvintų dekano 
pareigas. 1982 m. liko Širvintų altaristu. Mirė 1988 06 19 Širvintose. 
Palaidotas Širvintų bažnyčios šventoriuje. 
L. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, p. 267. 

1945–1948 m. Kirdeikių parapijai vadovavo kun. Zigmantas 
Komaras. Gimė 1914 05 02 (15) Ambraziškių k., Giedraičių parapijoje. 
Mokėsi Ambraziškių pradinėje mokykloje, 1928–1931 m. – Giedraičių 
progimnazijoje, o 1923–1933 m. – Ukmergės gimnazijoje. Baig s gim-
nazijos 6 klases, 1933 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu 
įšventintas 1940 06 30. Paskirtas vikaru į Daugus. 1942–1945 m. tas 
pareigas ėjo Žiežmariuose, 1945 m. dar tris mėnesius dirbo vikaru 
Molėtuose, iš kur paskirtas klebonu į Kirdeikius. Už ryšius su par-
tizanais 1948 06 28 suimtas. Sovietinio saugumo patingojo pasita-
rimo 1948 09 25 nubaustas 10 m. pataisos darbų lagerio. Bausm  
atliko Komijos ir Kemerovo srities lageriuose. Paleistas 1956 08 17. 
1956–1959 m. buvo altaristas Kaišiadoryse. 1959–1966 m. dirbo 
Merkinės klebonu, 1966 m. paskirtas Giedraičių klebonu ir dekanu. 
Ištikus infarktui mirė 1978 11 18 Giedraičiuose. Palaidotas Giedraičių 
bažnyčios šventoriuje. 
L. Š. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, p. 208–209; Tarnybos 
dokumentai, L VA, f. R181, ap. 6, b. 29, l. 76–82. 

Nuo 1948 07 22 apie tris mėnesius Kirdeikių klebono parei gas 
ėjo kun. Antanas Lygnugaris. Gimė 1909 03 06 (19) Ližių k. (End-
riejavo parapija). 1922–1928 m. mokėsi Rietavo gimnazijoje. 1928 m. 
įstojo į Telšių kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1935 04 20. 
Paskirtas vikaru į Šates, o 1937 04–1941 08 tas pareigas ėjo Plungėje. 
1941 08–1943 10 buvo Adakavo, 1943 10–1946 10 – Tytuvėnų klebonas. 
1944 m. Pagryžuvyje įstojo į jėzuitų vienuolyną. 1946 10–1947 09 
buvo vikaru prie Šv. Kazimiero bažnyčios. 1947 09 perkeltas vikaru 
prie Kauno Šv. Stanislovo bažnyčios. Naikinant vienuolijas, paskir-
tas Kirdeikių klebonu. Dar 1948 m. toms pat pareigoms perkeltas 
į Girdžius (Jurbarko r.). 1950 10 19 Girdžiuose suimtas. 1951 02 03 
sovietinio saugumo patingojo pasitarimo nubaustas 10 m. pataisos 

igmantas Komaras
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darbų lagerio. Bausm  atliko Sverdlovsko srities ir Mordovijos lage-
riuose. Paleistas 1956 06. Savanoriškai išvyko į Krasnojarsko kraštą 
teikti dvasinius patarnavimus lietuviams. Gyveno Tomske ir kitose 
vietose. 1961 m. Taišeto teismas nuteisė kun. A. Lygnugarį 10 m. 
tremties. Atlik s skirtą bausm , 1970 03 grįžo į Lietuvą. 1970 m. 
buvo altaristas Telšiuose, 1971 m. – vikaras Sedoje, 1971–1974 m. – 
altaristas Akmenėje, 1974–1975 m. – Gargžduose. 1975 06 paskirtas 
vikaru į Šilal , 1976 06 – į Kretingą. Nuo 1977 06 paskirtas Žemai-
čių Kalvarijos altaristu, kur mirė 1985 07 04. Paskutiniais gyvenimo 
metais buvo paralyžiuotas. Palaidotas Žemaičių Kalvarijos kapinėse. 
Nuo 1970 m. valdžios pareigūnų buvo ypač persekiojamas, jų nu-
rodymu dažnai kilnojamas. 
L. Š. Katalikų kalendorius žinynas, 1987, p. 235; Tarnybos dokumentai, 
L VA, f. R181, ap. 6, b. 38, l. 88–95. 

1948 11–1954 02 Kirdeikiuose klebonavo kun. Aleksandras 
Leonsavičius  Gimė 1920 11 14 Vilionyse (Kaišiadorių r.). Mokėsi 
Paliepių pradinėje mokykloje, o 1933–1941 m. Kaišiadorių gimnazi-
joje. 1941 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 
1947 04 27. Paskirtas vikaru į Beižionis, o 1947–1948 03 tas pareigas 
ėjo Punioje. 1948 03–1948 11 buvo Senosios Varėnos klebonas. Užda-
rius ten bažnyčią, paskirtas į Kirdeikius. 1954 02–1982 11 vadovavo 
Gelvonų parapijai. Jo rūpesčiu atnaujinta Gelvonų bažnyčia, pastatyta 
ir įrengta klebonija. 1982 m. paskirtas Daugų klebonu. Eidamas šias 
pareigas mirė 1986 03 12. Palaidotas Daugų bažnyčios šventoriuje. 
L. Š. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, p. 208–209; Tarnybos 
dokumentai, L VA, f. R181, ap. 6, b. 38, l. 58–64.

1954–1955 m. Kirdeikių parapiją aptarnavo Saldutiškio klebo-
nas kun. Bronius Klimas. Jo biograma prie Saldutiškio bažnyčios. 

1955–1957 ir 1970–1976 m. Kirdeikių klebonu dirbo kun. 
Vincentas Pinkevičius  Gimė 1919 03 18 Bendžiuose (Jurbarko r.). 
1932 m. baig s Girdžių pradin  mokyklą, gyveno pas tėvus, dirbo 
jų ūkyje. 1936–1936 m. mokėsi Jurbarko, o 1940–1942 m. – Raseinių 
žemės ūkio mokykloje. stojo į Belvederio pienininkystės technikumą, 
kurį baigė 1946 m. 1946–1950 m. dirbo Eržvilko pieninėje. 1950 m. 
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1954 09 12. 
Paskirtas vikaru į Semeliškes, iš kur perkeltas į Kirdeikius. 1957–
1959 m. buvo Žilinų, 1959–1962 m. – Nedingės, 1962–1967 m. – 
Žaslių, 1967–1970 m. – Butrimonių klebonu. 1970–1976 m. vėl 
klebonavo Kirdeikiuose. 1976 07–1978 05 buvo Onuškio klebonas, 
o 1978–1981 m. tas pareigas ėjo Nemajūnuose. 1981 04–1982 10 
buvo Kruonio administratorius ir Kaišiadorių vyskupijos kancleris, 
1982 10–1984 07 – Giedraičių, 1984 07–2001 m. – Kalvių klebonas. 
Nuo 2001 04 gyvena Žiežmarių altarijoje. 
L. Š. Katalikų žinynas 1982–201 ; Tarnybos dokumentai, L VA, f. R181, ap. 
7, b. 12 (voke). 

Aleksandras 
Leonsavičius

Vincentas Pinkevičius
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1957 04–1959 07 Kirdeikiuose klebonavo kun. Henrikas Surgi-
nevičius  Gimė 1912 08 26 (09 08) Žasliuose. Tėvas žemės neturėjo, 
buvo kil s iš Lydos apskrities Žirmūnų apylinkių, motina našlaitė 
iš Vilniaus. Šeimoje augo 12 vaikų. Mokėsi Kaišiadorių gimnazi-
joje. 1935 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 
1942 03 21. Paskirtas vikaru į Jiezną, 1942 11 toms pat pareigoms 
perkeltas į Kuktiškes, 1943 08 – į Kietaviškes, 1944 05 – į Kaišiado-
ris, 1944 09 – į Daugus. 1945 10–1949 01 buvo klebonas Kalviuose, 
1949–1950 03 Beižionyse, 1950–1952 04 – Bijutiškyje, 1952–1957 04 – 
Joniškyje, iš kur atvyko į Kirdeikius. 1959–1963 06 klebonavo Krikš-
tėnuose. Jo rūpesčiu šioje bažnyčioje sudėtos naujos lubos, skarda 
uždengtas stogas. Nuo 1963 06 sirgo, apie pusmetį gulėjo ligoninėje. 
1964 01–07 gyveno Žasliuose pas motiną, vėl gydėsi ligoninėje. Nuo 
1964 11 liko altaristu Žasliuose, kur mirė 1979 06 25. Palaidotas 
Žaslių bažnyčio šventoriuje. 
L. Š. Prel. Stanislovas Kiškis. Kristaus pašauktieji, p. 212–213; Tarnybos 
dokumentai, L VA, f. R181, ap. 6, b. 30, l. 64–66. 

1959–1962 m. klebonu Kirdeikiuose dirbo kun. Alfonsas Šatas. 
Gimė 1908 04 01 (14) Špokiškyje, buvusiame Pabaisko vls. Mokėsi 
Bagaslaviškio pradinėje ir Gelvonų vidurinėje mokykloje. 1928 m. 
įstojo į Kauno kunigų seminariją, kunigu įšventintas 1935 06 15, 
paskirtas vikaru į Pivašiūnus. 1936–1938 m. tas pat pareigas ėjo Gied-
raičiuose, čia buvo ir progimnazijos kapelionas. 1938–1941 m. dirbo 
Senosios Varėnos klebonu, atnaujino bažnyčią, kuri 1944 m. sudegė. 
1941–1948 m. klebonavo Kruonyje. 1948 m. į Kruonio kleboniją atėjo 
girti stribai. Kun. A. Šatas nuo jų bėgo, buvo apšaudytas, tačiau 
sėkmingai ištrūko ir slapstėsi. Buvo ieškomas už išleistą 1941 06 27 
nužudyto Pusnės klebono kun. Valentino Balčiaus paveikslėlį. 1953 m. 
suimtas Kulautuvoje. Nuteistas 25 m. pataisos darbų lagerio. Paleistas 
1956 m. 1956–1959 m. buvo altaristas Krikštėnuose, iš kur paskirtas 
į Kirdeikius. 1962–1964 m. klebonavo Kiaukliuose, 1964–1968 m. – 
Pusnėje, 1968–1975 m. – Skudutiškyje, 1975–1979 m. – Nemajūnuo-
se. Išpuošė Nemajūnų bažnyčią ir šventorių. 1979 m. buvo Jiezno, 
vėliau Molėtų altaristas, 1986 m. paskirtas Stirnių klebonu. 1991 m. 
griuvo ir susižeidė. Globojamas giminaičių gydėsi Kaune. Nuo 
1993 07 gyveno Kaltinėnų senelių namuose globojamas kun. Petro 
Linkevičiaus. Mirė 1994 02 10 Kaltinėnuose, palaidotas Nemajūnų 
bažnyčios šventoriuje. Klebonaudamas darydavo meniškus kryžius, 
kryželius, juos statydavo šventoriuose, kapinėse. Jo darbo kryžių 
buvo Kruonyje, Skudutiškyje, Nemajūnuose ir kitur. Rengdavo kuni-
gams, bažnyčių istorijoms skirtus paveikslėlius (vinjetes) su tekstais, 
kurie buvo dauginami fotokopijomis. Kun. A. Šatas buvo idealistas, 
patriotas, meniškos sielos žmogus. Rašė eilėraščius. 1992 m. išleistas 
jo religinių eilių rinkinėlis irdin nukrito saulė. 
L. Kun. Alfonsas Šatas. Voruta, 1994, vasaris, nr. 8, p. 5; Katalikų 
kalendo rius žinynas 1995, p. 80–83. 

enrikas 
Surginevičius
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1962–1964 m. Kirdeikių parapijos klebonu buvo kun. Jonas 
Kaušyla. Gimė 1911 01 10 (23) Andreikėnuose (Kuktiškių parapija). 
1922 m. įstojo į Utenos gimnaziją. 1929–1936 m. mokėsi Kauno ku-
nigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1936 05 31, paskirtas vikaru 
į Pivašiūnus, kur 1936–1937 m. buvo laikinuoju administratoriumi, 
1939 07–1939 12 tas pat pareigas ėjo Alytuje. 1939 12 15 paskirtas 
Pivašiūnų klebonu. 1951 08 18 suimtas, kaltintas antisovietine veikla 
ir nubaustas 25 metams pataisos darbų lagerio. Išvežtas į Pečioros 
lagerį, paleistas 1955 07. 1955 m. paskirtas Šiluvos altarista, trum-
pai altarista dar buvo Kelmėje ir Vilūnuose. 1956 06–1962 04 dirbo 
Žaslių vikaru. Rašomąja mašinėle atspausdino dalį kun. Juozapo 
Stakausko istorinių rankraščių. Iš Žaslių paskirtas Kirdeikių klebonu. 
1964–1965 m. klebonavo Kernavėje. 1965–1986 m. ilgametis Bagas-
laviškio klebonas. 1986 10 09 paskirtas Pivašiūnų altaristu. Mirė 
1994 09 29 Pivašiūnuose, palaidotas Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje. 
1994 m. išėjo kun. J. Kaušylos atsiminimų knyga Žalias miškas gyvas. 
L. Š. Kun. Jonas Kaušyla, Voruta, 1994, nr. 39, p. 1, 3, 8; Tarnybos 
dokumentai, L VA, f. R181, ap. 7, b. 11 (voke). 

1964 05–1970 08 Kirdeikiuose klebonavo kun. Kazimieras 
Pivariūnas  Gimė 1910 03 07 (20) Kukučiuose (Tverečiaus parapi-
ja). 1919 m. šeima atsikėlė į Alov , motinos gimtin . Baigė Alovės 
pradin  mokyklą. 1925–1930 m. mokėsi Alytaus, o 1930–1931 m. – 
Kauno jėzuitų gimnazijoje. 1931 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 
Kunigu įšventintas 1936 05 31. Paskirtas vikaru į Žaslius. 1938 m. 
tose pat pareigose buvo Pivašiūnuose, o 1939–1941 m. – Alytuje. 
1941–1943 m. dirbo klebonu Stirniuose, 1943–1945 m. – Zibaluose, 
1945–1946 m. – Paparčiuose, 1946–1947 m. – Kernavėje. 1947 07 12 
suimtas. Kaltintas antisovietine agitacija. Sovietinio saugumo pa-
tingojo pasitarimo nubaustas 10 m. pataisos darbų lagerio. Bausm  
atliko Vorkutos ir Intos lageriuose. Paleistas 1956 03 24. 1956–1957 m. 
buvo Krivonių klebonas. Dėl lageryje sugadintos sveikatos 1958 03–
1959 04 buvo altaristas Vilkijoje. 1959 04–1960 04 dirbo klebonu 
Dubingiuose, 1960 04–11 – Babriškėse, 1960 11–1964 05 – Pusnėje, 
iš kur paskirtas į Kirdeikius. 1970 08–1972 04 ėjo klebono pareigas 
Kazokiškyje, 1972–1978 04 – Joniškyje, 1978–1980 02 – Perlojoje, 
1980–1981 04 – Nemunaityje, 1981–1983 08 – Vilūnuose. Vilūnuose 
buvo užpultas plėšikų. 1980 08 paskirtas Žaslių altarista, 1984 01 
toms pat pareigoms persikėlė į Stakliškes. Mirė 1984 05 05. Palaidotas 
Alovės bažnyčios šventoriuje. 
L. Š. Prel. Stanislovas Kiškis, Kristaus pašauktieji, p. 227–228; Tarnybos 
dokumentai, L VA, f. R181, ap. 6, b. 37, l. 126–130. 

1970–1976 m. antrąkart Kirdeikių parapijai vadovavo kun. 
Vincentas Pinkevičius  Apie tai rašyta anksčiau. 

1976 10–1980 05 Kirdeikiuose darbavosi klebonas kun. Petras 
Kražauskas  Gimė 1942 06 22 Užsieniuose (Telšių r.). Baigė Užsienių 

Jonas Kaušyla

Kazimieras 
Pivariūnas
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pradin  mokyklą. Patarnaudavo šv. Mišioms Tryškių bažnyčioje. Apie 
1961 m. išvyko į Kauną, kur dirbo ir baigė suaugusiųjų vidurin  
mokyklą. 1969 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventin-
tas 1974 05 06. Paskirtas vikaru į Žiežmarius o 1975 06 – Šešuolėlių 
klebonu, iš kur atvyko į Kirdeikius. Kun. P. Kražauskas buvo kovo-
tojas už persekiojamos bažnyčios teises. Jis pasirašinėdavo protestus 
prieš bažnyčios ir kunigų persekiojimus. Protestai būdavo skelbiami 
Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje. Anksčiau jau minėta apie vietos 
pareigūnų veiksmus persekiojant kun. P. Kražauską ir veikimą per 
valdžiai ištikimus Kirdeikių bažnyčios komiteto narius. Pavyzdžiui, kai 
kurie komiteto nariai skundėsi valdžiai, kad kun. Kražauskas dirba 
„savavališkai, nepasitardamas su komiteto nariais“. Kun. P. Kražauskas 
nesutarė ir su Kaišiadorių vyskupijos valdytoju. Todėl 1980 05 išvyko 
iš Kaišiadorių vyskupijos. Priimtas į Vilkaviškio vyskupiją ir 1981 02 
paskirtas Liubavo klebonu. 1992 09–1999 03 buvo Krokialaukio klebo-
nas. 1999 03 paskirtas Garliavos altaristu. Nuo 2001 06 yra altaristas 
Aukštojoje Panemunėje ir Panemunės senelių namų kapelionas. 
L. Š. Katalikų žinynas, 1982–2016; Tarnybos dokumentai, L VA, f. R181, 
ap. 7, b. 24 (voke). 

1980–1983 08 Kirdeikių parapijos klebonu dirbo kun. Vilnis 
Viktoras Cukuras. Gimė 1946 03 28 Jasiškiuose (Nemunėlio Ra-
dviliškio parapija) siuvėjo šeimoje. 1949 03 25 iš Pagojų k. kartu 
su šeima ištremtas į Irkutsko sritį, Taišeto r. 1949 11 26 tremtyje 
mirė tėvas. Baigė rusišką pradin  mokyklą. Iš tremties paleistas 
1957 06 25. 1965 m. baigė Nemunėlio Radviliškio vidurin  mokyklą. 
Tarnavo kariuomenėje. 1969–1970 m. dirbo vargonininku Kriukuose 
ir Linkmenyse. 1970 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu 
įšventintas 1975 04 27. Paskirtas vikaru į Žiežmarius, 1976–1977 m. 
buvo Šešuolių vikaras, 1977–1980 m. ten liko klebonu, iš kur pa-
skirtas į Kirdeikius. 1983 08–1984 04 buvo Čiobiškio, o paskui tris 
mėnesius Kalvių klebonas. 1984 04–1988 08 – Griedraičių klebonas, 
nuo 1986 05 aptarnavo ir Dubingių parapiją. 1985 05 02 Giedrai-
čiuose paminėjo savo kunigystės 10 m. jubiliejų ir tos bažnyčios 
įkūrėjo Mykolo Giedraičio 500 metų sukaktį. Platų pranešimą apie tą 
minėjimą surašė Giedraičių apylinkės pirmininkas V. Koževnikovas. 
Pabaigoje pažymėjo, kad „jaunuoliai, atvyk  iš Kirdeikių, užvedė dainą 
„Lietuva brangi“, kurią daugumas bažnyčioje palaikė ir visą sudainavo“. 
1988 08–1990 03 buvo Alytaus klebonas ir dekanas. 1990 03–1991 04 
klebonas Kaišiadoryse, 1991 04–1993 06 vėl klebonavo Alytuje. 
1993 06–2002 06 vadovavo Molėtų parapijai. Perėjo į Panevėžio 
vyskupiją. 2002 07–2008 07 buvo Joniškėlio, 2008–2013 m. – Rokiškio 
klebonas. Nuo 2013 10 yra Smilgių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas. 
L. Š. Katalikų žinynas, 1982–2016; Tarnybos dokumentai, L VA, f. R181, 
ap. 7, b. 10 (voke). 

1983–1985 m. Kirdeikiuose klebonavo kun. Zenonas Navickas. 
Jo biografija yra prie Saldutiškio bažnyčios. 

Vilnis Viktoras 
ukuras
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1985–1987 m. Kirdeikių klebono pareigas ėjo kun. Jonas 
Zubrus. Gimė 1924 05 06 Atesninkuose (Simno parapija). Mokėsi 
Alytaus gimnazijoje. 1943 m. įstojo į jėzuitų vienuolyną Pagryžuvyje, 
o 1946 m. – į Kauno kunigų seminariją, tačiau 1949 m. valdžiai 
pareikalavus žymiai sumažinti klierikų skaičių, teko seminariją pa-
likti. Dirbo zakristijonu Plikiuose, Plateliuose ir Jonavoje. 1952 m. 
vėl įstojo į kunigų seminariją. 1954 m. dėl nesužinotos priežasties 
išstojo, dirbo zakristijonu Vadokliuose. 1956 m. vėl priimtas į se-
minariją. Kunigu įšventintas 1957 04 17. 1957 m. dirbo vikaru Sei-
rijuose, 1957–1959 m. – Leipalingyje, 1959–1960 m. – Pivašiūnuose. 
1960–1962 m. buvo Šešuolėlių klebonas. 1962 m. valdžia iš jo atėmė 
kunigo registracijos pažymėjimą. Teko dirbti miško darbininku, 
dažytoju. 1963 m. dirbo vikaru Giedraičiuose. 1963–1968 m. buvo 
Vytautavos klebonas. 1968–1969 m. klebonavo Molėtuose, 1969–
1972 m. – Stirniuose, 1972–1973 m. – Dubingiuose. 1972–1973 m. 
dirbo vikaru Širvintose. 1973–1979 klebonavo Palomenėje. 1979 m. 
išvyko į Ukrainą. 1979–1981 m. buvo Podolės Kameneco klebonas. 
Ten jis aptarnavo dar keturias tikinčiųjų bendruomenes. Grįž s į 
Lietuvą, 1981–1982 m. vėl buvo Vytautavos, 1982–1985 m. – Žilinų 
klebonas, iš kur perkeltas į Kirdeikius. 1987–1988 m. Kiauklių kle-
bonas. 1989 m. išvyko į Aktiubinską (Kazachija), kur gyveno tarp 
vokiečių katalikų. Grįž s į Lietuvą, 1992–1993 m. buvo Klaipėdos 
Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios vikaras, 1993–1994 m. – Pi-
vašiūnų klebonas, 1995–1996 m. – Naujųjų Kietaviškių klebonas. 
1996 m. išvyko į Sibirą, dirbo Novosibirske. Grįž s 1996–1998 m. 
ėjo Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos Pažaislio vienuo-
lyno kapeliono pareigas, 1998–1999 m. buvo Babtų ir Panevėžiuko 
(Kauno r.) klebonas – 1999–2001 m. gyveno Ukmergėje Šv. Petro ir 
Povilo parapijos altarijoje. 2001–2003 m. buvo Kurklių, 2004–2008 m. – 
Čiobiškio, 2008–2010 m. – vėl Žilinų klebonas. Nuo 2010 m. yra 
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčios vicerektorius. 
1977–1979 m. leido pogrindžio žurnalą Tiesos kelias. Bendradarbiavo 
Lietuvos katalikų bažnyčios kronikoje. Parengė ir 2003 m. išleido mal-
dynėlį Pasitikiu tavimi. 
L. Š. Katalikų žinynas 1994–2014; Tarnybos dokumentai, L VA, f. R181, 
ap. 7, b. 12 (voke). 

1987 11–1989 03 Kirdeikiuose klebonavo kun. Rokas Algis 
Puzonas. Gimė 1956 08 16 Irkutsko srityje, kur 1949 03 25 iš Dau-
gų kaimo buvo ištremti tėvai su šeima. Šeimoje užaugo 10 vaikų. 
1957 m. grįžo į gimtin . 1963–1974 m. mokėsi Daugų vidurinėje 
mokykloje. 1974–1976 tarnavo kariuomenėje. Paleistas iš kariuomenės 
dirbo Alytaus eksperimentinių namų statybos kombinate. 1977 m. 
įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1982 06 06. 
Paskirtas vikaru į Šešuolius, 1982 11 – į Gelvonus, 1983 03 – į Alytų, 
1983 08 – į Kaišiadoris. 1983 m. perkeltas klebonu į Kiauklius, iš 
kur atvyko į Kirdeikius. 1989 03–1995 07 ėjo Merkinės klebono ir 
dekano pareigas. Vėliau metus buvo Kaišiadorių vyskupijos kancle-

Jonas ubrus

Rokas Algis Puzonas
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ris. 1996–2002 m. vadovavo Musninkų parapijai. Nuo 2002 04 yra 
Žiežmarių klebonas. 
L. Š. Katalikų žinynas 1982–2016; Tarnybos dokumentai, L VA, f. R181, 
ap. 7, b. 12 (voke). 

Nuo 1989 03 iki 1992 04 kunigas Kirdeikiuose negyveno. 
Parapiją aptarnavo kun. Stanislovas Linda iš Kuktiškių. 

1992 04–1997 06 Kirdeikių klebonu dirbo kun. Nikalojus No-
vickis, nes parapijiečiai ne kartą prašė vyskupo paskirti į Kirdeikius 
kunigą. N. Novickis gimė 1950 08 22 Vinicos srityje (Ukrainoje). 
Regis, tai buvo lenkų kilmės katalikų bendruomenės šeima. 1970 m. 
baigė vidurin  mokyklą, dirbo Vinicos rajono kolūkyje. 1972 m. at-
vyko į Lietuvą, dirbo Maišiagaloje, 1973–1975 m. – Kaune, „Sanito“ 
fabrike. 1975 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Kunigu įšven-
tintas 1980 06 01. Paskirtas vikaru į Kaišiadoris. Matyt, gerai buvo 
pramok s lietuviškai, nes 1981 04 paskirtas Babriškių administrato-
riumi. 1985 04–1989 09 buvo Nemunaičio, 1989–1990 10 – Nedingės, 
1990–1992 m. Kietaviškių klebonas, iš kur atkeltas į Kirdeikius. 
1997 06 paskirtas Labanoro klebonu, 2008 m. atsisakė šių pareigų 
ir išvyko į savo tėvyn  – Ukrainą. 
L. Š. Katalikų žinynas 1982–2010; Tarnybos dokumentai, L VA, f. R181, 
ap. 7, b. 11 (voke). 

Nuo 1997 06 Kirdeikių parapiją aptarnauja Saldutiškio klebonas. 

Nikalojus Novickis



247

I S T I A  A A I A  A I S  K U I A I

Saldutiškio krašto sakralinių pastatų  
ir parapijų trobesių architektūra
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika 

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti Saldùtiškio krašto sakralinių 
pastatų, parapijų trobesių ir smulkiųjų sakralinių statinių architektūrą, nustatyti 
jų urbanistinius ryšius. Remiantis archyviniais šaltiniais ir istoriniais duomenimis, 
ikonografine medžiaga bei natūros tyrimais, išaiškinti pastatų atsiradimo aplinkybes, 
atlikti formų analiz , nustatyti vertingąsias savybes bei atskleisti savitus bruožus. 
Taip pat siekiama nustatyti išnykusių objektų stovėjimo vietas ir iš ikonografinės 
medžiagos (istorinių nuotraukų ar projektų) atkurti jų architektūrą.

Tyrimų metodai  istorinis ikonografinis, aprašomasis analitinis, lyginamasis, 
rekonstrukcinis. Specifiniai tyrimo metodai  pastatų dokumentavimas ir fotofiksacija.

Raktiniai žodžiai  bažnyčia, šventorius, parapijos trobesiai, klebonija, špitolė, 
sinagoga.

Saldutiškio valsčius šiaurėje ribojosi su Taurågnų, rytuose su Daugėlíškio ir 
Kaltanėnų valsčiais, pietuose su Labanoru (kuris priklausė Linkmenų valsčiui), 
o vakaruose su Kùktiškių valsčiumi. 1920 m. lenkams okupavus Vilniaus kraš-
tą, Saldùtiškis tapo valsčiaus cent ru; į jį buvo perkeltos Li¹kmenų (iki 1920 m. 
Li¹kmenys buvo valsčiaus centru) valsčiaus įstaigos, tačiau valsčius buvo vadina-
mas Linkmenų vardu. 1939 m. (kai dalis Vilniaus krašto grįžo Lietuvai) Linkmenų 
valsčiaus pavadinimas išnyko ir buvo pakeistas į Saldutiškį1. Straipsnyje tyrinė-
jamos šios vietovės, kuriose stovi (arba stovėjo) sak raliniai pastatai  Saldutiškis, 
Kirde¤kiai ir Linkmenys. Saldutiškis yra vakariniame buvusio valsčiaus pakraštyje, 
Kirdeikiai šiaurinėje teritorijos dalyje, o Linkmenys – prie rytinės valsčiaus sienos 
ribos. (1 pav.)

Saldutiškio valsčiaus sakraliniai pastatai ir klebonijų trobesiai kompleksiškai 
netyrinėti. Pagrindiniai leidiniai, kuriuose pateiktos trumpos istorinės žinios apie 
Saldutiškio apylinkių bažnyčias, yra B. Kviklio knygos2, Lietuvos katalikų bažnyčių 
žinynas3 ir „Kaišiadoriÿ vyskupijos bažnyčios“4. Saldutiškio miestelio istorinius 
tyrimus atliko V. Aleksiejūnas5. 

SALDUTIŠKIS įsikūr s Utenõs ra-
jono pietuose, 1,5 km į pietus nuo 
Utenos–Švenčionºlių kelio. Tai liniji-
nės plano struktūros miestelis, su cen-
trine keturkampe aikšte; rytų pusėje 
yra Lam¸sto ežeras, o pietryčiuose – 
Viµkakalnio miškas. A. Miškinio tyrimo 
duomenimis, Saldutiškyje nustatyti tik 
paveldo vertybių požymiai, todėl mies-
teliui urbanistikos paminklo juridinis 
statusas nesuteiktas; jo urbanistinė raida 
netyrinėta6. I –  a. pr. Saldutiškio 

 Straipsnis aprobuotas serijos „Lietuvos valsčiai“ 
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos. 
Leidyklai įteiktas 2018 05 08.

1 Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 1, 2-oji (fotogr.) laida, 
Vilnius, 1989, p. 742; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, 
t. 6, Chicago, 1987, p. 323.

2 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. 6, Chicago, 1987; 
Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 1, 2-oji (fotogr.) laida, 
Vilnius, 1989.

3 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios 
(žinynas), Vilnius, 1993.

4 Kaišiadorių vyskupijos bažnyčios (iliustruotas žinynas), 
Kaunas, 2013.

5 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 3816.
6 Miškinis A. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, 
II knyga, Vilnius, 2005, p. 660.
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dvaras priklausė Jaloveckiams. Boleslovas Jaloveckis buvo karo inžinierius, gene-
rolas ir žymus visuomenės veikėjas. Saldutiškyje jis užveisė parką ir keletą miško 
kvartalų užsodino maumedžiais. Jo sūnus Mečislovas (1876–1962) gavo puikų 
išsilavinimą ir važinėdamas po Lietuvą parengė 1 500 akvarelinių dvarų pastatų 
vaizdų rinkinį7. Tarp jų yra ir Saldutiškio dvaro rūmų akvarelė. Pirmojo pasau-
linio karo metu Saldutiškio dvare vokiečiai buvo įsteig  apskrities centrą. Pagal 
tarpukariu priimtą Žemės reformos įstatymą numatyta dvarininkams palikti 80 ha 
žemės, o likusią – perimti valstybės žinion; Saldutiškio dvaras buvo konfiskuotas. 

1921–192  m. gyventojai pradėjo rūpintis naujos parapijos įkūrimu. 1922 m. 
kunigas Antanas Maciulevičius dvaro rūmų salėje įrengė koplyčią ir laikė joje pa-
maldas. 192  m. gautas Kaišiadoriÿ vyskupo leidimas Saldutiškyje įsteigti parapiją. 
1925 m. parapijai paskirtas nuolatinis klebonas Stanislovas Švėgžda. Jis suremontavo 
dvaro rūmuose esančią koplyčią ir klebonijos patalpas, rūpinosi bažnyčios staty-
ba8. Saldutiškio bažnyčios archyve saugoma Perdavimo–priėmimo akto, sudaryto 
192  0  21, kopija. Šiuo aktu Utenõs – Ežer¸nų (dabar – Zarasÿ) apskr. žemės 
tvarkytojas Pranas Lukauskas perdavė Saldutiškio klebonui S. Švėgždai dokumentą, 
išduotą 1926 05 20, su Utenos apskr. Žemės reformos komisijos departamento 
raštu (1926 05 17), kad Saldutiškio R. K. parapijos bažnyčiai paskiriami 10 metų 
išsimokėjimui trobesiai  1) ledainė – 6,7 6,7 m dydžio, 2,5 m aukščio, įvertinta 
75 Lt; 2) svirnas – 6,6 6,1 m dydžio, 2,3 m aukščio, įvertintas 150 Lt; 3) sandėlis – 
21,8 11,3 m dydžio, 3,7 m aukščio, įver-
tintas 1 200 Lt; 4) tvartas – 30,0 8,9 m dy-
džio, 2,5 m aukščio, įvertintas 2 000 Lt; 
5) gyvenamas namas – 35,9 18,45 m ir 

1 pav. Saldutiškio 
valsčiaus plano 
schema su tyrinėtomis 
vietovėmis. Sudarė 
A. Rupeika

7 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. 6, Chicago, 1987, 
p. 322.

8 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios 
(žinynas), Vilnius, 1993, p. 77.
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8–6 m dydžio, 3,5 m aukščio, įvertintas 12 000 Lt. Dokumento originalas 1926 06 22 
buvo persiųstas Kaišiadorių kurijai. Be to, Saldutiškio R. K. bažnyčiai leidžiama 
naudotis 10,01 1 ha žemės sklypu, kurį 1925 m. Žemės tvarkymo departamento 
matininkas Rakickas pažymėjo Saldutiškio dvaro parceliacijos plane9. Kaišiado-
rių vyskupijos nutarimu 1927 07 24 įsteigta savarankiška Saldutiškio parapija. 
1927 11 06 įvyko Saldutiškio parapijiečių susirinkimas (dalyvavo 100 žmonių), 
surengtas dėl bažnyčios statybos. Dokumente rašoma, kad vienbalsiai pritarta 
statyti bažnyčią pagal Utenos apskrities techniko sudarytus brėžinius. Taip pat 
minima, kad įsipareigojama remti bažnyčios statybą. Be to, pradedant nuo šios 
dienos (1927 11 06), per dvejus metus kiekvienas Saldutiškio parapijietis privalo 
sumokėti 9,50 Lt mokesčio (nuo 1 ha žemės), skirto bažnyčios statybos darbų 
išlaidoms padengti. Nutarta įpareigoti statybos reikalų komitetą, kad atsisakiusių 
mokėti parapijiečių sąrašą pristatytų valsčiaus valdybai, kuri išreikalautų privers-
tinai sumokėti šį mokestį. Buvo išrinktas 8 asmenų statybos komitetas10.

1927 12 01 Utenos apskrities valdyba siuntė Vidaus reikalų ministerijos 
statybos inspekcijai Saldutiškio klebono S. Švėgždos prašymą leisti miestelyje 
statyti bažnyčią, pridėjo ir jos projektą, kurio paskutiniame lape parašyta data – 
1927 11 27 ir yra Utenos apskrities techniko Albino Vosyliaus parašas (todėl 
galima daryti prielaidą, kad jis parengė bažnyčios projektą). 1927 12 07 klebonas 
gavo statybos leidimą su sąlyga, kad būtų sustiprinta pastato stogo konstrukcija 
ir statybos darbai atliekami prižiūrint technikui11. 1928 05 30 klebonas pranešė 
Kaišiadorių vyskupui, kad pradeda bažnyčios statybą ir prašė leidimo pašventinti 
pamatus. 1928 07 18 Kaišiadorių vyskupijos kurija išsiuntė klebonui įgaliojimą 
pašventinti bažnyčios kertinį akmenį ir pašventinimo akto pavyzdį. 1928 10 27 
klebonas pranešė Kaišiadorių vyskupui, kad bažnyčia baigiama statyti ir prašė 
leisti 1928 11 18 ją pašventinti. Buvo gautas pašventinimo įgaliojimas ir priminta, 
kad pašventinus bažnyčią, reikia surašyti dokumentą; jame būtina trumpai išdėstyti 
bažnyčios statybos istoriją ir vieną egzempliorių atsiųsti į kuriją12. 

Klebonas S. Švėgžda Kaišiadorių vyskupo vizitacijos proga (1931 m.) surašė 
Saldutiškio bažnyčios inventorių13. Inventoriuje rašoma, kad 1925 m. į Saldutiškį 
buvo atvyk s matininkas ir atmatavo 10 ha žemės  2 ha buvo skirta šventoriui, 
kapinėms ir bažnyčios statybai, o 8 ha – kunigo išlaikymui. Tuo metu bažnyčios 
žemėje stovėjo mūriniai dvaro rūmai, akmens mūro tvartai, medinė ledainė, svirnas ir 
mūrinė javų džiovykla; taip pat priklausė sodas su mažu parku. Už sklypą ir tro-
besius valdžiai reikėjo sumokėti 20 000 litų. Rašoma, kad bažnyčia pradėta statyti 
1928 m. vasarą, ant mūrinių, 3 m aukščio dvaro džiovyklos sienų, o medinė dalis 
sur sta 5 m aukščio; statė meistras Samplinskas (ar Camplinskas) iš Kùktiškių 
parapijos. Statyba baigta 1928 m. ir lapkričio 18 d. bažnyčia pašventinta. Dvaro 
rūmuose (esančiuose vidury sodo) įrengtoje klebonijoje buvo 30 kambarių, 7 vir-
tuvės, trys duonkepės, baltų koklių pečius ir du – iš brangių blizgančių koklių. 
Bažnyčios medinė dalis buvo sur sta iš 
obliuotų rąstų, su zakristijomis šonuo-
se, viršuje kilo du 7 m aukščio bokš-
tai; zakristijų ir bokštų stogai dengti 
cinkuota skarda. Surašytas beneficijos 

9 Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas (toliau – KVKA), 
Saldutiškio bažnyčios byla.

10 Ten pat.
11 L VA, f. 1622, ap. 4, b. 1627, l. 2–6.
12 KVKA, Saldutiškio bažnyčios byla.
13 Inventorius saugomas Saldutiškio bažnyčios archyve.
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turtas  1) klebonija – 3 aukštų, mūrinė (iš vakarų pusės ir viduryje), su mediniu 
tinkuotu sparnu (rytiniu), su trimis rūsiais; 6 kambariuose yra parketo grindys, o 
keturiuose – dažytos. Baltų koklinių pečių yra 16, o du – iš brangių „ligansuotų“ 
koklių. Du pečiai su geležiniais apkaustais, vienas – paprastų plytų ir trys duon-
kepės krosnys. Nurodyta, kad klebonijoje yra 55 langai ir 54 durys; 2) daržinė ir 
tvartas – mūriniai, dengti vienu stogu; 3) svirnas – medinis; 4) ledainė – medinė su 
mūro rūsiu; 5) pirtis – medinė, dūminė; 6) vištidė – šilta; 7) žemė – 8 ha. Minimi ir 
parapijos kapai. Paskutiniame inventoriaus lape yra kunigo S. Švėgždos prierašas, 
kad 1937 04 26 bažnyčią ir beneficiją jis perdavė marijonų atstovui. 19 8–19 0 m. 
parapijai vadovavo vienuoliai saleziečiai (oficialiai Saldutiškio parapija su benefi-
cija ir trobesiais 1938 06 09 perimta iš marijonų). 1940 m. vienuolynas uždarytas. 
Vokiečių valdymo metais vienuolynas grąžintas klebonijai14. 

1948 09 22 Saldutiškio religinė bendruomenė buvo užregistruota. Sovietmečiu 
bažnyčia keletą kartų remontuota. Atlikti darbai užfiksuoti įvairiuose bažnyčios 
klebonų raštuose, dekano vizitacijų aktuose, protokoluose ir kt. dokumentuose, 
kurie saugomi Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyve (KVKA) esančioje Saldutiš-
kio bažnyčios byloje. 1955 09 15 vizitacijos akte rašoma, kad altoriai tvarkingi, 
liturginis inventorius laikomas užrakintoje zakristijoje; bažnyčios viduje medinių 
sienų būklė gera, o nuo mūro sienų vietomis nukrit s tinkas, medinės grindys 
sveikos. Bažnyčios išorėje pamatų būklė gera, bokštai tvarkingi, stogo skarda 
vandens nepraleidžia. Šventorius švarus, aptvertas medine tvora, su trejais užda-
romais vartais. Kapinės taip pat aptvertos medine tvora, jų vartai tvarkingi, su 
kabliu. Špitolės nėra ir nebuvo, klebonas gyvena nuomojamame bute; po 1944 m. 
jokių bažnytinių pastatų nestatyta. 1962 03 23 vizitacijos protokole pažymėta, kad 
bažnyčios būklė gera, vidus ir išorė be priekaištų, tačiau reikėtų aptverti nauja 
tvora šventorių. Išvardinti iki 19 2 m. vizitacijos atlikti darbai  medeliais apsodintas 
šventorius ir jame pastatytas kryžius, suremontuoti vargonai, apkalta lentomis ir 
nudažyta bažnyčios išorė, restauruotas ir dekoruotas vidus, remontuoti vargonai, 
pastatytas sandėliukas, atlikti kiti smulkūs darbai. 1967 06 01 sudarytame apžiūros 
protokole išvardinta, kas buvo atlikta 19 2–19 7 m.  padaryti nauji 114 vietų suolai, 
įvesta elektra (instaliacija dar nebaigta), išdažytos bažnyčios grindys, pirktas butas 
klebonui (pusė namo). Taip pat rašoma, kad nupirks ir kitą namo pus  (kai išsi-
kraustys gyventojai) ir ūkinį trobesį su viraline, rūsiu ir tvartu; mini, kad reikia 
sutvarkyti bažnyčios stogą, paruošti medžiagą šventoriaus tvorai, suremontuoti 
klebono butą. 1979 08 01 dekano vizitacijoje pažymima, kad bažnyčios išorė nudažyta, 
suremontuotas stogo karnizas, minima, kad 5 balsų vargonų būklė patenkinama; 
apgailestaujama, kad jau treti metai bažnyčioje stovi pastoliai ir dažomas vidus. 
Rašoma, kad parapijos namas paliktas kunigui15. 

Lietuvai atkūrus Nepriklausomyb , buvo sudaryti Saldutiškio dekanato val-
džios konfiskuotų parapijoms priklausančių pastatų sąrašai. 1990 03 08 Saldutiškio 
dekano rašte minima dviejų aukštų mūrinė klebonija (dvaro rūmai), nuo 1918 m. 
priklausanti Saldutiškio parapijai, naudojama mokyklos bendrabučiui. Pageidaujama, 
kad pastatas būtų grąžintas parapijai. 
199  m. paskirtas žemės sklypas ka-
pinių praplėtimui ir gautas leidimas 

14 KVKA, Saldutiškio bažnyčios byla.
15 Ten pat.
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jį pašventinti16. 1993 06 21 sudarytas pastatų įvertinimo aktas. Jame įrašyti trys 
pastatai  1) arklidė su beveik sugriuvusia šiaurine dalimi, be stogo, langų ir durų; 
kita dalis, esanti po prakiurusiu stogu, be langų ir durų, bet dar sveikomis sie-
nomis; 2) tvartas susideda iš dviejų korpusų, sujungtų medine (statyta po karo) 
dalimi. Rytinis korpusas su langais ir durimis, tik sujungimo vietoje vanduo 
plauna sienas; stogas geras. Vakarinio korpuso siena sukrypusi, stogas banguotas, 
reikalingas remontas, trūksta langų; 3) kluonas be durų, stogo būklė patenkinama17. 
Nuo 1997 m. klebono Jurgio Kazlausko pastangomis bažnyčioje ir klebonijos sody-
boje vykdyti ir stambesni tvarkybos darbai  pakeista šildymo sistema, pertvarkyta 
presbiterija, remontuota klebonija ir sutvarkyta jos aplinka, šventorius aptvertas 
originalia tvora – simbolizuojančia rožančių, – sudaryta iš akmenų (tarsi „rožinio 
karoliukų“) ir juos jungiančių metalo grandinių, kurias nukalė Jonas Rastenis, vietinis 
kalvis. 1999 05 09 atlikta Saldutiškio 
bažnyčios vizitacija. Protokole pažymė-
ta, kad bažnyčios išorės ir vidaus būklė 

2 pav. Saldutiškio 
miestelio plano schema 
su tyrinėtais objektais. 
Sudarė A. Rupeika

16 Ten pat.
17 Informacija iš Saldutiškio bažnyčios archyvo.
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patenkinama, altoriai tvarkingi; rašoma, kad bažnyčioje nėra vargonų. 2015 m. 
parapijos turtą sudarė bažnyčia su sandėliu ir klebonija su ūkiniu trobesiu18.

Dabar Saldutiškyje yra katalikų bažnyčia ir sandėlis, klebonijos sodybos 
trobesiai, buvusi sinagoga, dvejos kapinės ir dvaro sodyba (jos dvaro rūmuose 
buvo įsikūrusi senoji klebonija). Bažnyčia ir dvaro sodyba įkurtos centre, pagrin-
dinės gatvės vakarų pusėje, sinagoga pastatyta pietinėje miestelio dalyje, netoli 
upės; vienos kapinės yra į rytus nuo dvaro sodybos, priešingoje pagrindinės ga-
tvės (kelio į Tauragnùs) pusėje, o antrosios – į pietus nuo miestelio, prie kelio, 
vedančio į Labanórą. (2 pav.)

Šventorius, kuriame stovi bažnyčia ir sandėlis, įrengtas ant šlaito, į pietus 
nuo buvusių dvaro rūmų ir yra aukščiau nei Liepų gatvė. Iš pietryčių pusės 
šlaitas sutvirtintas akmenimis, šalia pastatytas medinis Rūpintojėlis.  rytus nuo 
bažnyčios, priešingoje Liepų gatvės pusėje įsikūrusi klebonijos sodyba. (3 pav.)

Išliko Saldutiškio bažnyčios pro-
jektas (patvirtintas 1927 12 07), kurį 
parengė Utenos apskrities technikas 

 pav. Saldutiškio 
bažnyčios statinių 
komplekso ir 
klebonijos trobesių 
situacijos plano 
schema. Sudarė 
A. Rupeika

18 KVKA, Saldutiškio bažnyčios byla.
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A. Vosylius19. Projekte pateiktas bažnyčiai priklausančios žemės situacijos planas, 
bažnyčios pagrindinis ir šoninis fasadai, apatinės (mūro) ir viršutinės (medinės) 
dalies planai ir skersinis bei išilginis pjūviai. Numatyta medin  bažnyčią sur sti 
ant I  a. viduryje statyto Saldutiškio dvaro ūkinio pastato (sumūryto iš akmens 
ir skaldos) išlikusių sienų, sudarant tarsi paaukštintą cokolį. Ant mūro sienų 
apatinės dalies yra iškalta data – 1843 ir lenkų kalba įrašyti mūrininkų vardai 
bei pavardės  „IMIONA I NA ISKA MULAR O  KA IMIER  GRA E I  I .... U-
LE I “20. Bažnyčios nava buvo užbaigta tiesia apsidės siena, o prie presbiterijos 
šonų suprojektuotos dvi simetrinės zakristijos formuoja kryžminio plano įvaizdį. 
(4 a pav.) Plano priekyje dviem stulpais atskirtas prienavis, kurio kairiajame 
kampe numatyti laiptai į vargonų chorą, o kairėje navos pusėje suprojektuota 
kvadratinė, pakelta nuo grindų sakykla. Iš pateiktų pjūvių matyti, kad medinės 
sienos skaidomos piliastrais, vargonų chorą remia du kvadratinio skerspjūvio 
stulpai, sujungti pusapskritėmis arkomis, o viršuje užbaigti stilizuotais kapiteliais. 
Pagrindinis fasadas simetriškas, skaidomas mentėmis, imituojančiomis piliastrus, ir 
horizontaliomis traukomis. (4 b pav.) Virš karnizo, kampuose kyla du vieno tarps-
nio bokštai, kuriuos jungia žemesnė vidurinė dalis, užbaigta segmentiniu frontonu 
su kryžiumi. Fasado apatiniai langai pusapskričių arkų, o bokštų akustinės angos 
užbaigtos segmentinėmis sąramomis ir pridengtos horizontaliomis grotelėmis; virš 
portalo, užbaigto segmentiniu apvadu, suprojektuotas stačiakampis choro langas. 
Šoniniai fasadai skaidomi pastogės trauka ir mentėmis, tarp kurių įkomponuoti 
aukšti pusapskričių arkų langai; virš žemų zakristijų priestatų suprojektuoti aps-
kriti langai. (4 c pav.) Pateiktame skersinio pjūvio brėžinyje matyti, kad vargonų 
chorą laikantys stulpai sujungti pusapskritėmis arkomis, o choro sienelė parodyta 
lengva, ažūrinė. (4 d pav.) Išilginiame bažnyčios pjūvyje matome, kad projekte 
buvo numatyta tarp navos langų esančias sienų plokštumas skaidyti piliastrais. 
(4 e pav.) 1934 03 24 klebonas informavo vyskupą, kad baigiami įrengti nauji 
altoriai ir prašė leidimo juos pašventinti21. 

Dabartinė v. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia dvibokštė, vienanavė, halinė. Ji stovi 
vakarinėje šventoriaus dalyje, pagrindiniu fasadu atgr žta į rytus ir į Liepų gatv . 
Bažnyčia su aukštu akmens mūro cokoliu; sienos sur stos iš sienojų ir apkaltos 
horizontaliomis lentomis, trišlaitis stogas dengtas skarda. Statant bažnyčią, planas 
buvo kiek pakoreguotas  panaikintas įėjimas iš šventoriaus į kairiąją zakristiją, laiptai 
į vargonų chorą iš kairiojo prienavio kampo perkelti į dešinįjį. (5 pav.) Pakito ir 
fasadų bei interjero kompozicija – neliko fasadus skaidančių horizontalių traukų, 
vertikalių menčių ir interjere navos sienas skaidančių piliastrų. Dabar bažnyčios 
pagrindinis fasadas simetriškas, su portalu vidurinėje dalyje; dvivėres medines duris 
pridengia dvišlaitis stogelis, virš kurio įkomponuotas platus stačiakampis choro 
langas. Apatinė fasado dalis su aukštu akmens mūro cokoliu; ant jo užstatyta 
medinė siena lygi, skaidoma tik aukštais šoniniais pusapskričių arkų langais. Virš 
karnizo iškeltus vieno tarpsnio bokštus rėmina stilizuoti piliastrai, pabrėžiantys 
ir bokštus jungiantį žemesnį frontoną, 
vainikuotą pusapskričiu skydu; pla-
čioje, kryžiaus formos su užapvalinta 
viršūne frontono nišoje įkomponuotas 

19 L VA, f. 1622, ap. 4, b. 1627, l. 6.
20 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 3816, p. 18.
21 KVKA, Saldutiškio bažnyčios byla.
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 pav. Saldutiškio 
bažnyčios projektas  
a – mūro dalies 
planas, b – priekinis 
fasadas, c – šoninis 
fasadas, d – skersinis 
pjūvis, e – išilginis 
pjūvis. L VA, f. 1 22, 
ap. , b. 12 7, l. 

a

c

d e

b
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N1. Saldutiškio 
bažnyčios bendras 
vaizdas ir sandėlio 
fragmentas 
(pagrindinis fasadas). 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N2. Saldutiškio 
bažnyčios šoninis 
ir apsidės fasadai. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

5 pav. Saldutiškio 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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Nukryžiuotasis. (N1) Šoninių (šiaurės ir pietų) fasadų sienos lygios, skaidomos 
aukštais pusapskričių arkų langais. Šių fasadų galuose yra žemi stačiakampio 
plano zakristijų priestatai, dengti trišlaičiais stogais, virš kurių įkomponuoti aps-
kriti presbiterijos langai. Apsidės (vakarų) fasadas aklinas, su mediniu kryžiumi, 
žyminčiu vertikaliąją sienos ašį. (N2) Bažnyčios fasadų apatin  dalį ir bokštus 
juosia išsikiš  mediniai profiliuoti karnizai, angas rėmina profiliuoti apvadai; 
aukštų arkinių langų stiklų skaidyme akcentuota vidurinė kryžiaus formos dalis, 
o apskriti langeliai sudalyti į centrą sueinančiais spinduliais.

Interjero erdvė vientisa, dengta lygiomis lentų lubomis, su užapvalintais 
kampais; apatinė, akmens mūro sienų dalis yra platesnė ir kiek išsikiša priekin. 
Presbiteriją nuo navos skiria tik pakyla, akcentuota trijų laiptelių pakopomis, 
ir išsikiš  sieniniai masyvūs stulpai, su stilizuotais kapiteliais, susijungiantys 
su užapvalintomis kampinėmis lubų iškyšomis, kurios tarsi imituoja nutrauktą 
simbolin  triumfo arką. (N3) Presbiterijoje stovi trys ąžuoliniai drožinėti altoriai 
(statyti kartu su bažnyčia) su stilizuotais orderio elementais. Vargonų chorą remia 
du kvadratinio skerspjūvio stulpai, sujungti arkomis, ir dengia baliustrų tvorelė. 

N . Saldutiškio 
bažnyčios interjeras 
su trimis altoriais. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N . Saldutiškio 
bažnyčios interjeras – 
vaizdas į vargonų 
chorą. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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Stulpus t sia piliastrai su įrėžomis, pagyvinantys sienel , skiriančią prienavį nuo 
navos. (N4) Vargonų prospektas medinis, modernizuotų orderinių formų. Šonines 
navos sienas juosia profiliuoti karnizai; lubas ir karnizus puošia lipdiniai (padaryti 
sovietmečiu). Bažnyčios grindys lentų. Dešinėje navos sienoje, jos viršuje, paliktas 
trikampio formos nedidelis nenudažytas plotas, kuriame įrašyti 1928 – bažnyčios 
statybos metai, o apačioje, ant dažytos 
sienos – 2002 – data, reiškianti vidaus 
remontą. Saldutiškio bažnyčia – origi-
nalus romantizmo ir tarpukario laiko-
tarpių kūrinys. Aukšta akmens mūro 
ir skaldos cokolinė dalis – I  a. vid., 
romantizmo architektūros liekana, o 
medinės sienos su arkiniais langais – 
tarpukario laikotarpio, modernizuoto 
neobaroko architektūros pavyzdys, at-
spindintis to laikmečio „tautinio sti-
liaus“ paieškas. Interjere, kaip ir išorė-
je, dominuoja vientisos, modernizuotos 
neobaroko formos.

Sandėlis stovi šiaurrytiniame šven-
toriaus kampe, kiek atitrauktas nuo 
tvoros. Jis vientiso tūrio, stačiakampio 
plano, dengtas dvišlaičiu stogu. San-
dėlis medinis, apkaltas horizontaliomis 
lentomis, su žemu betono cokoliu. Ga-
linis vakarų fasadas simetriškas, už-
baigtas trikampiu skydu. Vidurinėje 
fasado dalyje yra durys, o skyde – 
mažas trikampio formos langelis. (N5) 
Toks langelis yra ir antrajame galiniame 
(rytų) fasade. Šoninis, atgr žtas į tvorą 

N5. Saldutiškio 
šventoriaus sandėlis. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N . v. Pranciškaus Asyžiečio skulptūra 
šalia Saldutiškio bažnyčios. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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(šiaurės) fasadas be langų, o pietinio fasado 
viršuje yra mažas stačiakampis langelis. Sandė-
lis paprastų formų, būdingų ūkinės paskirties 
trobesiams.

ventorius penkiakampio plano, kiek ban-
guoto reljefo, 2000 m. aptvertas originalia tvora, 
sudaryta iš 55 stambių riedulių ir horizontalių, 
plastiškų formų metalo jungčių. Akmenų ir me-
talo grandžių kompozicija simbolizuoja rožan-
čių. Pasakojama, kad klebonas J. Kazlauskas 
šventoriaus tvoros idėją „parsivežė“ iš vienos 
užsienio šalies, pamat s vieno dvasininko kapą, 
kurį juosė neįprastas rožančius – sudarytas 
iš lauko akmenų, sutvirtintų metaline grandi-
ne. Suman s panašia tvora apjuosti šventorių, 
pasidalijo idėja su parapijiečiais, sulaukė jų 
pritarimo ir pagalbos (žmonės organizavo tal-
kas, rinko iš apylinkių laukų riedulius, atliko kitus darbus). Ant akmenų iškalti 
parapijai priklausančių kaimų ir miestelio gatvių pavadinimai, žmonių pavardės22. 
Šventoriuje, šalia abiejų šoninių fasadų pastatytos monumentalios ir išraiškingos 
medinės skulptūros, sukurtos Petro Gaižučio – vietinio liaudies meistro. Prie pietų 
fasado stovi v. Pranciškaus Asyžiečio skulptūra – su iškeltomis į viršų rankomis 
tarp kurių įterpti trys balandžiai. (N6) Prie šiaurinio fasado pastatyta šv. Antano 
skulptūra – su tradiciniais atributais  knyga ir lelija. Pietiniame šventoriaus pakraš-
tyje yra kunigo Juozapo Masalsko (1923–1985) kapas su įrašu  „JEI MES SU JUO 
NUMIR ME, SU JUO IR G VENSIME.“

Už šventoriaus pietrytinės tvoros linijos pastatyta ąžuolinė Rūpintojėlio 
skulptūra. 

Klebonijos sodyba yra priešais šventorių, kitoje Liepų gatvės pusėje. Joje stovi 
klebonija ir ūkinis trobesys, yra šulinys, koplytstulpis, įrengtas baseinėlis. Klebonija 
(Liepų g. 6) pastatyta atokiau nuo gatvės, atgr žta į ją šoniniu šiaurės vakarų fa-
sadu. 2001 m. atlikta pastato rekonstrukcija – panaikinta dalis pertvarų ir krosnių, 
įrengti laiptai į pastog . Klebonija vienaukštė, su pastoge, sudėtinio tūrio, dengta 
aukštu dvišlaičiu stogu. Sienos sur stos iš sienojų ir apkaltos dviejų krypčių (ho-
rizontaliai ir vertikaliai) lentomis, cokolis sumūrytas iš akmenų, perdanga medinė. 
Planas T raidės formos, su prieangio priestatu iš kiemo pusės ir laiptais vidurinėje 
dalyje. (6 pav.) Galiniai pietvakarių ir šiaurės rytų fasadai vienodi, simetriški, su 
dviem langais šonuose ir stačiakampiu langu trikampio frontono vidurinėje daly-
je. Šoninis kiemo fasadas su dvišlaičiu išsikišusiu priestatu (jame yra prieangis), 
dengtu aukštu dvišlaičiu stogu. Atgr žtas į gatv  fasadas simetriškas, su dviem 
stačiakampiais langais šonuose ir stambiu dvišlaičiu stoglangiu (mezonino imita-
cija), kylančiu vidurinėje dalyje. (N7) Priešais fasadą ant apskrito akmens mūro 
cokolio pastatyta medinė skulptūra. Joje 
pavaizduota moteris, iškeltose rankose 
laikanti rutulį, kuriame įrašyta  „KRIS-

 pav. Saldutiškio klebonijos I a. 
planas. Sudarė A. Rupeika

22 Bagdonas V. Saldutiškio bažnyčią juosia  akme-
ninis rožinis, I amžius, 2011, spalio 21, Nr. 76.
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N7. Saldutiškio 
klebonija su ūkiniu 
trobesiu. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N8. Skulptūra prie Saldutiškio klebonijos. 
201  m. A. Rupeikos nuotr. 

N9. Koplytstulpis klebonijos sodyboje. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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TUS VAKAR IANDIEN VISADA“. Kitoje pusėje  „M M ANNO“. (N8) kinis trobesys 
pastatytas lygiagrečiai su klebono namu. Jis vientiso tūrio, stačiakampio plano, 
medinis, dengtas dvišlaičiu stogu. Pagrindiniame fasade yra dveji dvivėriai vartai. 
 šiaur  nuo ūkinio trobesio, prie tvoros, 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio proga 
pastatytas koplytstulpis. Jis dengtas keturšlaičiu stogeliu, drožinėtas. Koplytėlėje 
patalpinta šv. Jurgio, smeigiančio slibiną, skulptūrėlė; ant koplytėlės stiebo pa-
vaizduotas Lietuvos žemėlapio reljefinis kontūras ir metai – 1009. (N9)

Pietiniame Saldutiškio gale, senoje, akmenimis grįstoje Stoties gatvėje (vedan-
čioje iš dvaro sodybos prie geležinkelio), jos rytinėje pusėje, atokiau nuo jos, netoli 
upės, tarp gyvenamųjų namų, stovi buvusi sinagoga. Dabar tai nedidelio vientiso 
tūrio gyvenamasis namas (Stoties g. 12), dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Trobesys 
su žemu akmens mūro cokoliu, sienos sur stos iš sienojų, skaidomos sąvaržomis 
ir apkaltos horizontaliai lentomis. Galinis, atgr žtas į gatv  vakarų fasadas sime-
triškas, su durimis vidurinėje dalyje ir stačiakampiais langais šonuose, apjuostais 
tiesiais lentų apvadais. Fasadą vainikuoja stoginuku atskirtas trikampis frontonas su 
mažu stačiakampiu langeliu, kurio šoninių apvadų lentelės prat stos, su nukirstais 
galais. Toks pat langelis ir du stačiakampiai langai yra ir antrajame galiniame 
(rytų) fasade. Šoninis pietų fasadas su dvivėrėmis durimis vidurinėje dalyje ir 
dviem stačiakampiais langais šonuose; dešiniojo lango šoniniai apvadai su prat stais 
ir nukirstais galais. Šoniniame šiaurės fasade yra tik vienas stačiakampis langas; 
šoninių fasadų pastogėse matyti išsikiš  skersinių sijų galai. Buvusi sinagoga – 
nesudėtingos architektūros trobesys; išorėje jo buvusi paskirtis neatsispindi. (N10)

KIRDEµKIAI – kaimas, Utenos rajono rytuose, Påkaso ežero pietvakarių krante, 
apie 9 km nutol s į šiaurės rytus nuo Saldutiškio. Pirmą kartą Kirdeikiai minimi 
1554 m. Li¹kmenų dvaro inventoriuje23.

Kirde¤kiuose yra katalikų bažnyčia, klebonija su ūkiniu trobesiu, bažny-
čiai priklausantis namas, vasarnamis ir parapijos namai. Bažnyčios statinių ir 
klebonijos trobesių kompleksas įkurtas atokiau nuo centro, šalia Pakaso ežero 
pietvakarių pakrantės, prie J. Breivos 
gatvės. Bažnyčia, apsupta šventoriaus, 

N10. Saldutiškio 
sinagoga. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

23 Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 1, p. 733.
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yra vidurinėje komplekso dalyje, priešais trikampio formos aikšt ; į pietvakarius 
nuo šventoriaus įkurta klebonijos sodyba, o į šiaurės rytus, arčiau ežero – stovi 
klebonijai priklausantis namas (špitolė) ir vasarnamis. Parapijos namai pastatyti 
centrinėje Kirdeikių dalyje. Nuo centro iki bažnyčios nutiestos dvi susisiekiančios 
J. Breivos gatvės atkarpos, sudarančios „U“ raidės formos liniją. Viena jų, pra-
sidedanti Piliakalnio ir S. Gimžausko gatvių sankirtoje, tapo medžiais apsodinta 
alėja, nukreipta tiesiai į pagrindinį bažnyčios fasadą, ir t siasi iki trikampio 
formos aikštės. Antroji J. Breivos g. atkarpa, sudaryta iš dviejų, kampu susi-
kertančių linijų (viena jų – beveik lygiagreti su pirmąja J. Breivos g. atkarpa), 
suformuota pasukus 90 laipsnių kampu pirmąją atkarpą ties sankirta su aikšte 
į pietryčius, o po to – pietvakarių kryptimi iki S. Gimžausko g., kurią ji kerta 
šalia parapijos namų. Tokia laužyta „U“ raidės formos J. Breivos gatvės linija 
suformuota siekiant sujungti visus bažnyčiai priklausančius pastatus ir svarbius 
vertikalius sakralinius akcentus į vieną urbanistinį vizualinį kompleksą; taip 

7 pav. Kirdeikių 
bažnyčios statinių 
komplekso ir 
klebonijos trobesių 
situacijos plano 
schema. Sudarė 
A. Rupeika
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pat toks sprendimas užtikrina šių statinių patogesn  jungtį su Kirdeikių centrine 
dalimi. (7 pav., 11 pav.)

Svarbiausias Kirdeikių kultūros paveldo objektas – katalikų bažnyčia, apsupta 
šventoriaus, kuriame pastatyti keli mažieji sakraliniai statiniai. Jai buvo skirtas 
(dovanotas) 2,83 ha žemės plotas šalia Pakaso ežero. Išliko bažnyčios projektas, ant 
kurio yra data – 1926 05 10 ir Utenos apskrities techniko A. Vosyliaus parašas24. 
Literatūroje esama duomenų, kad statybą prižiūrėjo inžinierius Litas (kartais jis 
vadinamas ir bažnyčios projekto autoriumi)25. 

Kirdeikių kaimo gyventojai bažnyčiai skyrė 2,77 ha žemės ir įgaliojo kuni-
gą Juozą Breivą atstovauti jų interesams ir rūpintis bažnyčios statyba. J. Breiva 
1926 04 08 siuntė raportą Vilniaus vyskupijos kurijos administratoriui ir paaiškino, 
kad atvyk s iš Linkmenų į Kirdeikius, laiko pamaldas koplyčioje, įrengtoje priva-
čiame name. 1926 04 15 jis pranešė, kad geromis sąlygomis gavo miško medžiagos 
ir nori statyti tokią bažnyčią, kokia stovi Pakalniÿ miestelyje, netoli Utenos. Be 
to, J. Breiva klausė, ar galima pradėti darbus, kol nepatvirtintas projektas26. Pir-
mas jo prašymas leisti statyti medin  bažnyčią buvo atmestas – matyt, medinės 
bažnyčios statybai nepritarė vyriausiasis statybos inspektorius, nes 1926 05 26 
vykusiame Utenos apskrities valdybos statybos komisijos posėdyje po klebono 
prašymo svarstymo buvo pateiktas statybos komisijos nutarimas, kad „bažnyčios 
statymui kliūčių nesiranda“ ir prašoma vyriausiojo statybos inspektoriaus statybą 
leisti. Nesulauk s galutinio patvirtinimo, klebonas 1926 05 30 iškilmingai pašventino 
bažnyčios pamatus ir 1926 06 10 raportu pranešė Kaišiadorių vyskupijos vyskupui 
(primindamas, kad gegužės 20 d. gav s iš jo pašventinimui leidimą). Rašo, kad 
į pamatus įmūrijo varin  dėžut  su metaliniais Lietuvos pinigais ir Pašventinimo 
aktu, kurio nuorašą prideda. Akte rašoma, kad pamatus pašventino Mol¸tų dekanas 
Matas Majauskas, išvardinti dalyvav  kunigai, keturi bažnytinio komiteto nariai; 
minimas ir Utenos apskrities technikas A. Vosylius, akcentuojant, kad bažnyčia 
statoma pagal jo projektą27. 1926 06 17 J. Breiva vėl kreipėsi į Utenos apskrities 
valdybos vyriausią inspektorių, kad leistų statyti medin  bažnyčią ir aiškino, kad 
Kirde¤kiuose parapija naujai įkurta (kai buvo užgrobti Linkmenys), joje – vos 
3 000 neturtingų parapijiečių, kurie negalės surinkti lėšų mūrinės bažnyčios sta-
tybai; be to, jau yra parengtas projektas ir paruošta miško medžiaga, todėl tektų 
patirti didelių nuostolių28. Po šio prašymo 1926 06 24 statybai leidimas „išimties 
keliu“ duotas su sąlyga, kad „statybos darbai būtų atliekami atsakingam asmeniui 
prižiūrint“. Leidimą pasirašė ir projektą tvirtino vyriausiasis statybos inspekto-
rius inžinierius A. Maciejauskas ir statybos inžinierius J. Salenekas29. 1926 07 13 
klebonas informavo, kad bažnyčios statybos darbai vyksta sparčiai, prižiūrint 
Vosyliui, ir tikisi, kad prieš žiemą ji bus uždengta. 1926 11 29 jau pastatytos 
sienos ir apdengtas stogas; be to, pa-
pildomai gauta 0,06 ha žemės, todėl 
iš viso bažnyčia turi 2,83 ha žemės 
sklypą. Bažnyčia 1927 m. konsekruota. 
1931 01 12 pasirašyta sutartis su Vladu 
Čižausku dėl ąžuolinio didžiojo alto-
riaus įrengimo (pagal brėžinius), sakyk-

24 L VA, f. 1622, ap. 4, b. 1213, l. 6.
25 Kaišiadorių vyskupijos bažnyčios (iliustruotas žinynas), 
p. 155.

26 KVKA, Kirdeikių bažnyčios byla.
27 Ten pat.
28 L VA, f. 1622, ap. 4, b. 1213, l. 4–5.
29 Ten pat, l. 2–3.
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los, suolų, klauptų ir kt. baldų gamybos30. 1935 10 31 dar prašoma nemokamai 
gauti miško medžiagos bažnyčios statybai užbaigti. 1937 04 vyko susirašinėjimas 
dėl šventoriaus aptvėrimo ir apželdinimo31. 

Po Antrojo pasaulinio karo, 1948 09 24 Kirdeikių religinei bend ruomenei 
išduotas registracijos pažymėjimas. Sovietmečiu klebonija su ūkiniais trobesiais ir 
parapijos namai buvo nacionalizuoti, o klebonui leista gyventi špitolėje. Klebonas 
gyveno vienoje namo pusėje, o vargonininkas ir varpininkas – kitoje32. 1955 11 08 
Saldutiškio dekanas atliko Kirdeikių bažnyčios vizitaciją. Rašo, kad bažnyčia me-
dinė, altoriai tvarkingi, vargonai suremontuoti, dešinėje presbiterijos pusėje yra 
krikštykla. Bažnyčios sienos iš vidaus apkaltos lentomis, lubos ir grindys – lentų. 
Bažnyčios pamatai geri, išorės sienos apkaltos lentomis ir dažytos, stogas deng-
tas skarda, lietvamzdžiai tvarkingi. Šventorius tvarkingas, tvora sena, medinė, o 
vartai – nauji; kapinių tvora medinė. Špitolės viena pusė suremontuota (gyvena 
klebonas), o kitoje pusėje – vargonininkas ir varpininkas; zakristijonas gyvena savo 
bute. Minima, kad po 1944 m. nepastatyta jokių trobesių33. 1964 05 27 aprašyta 
bažnyčios būklė  stogas vietomis pradeda rūdyti, išorėje nyksta dažai ir sienos 
pradeda pūti, bažnyčios gale pamatai išplauti, bet cokolis nesutrūk s, šventorius 
gražiai apsodintas liepomis, jo tvora medinių statinių, vietomis supuvusių, ir 
dviejose vietose išvirtusi. Bažnyčios viduje sienos ir lubos apkaltos lentomis, 
bet nedažytos, vargonai geri, grindys sveikos, medinės, nedažytos. Špitolė sena, 
supuvusi, dengta šiaudais ir skiedromis, apmušta toliu, su rūsiu; viename gale 
gyvena klebonas, o kitame – vargonininkas ir zakristijonas. Kitame rašte, at-
siųstame į Kaišiadorių vyskupijos kuriją, klebonas surašė 1962 04 12–1964 06 30 
atliktus remonto darbus  sudėti bažnyčios langų stiklai, perdažytos zakristijos ir 
presbiterija, sutvarkyti vargonai ir fisharmonija; remontuota špitolė  įvesta elek-
tra, perstatyta virtuvės krosnis, pastatyta kambariuose nauja krosnis, išbaltintos 
sienos, grindys išdažytos aliejiniais dažais, išbetonuotas vienas rūsys. Nupirkta 
medžiaga šventoriaus tvorai. 19 –19 8 m. įvesta elektra bažnyčioje ir nudažyta 
jos išorė ir vidus; baigtas klebonijos remontas, medine tvora aptvertas šventorius. 
1968 m. bažnyčioje dirbo meistras Antanas Mejerovičius. 1979 08 14 vizitacijos 
akte rašoma, kad bažnyčios stogas ir lietvamzdžiai tvarkingi, vargonų būklė blo-
ga; minima, kad krikštykla stovi zakristijoje, o žiemą – klebonijoje. 1986 06 12 
klebonas pranešė, kad ruošiasi dažyti bažnyčios išor , o jei reikės – ir stogą34.

Lietuvai atkūrus Nepriklausomyb , buvo sudaryti Saldutiškio dekanato val-
džios konfiskuotų parapijoms priklausančių pastatų sąrašai. 1990 03 08 Saldutiškio 
dekano rašte, tarp kitoms parapijoms priklausančių pastatų, minima dar negrąžinta 
Kirdeikių klebonija, kurioje yra įsikūrusi ambulatorija; parapija pageidauja, kad 
pastatas būtų grąžintas35. 1991 05 Kirdeikių parapijos tikintieji raštu kreipėsi į 
Kaišiadorių vyskupijos kuriją, kad reikia grąžinti kleboniją ir nudažyti bažnyčios 
išor . 1994 11 08 dekanas pranešė, kad visi septyni nacionalizuoti pastatai grą-
žinti parapijai. 1995 06 26 Kirdeikių 
klebonas surašė bažnyčios istoriją. Be 
kitų duomenų, rašoma, kad bažnyčią 
projektavo ir jos statybą prižiūrėjo in-
žinierius Litas. Neaišku, kodėl atsirado 

30 Informacija iš Kirdeikių bažnyčios archyvo.
31 KVKA, Kirdeikių bažnyčios byla.
32 Ten pat.
33 Ten pat.
34 Ten pat.
35 KVKA, Saldutiškio bažnyčios byla.
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8 pav. Kirdeikių 
bažnyčios projektas  
a – planas, 
b – priekinis fasadas, 
c – šoninis fasadas, 
d – galinis fasadas, 
e – skersinis pjūvis. 
L VA, f. 1 22, ap. , 
b. 121 , l. 

a

c

d e

b
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šio inžinieriaus pavardė, nes jokiuose bažnyčios dokumentuose jis neminimas (gal 
jis prižiūrėjo baigiamuosius statybos darbus ). Bažnyčia 1996 10 24 įregistruota36. 
2004 02 11 Kirdeikių klebonas kreipėsi į Kaišiadorių vyskupijos kuriją su prašymu 
leisti bažnyčios žemėje, prie ežero, pastatyti vasarnamį, skirtą rekreacijai. Rašo, 
kad būtų galima kviesti kunigus, priimti katalikiškas vaikų stovyklas ar jaunimo 
grupes. 2004 06 13 leidimas gautas.

Kirdeikių bažnyčia buvo suprojektuota kryžiaus plano, trinavė su vienu 
bokštu, užstatytu virš prienavio. Planas simetriškas, su išsikišusiu priekin prienaviu 
(centrinės navos pločio) ir prie jo pristatytu siauresniu prieangiu; abipus prienavio 
esančios patalpos kiek platesnės už šonines navas. Centrin  navą t sia to paties 
pločio presbiterija, užbaigta trisiene apside; presbiterijos šonuose glaudžiasi vie-
nodos zakristijos. Viduje erdv  skaido trys poros stulpų, skiriančių šonines navas. 
(8 a pav.) Pagrindiniame fasade dominuoja aukštas prienavio tūris, užbaigtas 
aukštu trikampiu frontonu, suskaidytu imituojant fachverką. Vertikalią fasado ašį 
pabrėžia prieangis, vainikuotas stačiašlaičiu frontonėliu, porinis choro langas ir virš 
stogo kylantis žemas, stulpinės konstrukcijos atviras varpinės bokštelis, dengtas 
aukšta smaile su kryžiumi. (8 b pav.) Pagrindinio fasado šonus skaido aukšti 
siauri langai su trikampėmis viršūnėmis ir trilapių arkų motyvais. Šoniniuose 
fasaduose atskirais tūriais akcentuotos šalia prienavių esančios patalpos ir žemos 
zakristijos, apšviestos poriniais langais. Vidurin  šoninių fasadų dalį skaido ver-
tikalios sąvaržos ir horizontalios traukos, į kurias remiasi aukšti poriniai langai, 
užbaigti trikampėmis viršūnėmis, kuriose įterpti trilapių arkų langeliai. (8 c pav.) 
Galinis fasadas be langų, skaidomas vertikaliomis sąvaržomis ir horizontaliomis 
traukomis, su kryžiumi, pritvirtintu vidurinėje dalyje. (8 d pav.) Viduje numatyta 
centrin  navą dengti smailėjančios arkos perdanga, o šonines – lygiomis lubomis. 
(8 e pav.) 

Pastatyta v. Jono Krikštytojo bažnyčia skiriasi nuo suprojektuotos. Projektas 
buvo pakoreguotas ir bažnyčia pastatyta su dviem bokštais. Ji stovi šventoriaus 
vidurinėje dalyje, pagrindiniu fasadu atgr žta į pietvakarius. Bažnyčia dvibokštė, 
trinavė, bazilikinė. Sienos sur stos iš sienojų ir apkaltos kelių krypčių lentomis  

9 pav. Kirdeikių 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika

36 KVKA, Kirdeikių baž-
nyčios byla.
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apatinė dalis – vertikaliai, viršutinė – horizontaliai, o prienavio trikampis fron-
tonas – įstrižomis lentelėmis. Planas pakito nežymiai  neliko pagrindinio fasado 
prieangio ir lauko durų prie kairiosios zakristijos; sakykla buvo priglausta ne 
prie pirmojo kairiojo stulpo, bet prie presbiterijos. (9 pav.) Didžiausi pokyčiai 
atsispindi fasaduose, ypač pagrindinio fasado kompozicijoje. Jame vietoje atviro 
siauro bokštelio – varpinės, kylančios virš stogo, atsirado du kampiniai dviejų 
tarpsnių bokštai, dengti keturšlaitėmis smailėmis su ažūriniais metalo kryžiais. 
Pagrindinis fasadas tapo monumentalesnis, išnyko smulkūs plokštumų skaidymai, 
imituojantys fachverko dalijimus. Dominuojančią monumentalią, kiek ištrauktą prie-
kin vidurin  dalį, vainikuotą trikampiu frontonu, atsveria ją rėminantys kampiniai 
dviejų tarpsnių bokštai. Simetrijos ašyje yra dvivėrės medinės durys, pridengtos 
išlenktu skardos stogeliu, ir triforinis vargonų choro langas, apjuostas bendru ap-
vadu su skirtingomis prikaltėmis  šoninės siauros lentelės lygios, apatinė prikaltė 
pagyvinta riestiniu apvadu, o lango viršų juosia platus, imituojantis banguotą 
sandriką apvadas. Triforinio lango stiklų viršutinės padalos suskaidytos rėmeliais į 
devynis stačiuosius trikampius. Bokštų apatiniai tarpsniai aukšti, su dviem lygiais 

N11. Kirdeikių 
bažnyčios pagrindinis 
fasadas ir Jono 
Krikštytojo statula. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N12. Kirdeikių 
bažnyčios šoninis 
ir apsidės fasadai. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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išdėstytais langais  apačioje yra po vieną aukštą langą, kurie 
remiasi į horizontalią trauką, o tarpsnio viršuje įkomponuoti 
du siauresni langeliai, kurių viršutinėse, trikampio formos 
užapvalintose stiklų padalose galima įžvelgti trilapio moty-
vų užuominas – būdingas gotikai. (N11) Viršutiniai bokštų 
tarpsniai kiek siauresni, vainikuoti trikampiais frontonėliais; 
iš visų pusių paliktos stačiakampės akustinės angos, pridengtos horizontaliomis 
medinėmis grotelėmis. Bokštų angas juosiantys apvadai paprastesni nei vargonų 
choro triforinio lango – su siauresniais sandrikais. Šoninių fasadų kompozicija taip 
pat tapo vientisesnė, nei buvo numatyta projekte – neliko akcentuoto prienavio 
tūrio ir viršutinės horizontalios padalos, į kurią rėmėsi langai. Fasadus skaido 
vertikalios sąvaržos, imituojančios piliastrus, ir horizontali cokolį atskirianti trauka, 
į kurią remiasi šoninių navų poriniai langai, apjuosti panašiais kaip vargonų choro 
langas apvadais. Virš žemų zakristijų priestatų įrengti triforiniai langai (tokie kaip 
vargonų choro), apšviečiantys presbiteriją. Visuose šoninių fasadų languose, jų 
trikampio formos viršūnėse įkomponuoti trilapio motyvai. Apsidės fasadas aklinas, 
su ažūriniu metalo kryžiumi, pritvirtintu fasado vidurinėje dalyje. Virš stogo kyla 
kvadratinio skerspjūvio bokštelis, skaidomas arkinėmis angomis ir dengtas aukštu 
keturšlaičiu stogeliu su metalo kryžiumi. (N12)

Interjeras skaidomas trimis poromis aštuonkampių stulpų, sienos ir lubos 
apkaltos siauromis lentelėmis. Dominuoja vidurinė, paaukštinta nava, dengta 
smailėjančio arkinio skliauto formos lubomis; šoninės navos dengtos lygiomis 
lubomis. ra trys mediniai neogotikinių formų altoriai; presbiteriją nuo vidurinės 
navos skiria plokščių lentelių tvorelė. Kairėje pusėje prie presbiterijos priglausta 
nedidelė, lakoniškų formų sakykla. (N13) Šoninių navų sienas skaido vertika-

N1 . Kirdeikių 
bažnyčios interjeras 
su trimis altoriais. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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lios sąvaržos, imituojančios piliastrus. Vargonų choras įrengtas virš prienavio ir 
aptvertas lentelių tvorele; nuo navų jį skiria lentų sienos su smailėjančių arkų 
angomis. Vargonų prospektas medinis, stilizuotų neogotikinių formų. (N14) Kirdei-
kių bažnyčia – modernizuotų neogotikinių formų, profesionaliosios architektūros 
pavyzdys; interjere taip pat vyrauja neogotikai būdingos formos. Ji pasižymi 
netradiciniu – dviplaniu pagrindinio fasado sprendimu – akcentuotu išsikišusiu 
vidurinės dalies rizalitu. Paprastai dvibokščių medinių bažnyčių vidurinė dalis 
būna kiek įgilinta, o bokštai išsikiša priekin arba sutampa su vidurine pagrin-
dinio fasado plokštuma.

ventorius taisyklingo keturkampio formos, žemėjančio apsidės kryptimi 
reljefo; jis aptvertas žema tvora, sudaryta iš akmens mūro stulpelių ir ažūrinės 
metalo tvorelės, pritvirtintos prie akmens mūro cokolio. Tvoroje yra treji vartai  
vieni (pagrindiniai), esantys priešais bažnyčios pagrindinį fasadą, – veda į J. Brei-
vos gatv  ir prie klebonijos sodybos. Pagrindinius vartus rėmina du akmens mūro 
kvadratinio skerspjūvio stulpai, prie kurių pritvirtintos dvivėrės ažūrinės metalo 
varčios. Už apsidės, tvoros kampuose, tarp dviejų akmens mūro stulpelių paliktos 
dvi angos (be varčių) – atviri vartai, atgr žti į ežerą, jo pakrantėje suformuotą alėją 
ir bažnyčiai priklausantį namą (špitol ). Šventoriuje, pagrindinio fasado šonuose, 
netoli tvoros pastatyti du mediniai koplytstulpiai, dengti keturšlaičiais stogeliais. 
Kairysis koplytstulpis su Rūpintojėliu, o dešinysis koplytstulpis (stovi pietiniame 
šventoriaus kampe) su patalpinta koplytėlėje angelo skulptūra. Jis pastatytas baž-
nyčios 75 m. sukakčiai pažymėti  nurodyti 75 ir 2002 metai. (N15) Dar vienas 
koplytstulpis ir kryžius stovi už apsidės fasado prie šventoriaus tvoros. Koplyt-
stulpis su įrašu  „J US KRISTUS RA KELIAS TIESA IR G VENIMAS. 1909–2009.“ 
(N16) Kryžius monumentalių formų, su užapvalintais kampais, puoštas drožiniais. 
Kryžmoje pritvirtinta stilizuota koplytėlė su Nukryžiuotuoju; apačioje įrašyta  
„ATMINTIS V. 1934 MET .“ (N17) Pietrytinėje tvoros linijoje padarytas puslankio 
įlinkis; jame yra kapas, kuriame palaidotas kunigas J. Breiva. Ant paminklo pri-
tvirtintoje baltoje marmuro plokštėje įrašyta  „ATA KUNIGAS JUO APAS BREIVA. 
1891 II 1 –19 9 I 21. PIRMASIS PARAPIJOS KLEBONAS IR BAŽN IOS STAT TOJAS.“ 

N1 . Kirdeikių 
bažnyčios interjeras – 
vaizdas į vargonų 
chorą. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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Paminklo apačioje, ant siauros plokštės 
įrašyta citata  „Tavimi, Viešpatie, pasitikėjau... 
mano likimas Tavo rankose“ (Ps. 30). (N18) 

Buvusioje klebonijos sodyboje stovi na-
mas ir ūkinis trobesys. Dabar namas sure-
montuotas; jame įkurtas medicinos centras. 
Namas (buv. klebonija) pagrindiniu fasadu 
atgr žtas į trikampio formos aikšt  ir į 
pietryčius. Jis dviejų galų, sudėtinio tūrio, vienaukštis, su pastoge ir prieangiu; 
dvišlaitis stogas dengtas metalo čerpėmis. Cokolis akmens mūro, sienos sur stos 
iš sienojų ir apkaltos dviejų krypčių (vertikaliai ir horizontaliai) lentomis. Išt stas 
stačiakampis planas buvo su dviem prieangiais, įrengtais skersinėje trobesio ašyje, 
ir ketveriomis durimis. Skersinė siena dalijo kleboniją į dvi puses, su atskirais 
įėjimais. Dešinėje pusėje visos patalpos buvo pereinamos ir apeinamos ratu; prie-
menėje buvo įrengti laiptai į pastog . Kairioji trobesio pusė išilginėmis sienomis 
buvo padalyta į du atskirus butus, turinčius po tris patalpas. (10 pav.) Dabar 
plano struktūra pakeista, neliko kiemo prieangio su dvejomis durimis. Pagrindinis 
fasadas su uždaru vienšlaičiu prieangiu vidurinėje dalyje; abipus prieangio fasado 
šonuose yra po du stačiakampius langus. (N19) Galiniai fasadai su dviem langais; 
jų trikampius frontonus skiria stoginukai, pastog  apšviečia seni stačiakampiai 
langeliai, apjuosti tiesiais apvadais. Šoninis kiemo fasadas su durimis ir trimis 
stačiakampiais langais. Visi namo langai nauji, be apvadų, tik abiejų galinių fasadų 
frontonuose išliko po vieną seną langą. Klebonijos architektūra pakitusi, sudėti 

N15. Kirdeikių šventoriaus koplytstulpis, 
stovintis pietiniame tvoros kampe. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N1 . Kirdeikių šventoriaus koplytstulpis, 
stovintis už apsidės. 201  m. A. Rupeikos 
nuotr.
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nauji langai, sienos apkaltos naujomis 
lentelėmis; liko autentiškas tūris ir du 
pastogės langeliai. Sprendžiant iš buvu-
sios plano struktūros, viename trobesio 
gale galėjo gyventi klebonas, o antrajame 
gale buvo įrengti du butai. kinis trobesys 
pastatytas lygiagrečiai su namu, priešais 
šoninį fasadą. Jis nedidelio vientiso tūrio, 
dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. 

Priešais buvusią kleboniją ir pa-
grindinius šventoriaus vartus, aikštėje, 
suformuotas skritulio formos plotas, ap-
tvertas ažūrine metalo tvorele (panašia 
į šventoriaus) su akmens mūro cokoliu; 
jame ant pakylos stovi medinė statula, 
vaizduojanti Joną Krikštytoją. Kairėje jo 
rankoje yra metalo kryžius, o dešiniosios 
rankos rodomasis pirštas nukreiptas į 
žem ; prie kryžiaus pritvirtinta lenkta 
siaura metalinė plokštė, kurioje įrėžta  
„E E AGNUS DEI“ (Štai Dievo avinėlis). 
(žr. N11) Statula pastatyta 2000 m.; jos 
autorius – liaudies meistras P. Gaižutis.

 šiaurės rytus nuo šventoriaus, 
lygiagrečiai su bažnyčia, stovi jai pri-
klausantis namas (greičiausiai – buvusi špitolė) ir vasarnamis. Namas pagrindiniu 
fasadu atgr žtas į šiaurės vakarus. Jis sudėtinio tūrio, vienaukštis, su pastoge ir 
rūsiu. Planas išt stas, su prieangiu; dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Cokolis akmens 
mūro, aukštėjantis rytų pusėn, sienos sur stos iš sienojų, skaidomos vertikaliomis 
sąvaržomis ir apkaltos horizontaliai lentomis. Pagrindinis fasadas su uždaru prie-
angiu vidurinėje dalyje, kurio vienšlaitis stogelis t sia namo stogo šlaitą. Abipus 
prieangio išdėstyti skirtingo dydžio stačiakampiai langai  dešinėje pusėje šalia 
prieangio yra mažas horizontalus stačiakampis langelis, o už jo – stačiakampiai 
dvieiliai langai su tiesiais apvadais. Kairėje pagrindinio fasado pusėje yra siauresnis 
stačiakampis langas, apjuostas apvadais su riestine apatine prikalte. Tokių langų 
esama ir antrajame šonininiame (pietryčių) fasade. Vidurinėje fasado dalyje yra 
durys ir mažas priemenės langelis, o dešiniajame šone yra įėjimas į rūsį. Šoni-
niuose fasaduose matyti išsikiš  skersinių sijų galai. Galinis šiaurės rytų fasadas 
su paaukštintu akmens mūro cokoliu ir stačiakampiais dvieiliais langais; vienas 
langas siauresnis, apjuostas apvadais su riestinėmis prikaltėmis. Antrojo galinio 
(pietvakarių) fasado cokolis žemas, langai dvieiliai, bet platesni. Namo išt stas 
planas ir architektūra būdingi provincijos miestelių špitolėms. (N20) Vasarnamis 
medinis (rąstų sienomis), pastatytas į rytus nuo špitolės, ant ežero kranto, šlaite. 
Jis nedidelio sudėtinio tūrio, vieno aukšto, su pastoge, dengtas aukštu dvišlaičiu 
stogu; į pastogės patalpas patenkama išoriniais laiptais. Pagrindinis, pietų fasadas 

N17. Kirdeikių šventoriaus kryžius. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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užbaigtas trikampiu skydu, kuriame yra durys į pastog , stačiakampis langas 
ir ažūrine metalo tvorele aptvertas balkonas. Prie durų ir į balkoną patenkama 
išoriniais laiptais, paremtais dviem drožinėtais stulpeliais, formuojančiais po bal-
konu esantį atvirą prieangį; iš jo per įstiklintas duris patenkama į pirmojo aukšto 
patalpas. Vasarnamis – nesudėtingos architektūros statinys, rodantis šiuolaikinių 
nedidelių vasaros poilsiui skirtų namų (ypač statomų sodų bendrijose) statybos 
tendencijas. 

 pietryčius nuo špitolės ežero pakrante vingiuoja medžių alėja, prie kurios 
pastatytos medinės drožinėtos skulptūros. Pirmoji skulptūra – „Kūdikėlio gimimas“ – 
rodo žydų mitologijos pasakojimą  šv. arkangelas Gabrielius praneša apie Jėzaus 
gimimą. Angelo su trimitu skulptūra patalpinta ant ąžuolinio drožinėto stulpo 
viršaus – skelbia žinią apie kūdikio gimimą. Apatinėje stulpo dalyje drožinėtas 

N18. Kirdeikių 
šventoriaus 
kun. J. Breivos kapas. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

10 pav. Kirdeikių 
klebonijos I a. planas. 
Sudarė A. Rupeika
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reljefas vaizduoja porą, laikančią Kūdikį; įra-
šyti rėmėjai – V. R. Remeikos. (N21)

Parapijos namai pastatyti į pietus nuo 
bažnyčios, prie S. Gimžausko g.; į šiaurės va-
karus nuo jų stovi parapijos kryžius. (11 pav.) 
Namai statyti tarpukariu ir 1936 m. buvo 
pašventinti. Jie pagrindiniu fasadu atgr žti 
į šiaurės vakarus, o galiniu, šiaurės rytų 
fasadu – į gatv . Pastatas sudėtinio tūrio, 
sudarytas iš žemesnės vidurinės dalies ir 
dviaukščių sparnų (rizalitų), dengtų dviš-
laičiais skardos stogais. Sienos sur stos iš 
sienojų, skaidomos vertikaliomis sąvaržomis 
ir apkaltos horizontaliomis lentomis; cokolis 
akmens mūro, aukštėjantis šiaurės kryptimi. 
Pagrindinės dalies planas U raidės formos; 
prie jo dešiniosios galinės sienos pristatyta 
siaura laiptinė ir artimo kvadratui plano sili-
katinių plytų priestatas. Pirmąjį aukštą dalija 
išilginė siena, atskirianti priemen  ir šonines 

N19. Buvusi 
Kirdeikių klebonija 
ir koplytstulpis 
kairiajame šventoriaus 
kampe. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N20. Buvusi 
Kirdeikių špitolė. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N21. Skulptūra prie ežero „Kūdikio  
gimimas“. 201  m. A. Rupeikos nuotr.
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11 pav. Kirdeikių 
centrinės dalies 
situacijos plano 
schema su parapijos 
namais ir kryžiumi. 
Sudarė A. Rupeika

12 pav. Kirdeikių 
parapijos namų planas. 
Sudarė A. Rupeika
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patalpas nuo plačios salės ir scenos. (12 pav.)  mezoniną patenkama laiptais iš 
priemenės, o į šoninių sparnų antrąjį aukštą – per išorin  laiptin . Pagrindinis 
fasadas simetriškas, su žemesne, kiek įgilinta vidurine dalimi ir dviaukščiais ri-
zalitais. Vidurinė dalis vieno aukšto, su mezoninu  stogo šlaite įrengti du siauri 
langai ir durys tarp jų, vainikuoti dvišlaičiais skardos stogeliais – tarsi imituoja 
stoglangius. Portalą akcentuoja priekin išsikiš s atviras vienšlaitis prieangis, paremtas 
keturiais kvadratinio skerspjūvio stulpeliais. Prieangio viršuje pritvirtinta lentelė 
su užrašu  KIRDEIKI  KULTŪROS CENT-
RAS. Dviaukščius rizalitus vainikuoja 
trikampiai frontonai ir skaido keturi 
stačiakampiai trieiliai langai, apjuosti 
apvadais su profiliuotomis viršutinė-
mis prikaltėmis – sandrikų imitacija; 
frontonų langeliai taip pat stačiakam-
piai, bet mažesni, apjuosti apvadais 
su prat stomis šoninėmis lentelėmis. 
Šalia kairiojo rizalito pastatytas medinis 
stogastulpis, kuriame įrašyta  KUNIGO 
SILVESTRO GIMŽAUSKO VARDO KIR-
DEIKI  PARAPIJOS NAMAI. (N22) Prie 
galinio pietvakarių fasado yra siaura 
laiptinės iškyša, dengta vienšlaičiu ši-
ferio stogu. Galinis, atgr žtas į gatv  
(šiaurės rytų) fasadas su paaukštin-
tu cokoliu, skaidomas sąvaržomis ir 
trieiliais stačiakampiais langais. Šoninis 
pietryčių fasadas su paaukštintu coko-
liu ir siaura dviaukšte dalimi dešinėje 
pusėje. Virš vienaukštės fasado dalies, 
stogo šlaite įrengti trys stoglangiai  du 

N22. Kirdeikių 
parapijos namai. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N2 . Kirdeikių parapijos kryžius. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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dengti vienšlaičiais stogeliais, o vidurinis – aukščiau iškil s, 
šešiakampio plano, dengtas piramidiniu stogeliu. Parapijos 
namų monumentalios formos ir architektūra rodo tarpukario 
visuomeninės paskirties pastatams būdingą stilistiką.

 šiaurės vakarus nuo parapijos namų, Piliakalnio, 
S. Gimžausko ir J. Breivos gatvių sankirtoje stovi me dinis 
drožinėtas kryžius. Jis pastatytas J. Breivos gatvės (apjuostos medžių alėja) ašyje, 
priešais bažnyčią. Kryžiaus galai užapvalinti, kryžmoje įrengta nedidelė koplytėlė, 
pridengta dvišlaičiu stogeliu; nišelėje patalpintas Nukryžiuotasis. (N23)

LINKMEN S įsikūr  Ignalínos rajone, prie Žiìzdro, Límino ir ®sių ežerų, 12 km 
į vakarus nuo Ignalinos, 0,5 km į šiaurės rytus nuo Utenõs–Švenčionºlių kelio; 
nuo Saldutiškio nutol  apie 10 km į pietryčius. A. Miškinio tyrimo duomenimis, 
Linkmenys – miestelis tik su kultūros vertės požymiais, todėl jam urbanistikos 
paminklo juridinis statusas nesuteiktas. Linkmenų urbanistinė raida netyrinėta37.

Li¹kmenų šiaurinėje dalyje įkurtas katalikų bažnyčios statinių kompleksas, 
aplink šventorių išsidėsčiusios trejos kapinės  dvejos į šiaur  nuo bažnyčios, o 
trečiosios – Bažnyčios gatvės rytų pusėje. Toliau į šiaur , prie kelio į Tauragnùs, 
yra senųjų žydų kapinių liekanos; miestelyje, į pietvakarius nuo bažnyčios, stovėjo 
dvi sinagogos. (13 pav.)

Dabar Linkmenyse yra katalikų bažnyčia su sandėliu, dvi klebonijų sody-
bos; yra žinoma senosios klebonijos vieta ir nustatytos dviejų sinagogų stovėjimo 
vietos. Bažnyčia stovi aukštumoje, šven-
toriaus vidurinėje dalyje, o sandėlis – 
šventoriaus tvoros linijoje; šventoriaus 

1  pav. Linkmenų 
miestelio plano 
schema su tyrinėtais 
objektais. Sudarė 
A. Rupeika

37 Miškinis A. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai,
II knyga, Vilnius, 2005, p. 648–651.
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pakraščiuose išsidėst  smulkieji sakraliniai objektai. Viena klebonijos sodyba yra 
į šiaurės rytus nuo šventoriaus, rytinėje Bažnyčios gatvės pusėje, o antroji – už 
pietvakarinės šventoriaus tvoros. (14 pav.)

Teigiama, kad Linkmenyse parapija įsteigta ir pirmoji bažnyčia pastatyta 
iki 1500 m.; 1554 m. minima jau sumenkusi bažnyčia, o 1645 m. – jau pastatyta 
nauja. 1720 m. grafas Tiškevičius pastatė naują medin  bažnyčią38. 1782–178  m. 
bažnyčios vizitacijoje rašoma, kad bažnyčia medinė, sena, bet dar gera, apmušta 
lentomis, pataisytu stogu39. Dabartinė Švč. Trejybės bažnyčia statyta 1887 m. pagal 
karo inžinieriaus papulkininkio Čerkasovo projektą; jame pateikti penki brėžiniai  
planas, du fasadai ir du pjūviai40. 1881 04 04 Vilniaus Romos katalikų dvasinė 
konsistorija siuntė Vilniaus gubernijos 
valdybos statybos skyriui raštą, primin-
dama, kad kovo 12 d. išsiuntė projek-
tuojamos mūrinės Linkmenų bažnyčios 
brėžinius, sąmatą ir aiškinamąjį raštą; 

1  pav. Linkmenų 
bažnyčios statinių 
komplekso ir 
klebonijos trobesių 
situacijos plano 
schema. Sudarė 
A. Rupeika

38 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
1993, Vilnius, p. 553.

39 Breslaujos dekanato vizitacija 1782–178 , parengė 
R. Firkovičius, Vilnius, Lietuvos katalikų mokslo 
akademija, 2008, p. 135.

40 LVIA, f. 382, ap. 1, b. 1158, l. 428, 429.
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taip pat primena, kad bažnyčia bus statoma vietinės žmonių bendruomenės lė-
šomis. Prašoma projektą patvirtinti ir grąžinti konsistorijai. Ant projekto sąmatos 
nurodyta suma – 11 914 rubliai ir 23 kapeikos; yra prierašas, kad bažnyčios 
statyba bus vykdoma parapijiečių lėšomis, be vyriausybės subsidijų41. 1882 11 28 
jaunesnysis inžinierius Bykovskis siuntė raportą Vilniaus gubernijos valdybos sta-
tybos skyriui, kad grąžina pavestus jam patikrinti brėžinius ir sąmatą. 1882 12 27 
Statybos skyriaus protokole rašoma, kad Linkmenų bažnyčios sąmatą ir brėžinius 
patikrino jaunesnysis inžinierius Bykovskis, pranešama, kad sąmata – statybos 
suma 11 914 rb 43 kp (vietoj 23 kp įrašyta 43 kp) nurodyta teisinga ir projektas 
techniškai parengtas teisingai; nutarta atsakymą nusiųsti į Vilniaus Romos katalikų 
dvasin  konsistoriją42.

1920 m. Linkmenys buvo Lenkijos okupuoti. Tuo metu šios bažnyčios kle-
bonas J. Breiva iš Linkmenų siekė persikelti į Kirdeikius. Jis 1925 09 03 parašė 
laišką vyskupui, kuriame išdėstė, kokius darbus atliko Linkmenyse per 6 savo 
tarnystės metus. Rašo, kad atnaujino Linkmenų bažnyčios vidų ir apdengė stogą, 
padidino ir uždengė kleboniją, pastatė naujus svirnus, liaudies namus su didele 
sale, namą tretininkams ir apdengė visus kitus klebonijos trobesius. Mini, kad 
paaukojo daug sveikatos ir visą savo turtą Linkmenų parapijos reikmėms (net 
įsigijo skolų). Kadangi po okupacijos Linkmenyse liko tik nedaug bažnyčios žemės, 
jis prašo leidimo persikelti į Kirdeikius, kur įsteigė laikiną koplytėl 43. 

Linkmenų bažnyčia buvo suprojektuota vienbokštė, trinavė, bazilikinio tū-
rio. Planas artimas stačiakampiui, su nežymiai išsikišusia tiesia ir užapvalintais 
kampais apsidės siena. Priekyje kiek daugiau išsikiša bokštas, paremtas kontrafor-
sais; abipus prienavio sienomis atskirtos nedidelės, šoninių navų pločio patalpos  
dešinėje įrengti laiptai į vargonų chorą ir į bokštus, o kairėje numatyta patalpa 
sargui. Planą į tris navas dalija keturios poros plačių, stačiakampio skerspjūvio 
stulpų. Abipus plačios presbiterijos suprojektuotos siauros (šoninių navų pločio) 
zakristijos; šalia kairiosios pristatytas nedidelis prieangis ardo plano simetriją. 
Presbiterija nuo navos pakelta trimis laiptų pakopomis; kairiajame jos kampe pri-
glausta sakykla. (15 a pav.) Fasadų brėžiniuose neparodyta, kad sienos mūrijamos 
iš skirtingų medžiagų (akmenų ir plytų). Bažnyčia suprojektuota su žemu cokoliu, 
todėl langai nesirėmė į cokolį ir nebuvo numatyta kitų horizontalių fasadų traukų, 
apibrėžiančių aiškias langų įrėminimo vietas. Pagrindinio fasado kampus siūloma 
akcentuoti mentėmis, o bokštą – įrėminti išsikišusiais dvitarpsniais kontraforsais. 
(15 b pav.) Šoninių fasadų navų sienos skaidomos stilizuotais piliastrais, o centrin  
navą numatyta apšviesti apskritais langais. (15 c pav.) Suprojektuotos skirtingo 
dydžio langų angos  pagrindinio fasado šonuose – siauros, stačiakampės, aprė-
mintos plačiais viršutiniais apvadais ir laužyto kontūro sandrikais su trikampėmis 
viršūnėmis. Akustines porines bokšto angas numatyta paaukštinti trikampėmis 
viršūnėmis ir apjuosti bendru viršutiniu apvadu. Šoninių fasadų navų langai ir 
jų apvadai suprojektuoti tokių formų kaip pagrindinio fasado, bet platesni. Apva-
dais numatyta paryškinti tik viršutin  
apskritų centrinės navos langų dalį. Iš 
pateiktų išilginio ir skersinio pjūvių 
matyti, kad viduje šoninių navų langus 

41 Ten pat, l. 26.
42 Ten pat, l. 470–471v., 474.
43 KVKA, Kirdeikių bažnyčios byla.
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ir presbiterijos durų angas siūloma 
akcentuoti virš jų įkomponuotais deko-
ro elementais, imituojančiais riestinius 
sandrikus, o apskriti langai palikti be 
apvadų (15 d pav.). Navas skiriantys 
stulpai remiasi į plačias profiliuotas traukas, o stulpų viršus dekoruotas imituojant 
transformuotus orderio elementus. Matyti, kad horizontalios profiliuotos traukos 
rėmina apskritų viršutinių langų eiles – tarsi formuojamas iliuzinis navą juosiantis 
frizas. 1934 m. bažnyčios stogas vietoje gontų dengtas cinkuota skarda, o 1936 m. 
cinkuota skarda dengtas ir bokštas. Presbiterija nuo navos buvo atitverta geležine 

a

c

b

d

15 pav. Linkmenų bažnyčios projektas  
a – planas, b – pagrindinis fasadas, c – šoninis  
fasadas, d – išilginis pjūvis. LVIA, f. 82, 
ap. 1, b. 1158, l. 28
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1  pav. Linkmenų 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika

N2 . Linkmenų 
bažnyčios bendras 
vaizdas ir šventoriaus 
tvora su vartais. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

tvorele su varteliais, joje stovėjo medinė krikštykla su variniu indu. Cent rinėje 
navoje prie vidurinio pilioriaus priglausta medinė baltai dažyta sakykla. Invento-
riuje minima, kad vargonai statyti 1912 m. Bernackio44. 

Dabartinė Švč. Trejybės bažnyčia stovi šventoriaus aukščiausioje vietoje, pagrin-
diniu fasadu atgr žta į pietus. Ji su vienu dviejų tarpsnių bokštu, trinavė, bazilikinės 
erdvės. Sienos sumūrytos iš akmenų ir raudonų plytų, netinkuotos, stogai dengti 
skarda; šoninių fasadų viršutinė dalis apkalta lentomis. Pastatyta bažnyčia kiek 
skiriasi nuo suprojektuotos. Plane pakeistos zakristijų durų (vedančių į presbite-
riją) vietos – patrauktos arčiau navos, todėl pakito ir presbiterijos planas – įgijo 
trapecijos formą; padarytos išorinės durys į dešiniąją prienavio patalpą, kurioje 
yra laiptai. Sakykla nuo kairiojo presbiterijos kampo atitraukta į navos vidų – prie 
antrojo stulpo. (16 pav.) Pagrindiniame fasade akcentuotas išsikiš s bokštas, kurio 
apatinis tarpsnis sumūrytas iš akmenų ir skaldos, o kampai aprėminti raudonų 
plytų mentėmis (jų projekte nėra); šoniniai plytų apvadai akcentuoja ir portalą 
(projekte numatytas tik viršutinis durų 
apvadas). Pakeisti ir šoniniai pagrindi-
nio fasado langai  jie platesni, apjuosti 

44 Linkmenų bažnyčios archyvas, duomenys iš bažnyčios 
inventoriaus, rašyto lietuvių kalba.
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ne tik viršutiniais, bet ir šoniniais apvadais. Antrasis bokšto tarpsnis sumūrytas 
iš raudonų plytų ir remiasi į apatinį tarpsnį, juosiantį simbolinį frontoną su pa-
aukštinta trikampio formos viršūne. (N24) Jo vidurinėje dalyje yra dvi akus tinės 
angos, užbaigtos trikampėmis viršūnėmis, ir maža šešiakampė nišelė. Bokšto viršų 
akcentuoja dvi laužyto kontūro horizontalios traukos, paaukštintos trikampėmis 
viršūnėmis, ir jų linijas kartojantis arkatūrinis frizas bei siauras karnizas. Šoniniuose 
fasaduose išryškėja bazilikinis bažnyčios tūris, akcentuotas skirtingais langais ir 
dviejų lygių stogų šlaitais. Fasadus skaido stilizuoti piliastrai, tarp kurių išdėstyta 
po du langus; piliastrus jungia arkatūriniai frizai ir siauri karnizai. Siaura viršu-
tinė šoninių fasadų plokštuma, kurioje išdėstyti apskriti langai, apkalta horizon-
taliomis lentomis. (N25) Šoniniuose fasaduose buvo pakoreguoti langų apvadai 
(jų šonai sulyginti su viršutine dalimi) ir padaryti lakoniškesni stiklų dalijimai, o 
apskriti langeliai apjuosti mediniais siaurais apvadais. Apsidės fasadas simetriškas, 
jo vidurinė siena išsikišusi daugiau, nei buvo numatyta projekte, ir akcentuota 
užapvalintais kampais, imituojančiais bokštelius; fasado šonai aklini, rėminami 
mentėmis ir viršutinėmis arkatūrų juostomis. Vidurinėje sienoje yra du langai, 

N25. Linkmenų 
bažnyčios šoninis 
fasadas. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N2 . Linkmenų 
bažnyčios apsidės 
fasadas. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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kurių viršutiniai kampai nukirsti; tarp langų, trikampio formos nedidelėje nišelėje 
patalpintas Krucifiksas. Fasadą pagyvina du apskriti ir stačiakampis viršutiniai 
langeliai su smulkiai sudalytais spalvotais stiklais. (N26) 

Interjere dominuoja aukšta centrinės navos erdvė, dengta trapecijos formos 
mediniu skliautu; šoninių navų lubos lygios, apkaltos lentomis. Navas skiria 
keturios poros medinių stačiakampio skerspjūvio piliorių, kurie remiasi į plačią 
profiliuotą trauką; pilioriai užbaigti profiliuotomis viršūnėmis ir pagyvinti skritulių 
formos iškiliais dekoro elementais – imituoja orderines kolonas. (N27) Centrinės 
navos viršutinė dalis apkalta horizontaliomis lentomis ir apjuosta profiliuotu 
karnizu. Prie antrosios piliorių poros, kairėje pusėje, priglausta medinė aštuonia-
kampė sakykla. Šoninių navų sienas skaido stori stilizuoti piliastrai, kartojantys 

N27. Linkmenų 
bažnyčios interjeras 
su trimis altoriais. 
201  m. A. Rupeikos
nuotr.

N28. Linkmenų 
bažnyčios interjeras – 
vaizdas į vargonų 
chorą. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.
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stulpų stilistiką; langus akcentuoja lenktų formų iškilūs sandrikai. Bažnyčioje yra 
trys mediniai, orderinių formų altoriai. Vargonų choras išsikiša į centrin  navą 
ir remiasi į paskutiniąją piliorių porą; choro sienelė aklina, apkalta vertikaliomis 
lentelėmis. Vargonai 11 balsų, su puošnių orderinių formų prospektu. (N28) 
Bažnyčios šoninių navų sienos tinkuotos ir dažytos, grindys medinės, dažytos. 
Interjere dominuoja orderinės formos, būdinga neobarokui stilistika ir nėra eks-
terjere vyraujančių griežtų geometrinių dalijimų. Bažnyčia istorizmo laikotarpio, 
originalių eklektinių formų. Jos išorėje derinamas akmens mūras su raudonų 
plytų detalėmis; fasadų kompozicijoje dominuoja trikampio motyvai, o interjere 
vyrauja neobarokui būdingos orderinės formos ir dekoro elementai. Paradoksas, 
bet Linkmenų bažnyčios interjerą būtų galima apibūdinti kaip ankstyvąjį pavyzdį 
(sukurtą carizmo laikotarpiu), atspindintį lietuviško „tautinio stiliaus“ paieškas. 

Sandėlis stovi šiaurės rytiniame tvoros kampe; jo šiaurinė ir rytų sienos 
sutampa su tvora. Sandėlis vientiso tūrio, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu 
šiferio stogu. Sienos sur stos iš sienojų, sukirstų į kertes, ir apkaltos horizontaliai 
lentomis, išsikiš  rąstų galai apdailinti dviejų krypčių įstrižomis lentelėmis; cokolis 
akmens mūro, aukštėjantis šiaurės rytų kryptimi. Pagrindinis (pietų) fasadas asi-

N29. Linkmenų 
šventoriaus sandėlis 
ir kryžius. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N 0. Linkmenų 
šventoriaus varteliai 
už apsidės. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.



283

I S T I A  A A I A  A I S  K U I A I

metriškas, su dvejomis durimis  dešinio-
sios platesnės, dvivėrės, apkaltos lentomis 
„eglute“, o antrosios – vienvėrės, apkaltos 
taip kaip pirmosios. Fasadas užbaigtas 
trikampiu skydu, kuriame yra nedidelis 
stačiakampis langelis, apjuostas plačiais 
lentų apvadais  su riestinėmis apatinėmis prikaltėmis, šoninėmis drožinėtais galais 
lentelėmis ir profiliuotomis viršutinėmis traukomis. (N29) Toks langelis yra ir 
šoniniame vakarų fasade. Sutampantys su tvora šiaurės ir rytų fasadai aklini, jų 
kampai apdailinti įstrižomis lentelėmis; šoninius fasadus juosia išsikiš  karnizai. 
Sandėlis lakoniškos etninės architektūros, kurią pagyvina įstrižų lentelių kampų 
apkalos ir langelių apvadai.

ventorius netaisyklingo daugiakampio plano, apjuostas akmens mūro tvora, 
užbaigta vienšlaičiu nuolydžiu į šventoriaus pus , išorėje tvorą remia kontraforsai. 
Šventoriaus reljefas kiek žemėja rytų kryptimi; tvoroje įrengti ketveri vartai. Pa-
grindiniai vartai, prie kurių nuo gatvės veda šlaite įrengti laiptai, – siauri, vienos 
angos, aprėmintos dviem kvadratinio skerspjūvio raudonų plytų stulpeliais; anga 
uždaroma viena ažūrine metalo varčia. Stulpelių viršų juosia trieilis plytų karnizas 
ir dengia keturšlaičiai skardos stogeliai. Prie I klebonijos sodybos veda antrieji, 
pagalbiniai vartai. Pagalbiniai (išlik  seni) vartai įrengti už apsidės fasado, priešais 
senąją kleboniją, stovėjusią į šiaur  nuo šventoriaus. Jų angą rėmina du kvadrati-
nio skerspjūvio, sumūryti iš raudonų plytų, tinkuoti stulpai, dengti keturšlaičiais 
skardos stogeliais; vartų anga uždaroma dvivėrėmis ažūrinėmis metalo varčiomis. 
(N30) Priešais šoninį vakarų fasadą įrengti dveji nauji (platūs ir siauri) vartai. 

N 1. Linkmenų šventoriaus stogastulpis skirtas 
šv. Kazimierui. 201  m. A. Rupeikos nuotr.

N 2. Linkmenų šventoriaus paminklas su 
Rūpintojėliu. 201  m. A. Rupeikos nuotr.
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Tvoroje iškirsti platūs dvivėriai vartai, matyt, skirti laidotuvių procesijoms; jų anga 
prie akmens mūro tvoros prijungta baltomis silikatinėmis plytomis ir uždaroma 
dvivėrėmis metalo varčiomis. Antrieji – siauri varteliai veda prie II klebonijos 
sodybos. Juos rėmina baltų silikatinių plytų stulpai, dengti keturšlaičiais skardos 
stogeliais. Šventoriaus pakraščiuose pastatyta nemažai smulkiųjų sakralinių statinių  
du stogastulpiai, du paminklai, du kryžiai ir yra du kapai. Vienas stogastulpis stovi 
dešinėje pagrindinių šventoriaus vartų pusėje. Jis pastatytas karalaičio Kazimiero 
500-ųjų mirties metinių proga. Visą stogastulpio aukštį užima labai meniškas, 
drožinėtas reljefas, vaizduojantis šv. Kazimierą – Lietuvos globėją; vienoje rankoje 
jis laiko kryžių, o kitoje – gėles. Virš dvišlaičio stogelio iškeltas ažūrinis kryžius – 
saulutė, o stogastulpio apačioje įrėžti metai  1484–1984. (N31) Antrasis stogastulpis 
pastatytas priešais rytinį šoninį bažnyčios fasadą, skirtas Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai. Jis su drožinėta moters figūra, dengtas labai aukštu dvišlaičiu stogeliu 
su ažūriniu kryžiumi – saulute; ant stogastulpio nurodyti metai  1387–1987. Netoli 
šio stogastulpio stovi paminklas su iškalta iš akmens Rūpintojėlio skulptūra; ant 
paminklo yra įrašas  „ŽUVUSIEMS T V N JE, MIRUSIEMS TREMT JE.“ (N32) Antras 
paminklas – ant stambaus akmeninio pagrindo iškelta balta Kristaus statula – skirtas 
Lietuvos tūkstantmečiui. Jis pastatytas šalia pagrindinių vartų, kairėje pusėje, su 
įrašu  „LIETUVOS VARDUI 1000 MET “. (N33) Du kryžiai stovi šiauriniame tvoros 
pakraštyje, tarp sandėlio ir vartų, esančių priešais apsid ; vienas kryžius senas, 
medinis, drožinėtas, o antrasis – juodo marmuro kryžius, iškeltas ant akmeninio 
pagrindo; greičiausiai jie stovėjo prie čia buvusių kapų, kurie sunyko. (N29) Pie-
tvakariniame šventoriaus kampe yra dviejų kunigų kapai. Už šiaurinės šventoriaus 
tvoros, aikštelėje, pastatytas akmuo su vč. M. Marijos statula ir įrašu  „ESAT 
MANO IRD .“ Paminklo šone pritvirtinta lentelė, kurioje įrašyta  „2010 VILNIAUS 
ARKIV SKUPIJA LINKMEN  V . TREJ B S PARAPIJA.“ (N34) 

Už šiaurinės šventoriaus tvoros linijos galu į Bažnyčios gatv  stovėjo senoji 
klebonija. Greičiausiai čia stovėjo kleboni-
ja, kuri 1940 m. sudegė45. 1782–178  m. 
bažnyčios vizitacijoje minima klebonija, 

N . Linkmenų 
šventoriaus paminklas, 
skirtas Lietuvos 
tūkstantmečiui. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

45 Linkmenų bažnyčios archyvas, duomenys iš bažnyčios 
inventoriaus, rašyto lietuvių kalba.
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stovinti prie bažnyčios kapinių. Ji sena, 
apipuvusi, su priemene, kurioje yra 
virtuvė, dengta skiedromis, su ketu-
riais langais. Iš priemenės patenkama 
į kambarį su žalia koklių krosnimi, 
alkierių (miegamąjį) ir šoninį kambarį. 
Antrasis trobesys – senas, su vienu mažu 
ir tri mis dideliais langais, dengtas skie-
dromis; prie jo pristatytas kambarys su 
prieangiu; kambaryje – koklių krosnis. 
Trečias pastatas – mokykla, statyta kle-
bono lėšomis, su trimis langais, dengta 
skiedromis; joje yra prieangis, baltas 
kambarys su koklių krosnimi, alkierius 
ir kamara. Buvo nauja ledainė, su kam-
barėliu, apšviestu vienu langu, dengta 
skiedromis. Stovėjo du nauji svirneliai, 
dengti skiedromis, o prie jų – senas 
svirnas, taip pat dengtas skiedromis. 
Toliau – didelis tvartas su diendaržiu, 
dengtas šiaudais, kuriame buvo įrengtos 
keturios naujos kiaulidės ir arklidė. Bra-
voras ir pirtis jau perstatyti ir padidinti, 
dengti naujomis skiedromis. Pastatyta nauja sūrinė – karkasinės konstrukcijos – ant 
keturių stulpų, lentų sienomis, dengta skiedromis. Kiek atokiau stovėjo trys senos 
daržinės ir kluonas. Trys senos nedidelės trobelės, pastatytos be fundacijos klebonijos 
žemėje, buvo skirtos špitolei; jose gyveno trys vyrai ir keturios moterys46.

Linkmenų bažnyčios archyve saugomi lenkų ir lietuvių kalbomis surašyti 
inventoriai, kuriuose išvardinti bažnyčiai priklausantys pastatai. Greičiausiai len-
kų k. rašytas inventorius dar prieš 19 0 m. (neminimi sudeg  pastatai), lietuviškas 
rašytas kiek vėliau, nes jame neaprašoma, kokie buvo 1940 m. sudeg  pastatai 
(jie tik minimi). Prieš Antrąjį pasaulinį karą bažnyčiai, be klebonijos (ji 1940 m. 
sudegė), priklausė tarnų namas, parapijos namai ir keli ūkiniai trobesiai. Klebonija 
buvo statyta 1856 m. iš pušies medienos, ant mūrinių pamatų, dengta šiaudais. 
1902 m. perstatyta, buvo 20,0 10,0 m dydžio, dengta gontais, apkalta lentomis 
ir geltonai dažyta. Joje buvo trys kambariai ir prieangis su keturiais stulpeliais. 
1923 m. klebonija 8 m pailginta; toje dalyje buvo koridorius, kurio vienoje pusė-
je – švediška krosnis, o kitoje – sandėliukas ir du miegamieji. Klebonijoje buvo 
15 durų ir 18 langų47. Vargonininko namas (vad. bažnyčios tarnų namas), statytas 
1909 m., buvo sur stas iš pušies medienos, dviejų galų, su akmens mūro pamatais; 
18,5 6 5 m dydžio, dengtas gontais ir 
šiaudais; abiejuose jo galuose stovė-
jo duonkepės ir krosnelės; jame buvo 
10 langų48. Minimas šiam namui pri-
klausantis tvartelis, 18,5 6 5 m dydžio, 

N . Linkmenų parapijos paminklas. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

46 Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783, p. 135–136.
47 Linkmenų bažnyčios archyvas, duomenys iš lenkų k. 
rašyto inventoriaus.

48 Ten pat, duomenys iš abiejų inventorių (lietuvių 
ir lenkų k.).
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su trimis skyriais, 1933 m. dengtas 
šiaudais; trobesio fizinė būklė vidutinė, 
statybos metai nežinomi49. Lietuvių kal-
ba surašytame bažnyčios inventoriuje 
minimas medinis pastatas, dengtas šiau-
dais, 18,5 6,5 m dydžio, bet nurodyti 
matmenys aršinais (matyt, rašoma apie 
tą patį ūkinį trobesį). Stovėjo beveik 
naujas medinis svirnas, dar nebaigtas, 
13,0 6,0 m dydžio, su akmens mūro 
rūsiu. Lenkų k. rašytame inventoriuje 
pateiktos apie šį svirną išsamesnės ži-
nios  rašoma, kad jis su akmens mūro 
pamatais, trijų skyrių ir tik pirmajame 
yra įrengtos grindys, o 1934 m. dalis 
stogo dengta šiaudais. Duomenys apie 
kitus pastatus (taip pat lenkų k.) pateik-
ti išsamiau. Pirtis – medinė, 6,0 4 5 m 
dydžio, trijų skyrių, su trejomis durimis, dengta gontais. Tvartai su diendaržiu, 
keliais skyriais ir patalpa vežimams buvo statyti 1899 m., iš pušies medienos, su 
mažu mūro pamatu, dengti šiaudų stogu, 22,0 16,0 m. dydžio; jų dalys, skirtos 
arklidei ir vištidei, buvo su lubomis, o kitos (keturios kiaulidės) – be lubų. Kluonas 
sur stas 1899 m., iš pušies medienos, ant žemo mūro pamato, 22,0 12 0 m dy-
džio, apgriuv s, kiauru šiaudų stogu, su trejomis durimis. Medinė daržinė, dengta 
šiaudais, 22,0 6,5 m dydžio, su trejomis durimis; prie jos priglausta antra daržinė, 
dengta tuo pačiu stogu. Dar minimi Liaudies namai, sur sti iš pušies medienos, 
statyti klebono pastangomis ir parapijiečių lėšomis. Jie 22,0 11,0 m dydžio, su dviem 
prieangiais, dengti gontais, dar neužbaigti; viename gale – didelė salė ir scena (joje 
yra suflerio kabina) su grindimis ir lubomis. Kitame pastato gale nėra nei grindų, 
nei lubų; rūsys sumūrytas iš akmenų, o namo viršuje yra dvi salkos. Sodyboje 
stovėjo cementinis šulinys su medine svirtimi. Sodas ir daržai buvo neaptverti50. 
Dar du pastatai yra aprašyti tik lenkų k. sudarytame inventoriuje. Tai – senas 
svirnas ir ledainė, kuri 1940 m. sudegė. Svirnas buvo medinis, 5,5 4,0 m dydžio, 
su vienomis durimis ir lubomis; viena jo pusė dengta gontais, o kita 1933 m. 
uždengta šiaudais. Ledainė 6,0 4,0 m dydžio, su vienomis durimis, 1933 m. dengta 
šiaudais; ji su akmens mūro rūsiu ir medine, sena viršutine dalimi51. 

Dabar Li¹kmenyse yra dvi klebonijos sodybos. I klebonijos sodyba įkurta į 
šiaurės rytus nuo šventoriaus, rytinėje Bažnyčios gatvės pusėje. Namas stovi prie 
gatvės, šonu į ją, o sklypo gilumoje pastatytas ūkinis trobesys. Namas (klebonija) 
vieno aukšto, dviejų galų, sudėtinio tūrio, su dviem priestatais. Jis buvo sur stas iš 
sienojų, o dabar jo sienos apmūrytos baltomis silikatinėmis plytomis, netinkuotos; 
dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Planas 
sudalytas išilgine ir skersinėmis sie-
nomis, patalpos pereinamos. (17 pav.) 
Pagrindinis fasadas asimetriškas, su 

49 Ten pat, žinios iš lenkų k. rašyto inventoriaus.
50 Ten pat, duomenys iš abiejų inventorių (lietuvių 
ir lenkų k.).

51 Ten pat, žinios iš lenkų k. rašyto inventoriaus.

17 pav. Linkmenų I klebonijos planas. 
Sudarė A. Rupeika
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N 5. Linkmenų  
I klebonijos pagrindinis 
fasadas. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N . Linkmenų I 
klebonijos sodybos 
ūkinis trobesys. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N 7. Linkmenų II 
klebonijos sodyba 
su trimis pastatais. 
201  m. A. Rupeikos
nuotr.
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vienšlaičiu prieangiu ir plačiais sta-
čiakampiais langais šonuose; prieangio 
durys medinės, dvivėrės. (N35) Šoninia-
me kiemo fasade yra antrasis prieangis 
ir trys langai. Galiniai fasadai užbaigti 
trikampiais skydais; šiaurės fasadas akli-
nas, be langų, o pietiniame yra du platūs 
stačiakampiai langai ir mažesnis langas 
skyde. Pastatas pakeistas ir prarado 
autentiškumą. kinis trobesys nutol s į 
šiaurės rytus nuo namo. Jis sudėtinio 
tūrio – su dviem vienšlaičiais priestatais 
prie galinių fasadų, stačiakampio plano, 
dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos 
sur stos iš sienojų, sukirstų į kertes. 
Pagrindiniame fasade yra dvejos durys, 
o kairiajame šone – lentomis užkaltas langas. Trobesys senas, nugyventas. (N36) 
 pietus nuo ūkinio trobesio yra šulinys.

II klebonijos sodyba įsikūrusi pietvakarinėje šventoriaus pusėje. Joje stovi 
namas ir du ūkiniai trobesiai. (N37) Namas (klebonija) monumentalaus sudėtinio 
tūrio, vienaukštis, dvigalis, su galiniu priestatu, dengtas dvišlaičiu stogu. Kle-
bonija buvo sur sta iš sienojų; dabar medinės sienos apmūrytos baltomis sili-
katinėmis plytomis, netinkuotos; dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Planas dviem 
skersinėmis sienomis sudalytas į dvi puses, su plačiu koridoriumi tarp jų; abi 
pusės suskaidytos pertvaromis į tris pereinamas patalpas; prie galinės sienos, 
fasado kampe, pristatytas uždaras prieangis. (18 pav.) Pagrindinis šiaurės fasa-
das simetriškas, su įgilintu portalu ir plačiais stačiakampiais, trieiliais langais 
šonuose; durys dvivėrės, medinės, su įstiklinta dalimi. (N38) Galinis vakarų 
fasadas taip pat simetriškas, su trimis stačiakampiais langais  vidurinis – platus, 
o šoniniai siauresni, dvieiliai; trikampio skydo vidurinėje dalyje yra platus po-
rinis stačiakampis langas, o kampuose – maži trikampiai langeliai. Tokie langai 
ir langeliai buvo ir antrojo galinio (rytų) fasado skyde; dabar vietoje dešiniojo 
mažo trikampio langelio iškirsta stačiakampė anga. Šoninio pietų fasado langai 
taip pat skirtingo dydžio  du dešinieji platūs, o kairiosios pusės – siauresni. 
Klebonijos architektūra pakitusi ir prarado autentiškumą. Abu ūkiniai pastatai 
pagrindiniais (šoniniais) fasadais atgr žti į namą ir į sodybos kiemą.  vakarus 
nuo namo, statmenai jam stovi pirmasis ūkinis pastatas. Jis sudėtinio tūrio, „T“ 
raidės plano, dengtas dvišlaičiais šiferio stogais; sienos sumūrytos iš baltų sili-
katinių plytų. Pagrindinis vakarų fasadas su dviem plačiais vartais ir dvejomis 
durimis. Tarp namo ir mūrinio trobesio stovi šulinys. Antrasis ūkinis trobesys 
stovi atokiau nuo namo. Jis vientiso tūrio, medinis, dengtas dvišlaičiu šiferio 
stogu. Matyt, trobesys buvo perstatytas; dabar jo architektūra pakitusi, panaši 
į gyvenamojo namo.

18 pav. Linkmenų II klebonijos planas. 
Sudarė A. Rupeika



289

I S T I A  A A I A  A I S  K U I A I

Linkmenyse dabar yra trejos kapinės  senosios ir dvejos naujos. Senosios 
kapinės 1899 m. aptvertos akmenų mūro tvora52, užbaigta vienšlaičiu nuolydžiu 
į kapinių vidų. Pagrindiniai vartai sumūryti iš raudonų plytų, netinkuoti. Plačią 
angą rėmina stori stulpai, sujungti kylinės arkos formos antstatu su viršuje kylan-
čiu ažūriniu kryžiumi; tarp stulpų pritvirtintos dvivėrės ažūrinės metalo varčios. 
Vartai – „plytų stiliaus“, istorizmo laikotarpio statinys. (N39)

Linkmenyse buvo dvi medinės sinagogos. Viena sinagoga stovėjo Parko ir 
Priemiesčio gatvių sankirtoje, atokiau nuo gatvių, šalia upės, o antroji – į pie-
tus nuo jos – tarp Parko ir Liepų gatvių. Pasakojama, kad viena sinagoga buvo 
didelė (dviejų aukštų); ji 1922 m. išardyta ir pastatyta nauja sinagoga53. Išliko 
vienos sinagogos apmatavimai, kuriuos 1904 m. atliko E. Ruminovas54. Matyt, gy-
venamasis namas buvo remontuojamas 
ir pritaikytas maldos namams. Atlikti 
apmatavimai ir parodyti pakeitimai  
krosnių vietos, naujos – pakeltos moterų 
skyriaus lubos, vietoje lango įrengtas 

N 8. Linkmenų II 
klebonija. 201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

N 9. Linkmenų 
senųjų kapinių vartai. 
201  m. A. Rupeikos 
nuotr.

52 Linkmenų bažnyčios ar chyvas, duomenys iš abiejų 
bažnyčios inventorių (lietuvių ir lenkų k.).

53 Informacija gauta iš vietinio 90 m. gyventojo 
Antano Kordelio.

54 LVIA, f. 382, ap. 2, b. 1307, l. 5.
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atsarginis išėjimas šoniniame fasade. 1905 04 25 Vilniaus gubernijos valdyba iš-
siuntė Statybos skyriui pranešimą, kuriame rašoma, kad 72 Linkmenų gyventojai 
žydai prašė leidimo atidaryti miestelyje antrąją religin  mokyklą. Minima, kad 
namas pastatytas Leibos Fridmano sklype ir pritaikytas religinei mokyklai. Ati-
daryti maldos namus bus galima patikrinus, ar patalpos įrengtos ir pritaikytos 
pagal pateiktus brėžinius, kuriuos turės patvirtinti gubernijos valdybos statybos 
skyrius. Patalpas apžiūrėjo (kartu su apskrities pristavu ir dviem kviestiniais) ir 
aktą 1906 08 03 parengė Vilniaus gubernijos valdybos statybos skyriaus jaunesnysis 
inžinierius Fofanovas. Jis pažymėjo, kad medinė religinė mokykla pastatyta tvirtai, 
bet vietoje numatytų dviejų krosnių pastatyta tik viena, o visa kita – padaryta 
taip, kaip numatyta projekte. Apmatavimus peržiūrėjo Vilniaus gubernijos valdybos 
statybos skyrius ir 1906 08 16 pakeitimus patvirtino. 

Brėžinyje pateikti du sinagogos fasadai, du pjūviai ir du planai; situacijos 
plane parodytas ir aplinkinių sklypų užstatymas ir artimiausia – Vilniaus gatvė. Iš 
brėžinių galima spr sti, kad sinagoga (ji vadinama žydų religine mokykla) buvo 
žieminė (šildoma) – skirta kasdienėms Šventojo Rašto studijoms (matyt, antroji 
sinagoga buvo vasarinė, t. y. nešildoma, kurią lankydavo tik šeštadieniais – per 
šabą ir švenčių dienomis). Ji stovėjo miestelio centre, prie Turgaus aikštės, apsupta 
žydų namų. Sklypas, kuriame stovėjo sinagoga, ribojosi su upeliu, ištekančiu iš 
ežero. Sinagoga buvo vientiso tūrio, vieno ir dviejų aukštų, dengta pusvalminiu 
stogu. Stačiakampį planą į tris dalis skaidė dvi skersinės sienos. Didžiausias, arti-
mas kvadratui plotas – aukšta vyrų maldų salė; jos centre, tarp keturių stulpelių 
įrengta bima – Šv. Rašto skaitymo vieta su staleliu, o prie rytų sienos pastatytas 
stačiakampio plano aron kodešas – Šv. Rašto laikymo vieta, paaukštinta dviem 
laipteliais. Vyrai į maldų sal  patekdavo per šoniniame pietų fasade įrengtas 
kairiąsias duris ir prieangį, iš kurio į maldų sal  vedė dviejų pakopų laipteliai; 
buvo naujai suprojektuotas ir atsarginis išėjimas tiesiai iš salės – antrojo šoninio 
fasado vidurinėje dalyje. Prie maldų salės glaudėsi dvi vyrams skirtos patalpos  
prieangis ir studijų kambarys, virš kurių antrajame aukšte buvo įrengtos galeri-
jos moterims.  galerijas ir į siaurą koridorių, kuriame buvo įrengti laiptai, vedė 
galinio vakarų fasado durys ir dešiniosios šoninio fasado durys (šie du įėjimai 
skirti tik moterims). Moterų patalpas dengė naujas išlenktas lubų skliautas, nuo 
vyrų salės galerijas skyrė sienutė su paliktomis joje angomis. Fasaduose atsispindi 
sinagogos plano struktūra ir patalpų paskirtis  aukštais langais išskirta vyrų maldų 
salė, o šoniniuose fasaduose yra dviaukštis dalijimas ir antraeilė patalpų paskirtis 
akcentuota skirtingais pirmojo ir antrojo aukštų langais. Galinis rytų fasadas, prie 
kurio sienos pastatytas aron kodešas, – su plačia aklina siena ir šoniniais aukštais 
langais, su segmentinėmis sąramomis; juos rėmina puošnesni apvadai, paryškinti 
apatinėmis traukomis su gembėmis ir viršutiniais tiesiais sandrikais. Šoniniame 
fasade vienaukštė vyrų salės erdvė akcentuota tokiais pat aukštais langais, paro-
dytos dvejos (vyrų ir moterų) durys, virš kurių išdėstyti maži moterų galerijas 
apšviečiantys stačiakampiai langeliai su tiesiais apvadais. (19 pav.) Projektuojant 
sinagogas, dažnai vyrų maldų salės grindis įgilindavo – taip siekiant patalpą 
paaukštinti. Linkmenų sinagogoje daryta atvirkščiai  kadangi ji suprojektuota 
neaukšta – matyt, griežtai laikytasi statybos reikalavimų, kad sinagogos aukščiu 
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19 pav. Linkmenų 
sinagogos projektas. 
LVIA, f. 82, ap. 2, 
b. 1 07, l. 5.

N 0. Linkmenų 
senosios žydų kapinės. 
201  m. 
A. Rupeikos nuotr.

negali išsiskirti iš aplinkinių pastatų, – buvo įgilinta ne salė, bet dviaukštė pastato 
dalis ir lubų skliautu paaukštintos moterų patalpos. Linkmenų sinagoga – būdin-
gas mažųjų, žieminių istorizmo laikotarpio sinagogų pavyzdys – su aiškia plano 
struktūra ir logiškais fasadų dalijimais, kurie parodo pastato paskirtį, kurią galima 
nuspėti tik iš fasadų kompozicijos; fasadų išorėje nėra sinagogas simbolizuojančių 
judaizmo ženklų – šešiakampės Dovydo žvaigždės ar Dekalogo. Nepavyko rasti 
duomenų, kokia buvo antroji Linkmenų sinagoga.

Žydų kapinės įkurtos šiauriniame miestelio pakraštyje, ant kalvos, ir aptver-
tos akmens mūro tvora; yra ažūrinių metalo vartų liekanos. Aplinka be želdinių. 
Kapinių paminklai išvartyti. (N40)

Išvados
Apibendrinant reikia konstatuoti, kad svarbiausi Saldutiškio krašto kultūros 

paveldo objektai – trys katalikų bažnyčios. Anksčiausiai įkurta buvo Linkmenų 
parapija, o Saldutiškio ir Kirdeikių – įsteigtos tik tarpukariu, todėl šiame krašte 
dominuoja tarpukario laikotarpio sakraliniai pastatai ir klebonijų sodybų trobesiai. 
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Seniausia – Linkmenų bažnyčia, statyta I  a. pab., istorizmo laikotarpiu. Kitos 
dvi bažnyčios statytos tarpukariu, projektuotos to paties inžinieriaus, tačiau jų 
architektūros formos yra skirtingos. Saldutiškio bažnyčia pasižymi tuo, kad pastatyta 
ant I  a. vid. (romantizmo laikotarpiu) sumūryto cokolio; jos eksterjero medinė 
dalis ir interjeras yra vientisų modernizuotų neobaroko formų. Kirdeikių bažnyčia – 
modernizuotų neogotikinių formų. Ji suprojektuota labai panaši į medin  vienbokšt  
Budri  (Kretingõs r.) bažnyčią, kuri taip pat yra su išsikišusiu plačiu prienaviu 
ir trilapių arkų langais. Panašių architektūros elementų turėjo ir sudegusi medinė 
Pakalni  (Utenos r.) bažnyčia. Šių trijų bažnyčių architektūroje galima įžvelgti ir 

 a. pr. kurortų medinėms viloms būdingas formas ar detales  dviplanius priekinius 
fasadus, nedidelius, laužytų formų bokštelius, dekoratyvius, smulkiai suskaidytus, 
vainikuojančius fasadų skydus, su iliuzine fachverko imitacija. Pastatyta Kirdeikių 
bažnyčia kiek skiriasi nuo projekto – tapo dvibokšte, išnyko dekoratyvus prieki-
nio fasado skydas, tačiau jos architektūra liko modernizuotų neogotikinių formų 
ir išsiskiria akcentuotu dviplaniu pagrindiniu fasadu. Linkmenų bažnyčios išorėje 
derinamas akmens mūras su raudonų plytų detalėmis ir mediniais sienų intarpais. 
Eksterjeras pasižymi originaliomis eklektinėmis formomis ir išsiskiria skirtinga 
visų fasadų kompozicija bei langų įvairove  pagrindiniame – dominuoja griežtos 
horizontalios traukos su trikampio motyvais, šoniniuose – derinamos vertikalios 
piliastrų linijos su viršutiniais apskritais langais, o apsidės fasade pastebima nišų 
ir langų formų įvairovė. Bažnyčios interjeras vientisesnis, be būdingų fasadams 
griežtų geometrinių linijų ir trikampio motyvų; jame dominuoja modernizuotos 
neobaroko formos ir stilizuoti orderio elementai. Saldutiškio ir Linkmenų bažnyčių 
bendras bruožas – interjere vyraujančios neobarokui būdingos orderinės formos.

Saldutiškio krašte, be katalikų bažnyčių, būta ir sinagogų. Išliko tik medinė 
Saldutiškio sinagoga, tačiau jos architektūra pakitusi. Linkmenyse stovėjo dvi sina-
gogos. Liko vienos sinagogos apmatavimo brėžiniai, iš kurių galima spr sti, kad 
ji buvo žieminė, nedidelio tūrio, vieno ir dviejų aukštų, su moterų galerijomis, 
nesudėtingos architektūros.

Apžvelgiant trijų parapijų klebonijų trobesių architektūrą, tenka pripažinti, kad 
senųjų autentiškų trobesių ar jų fragmentų beveik neišliko. Daugiausia jų galima 
aptikti Kirdeikiuose. Autentiškas tūris ir kai kurie langai su senais apvadais liko 
vadinamosios Kirdeikių špitolės fasaduose. Galima tik numanyti, kad suremontuo-
tos ir naujai lentelėmis apkaltos Kirdeikių klebonijos tūris išliko panašus į buvusį. 
Mažiausiai pokyčių patyrė mediniai Kirdeikių parapijos namai (atmetant silikatinių 
plytų priestatą), kurių architektūra reprezentuoja tarpukario laikmečiui būdingą 
stilistiką. Senas medinis ūkinis trobesys stovi Linkmenų I klebonijos sodyboje. 

Iš smulkiųjų sakralinių objektų reikėtų išskirti originalią, iš akmenų ir me-
talo jungčių suformuotą Saldutiškio šventoriaus tvorą – simbolizuojančią rožančių, 
ir dvi medines šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Antano skulptūras. Sena akmenų 
mūro tvora juosia Linkmenų šventorių ir kapines – su „plytų stiliaus“ vartais. Kir-
deikių ir Linkmenų bažnyčių šventoriuose stovi meniškai drožinėtų koplytstulpių, 
stogastulpių ir kryžių.

Taigi Saldutiškio krašto sakralinis kultūros paveldas nėra senas, tačiau pa-
sižymi stilistine formų įvairove.
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Kovotojas dėl lietuvybės kun. Silvestras Gimžauskas 
Kazys Misius

Jaunystės ir mokymosi metai 

Silvestras Gimžauskas yra pirmas lietuvių atgimimo šviesulys Vilniaus vys-
kupijoje, sužib s dar iki „Aušros“ pasirodymo. Iš žmonių atsiminimų ir Li¹kmenų 
bažnyčios archyvo dokumentų Paulius Subačius nurodo, kad Silvestro Gimžausko 
senelis Stanislovas Gimžauskas su žmona Marija (mergautinė pavardė Čepulytė) 
valdė jiems skirtos apie pusantro valako (apie 32 ha) valstybinės žemės. Kaip žinia, 
valstiečiai iki baudžiavos panaikinimo (1861 m.) žemės nuosavybės negalėjo turėti. 
Stanislovo ir Marijos šeimoje užaugo duktė Agota, sūnūs Justinas ir Liudvikas. 

1843 m. poeto Silvestro tėvas Liudvikas Gimžauskas 
susituokė su Marijona Vaitkevičiūte iš Salÿ kaimo. Jiems 
vėliau atiteko tėvo Stanislovo ūkis. 1845 m. spalio 1 (13) d. 
Liudviko ir Marijonos šeimoje gimė pirmas sūnus, pakrikš-
tytas Silvestru. Be Silvestro, šeimoje užaugo dar trys sūnūs 
ir dvi ar trys dukros1. 

Tėvai nutarė vyriausiąjį sūnų Silvestrą leisti į mokslus. 
P. Subačius mano, kad S. Gimžauskas mokėsi Linkmenų 
parapinėje mokykloje, tačiau abejotina, ar tokia mokykla po 
1850 m. Linkmenyse veikė. Kur jaunasis Silvestras sėmėsi 
pradinio mokslo žinių, lieka neaišku. Literatūroje nurodoma 
ir pats S. Gimžauskas tarnybos lape rašo, kad 1857 m. įstojo 
į Švenčioniÿ gimnaziją. Tačiau Vilniaus gubernijos atmintinės 
teigia, kad 1857–1860 m. Švenčionyse buvo apskrities bajorų 
mokykla, kuri 1861 m. pertvarkyta į gimnazija, o 1868 m. – į 
dviklas  apskrities mokyklą2. 

Išeitų, kad Silvestras įstojo į Šven-
čionių apskrities dvarininkų mokyklą. 
Kadangi toje mokykloje nebuvo dės-
toma lotynų kalba, 1860 m. perėjo į 

1 Subačius P. Silvestro Gimžausko kelias į tautinį 
sąjūdį, Literatūra, t. 32 (1), Vilnius, 1990, p. 4.

2 Ten pat, p. 5; 1885 m. kun. S. Gimžausko tarnybos 
lapas, LVIA, f. 604, ap. 5, b. 5028, l. 1; амятная
кни ка иленской губернии на г.

Kunigo S. Gimžausko 
gimtoji sodyba 
Kirdeikiuose apie 
19 9 m. Žilėnas A. 
Kelias, p. 19

Silvestras Gimžauskas. 
Tumas J. Lietuvių 
literatūros paskaitos 
(įklija).
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Daugpilio realin  gimnaziją. Tikėtina, kad mokėsi pavyzdingai, 
nes baig s 5 klases 1862 m. gegužės 25 (birželio 6) d. gavo 
pagyrimo raštą. Baig s 6 klas , 1863 m. įstojo į Vilniaus ku-
nigų seminariją. Kun. J. Tumas teigia, kad į seminariją įstojo 
1862 m. S. Gimžauskas 1865 m. birželio 18 (liepos 1) d. pra-
šyme Vilniaus kunigų seminarijos rektoriui rašo, kad 1863 m. 
įstoj s į kunigų seminariją, tačiau 1864 m. iš jos pašalintas, 
nes stojimui į seminariją pavėluotai gav s civilinės valdžios 
leidimą. Todėl prašo jį vėl priimti į seminariją. Deja, Vilniaus 
gubernatorius S. Gimžausko į seminariją neleido priimti. 
1865 m. liepos 27 (rugpjūčio 8) d. S. Gimžauskas dokumen-
tus atsiėmė. 1864 m. Vilniaus gubernatoriaus reikalavimu iš 
kunigų seminarijos reikėjo pašalinti 15 klierikų, kurių sąraše 
buvo ir S. Gimžauskas. Priimtų klierikų registracijos žurnale 
1862–1865 m. S. Gimžausko pavardės nėra3. 

1866–1871 m. rusų valdžia į Vilniaus kunigų semina-
riją naujų klierikų neleido priimti. Tai pažymėta ir klierikų 
registracijos žurnale. Tiek Švenčionių apskrities bajorų mokykloje, tiek Daugpilio 
gimnazijoje vyravo lenkiška dvasia, nors buvo dėstoma ir rusų kalba. Kaip tokiomis 
nepalankiomis lietuvybei sąlygomis jaunajam Silvestrui kilo tautinis susipratimas 
ir meilė gimtajai kalbai, savo liaudžiai, galima tik spėlioti. Neaišku, kada S. Gim-
žauskas ėmė savarankiškai lavintis, skaityti lietuviškas knygas, domėtis garbinga 
Lietuvos praeitimi, tautosaka. Galima manyti, kad po 1863 m. S. Gimžauskas jau 
užrašinėjo tautosaką Kirdeikiuose. 1871 m. S. Gimžauskas S. Vargomačio slapy-
vardžiu pasiuntė Rusijos Imperatoriškai mokslų akademijai rankraštį apie savo 
apylinkės šnektą. Apie 1872 m. sudarytame Jano Karlovičiaus aplanke yra ir 
12 Silvestro Gimžausko užrašytų Kirdeikių kaimo sakmių, kurios aptariamos šio 
leidinio Tautosakos skyriuje. Moksliniame leidinyje („Tauta ir žodis“, kn. 1, 1923, 
p. 128) paskelbti trys S. Gimžausko užrašyti Linkmenų apylinkės padavimai. Apie 
1875–1879 m. parengto kalbinio pobūdžio rankraštis, iš kurio minėti padavimai 
neišliko. Rankraštis vadinosi „Žodžiai iš gyvos kalbos lietuvių linkmeniškių“.

1865 m. valdžiai neleidus S. Gimžauskui stoti į kunigų seminariją, jaunuo-
liui reikėjo pasirinkti, kaip toliau gyventi. Žinoma, valdiška tarnyba jo negalėjo 
vilioti. Be to, lietuviai tokiose tarnybose buvo nepageidaujami. Tikėtina, kad kiek 
apsiprat s su rusų valdžios draudimu mokytis kunigų seminarijoje ir pagyven s 
namuose, Silvestras ėmė galvoti apie vaistininko profesiją. Pats kun. S. Gimžaus-
kas savo ranka 1885 m. surašytame 
tarnybos lape teigia, kad 1863 m. baig s 
gimnaziją, iki 1874 m. dirbo farmacijoje. 
Klierikų registracijos žurnale užrašyta, 
kad, be gimnazijos, dar baigė mokslus 
Sankt Peterburgo medicinos-chirurgijos 
akademijoje ir 1872 m. balandžio 21 
(gegužės 3) d. gavo vaistininko padėjėjo 
diplomą4. Kiek laiko mokėsi minėtoje 

3 Tumas J. Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiama-
sis laikas. Aušrininkų grupė, Kaunas, 1924, p. 244; 
1865 06 18 S. Gimžausko prašymas vėl priimti 
į Vilniaus kun. seminariją ir gautas atsakymas, 
MAVB, f. 342–11980, 11915; reikalaujamų pašalinti 
klierikų sąrašas, ten pat, b. 11661; 1845–1897 m. 
klierikų registracijos žurnalas, ten pat, b. 17071. 

4 1885 m. kun. S. Gimžausko tarnybos lapas, LVIA, 
f. 604, ap. 5, b. 5028, l. 1; 1845–1897 m. klierikų 
registracijos žurnalas, MAVB, f. 342–17071.

Kunigas S. Gimžauskas  
apie 1892 m.  
Merkys V. Tautiniai 
santykiai Vilniaus  
vyskupijoje  
1798–1918 m., p. 1
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akademijoje, kada ir kurioje vaistinėje S. Gimžauskas dirbo, nepavyko sužinoti. 
ra teiginių, kad vaistininko padėjėjo egzaminus laikė eksternu. 

Kun. Jonas Totoraitis bene pirmas parašė, kad 1875 m. ruošdamasis vykti į 
universitetą studijuoti farmaciją ir siekti vaistininko diplomo, S. Gimžauskas užsuko 
pas kurso draugą, tuomet jau dirbusį Vilniaus kunigų seminarijos rektoriumi kun. 
Motiejų Harasimavičių. Rektorius prisiminė didelės doros, sąžiningą, gabų, gero 
būdo klieriką ir pasiūlė vėl stoti į Vilniaus kunigų seminariją. Silvestras sutiko 
ir 1875 m. lapkričio 22 (gruodžio 4) d. buvo priimtas į antrą seminarijos kursą. 
Taip teigia ir kun. J. Tumas. ra išlik s Vilniaus kunigų seminarijos rektoriaus 
pranešimas vyskupijos kurijai, kad lapkričio 12 (24) d. gavus Vilniaus gubernato-
riaus sutikimą, o po trijų dienų ir Vilniaus vyskupijos valdytojo leidimą, lapkričio 
22 d. vaistininko padėjėjas 30 metų S. Gimžauskas priimtas į kunigų seminariją5. 

Vėl priimtas į kunigų seminariją S. Gimžauskas jau gerai žinojo tiek Lietuvos 
istoriją, tiek nusipelniusius lietuvių raštijai ir jos literatūrai asmenis. Dar 1870 m. 
Leipcige atskira knygele išspausdinta jo 16 puslapių satyrinė poema prieš girta-
vimą „Linkmenės“. Toje poemoje minimi 13 senosios lietuvių raštijos darbuotojų  
Jonas Bretkūnas, Kristijonas Donelaitis, Mikalojus Daukša, Konstantinas Sirvydas, 
Liudvikas Rėza, Antanas Strazdas, Dionizas Poška, Ambraziejus Pabrėža, Laukys 
(Simonas Daukantas) ir kt. Domėtis lituanistika nebuvo paprasta. Lietuviškos spaudos 
nerusiškomis raidėmis draudimo metais senos lietuviškos knygos buvo retenybė. 

Apie klieriko S. Gimžausko išpru-
simą liudija ir šis jo darbas. Rokiškio ir 
Obelių dvarų savininkas grafas Reinol-
das Tyzenhauzas buvo lojalus lietuvių 
kultūrai. Gyvendamas Vilniuje, R. Ty-
zenhauzas 1876 m. pradžioje paprašė 
Žemaičių kunigų seminarijos Kaune 
rektoriaus surasti tarp klierikų vertė-
ją, galintį išversti iš lotynų į lietuvių 
kalbą Franco Jozefo Haidno oratoriją 
„Pasaulio sutvėrimas“, Volfgango Ama-
dėjaus Mocarto „Te Deum“, R. Fiurerio 
mišių ir kitų kūrinių tekstus. Kaune 
tokių tekstų išversti niekas nesutiko. 
Todėl R. Tyzenhauzas tuo pačiu reikalu 
kreipėsi į Vilniaus kunigų seminarijos 
rektorių. Rektoriaus įpareigotas vertimo 
ėmėsi klierikas S. Gimžauskas. Lietuviš-
kai tekstą jis vertė eilėmis. Prie išversto 
teksto gaidas pritaikė jo draugas Ja-
nas Kurčevskis, vėliau žymus Vilniaus 
vyskupijos istorikas, kapitulos prelatas. 
Versti S. Gimžauskas pradėjo 1876 m. 
gruodį, o baigė 1877 m. pavasarį. Kai 
vertimas buvo baigtas, R. Tyzenhauzas 

5 Totoraitis J. Kun. Silvestras Gimžauskas, Ateities 
spinduliai, 1916, nr. 2–3, p. 86–87; 1875 11 28 Vil-
niaus kunigų seminarijos raštas vyskupijos kurijai, 
LVIA, f. 604, ap. 5, b. 1666, l. 1.

S. Gimžausko lydraštis kurijai apie siunčiamą į 
rusų kalbą išverstą savo knygel , LVIA, f. 0 , 
ap. 5, b. 2 29
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pasikvietė į savo namus Vilniuje, Trakų gatvėje, lietu-
viškai mokančius klierikus. Klierikų choras lietuviškai 
pagiedojo tas kompozicijas. R. Tyzenhauzui viskas 
patiko. 1878 m. birželį Obeliuose įvyko oratorijos „Pasaulio sutvėrimas“ premjera 
lietuvių kalba. Ta oratorija Obeliuose sugiedota ir per vyskupo Aleksandro Be-
resnevičiaus vizitaciją 1880 m.6 

Kadangi buvo neaiškus tolesnis Vilniaus kunigų seminarijos likimas, grė-
sė uždarymas, nebaig s viso jos kurso S. Gimžauskas kartu su kitais klierikais 
1876 m. lapkričio 11 (23) d. Žemaičių vyskupo Aleksandro Beresnevičiaus buvo 
įšventintas kunigu7. 

Nuo 1877 m. rugsėjo pasiųstas studijuoti Sankt Peterburgo dvasinėje akade-
mijoje. Ten jis susipažino su tautiškai 
susipratusiais lietuviais Petru Kriaučiū-
nu ir Kazimieru Jauniumi. Deja, miesto 
prie Nevos klimatas silpnos sveikatos 
kun. S. Gimžauskui nebuvo palankus. 

Kun. S. Gimžausko išleistų 
knygelių viršeliai

6 Totoraitis J. Kun. Silvestras Gimžauskas, Ateities 
spinduliai, 1916, nr. 2–3, p. 87; Jurkštas V. J. Haidno 
oratorija Obeliuose, Gimtasis kraštas, 1969, nr. 31.

7 1885 m. kun. S. Gimžausko tarnybos lapas, LVIA, 
f. 604, ap. 5, b. 5028, l. 1.
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1878 m. geguž  Kitatikių dvasinis departamentas pranešė Vilniaus generalguber-
natoriui, kad „dėl paūmėjusios ligos po susirgimo plaučių uždegimu ir reikalo pakeisti 
klimatą“ S. Gimžauskas visai atleistas iš akademijos8. Literatūroje nurodoma, kad 
S. Gimžauskui buvo kraujavimas iš plaučių. 

Tautinės sąmonės žadinimas Vidiškių  
ir Kietaviškių parapijose 
Grįž s į Vilnių, 1878 m. birželio 17 (29) d. kun. S. Gimžauskas paskiriamas 

vikaru į Žoludką, nelietuvišką parapiją, o 1879 m. vasario 4 (16) d. toms pačioms 
pareigoms perkeltas į Žiežmarius. Nutautinimo banga nuo Vilniaus Kauno link 
Žiežmariuose sutiko pasipriešinimą. Čia žmonių reikalavimu buvo sakomi ir 
lietuviški pamokslai, tačiau sulenkėj  miestelėnai ir bajorėliai kovą su lietuviais 
kunigais ir lietuvių kalba t sė iki 1916 m. 

1879 m. Leipcige Kiaunėliszkieno slapyvardžiu išspausdintas 28 p. S. Gim-
žausko eilėraščių ir straipsnių rinkinėlis „Ant Nauju metu Lietuvai dovaniale“. 
Toje knygelėje yra 4 eilėraščiai, iš prancūzų kalbos versta pasakėčia „Erelis ir 
Saulė“, „Rauda apie Motiejų, Žemaičių vyskupų, 1875 m. mirusį“ su natomis. 
Taip pat įdėti straipsneliai apie Lietuvos krikštą ir apie garsiausius lietuvių raštijos 
darbuotojus nuo Bretkūno iki 1874 m. Apžvalgos pabaigoje autorius rašo skait s 
knygą „Dziegorius mukos...“, kurios vertėjas paliko daug svetimžodžių. Todėl  

Tokie raštininkai geriau darytų, 
Kad suvis mums nieko neberašytų. 
– Kalbos grynumas
Didis svarumas. 
Kas to nedaro, 
Ją graban varo.

Taip kun. S. Gimžauskas rašė dėl Martyno Sederavičiaus iš lenkų kalbos 
verstos ir 1874 m. Karaliaučiuje atspausdintos knygos „Dziegorius mukos Wieszpa-
ties arba apmisliimas kenteiimu Jezuso Christuso Diewo-zmogaus“.

1880 m. balandžio 7 (19) d. kun. S. Gimžauskas paskiriamas Vidiškių (Igna-
linos r.) kuratu (filialistu). Vidiškių apylinkės buvo lietuviškos, tačiau reikėjo toliau 
puoselėti lietuvyb , platinti draudžiamas lietuviškas maldaknyges, elementorius 
vaikams mokyti. Tam reikėjo ir ištikimų pagalbininkų. Sužinoj s, kad netoli Kazi-
tiškio Laukstenių kaime vaikus nelegaliai moko Kazimieras Strazdas, jį pasikvietė į 
Vidiškes talkininku liaudies švietimo darbuose. Vilniaus spaustuvininkas Juozapas 
Zavadskis 1881 m. pabaigoje gavo leidimą išparduoti 1879 m. per Sankt Peterburgo 
cenzūros neapsižiūrėjimą leistą perspausdinti maldaknyg  „Naujas altorius“. Tuo 
pasinaudojo ir kun. S. Gimžauskas. Jis paprašė Vidiškių dvaro savininko Ignoto 
Kamenskio nupirkti kelis šimtus tų maldaknygių ir užsilikusių 1863 m. atspausdintų 
J. Želvavičiaus išverstų I. Krylovo pasakėčių rinkinį „Pasakos“.  tas pasakas kun. 
S. Gimžauskas įsiūdavo savo knygeles 
„Ant nauju metu Lietuvai dovaniale“, 
taip pat „Lietuvos bičiuolis“ ir siun-

8 1878 05 05 Kitatikių dvasinio departamento raštas 
Vilniaus generalgubernatoriui, LVIA, f. 378 BS, 
1878, b. 345, l. 1.
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tinėdavo paštu. Kun. S. Gimžauskas su spaustuvėmis ir redakcijomis iš pradžių 
susirašinėdavo K. Strazdo vardu. Jo vardu ateidavo kun. S. Gimžausko knygelių 
siuntos. Kun. S. Gimžausko įpareigotas K. Strazdas ruošdavo vaikučius pirmajai 
Komunijai ir ta proga pamokydavo lietuviškai skaityti. 

Kun. S. Gimžauskas organizavo ir valstiečių prašymus panaikinti lietuvių 
spaudos draudimą. Jam būnant Vidiškių kuratu buvo suorganizuoti 4, o gal ir 
6 Daugėliškio, Linkmenų, Salako ir Tauragnų valsčių valstiečių prašymai vidaus 
reikalų ir švietimo ministrams panaikinti lietuvių spaudos draudimą. 

Kun. S. Gimžausko rūpesčiu 1882 m. Vidiškių bažnyčiai įsigyta 14 aliejiniais 
dažais drobėje tapytų stočių paveikslų. Prie kiekvieno paveikslo padėti lietuviški 
užrašai. Net lenkiškoje spaudoje rašoma, kad kun. S. Gimžauskas savo autoritetu 
per pamokslus pasiekė, kad išskyrus kelis asmenis, žmonės pradėjo gyventi blaiviai. 
Tikimasi, kad pavyks išgyvendinti ir kitas dar pasitaikančias žmonių santykiuose 
negeroves9. 

Dėl įskundimų 1881 m. spalį policija padarė kratą Mėčionių kaimo gyven-
tojo Prano Jakštos ir Mielagėnuose Liudviko Turčinsko namuose. Rado 19 dviejų 
pavadinimų leidinių  S. Gimžausko „Lietuvos bičiuolis“ ir „Leonas III...“. Per 
kratą L. Turčinsko namuose nebuvo. Išsigandusi žmona pasakė, kad knygelės 
gautos iš Vidiškių kunigo. Kadangi lenkiškai ir rusiškai Vidiškės buvo vadinamos 
Pšyjazn, policija pamanė, kad tai Vidžiai. Žinoma, Vidžių klebonijoje lietuviškos 
spaudos nerado, o L. Turčinskas paaiškino, kad rastus jo namuose leidinius pirko 
Vidžių turguje. Nurodyta bylą perduoti teismui10. Vilniaus jungtinio civilinio ir 
baudžiamojo teismo rūmai bylą nutraukė.

Kun. S. Gimžauskui darbuojantis Vidiškėse pasitaikė įdomus atvejis. 1883 m. 
pradžioje iš Giedraičių gyventojo Juozo Saulevičiaus ( авлевича) policininkas atėmė 
S. Gimžausko knygel  „Lietuvos bičiuolis“. Kvočiamas J. Saulevičius pasakė, kad 
knygel  gav s iš Giedraičių klebono Juozapo Pikturnos. Klebonas teigė neprisimenąs, 
ar dav s tą knygel  J. Saulevičiui, taip pat negalįs prisiminti, ar tokią knygel  jis 
turėj s. Byla perduota Vilniaus apskrities trečios nuovados Giedraičiuose teismo 
tardytojui. tarta, kad kun. J. Pikturna gali būti ir knygelės autorius. 1883 m. birželį 
tardytojas pasiuntė knygel  Vilniaus jungtinio civilinio ir baudžiamojo teismo rūmams 
išversti į rusų kalbą. Paaiškėjo, kad minėtas teismas neturėjo darbuotojo, galinčio 
išversti lietuvišką tekstą į rusų kalbą. Todėl dėl „Lietuvos bičiuolio“ išvertimo į 
rusų kalbą kreiptasi į analogišką Kauno gubernijos teismą, kuris atsakė, kad į jų 
pareigas neįeina vertimai kitų gubernijų 
teismams. Tada 1883 m. spalį minėtas 
Vilniaus gubernijos teismas kreipėsi į 
Vilniaus vyskupijos kuriją ir paprašė 
išversti „Lietuvos bičiuolį“ į rusų kal-
bą. Kurija pranešė teismui, kad išversti 
prašomą knygel  įpareigotas Kietaviškių 
administratorius kun. S. Gimžauskas. 
1884 m. sausio 7 (19) d. baigtą savo 
knygelės vertimą ir visą bylą kun. 
S. Gimžauskas grąžino kurijai11. Vertime 

9 Strazdas K. Prisimenant mūsų spaudos atgavimo 
laikus, Rytas, 1924 geg. 8, nr. 104, p. 2 ir Mano 
darbuotė dėl tautinio atgimimo, Knygnešys, t. IV, 
Punskas, 2016, p. 443–446; e wsi kościelnej Przy-
jaz , Przegląd katolicki, 1882, nr. 50, s. 281.

10 Ten pat; 1881 11 03 Vilniaus gubernatoriaus raštas 
generalgubernatoriui ir jo atsakymas, LVIA, f. 378, 
PS, 1882, b. 158, l. 183–187. 

11 Ten pat, l. 204–207; 1883 m. teismo tardytojo 
Gied raičiuose susirašinėjimas su Vilniaus jungtinio 
civilinio ir baudžiamo teismo rūmais, LVIA, f. 447, 
ap. 1, b. 31038, 31079, 38443; to paties teismo 
rūmų susirašinėjimas su vyskupijos kurija, LVIA, 
f. 604, ap. 5, b. 2629, l. 1–10.
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teismo tardytojas nerado rusų valdžią peikiamų vietų, todėl bylą nutraukė. Tarp 
Vilniaus jungtinio civilinio ir baudžiamo teismo bylų S. Gimžausko savos knygelės 
„Lietuvos bičiuolio“ vertimo į rusų kalbą nepavyko aptikti. 

1883 m. gegužės 14 (26) d. kun. S. Gimžauskas paskiriamas Kietaviškių 
klebonu. Su juo į Kietaviškes atvyko ir minėtas talkininkas K. Strazdas, kuris 
savo atsiminimuose rašė, kad Kietaviškių 

parapijiečiai jau gerokai buvo aplenkinti. Poterius kalbėjo lenkiškai. Giesmės bažnyčioje 
irgi buvo giedamos tik lenkiškai. Daug reikėjo darbo padėti, kol pasisekė įvesti lietuviš-
kas giesmes, bet žmonės iš karto dar negiedodavo, tatai reikėjo mums patiems atlikti. Ir 
tiktai po kiek laiko prisidėjo prie mūsų, lietuviškai giedančių, nors namuose tarp sav s 
gražiai lietuviškai kalbėjo12. 

Atsirado ir besipriešinančių lietuvinimui. Todėl S. Gimžauskas, gav s leidi-
mą, įsteigė Raudonojo škaplieriaus (Kristaus Kančios) broliją, į kurią priimdavo 
tiktai susipratusius lietuvius. Brolijos nariai būdavo aprūpinami lietuviška religine 
literatūra.

Sužinoj s, kad pasirodė tautinį atgimimą žadinantis laikraštis „Aušra“, kun. 
S. Gimžauskas tuoj parašė redakcijai laišką. „Aušrą“ redakcija siuntinėjo K. Strazdo 
vardu. Didesniais kiekiais „Aušra“ buvo gaunama paštu ir iš Rygos ir toliau taip 
pat paštu siuntinėjama Lietuvoje13. 

Valkininkų klebonas ir Merkinės dekanas 
1884 m. birželio 18 (30) d. darbštus, pareigingas, sąžiningai vykdantis savo 

pareigas kunigas S. Gimžauskas vyskupo Karolio Hrineveckio paskirtas Valki-
ninkų klebonu ir Merkinės dekanu. Nors Valkininkų parapijoje pasitaikė ir len-
kiškai kalbančių buvusių bajorkaimių, tačiau apskritai parapija priešinosi iš rytų 
plintančiam slavėjimui. 1860–1866 m. Valkininkų klebonu dirbo kil s iš Balstogės 
apskrities bajorų kun. Pranciškus Vaicekauskas ( ojciechowski). 1862 m. Vilniuje 
buvo išspausdintas jo parengtas elementorius Lewentorius ankiško–lietuwiszkas diel 
wejku Olkininku parapijos. To elementoriaus poteriai, maldos turėjo lygiagrečiai 
lenkiškus ir lietuviškus tekstus, parašytus dzūkų tarme, su daugybe gramatikos 
ir šiaip korektūros klaidų. Kun. P. Vaicekausko elementorius buvo skirtas pratinti 
lietuvių vaikus pereiti prie lenkiškų tekstų. Eduardo Volterio teigimu, paskirtas 
į Valkininkus kun. P. Vaicekauskas lietuviškai nemokėjo. Todėl jo elementoriaus 
lietuviškus tekstus reng s kitas asmuo. Tai galėjo būti tiesa, nes iki paskyrimo į 
Valkininkus kun. P. Vaicekauskas gyveno Vilniuje, buvo Aušros Vartų parapijos 
vikaras, o nuo 1853 m. – Vilniaus gimnazijos kapelionas14. 

Tiktai nuo 1884 m. kun. S. Gimžausko pastangomis Valkininkų bažnyčioje 
lietuvių kalbos vartojimas tapo visavertis. S. Gimžausko talkininkas vargonininkas 
K. Strazdas teigia, kad tarp Valkininkų 
parapijiečių buvo daugiau sulenkintų 
negu Kietaviškių parapijoje, vyko sti-
presnis priešinimasis lietuvių kalbai. 
Kaip ir Kietaviškėse buvo suburta Rau-

12 Strazdas K. Mano darbuotė dėl tautinio atgimimo, 
Knygnešys, t. IV, Punskas, 2016, p. 445. 

13 Ten pat.
14 Biržiška V. Aleksandrynas, t. 3, Vilnius, 1990, 
p. 350.



300

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

donojo škaplieriaus brolija. Prasilavinusios tretininkės buvo pakviestos mokyti 
vaikus katekizmo ir lietuviškai skaityti. Bažnyčioje prie kiekvienos kryžiaus kelio 
stoties buvo pritvirtinti lietuviški eiliuoti užrašai15. Prie klebonijos šulinio kabojo 
šis užrašas  

Ištrošk s žmogeli, jei Dievą mylėsi,
Mišiose pas šulinį niekad nestovėsi
Ir kitus dar barsi, kad to nedarytų,
Sumos su pamokslu bažnyčioj klausytų.
Kas Dangaus norėdams šventas dienas švenčia,
Per Sumą pamokslą negėr s iškenčia.

Valkininkų parapijos kapinėse prie koplyčios sienos buvo pritvirtintas 12 ei-
lučių eiliuotas užrašas, kurio pateikiamos 4 eilutės  

Pro kapus praeinant, keliauninkai, sveikas 
Atmink, kad mirti ir tau ateis laikas. 
Apsižvalgyk tiktai – jau nerasi tūlo. 
Gyvenimas mūsų lygiai kaip ant siūlo16. 

Dekano kun. S. Gimžausko pastangomis Merkinės dekanatas tapo lietuviš-
kiausias visoje Vilniaus vyskupijoje. Gimžauskas keitė žmonių turimas lenkiškas 
maldaknyges lietuviškomis. Iš Valkininkų vargonininko K. Strazdo maldaknygių 
imdavo ir kiti Merkinės dekanato kunigai. 

Valkininkuose kun. S. Gimžauskas toliau gaudavo „Aušrą“ ir joje bendradar-
biavo. „Aušros“ kryptis žadinti tautin  savimon , lietuvių kalbą, Lietuvos istoriją 
kun. S. Gimžauskui buvo artima. Vis dėlto kun. S. Gimžauską užgavo kelios 
katalikybei nepalankios vietos, pavyzdžiui, teiginys, kad jėzuitai persekiodami 
protestantus pakenkė lietuvybei. 1884 m. pradžioje jis L. B. Vargomačio slapyvar-
džiu „Aušros“ redakcijai parašė ilgoką laišką. Jame autorius nurodė katalikybei 
nepalankias vietas iki tol išėjusiuose numeriuose ir paprašė katalikų tikėjimo 
dalykų daugiau neužkabinėti, nes kitaip kunigai nuo „Aušros“ nusišalins. Laiško 
ištraukos „Aušroje“ buvo įdėtos, o visą laišką paskelbė Vaclovas Biržiška17. 

Plintantį Lietuvoje žiaurumą kun. S. Gimžauskas siejo su carinės Rusijos 
priespauda. Trumpoje žinutėje spaudoje jis rašė, kad Trakų apskrityje sūnus už-
mušė tėvą. Anksčiau to nebuv  girdėti, o tiktai lietuvišką spaudą uždraudus tokie 
baisumai prasidėjo. „Lietuva be rašto, be knygų, kaskart piktyn eina “18 

1886 m. Krokuvoje M. D. slapyraidėmis išspausdinta 29 puslapių S. Gim-
žausko parašyta knygelė „1885 meto 
priešaušris“. Autorius rašo dvejus me-
tus nekantriai laukdav s eilinio „Auš-
ros“ numerio ir neatsidžiaugdav s „jos 
tėvyniška dvasia“, tačiau 1885 metais 
laikraštis pakeit s kryptį. Buv  žadėta 
į tikybinius dalykus nesikišti, vienyti 

15 Žr. 12 nuorodą. 
16 Dovoina-Sylvestravičė M. Valkeninkai, Lietuvių 
laikraštis, 1905, nr. 10, p. 119–120.

17 „Labai noriai ...“ Aušra, 1883, nr. 8–10, p. 293, 
295; S. Gimžauskas „Aušros“ redakcijai, Tauta ir 
žodis, kn. 4, Kaunas, 1926, p. 399–401. 

18 Vargomatis. „Traku paszalije ...“, Aušra, 1884, 
nr. 4, p. 146–147.
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visus lietuvius ir nieko neerzinti. Deja, 1885 m. „Auš-
ra“ išsižadėjusi „krikščioniškos tikybos“, ji kaltinama 
dėl antikatalikiškos krypties, stebuklų nepripažinimo. 
Autorius pateikia antikos laikų mąstytojų, tikėjusių į 
Dievą, pavyzdžių, taip pat nurodo daugyb  I  a. 
žymių įvairių sričių mokslininkų, krikščionių. Priei-
nama prie išvados, kad „tik mylėdami Dievą ir tautą, 
būsim tikrais tėvynainiais“. 

1886 m. kontrafacine 1879 m. data Mainionio 
slapyvardžiu Tilžėje išspausdinta 32 puslapių didakti-
nių straipsnių ir eilėraščių knygelė „Metine dovanela 
dėl lietuvninku ir žemaiču“, o 1891 m. tuo pačiu 
slapyvardžiu išėjo 11 puslapių straipsnių apie mokslo 
naudą rinkinėlis „Metine dovanela antra dėl lietuv-
ninku ir žemaiču“. 

1888 m. Tilžėje Endrės Mainionio slapyvardžiu 
buvo išspausdintas 67 puslapių kun. S. Gimžaus-
ko parengtas elementorius „Pradžomokslis lietuviško 
spaudraščo ir rankraščo su pridejimu skaitmanio“. 
Policijai klaidinti nurodyta, kad elementorius spaus-
dintas 1862 m. Varšuvoje kunigų misionierių spaus-
tuvėje. Pirmoje dalyje įdėtas raidynas, straipsneliai 
apie skaitymo naudą ir du eilėraščiai, o kitame tos dalies skyriuje – maldos ir 
katekizmas su dviem eilėraščiais. Antroje dalyje buvo skaitmanys (aritmetika), 
skyrybos ženklai ir rašytinės raidės. 1892 m. ta pačia kontrafakcine data, tiktai 
nurodant leidybos vietą Vilnių, J. Mainionio slapyvardžiu išėjo antras sutrumpin-
tas leidimas „Pradžiomokslis rankos rašto. Sudėtas dėl Lietuvos jaunumenės“19. 

1890 m. M. Ragio slapyvardžiu spaudoje paskelbtas S. Gimžausko raši-
nys „Didžiausios mūsų slogos ir ką mums reikia daryti“20. Tais pačiais metais 
straipsnis išėjo ir atskira knygele. Rašoma apie lietuvių emigraciją į užsienį ir į 
Rusijos miestus. Smerkiama caro valdžios lietuvių priespauda. Raginama imtis 
prekybos, steigti kooperatyvus, likti savo krašte, saugotis stačiatikybės, jaunimui 
siekti mokslo, kovoti, kad būtų grąžinta lietuviška spauda lotyniškomis raidėmis, 
skaityti ir platinti Prūsuose leidžiamą lietuvišką spaudą. Prašoma viešose vietose 
drąsiai kalbėti tik lietuviškai, „nes Lietuvoje lietuviškoji kalba turi skambėti“. 

Kun. S. Gimžauskas 1888 m., o gal ir anksčiau pradėjo susirašinėti su lie-
tuvių atgimimo žadintoju kun. Aleksandru Burba. Jis, išvyk s į Ameriką, laiškus 
siųsdavo seseriai, kuri perduodavo kun. S. Gimžauskui. Laikytasi konspiracijos. 
Kun. S. Gimžauskas pasirašinėjo slapyvardžiais ir kun. A. Burbos prašė nemi-
nėti Lietuvoje gyvenančių žmonių, susijusių su tautine veikla, tikrų pavardžių, 
vardų. Kun. A. Burba siuntinėjo Silvestrui laikraštį „Vienybė lietuvninkų“. Kun. 
Silvestras į JAV pasiuntė „Litvomano dainą“, kuri Vargomačio slapyvardžiu įdėta 
į J. Paukščio ir A. Burbos sudarytą 
rinkinį „Lietuviškos dainos iš visur 
surinktos“ (Plimutas, 1893, p. 19–22). 

Kun. S. Gimžausko parengtas 
ir JAV atspausdintas  
atsišaukimas, kuris buvo  
siuntinėjamas į Lietuvą. LVIA, 
f. 78, PS, 1890, b. 18

19 Lietuvos TSR bibliografija. Knygos lietuvių kalba, t. 2, 
kn. 1, Vilnius, 1985, p. 396–401. 

20 viesa, 1890, nr. 7, p. 209–228.
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1890 02 20 laiške kun. A. Burbai Valkininkų klebonas rašė  

Istorijos dar 8 lapai neišversti. Reikėtų viską pertaisyti, tai yra padailinti, bet su laiku 
aimanas  Taip užverstas asmi darbu, kad ir minutės sunku tam dalykui atrasti. Gal reikės 
tau nusiųsti, o tu galėsi padailinti. Apie dainas, brolau, kad surenkąs krūvon išduočiau, 
dabar sunku, nes ir skatiko neturiu, grynas asmi kaip šuva...21

Laiške minimas istorijos vertimas – tai vokiečių teologo kun. Antano Vap-
lerio (Anton appler) „Istorija katalikų bažnyčios“, išspausdinta Plimute 1892 m. 
kunigų A. Burbos ir P. Abromaičio lėšomis. Vertimą taisė kun. Antanas Milukas. 

Tuo pačiu laišku pasiųstas Amerikoje atspausdinti šis atsišaukimas  

Iš Amerikos 1890 m.
Brolai Lietuvininkai
Maskolo vyriausybe viską daro, kad Lietuvą kuo greičiausiai išnaikintų ir pravos-

laviją tarpe jūsų užkrėstų. Todėl  neleiskite vaikų savo in maskolu mokslinyčias („učy-
licas“), katros tam tiktai užvestos yra, kad išmokintų maskoliškų pravoslaunų poterių. 
Ir patys vyresnieji, vyrai ir moteres, kojų nekelkit mokslinyčiosna arba ir kancelarijosna, 
kad jus šventomis dienomis šauks tenai dėl paklausymo pravoslaunos Avanelijos ir ruskų 
pamokslų („Voskresnyja čtenija“). Taiposgi ir cerkvėsna nei patys niekados neikite, neigi 
savo vaikų neleiskite, kad norit būti tikrais katalikais. Nuo Arkirejų ir popų neimkite nei 
jokių knygelių ir kryželių, bet traukitėsi nuog jų šalin  Mylėkit lietuvišką kalbą, ginkit 
ir platinkit ją, o tuokart ir šimtas maskolu jums nieko nepadarys  

Būkit sveiki ir vienas kitam paskaitykit tą mūsų brolišką persergėjimą, bet slaptomis 
tą darykit, kad policija nesužinotų. 

Jūsų broliai Amerikos Lietuvininkai, už jūrių-marių gyvenantys ir daugiaus su-
prantantys.

Tas kun. S. Gimžausko parengtas atsišaukimas buvo atspausdintas atskirais 
lapeliais. Jau 1890 m. balandį keli atsišaukimai kartu su taip pat atspausdintu 
dviejų lapų abiejose pusėse kun. A. Burbos eilėraščiu „Lietuvio sapnas“ buvo 
pasiųsti Butrimonių miestelio ir kaimų gyventojams. Vienas beraštis Butrimonių 
gyventojas Vincas Leškevičius atsišaukimą su eilėraščiu atsinešė į Butrimonių mies-
telio valdybą ir paprašė perskaityti. Ten dirb  žydai apie atneštus tekstus pranešė 
policijai. Policija iš V. Leškevičiaus atsišaukimą su eilėraščiu atėmė. Sužinota, kad 
tokius pat atsišaukimus su eilėraščiais iš Amerikos miesto Plimuto per Butrimonių 
paštą gavo dar du miestelio ir 4 kaimuose gyvenantys asmenys22. Nežinia, kiek 
tokių atsišaukimų su eilėraščiu buvo pasiųsta į Lietuvą, tačiau kitose vietose jie 
į policijos rankas nepakliuvo. Dėl atsiųstų atsišaukimų bylos nutrauktos. 

O 1891 m. laiške S. Gimžauskas jau prašė nieko jam nerašyti, nes daugiau 
negu 3 mėnesiai esąs „didžiausiame 
pavojuje“. Leido parašyti Motiejui, ku-
ris kun. A. Burbą lydėjo į geležinkelio 
stotį ir ten pat tebegyvena, o šis laišką 
jam perduotų. Rašė nusivyl s vyskupu 

21 1888–1891 m. kun. S. Gimžausko laiškai kun. 
A. Burbai, Žvaigždė, 1911, nr. 18, p. 13–16.

22 1890 05 04 Vilniaus gubernatoriaus raštas gene-
ralgubernatoriui, LVIA, f. 378, PS, 1890, b. 18, 
l. 47–48, atsišaukimas ir eilėraštis, l. 54–56.
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Antanu Audzijoniu (Audzevičiumi). Jis didis priešas lietuvių kalbos. Tuo pačiu 
pasiuntė satyrinį eilėraštį „Vyskupui Audziejoniui“, kuris paskelbtas Amerikos 
lietuvių spaudoje23.

Kun. Silvestro Gimžausko bylos 
Ramaus būdo, viešai neparodantis savo pažiūrų, nelegaliai veik s ypač slaptai 

ir atsargiai, kun. S. Gimžauskas caro valdžios pareigūnams ilgai nebuvo įtartinas. 
Tiesa, dar 1888 m. pagal stačiatikių psalmininko skundą kun. S. Gimžauskui buvo 
pradėta byla. Skųsta, kad stačiatikių vyskupui lankantis Valkininkuose žmonėms 
dalyti stačiatikiški kryželiai su rusiškais užrašais. Valkininkų klebonas paragin s 
tuos kryželius išmesti. Bylą tyrusiems pareigūnams nepavyko surasti nė vieno 
liudininko, galinčio tai patvirtinti. Tos bylos rasti nepavyko, apie tai užsimenama 
vėlesnėje 1892 m. geguž  pradėtoje byloje dėl kun. S. Gimžausko priešiškumo ru-
siškai mokyklai24. Be to, 1890 m. Vilniaus generalgubernatoriaus politiniame skyriuje 
buvo pradėta byla dėl kažkokio U. Mizinenkos skundo, kad kun. S. Gimžauskas 
nekenčia visko, kas rusiška. Ši į aprašą įtraukta byla yra dingusi. 

Užimtas didelės parapijos ir Merkinės dekanato reikalais, kūrybine litera-
tūrine veikla ir savo knygelių leidyba, bendradarbiavimu spaudoje, draudžiamos 
lietuviškos spaudos gabenimo organizavimu kun. S. Gimžauskas klebonijos ūkio 
reikalus buvo patikėj s broliui Vladui. Deja, Vladas palinko į girtavimą, palaidą 
gyvenimą, ėmė pardavinėti klebono daiktus. Todėl 1890 m. jam teko iš klebonijos 
išsikelti. Suklastotu vekseliu Vladas panoro pasisavinti 800 rublių brolio Silvestro 
pinigų. Dėl šios klastotės pradėta byla. Apklausiamas toje byloje V. Gimžauskas 
ėmė pasakoti apie brolio kunigo veiklą prieš rusų valdžią. Jam buvo pasiūlyta 
visa tai surašyti raštu. 1892 m. sausio 5 d. V. Gimžausko skundą prieš brolį, su-
rašytą Vilniaus gubernijos žandarmerijos valdybos viršininkui, iš Rusijos istorijos 
archyvo Sankt Peterburge paskelbė tyrinėtojas Paulius Subačius25.

Skunde rašoma, kad jo brolis kun. Silvestras Gimžauskas esąs „persmelktas 
religinio fanatizmo, nukreipto prieš rusų vyriausyb “. Valkininkų bažnyčioje pradėj s 
sakyti žmonėms pamokslus jiems ir kunigą sekantiems žandarams nesuprantama 
lietuvių kalba. Prenumeruojantis iš Amerikos necenzūruotas religines ir nusikalstamo 
turinio politines knygas. Brolis kunigas vert s jį žmonėms skaityti ir platinti tarp 
jų „Aušrą“, „Priešaušrį“, „Balsą“ ir kita. Draudžiamų knygų platinimui pasirink s 
talkininkus  Jurgį Uždavinį, Juozą Saulėną iš Dargužių, Motiejų Markevičių ir 
Simoną Gelvanauską iš Čižiūnų. Jie platinantys liaudžiai lietuviškas knygas. Daly-
vauti brolio Silvestro nusikalstamoje politinėje veikloje atsisak s, nes esąs ištikimas 
Monarcho valdinys. 1890 m. rugpjūčio 2 (14) d. važiuojant per Valkininkus Trakų 
žandarams nurod s minėtus 4 klebono talkininkus. Tų metų gruodį Valkininkų 
policijai nurod s miestelyje gyvenančią Agotą Karlauskait , pas kurią rastos 4 ne-
cenzūruotos lietuviškos knygos. A. Kar-
lauskaitė 1890 m. klebono pasiųsta į 
užsienį parvežti nusikalstamų knygų. 
Tarp Valkininkų parapijiečių paplitu-
sios lenkiškos maldaknygės, kuriose 
yra ir malda už Valdovą Imperatorių. 

23 Vienybė lietuvninkų, 1891, kovo 18, nr. 11, p. 130.
24 1892 06 01 Vilniaus gub. mokyklų inspektoriaus 
slapto pranešimo Vilniaus švietimo apygardos 
valdytojui nuorašas, LVIA, f. 567, ap. 11, b. 2059, 
l. 12. 

25 Subačius P. Skundai ir skundikai, viesa, 1991, 
kovo 16 (Knygnešių krivūlė, nr. 8).
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Kartą Čižiūnų kaimo valstietis Antanas Saulėnas Valkininkų bažnyčioje balsu 
lenkų kalba skait s maldą už Valdovą. Kun. S. Gimžauskas įsak s Saulėną išvesti 
iš bažnyčios ir pareikalauti, kad jis tą knygą sudegintų. Kun. S. Gimžauskas dar 
turįs agentą Petrą Vilutį, gyvenantį Švenčionių apskrityje, Linkmenų valsčiuje. Jis 
ir dabar galįs turėti nusikalstamų knygų. Skundo teiginius galintys paliudyti Im-
peratoriui ištikimi Valkininkų miestelio gyventojai  Juozas Karželas, Jurgis Karželas, 
Antanas Saulėnas iš Čižiūnų ir Jonas Versackas iš Mištūnų. 

Prašė dėl jo pranešimo paskirti „rūpestingą tardymą“ ir kaltą kun. Silvestrą 
Gimžauską patraukti atsakomybėn. 

Dėl šio skundo Vilniaus gubernijos žandarmerijos valdybos viršininkas įpa-
reigojo savo padėjėją Trakų apskrityje pradėti tyrimą. Vilniaus generalgubernato-
riaus Politiniame skyriuje tuo reikalu yra keli Vilniaus gubernatoriaus pranešimai 
apie Valkininkuose ir parapijos kaimuose rastas ir atimtas lietuviškas knygas, 
žandarmerijos Vlado Gimžausko skundo neviešo tyrimo eigą. Be to, dėl minėto 
skundo Vilniaus gubernatorius buvo įsak s Trakų apskrities ispravnikui (policijos 
viršininkui) atlikti išsamią kvotą ir nustatyti lietuviškos spaudos platintojus. 

Nepraėjus nė mėnesiui Vilniaus gubernatorius pranešė generalgubernatoriui, 
kad gav s tris maldaknyges „Auksa altorius“, atimtas Valkininkų policijos iš Papiš-
kių kaimo valstiečių Andriaus Miliausko, Jono Keršio ir iš Valkininkų gyventojos 
Ievos Suraučiūtės (gal Suraučienės). Tardomi turi pasakyti, iš kur įsigij  knygas, 
A. Miliauskas teigė pirk s iš Valkininkų prieglaudoje gyvenančios Marijos Norei-
kaitės (gal Noreikienės), J. Keršys pirk s Vilniuje, o I. Suraučiūtė – Ratnyčioje. 
Padarius prieglaudoje kratą lietuviškų leidinių nerasta. M. Noreikaitė teigė mal-
daknyg  pirkusi Valkininkuose iš jai nepažįstamo elgetos ir pardavusi J. Keršiui. 

1891 m. sausio 21 (vasario 2) d. Trakų apskrities ispravnikas atvyko į Val-
kininkus neviešai tirti, kas Valkininkuose platina lietuviškas knygas. Jis Valkininkų 
policijai nurodė slapta sekti kun. S. Gimžauską. Valkininkų uriadnikas (policijos 
punkto viršininkas) iš šnipų sužinojo, kad Papiškių kaimo gyventojai Simas And-
riaus ir Simas Motiejaus Staniuliai, taip pat Jonas Keršys turi lietuviškų knygų. 
Nuvyk s pas Staniulius uriadnikas pareikalavo geruoju atiduoti turimas lietuviškas 
knygas. Vienas jų atidavė maldaknyg  „Naujas altorius“, o kitas – „Auksa Alto-
rius“. J. Keršys pareiškė lietuviškų leidinių neturįs. Padarius kratą rasta apiplėšyta 
legaliai Vilniuje išspausdinta M. Valančiaus knyga „Prade ir išsiplietimas kataliku 
tikieima“ ir valdžią piktinanti to paties autoriaus Tilžėje atspausdinta politinė 
knygelė „Perspieimas apie šventa tikėjima“. 1891 m. vasario 15 (27) d. Vilniaus 
generalgubernatorius A. Miliauską, I. Suraučiūt  ir abu Staniulius nubaudė kiekvie-
nam sumokėti po 3 rublius baudos arba po 3 dienas arešto policijos areštinėje, o 
A. Keršiui skyrė 5 rublius baudos arba 5 dienas arešto. Balandžio mėnesį policija 
dar vieną lietuvišką maldaknyg  atėmė iš Valkininkų parapijos name gyvenusio 
Motiejaus Aukštuolio, o iš Čižiūnų kaimo valstiečio Juozo Gaidukonio – 2 mal-
daknyges. Kiekvienam jų generalgubernatorius skyrė po 1 rublį baudos26. I. Su-
raučiūtė atliko arešto bausm , o visi 
kiti sumokėjo pinigines baudas. 

Valdžios pareigūnams ypač rū-
pėjo sužinoti kun. S. Gimžausko tal-

26 1891 02 01, 02 08 ir 04 13 Vilniaus gub. raštai 
generalgubernatoriui ir jo 02 15, 04 26 atsakymai, 
LVIA, f. 378, PS, 1891, b. 9, l. 5–10.
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kininkus – lietuviškos spaudos platintojus, taip pat patvirtinti skundiko V. Gim-
žausko teiginius. Tuo reikalu žandarų ir policijos tyrimas užtruko iki 1892 m. 
Žandarmerijos teigimu, kvočiamas Jonas Keršys prasitar s, kad maldaknyg  gav s 
iš kun. S. Gimžausko, bet neatsimenąs, iš kur gav s antivyriausybin  knyge-
l  „Perspieimas...“ Per oficialią policijos kvotą jis sakė, kad maldaknyg  pirko 
Vilniuje, legaliai leistą knygą „Prade...“ gavo iš kun. Mato Maželio, o knygel  
„Perspieimas...“ pirko Varėnoje iš nepažįstamo žmogaus. Kadangi asmenys, iš 
kurių atimtos knygos, jokių lietuvių platinimo organizatorių nenurodė, dėl tos 
spaudos platinimo apklausti valsčiaus teisėjai ir kiti tautiškai nesusiprat  arba ne-
lietuviškai kalbantys gyventojai. Surasti keturi asmenys, kurie teigė, kad lietuviškų 
maldaknygių buvo galima įsigyti Valkininkų parapijos prieglaudoje. Aplenkinti 
asmenys pasakojo, kad iki kun. S. Gimžausko paskyrimo Valkininkų klebonu toje 
parapijoje lietuviškų maldaknygių žmonės neturėjo, melsdavosi lenkiškai. Dabar 
lietuviškų maldaknygių turinti beveik kiekviena parapijos lietuviška šeima. Kle-
bonas kalėdodamas ragindav s melstis lietuviškai. Surasta asmenų, nurodžiusių, 
kad Čižiūnų kaimo gyventojas Motiejus Markevičius yra ištikimas klebonui ir 
dažnai išvykstantis į keliones. Papiškių kaimo valstietis Mykolas Staniulis pasakė, 
kad 1889 m. pakviestas į jo namus pas ligonį kun. S. Gimžauskas, ragino neimti 
į rankas rusiškų vadovėlių, bet įsigyti lietuviškų knygų. 

Dargužių kaimo seniūnas Petras Vičkačka papasakojo, kad 1889 m. būdamas 
Kaune sutik s M. Markevičių, kuris įdav s parvežti jo tėvui į Čižiūnus ryšulį 
knygų, o pats pasilik s Kaune. P. Vičkačka prašymą įvykd s. Prasidėjus kvotoms 
M. Markevičius praš s P. Vičkačkos tardytojui apie vežtas knygas nepasakoti ir 
sak s, kad dėl to nuodėmės nebus. Seniūnas P. Vičkačka, Valkininkų viršaitis 
Dūdutis ir kiti nurodė, kad lietuvišką spaudą platino Valkininkuose gyven s Jurgis 
Uždavinys ir vietos zakristijonas Simonas Gelvanauskas. 

Apklausiamas skundikas Vladas Gimžauskas patvirtino, kad viskas, kas 
surašyta jo skunde žandarmerijai, yra tiesa ir dar savo skundą papildė. 1890 m. 
Vaitakarčmio gyventojas Stasys Zubkauskas valstiečiams skait s „Aušrą“. Tų pa-
čių metų vasarą Čižiūnuose S. Gelvanauskas valstiečiams garsu skait s iš knygos 
„Bičiuolis“. Visas lietuviškas ir religines knygas jo brolis Silvestras užsisakantis 
iš Niujorko, o pinigus siunčiąs per įvairias pašto kontoras. Tai liudija skundiko 
nežinojimą, kad lietuviški leidiniai daugiausia buvo spausdinami Mažojoje Lie-
tuvoje. Knygos atsiunčiamos daugiausia į Kauną, iš kur jas parveža Motiejus 
Markevičius, Simonas Gelvanauskas, Jurgis Uždavinys ir Juozas Saulėnas. Malda-
knygės žmonėms pardavinėjamos, o kitos knygelės dalijamos nemokamai. Žinąs 
brolio atsargumą, todėl manąs, kad lietuviškos knygos laikomos ne klebonijoje, 
bet pas paminėtus klebono talkininkus. Padarius kratas prieglaudoje ir pas skun-
diko paminėtą vieną iš asmenų lietuviškos spaudos nerasta. Tiktai prieglaudoje 
iš ten gyvenusio Jurgio Babravičiaus atimta maldaknygė „Auksa altorius“. Sakė 
ją pirk s iš nepažįstamos moters. 

Pakartodamas apskrities ispravniko samprotavimus Vilniaus gubernatorius 
neabejoja, kad draudžiamą lietuvišką spaudą Valkininkų apylinkėse platino Motiejus 
Markevičius, Simonas Gelvanauskas, Jurgis Uždavinys ir Juozapas Saulėnas. Visi 
jie menkai išsilavin , todėl nei knygų platinimo tikslų, nei vietos, iš kur spauda 
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užsakoma, negalėj  žinoti. Platinimo organizatorius esąs kun. S. Gimžauskas, o 
minėti asmenys tiktai paklusnūs vykdytojai. Vilniaus gubernatorius pripažino, kad 
dėl akivaizdaus Valkininkų parapijiečių vengimo pakenkti kunigui visiškai aiškiai 
įrodyti kun. S. Gimžausko kalt  nebuvo galimybės. 

Kun. S. Gimžauskas savo dviejuose pasiaiškinimuose neig s prisidėj s prie 
lietuviškų knygų platinimo. Jis aiškin s, kad tiek jį skund s brolis Vladas, tiek 
kiti jam nepalankiai liudij  žmonės esantys žemos moralės, su jais kunigas turė-
j s reikalų teisme. Šiuo atveju vieni taip kalbantys iš pykčio, o kiti dėl buvusio 
pirmtako klebono Jono Daukšos intrigų, siekiant išlaikyti jo ankstesn  prolen-
kišką įtaką. Tokie kun. S. Gimžausko teiginiai esantys nepagrįsti, nes ir atmetus 
apjuodintus asmenis dar lieka kunigo kalt  įrodančių liudijimų. Akivaizdus kun. 
S. Gimžausko kaltės įrodymas – tai iš parapijiečių atimtos uždraustos knygos, jų 
platinimas parapijos prieglaudoje. 

Trakų apskrities ispravniko teigimu, kun. S. Gimžauskas esąs labai gudrus, 
atsargus, piktas, kerštingas ir nekenčiantis visko, kas ne katalikiška. Todėl jo 
įtaka parapijiečiams ir visam Merkinės dekanatui pripažįstama ypač kenksminga 
ir priešiška vyriausybės tikslams. Vykdant generalgubernatoriaus nurodymą, kun. 
S. Gimžauskui buvusi parodyta lietuviška maldaknygė rusiškomis raidėmis ir 
pasiūlyta tokias maldų knygas platinti savo parapijoje. Klebonas griežtai atsisak s 
ir pareišk s, kad tai ne jo reikalas27. 

Generalgubernatorius parengė Vilniaus gubernatoriaus pranešimo santrauką 
ir teikė vidaus reikalų ministrui Valkininkų kleboną ir Merkinės dekaną trejiems 
metams uždaryti į Gardino vienuolyną. Tą pačią dieną caro vietininkas Vilniuje 
Valkininkų vikarui kun. M. Maželiui skyrė 15 rublių baudą, klebono S. Gimžaus-
ko talkininkams  Motiejui Markevičiui, Simonui Gelvanauskui, Jurgiui Uždaviniui, 
Juozui Saulėnui ir Marijai Noreikaitei – po 10 rublių kiekvienam28. 

Šia proga norisi paminėti M. Davainio-Silvestraičio žinią, paskelbtą 1905 m. 
spaudoje. Simonas Gelvanauskas, anksčiau tarnav s Valkininkų klebonijoje, Vilniuje 
jam padovanoj s kun. S. Gimžausko ranka rašytą 10 lapų sąsiuvinį su eilėmis 
„Palūšės kintėjas Žvilauckas geradėjas“, „Valkienykai“, „Stirnių pramanyti stebu-
klai“ ir kitomis be antraščių. Tą sąsiuvinį S. Gelvanauskas, sužinoj s apie kun. 
S. Gimžausko mirtį, paėm s ir paslėp s29. 

Dėl teikimo uždaryti kun. S. Gimžauską 3 metams į vienuolyną vidaus 
reikalų ministras atsakyme Vilniaus generalgubernatoriui, be kitko, rašė  

Visiškai pritardamas Jūsų nuomonei, kad dėl kai kurių minėtam dvasininkui artimų asmenų 
kenksmingų veiksmų, platinimo uždraustų knygų ir brošiūrų, išleistų užsienyje lietuvių-
žemaičių kalba, moraliniu kaltininku yra pats kunigas, tačiau dėl to, jog neabejotinų tam 
įrodymų nėra, dabar man yra sunku taikyti 
Jūsų planuojamą priemon . Tačiau kartu 
aš pripažinčiau būtinu kruopščiai sekti 
minėto dvasininko veiklą ir įspėti jį, kad 
dėl tolesnio kieno nors iš jo parapijiečių 
minėtų brošiūrų platinimo kaltė teks jam 
ir jis neišvengs griežtos bausmės30.

27 1892 01 02 Vilniaus gub. raštas generalguberna-
toriui, ten pat, l. 94–102. 

28 1892 01 31 generalgubernatoriaus raštai Vilniaus 
gub. ir vidaus reikalų ministrui, ten pat, l. 103–105.

29 Žr. 16 nuorodą. 
30 1892 03 01 vidaus reikalų ministro raštas Vilniaus 
generalgubernatoriui, ten pat, l. 109.
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Po mėnesio kilo kita ypač nepalanki Valkininkų klebonui byla. Vilniaus 
liaudies mokyklų direkcija pranešė Vilniaus švietimo apygardos valdytojui gavusi 
Valkininko valdinės mokyklos mokytojo pranešimą, kad mokiniai nustoj  lankyti 
mokyklą. Taikos tarpininkas nurod s valsčiaus viršaičiui Dūdučiui imtis priemo-
nių, kad į mokyklą grįžtų mokiniai. Nepaisant viršaičio pastangų dalis mokinių 
nebelankantys mokyklos. 1892 m. vasarį pas mokytoją atėj  du katalikų tėvai ir 
praš  valstybinių švenčių dienomis nevesti katalikų vaikų į cerkv . Mokytojas 
teig s, kad Valkininkų klebonas raginąs žmones neleisti vaikų į mokyklą ir to-
dėl, kad mokykloje jų vaikai verčiami skaityti ir klausyti evangeliją rusų kalba. 
1891–1892 mokslo metais kapelionas kun. Matas Maželis mokykloje nesilank s ir 
nebuv  tikybos pamokų. Valkininkų mokyklai kenkiantis kun. Silvestras Gimžaus-
kas. Prašoma imtis priemonių, kad kun. S. Gimžauskas nedarytų kliūčių katalikų 
vaikams lankyti Valkininkų mokyklą31. 

Švietimo apygardos valdytojas apie neva kenksmingą kun. S. Gimžausko 
įtaką rusų mokyklai pranešė Vilniaus generalgubernatoriui. Šis atsakė, kad dėl 
skundo apie kenksmingą kun. S. Gimžausko įtaką Valkininkų mokyklai bus atlik-
tas kruopštus tyrimas ir pasiteiravo, kokiu švietimo žinybos potvarkiu mokiniams 
katalikams skaitoma evangelija rusų kalba. 

Vilniaus švietimo apygardos globėjas atsakė, kad jo įstaiga neišleido jokio 
potvarkio, kuriuo liaudies mokyklų mokytojai būtų įpareigoti versti mokinius 
katalikus klausyti evangelijos rusų kalba. Matyt, Valkininkų mokyklos mokytojas 
neteisingai suprat s 1887 m. lapkričio 26 d. potvarkį, kuriuo įpareigojama kas-
dien stačiatikių tikybos vaikams po maldos prieš prasidedant pamokoms skaityti 
rusiškai ištraukas iš evangelijos32. 

Taigi Valkininkų mokytojas savivaliavo, bet jam dėl tokio stačiatikybės 
platinimo net nereikėjo aiškintis. Tai paskatino mokytoją kurpti naujus skundus 
Vilniaus gubernijos mokyklų inspektoriui prieš Valkininkų kunigus. tar s, kad 
katalikų vaikai eina tikybos mokytis pas vikarą į namus, mokytojas uždraud s 
jiems lankytis pas kunigą. Vėliau sužinoj s, kad ne visi paisė tokio jo draudimo. 
Kun. S. Gimžauskas draud s katalikų vaikams lankyti stačiatikių cerkv . 1892 m. 
kovo 2 (14) d. mokytojas ved s mokinius į cerkv . Tuo metu pro šalį važiav s 
kun. S. Gimžauskas. Vaikai katalikai išbėgioj  ir jam cerkvėje stačiatikių pamaldose 
tek  dalyvauti tik su stačiatikių vaikais. Mokytojas ne kartą girdėj s, kad kun. 
S. Gimžauskas yra kažkokio priešiško Rusijai užsienio laikraščio korespondentas33. 

Skundus dėl Valkininkų kunigų kenkimo rusiškai mokyklai tyrė Trakų 
apskrities ispravnikas. Kaip ir anksčiau buvo apklausiami slavinimo (lenkinimo 
ir rusinimo) paveikti žmonės. Toje byloje yra ir du kun. S. Gimžausko 1892 m. 
birželį rašyti paaiškinimai. Jis nurodė, 
kad Valkininkuose klebonauja jau aš-
tuonerius metus, penkerius metus dir-
b s Valkininkų mokyklos kapelionu ir 
jokių skundų nebuv . Dėl užimtumo 
tikybą pradėj s dėstyti kun. M. Maželis. 
Jam tekdav  dažnai važinėti pas ligo-
nius, todėl negalėdav s ateiti į tikybos 

31 Vilniaus liaudies mokyklų direkcijos raštas Vilniaus 
švietimo apygardos valdytojui, LVIA, f. 567, ap. 11, 
b. 2059. 

32 1892 05 23 generalgubernatoriaus raštas Vilniaus 
švietimo apygardos valdytojui ir jo atsakymas, ten 
pat, l. 6; LVIA, f. 378, PS, 1892, b. 34, l. 4.

33 1892 06 01 Vilniaus gubernijos mokyklų inspekto-
riaus raštas Vilniaus švietimo apygardos valdytojui, 
ten pat, l. 16.
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pamokas. Visų skundų šaltinis esąs jo 
brolis Vladas, norėj s suklastotu vek-
seliu pasisavinti jo pinigų. Nepavykus 
tai suktybei ėm s jį skųsti, pavog s ir 
pardav s klebono karv . 1892 m. sau-
sį su meiluže Petruška Dobrovolskyte 
pabėg s į Ameriką. Kurstantis prieš 
kleboną valsčiaus viršaitis Dūdutis 
esąs girtuoklis. Kitas prieš jį liudi-
j s J. Saviskis buvo su V. Gimžausku 
pabėgusios meilužės dėdė. Liudinin-
kas A. Kazlauskas irgi suinteresuotas, 
nes jo sūnus apvog s bažnyčią, už ką 
nuteistas. Liudininkai žydai irgi ne 
bešališki, nes nepatenkinti blaivybės 
propagavimu34. 

Deja, Vilniaus gubernatorius by-
los apžvalgoje kun. S. Gimžausko pa-
aiškinimų net nepaminėjo, nepaminėjo 
ir savavališko mokytojo vertimo skaityti 
ir klausyti evangeliją rusiškai, tačiau 
pakartojo kaltinimą, jog kun. S. Gim-
žauskas „draudė mokiniams katalikams 
mokykloje skaityti evangeliją rusų kalba“. 
Gubernatorius pripažino Valkininkų 
kunigų S. Gimžausko ir M. Maželio 
veiklą labai kenksmingą vyriausybės 
siekiams ir visą bylą su jos išvada pasiuntė generalgubernatoriui. Siūlė abu ku-
nigus nedelsiant iškelti į kitas apskritis, S. Gimžauską pažeminti vikaru ir ilgam 
neleisti skirti klebonu. Generalgubernatorius pritarė tokiai nuomonei ir nurodė 
pareikalauti iš Vilniaus vyskupo tai įvykdyti35. 

Iš klebono ir dekano vikaru 
Per 8 kun. S. Gimžausko vadovavimo metus didelėje Valkininkų parapijoje 

jam talkininkavo šie vikarai  Jonas Kušleika (1884–1885), Vincentas Valavičius 
(1886–1887), Silvestras Vaitkevičius (1887–1888), Juozapas Mironas (1888–1889) ir 
Matas Maželis (1889–1892). 

Gubernatorius pranešė generalgubernatoriaus reikalavimą vyskupui. Prasidėjo 
susirašinėjimas dėl kunigų iškėlimo. Kunigų perkėlimams ir skyrimams tuo metu 
turėjo pritarti ne tik Vilniaus gubernatorius, bet ir generalgubernatorius. Nebuvo 
kliūčių kun. M. Maželį perkelti Švenčionių vikaru, o jo vieton paskirti neseniai 
įšventintą kun. Motiejų Bugenį. Tačiau 
minėti pareigūnai nesutiko, kad dėl 
lietuvių kunigų trūkumo kun. S. Gim-
žauskas laikinai eitų Šešuolių klebono 

Kun. S. Gimžausko rašto Vilniaus gubernatoriui 
faksimilė. LVIA, f. 78, PS, b. 

34 1892 06 11 ir 06 21 kun. S. Gimžausko paaiškinimai 
Vilniaus gub. ten pat, l. 29–30, 37, 47–48. 

35 1892 08 04 Vilniaus gub. raštas generalgubernatoriui 
ir 08 18 jo atsakymas, ten pat, l. 10–13, 49–50.
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pareigas. Tada vyskupas pasiūlė paskirti Valkininkų kleboną Kiauklių filijos kuratu, 
tačiau ir tokiam paskyrimui Vilniaus gubernatorius pasipriešino ir vyskupui priminė 
reikalavimą nedelsiant iškelti iš Valkininkų kun. S. Gimžauską. Vyskupas atsakė, 
kad neleidus skirti Valkininkų klebonu kun. Joną Laboką, negalįs iškelti kun. 
S. Gimžausko, nes neseniai įšventintam kunigu M. Bugeniui negalima patikėti eiti 
klebono, o tuo labiau dekano pareigų. Tiktai 1892 m. lapkričio 28 (gruodžio 10) d. 
Gubernatorius pranešė generalgubernatoriui nematąs kliūčių vyskupo pasiūlymui 
kun. S. Gimžauską paskirti Giedraičių vikaru. Tam neprieštaravo ir generalguber-
natorius. 1893 m. kovą mirus Širvintų klebonui, vyskupas prašė valdžios leidimo 
laikinai savaitei laiko į Širvintas pasiųsti Giedraičių vikarą S. Gimžauską, tačiau 
tiek Vilniaus gubernatorius, tiek caro vietininkas prašymą atmetė36. 

Nuo 1880 m. Giedraičių klebonu buvo kun. Juozapas Pikturna (1836–1895). 
Jis buvo gim s Žemaitijoje, Sedos parapijoje, save kildino iš bajorų, mokėsi Pane-
vėžio apskrities bajorų mokykloje, 1860 m. baigė Vilniaus kunigų seminariją. Jau 
minėta, kad 1883 m. Giedraičiuose iš Juozo Saulevičiaus policininkas buvo atėm s 
knygel  „Lietuvos bičiuolis“. J. Saulevičius pasakė ją gav s iš kun. J. Pikturnos. 
Nežinia, ar kun. J. Pikturna, nujautė, o gal buvo girdėj s, kas tos knygelės au-
torius, tačiau jis lietuvių atgimimui liko abejingas. Tiesa, Giedraičiuose kas antrą 
šventadienį sakydavo ir lietuviškus pamokslus, tačiau pridėtinės pamaldos būdavo 
tik lenkiškai. Blogiausia, kad vaikai buvo katekizuojami lenkiškai. Tuo metu lenkų 
veikėjai siekė kuo greičiau sulenkinti Širvintų ir Giedraičių parapijas. 

1914 m. atsiminimuose rašoma, kad iki kun. S. Gimžausko atvykimo į Gied-
raičius vaikai buvo katekizuojami lenkiškai, nors tos kalbos nemokėjo. Vienas vaikas 
buvo išmok s poterius ir lietuviškai. Kun. S. Gimžauskui egzaminuojant atvestus 
vaikus, beveik visi kalbėj  poterius ir atsakinėj  darkyta lenkų kalba. Susierzin s 
egzaminuotojas paklaus s  „Ar nėra nė vieno iš jūsų, kuris mokėtų katekizmą lietu-
viškai “ Žinutės autorius prisipažino mokąs. Kunigas jį paklausinėjo, atsakymais 
liko patenkintas ir paragino kitus sekti to vaiko pavyzdžiu. Atsiminimų autorius 
rašė, kad dėl kun. Gimžausko įtakos Giedraičių parapijoje „žmonės pradėjo linkti 
prie lietuvybės“37. 

Deja, Giedraičiuose kun. S. Gimžauskas buvo tik klebono talkininkas. 
Kun. J. Tumas rašo  

Giedraičiuose tuo laiku klebonavo doras kunigas, bet senovės žmogus Pikturna. Pikturna, 
kaip ir kiti Vilniaus kunigai, nepripažino lietuvių kalbos  jam bažnyčios ir klebonijos 
kalba buvo lenkiškoji. Lygiai doras, bet naujųjų laikų padaras Gimžauskas, žinome jau, 
adverniškai manė. Bažnyčios kalba jam buvo lotyniškoji, o namų kalba visiems lietuviams, 
tad ir kunigams – lietuviškoji. Klebonas Pikturna ir jo vikaras Gimžauskas, abu lygiu 
amžiumi ir honorais, ėmė vienas antram neužsileisti. Pikturnai nesutikus namie su vikaru 
kalbėtis lietuviškai, šisai ėmė kalbėtis su klebonu lotyniškai. Kad oficialiai, tai oficialiai – 
visur bažnytine kalba. Pikturna lotyniškai 
mokėjo mažiau, Gimžauskas daugiau, tad 
varžės ir pyko. Pagaliau sumanė nusikra-
tyti vikaru lotynininku ir iškėlė jam bylą 
konsistorijoje38. 

36 1892–1893 m. susirašinėjimas dėl kunigų skyrimų, 
LVIA, f. 378, BS, 1892, b. 361, l. 203–205, 249, 
298–299, 320–324; 1893, b. 432, l. 60.

37 Adomukas. Giedraičiai. Atmenu kun. Gimžauską, 
Aušra, 1914, bal. 17, nr. 14, p. 182–183.

38 Tumas J. Lietuvių literatūros paskaitos ..., p. 258–259.



310

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Tikėtina, kad Giedraičių klebonas, 1893 m. paskirtas ir dekanu, pasiūlė 
vyskupui, kur būtų galima iškelti kun. S. Gimžauską, tačiau dar buvo ir valdžios 
žodis. 1893 m. gruodį Vilniaus gubernatorius pranešė generalgubernatoriui, kad 
vyskupas nori Giedraičių vikarą kun. S. Gimžauską dėl jo ligos paskirti man-
sionarijumi (altaristu) prie Bagaslaviškio bažnyčios. Vilniaus gubernatorius teigė 
tokiam paskyrimui kliūčių neturįs. Jam pritarė ir generalgubernatorius39. 

1895 m. Bagaslaviškio kleboną Juozapą Pakalnį paskyrus toms pat parei-
goms į Salas (Ašmenos dekanatas) kun. S. Gimžauskas, nors būdamas altaristu, 
faktiškai ėjo ir klebono pareigas. Gaila tiktai, kad kun. J. Pakalnis buvo paskirtas 
į baltarusišką parapiją. 1903 m. spaudoje paskelbta Bagaslaviškio parapijoje iš 
žmonių užrašyta kun. S. Gimžausko 28 eilučių daina „Ak, mylimiausia tu mano 
Lietuva “ Joje yra ir šie žodžiai  

Bet šiandien labiaus liūdnin mūsų širdį, 
Kada lietuvį ne taip kalbant girdi. 
Daugel lietuvių gali šiandieną rasti, 
Kurie prigimtą kalbą nor pamesti.

Ten pat rašoma, kad kun. S. Gimžauskas  

Bagaslaviškyje paliko daug parašų eilėmis ant geležinių kryžių arba medinių lentų prie 
bažnyčios, ant šventoriaus prie šulinio, labai sąmojingai mokinančių žmones kas nepritinka 
daryti. Būtų tad gerai, kad kas ir tuos jo parašus išraš s, visiems parodytų40. 

Matome, kad kun. S. Gimžauskas darė taip pat, kaip Kietaviškėse ir Valki-
ninkuose. Rodos, kad iš Bagaslaviškio eiliuoti užrašai liko nepaskelbti. 

1895 m. JAV lietuvių laikraštyje „Valtis“ (nr. 49, p. 774–782) paskelbtas 
S. Gimžausko eilėraštis ir straipsnis apie primirštus lietuviškus žodžius. 1896 m. 
Tilžėje 1863 m. data išėjo S. Gimžausko eilėraščių rinkinys „Kelios istoriškos dai-
nos“. Ši knygelė rusų valdžios buvo priskirta antivyriausybinių leidinių kategorijai. 

Jau minėta, kad poetas, kovotojas už lietuvyb  buvo silpnos sveikatos. 
1897 m. vasarą labai pablogėjus sveikatai kun. S. Gimžauskas išvyko į Varšuvą 
gydytis. Ten 1897 m. spalio 27 d. ligoninėje mirė. Deja, niekas nepasirūpino par-
vežti jo palaikų į tėvyn , kurią velionis taip mylėjo. O dabar kun. S. Gimžausko 
palaidojimo vietą vargu ar beįmanoma atsekti. 

Pamilto kunigo atminimui Bagaslaviškio parapijiečiai bažnyčios šventoriuje 
pastatė granito kryžių. 1912 m. spaudoje rašoma, kad Valkininkų parapijiečiai 
renka pinigus parsivežti iš Varšuvos prieš 16 metų mirusio kun. Silvestro Gim-
žausko palaikus ir „palaidoti Lietuvos žemelėje, kurią taip numylėjo ir kuriai tiek 
pasi darbavo“. Vieni parapijiečiai be inteligentų paramos to padaryti negalėjo. Viltis 
sužlugdė 1914 m. kil s Pirmasis pa-
saulinis karas41. 

Rašinyje apie kun. Juozą Brei-
vą minimi jo rūpesčiu pastatyti kun. 
S. Gimžausko parapijos namai. Ap-

39 1893 12 04 Vilniaus gub. raštas generalgubernato-
riui ir 12 07 jo atsakymas, LVIA, f. 378, BS, 1893, 
b. 432, l. 243, 244.

40 Daina, Tėvynės sargas, 1903, nr. 9–10, p. 66–68.
41 K. P. K. Kun. Petras Kraujalis . Kun. Silvestras 
Gimžauskas, Aušra, 1912, nr. 8, p. 114.
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leistas poeto gimtasis namas 1974 m. perkeltas į Rumšiškių Tėviškės muziejų. Jo 
vietoje žmonės pasodino ąžuoliuką. Prie jo 1988 m. iškilo liaudies meistro Stasio 
Karanausko koplytstulpis, atidengtas 1988 m. spalio 15 d. O pirmasis šviesulys, 
sužadin s lietuvių atgimimą Vilniaus vyskupijoje, vertas ir monumentalaus pa-
minklo. Gal nereikėtų klausyti tų, kurie skelbia, kad monumentalūs paminklai 
jau atgyvena. 

1996 m. išėjo tyrinėtojo Pauliaus Subačiaus parengta kun. S. Gimžausko 
poezija „Lietuvos bičiuolis“. Joje sudėta beveik visa poeto poezija, 4 pamokslai, 
laiškai Mečislovui Davainiui-Silvestraičiui ir Eduardui Volteriui. ra išsamūs pa-
aiškinimai ir dabar nebevartojamų (neliteratūrinių) žodžių žodynėlis. 2010 m. išėjo 
to paties tyrinėtojo ir Renatos Taučiūtės parengti kun. S. Gimžausko pamokslai42. 

Šis tas apie kun. S. Gimžausko poeziją 
Poezija kun. S. Gimžauskui pirmiausia buvo savo minčių ir siekių reiški-

mo priemonė. Jo kūrybos pagrindinės temos – tai tautinio susipratimo ir meilės 
gimtajai kalbai, tėvynei Lietuvai žadinimas. S. Gimžausko kūryba išreiškė kylan-
čio lietuvių tautinio atgimimo šūkius. Didžioji poezijos dalis turėjo auklėjamąją, 
mokomąją ir agitacin  paskirtį. Tas idėjas jis pradėjo skelbti dar prieš „Aušros“ 
pasirodymą43. Rašė poetas aukštaičių tarme. Iliustracijai pateikiama keletą kun. 
S. Gimžausko poezijos citatų.

Kaip ir vyskupas Motiejus Valančius, kun. S. Gimžauskas suprato girtavimo 
žalą ir tą blogyb  smerkė. Jau pirmoje 1870 m. išleistoje poemoje poetas pašiepia 
girtuoklius  

Žiniai, purvi yr nekieta, 
Tai jų pernakt išgulėta; 
Aplink aušrų atsikelta, 
Runkų dangun nepakelta, 
Bet pririjus vėl degtinės, 
Padaryta da muštynės. 
Linkmenes

Poetas smerkė ir girtaujančius Valkininkų parapijiečius, kurie pinigus leido 
svaigalams, o nenorėjo aukoti bažnyčios remontui, kapinių aptvėrimui  

Ar gimsta, ar miršta, ar jų mergos teka, 
Vis tik tų degtinį, kaip pragarai laka
Prisgėr  kaip kiaulės, bjaurus dajktus bliauna, 
Prispyksta, priskeikia, lig kraujams priskauna  

Bažnyčia apleista ir stogas jau laša, 
Bet niekas netaisa, tiktai skundas raša, 
Kapinės netvertos, kiaulės kaulus knisa, 
Geri pajautimai čia seniai užgisa  
Valkienykai

42 Gimžauskas S. Lietuvos Bičiuo-
lis. Parengė, įvadą, komentarus ir 
žodynėlį parašė Paulius Subačius, 
Vilnius, 1996, 321 p.; Gimžauskas S. 
Pamokslai. Parengė Paulius Subačius 
ir Renata Taučiūtės Vilnius, 2010, 
610 p.

43 Vanagas V., Vidugiris A. Silvest ras 
Gimžauskas, Ignalinos kraštas, Vilnius 
1966, p. 217–218.
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„Aušros“ pasirodymo metu lietuvių kalba buvo užteršta slavizmais. Todėl 
kitoje dainoje poetas ragina atsisakyti blogų įpročių, skaityti lietuviškas knygas, 
vengti svetimų kalbų žodžių  

Meskit girtuoklyst , taboką rūkyti, 
Lietuviškas knygas pradėkit skaityti, 
Tenai grynus žodžius atrad  vartokit, 
Paskolintus gudams atgal atiduokit. 
Daina tiems, kurie negrynai kalba 

Kun. S. Gimžauskas sielojosi, kad K stučio tėvonijoje Trakuose nyksta lie-
tuvių kalba, kuri jam brangiausias turtas  

Rasit, tau, Keistuti, net nesisapnavo, 
Idant padarytų teip trakėnai tavo; 
Tu ėjai už kalbą su priešu kariauti, 
O nūn tava žmonės skub ją patys griauti. 
--------------------------
Kad auksa man kalnus kas nors davinėtų, 
Ir už tą tik kalbą atiduot reikėtų, 
Spjaučiau ant ta auksa, prasmeg jisai suvis, 
Man už jį brangesnis prigimtas liežuvis. 
Trakėnams 

Poetas suprato, kad norint lietuviams atgimti, pirmiausia reikia išlaikyti 
gimtąją kalbą  

Nėr tėvynės be liežuvia, 
Kiekviens šitu gal suprasti  
Atimk kalbą nuo lietuvia, 
Tai Lietuvos jau ir nesti. 
Pro Lydas mūrus pravažiuojant 

Kun. S. Gimžauskas pergyveno dėl atsiradusio lietuvius užgaunančio lit-
vomano vardo, kurio poetas Adomas Mickevičius dar nežinojo, jo nebuvo ir 
Samuelio Bogumilo Lindės 6 tomų „Lenkų kalbos žodyne“. Poeto žodžiai įtaigūs 
ir jausmingi  

Aš girdžiu kai ūžia pikti priešai mano 
Ir duoda man naują vardą litvomano. 
--------------------------
Mat norėtų anie ir tą padaryti, 
Kad Lietuvos kalbą graban uždaryti. 
Piktumas juos ima, kad už ją kariaunu, 
Tad ir litvomano vardą už tą gaunu.
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Jei kožnas paukštelis čilba giesm  savo,
Kurią jam tėveliai dar lizde čilbavo, 
Tai klausiu, ar dera mane pravardžiuoti, 
Kad motinos kalbą aš noriu guodoti
--------------------------
Mes ne litvomanai, mes lietuvomyliai, 
Ant tyčių negalim, kad būtum nebyliai,
Iš tyčių šaltinio ir ši daina plaukia, 
Mat kaip kas sušunka, taip ir atsišaukia. 
Litvomano daina 

Kun. S. Gimžauskas smerkė ne tik lenkintojus, bet ir lenkinimui pasiduodan-
čius Nemenčinės parapijos tautiečius. „Aušroje“ paskelbtame eilėraštyje skaitome  

Kaipgi peiktas Nemenčinas, 
Kad prigimtos kalbos ginas  
Ir vis viena, kas taip daro, 
Kaip iš namų močią varo  
Nemenčinas 

Viename eilėraštyje kun. S. Gimžauskas rašo, kad gilias kultūrines tradicijas 
turinčios tautos didžiuojasi savo filosofais, poetais. Tačiau ir lietuviai turi poezijos 
klasiką „Metų“ autorių  

Ir mes turim Donelaitį, 
Tiktai asam mažai skaitį.
Lietuvos pagyrimas iš svetimos šalies išdainuotas

Kun. S. Gimžausko nuopelnus Vilniaus vyskupijos lietuvių atgimimui sun-
ku pervertinti. Jis kovojo tiek su lenkinimu per bažnyčią, tiek su caro valdžios 
antilietuviška politika, lietuviškos spaudos draudimu. Pastaroji kova buvo sunki 
ir ypač pavojinga. Reikėjo rūpintis ne tiktai draudžiamos lietuviškos spaudos 
platinimu, bet ir jaunimą pramokyti bent lietuviškai skaityti. Kun. S. Gimžaus-
kas palaikė ryšius su kovojusiu už lietuvyb  Žaslių klebonu Kazimieru Kibeliu 
ir kitais kunigais. Jis buvo pavyzdžiu jauniems lietuvių kunigams ir pats jais 
rėmėsi. Pavyzdžiui, talkininkas Valkininkuose kun. Matas Maželis ir vėliau uoliai 
tarnavo lietuviams būdamas vikaru Švenčionyse ir klebonu Linkmenyse. Todėl 
1897 m. iškeltas į nelietuvišką Mūro Ašmeną, kur 1897 rugsėjo 27 d. mirė. Kun. 
S. Gimžauskas yra patriotinės lietuvių poezijos pradininkas. 
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Kirdeikių parapijos steigėjas, patriotas  
kunigas Juozas Breiva
Kazys Misius 

Be spaudoje paskelbtų daugiausia proginių 
straipsnių, atsiminimų apie kun. Juozą Breivą yra 
išleista plati ir išsami, gausiai iliustruota Antano Ži-
lėno monografija1. Kadangi kun. J. Breiva yra daug 
nusipeln s Kirde¤kiams, pateikiama jo biografija, kuriai 
duomenys daugiausia paimti iš minėto autoriaus darbo. 

Kaip liudija paskelbtas krikšto metrikos nuorašas 
1891 m. vasario 3 (15) d. Vabalni¹ko parapijos Natíškių 
kaimo valstiečių Juozapato ir Veronikos Šimavičiūtės 
Breivų šeimoje gimė sūnus, kuriam duotas Juozo var-
das. Šeimoje iš viso augo 6 vaikai. Vyriausioji sesutė 
Scholastika broliuką Juozą išmokė lietuviškai skaityti 
ir rašyti. Apie 1899 m. mirė šeimos galva Juozapatas, 
motina liko su mažamečiais vaikais. Nuo 1899 m. Juozą 
globojo dėdė, motinos brolis kun. Juozas Šimavičius, 
kuris 1898 m. buvo paskirtas Užvierio (Slabadõs) 
klebonu. Čia 1902 m. Juozas baigė valdin  pradin  mokyklą ir buvo nuvežtas 
į Mintaujõs realin  mokyklą. Baig s tos mokyklos tris klases perėjo į Panevėžio 
realin  gimnaziją, kur 1907 m. baigė ketvirtą klas . Turintys tokį išsilavinimą 
jaunuoliai galėjo stoti į kunigų seminarijas. J. Breiva išvyko į Vilnių. Jis gyveno 
viename iš kelių slaptų moterų vienuolių internate, kur jaunuoliai ruošdavosi 
stoti į Vilniaus kunigų seminariją. Iš paskelbtos stojamųjų egzaminų į seminariją 
faksimilės galime įsitikinti, kad 1908 m. birželį visus egzaminus J. Breiva išlaikė. 
Reikėjo laikyti lotynų ir rusų kalbų, Rusijos istorijos ir geografijos egzaminus. 
Pastaruosius tris dalykus egzaminuodavo seminarijos dėstytojai rusai, egzaminų 
komisijoje dalyvaudavo ir Vilniaus švietimo apygardos atstovas. 

Gal todėl, kad buvo daugiau negu valdžios nustatyta pirmam kursui klie-
rikų geresniais pažymiais išlaikiusių stojamuosius egzaminus kandidatų, o gal 
pritrūko kokių dokumentų, bet J. Breiva į Vilniaus kunigų seminariją priimtas ir 
mokslus pradėjo tiktai 1909 m. rudenį. Vilniaus vyskupijos kalendoriuje žinyne 
1910 m. metams, tarp pirmo kurso Vilniaus kunigų seminarijos klierikų nurodytas 
ir Juozas Breiva. Tai patvirtina ir A. Žilėno paskelbta 1909 m. pabaigos pirmo 
kurso klierikų sąrašo faksimilė2. 

Nuo 1889 m. lietuvių tautinė mintis pradėjo reikštis ir Vilniaus kunigų 
seminarijoje. Apie 1906 m. Vilniaus kunigų seminarijoje įsisteigė vieša lietuvių 
klierikų bibliotekėlė. Knygos ir kita literatūra buvo laikoma spintoje. 

Pagaliau 1906 m. norintiems 
klierikams įvestas ir lietuvių kalbos 
dėstymas, 1908–1911 m. lietuvių kalbą 
Vilniaus kunigų seminarijoje dėstė kun. 

1 Žilėnas A. Kelias, Vilnius, 2015, 471 p.
2 Žilėnas A. Kelias, p. 12–64; Directorium horarum 
canonicarum et missarum pro dioecesi Vilnensi in 
Annum Domini 1910, Vilnae, 1909, p. 136.

J. Breiva Vilniaus kunigų  
seminarijos klierikas.  
Žilėnas A. Kelias, p. 1
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Klemensas Maliukevičius, 1911–1933 m. – žymus Vil-
niaus vyskupijos lietuvių veikėjas kun. Petras Kraujalis. 

Lietuviška periodinė spauda seminarijoje fak-
tiškai buvo draudžiama. Apskritai, lietuviams klie-
rikams, aiškiai parodantiems savo tautiškumą, grėsė 
pašalinimas iš seminarijos, o ir įšventinti litvomanais 
pravardžiuojami kunigai, būdavo skiriami į baltaru-
siškas arba lenkiškas parapijas3. 

1912 m. pavasarį J. Breiva mokėsi trečiame kur-
se. Iš 25 klierikų tame kurse be J. Breivos buvo dar 
3 lietuviai. Iš tuo metu 131 Vilniaus kunigų seminarijos 
klieriko tiktai 26 buvo lietuviai. Klierikas J. Breiva 
stengėsi seminarijoje viešai nereikšti savo tautinių 
jausmų. Kunigu įšventintas 1913 m. spalio 11 (24) d. 

1913 m. spalio 29 (lapkričio 11) d. kun. J. Breiva 
paskiriamas vikaru į Rodūnią, esančią 13 km į pietus 
nuo Eišiškių (dabar Baltarusija). Norisi plačiau priminti 
nuo seniausių laikų lenkinamos Rodūnios parapijos 
lietuvių vargus. Prasidėjus lietuvių atgimimui, Aušros ir Varpo laikais Rodūnios 
parapijos kaimuose dar gyvavo lietuvių kalba, nors bažnyčioje ši kalba beveik jokių 
teisių neturėjo. Parapijoje buvo nemažai bajorkaimių. Nors dauguma bajorų etnine 
kilme buvo lietuviai, tačiau Vilniaus vyskupijoje, išskyrus retas išimtis, jie save laikė 
lenkais ir kartu su prolenkiška dvasininkija daug prisidėjo nutautinant valstiečius. 

Iki 1890 m. Rodūnioje anksčiau dirb  trys klebonai visiškai nemokėjo lie-
tuviškai. 1890–1899 m. Rodūnios klebonu buvo kun. Konstantinas Stašys, kil s iš 
Rokiškio krašto Panemunio parapijos. Jam Rodūnios bažnyčioje nepavyko įvesti nei 
lietuviškų giedojimų, nei pamokslų. Tiesa, lietuviškai pradėjo skaityti evangeliją, 
kartą pasakė ir lietuvišką pamokslą. 1899–1906 m. ten klebonavo kun. Stanislovas 
Brazauskas. Jis Rodūnios bažnyčioje be lenkiškų įvedė ir lietuviškus pamokslus, 
o lietuvių vaikus ėmė katekizuoti gimtąja kalba.  kovą su lietuvių kalba pakilo 
Eišiškių klebonas Rodūnios dekanas Nikazijus Gintovtas (Gintowt). Jis įtikinėjo 
lenkiškai arba baltarusiškai kalbančias moterėles, neva lietuvių kalba yra pagoniška, 
o lietuvių kunigai išdavikai. Patarė vyskupui rašyti skundus ir reikalauti Rodūnioje 
atkurti ankstesn  tvarką. 1906 m. gruodžio 12 (25) d. lenkininkai neleido lietuviams 
bažnyčioje giedoti. Pradėta trukdyti sakyti lietuviškus pamokslus. Vyskupas paskyrė 
komisiją, į kurią įėjo trys dekanai, o jai vadovavo žinomas bažnyčios istorikas 
kun. Janas Kurčevskis. Komisija turėjo nustatyti, kiek Rodūnios, Asavos ir Butri-
monių bažnyčiose turi būti vartojamos lietuvių ir lenkų kalbos. Dar nesulaukus 
komisijos darbo pabaigos vietoj kun. S. Brazausko Rodūnios klebonu paskiriamas 
kun. Matas Lajauskas. Nors M. Lajauskas buvo bajorų kilmės, tačiau jis lietuvių 
kalbos vartojimą Rodūnios bažnyčioje išplėtė  ėmė kiekvieną šventadienį be len-
kiškų sakyti ir lietuviškus pamokslus, po mišparų buvo galima lietuviškai giedoti. 
Pusantrų metų bažnyčioje buvo ramu. 

1910 m. Rodūnios parapijoje buvo 
21 kaimas, kur gyveno apie 3900 lietu-

3 Stakauskas J. Naujieji nacionalizmai ir katalikų 
bažnyčia Lietuvoje, Vilnius, 2003, p. 269–312.

Kun. J. Breiva Rodūnios  
vikaras. Aušra, 191 , nr. 5, 
viršelis
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viškai kalbančių asmenų. Dar vienuolikoje kaimų su 1330 gyventojų vyresni žmo-
nės taip pat gerai mokėjo lietuviškai, tačiau veikiami antilietuviškos propagandos 
savo atžalas jau steigėsi mokyti baltarusiškai arba lenkiškai. 14 gyvenviečių (apie 
1800 žmonių) kalbėta grynai baltarusiškai, o bajorkaimiuose palivarkuose, pačiame 
Rodūnios miestelyje apie 2300 asmenų kalbėjo baltarusiškai arba lenkiškai. Kadangi 
nutautinimo pasekmės jau akivaizdžiai matėsi, lenkininkai rengė planus neduoti 
lietuviams jokių teisių Rodūnios bažnyčioje. 

Lenkų veikėjai suagitavo parapijos baltarusius reikalauti panaikinti lietuvių 
kalbą Ródūnios bažnyčioje. Tai buvo gerai organizuotas lietuvių asimiliacijos planas. 
Neapykantą lietuviams kurstė ir lenkų spauda. Rodūnios bažnyčioje lenkininkai 
ėmė kelti riaušes. Skundų tirti vyskupijos valdytojas pasiuntė aršiai nekenčian-
tį lietuvių kalbos Vilniaus kunigų seminarijos inspektorių Karolį Lubianecą. Jis 
neturėdamas įgaliojimų pakeitė lietuviškų pamokslų laiką lietuviams nepatogiu 
metu. Be to, pakurstė lenkininkus rašyti naujus skundus. Tai ir buvo padaryta. 

Vyskupijos valdytojas tirti naujus skundus įsakė jau minėtam dekanui kun. 
N. Gintovtui. Tyrimo rezultatas – 1910 m. pabaigoje kun. M. Lajauskas iš Rodū-
nios iškeliamas. Jo vieton paskirtas beveik nemokantis lietuviškai kun. Domininkas 
Drukteinis, pats pasiprašė kito paskyrimo. 

1911 m. liepą Rodūnios klebonu paskirtas kun. Napoleonas Sabaliauskas. 
Žinoma, N. Sabaliauskas lietuvių kalbos nepanaikino. Lenkininkai reikalavo panai-
kinti bažnyčioje pagonių kalbą, tačiau lenkai iki krikšto irgi buvo pagonys, kalbėjo 
lenkiškai. Prasidėjo aktyvesnių lietuvių persekiojimai, mušimai. 1912 m. liepą per 
atlaidus lenkininkai bažnyčioje ir šventoriuje ėmė mušti lietuvius. Kadangi Dievo 
namuose buvo pralietas kraujas, atsiųstas Rusijos dūmos atstovas kun. Stanislovas 
Maciejevičius. Jis paskelbė naują bažnyčioje pamaldų tvarką, kuria lietuviai liko 
labai nuskriausti. Lenkininkai po valandos svarstymų pareiškė, kad lietuvių kalbos 
Rodūnios bažnyčioje neleis. Tada kun. S. Maciejevičius vyskupijos valdytojo vardu 
paskelbė interdiktą. Bažnyčioje uždraustos iškilmingos pamaldos, šv. Mišios galėjo 
būti tik skaitytinės, be giedojimų. Lietuviai ir toliau buvo fanatizuotų asmenų 
užpuldinėjami miestelyje. 

Rodūnios parapijos 
lietuvių vaikai po  
pirmosios Komunijos 
su kun. J. Breiva. 
Aušra, 191 , nr. , 
viršelis
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Pagaliau 1912 m. spalį Rodūnios klebonu paskiriamas jau pagarsėj s lietuvių 
skriaudėjas, panaikin s lietuvių kalbą Asavos bažnyčioje kun. Viktoras Kochanskis. 
Netrukus panaikintas interdiktas. 

1913 m. rudens pabaigoje į Rodūnią atvyk s vikaras kun. J. Breiva ėmė 
drąsiai darbuotis lietuvių labui. Jis lietuvių vaikus katekizavo gimtąja kalba, su-
organizavo lietuvišką chorą, Kargauduose, Vigonyse ir Pelesoje įsteigė lietuvių 
švietimo Ryto draugijos skyrius. Kargaudų skyriuje pavyko suorganizuoti ir bibli-
oteką-skaityklą. Be to, Ryto draugijos lietuvišką bibliotekėl  kun. J. Breiva buvo 
įsteig s ir Rodūnioje jam skirtame bute. 1914 m. rudenį ši bibliotekėlė jau turėjo 
100 skaitytojų. Tai kirtosi su klebono V. Kochanskio nuostatomis–parapijiečiai turi 
laikytis senojo lenkiško tikėjimo. Klebonas draudė tautiškais rūbais apsirengusioms 
lietuvaitėms įeiti į bažnyčią. Kadangi per lietuviškas pamaldas lenkai neduodavo 
lietuviams bažnytinių procesinių vėliavų, 1914 m. vasaros pabaigoje lietuviai įsi-
gijo bažnytin  vėliavą. Joje buvo Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo atvaizdai 
su lietuvišku įrašu. 

1914 m. rugpjūtį kovotojai su lietuvių kalba Rodūnios parapijoje parašė skun-
dą vyskupijos valdytojui. Skunde kun. J. Breiva „kaltinamas“ išmok s mergaites 
dainuoti lietuvių liaudies dainas. Dėl lietuviškų dainavimų skund si žandarmeri-
jai, bet tyrimo rezultatai jiems nežinomi. Reikalaujama neleisti įnešti į bažnyčios 
vėliavos su lietuvišku įrašu, o svarbiausia – reikalaujama kun. J. Breivą iškelti. 

Tirti skundą, kurį buvo pasiraš  tik 9 asmenys, valdytojas įpareigojo dekaną 
Vosyliškio kleboną Pranciškų Sakalauską. 1914 m. lapkričio 9 (22) d. dekanas at-
vyko į Rodūnią. Lietuviai paprašė dekano pašventinti vėliavą. Dekanas bažnyčioje 
pasakė lenkišką pamokslą, kuriame paminėjo, kad kiekvienas katalikas turi teis  
melstis savo gimtąja kalba. Paskui perskaitė evangeliją lietuviškai ir pradėjo šia 
kalba sakyti pamokslą. Lenkininkai ėmė triukšmauti. Baig s pamokslą dekanas 
išėjo į šventorių, kur norėjo pašventinti vėliavą su lietuvišku įrašu. Paskui jį sekė 
įtūž  lietuvių kalbos priešininkai. Ta minia neleido pašventinti vėliavos  keikė 
dekaną, lietuvius vadino stabų garbintojais, šaukė – alin Lietuvą  

Dėl skundo prieš kun. J. Breivą apklausiamas Rodūnios klebonas piktinosi, 
kad dainuojama daina apie lietuvių mušimą Rodūnios bažnyčioje, pripasakojo 
apie vikarą visokių gandų ir paskalų. Pats klebonas V. Kochanskis dar anksčiau 
skundėsi vyskupijos valdytojui dėl kun. J. Breivos veiklos negalįs suvaldyti pa-
rapijos. Nors įtūžusi minia triukšmavo per dekano pamokslą, neleido pašventinti 
vėliavos jis liko lenkininkų pusėje ir pasiūlė kun. J. Breivą iškelti4. 

1914 m. lapkričio 21 (gruodžio 4) d. Rodūnios parapijos lietuviai atsisvei-
kino su jų reikalų užtarytoju kun. J. Breiva. Ta proga Vilniaus krašto lietuviams 
skirta spauda rašė  

Kun. J. Breiva labai daug pasidarbavo lietuvių labui Rodūnioje ir drauge turėjo daug 
visokių nemalonumų, šmeižtų ir skundų. Triukšmadariai ir ištvirkėliai darbavosi namie 
ir Vilniuje, kad kaip nors išgraužus mūsų gerą kunigėlį. Tai jiems ir pavyko. 

Ir dėl ko taip nekentė jo „lenkai“  
Kun. Breiva buvo teisingas žmogus, tak-
tingas ir sąžiningas kunigas, dvasiškas 

4 Lydos krašto lietuviai, Kaunas, 2002, p. 106–123; 
Merkys V. Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 
1798–1918 m. Vilnius, 2006, p. 418–428.
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priedermes atlikdavo visiems lygiai be tau-
tos skirtumo, išpažintin tiek daug prie jo 
eidavo, kad vos suspėdavo visų išklausyti. 
Visa jo kaltė ta, kad jisai švelniausiu 
būdu platino apšvietimą ir susipratimą 
tarp nuskriaustųjų Rodūnios lietuvių. ia 
tai ir buvo lenkų akyse dagilis, kuris 
jiems nuolat ir badė  „Kas bus  Lietuviai 
šviečiasi ir susipranta. 

Kun. J. Breiva pas mus išbuvo vos 
vienus metus, o kiek pasidarbavo. Žmonės 
priprato prie laikraščių skaitymo – šiandien 
mūsų parapijon ateina apie 100 egzemplio-
rių lietuviškų laikraščių. ...  Bet užvis 
labiau įsismeigė žmonių atmintyje – tai 
lietuvių vaikų paruošimas prie pirmos šv. 
Komunijos šią vasarą. Dar niekuomet tiek 
lietuvių vaikų nebuvo prie šv. Komunijos, 
kiek šiemet – net 120. „Lenkų“ gi buvo 
vos-vos trečdalis. „Lenkai“ to negalėjo len-
gvai pakelti, skundė policijai, kad vaikeliai 
buvo tautiškais rūbais apsirėd  ir vaikelius 
fotografuojant labai trukdė5. 

Atsisveikin s su parapijiečiais, 
kun. J. Breiva išvyko taip pat dar-
buotis vikaru į naują paskyrimo vietą – Molėtus. Jau vyko pirmasis pasaulinis 
karas. Veikė įvairūs karo metų apribojimai. Molėtuose ginčų dėl pamaldų tvarkos 
bažnyčioje nebuvo, nes dauguma parapijiečių kalbėjo lietuviškai. 

Po pusmečio 1915 m. geguž  kun. J. Breiva paskiriamas vikaro pareigoms 
į Daugus. Čia klebonu ir Merkinės dekanato dekanu dirbo jau žinomas lietuvių 
visuomenės veikėjas kun. Vladas Mironas. Daugų parapija buvo lietuviška. Šioje 
bažnyčioje lietuviškas pridėtines pamaldas apie 1906 m. įvedė tuometinis klebo-
nas Jonas Kuzminskas. Jis atnaujino Daugų bažnyčią, įsteigė Lietuvių katalikų 
blaivybės draugijos Daugų skyrių. 1909 m. Daugų parapijos gyventojai spaudoje 
peikti, kad mažai skaito laikraščių ir knygų6. 

Tikėtina, kad ne be kun. J. Breivos įtakos, kai vokiečiai jau buvo užėm  
dalį Lietuvos, 1915 birželio 29 (liepos 12) d. Dauguose įvyko pirmas lietuviškas 
vakaras. Vaidinta Keturakio Amerika pirtyje. Netrukus, liepos 12 (25) žiūrovams 
parodyta M. Petrausko operetė Adomas ir Ieva. Tokiu karo metų laiku leidimus 
pavyko gauti Nukentėjusiems dėl karo 
šelpti draugijos Daugų skyriaus var-
du. Vakarus rengė vietos vargonininkas 
P. Vanagaitis. Dainavo ir jo vadovau-
jamas choras7. 

5 Rodunės Andrius. Rodunia. Atsisveikinimas, 
Aušra, 1914, nr. 48, p. 605.

6 Daugai, Viltis, 1909 liepos 24, nr. 84, p. 1; Žvaigždė, 
1912, nr. 22, p. 4.

7 Daugai, Viltis, 1915, liepos 8, p. 1; liepos 18, 
nr. 159, p. 1.

Kun. J. Breiva Linkmenų klebonas. Žilėnas A. 
Kelias, p. 189
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Netrukus po 1915 rugsėjo 15 (28) vokiečiai įžengė į Daugus. Apie vokiečių 
okupacijos metus kun. J. Breiva yra paskelb s atsiminimus8. Vokiečių okupacijos 
metais, padedant klebonui V. Mironui, kun. J. Breiva Daugų parapijoje įsteigė net 
22 mokyklas. Tai buvo ne vokiečių valdinės, bet privačios mokyklėlės kuriose 
mokydavo taip vadinamos daraktorės. Joms ruošti kun. J. Breiva organizuodavo 
kursus. Be to, kun. J. Breiva visoms Merkinės dekanato parapijoms atgabendavo 
lietuviškų knygelių, vadovėlių9. 

Šiek tiek sušvelnėjus vokiečių rėžimui, 1918 m. Dauguose įvyko net 21 lie-
tuviškas vakaras su vaidinimais, dainuodavo choras. O jau 1925 m. pavasarį 
Dauguose kultūrinė veikla buvo apmirusi10. 

Daugų klebonas kun. V. Mironas dalyvavo 1917 m. rugsėjo 18–23 d. Vil-
niuje vykusioje lietuvių konferencijoje ir buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, kuri 
1918 m. vasario 16 d. paskelbė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Ugdant Daugų 
parapijos gyventojų tautinį sąmoningumą daugiausia teko dirbti kun. J. Breivai. 
Apie 1918 m. Daugų parapijoje organizav s savanorius į kariuomen  karininkas 
Kazys Skučas rašė  

Ačiū veikliems vietos kunigams dekanui Mironui ir kun. Breivai tautinis veikimas kai-
miečių tarpe jau buvo išjudintas, Vietiniai kunigai matė, kad liaudžiai reikalingi moky-
tojai – vadovai ir kiekvieną labiau nusimananti liaudyje dirbti asmenį kvietė į Daugus. 

Todėl agituoti stoti savanoriais į Daugų parapiją buvo siunčiami iš Rusijos 
grįž  karininkai ir jų talkininkai. 1918 m. rudenį turgaus dieną Dauguose įvyko 
gausus mitingas. Pasijut  bejėgiais vietos vokiečių žandarai šaukėsi kareivių pagal-
bos iš Varėnos. Minia kareivių neišsigando. Vokiečių žandarai iš Daugų pabėgo 
ir taip baigėsi jų viešpatavimas. Susiorganizavo lietuvių milicija. Tačiau netrukus 
reikėjo kovoti su į Lietuvą besiveržiančiais bolševikais ir lenkais11. 

1919 m. birželio 7 d. kun. J. Breiva paskiriamas Linkmenų klebonu. Tikėtina, 
kad dėl karo veiksmų Linkmenis pasiekti buvo keblu. Antanas Žilėnas nurodo, 
kad kun. J. Breiva Linkmenų bažnyčią perėmė 1919 m. rugpjūčio 21 d. Tuo 
metu Linkmenys buvo užgrobti lenkų. Kai 1920 m. vasarą lenkai dėl nesėkmių 
kare su rusais ėmė trauktis iš Lietuvos, tų metų liepos 12 d. lietuviai užėmė 
Linkmenis. 1920 spalio 7 d. tarp Lietuvos ir Lenkijos pasirašyta Suvalkų sutartis 
kuria Vilniaus kraštas atiteko Lietuvai. Jau minėta, kad po dviejų dienų lenkai tą 
sutartį sulaužė ir plačiu frontu puolė Lietuvą. Lapkričio 19 d. buvo pasirašytos 
paliaubos tarp kariaujančių pusių nustatyta neutrali zona. Lenkams aneksavus 
užgrobtas Lietuvos teritorijas, neutrali zona buvo panaikinta. Demarkacinė linija 
ėjo per patį Linkmenų miestelį, o bažnyčia liko lenkų pusėje. Linkmenų apylinkės 
buvo grynai lietuviškos. 

1922 m. pasklidus žiniai, kad 
Linkmenų klebonas bus pakeistas, 230 
Lietuvos pusėje esančio Kirdeikių kai-
mo gyventojų prašė Vilniaus vyskupo 
palikti kun. J. Breivą Link menyse12. 
Matyt, atsižvelg s į žmonių prašymą 

8 Breiva J. Atsiminimai iš vokiečių okupacijos Dau-
guose, Karo archyvas, t. 9, Kaunas, 1938, p. 192–195. 

9 Lietuvos Alpėse prie voratinklių sienos,  amžius, 
1938 spalio 11, nr. 231, p. 6. 

10 Daugai, Trimitas, 1925, nr. 16, p. 539.
11 Akiras-Biržys. Alytaus apskritis, Kaunas, 1931, 
p. 176–181.
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lietuvis vyskupas Jurgis Matulaitis 
Link menų klebono nebekeitė. 

Kun. J. Breiva įėjo į Švenčionių 
Ryto švietimo draugijos valdybą. Rodos, 
kad Ryto draugija dar 1921 m. rudenį 
ar jau žiemą atidarė mokyklą ir Linkmenyse. Mokytoja buvo paskirta Teklė Ma-
minskaitė. 1922 m. sausį mokykla turėjo net 110 mokinių13. Matyt, kitiems mokslo 
metams pakeistą mokytoją Tekl  Maminskait  1922 m. apie rugpjūčio 30 d. lenkai 
suėmė, sumušė ir išvarė į Švenčionių kalėjimą14. Po jos mokytojavo K. Kardelis. 
1925 m. Linkmenyse įsteigta valdinė lenkų mokykla. Atvažiav s paskirtas lenkas 
mokytojas lyg niekur nieko užėmė Ryto mokyklos patalpas, o lietuviškai mokyklai 
galioti nebeleista15. 

Tikėtina, kad ne be klebono paramos Linkmenyse vykdavo lietuviški vakarai. 
Pavyzdžiui, 1921 m. kovo m. 28 d. Linkmenyse vaidinta Keturakio Amerika pirtyje; 
1924 m. rugpjūčio 15 – Pšibilskio Nesipriešink; 1925 m. sausio 4 d. – Pet ro Pun-
dzevičiaus-Petliuko Neatmezgamas mazgas. Klebono puoselėjamos meilės tėvynei, 
gimtajai kalbai apraiškas lenkų pareigūnai siekė palaužti prievarta ir pažemini-
mu. Antai 1923 m. spalio 1 d. policija Linkmenų bažnyčioje suėmė iš Pašaminės 
kaimo atvykusią mergait  už tai, kad prie paltelio buvo prisisegusi trispalves 
tautines juosteles. Nuovadoje juostelės nuplėštos. 1924 m. gegužės 4 d. policininkas 
Linkmenyse nagaika išvaikė lietuviškai 
dainuojantį jaunimą16. 1925 m. į Lin-
kmenis buvo kviečiami vaidintojai ir 
iš Vilniaus. 

Kun. J. Breivos rūpesčiu 1925 m. 
baigti statyti ir įrengti Linkmenų pa-
rapijos liaudies namai. Tų metų bir-
želio 28 d. minėtus namus iškilmingai 
pašventino Ryto draugijos pirmininkas 

Linkmenų pradžios mokyklos IV skyriaus 
lietuvių mokinių išleistuvės 1922 m. 2 eilėje  
penktas ir kairės kun. J. Breiva. Žilėnas A.  
Kelias, p. 19

12 1922 10 07 Kirdeikių k. gyventojų prašymas Vilniaus 
vyskupui, LVIA, f. 694, ap. 1, b. 1365, l. 3–6.

13 Švenčionių a. Ryto draugijos laikomų ir šelpiamų 
mokyklų sąrašas, Vilnietis, 1922 sausio 28, nr. 21, 
p. 4. 

14 Šėmis B. Biržiška Mykolas . Vilniaus Golgota, 
2-asis leid. Vilnius 1992, p. 188. 

15 Lietuvi, budėk  Vilniaus aidas, 1925, lapkričio 5, 
nr. 105, p. 1.

16 Žr. 14 nuorodą, p. 109, 151, 240, 269, 283, 302.
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kun. Petras Kraujalis. Sveikinimo kalbas pasakė kun. Pranas Bieliauskas ir Vilniaus 
lietuvių gimnazijos abiturientas Vincus Uždavinys. Tarp svečių buvo ir Švenčionių 
lietuvių gimnazijos mokytojų. Grojo tos gimnazijos moksleivių orkestras. Be to, tą 
dieną Linkmenų bažnyčioje įvyko ir kun. Zigmo Žeidžio primicijos17. 

Apie kun. J. Breivos pasitraukimą į Kirdeikius rašoma straipsnyje, skirta-
me Kirdeikių bažnyčiai. Galima dar pridurti, kad tas pasitraukimas aprašytas ir 
lenkų spaudoje. Kun. J. Breiva vadinamas žinomu agitatoriumi. Piktinamasi, ką 
šio kunigo pasitraukimo metu veikė lenkų pasienio policija. Teigiama, kad kun. 
J. Breiva palaikė gerus santykius su Švenčionių apskrities viršininku (seniūnu), 
todėl jis turėj s didel  veikimo laisv  dažnai lankydav sis Lietuvoje18. 

Dauguma kun. J. Breivos darbų (Kirdeikių bažnyčios, parapijos namų 
statybos ir kt.) paminėta rašinyje apie Kirdeikių bažnyčią. Nesikartojant dar 
norėtųsi priminti Kirdeikių klebono visuomenin  veiklą. Pastačius bažnyčią, 
Kirdeikiai Lietuvoje išgarsėjo, čia atvykdavo daugybė ekskursijų, Jei reikėdavo 
klebonas visiems parūpindavo nakvyn .  Kirdeikius pailsėti atvykdavo ir ne-
mažai rašytojų, kultūros darbuotojų. Klebono paraginti vasarotojus priimdavo 
ir vietos ūkininkai19. 

1926 m. lapkritį kun. J. Breivos pastangomis įsteigtas Vilniaus vadavimo 
sąjungos Kirdeikių skyrius. Be to, kun. J. Breiva buvo ir aktyvus šaulių sąjungos 
Kirdeikių būrio narys. 1938 m. kun. J. Breiva už nuopelnus šaulių sąjungai buvo 
apdovanotas Šaulių Žvaigžde. Tą apdovanojimą per jo kunigystės 25 metų mi-
nėjimą spalio 23 d. įteikė šaulių sąjungos vadas pulkininkas Pranas Saladžius20. 

Kirdeikiuose vykdavo nemažai protestų prieš lietuvių persekiojimus lenkų 
okupuotoje Rytų Lietuvoje. 1938 m. vasarą kun. J. Breivos rūpesčiu Linkmenyse, 
prie pat demarkacinės linijos pastatytas meniškas drožinėtas su daugybe skulptūrų 
koplytstulpis, išdažytas tautinėmis spalvomis21. 

Iš buvusios Breslaujos apskrities, Apso valsčiaus kil s Vaclovas Petroška, 
tap s tautiškai susipratusiu lietuviu, ėmė gabenti ir platinti tarp pavergtų tautiečių 
Kaune leidžiamą spaudą. Atlik s 4 metų kalėjimo bausm , V. Petroška netrukus liko 
ištremtas toliau nuo demarkacinės linijos, iš kur pabėgo į nepriklausomą Lietuvą 
ir tapo naujųjų laikų knygnešiu. Apie savo gyvenimą Kirdeikiuose jis pasakojo  

Ilgesnį laiką gyvenau Kirdeikuose pas vilnietį kunigą Breivą, mirusį 19 9 m. Tai buvo 
didis patriotas, nenuilstamas Vilniaus krašto laisvės kovotojas, lenkų policijos agentų 
siaubas tikra to žodžio prasme. Vilniaus ir venčionių lenkiška policija bijodavo vien kun. 
Breivos vardo. Kadangi Kirdeikių bažnytkaimis yra prie pat buvusios demarklinijos, tai 
iš ten buvo paranku ir toliau lietuvišką knygą ir lenkų draudžiamus patriotiškus laikraš-
čius skleisti Vilniaus krašte. Kirdeikiai su 
Kaunu kasdien susisiekdavo autobusais. Aš 
dažnai iš Kirdeikių važiuodavau į Kauną 
ir kiekvieną kartą lankydavausi Vilniaus 
vadavimo sąjungos centre ir šaulių są-
jungos štabe. Ir vienur ir kitur gaudavau 
daug literatūros, kurią man žinomais ke-
liais skleisdavau Vilniaus krašte. Iš Kauno 
grįždamas į Kirdeikius veždavausi pundus 

17 Ten pat., p. 330–331.
18 Ucieczka ks. Brejwy do Litwy, Dziennik ile ski, 
1925, spalio 25, nr. 245, p. 3.

19 Kur šiemet vasaros rašytojai.  amžius, 1937 
birželio 19, nr. 136, p. 6.

20 Šaulio kun. J. Breivos sukaktis, Trimitas, 1938, 
nr. 44, p. 1063. 

21 Linkmenys. Nuostabiai gražus lietuviškas kry-
žius pademarklinijy,  amžius, 1938 liepos 9, 
nr. 153, p. 9.
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„Trimito“, „Mūsų Vilniaus“, „Kario“ ir 
kitų laikraščių22... 

Kai 1938 m. lapkričio mėn. V. Pet-
roška Tverečiaus valsčiuje buvo lenkų policijos suimtas, Švenčionių apskrities 
saugumo policijos komendantas Komarovskis kvotė ir apie kun. J. Breivą. Lenkijos 
saugumą domino, kas pas kun. J. Breivą atvažiuoja, ką kun. Breiva kalba su svečiais, 
ar tiesa, kad kun. Breiva tuojau, italų remiamas, išžygiuosiąs su keliomis divizijomis 
prieš Lenkiją ir panašiai23. 

Jau minėtame Kirdeikių klebono kun. J. Breivos kunigystės 25-ųjų metinių 
proga paskelbtame straipsnyje rašoma  

Ir gaila, kad daug ką reikia nutylėti, nes dar ne laikas daug ką kelti viešumon. Juk yra 
didelių darbų, tylomis padarytų, kuriuos iškelti galima tik solinezantui mirus, o kartais 
ir daug vėliau24. 

Tai užuomina į slaptą kun. J. Breivos veiklą. Rašinyje apie Kirdeikių bažny-
čią minėta, kad 1925 m. laiške kanauninkui J. Kuktai kun. J. Breiva prisipažino, 
kad per jį eina okupuoto krašto lietuvių veikėjų korespondencija su neokupuota 
Lietuva, per jį gaunamos ir perduodamos beveik visos piniginės paramos pavergtų 
lietuvių švietimui ir kultūrinei veiklai. 
Žinoma, šitas darbas buvo ypač slaptas. 

Būdamas Linkmenų klebonu, iki 
pasirašymo Lenkijos konkordato su Va-

2 eilėje trečias iš dešinės kun. J. Breiva su 
skautais. Apie 19 7 m. Žilėnas A. Kelias,  
p. 7

22 Senkus J. Kalba tas, kuris lenkų buvo pasmerktas 
15 metų kalėti, Trimitas, 1940, nr. 6, p. 132. 

23 Ten pat, Trimitas, 1940, nr. 7, p. 159.
24 Žr. 9 nuorodą.



323

I S T I A  A A I A  A I S  K U I A I

tikanu kun. J. Breiva galėjo dažnai lankytis Kirdeikiuose. Matyt, jis iš patikimų 
į Kirdeikius atvykstančių kurjerių gaudavo korespondenciją ir pinigus, kuriuos 
pats parsigabendavo legaliai kirsdamas demarkacijos liniją. Nors žinių nepavyko 
aptikti, tačiau tikėtina, kad į Vilnių pats visa tai ir nuveždavo. Minėtą slaptą 
darbą kun. J. Breiva vykdė ir įsikūr s Kirdeikiuose, tačiau čia šis darbas buvo 
kur kas rizikingesnis, nes pats kunigas į okupuotą kraštą vykti nebegalėdavo.

Tai patvirtina istorikė Aldona Gaigalaitė. Ji rašo  

Labai patikimą ir ilgai išsilaikiusio kurjerio vaidmenį iš esmės atliko kun. Juozas Breiva. 
Per jo rankas, neatsiradus lengvesnėms galimybėms, pavyzdžiui kam nors atvykstant 
ar išvykstant į Vilnių, paprastai kas mėnesį buvo pernešami per demarkacijos liniją 
tūkstančiai dolerių. Kunigo veikla buvo tipiškai organizuota. Paprastai į Kauną vykdavo 
patsai J. Breiva. Iš Kirdeikių jis pastote atvažiuodavo į Saldutiškį, o iš jo traukiniu į 
Kauną. Taigi keliaudavo kaip ir kiti to meto žmonės, vykstantys į sostin . Kaune kunigas 
sustodavo tik viešbutyje. I. Jonyno, žinomo istoriko, tuo metu dirbusio Tautų Sąjungos 
ir Lenkų departamento direktoriumi, nurodymu, jam buvo draudžiama lankytis Užsienio 
reikalų ministerijoje, rašyti laiškus į ministeriją. Tik didelio reikalo atveju, jis matyt, 
geras I. Jonyno bičiulis, galėjo užeiti į jo butą Kaune Rūtų gatvėje Nr. . Rašyti taip 
pat galėjo tik I. Jonyno asmeniniu adresu. Pinigus į viešbutį pristatydavo taip pat ne 
ministerijos tarnautojai. Iš Kauno kunigas grįždavo tuo pat keliu – traukiniu iki Saldu-
tiškio ir arkliais iki Kirdeikių. 

Kai dėl kokių nors priežasčių kunigas negalėdavo atvykti į Kauną, jam kurjeriai 
ar kiti žmonės atveždavo pinigus į Uteną ar Saldutiškį. Be to, kai kada pinigus paimti 
kunigas pasiųsdavo ir kitą patikimą žmogų. Taip 192  m. gruodžio 22 d. jis pasiuntė, 
kaip rašo M. Kubiliūtei, savo auklėtinį Antaną Mažeiką, nes patsai prieš Kalėdas negalėjo 
palikti bažnyčios. Tuo metu A. Mažeika atvežė į Kirdeikius 1  tūkst. dolerių. 

Atsivežti pinigus į Kirdeikius nebuvo sunku, reikėjo saugotis tik vagių. Daug 
sunkiau buvo pergabenti juos per demarkacijos liniją. Du kartus per metus Lenkijos 
valdžia prie demarkacijos linijos gyvenusiems žmonėms leisdavo aplankyti savo gimines, 
gyvenančius Lenkijos okupuotoje Vilnijoje. Susitikimai buvo organizuojami valsčiaus centre 
Kaltanėnuose. Tuos ir kitus susitikimus kun. J. Breiva panaudodavo vykdamas pats ar 
per kitus vykstančius perduodamas pinigus, kurie juos gabendavo į Vilnių. Archyviniuose 
dokumentuose yra išlik  kunigo pakvitavimai su vietos nurodymu už demarkacijos linijos. 
Antra vertus, tie pakvitavimai galėjo reikšti tik tai, kad tie pinigai laimingai pernešti per 
liniją, gal ir kito žmogaus  Dažniausiai pinigus per sieną gabeno kiti žmonės. Naudojosi 
kunigas paslaugomis savo bažnyčios tarnautojų. Vežė juos vargonininkas K. Gimžauskas, 
kompozitoriaus Antano Gimžausko tėvas, kiti. Mėnesinės sumos buvo nešamos per du 
ar tris kartus, nes, matyt, didelėmis sumomis kunigas J. Breiva nedrįso rizikuoti. Per-
žiūrėtuose išlikusiose archyviniuose dokumentuose neteko sutikti nė vieno atvejo, kad per 
J. Breivos postą ėj  į Vilnių pinigai nebūtų pasiek  tų įstaigų, kurioms jie buvo skirti25...

Nuo 1929 m. I. Jonynas Užsienio 
reikalų ministerijoje nebedirbo. Lieka 
neaišku ar kun. J. Breiva ir po 1929 m. 
ėjo slaptas kurjerio su okupuotu Vilniu-

25 Gaigalaitė A. Kunigas Juozas Breiva (1891.II.16–
1939.I.21), Voruta, 1994 rugsėjis, (perspausdinta iš  
Žilėnas A. Kelias, p. 397–402).
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mi pareigas. Tikėtina, kad šiame darbe lieka dar daug neatskleistų kun. J. Breivos 
bendradarbių, lieka nesužinotų įvairių įvykių. Dabar galima drąsiai teigti, kad kun. 
J. Breivos siekis įsikurti Kirdeikiuose, buvo noras toliau t sti slaptą, gyvybiškai 
būtiną okupuoto krašto lietuvybės palaikymui, pašalpos gabenimą. Kiek tas darbas 
buvo pavojingas, liudija kun. Juozapo Bakšio nužudymas Merkinėje 1925 m. sausį. 

Jau minėta, kad nuo širdies smūgio kun. J. Breiva mirė 1939 m. sausio 
21 d., o sausio 24 d. palaidotas Kirdeikių bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse da-
lyvavo ministras pirmininkas kun. Vladas Mironas, daug kunigų, visuomeninių 
organizacijų ir tūkstančiai parapijiečių26. 

Praėjus trims mėnesiams nuo kun. J. Breivos mirties spaudoje pasirodė šis 
skelbimas  

A. a. mirusio kun. Juozo Breivos gimines, draugus ir pažįstamus prašau surašyti ir at-
siųsti rengiamai monografijai šiuo adresu  Kaunas, Žemaičių g. 7 a, Juliui Vaitkevičiui27. 

Nieko nepavyko sužinoti, apie monografijos rengimą, jos autorių. O po 
pusantrų metų ilgiems dešimtmečiams monografijos išleidimo galimybių nebeliko. 
Tiktai 2015 m. pasirodė jau minėta Antano Žilėno kun. J. Breivai skirta monografija 
Kelias. Joje gausu iliustracijų, dokumentų faksimilių, atsiminimų. Kun. J. Breivai 
buvo brangi Lietuva, lenkų pavergti tautiečiai ir jis jiems dirbo kiek galėjo. Jis 
visų širdyse ugdė Bažnyčios ir Tėvynės meil .

26 Mirė šaulys kun. J. Breiva, Trimitas, 1939, nr. 4, 
p. 87.

27 Leis monografiją apie kun. Breivą,  amžius, 
1939 balandžio 20, nr. 88, p. 11.
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Pašauktas mylėti
Romualdas imkūnas

Kunigą Antaną Maciulevičių 
(1882 01 11–1968 10 20) mena dauge-
lis vyresnės kartos kunigų, Saldùtiškio 
krašto gyventojai. Noriu prabilti apie šį 
Dievo pašauktą mylėti žmogų. Pažino-
jau, esu jo sesers Monikos Žilėnienės 
vaikaitis. Šio strazdeliško būdo kunigo, 
stuomeningo, žavių akių, šiltos šypse-
nos vyro glėbyje krikštijama spurdėjo 
mūsų dukra Renata. Kiekvienas savam 
gyvenimo kely esame sutik  žmogų, 
kuris savo vidiniu šviesumu iki širdies 
gelmių džiugino, todėl norisi jį pri si-
minti.

Kelionė į pažintį
Jau vaikystėje iš tėvų, močiutės, 

kaimynų girdėjau pasakojimų apie keis-
tą kunigą, dirbantį ganytojišką darbą 
Saldùtiškyje, Pãisetės sodybos šamaną, 
laisvu laiku ganantį kolūkio gyvulius.

Iš Výžių (Utenõs r.) su pusbroliu Algimantu Žilėnu per pušynus su lauke-
liais, prižėlusiais ne tiek javų, kiek rugiagėlių, pro aukštus beržų guotus dviračiais 
numynėme į Paiset . Tas kaimelis prie kelio Saldutiškis–Labanóras. Aplankėme 
močiutės brolį, nuvežėme nuoširdžius giminių linkėjimus. Susipažin s su sesers 
vaikaičiais, nusišypsoj s, dar kartą skvarbiu žvilgsniu mus apmet s, kunigas An-
tanas Maciulevičius skėstelėjo rankomis dideliais kumščiais  „Kirmelas, atvažiavį 
mūs ūlyčėlan, in ačlaima nestavėkit, aikit pirkion, pasiūtursma.“ Pakvipusiame žolelių 
arbata kambaryje šeimininkas nuogąstavo, kad šeimininkė kažkur išėjusi ir nėra 
kam pačirškinti lašinių. Nesikuklindami kirtome duoną, atriektą iš rausvai nu-
skrudusia nugara kepalo, užtepdami medumi. Klausėmės pasakojančio dvasininko. 
Apie studijas Petrapilyje, kunigystės dienas Rusijoje. Apie tai, kad gimtinė palei 
ežerų sietuvas sava erdvės ramybe atviliojo. Nerimo ir vilties šešėliai slankiojo jo 
veidu. Pasitais s gerokai padėvėto, namie austo švarko atlapą, prisiminė pokario 
gryčiose netelpančią vaikų raudą, kone į Šiaurės ašigalį išvežtuosius, kuriems 
ištuštėjo vilties keliai. Dienas ir naktis su alkanais miškiniais, su iki dantų ginkluo-
tais, pykčio iškreiptais veidais okupantais. Kunigui širdį spaudė nuliūdimas, protą 
niokojo graudumas matant aplink klajojančią kančią, alkaną kolūkinį tarpumiškių 
kaimelių gyvenimą. Pridėdamas savo simpatiškąjį „reikia manyti“, nuogąstavo, kad 
žmonės negeba dalytis saule, bijo mirties, glūdinčios ateivio švarke, kad laikas iš 
gyvenimo vagia lobius, dažnai atneša nelaimes, kai lauki džiaugsmo. Sakė nenorįs 

Kunigas Antanas Maciulevičius 19 7 m.
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keltis į Saldutiškį, iš kur toli ežeras ir miškas su jo navose širdį kutenančiomis 
čiobrelių akivaromis. Nėra saulės išbučiuotų, samanom apžėlusių akmenų, ant kurių 
gera pasėdėti ir susikaupti. Miestelyje bus atimta teisė išeiti į gamtą šiaip sau, 
pasigrožėti vaizdais, pakvėpuoti grynu oru, pasiklausyti paukščių čiulbėjimo. Čia, 
Paisetėje, esą nereikia ieškoti dangaus. Ir tylos. Ir liepų, šlamančių už lango toj 
tyloj... Viduasly tupėj s rainas, gražus pūkuotas katinas pakėl s akis tarsi pritarė 
šeimininko apibendrinimams. O mus, svečius, kerėjo šviesus pašnekovo gerumas, 
jo pasitenkinimas trupučiu. Atrodė, jis moka kalbėti akimis.

Gaila, atmintyje išliko tik trupiniai Antano Maciulevičiaus minčių, kaip jam 
smagu sulaukti pavasario, kai žydi sodai, nuo brėkšmų iki sutemų skraido, čiulba, 
ulba, suokia, kraipo uodegas, suka lizdus paukšteliai. Gera vasarą krūtinėn traukti 
lengvą, saulėtą, svaigų žiedų ir šieno kvapą. Sakė pasijuntąs sujaudintas, kai var-
dadienio rytą, išėj s į verandą, pamato iš ąžuolo lapų ir lauko gėlių parapijiečių 
dailiai nupintą vainiką su viduryje įdėtu rūkyto kumpio gabalu ar karšiu, ištrauktu 
iš Aiseto. Žiū, debesų sesės gervės per raistą nuskardėjo – ateina ruduo. Žiemą, 
per baltą vėpūtinį, reikės iškentėti sermėgėlėj. Bet nieko, atskris raudongurklis 
paukštelis ir skelbs pirmojo pavasario spindulio apraišką.

Besiklausant tokios šnekos, akys nukrypo į pastelinių tonų paveikslą, ku-
riame pavaizduota spalvingoji Aukštaitija. Dievai žino, ar tik ne tada ji man tapo 
tokia miela ir brangi, jaudinanti kaip iki baltumo įkaitinta laužo šerdis, kaip ir 
pašnekovas kunigas Antanas Maciulevičius, įgudusias, patyrusias rankas ant stalo 
išties s, savo išgyventus įspūdžius tarsi sūrį atminty suslėg s. Pažvelg s į jo veido 
raukšles, mėginau įsivaizduoti čionykštį gyvenimą – paprastą kaimo gyvenimą 
gražiame, gal šiek tiek Dievo apleistame kampelyje.

Ant suolo, palangių, spintos gulėjo netvarkingai išdėliotos prancūziškos, ru-
siškos, lenkiškos, vokiškos, lotyniškos, latviškos knygos. Kai kurios buvo atverstos. 
Kirbėjo mintis, kam šitiek jų reikia. Kambario pasienyje stovėjo gultas – medinė 
lova, apklota marga, namuose austa marška. Spėliojau, pagalvė prikimšta sausų 
paparčių ar ajerų. Prie viryklės – krūva iš miško parneštų šakų. Kampe – tabu-
retė su dubeniu praustis ir ūkišku muilu. Ant sienos pakabintas poros sieksnių 
lininis rankšluostis su kutais.

Apie Antaną Maciulevičių kitų lūpomis
Savo senelės brolio, išminties kupino kunigo Antano Maciulevičiaus gyve-

nimu labiau susidomėjau po pokalbių su Kernavºs kunigu Nikodemu Švogžliu, 
tarpukario laikraščiuose pasirašinėjusiu Milžino slapyvardžiu. Garbusis metraštinin-
kas pasidžiaugė vyskupo duotais pinigais, kuriuos išleido važinėdamas po lenkų 
okupuoto krašto parapijas, aprašydamas jų būtį. Paklaustas, ar pažinojo kunigą 
Antaną Maciulevičių, atsakė  „A, šitą šūdvežį gerai pažinojau.“ Kai pasisakiau esąs 
jo giminaitis, Milžinas, kiek sutrik s, atnešė nuotrauką įrodyti, kad nemeluoja. 
Joje pavasariškai nušvitusiu veidu, atsirėm s į vežimą, pilną mėšlo, stovi kunigas 
Antanas Maciulevičius. tampai sumažinti Milžinas pašaukė šeiminink  ir paprašė 
svečiams iškepti daugiau blynų.

Knygoje „Dievas kalbėjo paprastumu“ (Kaunas  Atmintis, 1999) kunigas ir 
rašytojas Nikodemas Švogžlys-Milžinas apie kunigą Antaną Maciulevičių rašo  
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„...Rytą bažnyčioje ar namie atlaikydavo šv. Mišias, sukalbėdavo brevijorių ir nusiimdavo 
sutaną... Jis naktimis klausėsi lakštingalos, žinojo visus žvėrių urvus, paukščių lizdus. 
Savo ūkį atidavė sovietų valdžiai, tai pirmasis kolūkietis, ganė bandą – vyr. piemuo. 
Pagaliau pensininkas, garbės kolūkietis, pirmūnas ir veteranas... is senjoras kunigas 
gaudavo 12 rublių pensiją...“ 

Atsiminimuose teigiama, jog bėdoje šį lietuvį išgelbėjo prancūzų kalbos 
mokėjimas. Mat atėjus Leninui su bolševikais, Rusijoje žlugus bažnyčiai, prancū-
zų misijos narys Antanas Maciulevičius buvo šelpiamas, maitinamas, globojamas. 
1922 m. jam išrūpintas legalus išvykimas į Lietuvą. Šioje apgailėtinai mažo tiražo 
(300 egz.) knygoje Antaną Maciulevičių prisimena dešimt kunigų ir keli pasaulie-
čiai. domios, jausmus žadinančios kunigo Broniaus Buliko mintys  

„...Niekur ir niekada nemačiau kito kunigo, kuris taip pasikeistų eidamas prie altoriaus. 
Nemačiau kito kunigo, kuris taip šventai, pakiliai, tokiu iš tikrųjų nušvitusiu veidu lai-
kytų šventąsias Mišias. Nemačiau kito kunigo, kuris taip pagarbiai, taip subtiliai dalintų 
Komuniją. Nemačiau niekur tokio paprastumo ir gilaus inteligentiškumo, liaudiškumo ir 
aristokratiškumo, dvasinio gilumo lydinio viename asmenyje... Kartą Devyniaviršės kaime 
jis aprūpino labai skurdžios šeimos motiną Bimbien . Atsistojo po viskam tarp žmonių 
labai sulūžusios pirkelės vidury ir pasakė šeimininkui  „Taigi tu, gyvate, gyveni vidury 
didelio miško. Dievas augina mišką. Negi tu negali pasistatyti žmoniškos trobos  Ant 
pečių gali suvilkti medžius. Nebūk toks tinginys ir nevalyvas žmogus...“ Stovi prie savo 
namų Maciulevičius. Sustabdė jis mane  „Sustip s turbūt  Ir alkanas kaip ciuckis  Pri-
rišk arklį. Ale kad tu ir arkliui neturi ko paduoti. Einam kluonan.“ Nusivedė jis mane 
kluonan, liepė prisipešti pašaro kiek panešu. Užsivedė pas save. Pats iš krosnies ištraukė 
kopūstų puodą, pats atpjovė lašinių, pats pripylė dubenį, pavalgydino ir išleido. Aš mirsiu 
ir neužmiršiu tokio kunigo...“

Maga iš tos knygos pacituoti kunigo Jono Kazlausko linksmas mintis  

„...Jis buvo draugiškas, moralus, negėrė, nerūkė. Prašomas patarnaudavo. Net atlaidų 
metu, nors kunigų būdavo daug, pas jį prie klausyklos eilės, kiti neturi darbo, bet jo 
ištisas valandas laukdavo. Kuo paaiškinti  Kunigo Klimo motina man pasakė, kad pagal 
jį viskas galima, nes Dievas gailestingas. Gal ..“

Paminėtinos kunigo Juozo Fraino mintys  

„...Buvo jis nereiklus, neišrankus, kantrus, vienodos ir nuolatos geros nuotaikos, mėgo 
juokauti, kalbėdamas visada šypsodavosi. Aš įsitikin s, kad jokie rūpesčiai ar išgąsčiai – 
gyvenome baisiausiais beprasmiškų žudynių metais – nei tada, nei vėliau nepajėgė su-
drumsti jo ramybės. Jis visada būdavo ramus, ramaus žvilgsnio, ramios kalbos. Ir savo 
trumpoje, bet skausmingoje ligoje išliko tokios pačios giedros ir ramios nuotaikos iki pat 
savo mirties...“ Man, šio rašinio autoriui, manau, verta įsiterpti su mintimis, kad ir 
Antano Maciulevičiaus sesuo Monika, mano močiutė, išauginusi septynis vaikus, visą 
gyvenimą sunkiai dirbusi, ramiai laukusi sugrįžtančių iš Vorkutos šachtų ir Amerikos, 
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džiovinusi sukorius (džiūvėsius) kelionei pas Sibiro meškas, pasidžiaugdama broliu ku-
nigu, sulaukė stebuklo – šimto metų. Gera prisiminti, kad Skroblaus gryčios lange ilgai 
žvelgdavo ilgesingos akys, dažnai iki paryčių taip ir neužsimerkiančios. Iš tolimų dienų 
girdžiu  „Ar sugrįš, ar dar pamatysiu ..“

Vaclovas Aliulis, 1951–1952 m. kunigav s Pal¿šėje, atsiminimuose teigia, jog  

„...Kunigas A. Maciulevičius pasirodė esąs išsilavin s, apsiskait s ir maldingas kunigas, 
nors ir su prasta sermėgėle. Nuo pat jaunystės dienų jį traukė šv. Apaštalo Povilo pa-
vyzdys – pačiam užsidirbti duoną, nelaukiant jos iš Bažnyčios...“

Atsiminimų rinkinyje pasaulietis Vladas Nacevičius rašo  

„....A. Maciulevičius mane stulbino savuoju dvasiniu susikaupimu užsivelkant albą, užsi-
dedant stulą, arnotą. Toks jo susikaupimas besiruošiant šv. Mišioms, laikysena, eisena be 
jokios skubos smelkėsi širdin. v. Mišių metu tariami iš krūtinės gelmių maldos žodžiai, 
kurių gilios prasmės tada dar nesupratau, sukaupdavo mano protą. Per pakylėjimą, kon-
sekraciją kunigo Antano veidas švytėdavo skausmu ir džiaugsmu, ir taip giliai pergyven-
davo visais gyvenimo laikotarpiais, kada tik matydavau jį prie altoriaus. Po šv. Mišių 
jo veidas džiaugsmu švytėdavo kiekvienam – ir jaunam ir senam...“

Kristina Bagdžiūnaitė, pas kunigą Antaną Maciulevičių šeimininkavusi dau-
giau nei 40 metų, tarp kita ko pasakojo  

„...Kai atėjo raudonieji, iš jo visa atėmė, jį patį išvarė iš namų; jis apsigyveno pas 
Venslovien  čiuvėjo (turbūt čiurys – aut. past.) kaime, įsirašė į kolūkį ir dirbo kaip 
visi. Prie vokiečių, sugrįž s į savo namus, vėl dirbo savo žem  ir neklausė kurstančių, 
kad pareikalautų iš žmonių atiduoti jo išgrobtą turtą. Antrą kartą atėj  raudonieji jo 
neskriaudė, net tarsi gerbė...“

Minėtame leidinyje ne kartą pasakyta, ir tai teisybė, kunigas Antanas Ma-
ciulevičius buvo originalus, ramaus žvilgsnio, mėgstantis pajuokauti, nevengiantis 
lietuviškai nusikeikti  kirmela, gyvate... Kaimynai ir visi kiti saldutiškiečiai jį gerbė 
ir mylėjo už paprastumą ir dėl to, kad ką kur gav s, kitiems išdalydavo.

Kraštotyrininkas Jonas Laurinavičius, nustebintas kunigo Antano Maciulevi-
čiaus gyvenimo, straipsnyje „Kunigas, kuris ganė karves“ (Utenis, 1989 06 24) rašo  

„...Kadangi stagnacijos laikais buvo nepageidautina rašyti apie kunigus, kurie nenusivil-
ko sutanos ir nenutraukė ryšių su „tamsa“, tai apie kun. Maciulevičių ir nerašiau. Be 
to, anaiptol ne viskuo tikėjau, ką apie jį girdėjau... domiausi dalykai atsitiko po karo, 
per kolektyvizaciją. Niekas iš Saldutiškio nenorėjo stoti į kolūkius. Varu varomi nėjo. 
Visi žiūrėjo, kaip pasielgs kun. Maciulevičius. O jis niekieno neragintas, pats atėjo pas 
valdžios atstovus su dailiai parašytu pareiškimu rankose, prašydamas paimti iš jo žem , 
gyvulius ir priimti jį į kolūkį. Negana to, valstiečiai pasiūlė jį pirmininku. Atstovai iš 
apskrities sutriko, pasimetė, ką daryti  Vyrus iš apskrities išgelbėjo pats Maciulevičius – 
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jis atsisakė pirmininko posto, motyvuodamas senyvu amžiumi (jam ėjo 7 metai). Visi 
buvo patenkinti  ir agitacijai geras pavyzdys yra (pats kunigas į kolūkį stojo), ir nereikia 
sukti galvos, ką pasakys apkome, jei pirmininku būtų išrinktas kunigas...“

Žurnalistė Genovaitė Šnurova rašinyje „Mirusieji gyvena tol, kol juos kas nors 
prisimena“ (Utenis, 1999 11 06) teigia, jog iš Maciulevičiaus namus paveldėjusių 
Vandos ir Prano Trinkūnų sužinojusi, kad šis kunigas buvo prelatas, mokėjo net 
dvylika kalbų, taip pat ir čigonų, pelnė Apaštališkąjį palaiminimą. 

„...Kai jau nebepajėgė nueiti iki miestelio dėl senyvo amžiaus, pasidarė altoriuką namuo-
se ir čia aukodavo šv. Mišias...“ Ona Klimašauskienė šio straipsnio autorei papasakojo, 
kad jos atmintyje išlik s aukštas, diktas vyras, vilkintis sermėga arba avikailio kailiniais. 
„... v. Mišias laikyti eidav s anksti rytą. Jei kuriuose namuose tuo metu žmonės dar 
miegodavo, nepatingėdavo prieiti prie jų namų, pabelsti langan ir šūktelti, kad tik dideli 
tinginiai taip ilgai miega... Kunigas prakalbindav s kiekvieną sutiktą žmogų. Pats daug 
dirbo, prastai valgė, gal todėl sulaukė senyvo amžiaus.“

Minčių apie kunigą Antaną Maciulevičių randame Broniaus Kviklio „Lietu-
vos bažnyčių“ šeštame tome, kur autorius nurodo, jog šis dvasininkas buvo labai 
malonaus būdo, pareigingas, paslaugus, nuoširdžiais patarimais, užtarimais labai 
daug padėjo parapijiečiams, šelpė vargšus, globojo persekiojamus žydus.

Aną rudenį buv s D¿kšto (dabar Na÷jojo Daugėlíškio, Ignalínos r.) kunigas 
Jonas Kardelis Užùsienio kaime pašventino paminklą žuvusiems partizanams. Apie 
šį bei tą šnekučiuojantis užsiminiau, jog rengiuosi pasidžiaugti kunigo Antano 
Maciulevičiaus šimtas penkioliktuoju gimtadieniu. Prelegentas šyptelėj s pasakė, 
kad prisimena jį, nuo ūkio darbų sukumpusiu pirštu grasinantį kunigams, kad 
jie deramai vykdytų savo priederm , o eiliniams krikščionims liepiantį mylėti 
savo artimą, tėvyn  ir Dievą. Tie žodžiai išlik  ilgam, nedingo vėjais kaip pienės 
pūkai ar kaip išbyrėjusi rudeninė aguona.

Utenos krašto metraštininkas Antanas Gasperaitis, surink s rašytines žinias 
apie Antaną Maciulevičių („Utenos krašto enciklopedija“, 2001, Vilnius), tvirtina, 
kad šis kunigas buvo ištikimas kovotojas už lietuvyb . Gyvendamas nepritekliuje, 
jis rėmė ištremtą Saldutiškio kleboną Juozą Gustą. Beje, iš Antano Gasperaičio 
gavau laišką, kuriame jis abejoja dėl kunigo pavardės.

Mano, kad jis buvo Mačiulevičius. Išties, jo sesuo, mano močiutė, tėvai šį 
brangų žmogų vadindavo Mačiulevičiumi.

Gaila, mažai liko kunigo Antano Maciulevičiaus ranka parašytų straipsnių. 
Iš tų, kurie pateikti rinkinyje „Dievas kalbėjo paprastumu“, galima spr sti, kad 
jis buvo iškalbingas. Rašinyje apie kunigą Silvestrą Gimžauską esama nemažai 
gražių minčių apie to paties pašaukimo žmogų ir gamtą  

„...Nuo pat mažų dienų Silvestras Gimžauskas skyrėsi nuo kaimo vaikų – matyti, buvo 
pašauktas atlikti nepaprastą užduotį, kurią jam skyrė Aukščiausias... Pati gamta veikė 
Silvestro psichiką – Kirde kiuose ji nuostabiai graži. Pakanka užlipti ant pirmojo pasi-
taikančio kalno, kai lieki sužavėtas nematytais reginiais. Kur tik pažvelgei, plotai, regis, 
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neapimami vandenų. ia Pakasas, čia kojas, čia Lūšiai. Giedrą dieną saulės spinduliai 
maudosi šiuose vandenynuose ir mainos spalva – tai auksinė, tai sidabrinė, tai deimantinė; 
net akį veria, negalima žiūrėti. Audros metu vaizdas visai kitas – žalia spalva keičias į 
alavin ; bangos šniokščia, putoja, muša norėdamos išsiveržti iš savo krantų...“

Straipsnyje „Apie ištverm “ kunigas Antanas Maciulevičius skaitytoją „pa-
sigauna“ vaizdžiais palyginimais  

„...Medžiai neduoda vaisių pagal pirmąjį saulės spindulį, kuris žadina juose gyvyb ; žemė 
neatiduoda savo lobių pagal pirmąjį kastuvo smūgį; ilgą kelią atlik s keleivis neatsistos 
prie tikslo, jei pavargo ar išklydo iš kelio. Gyvenimas, – moko šv. Povilas, – yra aikštė, 
kur žmonės bėga ir rungiasi, kad laimėtų pergalės vainiką. Jo nelaimi tik tie, kurie nėra 
pasiek  ribos. Tokiu būdu ištvermė yra didžiausia ir reikalingiausia iš visų malonių... 
Tik tas bus išganytas, kas ištvers iki galo...“

Mintys pravažiuojant Paiset
Savam gyvenimo kely pravažiuoju pro A¤setą, Paisetės kaimelį. Apžvelgiu 

didžiules liepas, po kuriomis rymo senovinė be apleisties ženklų pirkia su veran-
da, išdabinta mažais langeliais. Man nesvarbu, kas dabar varsto tos trobos duris. 
Svarbu tai, kad ji skleidžia nuostabų, nenusakomą žavesį, tarsi saugotų praėjusių 
dienų aidą, tebeskambantį švelnia muzika, nors muzikantas prieš keturiasdešimt 
penkerius metus pasitraukė. Esu laimingas, kad čia gyvenusį kunigą Antaną 
Maciulevičių pažinojau. Todėl sakau  prasminga buvo Tavo knygų šviesa, baltas 
lino rankšluostis, juodos duonos pluta, darbo rankomis lytėta maldaknygė. Sielon 
mintis įbrido  ąžuolinėje lentoje iškaliau žodžius „Pastogė, globusi kunigą Antaną 
Maciulevičių (1882–1968)“, pakabinau ją ant namo, kuriame jis gyveno, sienos, 
kad ir ji įaugtų su šaknimis, nesiskirtų nuo supančių medžių, žolės, nuo dangaus, 
vėjo, debesų. Ir jeigu saldutiškiečiai man s paklaustų, kaip reikia gyventi, kai 
būna sunku, atsakyčiau  gyvenkit, kaip gyveno kunigas Antanas Maciulevičius. 
Toldamas nuo Paisetės nuolat prisimenu kanauninko Stanislovo Kiškio mintis, 
išsakytas minėtoje kuklios apimties knygoje „Dievas kalbėjo paprastumu“. 

Pastogė, globusi kunigą 
Antaną Maciulevičių (1882–
19 8). R. imkūno nuotr.
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„...Mums yra įdomi kun. A. Maciulevičiaus psichologija ir dvasinė nuotaika  iki gelmių 
sukrėstas Rusijoje vykusių socialinių permainų (caro nuvertimas, dorovinis pakrikimas, 
fizinio darbo garbinimas), jis nusisuka nuo įsisiūbavusios Rusijos ir ieško užuovėjos savo 
mažoje gimtinėje. Labai brangindamas žmonių tikėjimą ir savąjį kunigišką pašaukimą, jis 
sukuria savotišką kunigo-ūkininko tipą...“ 

Tikiu, ateis diena, kai apie šį garbų dvasininką šios ir kitos mintys, išsakytos 
kanauninko Stanislovo Kiškio atsiminimų rankraštyje, kuris, teigiama internete, 
saugomas Kaišiadorių vyskupijos kurijoje, bus pagarsintos visuomenei.

Kuklusis, gilios kunigiškos dvasios, angelo sparno palytėtas, gal kiek keisto-
kas, bet originalaus būdo Kristaus vynuogyno darbininkas Antanas Maciulevičius 
palaidotas savo gimtinėje – mišku apaugusiose Stripe¤kių kaimo (kur puikuojasi 
Aukštaitijos nacionalinio parko Bitininkystės muziejus) kapinaitėse.
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Kunigas, kuris ganė karves
Jonas Laurinavičius

Tai ne beletristinė išmonė  toks 
kunigas iš tikrųjų buvo. Kunigas – ko-
lūkio kerdžius arba oficialiai – kolūkio 
vyriausiasis piemuo. Dargi premijas už 
šį darbą gaudav s. Socialistinio lenk-
tyniavimo nugalėtoju buv s ir garbės 
raštų turėj s. Tik ne Kietåviškėse, kur 
jis savo gyvenimo saulėlydį leid s, o 
Utenõs rajone – Saldutiškyje.

Kietaviškėse buvo altaristas. Vaikš-
tinėdavo iš lėto po šventorių ir pote-
rius kalbėdavo. Arba rožinį. Arba šiaip 
tipendavo, apmąstydamas savo ilgą ilgą 
gyvenimo kelią. Neįprastą  nei dvasi-
ninkams, nei pasauliečiams.

Kadangi stagnacijos laikais buvo 
nepageidautina rašyti apie kunigus, ku-
rie nenusivilko sutanos ir nenutraukė 
ryšių su „tamsa“, tai apie kun. Maciu-
levičių aš ir nerašiau. Be to, ne viskuo 
tikėjau, ką apie jį esu girdėj s.

Ir štai ant stalo turiu mirusio kun. N. Švogžlio-Milžino kraštotyros publi-
cistinį rašinį „Saldutiškio mansionorius, Kietaviškių altaristas kun. Antanas Ma-
ciulevičius“, kuriame radau visa tai, ką kadaise iš draugų buvau girdėj s. Tad 
paklausyti pasakojimo apie šį kunigą iš tiesų įdomu.

Jis gim s 1882 m. Stripe¤kių kaime, netoli Kirde¤kių, kurie lietuvių kultūrai 
yra dav  garsų poetą aušrininką, knygnešių rėmėją, kurį laiką dirbusį Žiežmåriuose 
ir Kietaviškėse, Silvestrą Gimžauską (1845–1897). Antanas panoro žengti šio tau-
tiškumo garsintojo pėdomis. Baig s Švenčioniÿ mokyklą, išvyko mokytis į Peter-
burgo dvasin  seminariją, kurioje buvo mok sis ir S. Gimžauskas. Nepėsčias buvo 
Antanas Maciulevičius, gerą galvą turėjo, noriai mokėsi. Be filosofijos, teologijos 
ir kitų bažnytinių dalykų, įniko ir į kalbų studijas. Itin puikiai išmoko prancūzų 
kalbą. Ir dar šešiomis kalbomis kalbėjo  lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, lotynų ir 
latvių. Lengvai valdė plunksną, net vertė poeziją iš kitų kalbų į lietuvių. Rinko 
medžiagą istorinėmis temomis, buvo daug žadantis kultūros darbuotojas.

Deja, savo galimybių jis nerealizavo. Tap s kunigu, buvo paskirtas į Mogi-
liovo arkivyskupiją, kuriai priklausė didžiulės teritorijos Rusijos imperijos platy-
bėse. Laikai buvo sunkūs  karai, revoliucijos, suirutės, kova prieš visas religijas. 
Nemažai kunigų pateko į kalėjimus, netgi žuvo. Kun. A. Maciulevičiui pavyko 
grįžti į Lietuvą. 1922 m. jis gyveno Saldutiškyje.

Saldutiškio bažnyčia 1958 m.
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Ir tada atsitiko netikėtas dalykas  gav s iš savo dėdės stambų ūkį, kun. A. Ma-
ciulevičius... nuėjo ūkininkauti. Milžinas, su jam būdingu ekspresyvumu, taip rašo

„Kun. Maciulevičius – patsai ardavo žem ...
patsai išveždavo mėšlą...
patsai sėdavo javus...
patsai prižiūrėdavo savo gyvulius...
patsai viską išsikuldavo...
patsai išsiveždavo turgun ką parduoti...
patsai degutu patepdavo ratus...
patsai prikūrendavo pečius ir valgyti išsivirdavo...
Gyveno skurdžiai.
Niekur kitur iš savo sodybos neišeidavo.
Niekas jo nelankydavo.
Kaišiadorių kurija žinojo tokį kunigą ir nelietė jo. Visi apsiprato su tokiu jo gy-

venimu...“

Iš ryto eina laikyti šv. mišių, tada nusivelka sutaną ir eina ūkiškų darbų 
dirbti kaip eilinis žemdirbys.

Taip buvo ne metus ir ne dvejus...
Tačiau įdomiausi dalykai atsitiko po karo, per kolektyvizaciją. Niekas iš 

saldutiškiečių nenorėjo stoti į kolūkius. Varu varomi nėjo. Visi žiūrėjo, kaip pa-
sielgs kun. Maciulevičius. O jis, niekieno neraginamas, pats atėjo pas valdžios 
atstovus su dailiai parašytu pareiškimu rankose, prašydamas paimti iš jo žem , 
gyvulius ir priimti jį į kolūkį.

Negana to, valstiečiai pasiūlė jį pirmininku. Iš apskrities atstovai sutriko, 
pasimetė  ką daryti  Vyrus iš apskrities išgelbėjo pats Maciulevičius – jis atsisakė 
pirmininko posto motyvuodamas senyvu amžiumi (jau ėjo 67 metus). Visi buvo 
patenkinti  ir agitacijai geras pavyzdys yra (pats kunigas į kolūkį stojo ), ir nereikia 
sukti galvos, ką pasakys rajono komitete, jei primininku būtų išrinktas kunigas...

Kadangi nebuvo kam ganyti kolūkio karvių, kunigas sutiko kerdžiauti. Ir 
kurį laiką kerdžiavo.

Savo sodybinį sklypą įdirbdavo pats. Dar vasarą laukininkystėje padirbėdavo. 
Per kolūkiečių susirinkimus vis buvo giriamas. Viename visuotiniame susirinkime 
net garbės kolūkiečio vardą jam suteikė. Ir asmenin  dovaną įteikė.

Tačiau metai ėjo, jėgos silpo. Kunigas padėjo kerdžiaus botagą, sodybinio 
sklypo atsisakė, tik lysvelėms žemės pasiliko. Iš kelių rublių kolūkietiškos pensijos 
sunku buvo verstis. Reikėjo ieškoti išeities, ką daryti

Bažnytinė vyresnybė jam pasiūlė važiuoti į Kietaviškes altaristu. Kun. Ma-
ciulevičius sutiko. Čia ramiai ir tyliai, jau visądien nebenusivilkdamas sutanos, 
gyveno. Tik sveikata nyko. Kaišiadorių centrinėje ligoninėje jam buvo atlikta 
apendicito operacija. Tačiau jėgų neatgavo. Netrukus Kaune buvo padaryta antra 
operacija, po kurios jis jau nebeatsikėlė.

Tai buvo 1968 m. rudenį. Baigė savo ilgą ir nelengvą gyvenimo kelią vie-
nintelis Lietuvoje kunigas, garbės kolūkietis, kurį žmonės prisimena lig šiol.
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„Atveskite gerą kunigą...“
(Poetės Salomėjos Nėries žodžiai ligoninėje)

Antanas Gasperaitis

Ėjo paskutinės 1945 metų birželio dienos. Ka÷no Rau-
donojo Kryžiaus ligoninėje poetė Salomėja Neris beviltiškai 
sirgo. Kepenų abscesas. Reikėjo skubios operacijos, skubiai 
gabenti ligon  į Maskvą. Karo metais ji buvo sirgusi dizen-
terija, todėl įtariama, jog supūliavo kepenys.

Poetė silpo ir, pasitikėdama savo geriausia drauge 
Jadvyga Laurinavičiūte, mokytojaujančia Kråžiuose ir lankan-
čią poet  ligininėj , paprašė, kad pakviestų rimtą kunigą, 
būtent Juozą Gustą. Birželio 23 ir 24 d. su poete pasikalbėti 
jam nepavyko, nes sutrukdė lankytojai. Ir štai birželio 25-oji. 
J. Laurinavičiūtė sėdėjo prie ligoninės ir klausėsi poetės, kuri 
pasisakė esanti labai nusikaltusi tautai, prašė draug  atsiprašyti Lietuvos jos var-
du, paliudyti tai ir paimti sąsiuvinį su jos kreipimusi. Draugė atsisakė, kadangi 
bijanti, nes esąs suimtas jos brolis, išvežta sesuo. Po to pokalbio atėjo kunigas 
J. Gustas, ir poetė atliko išpažintį, prašydama kunigą paimti jos sąsiuvinį su tautai 
skirtu atsiprašymu. Kunigas sutiko. Prieš tai poet  kelissyk buvo lank s Antanas 
Miškinis, priprašydamas atvykti aplankyti ligon  ir Ievą Simonaityt . Jos poetė 
labai laukusi. Miškiniui pažadėjusi užrašyti savo paskutines knygas.

Greitai po S. Neries mirties ir kun. J. Gustas buvo areštuotas, nuteistas ir 
išvežtas į Tolimųjų Rytų lagerius, vėliau, savo noru lik s tremtyje, 1958 03 14 ten 
ir mirė. Sąsiuvinio likimas nežinomas1.

Kunigas salezietis
Uteniškiams kunigas Juozas Gustas (gim. 1906 02 19 Klišiÿ dvare, Jùr bar-

ko vls., mirė 1958 03 14 Krasnojarske) svarbus tuo, kad nuo 1939 m. iki pokario 
buvo Saldutiškio saleziečių vienuolyno vadovas ir bažnyčios administratorius, 
misionierius, teologijos licenciatas, vėliau lagerininkas, kuriam 2000 m. suteiktas 
kankinio vardas.

Saleziečiu, šv. Pranciškaus Saleziečio vienuolijos nariu, jis tapo 1927 m., 
dar mokydamasis Italijoje, Manfredino kolegijoje, kur, anot jo autobiografijos, iki 
1925 m. pagal Italijos programą baigė klasikin  gimnaziją.

Vėliau studijavo Turino tarptautiniame teologijos institute, 1933 m. buvo 
įšventintas kunigu, o 1934 m. baigė Grigaliaus (Gregoriano) universitetą Romoje, 
jam suteiktas teologijos licenciato laipsnis. Tais pačiais metais buvo paskirtas į 
Indiją, Asamą, kur dirbo Šilongo (Shillong) anglų gimnazijoje dėstytoju, vėliau 
paskirtas vadovauti miesto saleziečių amatų mokyklai. Šilonge dėstė dogmatin  
teologiją ir Šv. Raštą. Gelbėdamas iš 
degančio seminarijos pastato bib lioteką, 
J. Gustas susižeidė. Be to, Indijoje su-

Kunigas Juozas Gustas

1 Alekna V . Salomėjos Nėries gyvenimo ir kū  rybos 
metraštis. Vilnius, Vaga, 1997, p. 695–696.
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Kun. J. Gustas, sykiu su jam paskirtu vikaru Jonu Žemaičiu, mokė 
jaunus saleziečius Saldutiškyje, buvusiose Jaloveckių dvaro patalpose

sirgo beriberiu (vitaminų stokos liga). Drauge su seserimi Elena, ji taip pat buvo 
salezietė, tuokart sugrįžo į Lietuvą.

Autobiografijoje, kurios mašinraštis saugomas Vytėnų pagrindinės mokyklos 
muziejuje, kun. Gustas rašo  „Iš Indijos į Lietuvą buvau parkviestas 19 9 metais ir iki 
šiol skirtas vadovauti Saldutiškio Saleziečių įstaigai.“ Kitur rašoma, kad į Saldutiškį 
jis atvyko 1938 metais.

Saleziečių tikslas – vargšų globa, jaunuomenės auklėjimas, todėl jie dirbo 
daugiausia misijose varganuose kraštuose. Saleziečius įsteigė kun. Jonas Bosko 
(Don Bosco), pradėj s veiklą Turine, varganoje pašiūrėje. Vėliau jiems priklausė 
daug mokyklų, įvairių kursų, ratelių, „sustiprintas“ spaudos leidimas.  Italiją 
pas saleziečius pirmieji atvyko  a. pradžioje J. Gusto bendražygiai A. Skeltys, 
J. Birbilas, vėliau jų padėjėjai – B. Paukštys, Jonas Žemai-
tis, pats J. Gustas. 1927 m. Turine jis ėmėsi leisti lietuviš-
kas „Saleziečių žinias“. Be šių kunigų ar klierikų, žurnalą 
dar redagavo kun. dr. Pranas Petraitis, į Saldutiškį atvyk s 
kun. Juozas Frainas, vėliau nukankintas Sibire.

Nuo 1934 m. savo veiklą saleziečiai perkėlė į Lietuvą, 
įskurdami kun. A. Pet raičio paliktuose Vyt¸nuose, kur jiems 
vadovavo buvo kun. A. Skeltys su padėjėju J. Žemaičiu2.

Vėliau kun. J. Gustas, sykiu su jam paskirtu vikaru 
Jonu Žemaičiu, mokė jaunus saleziečius Saldutiškyje, buvusiose 
Jaloveckių dvaro patalpose. Apie tų metų veiklą jis ne kartą 
yra raš s „Saleziečių žiniose“, pasakoj s savo auklėtiniams 
Saldutiškyje.

Saldutiškyje
Kai 1938 m. vyskupas Juozapas 

Kukta Saldutiškio parapiją perdavė vie-
nuoliams saleziečiams, parapijos admi-

Vikaras Jonas 
Žemaitis

2 Saleziečiai. Lietuvių enciklopedija. Bostonas, t. VI, 
p. 339.

Kunigas Juozas 
rainas
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nistratoriumi buvo paskirtas iš misijų sugrįž s kun. Juozas 
Gustas. Lietuvoje saleziečiai įsikūrė 1934 10 24. Vytėnuose 
1935 m. buv  apie 10 jaunų saleziečių, tarp jų – iš Zanavykijos 
kil  B. Paukštys, Jonas Žemaitis, čia, Lietuvos saleziečių centre, 
savo veiklos reikalais lankėsi ir J. Gustas. Jų vyresnysis buvo 
kun. A. Skeltys. Saleziečiai vėliau, daugiausia už kitas vienuolijas, išgelbėjo daug 
žydų. Taip pat ir J. Gustas. Visi jie buvo persekiojami. Pavyzdžiui, už A. Skeltį, 
kuris vėliau slapstėsi Dzūkijoje, KGB buvo skyr s net 20 tūkst. rublių.

Ne vienoje savo atsiminimų knygoje rašytojas Bronius Jauniškis, buv s 
saleziečių mokinys Saldutiškyje, mini savo mokytoją kun. J. Gustą, vadindamas 
jį didele asmenybe, atvedusia jį į dorą kelią. „Man visada rūpėjo prof. Gusto asme-
nybė“, – sakė jis vienam žurnalistui.

Tą gerą kunigą Gustą dar vis prisimena ir keletas vyresnių saldutiškėnių. 
Plačiai savo prisiminimuose jį mini Utenoje dirb s klebonu kun. Petras Rauda; 
jie abu buvo suimti ir kankinami Vilniuje bei Sibiro lageriuose.

Jaunuolį B. Jauniškį į Saldutiškį pakvietė jo tėvų Baibiuosê pažįstamas 
salezietis kun. Jonas Žemaitis. J. Gustas buvo neseniai atvyk s iš Indijos. Savo 
celėje Saldutiškyje jis egzaminav s Bronių, dar nemokytą, vadindamas „žaliu kaip 
nevirtas kopūstas“, tačiau parinko jam, iš Baibiÿ pėstute atpėsčiavusiam baibokui, 
pirmosios gimnazijos klasės vadovėlius ir ėmėsi ruošti į saleziečių centrą Vytė-
nuose. Pats pradėjo mokyti Bronių italų kalbos, kad pagreitintų jo išsiuntimą į 
Manfredino koledžą. Tačiau atėjo 1940 m. birželis, ir tėvas Gustas tuomet visiems 
ištarė  „Mes žuv “3.

Prasidėjus karui, B. Jauniškis įstojo į Kauno kunigų seminariją, kur buvo 
dar daug saleziečių, taip pat jėzuitų 
su juodom juostom arba beveik basų 
kapucinų rudais abitais.

Pirmoji Komunija,  
19  m. Utenos 
kraštotyros muziejaus 
nuotr.

3 Rudzinskas V . Nuo Šventosios iki Gan go. LNRS, 
Kaunas, 2000, p. 25–30.
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Seminarijoje Bronius sutiko ir čia pakviestą dirbti kun. J. Gustą, šis jam 
net sutaną įvilktuvėms padovanojo. 1944 m. rugsėjį Bronius gavo seminaristo 
pažymėjimą, tačiau į seminarijos rektoratą atėjo laiškas, kad Bronius esąs valdžios 
paskirtas, anot Gusto, „į misijas“ – Da÷gailių progimnazijos direktoriumi. Ir su 
profesoriaus dovana – sutana – Bronius iššiauš s į Da÷gailius4.

Tačiau neilgai čia užsibuvo. Greit Bronius tapo universiteto studentu ir su-
žinojo, kad jo profesorius jau katorgininkas, kad pas jo tėvus Baibiuosê slapst sis 
K. Kubilinskas, jau NKVD palaužtas...

Netoli Saldutiškio, Vilnakiškio kaime, gyvenanti Marcelė Pelakauskienė 
(gim. 1922 m.) pasakojo, kad jai 1940 m. santuokos sakramentą suteik s pats 
kun. Gustas. Jis ir kiti pranciškonai – Paukštys, Žemaitis – gyven  dvaro pastate. 
Paskui, kai vokiečiai 1944 m. liepą traukėsi, kun. Gustas iš pranciškonų ūkio davė 
jiems kyšį – kiaul , kad tie šėtonai, anot Marcelės, nesudegintų bažnyčios. Kuni-
gams kokiais nors reikalais išvykus, juos pavaduodav s ir Paisetės ateidinėjantis 
altarista kun. Antanas Maciulevičius. Saldutiškyje tuomet buv  apie 10 salezie-
čių – su broliukais ir dviem kunigais.

Kun. Gustas, anot Marcelės, išgelbėjo nuo vokiečių žudynių žydelait  Kacai-
t , pakrikštij s ją Onos vardu. Tada vokiečiai prie miestelio sušaudė 18 žmonių.

Marija Vilutienė-Sudniūtė iš Di»niškių k. (gim. 1914) prisimena, kad į jų 
kaimą kun. Gustas ateidav s pėsčias, kadangi draugavo su jos broliu Edvardu 
Sudniumi. Rūmų vienuolyne apie 1940 m. buv  saleziečiai Žemaitis, Kaminskas, 
Paukštys. 1940 m. vasarą užėjus rusams, kun. Gustas pas Sudnius atvežė savo 
biblioteką – pilną skrynią knygų, o paskui, prasidėjus karui, vėl parsivež s. Jis 
tada vadovavo naujokynui (noviciatui) ir buvo parapijos klebonas.

Ar tiesa, ar ne, bet B. Jauniškis rašo, jog kun. Gustas mokėj s 12 pasau-
lio kalbų. Raš s eiles, buv s visad užimtas ir jį pavaduodav s kun. J. Žemaitis. 
Rūmuose buvusi smuiko ir kanklių klasė moksleiviams, o mokykla tada veikusi 
Adolfo Telksnio, būsimojo kompozitoriaus Vygando Telksnio tėvo, namuose. 
1940 m. į Saldutiškį atgarmėj s būrys saleziečių klierikų iš vokiečių užgrobtos 
Lenkijos studijuoti dvasinės teologijos5.

Vienuolynuose tada nebuv  prabangos, jokių kilimų ar kitokių papuošalų. 
Visi valgė tą patį valgį, iš to paties puodo pasemtą. B. Jauniškiui, sakančiam, kad 
broliukus Saldutiškyje prasčiau maitino nei kunigus, tą yra paneig s kun. Bronius 
Bulika, kil s iš Pūčkoriškių kaimo  

„Taip, aš esu gim s, Saldutiškio parapijoje, tarnavau šv. Mišioms, vaiku būdamas, lankiausi 
bažnyčioje vasaros atostogų metu, gimnazijoje besimokydamas, buvau labai artimas tėvui 
Gustui, seminarijoje besimokydamas irgi. Saldutiškis buvo saleziečių vienuolyno filialas. 
Buvo du kunigai – Gustas ir Žemaitis – ir keletas broliukų. Valgėme visi ir visada iš 
vieno puodo ir prie vieno stalo. Visi tą patį. Niekas nieko neskyrė. Visi kartu. Gusto 
kambarys buvo labai kuklus. Paprastas stalas, paprasta geležinė lova, didelė lentyna su 
knygomis, praustuvas, dvi paprastos kėdės 
svečiams. Net sofos nebuvo. Niekas iš 
vienuolių ar broliukų Saldutiškyje neel-
getavo, aukų nerinko ir palikimo neprašė. 

4 Ten pat, p. 53.
5 Jauniškis B. -Zarasai t i s . Saldutiškio mokyk la. 
Utenos spaustuvė, Utena, 200, p. 58–63.
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Parapija buvo nauja, žmonės buvo dosnūs. Visada, atsimenu, prie šv. Antano altoriaus 
būdavo sūris, sviesto ar kiaušinių. Žmonės atnešdavo patys, neprašyti.“ (Iš kun. Jono 
Žemaičio laiško, rašyto 1980 01 23)

Saldutiškyje kun. J. Gustas yra nusifotografav s sykiu su saleziečiu kun. J. Že-
maičiu prie bažnyčios 1939 m. vasarą drauge su dideliu būriu pirmąją Komuniją 
priėmusių vaikų bei su Vatikano nuncijumi, sykiu su kun. J. Žemaičiu, mokytoju 
A. Telksniu, lentpjūvės savininku J. Bliudžiumi – miestelio šviesuoliais.

Dveji bendro darbo metai Saldutiškyje kunigą J. Gustą siejo su saleziečiu ku-
nigu Jonu Žemaičiu (gim. 1904 03 31 Žìčkalnio k., Vilkavíškio r., – mirė 2001 09 11 
Ru§šiškėse). Šis saldutiškiečių atmintyje išlik s kunigas jau 1934–1937 m. dirbo 
Vytėnuose, o po muzikos studijų Italijoje, nuo 1938-ųjų, dvejus metus buvo Sal-
dutiškio bažnyčios vikaru. Grąžinus Lietuvai Vilnių, arti jo, Byro dvaro centre, 
italė vienuolė Laura Meoci įsteigė jos vardu Laurų prieglaudą vaikams, kur dirbo 
64 salezietės vienuolės, o kun. J. Žemaitis buvo paskirtas direktoriumi. Vokiečiams 
pradėjus žudyti žydus, saleziečiai organizavo jų gelbėjimą iš Vilniaus geto  vežimais 
valstiečių drabužiais apsirengusios vienuolės po 3–4 pasiaukodamos suvežiojo net 
100 vaikų. skundus dar suspėjo juos išgabenti į mišką, o paskui išsiųsti į Len-
kiją. Kun. J. Žemaitis direktoriumi išbuvo iki 1946 m., paskui klebonavo Kaunê, 
Õnuškyje, Pivaši¿nuose, pagaliau Rumšiškėse baigė gyvenimą būdamas altaris-
ta. Dar iki 1972 m. jis yra dėst s Kauno kunigų seminarijoje retoriką. 1999 m. 
apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (J. Laurinavičius. „Kaišiadorių krašto 
žmonės“. Kaišiadorys, 2002).

Lagerių metai
Utenõs klebonas kun. Petras Rauda jau nuo 1928 m. kapelionavo „Saulės“ 

gimnazijoje Utenojê, paskui Bíržuose, Zarasuosê, o su Utenos parapija atsisveikino 
1944 m. vasarą, tap s Kauno kunigų seminarijos vicerektoriumi.

1946 01 31 dėl sveikatos ir tardymų iš seminarijos perkeltas į Pam¾šį, rugpjū-
čio 21 d. areštuojamas ir tardomas Kaune, o lapkričio 26 d. pirmąsyk nuteisiamas 
8 metams. Kun. J. Gustas taip pat tada profesoriavo šioje Kauno seminarijoje, 
dėstydamas homiletiką (pamokslų teoriją). Be kun. P. Raudos, seminarijoje kūry-
bingumą tuomet itin žadin  profesoriai saleziečiai Jonas Petraitis, Juozas Gustas, o 
nuoseklumą ir atkaklumą ugd s marijonas J. Grigaitis (Bernardinai. V., 2006 04 11).

1946 m., tą pačią vasarą po kun. P. Raudos suėmimo, tik savaite vėliau 
(08 25 d.), buvo suimtas ir kun. J. Gustas. Lapkričio 30 d. karo tribunolo nuteistas 
bei 1954 m. ištremtas į Krasnojarsko kraštą6.

J. Gusto vienmetis kraštietis, gim s tame pačiame Klišiÿ dvare, valstiečių 
šeimoje, kun. Antanas Sabaliauskas, ten pat, Indijoje, dirb s misijų darbą. Jis yra 
buv s pirmasis Turine 1927 m. įsteigtų lietuviškų „Saleziečių žinių“ redaktorius. 
Vėliau, 1954 m. atvyk s į JAV, jis įkūrė ten saleziečių židinį. Be religinių knygų, 
1957 m. išleido atsiminimus „Nuo Imsrės iki Oriko“, kur minimas ir jo bendra-
žygis kun. J. Gustas. Jis ir keli kiti 
kunigai saleziečiai, susij  su Vyt¸nais, 
Lietuvos saleziečių centru, buvo kalti-

6 Kan. Petras Rauda . Nesuprantami mums Tavo, 
Viešpatie, keliai. Lietuvių katalikų mokslo akademija, 
Vilnius, 2000, p. 12.
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nami ryšiais su „Tauro“ apygardos partizanais. Tačiau, be abejo, buvo primetama 
ne viena „kaltė“.

Vėlyvą 1944 m. rudenį į Šakiÿ miškus lėktuvu buvo permesti lietuvių partiza-
nai. Jie pasiekė Vytėnus ir buvo slapta priglausti saleziečių. Grupės vadas Dulaitis 
buvo suimtas. Vytėniškių saleziečių draugas kun. J. Gustas su šiais kunigais buvo 
„susemtas“ tai beveik tuo pat metu. Vytėnų vienuolyno vyresnysis kun. Bronius 
Paukštys po teismo atsidūrė Omske, grįžo tik 1956 m., kaip ir J. Gustas.

Kan. P. Rauda savo atsiminimų knygoje gana smulkiai aprašo jų, J. Gusto ir 
jo paties, bendrus tardymus Kauno, paskui Lukiškių kalėjimuose. Ten jie sueidavo, 
išsikalbėdavo. Pavyzdžiui, J. Gustas kun. P. Raudai papasakojo atsitikimą, kaip jis 
anksčiau dalyvavo vyskupo kankinio Teofilio Matulionio apsilankyme pas Popiežių 
Pijų I. Tuokart salėje prie susirinkusiųjų net pats popiežius atsiklaup s prieš 
suvargusį, bolševikų kalėjimuose iškankintą vyskupą ir papraš s jo palaiminimo...7

Su kun. J. Gustu kan. P. Rauda sekmadieniais kamerų kaliniams teikdav s 
išrišimus. Kun. J. Gusto kameroje buv  aštuoniese. Pro užvestų mašinų variklius 
ūžimą būdavo girdėti kankinių šauksmai. Kauno kalėjimas buv s kimšte prikimštas 
suimtųjų. Iš tardymų grįždav  per naktį prikankinti beveik auštant. Kun. Gustą 
kaltino, kad jis savo pamoksluose ragin s vyrus neiti į sovietin  armiją, kad ragin s 
juos išlaikyti lietuvišką dvasią. Kan. Rauda buvo vienoje kameroje, su Paukščiu 
saleziečiu vienuoliu iš Saldutiškio laikų (jis, kaip Vytėnų vienuolyno vyresnysis, 
buvo kaltinamas slapst s „Tauro“ apygardos partizanus ir tais pačiais 1946 m. 
nuteistas). Sykiu Raudą su Gustu ir teisė. Pasakodamas savo išgyvenimus, Gustas 
pradėdav s rūkyti. Tuomet lageryje mir s prelatas S. Jokūbauskis.

Vilniuje, Lukiškių kalėjime, jiedu sutiko ir smarkiai daužomą kunigą A. Sva-
rinską, taip pat kanauninką F. Kemešį, tais pat metais suimtą. Kaimyninėje ka-
meroje kankinosi ir rašytojas Kazys Boruta. Čia, Lukiškėse, jie sulaukė 1947 m. 
Velykų. Šv sdami jas, tuokart kiaušinį supjaustė... į 72 skilteles. Kun. Gustas į 
„peresilką“ iš Kauno buv s atvežtas vėliau. Prieš išvežant mūsų intelektualus iš 
Vilniaus į Sibiro lagerius, jie dar spėjo nusifotografuoti (kokių dešimties žmonių 
grupė). Jų nuotrauka skelbiama Kazio Borutos atsiminimų knygoje „Gyvenimas 
su draugu“. (LRS leidykla, Vilnius, 1999).

 „etapus“ iki stoties varydavo pėsčiomis. Kan. P. Rauda su kitais buvo 
nuvarytas į Rasų lagerį. Ten pateko ir teisininkas Z. Toliušis, gen. M. Velykis, 
literatūros docentas P. Juodelis. Su kun. J. Gustu tuoj susibičiuliavo ir K. Boruta. 

„Gustas buvo puikus pasakorius, turėjo lakią fantaziją, o K. Boruta mėgo fantastiškus 
dalykus. Tos vakaronės – tai būdavo atsivėpimas. Kas gaudavo siuntą, tas vaišindavo ...  
Lageryje – didžiausias margumynas  gydytojai, kunigai, menininkas, agronomai, dramos 
aktoriai ir kitų profesijų žmonės ...  Buvo keli trijų aukštų namai. ia pirmiau gyveno 
vokiečių belaisviai kariai. Kun. J. Gustas aptiko puikią maldaknyg , lotynų kalba. Abu 
naudojomės. O kambariuose tikras blakynas,“ – rašė atsiminimų knygoje kan. P. Rauda.

Kun. J. Gustas vargo trečiame aukšte, o P. Rauda – antrame. Abu laikė 
Bernelių mišias. Kai karantinas pasibai-
gė, juos abu bei stačiatikių „batiušką“ 7 Ten pat, p. 205.
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paėmė į „etapą“ sykiu su kun. K. Olšausku. Kan. P. Raudai Adolfina Žvironienė 
drauge su rašytoju V. Mykolaičiu-Putinu atsiuntė siuntą. J. Gustas sykį pastebėj s, 
kad jų visas gyvenimas – iš maišiuko...8

Taigi 1948 03 04, per Šv. Kazimierą, – į Sibirą. Didelis būrys, keli šimtai 
kalinių – į lagerius. Jaunuoliai, iš Rasų norėj  pabėgti, papildomai buvo nuteisti 
po 25 metus katorgos. Liko Rasose ir K. Borutos bei kitų turėtos knygos, taip 
pat ir J. Gusto maldaknygė. Sargybiniai išginė iš ten visus varu, mediniais ilgais 
plaktukais tvodami per nugaras. Kan. P. Raudai už žodį dargi kakton uždavė. Ir 
prelatui, ir kanauninkui, ir teisėjui – visiems kliuvo.

 Turinską šalia Sverdlovsko, ten, kur buvo caro ištremti dekabristai, iš 
Lietuvos tąkart atvežė 500 kalinių. Vilniuje tuomet jau buvo pavasaris, o čia – 
sniegynai, žiema. Vietiniai sakė, kad čia dar yra buv  lietuvių. Išvarė juos miš-
ko kirsti, medžių tempti. Badavo. Sovietiniuos lageriuos ir tremtyje tada buv  
10–20 milijonų, „balanda“ ir padvisusia žuvimi maitinimų.

Abu kunigai, Gustas ir Rauda, paskirti malkų kūrikais, medžių anglis siųs-
davo į parako dirbtuves. Reikėjo pakrauti malkas, stumti jas vagonėliais, išmesti. 
Gustas buvo jaunesnis, pajėgesnis. Utenoje dirb s kun. J. Bardišauskas sykį genėjo 
pušis. Vienos jų viršūnė nuvirto už aprėžtos linijos; nuėjo kunigas jos nukirsti, ir 
čia pat jį vargšą sargybinis nušovė. Daug tremtinių žuvo nuo išsekimo.

1950 m. kunigą J. Gustą iš ten išvežė į Mordovijos režiminį lagerį.
Kun. P. Rauda prisimena, kaip jų prižiūrėtojai tame pragare su žmonėmis 

nesiskaitė. Štai 16 metų jaunuolis Barisa (nuo Utenos atgabentas) parašė sykį ape-
liacijai  už tai bausm  padidino perpus – 10-čiai metų... Vienintelis kitas kunigas, 
kurį čia vėliau sutiko P. Rauda, buvo Juozas Bagdonas, atvyk s iš Vorkutos; jis 
buvo nuteistas todėl, kad čekistams neleido užimti klebonijos Biržuose. Vėliau jis 
nuo 1970 m. iki mirties kunigavo Utenoje.

Kunigą Gustą Lukiškių kalėjime, o paskui Rasų lageryje keletą kartų lankė 
salezietė Emilija Žeižytė iš provincijos. Aplankiusi jį paskutinį sykį Rasose pasakojo  

„Pažiūrėjau į kunigo Gusto veidą. Skausmingai linksmas. Tuojau pasakė, kad čia, lage-
ryje, dirba staliumi. Matyti, kad stengiasi išlaikyti giedrią nuotaiką, bet ir prie didelių 
pastangų nepajėgia nuslėpti kančios ...  Buvo matyti, jog pergyvena dėl išvežimo iš 
Lietuvos. O aš menka, kad galėčiau padėti. Atsisveikindamas tarė  „Turbūt pats Boskas 
man tave atsiuntė.“ 

Ji buvo tada į lagerį atvežusi kunigui maisto, įkišusi net pinigų į pirštin 9.
Šešerius metus kun. J. Gustas išbuvo Vosturlago, Mordovijos lageriuose. 

1954 m. buvo nuvežtas į Krasnojarską kraštą. Pritaikius 1955 09 07 amnestiją, 
paleistas. 1956 m trumpam sugrįžo, lankėsi gimtajame Jurbarko krašte, kur buvo 
broliai ir seserys, tačiau Lietuvoje ilgiau neužsiliko. Tais pat metais išvyko į 
Krasnojarską dirbti misionieriaus sielovados darbą. Ten įkūrė Pakrovkos katalikų 
parapiją, pastatydino bažnyčią, pa-
tarnavo tremtiniams lietuviams bei 
vokiečiams. Nepraėjus nė dviejų 

8 Ten pat, p. 274.
9 Juknevičius K . Lietuvių saleziečių istorija. Orientas, 
Kaunas, 2000.
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metų neaiškiomis aplinkybėmis 1958 m. kovo 14 d. žuvo. Sako, jog buv s nu-
nuodytas. O gal paprasčiausiai saugumiečių užplūktas.

Antanas Balašaitis „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ apie kunigą J. Gustą 
rašo, kad jis mir s nežinomomis aplinkybėmis10.

Sibiro lageriuose kun. J. Gustas buvo susipažin s su plk. Mykolu Mačioku, 
Cezariu Petrausku. KGB visus tris kaltino, kad jie įkūrė pagrindin  organizaciją, 
kad palaikydami ryšius ir su advokatu Zigmu Toliušiu, gyvenusiu Kaune, rengė 
kažkokį perversmą. Lageryje jie susitikdav . Vėliau M. Mačiokas 1953 03 24 naktį, 
atvežtas į Rygos ligonin , buv s pasmaugtas11.

Daugailiškis arkivyskupas Mečislovas Reinys, vėliau taip pat nukankintas 
Sibiro lageryje, dar prieš suėmimą kunigui Gustui 1944 m. savo laiške rašė  „Jo 
Malonei Tėvui Juozui Gustui, Vilniaus kunigų seminarijos profesoriui Saldutiškyje .. )“. 
Vyskupas tada prašė, kad J. Gustas vestų Vilniaus miesto kunigams rekolekcijas 
lotynų kalba12.

Antrą syki savo noru vykdamas į Krasnojarską kun. J. Gustas pasiėmė su 
savimi Rūpintojėlį ir kitus liaudies drožėjo Prano Mikutaičio dievukus13.

Kun. Zigmas Neciunskas dar 1956 m. kovo mėnesį aplankė kun. J. Gustą 
ir jo įrengtą koplyčią Krasnojarske14.

Tremtiniui kun. J. Gustui, gelbėdamas jį nuo bado, iš savo ūkio Pãisetėje 
siuntinius yra siunt s buv s Saldutiškio vikaras, šviesus, apsiskait s kunigas Antanas 
Maciulevičius (1882 01 11–1968 10 20). Tai jis su bažnyčios statytoju kun. Stanislavu 
Švėgžda (1870–1945) kūrė šią parapiją. Jis pats pokario metais varganai gyveno 
dėdės jam paliktame Pãisetės palivarkėly. A. Maciulevičius buvo aukštos kultū-
ros žmogus, baig s mokslus Petrapilyje. Jo kambarys būdav s nukrautas knygų 
penkiom šešiom kalbomis. Prie viryklės – krūva iš miško parneštų šakų. Naminė 
marška ant senovinės lovos. Ant taburetės ūkiškas muilas ir dubuo praustis. Apie 
jį savo knygoje „Atminties proskynos“ (Utena, 2008) taip rašė šio kunigo sesers 
vaikaitis Romualdas Šinkūnas. Apie jį kolegos kunigai išleido atsiminimų knygą 
„Dievas kalbėjo paprastumu“ (Kaunas, Atmintis, 1999.) Šioje knygoje yra gražūs 
ir kun. Broniaus Bulikos prisiminimai  

„Niekur ir niekada nemačiau kito kunigo, kuris taip pasikeistų eidamas prie altoriaus. 
Nemačiau kito kunigo, kuris taip šventai, pakiliai, tokiu iš tikrųjų nušvitusiu veidu lai-
kytų šventąsias Mišias. Nemačiau kito kunigo, kuris taip pagarbiai, taip subtiliai dalytų 
Komuniją. Nemačiau niekur tokio paprastumo ir gilaus inteligentiškumo, liaudiškumo ir 
aristokratiškumo, dvasinio gilumo lydinio viename asmenyje.“ 

Kasdien jis eidavo pėstute kelis 
kilometrus į Saldutiškio bažnytėl  vieš-
keliuku ar tiesiai pro lentpjūv . Labai 
dažnai jis šv. Mišioms patarnaudavo, 
pavaduodamas išvykusius kunigus, taip 
pat ir daug saleziečių reikalų turėjusį 
kun. J. Gustą.

10 Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2005, t. VII, 
p. 295.

11 Zubrickas A. Gyventi norėjo visi. I amžius, 
nr. 80 (1283).

12 LMA Vrublevskių rankraščių katalogas. F 342–11339
13 Internetinė medžiaga  Jurbarko krašto muziejus. 
JKM, Gek 1627.

14 Katalikų bažnyčios kronika, nr. 24, poz. 9, p. 78–79.
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Neseniai Marija Vilutienė, kilusi iš Di»niškių kaimo, šviesi moteriškė taip 
pat atbuvusi sibirus, taip kun. A. Maciulevičių prisiminė  

„Kai mano vyras išėjo miškan, kunigas davė man karv . O pats biednas buvo. Ale labai 
geras ebatais avi, lazdelė rankoj, su megztiniu. Mokytojas būdamas, su lazdele sėdėdavo 
gonke ir skaitydavo. O kai eidavo pro lentpjūvių, mums, mergaičiotėms, sakydavo  „Jūs, 
kirmėlės, sunkiai nedirbkit...“ Arba gyvačiotėm pavadindavo. Tada prie Gusto chore gie-
dojau. Vargonininku buvo Goda, po jo toks mažutis Žemaitis. Dainų mokė Vygando ir 
Laimučio tėvas Adolfas Telksnys. Grįžusi iš Sibiro irgi chore buvau. Senelių dainas su 
Povilioniene ir su muzikantu Ulčicku dainavau. Apie 50 mano dainų kauniškiai įrašė.“

„Jeigu aš dingčiau...“
Buvo 1958-ųjų kovas. Gavusi telegramą apie kunigo Juozo Gusto mirtį, į jo 

laidotuves išskrido jo sesuo Elena ir jo dvasios sesuo Emilija į lagerį jam tiekusi 
maistą, vaistus, pinigėlius. Lietuvoje buvo pavasaris, beveik Juozapinės, o ten gili 
žiema. Emilija prisiminė  

„ alta. Pagaliau Krasnojarskas. Ieškome tos Lunačiarskio gatvės. Pirmiausia klausimas  kas 
atsitiko  Duris atidarė pagyvenusi moteris. einame į nedidelį kambarėlį prie koplyčios. 
Knygos, raštai suversti ant grindų. Būta kratos. Jos metu dingo santaupų knygutė, kai 
kurie kiti dokumentai. Lik s turtas pavestas saugoti vienam septyniolikmečiui. Palaidojimui 
paimti drabužių reikėjo prokuroro leidimo. Rytą pradėjo rinktis parapijiečiai. Dauguma 
vokiečiai. Mačiusieji pasakojo, kad jį rad  sukritusį prie lovos. Kunigas Gustas iš anksto 
įspėjo žmones, ką daryti su venčiausiuoju, jei jis dingtų.“15

Taigi ar nenujautė jis savo lemties, jei buvo tardomas, kankinamas
Karstas buvo apibertas smulkiom gėlytėm. Daug vainikų. Mirusiojo veidas 

aprasoj s šv stu vandeniu. Tokia tradicija – apšlakstyti atsisveikinant. Iš Irkutsko 
atvyko kunigas Julius Budrikis. Jis pašventino kryžių-stogastulpį, kurį pats velionis, 
galbūt laukdamas tos valandos, pasistatė... Gal dar savo rankomis, nes šio amato 
buvo išmok s dar Italijoje ir dailidės darbą dirb s Rasų lageryje, liūdnai šypso-
damasis, kaip, anot Emilijos, šypsojo atsisveikinant. Tai gero žmogaus bruožas. 
Žiūrint į portretin  nuotrauką, akys už akinių rėmelių apskritais stiklais geros, 
besišypsančios. Amžininkai kunigai yra raš , kad jaunas jis būdavo linksmas, kupi-
nas energijos, kūrybingas, rašydavo žurnaluose jaunimo auklėjimo klausimais. Štai 
kodėl ir jis, ir jo kolega J. Žemaitis aukojosi, gelbėdami vargšus žydų vaikelius.

Praėjo ne vieneri metai po jo žūties, ir buv s kun. J. Gusto mokinys, žur-
nalistas B. Jauniškis vėliau su turistų grupe išsirengė kelionėn Sibiro tremtinių 
keliais, tikėdamasis aplankyti poetų K. Inčiūros, P. Drevinio ir kitų žymių žmo-
nių tremties vietas. Traukiniu, paskui keltu Jenisiejaus upe nuo Bratsko pasiekė 
ir Kranojarską. Buv s vidurvasaris, o ten snyguriav . Šachtose, anglies kasyklose 
tebedirb  dar nemažai mūsų tremtinių – lietuvių. Krasnojarske, šventoriuje, prie 
apvalių rąstų lietuvių bažnytėlės, stovėj s koplytstulpis kunigui profesoriui Juozui 
Gustui. Grupė nusifotografavusi prie 
jo. B. Jauniškis po kelionės rašė  15 Juknevičius K. Pozic. 3, p. 198–199.
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„Prisiminiau jo pasakojimus saleziečių vienuolyne, apie misijas Indijoje. Ten jis kunigų 
seminarijoje bengalų kalba dėstė teologiją, vertė indų poetų eilėraščius į lietuvių kalbą. 
Pats kūrė ir siuntė į Kaune ėjusį „  amžiaus“ laikraštį. Prie prof. kunigo J. Gusto 
kapo tolimame Sibire pasiryžau nuvykti į Indiją, kur misionieriavo šis garbus žmogus.“16

Kur poetės juodasis sąsiuvinis
Interviu „ I amžiaus“ korespondentui Salomėjos Nėries gyvenimo ir kū-

rybos tyrinėtojas Viktoras Alekna yra pasak s, jog poetės „Juodąjį sąsiuvinį“ 
kun. J. Gustas yra perdav s į Vakarus. Pasidaryti kopijas tada buv  pavojinga17. 
Kun. J. Gustas šį sąsiuvinį paėm s, poetei pasakydamas  „Ką man kalbėjai ir ką aš 
girdėjau, težinos Dievas, o kas čia parašyta, išsaugosiu žmonėms.“18

Ši paskutinė poetės Komunija, dalyvaujant kun. J. Gustui, įvyko 1945 m. 
birželio 25 d. Kunigas buvo suimtas kitų metų rugpjūčio 25 d., todėl J. Gustas 
per šį trumpoką laiką sąsiuvinio galėjo niekam neperduoti, jį galėjo paimti ir 
sunaikinti saugumas, kad „nesukompromituotų“ poetės.  Vakarus perduoti tais 
laikais buvo sudėtinga.

Štai dar vienas pasakojimas. Poetė Julija Švabaitė yra kalbėjusi su Salomėjos 
Nėries seserimi Onute, gyvenančia Cicere, JAV, 2007-aisiais sulaukusia 90 metų. 
Sesuo poetės sąsiuvinio likimo taip pat nežinojusi. J. Švabaitė vėliau „Drauge“ rašė 
sesers Onutės žodžiais  „O ta vargšė Sal. Nėris atsiprašė, kai ją mirties patale aplankė 
kun. Gustas. Kunigas paėmė iš jos išpažinties rankraštį.“ Toliau J. Švabaitė rašo  „Man 
vienas partizanas pasakojo, kad perdavė jį partizanams, ir rankraštis kažkur dingo. Aš 
jai paskyriau eilėraštį.“19 Greta skelbiamas ir tasai Salomėjai Nėriai skirtas eilėraštis.

16 Rudzinskas V . Ten pat.
17 Sidabrinė gija („ I amžiaus“ priedas), 2006 08 04.
18 Alekna V. Pozic. 1, p. 696.
19 Švabai tė J . Draugo priedas Kultūra. Čikaga, 
2007 06 28.
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Keturiose parapijose dirbantis kunigas – 
Jurgis Kazlauskas
Aldona Vasiliauskienė

Saldùtiškio Šv. Pranciškaus Asy žiečio parapijoje (nuo 1997 m.), Kirde¤kių 
Šv. Jono Krikštytojo parapijoje (nuo 1997 m.), Labanóro Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų parapijoje (nuo 2009 m.) ir Kùktiškių Šv. Jono Krikštytojo para-
pijoje su koplyčia Kvykliuosê (nuo 2015 m.) darbuojasi energingas kunigas Jurgis 
Kazlauskas. Didžiausias kunigo J. Kazlausko indėlis į Lietuvos bažnyčios istoriją – 
sudegusios Labanoro bažnyčios atstatymas. 

Straipsnyje pirmąsyk detalizuojant kunigo Jurgio Kazlausko gyvenimą bei 
veiklą, naudotas jo paties asmeninis 
archyvas, taip pat kunigo Jurgio bei 
jo sesers Valės Mickūnienės pateikti 
duomenys bei pasakojimai, medžiaga, 
publikuota periodikoje bei kituose lei-
diniuose. Tarkim, Ignalinos 150-mečiui 
skirtas išsamus straipsnis „Šventės ir 
miesto atsiradimo istorija“1.

Žvelgiant į Lietuvos dvasinin-
kus – Kazlauskų pavardė gana po-
puliari. domu tai, kad tarp Lietuvos 
kunigų ne tik ta pačia pavarde, bet 
ir Jurgio vardu žinomi trys kunigai, 
kuriuos pavyko autorei išaiškinti, ir du 
iš jų – bažnyčių statytojai.

Trys kunigai – Jurgiai 
Kazlauskai
Juos pristatysime chronologiškai.
Pirmasis – kun. Jurgis Kazlaus-

kas ( miręs iki  m )  nuo 
1904 m. paskirtas dirbti į Ukmergºs 
dekanatui priklausiusius Påkalnius (Le-
liūnų sen., Utenos r.), Leli¿nų Šv. Juo-
zapo parapijos filiją (tuo metu Leli¿nų 
klebonu (nuo 1899 m.) dirbo kun. An-
tanas Masaitis)2. 1906 m. Pakalniuosê 
kun. Jurgis Kazlauskas pastatė Švč. Tre-
jybės bažnyčią. 

Žinoma, kad 1762 m. Pakalniÿ 
dvaro savininkas Antanas Kulieša prie 
vieškelio Utenâ–Alantâ pastatė 7  14 m 
dviejų bokštų, trijų altorių medin  baž-

Saldutiškio v. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia 
2018 m. G. Baltrukaičio nuotr.

1 Savickaitė D. Šventės ir miesto atsiradimo isto-
rija, Utenos apskrities žinios, 2016, birž. 16, nr. 68, 
p. 5–6.

2 ерковный имско-католическiй указатель вятой
литургiи и свя еннически молитв ель евской
или амогитскойепар iина год составленныйпо
распоря енi го реосвя енства ечислава- еонарда
алл лiона епископа ель евскойили амогитской

епар iи релата двора го вят й ества апы
ассистента апскаго рона,  Vilnae: Typis Josephi 
Zawadzki, 1904, p. 81, 122; Elenchus omnium 
Ecclesiarum et universi cleri dioecesis Samogitiensis 
pro anno Domini 1921 (toliau – Elenchus 1921).
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nyčią. 1796 m. minima ir koplyčia, 
priklausiusi Utenos bažnyčiai. Jai su-
nykus, 1906 m. kun. Jurgis Kazlauskas, 
parapijiečių remiamas, pastatė netradi-
cinio stiliaus Švč. Trejybės bažnyčią. 
Fasado ir šoninių sienų langai aukšti, 
su gotiškomis akutėmis. Prieš duris – 
ornamentuoti prieangiai. Fasadinė siena 
siaura, be atidalyto frontono. Suolų 
atramos puoštos spiralėmis, kriaukle 
ir gėlių ornamentais. 

1921 m. Pakalniÿ filija (Leliūnų 
parapija) priklausė Utenos dekana-
tui. Leliūnų klebonas tuo metu buvo 
kan. kun. Antanas Masaitis (1868–1892–
1938 02 21), čia dirb s iki mirties3, 
Leliūnų filijos Pakalnių kuratorius nuo 
1920 m. – kun. Jonas Baltušis (1851–
1883–1937 10 08)4, 1928 m. iškeltas 
į Dùsetas5 ir čia dirb s iki mirties6. 
1920 m. data liudija, kad kun. J. Kaz-
lauskas 1920 m. jau buvo mir s.

1928 m. Pakalnia¤ tapo parapija. 
Parapija priklausė Anykščiÿ dekanatui 
ir 1940 m. turėjo 2 338 parapijiečius. 
2000 m. balandžio 25 d. bažnyčia su-
degė. Administratoriaus kun. Kosto Balsio iniciatyva bažnyčia atstatyta7. 

Kitas kun  Jurgis Kazlauskas (       ) gimė 
Talp¿nų kaime, Žåslių valsčiuje (jo brolis Benediktas Kazlauskas – filologijos 
mokslų daktaras, docentas).

Jurgis mokėsi Žåsliuose, Kaišiadorysê. Baig s 4 klases įstojo į Kauno kunigų 
seminarijos parengiamąjį kursą, todėl seminarijoje mokėsi 7 metus. 1935 m. birželio 
15 d. įšventintas į kunigus. Deja, ku-
nigu dirbo nepilnus devynerius metus, 
jauną kunigą pasišaukė Aukščiausiasis.

Kun. J. Kazlauskas 1935–1937 m. 
vikaravo Kietåviškėse Švč. Trejybės 
parapijoje (talkino klebonui Antanui 
Pakščiui, 1870–1897–1937 02 168), 1937–
1938 m. buvo I¹turkės Švč. Merge-
lės Marijos Ėmimo į dangų parapijos 
vikaras (talkino klebonui Stanislovui 
Šlamui, 1866 12 10–1898– ). Po trejų 
metų vikaravimo kun. Jurgis Kazlaus-
kas 1938 m. buvo paskirtas Zibalÿ 

Prie bažnyčios dr. Aldona Vasiliauskienė, kunigas 
Jurgis Kazlauskas ir monografijos „Saldutiškis“ 
redaktorė Jūratė Baltrukaitienė

3 Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae 
Ecclesiasticae Lituanae pro anno Domini 19 8, p. 118, 
124; Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri 
provinciae Ecclesiasticae Lituanae pro anno Domini 
19 9, p. 148.

4 Elenchus 1921, p. 49, 51, 65, 73.
5 Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri provinciae 
Ecclesiasticae Lituanae pro anno Domini 1934, p. 232.

6 Elenchus omnium Ecclesiarum et universi cleri pro-
vinciae Ecclesiasticae Lituanae pro anno Domini 1938 
(toliau – Elenchus 1938), p. 146.

7 I sokas G . Pakalniai. Švč. Trejybės parapijos 
bažnyčia, Utenos krašto enciklopedija, sudarytojas ir 
spec. redaktorius Gediminas Isokas, Vilnius, 2001, 
p. 253–254.

8 Elenchus 1938, p. 198.
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Šv. Jurgio parapijos klebonu. Čia jis dirbo iki mirties – 1944 m. rugsėjo 6 d. 
Palaidotas Žåslių bažnyčios šventoriuje9.

Trečias kunigas Jurgis Kazlauskas gimė 1966 m. gruodžio 14 d.  kunigus 
įšventintas 1993 m. gegužės 31 d. ir dabar, kaip jau minėta, darbuojasi keturiose 
parapijose.

Kunigo senelis Jurgis Kazlauskas (1870–1943) su žmona Rozalija (Markevi-
čiūte), ūkininkai (turėjo apie 35 ha žemės), gyveno Šafarnės kaime (Palómenės 
parapija, Kaišiadoriÿ vyskupija), iki Palomenės miestelio buvo apie 4 km. Turėjo 
gausią šeimą, tačiau iš 13 vaikų išaugo tik aštuoni  septynios mergaitės ir sūnus 
Mykolas. Pastarasis buvo iš dvynukų, deja, Leonas mirė.

Kazlauskų sūnus Mykolas (1926 04 17–1988 08 24) ūkininkavo savo tėvų 
ūkyje ir 1951 m. vedė Janiną Tiškauskait  (1930 05 02–2006 10 27). Išaugino de-
vynis vaikus: 

Val  (Mickūnien ), gim. 1952 m. kovo 19 d. Ji su vyru Antanu 
(1945–2009) susilaukė trijų dukrų  Živilės, Jolantos ir Astos; 

Romą (gim. 1953 m. rugsėjo 17 d.), su žmona Gražina Jakš-
taite išaugino tris vaikus: Jolitą, Eugenijų (kun. Jurgio krikšto 
sūnus) ir Justiną; 

Algimantą (1956 06 04–2011 12 11). Jis su žmona Virginija 
Tatarūnaite išaugino du vaikus Egidijų ir Paulių. Vyriausias 
sūnus Egidijus (mons. K stučio krikšto sūnus) – taip pat 
kunigas. Jis pastoracinį darbą dirba Pùnske, teikia dvasinius 
patarnavimus Lenkijoje gyvenantiems lietuviams; 

Nijol , gim. 1957 m. lapkričio 1 d., kuri augina du vaikus 
Evaldą ir Liną (kun. Jurgio krikšto dukra);

Henriką, gim. 1959 m. spalio 9 d.; 

mons. K stutį, gim. 1961 m. balandžio 2 d.; 

Laimut  (Radziulevičien ), gim. 1963 m. rugsėjo 4 d. Ji su 
vyru Gediminu augina vieną dukrą Moniką; 

kun. Jurgį, gim. 1966 m. gruodžio 14 d.; 

Alvydą, gim. 1969 m. vasario 13 d. Su žmona Vida Aidukaite 
augina du vaikus – dukrą Gretą ir sūnų Benediktą. 

Sovietų okupacijos metais šeima labai nukentėjo. Pirmiausia, apkaltintas poli-
tine veikla, buvo suimtas Mykolas Kazlauskas, ne vieną parą tardytas Kaišiadoryse 
ir paleistas. Kaip pasakoja kunigas Jurgis, iš Kaišiadorių į namus tėtis ėjo tris 
paras  neturėjo jėgų – buvo taip iškankintas. Maitinosi pakelės žolėmis, miegojo 
grioviuose. Sudėtingai pasiekė namus. Tačiau okupantai nepaliko Kazlauskų ra-
mybėje – 1952 m. į Sibirą, Tomsko sritį, išvežė šeimą su neseniai gimusia dukrele 
Valyte. Sibire Kazlauskams gimė du 
sūnūs Romas ir Algimantas. Po ketverių 
metų tremties 1956 m. rugsėjo 28 d. 

9 Kiškis S. Kristaus pašauktieji, Kaišiadorys  Kaišia-
dorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996, p. 87–88.
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Kazlauskai sugrįžo į Lietuvą, į Šafarnės kaimą (nuo Palómenės 3–4 kilometrai). 
Grįžus iš Sibiro tėtis dirbo kolūkyje, melioracijoje. Vykstant melioracijai ir Kaz-
lauskų šeimą keliant iš vienkiemio į Palómen  tėvelis 1976 m. pasistatė namą ir 
į jį persikėlė. Motina buvo namų šeimininkė – prižiūrėjo vaikus. Lietuvoje jiems 
gimė dar šeši vaikai – jų du būsimieji dvasininkai.

1993 m. Šventajam Tėvui atvykus į Lietuvą, kunigų mama ir močiutė iš-
kilmingų šv. Mišių metu Popiežiui nešė duonos kepalą. Kun. K stutis, lydėj s 
motiną šioje iškilmingoje ir atsakingoje misijoje, yra sak s  

„Mama labai jaudinosi. Bet kai ji priėjo prie Popiežiaus, visas jos jaudulys dingo. Ap-
gobė kažkokia šiluma, nesuvokiamas gėris. Popiežius mamai dovanojo rožinį. Jis jai buvo 
didžiausia dovana gyvenime, kurią ji labiausiai saugojo.“

Kun. Jurgio mokslai, sovietų armija
1973 m. Jurgis Kazlauskas pradėjo lankyti Palomenės aštuonmetės mokyklos 

(Kaišiadorių r.) pirmąją klas .
Pirmoji mokytoja Antanina Žukauskienė Jurgiui, o ir kitiems vaikams buvo 

kaip mama. Vėliau, mokantis aštuonmetėje mokykloje – auklėtoja Onutė Rudienė. 
Jauna pedagogė atvyko į Palomen , čia ištekėjo ir liko gyventi. Kunigas Jurgis 
tik daug vėliau sužinojo, kad jos tėviškė Kirde¤kių parapija, kur dabar jis dar-
buojasi. O sužinojo pedagogų ir buvusių mokinių susitikimo metu Kirde¤kiuose. 
Graži sąšauka. 

Ryšys su auklėtoja buvo labai nuoširdus. Jurgis labai mėgo gamtą, tad 
mėgo dalyvauti užklasinėje veikloje, be jo nevykdavo jokios šventės. Auklėtoja jį 
kviesdavo kaip organizatorių. Jurgis šoko tautinius šokius. Jaunam Jurgiui labai 
patiko gamtos mokslai ir dabar jie nėra svetimi. Moksle Jurgis nebuvo pirmūnas, 
tačiau ir ne paskutinis. Laikėsi vidurio. Patiko ir istorija, direktorius, dėst s fiziką, 
taip pat labai sudomino. Patiko ir kiti mokslai. 

Baig s mokyklą įstojo į Jonavos 34-ąją profesin  mokyklą. Čia įgijo staliaus 
specialyb .

Baigus mokslus ir suėjus aštuoniolikai metų, 1985 m. spalio mėnesį buvo 
pašauktas į privalomą tarnybą sovietų armijoje. Tarnavo pėstininkų mašinos vairuo-
toju Kazachstane, Semipalatinsko srityje (netoli Kinijos sienos). Tarnybos pradžioje 
pus  metų mokėsi vairuotoju BMP (boevaja mašina pechoty), tapo vairuotoju me-
chaniku. Buvo 9-os pėstininkų rotos, antro dalinio (vzvodo) vyresnysis mechanikas. 
Kartu mašinoje sėdėdavo viršininkas, nurodydamas komandas. Demobilizuotas 
buvo 1987 m. lapkričio mėn. ir sugrįžo į namus. Brolis K stutis jau buvo baig s 
Tarpdiecezin  kunigų seminariją Kaune.

Po armijos iki vasaros dirbo privalomus darbus kolūkyje, o 1988 m. vasarą 
stojo į seminariją.
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Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje Kaune,  
kunigų tradicijos
Kunigas Jurgis pasakoja, kad jis jau nuo vaikystės troško būti kunigu. Pa-

lomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje priėm s Pirmąją Šv. Komuniją, jis ėmė 
patarnauti šv. Mišioms – dirbo klapčiuku. Kartu patarnaudavo dar 4 klasės draugai. 
Priešiškai nusistačiusių mokytojų nebuvo, jie buvo tolerantiški. Ir patys mokytojai 
ateidavo į bažnyčią arba važiuodavo kur toliau. Kraštas buvo labai pamaldus. 

Klebonu tuo metu dirbo kun. Jonas Zubrus SJ (gim. 1924 m. gegužės 
6 d., įšventintas į kunigus 1957 m. balandžio 17 d.), vėliau kunigai keitėsi. Prie 
kun. J. Zubraus SJ buvo labai aktyvi religinė veikla. Jurgiui grįžus iš armijos 
klebonu dirbo kun. Vladislovas Avižienis (gim. 1939 m. sausio 22 d., įšventintas 
į kunigus 1976 m. rugsėjo 19 d.). Jis ir parašė Jurgiui Kazlauskui rekomendaci-
ją – Testimonium – stojimui į seminariją. Brolis – kun. K stutis padrąsino Jurgio 
apsisprendimą kunigystei.

Stojamasis egzaminas buvo rašto darbas. 1988 m. – artėjantis atgimimas. 
1988 m. gegužės 29 d. Popiežius Šventasis Jonas Paulius II vyskupą Vincentą 
Sladkevičių (1920 08 20–1944 03 25–1957 12 25–2000 05 28) pakėlė kardinolu – 
tai antras kardinolas per visą Lietuvos istoriją. V. Sladkevičiui tapus kardinolu 
pasikeitė jo statusas – turėjo ir diplomatinį pasą. Kardinolo dėka jų kursas, kaip 
pasakoja kun. Jurgis Kazlauskas, papuolė į unikalią padėtį. Sovietų valdžia visą 
laiką ribojo stojančiųjų į seminariją skaičių, neleisdavo priimti jiems nepatinkančių, 
o kardinolas savo vardu priėmė visus 46 norėjusius stoti į seminariją. Saugumas 
labai užpyko už tokį „savivaliavimą“  „Pradėjai mėtyti akmenis į mūsų daržą “ 
Kardinolas ramiai atsakė  „Jeigu tai akmenys – tai jų bus daug “ 1988 m. įstojusių 
seminaristų kursas buvo ypatingas – pirmiausia labai skyrėsi amžiumi (buvo tokių, 
kurie daug metų iš eilės stodavo ir pasaulietinės valdžios nebuvo priimami, tad 
susidarė net 20 metų skirtumas), be to, reikėjo pereiti iš vienos sistemos į kitą.

Seminarijoje kurso vadovu kurį laiką buvo klierikas Vidmantas Šimkūnas SJ, 
baigiant seminariją – kun. dr. Petras Kanapka. Jurgiui įstojus į seminariją jos 
rektoriumi buvo kun. dr. Viktoras Butkus (1923 01 18–1945 09 15–1993 07 15), 
vėliau – kun. Algis Baniulis SJ.

Seminarijoje visi dėstytojai imponavo ir tai buvo unikalu. patingą įspū-
dį paliko kun. dr. Dominykas Valentis (dėstė Šv. Raštą), visi profesoriai, ypač 
doc. Pranciškus Tamulevičius, prof. 
mons. Vytautas Steponas Brazdeikis, 
habil. dr. prof. prel. Vytautas Stepo-
nas Vaičiūnas. Klebonas J. Kazlauskas 
džiaugiasi visais dėstytojais, kurie gebė-
jo „atidaryti mūsų mąstymą, kad gebėtume 
pozityviai kurti Lietuvos ateitį, rodė pavyzdį 
savo gražiu kilniu gyvenimu“.

Labai pamokomą pavyzdį paliko 
kun. Algirdas Turčinskas10 (dėstė pasto-
racin  teologiją). Kun. Jurgis Kazlauskas 
pasakoja: 

10 Monsinjoras Algirdas Turčinskas (1926 04 04–
1949 09 25–2006 10 21), gim. 1926 m. balandžio 
4 d. Utenos apskrityje, Vidùgirio kaime, girininko 
šeimoje. Jis mokėsi Labanoro pradžios mokykloje, 
Anykščiÿ progimnazijoje, vėliau – Utenos gimna-
zijoje. 1942 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 
Kunigu įšventintas 1949 m. rugsėjo 25 d. ir kitų 
metų birželį paskirtas Kaišiadorių Katedros vikaru. 
Praėjus metams, kun. A. Turčinskas jau skiriamas 
Gegužínės parapijos klebonu, dar po pusantrų metų 
klebonauti perkeliamas į Pùnią. 1954 m. balandį 
paskirtas Da÷gų parapijos klebonu. Šioje parapijoje 
išbuvo ištisus dvidešimt metų, uoliai tarnaudamas ir 
mylimas parapijiečių. Dirbdamas Da÷guose drauge 
nuo 1959 m. ėjo ir Alyta÷s dekano pareigas. 
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„Buvau susilauž s koją, gulėjau ligoninėje. Dėstytojas kun. A. Turčinskas – labai šviesus 
žmogus – liepdavo savo šeimininkei pagaminti maisto, o kurso draugui liepdavo jį nunešti 
į ligonin . Negaliu pamiršti tokio dėmesio ir meilės žmogui.“ 

Klebonas toliau pasakoja: „Pasirodo, kun. A. Turčinskas kil s iš Laban ro krašto, 
o aš dabar dirbu Labanore – tai nuostabios vienam Aukščiausiajam žinomos sąšaukos.“

1974 m. prasidėjo naujas kun. A. Turčinsko gyvenimo etapas. Jis skiriamas 
Kauno kunigų seminarijos dėstytoju, o po metų gauna ir seminarijos prokuratoriaus 
pareigas. Nuoširdžiai darbuodamasis seminarijoje, užsitarnavo kolegų dėstytojų ir 
savo auklėtinių pagarbą. Visuomet nuoširdus, pasireng s patarnauti kuo galėdamas, 
buvo mylimas ir Kauno Arkikatedroje, kurioje darbavosi padėdamas pastoracijoje. 
Turėjo gerą balsą ir iškalbą, tikinčiųjų buvo mėgiamas nuodėmklausys.

temptas darbas nepraėjo be pėdsakų. 1983 m. kun. A. Turčinskas patyrė 
širdies priepuolį, po kurio taip visiškai ir nebeatsigavo. Nepaisant to, ir toliau 
uoliai ėjo savo pareigas. Tai įvertindamas popiežius Jonas Paulius II 1993 m. kovo 
25 d. kun. A. Turčinską paskyrė savo kapelionu – monsinjoru.

1993 m. balandį mons. A. Turčinskas, jausdamas senkančias jėgas, pasiprašė 
atleidžiamas iš prokuratoriaus pareigų, liko tik seminarijos dėstytoju. 1994 m. 
gruodį jis paskirtas Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos altaristu, kur dirbo 
iki mirties, kaip visuomet uoliai tarnaudamas tikintiesiems.

2006 m. spalio 21 d. Viešpats pasišaukė jį pas save. Monsinjoras palaidotas 
Šv. Antano Paduviečio bažnyčios šventoriuje. Atsisveikinimo žodžius tarė velionio 
studijų draugas vysk. Juozas Žemaitis MIC, kartu su mons. A. Turčinsku 1949-aisiais 
priėm s kunigystės šventimus. Pasak kalbėjusio prel. doc. dr. Vytauto Stepono 
Vaičiūno OFS, į amžinyb  iškeliav s dvasininkas yra viena šviesiausių mūsų tautos 
asmenybių, kunigas, „savo tarnyst  brangin s kaip perlą“ (žr.  Kauno arkivyskupijos 
spaudos tarnyba. Klebonas, dėstytojas ir prokuratorius. A A mons. Algirdas Tur-
činskas (1926–1949–2006), I amžius, 2006, spalio 27, Nr. 81).

Kun. Jurgio Kazlausko kurso seminaristai savo globėja pasirinko Šv. Kūdi-
kėlio Jėzaus Teres  (dar vadinamą Šv. Teresėle-Mažąja) (1873 01 02–1897 09 30). 
Kažkas iš Jurgio kurso jai parašė žodžius, kitas – sukūrė melodiją. Kun. Jurgis 
labai gražiai gieda giesm  Šv. Teresėlei

Mažoji Teresėle,
Mes Tavo broliai jaunesni,
Globoki mus kiekvieną,
Užtvindyk rožių lietumi.

Ne kartą puol ,
Susitep  sielos skaisčios rūbus,
Dažnai mes k sti atsisakom
Gyvenimo siųstus skausmus.

Pagalbos prašome globėją,
Padėk išk st vargus,
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Savo malda, globa ir meile
Kaip rožėm puoški mūs kryžius.

Tarpdiecezin  kunigų seminariją 1993 m. baigė 33 kunigai iš visų Lietuvos 
vyskupijų. Penki iš Kaišiadorių vyskupijos  Vincas Baublys (dabar monsinjoras, 
Pivaši¿nų klebonas), Aurimas Tarasevičius (Kietåviškių klebonas), Gintautas Jan-
čiauskas (Semelíškių klebonas) Bernardas Sajata (dirbantis Šiauliÿ vyskupijoje) ir 
Jurgis Kazlauskas. 1993 m. gegužės 31 d. į kunigus visus juos įšventino Kaišia-
dorių vyskupas Juozas Matulaitis.

Kurso draugai turi gražią tradiciją kasmet pasimelsti kartu vienoje ar kitoje 
parapijoje, prisiminti seminarijoje praleistus metus, papasakoti apie savo parapijas, 
pasitarti.

Todėl pavasarį – įšventimo į kunigyst  dieną ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, 
kurso globėjos dieną (1925 m. gegužės 29 d. kanonizuota, o jos šventė paskelbta 
spalio 1 d.) organizuojami kurso draugų susitikimai. Šiais susitikimais kursas gali 
džiaugtis, nes tokios tradicijos tarp kituose kursuose seminariją baigusių nėra. 
Tai itin prasminga tradicija. Kunigas Jurgis džiaugiasi, kad jis tokius susitikimus 
jau organizav s visose parapijose. Jie yra svarbūs keliais aspektais  pirmiausia – 
kunigai išlaiko bendryst , didžiulį dvasinį poveikį turi parapijiečiams – žmonės 
susipažįsta su daugeliu kunigų, turi galimyb  kartu melstis, pabendrauti.

Kažkam iš kunigų kilo mintis vieną kurso susitikimą organizuoti Prancū-
zijoje, Lizje, kur yra šv. Teresėlės relikvijos. O kažkas iš kursinių pasakė  „Aš 
nevažiuosiu – palauksiu, kol ji pas mus atvažiuos “ Pranašingi buvo žodžiai  2007 m. 
gegužės 18–liepos 1 d. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijos keliavo po Lietuvą. 
Kai jos buvo atvežtos į Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčią, tuometinis 
jos klebonas dekanas Saulius Kalvaitis sukvietė visus kursinius į Uteną prie savo 
kurso globėjos.

Kaip pasakoja kun. J. Kazlauskas, jų kursas glaudžiai susij s su popiežiais  

„Kai baigėme seminariją ir buvome įšventinti į kunigus, į Lietuvą atvažiavo ventasis 
Jonas Paulius II, dabar, kai minime 25-erius kunigystės metus, atvažiuoja antras Popie-
žius – Pranciškus. O iš mūsų kurso kažkas pajuokavo – kai šv sime kunigystės 50-metį – 
sulauksime ir trečiojo Popiežiaus.“ 

Primicijos, vikaras, administratorius, klebonas  
Kaišiadorių vyskupijos parapijose
Palomenės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje 1993 m. per Šv. apaštalų Petro 

ir Povilo atlaidus kun. J. Kazlauskas aukojo pirmąsias šv. Mišias. Primicijose da-
lyvavo parapijos klebonas Stanislovas Linda (1940 01 19–1977 05 22–2005 05 22), 
brolis mons. K stutis Kazlauskas, kun. Stasys Čiupailas (dabar Elektr¸nų Švč. Mer-
gelės Marijos, Kankinių Karalienės parapijos altaristas), kun. Rimvydas Jurkevičius 
(dabar mons. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo Katedros klebonas, dekanas), 
kun. Antanas Gediminas Tamošiūnas (dabar Kaišiadorių vyskupijos kancleris) ir 
Kaišiadorių vyskupijos kurso draugai. 
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1993 m. birželio 7 d. Kaišiado-
rių vyskupo Juozo Matulaičio dekretu 
Nr. 389 jaunas kunigas J. Kazlauskas 
buvo paskirtas vikaru į statomą Elek-
trėnų Švč. M. Marijos – Kankinių Kara-
lienės bažnyčią, talkinti klebonui Jonui 
Sabaliauskui ir aptarnauti Kietaviškės 
Švč. Trejybės parapiją (abi parapijos priklausė Žiežmårių dekanatui, dekanas K s-
tutis Kazlauskas) (žr. lentel ).

1995 m. liepos 25 d. vyskupo dekretu Nr. 318 kun. J. Kazlauskas paskiriamas 
administratoriumi į Čiõbiškio Šv. Jono Krikštytojo parapiją (Širvintÿ dekanatas, 
dekanas kan. Jonas Pilka). Po metų 1996 m. sausio 4 d. vyskupo dekretu Nr. 02 
paskiriamas aptarnauti Musninkų Švč. Trejybės parapiją. Po dvejų metų Čiõbiškyje 
kun. J. Kazlausko laukė naujas paskyrimas.

1997 m. birželio 5 d. vyskupo dekretu Nr. 143 kun. J. Kazlauskas toms 
pačioms administratoriaus pareigoms paskiriamas į Saldutiškio Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio parapiją (Saldutiškio dekanatas, dekanas kun. Juozapas Čeberiokas).

Tuo pačiu metu – 1997 m. birželio 5 d. vyskupo dekretu Nr. 143 paski-
riamas ir Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratoriumi (žr. lentel ). 
Perskirsčius dekanatus (panaikinus Saldutiškio dekanatą), Saldutiškis ir Kirdeikiai 
2001 m. priskirti Molėtų dekanatui (dekanas kun. Viktoras Vilius Cukuras).

2009 m. liepos 8 d. vyskupo dekretu Nr. 148 kun. J. Kazlauskas paskiriamas 
ir Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos administratoriumi, o 2010 m. 
birželio 30 d. vyskupo J. Matulaičio dekretu Nr. 149 – šios parapijos klebonu.

Tautodailininko Petro Gaižučio darbai  kairėje  
bažnyčios pusėje šv. Pranciškaus Asyžiečio 
skulptūra. G. Baltrukaičio nuotr.

Bažnyčios dešinėje šv. Antano Paduviečio  
skulptūra. G. Baltrukaičio nuotr.
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Bažnyčios šventoriuje pastatytas rožinis 
iš 5  akmenų. G. Baltrukaičio nuotr.

Kunigas J. Kazlauskas prie rožinio akmens, 
simbolizuojančio Liepų gatv . G. Baltrukaičio 
nuotr.
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2014 m. sausio 24 d. vyskupo Jono Ivanausko dekretu Nr. 17 kun. Jurgis 
Kazlauskas vietoj administratoriaus paskiriamas Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asy-
žiečio ir Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu (žr. lentel ).

Nuo 2015 m. gegužės 18 d. kun. J. Kazlauskas paskirtas aptarnauti ir Kuk-
tiškių Šv. Jono Krikštytojo parapiją.

Saldutiškyje kunigas Jurgis rekonstravo kleboniją  talkino brolis Henrikas, 
svainis Antanas, parketą klojo pats kunigas  „ ia mano gyvenimas, savo rankomis 
turiu viską paliesti.“ Žurnalistė Regina Stundienė, apsilankiusi Saldutiškyje, apie 
kun. Jurgį Kazlauską rašė  

„Kunigo tarnystė, kaip žinia, klajokliška, todėl kurdamasis kunigas Kazlauskas stengėsi 
prie vietos neprisirišti. Ir daiktų nedaug – tik tie, kurie brangūs, dvasios pakrova. Kaip 
antai Anapilin iškeliavusiųjų tėvuko stalinis laikrodis ir močiutės dovanotasis kryželis. 
Brolio K stučio (mons. K stutis Kazlauskas – Molėtų dekanato dekanas) dovana – pa-
prastutis rožinis. Bet kai dovanojimo vakarą abudu broliai drauge sukalbėjo rožinį, šį 
pakrovė broliškos maldos intencija.

Kitos dovanos, kunigui dažniausiai dovanojamos žvakidės, neužsibūna – jas išdalija 
parapijiečiams, įtikėj s, kad kiekvienuose namuose jos nestovės tuščios, o žibės ramybe 
plevenančiomis žvakėmis“11.

Kunigo Jurgio Kazlausko darbai Kaišiadori  vyskupijos parapijose12

Eil.
Nr.

Metai Kaišiadorių vyskupo dekretas, 
paskirtos pareigos 

Parapija Bažnyčios titulas

1. 1993 06 07 vyskupo Juozo Matulaičio  
dekretu Nr. 389; vikaras;
aptarnauja 

Elektrėnai,

 Kietaviškės

Švč. M. Marijos – Kankinių 
Karalienės bažnyčia 
Švč. Trejybės bažnyčia

2. 1995 07 25 dekretas Nr. 318;  
administratorius 

Čiobiškis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

3. 1996 01 04 dekretas Nr. 02; aptarnauja Musninkai Švč. Trejybės bažnyčia 

4–5. 1997 06 05 dekretas Nr. 143;  
administratorius 

Saldutiškis

Kirdeikiai

Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčia
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

6. 2009 07 08 dekretu Nr. 148; 
administratorius

Labanoras Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčia

7. 2010 06 30 dekretas Nr. 149; klebonas Labanoras Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčia

8–9 2014 01 24 vyskupo Jono Ivanausko 
dekretu Nr. 17; klebonas 

Saldutiškis

Kirdeikiai

Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčia 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

10. 2015 05 18 vyskupo Jono Ivanausko 
dekretu Nr. 89; aptarnauja 

Kuktiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią

Saldutiškio bažnyčios šventorių 
puošia dvi unikalios skulptūros – tai 
tautodailininko Petro Gaižučio darbai  
kairėje bažnyčios pusėje šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio skulptūra, dešinėje – 

11 Stundienė R. Akmens bylojimai klebonijos kieme, 
eimininkė, 2009, rugs. 30–spalio 6, nr. 39, p. 10.

12 Lentelė sudaryta remiantis kun. J. Kazlausko do-
kumentika, saugoma asmeniniame kunigo archyve.
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šv. Antano Paduviečio skulptūra. Dar viena tautodailininko P. Gaižučio skulptūra 
puošia kleboniją. spūdinga skulptūra skirta 2000 Krikščionybės metų atminimui.

Kun. Jurgio Kazlausko rūpesčiu 2000 metų Krikščionybės jubiliejui Saldutiš-
kio bažnyčios šventoriuje pastatytas rožinis iš 56 akmenų, sujungtų kalvio darbo 
metalo elementais. Ant kiekvieno akmens iškalti Saldutiškio miestelių gatvių bei 
aplinkinių kaimų pavadinimai.

Saldutiškio bažnyčios rožinis sudėtas iš 56 akmenų, atgabentų iš jau išnykusių 
kaimų vietovių. „Tėve mūsų“ maldoje išraižyti finansuotojų vardai ir pavardės. 
I paslaptis – vartai; II paslapties „Tėve mūsų“ maldoje akmenyje išraižytas mece-
nato Alfonso Trinkūno vardas; III paslaptyje – Paulė Gaidelytė; IV – Brazauskų 
šeima ir V – mecenatas iš Amerikos Paulius Bliudžius. „Sveika Marija“ maldą 
liudijantys akmenys (I–II ir IV–V paslaptyse) įamžino kaimų (jau ir išnykusių) bei 
miestelio gatvių pavadinimus. Trečioji paslaptis – už bažnyčios, palikta vardiniams 
žmonių įrašams. Tai palikta ateičiai ir, kaip klebonas sako, gal būsimas kunigas 
suras tinkamą idėją  „ ventorius turi mintį.  jį papuol s turi pasikeisti. Pasijusti, kad 
ieškai pažadėtosios žemės“, – kalba klebonas J. Kazlauskas.

Šio rožinio kūrimas, kaip sako klebonas, sutelkė parapijiečius  vyrai gabeno 
akmenis, moterys ruošė sudėtinius pietus talkininkams, auksarankis Jonas Rastenis 
nukaldino „grandinėles“ sujungti „karoliukams“13.

2011 m. Vytautas Bagdonas „ I amžiuje“ rašė  

„Akmenų „liga“ vietinius gyventojus prieš trylika metų tiesiog „užkrėtė“ čia pradėj s 
klebonauti kun. Jurgis Kazlauskas. Naujasis ganytojas ne tik rūpinosi klebonijos, bažnyčios 
remontu, skoningai tvarkė šių sakralinių pastatų aplinką, bet ir šen bei ten įkomponuodavo 
masyvų akmenį. Saldutiškio gyventojai, pamat  naujojo klebono susidomėjimą akmenimis, 
pradėjo jam rodyti, siūlyti gražesnius, įdomesnius. Atveždavo riedulius prie bažnyčios, 
klebonijos, vieną kitą akmenį pastatydavo ir prie savo namų. Mėgstantis apsilankyti 
užsienio šalyse, kun. J. Kazlauskas svetur pamatė labai įdomų vieno dvasininko kapą, 
kurį juosė neįprastas rožančius. Mat, rožinio vėrinukai buvo iš lauko akmenų, sutvirtinti 
metaline grandine. Kunigui tuomet kilo mintis panašų rožančių padaryti ir apjuosti juo 
visą šventorių. Grįž s į Saldutiškį, pasidalijo mintimis su parapijiečiais. Niekas iš klebono 
sumanymo nesijuokė, tokiai minčiai pritarė. Pritarimo sulaukta ir Saldutiškio seniūnijoje, 
palaikė klebono sumanymą ir bendruomenės nariai, miestelio inteligentai. Nors buvo ir 
abejojančių, ar tie akmenys papuoš jų šventovės aplinką, ar nesudarkys medinės bažnyčios 
vaizdo  Tiesą sakant, Saldutiškio v. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia su akmenimis jau 
„susigyvenusi“ nuo seno. Medinė bažnyčia pastatyta ant buvusio dvaro svirno pamatų, 
be to, kone trečdalis šventovės sienų yra išmūryta iš lauko akmenų. Tik toliau virš 
margaspalvių, dailiai sudėtų riedulių jau eina medinės sienos. Medžio ir akmenų derinys 
labai tinka, daro maldos namus originalesnius.

Daugiausia akmenyse įamžinta kaimų pavadinimų. Katin škė, Ant kalnis, rkiai, 
Dr biškis, Riešut nė, Sūdalaukis, Dr žiai, 
Stasiūnai, Lamėsta , Ryl škiai, Pakup s, 
Pučk riškės, Sėliškis, Trinkūna , Prusokiš-
kis, Devinevi šė, V žiškės ir daugelis kitų 

13 Stundienė R. Akmens bylojimai klebonijos kieme, 
eimininkė, 2009, spalio 1; Bagdonas V . Saldutiškio 

bažnyčią juosia ... akmeninis rožinis, I amžius, 
2011, spalio 21, Nr. 76.
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pavadinimų. Kai kurių kaimų jau seniai nebėra, kolūkių metais „visagalė“ melioracija 
juos sunaikino, dar viename kitame sodžiuje lik s koks gyventojas. Kaimų nebėra, o il-
gaamžiame akmenyje jų pavadinimai išliks visiems laikams“14.

Kunigas J. Kazlauskas džiaugiasi, kad šįmet Saldutiškio Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčia minės savo 90-metį. „Nors tai ir ne šimtas – betgi jubiliejus 
gražus“, – džiaugiasi klebonas, numat s naujų prasmingų darbų, kurie papuoš 
bažnyčią, pradžiugins parapijiečius, sudomins svečius. 

Po dvylikos metų darbo dviejose parapijose – pridedama ir trečia. Nuo 
2009 m. liepos 8 d. kun. J. Kazlauskas paskirtas aptarnauti ir Labanoro Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapiją.

2015 m. birželio 18 d. kun. J. Kazlauskui paskiriama dar viena – jau ketvir-
ta parapija. Tai Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo parapija su koplyčia Kvykliuosê. 
Kuktiškėse kunigui Jurgiui kiek leidžia jėgos ir sveikata talkina 1934 m. kovo 
17 d. gim s altaristas jubiliatas monsinjoras Juozapas Čeberiokas. 

„Kaip visur suspėti – nežino ir patys dvasininkai. Aptarnaujantis net keturias para-
pijas, Kirdeikių v. Jono Krikštytojo parapijos kun. Jurgis Kazlauskas bando suderinti 
savo darbo laiką, nes nuo šiol atsirado papildomas krūvis – tenka aptarnauti Kuktiškių 
v. Jono Krikštytojo parapiją.“

„Ant pečių gula ypač didelė našta, dirbu be išeiginių ir labai rimtai. Sudėtinga 
suderinti darbo laiką keturiose parapijose“, – guodėsi kun. Jurgis Kazlauskas.

Iki šiol čia dirbo garbaus amžiaus sulauk s klebonas jubil. mons. Juozapas e-
beriokas. Perženg s 80 metų slenkstį, kleb. J. eberiokas pagal Bažnyčios teis  dėl savo 
amžiaus privalėjo atsistatydinti ir nuo šių metų birželio 2  dienos tapo altarista. Tačiau 
leidus kun. Jurgiui Kazlauskui, jis ir toliau galės t sti savo ganytojišką darbą. „Žodžiu, 
kleb. Juozapas eberiokas bus mano pagalbininkas  jis galės aukoti šv. Mišias, laido-
ti...“, – pabrėžė J. Kazlauskas.

Akcentuodamas tai, jog visoje šalyje trūksta kunigų, kun. J. Kazlauskas sako 
bijantis ir pagalvoti apie ligą  susirgus tektų ieškoti padėjėjo. Jį rasti, manoma, nebū-
tų lengva. Jo žiniomis, į Kaišiadorių vyskupiją, kuriai priklauso ir Kirdeikių v. Jono 
Krikštytojo, Kuktiškių v. Jono Krikštytojo, Labanoro vč. Mergelės Marijos Gimimo, 
Saldutiškio v. Pranciškaus Asyžiečio parapijos, šiais metais nesikreipė nė vienas kunigu 
tap s jaunuolis“15.

14 Bagdonas V . Saldutiškio bažnyčią juosia ... akme-
ninis rožinis, I amžius, 2011, spalio 21, nr. 76.

15 udiena.lt. inf.
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Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo  
bažnyčia ir parapija
Vilniaus vyskupijoje esanti La-

banoro bažnyčia minima nuo 1522 m. 
1675 m. vyskupo vizitacijos protokole 
minima sena, begriūvanti Labanoro baž-
nyčia, kurioje yra stebuklingu laikomas 
Marijos Sopulingosios paveikslas. Vil-
niaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masals-
kis (1726 07 30–1794 06 28) pasenusios 
bažnyčios vietoje 1768 m. pastatė naują. 
Tačiau po trisdešimties metų – 1798 m. 
bažnyčia sudegė. 1818–1820 m. parapi-
jiečių lėšomis atstatyta. 1849 m. stogas 
uždengtas malksnomis. 1889–1890 m. 
klebono Kazimiero Bandzevičiaus ini-
ciatyva bažnyčiai pristatytas bokštas, 
įsigyti nauji vargonai, varpas, pastatyta 
varpinė, prieglauda. Varpinė kvadrati-
nio plano, turinti tris tarpsnius, kuriuos 
jungia stogeliai. Kiek vienas tarpsnis į 
viršų siaurėja. Trečiame tarpsnyje – 
žalvarinis varpas, pagamintas 1805 m. 
Vilniuje Johano Samuelio Vėnerio.

2006–2007 m. Kultūros paveldo 
departamentui ir rajono savivaldybei kooperuojant lėšas buvo restauruota varpi-
nė, o 2008 m. atlikti bažnyčios pastato konstrukcijos tvarkymo darbai. Sutvarkyti 
pamatų įtrūkimai ir cokolis, kritulių pašalinimo sistema, pakeisti sienų apatinio 
vainiko fragmentai. 

2009 m. vasarą bažnyčia restauruota  nudažytas bažnyčios fasadas, restau-
ruotos medinės fasado detalės. Senas bažnyčios stogas pakeistas autentiška gontų 
stogo danga. Atstatyti bokšteliai uždengti varine skarda, sutvarkyti bažnyčios pa-
matai. Po restauracijos Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia neilgai 
džiugino žmones.

Bažnyčios restauracijai Kultūros ministerija skyrė 680 tūkst. litų, Švenčioniÿ 
rajono savivaldybė – 122 tūkst. litų. 

domiausias ir turtingiausias buvo rytinis bažnyčios fasadas su liaudiška 
drožyba papuoštais arkiniais langais ir vienaaukščiais priestatais, kuriuos viršuje 
originaliai užbaigė dengti balkonėliai.

Architektūros paminklu įvardytoje bažnyčioje menkaverčių kūrinių nebuvo. 
Bažnyčios viduje prie sienų buvo pritvirtinta per 30 vertingų paveikslų. Šoninio 
altoriaus paveikslas „Šv. Teresės ekstazė“ ( VII a. pr. ir VIII pab.) (neįvertintas).

Atstatyta Labanoro vč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčia 2018 m. G. Baltrukaičio nuotr.
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2009 m. gruodžio 21 d. naktį bažnyčia sudegė, liko tik varpinė ir apanglėjusi, 
bet nesudegusi Jėzaus Nazariečio skulptūra. Šiam įvykiui ir bažnyčios atstatymo 
darbams dėmesio skyrė spauda, „Delfi“ interneto puslapis16. 

Išskirtinai daug straipsnių Labanoro bažnyčios atstatymui, atlaidams bei 
šventėms, vykusioms Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje ir 
parapijoje, taip pat kun. Jurgio Kazlausko veiklai, jo dvasiniams pamąstymams 
skyrė „Švenčionių krašto“ redaktorius, fotomenininkas poetas Algis Jakštas17. Jį 
galima pavadinti Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios ir parapijos 
metraštininku18. Akcentuotina, kad 2013 m. Švenčionėlių miesto bibliotekoje buvo 

16 Jakštas A. Pašaukimas būti kunigu – iš Dievo, 
venčionių kraštas, 2010; Pabedinskas S . Iš pelenų 

kyla Labanoro bažnyčia, www.lrt.lt, 2010 m. liepos 
31 d.; Samoškaitė E. Po sudegusios Labanoro 
bažnyčios altoriumi rasto lobio vertė – 3 061 Lt, 
www.delfi.lt, 2011 m. vasario 3 d.; Sinkevičius D. 
Versija  Labanoro bažnyčia galėjo būti padegta, 
www.delfi.lt, 2010 m. vasario 8 d.; Stundienė R. 
Iš pelenų Labanoro bažnyčią pakėlė meilė ir viltis, 
kininko patarėjas, 2011, rugs. 10; Stundienė R. 

Labanoro šventovė antrąkart atgimsta iš pelenų, 
kininko patarėjas, 2010, spalio 23; Urbonaitė I. 

Iš pelenų kyla Labanoro bažnyčia, www.delfi.lt, 
2010, liepos 26; Valatkienė L . Labanoro bažnyčia 
vėl kyla naujam gyvenimui, Gimtasis kraštas, 2011, 
geg. 6.

17 Pauliukevičienė I . Trečiojo amžiaus universitete 
skambėjo eilės, venčionių kraštas, 2016, gruodžio 
14, nr. 93, p. 1, 3; Telyčėnienė A . Algis Jakštas. 
Kas jis  venčionių kraštas, 2016, rugpj. 17, nr. 60, 
p. 1, 5; Telyčėnienė A . Algis Jakštas – meilės 
giesmininkas, venčionių kraštas, 2016, lapkr. 26, 
nr. 88, p. 3–4.

18 Algis Jakštas, gyvenantis Švenčionėliuose, Lietu-
vos fotomenininkų sąjungos narys (nuo 1986 m.), 
1994 m. jam suteiktas Tarptautinės meninės fo-
tografijos federacijos (FIAP) fotografo menininko 
(AFIAP) garbės vardas; 2005 m. suteiktas Tarp-
tautinės meninės fotografijos federacijos (FIAP) 
nusipelniusio fotografo menininko (EFIAP) garbės 
vardas; 2005 m. suteiktas Lietuvos meno kūrėjo 
vardas. A. Jakštas dalyvavo kolektyvinėse parodo-
se, surengė per 100 personalinių parodų Lietuvos 
miestuose ir rajonuose, gav s įvairių apdovanoji-
mų – prizų bei diplomų ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienio šalyse. Išleid s aštuonias poezijos knygas 
ir itin didelį dėmesį skiriantis Labanoro kraštui. 
Chronologiškai pateikiame šios tematikos 33 (mūsų 
manymu, svarbiausius) A. Jakšto straipsnius  

Jakštas A. Labanore bažnyčia buvo ir bus, venčionių 
kraštas, 2009, gruodžio 23, nr. 96, p. 2; Jakštas A. 
Talka Labanore prasidėjo šv. Mišių auka, venčionių 
kraštas, 2010, sausio 20, nr. 5, p. 1, 3; Jakštas A. 
Gegužį prasidės naujos Labanoro bažnyčios sta-
tyba, venčionių kraštas, 2010, bal. 30, nr. 31, p. 9; 
Jakštas A. Viltis atstatyti Labanoro bažnyčią 
tampa realybe, venčionių kraštas, 2010, geg. 12, 
nr. 34, p. 1, 3; Jakštas A. Kai ateis viltis, durų 
jai neuždarykit, venčionių kraštas, 2010, birž. 12, 
nr. 43, p. 1, 4; Jakštas A. Bažnyčia – tai Dievo 

ženklas, venčionių kraštas, 2010, liepos 17, nr. 51, 
p. 1, 4; Jakštas A. Didžioji misija – atstatyti 
Labanoro bažnyčią – prasidėjo, venčionių kraštas, 
2010, rugpj. 18, nr. 60, p. 1, 4–5; Jakštas A. 
Pašventinta Labanoro bažnyčios vėliava, venčionių 
kraštas, 2010, rugs. 11, nr. 67, p. 1, 3; Jakštas A. 
Labanorinei prastas oras – ne kliūtis  venčionių 
kraštas, 2010, rugs. 15, nr. 68, p. 1, 3; Jakštas A. 
Labanoro bažnyčia jau su gegnėmis, venčionių 
kraštas, 2011, birž. 4, nr. 41, p. 3; Jakštas A. 
Labanoro ir Pašerinės bendruomenės pradeda 
vykdyti projektus, venčionių kraštas, 2011, liepos 
9, nr. 49, p. 1; Jakštas A. Statomoje Labanoro 
bažnyčioje – pirmos šv. Mišios, venčionių kraštas, 
2011, liepos 16, nr. 51, p. 1, 3; Jakštas A. Iki 
trečiosios Labanoro bažnyčios pašventinimo – mė-
nuo, venčionių kraštas, 2011, rugpj. 13, nr. 59, p. 4; 
Jakštas A. Rugsėjo 10 d. pašventinta trečioji La-
banoro bažnyčia, venčionių kraštas, 2011, rugs. 14, 
nr. 67, p. 1, 2–3; Jakštas A. Naujojoje Labanoro 
bažnyčioje – pirmos krikštynos, venčionių kraštas, 
2011, spalio 5, nr. 73, p. 1; Jakštas A. Pirmo-
sios primicinės šv. Mišios Labanoro bažnyčioje, 
venčionių kraštas, 2011, lapkr. 12, nr. 83, p. 1, 3; 

Jakštas A. Labanoro bažnyčioje – šv. Mišios, 
skirtos Adelės Bartašiūnienės šimtmečiui, Šven-
čionių kraštas, 2011, gruodžio 3, nr. 89, p. 1, 5; 
Jakštas A. Naujojoje Labanoro bažnyčioje vyko 
pirmieji Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėji-
mo atlaidai, venčionių kraštas, 2011, gruodžio 10, 
nr. 91, p. 1; Jakštas A. Baigtas „Labanoro kulto 
pastatų ansamblio aplinkos sutvarkymo“ projektas, 
venčionių kraštas, 2012, sausio 28, nr. 8, p. 1, 9; 

Jakštas A. Labanoro bažnyčia ir aplinka toliau 
gražėja, venčionių kraštas, 2012, geg. 26, nr. 40, 
p. 3; Jakštas A. Pašaukimas būti kunigu – iš 
Dievo, venčionių kraštas, 2012, liepos 21, nr. 55, 
p. 9; Jakštas A.  Labanorin  žmonės suvažiuoja 
iš visos Lietuvos, venčionių kraštas, 2012, rugs. 12, 
nr. 69, p. 3; Jakštas A. Labanoro bažnyčia atgimė 
lyg feniksas, venčionių kraštas, 2012, lapkr. 10, 
nr. 86, p. 3; Jakštas A. Paslaptinga Labanoro 
krašto trauka, venčionių kraštas, 2013, sausio 30, 
nr. 8, p. 1, 3; Jakštas A. Kuriamas Labanoro 
parapijos muziejus, venčionių kraštas, 2013, bal. 24, 
nr. 29, p. 1, 2; Jakštas A. Labanorinės atlaidai 
prasidėjo sakralinio muziejaus pašventinimu, 
venčionių kraštas, 2013, rugs. 11, nr. 66, p. 1, 3; 

Jakštas A. Po šv. Mišių – aplankyti muziejaus, 
venčionių kraštas, 2013, lapkr. 20, nr. 85, p. 4; 
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surengta Labanoro bažnyčiai skirta unikali fotomenininko A. Jakšto paroda, kuri 
vėliau padovanota Labanoro bažnyčiai19.

Šis kraupus įvykis ir kunigo Jurgio Kazlausko bei Labanoro seniūno Vin-
co Jusio viltis ir tikėjimas – „Labanoro bažnyčia buvo ir bus“, poetinės sielos 
A. Jakštui sukėlė tokias mintis, išsiliejusias poezijos posmu

Labanoro angelas20

Kai degančios bažnyčios
Varpai šaukė  „Degam, degam “,
Pravirko baltas angelas
Žmogaus balsu.
Bejėgiškumas slėgė jo pečius.
Ugnis lyg Mefistofelis šėliojo,
 pelenus paversdama
Senus maldos namus.
Ir krito baltas angelas į ugnį,
Nudegdamas sparnus.
Ryte, kai vėjas
Po gaisraviet
Klajodamas raudojo,
Kažkas pakėlė angelą besparnį.
Jo akyse ne skausmo,
Ne baimės, o vilties
Ašaros lyg deimantai
Spindėjo. 

Kaip rašo Eglė Samoškaitė, po 
sudegusios Labanoro bažnyčios alto-
riumi rasto lobio vertė – 3 061 litas. 

 Jakštas A. Altoriaus paveikslas – tai ženklas su-
simąstyti apie dvasines vertybes, venčionių kraštas, 
2014, sausio 25, nr. 7, p. 3; Jakštas A. Labanoro 
bažnyčioje – dviguba šventė, venčionių kraštas, 
2014, rugs. 13, nr. 69, p. 1, 5, 8; Jakštas A. Iš 
pelenų prisikėl s stebuklas, venčionių kraštas, 2014, 
gruodžio 20, nr. 96, p. 5, 8; Jakštas A. Visi trys  
Labanoro bažnyčios altoriai jau turi paveikslus, 
venčionių kraštas, 2015, rugs. 19, nr. 69, p. 1, 3; 

Jakštas A. Labanorinė – pirmiausia Švč. Mergelės 
Marijos atlaidai, venčionių kraštas, 2017, rugs. 9, 
nr. 65, p. 1, 3; Jakštas A. „Labanoro gėlės“ 
sužydo bažnyčios presbiterijoje, venčionių kraštas, 
2017, rugs. 9, nr. 65, p. 3.

19 Bus i l ienė S . Švenčionėlių miesto biblioteko-
je – unikali paroda „Labanoro bažnyčia vakar ir 
šiandien“, venčionių kraštas, 2013, geg. 8, nr. 32, 
p. 5.

20 Jakštas A. Pirmosios primicinės šv. Mišios Laba-
noro bažnyčioje, venčionių kraštas, 2011, lapkr. 12, 
nr. 83, p. 1, 3.

Labanoro bažnyčia 
buvo ir bus.
G. Baltrukaičio nuotr.
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Monetos nėra senos, seniausia – 1900 m. Rasta net caro laikų 1017 vnt. monetų. 
Tai – ir lietuviški centai, ir vokiški pfeningai, ir rusiškos kapeikos. Daugiausia 
(699 vnt.) rasta vokiškų pfeningų (apie 70 kg baltojo metalo). „Tačiau dėl to, kad 
vienoje vietoje daug rasta – vadiname lobiu“, – „Delfi“ sakė Saldutiškio klebonas 
bei Labanoro bažnyčios kunigas J. Kazlauskas. Švenčionių Nalšios muziejaus – jų 
nuosavybėn perduotas lobis – Fondų skyriaus vedėja Nijolė Zubova pasakojo, 
kad, kultūros paveldo specialistų akimis, lobis turi istorin  vert , nes atspindi 
vietos bei Lietuvos Katalikų Bažnyčios istoriją Pirmojo pasaulinio karo metais20.1.

Švenčioniÿ rajono policijos vadovas Arvydas Sinis sakė, kad nei policija, nei 
gaisrininkai nenustatė tikrųjų gaisro priežasčių. O žmonės visada spėlioja, kuria 
legendas ir net į jas įpina kunigo vardą.

Bažnyčios atstatymas
Klebonas J. Kazlauskas, tap s bažnyčios atstatymo iniciatoriumi, itin daug 

nuveikė iš pelenų prikeldamas Labanoro bažnyčią. Autentiškas šventovės vidus 
(altoriai, sakykla) atstatyti iš nuotraukų. Gaisro nepaliesta varpinė tapo gyvu pa-
vyzdžiu statytojams, neleidžiančiu nukrypti nuo architektūros stiliaus. Anot kuni-
go, varpinė tapo tartum motina, kurios reikia klausyti. Šita vietovė turi ypatingą 
trauką, žmonės apie bažnyčią eidavo keliais, visi norėjo pamatyti stebuklingu 
laikomą Švč. Dievo Motinos paveikslą21.

Bažnyčios atstatymo darbai prasidėjo 2010 m. pradžioje.  juos įsijungė kitas 
bažnyčios atstatymo iniciatorius Labanoro seniūnas Vincas Jusys, vietos gyvento-
jai, verslininkai, visos Lietuvos tikintieji. Nemažą sumą skyrė Andriaus Kubiliaus 
Vyriausybė ir Švenčionių rajono savivaldybės taryba, vadovaujama mero Vytauto 
Vigelio. Bažnyčios atstatymui reikėjo apie 3 milijonų litų. Vienas labanorietis Ri-
nardas Goda, su šeima gyvenantis Vilniuje, paaukojo 100 000 litų. Pasakojama, 
kad jis, atvyk s į Labanoro gaisraviet  ir pamat s žmones su ašaromis akyse 
rankomis žarstančius pelenus, buvo tiek giliai sujaudintas, kad pažadėjo finansin  
paramą bažnyčios atstatymui.

Regina Stundienė „Ūkininko patarėjuje“ rašo  iš visų aukotojų

„kunigą J. Kazlauską ypač sujaudino devyniasdešimtmetės senolės Onos Atkočiūnaitės iš 
Duset  miestelio ( aras  r.) apsisprendimas paaukoti 1  tūkst. Lt, kitaip tariant, – viso 
gyvenimo santaupas. Kaip „ P“ sakė jos globėja tolima giminaitė Marija Varenbergienė, 
močiutėlė seniai galvojo taip pasielgti, bet neapsispr sdavo, kuriai bažnyčiai. Išgirdusi 
apie Labanoro gaisrą, iškart suprato, jog tinkamesnės progos nebesulauks. Mažamokslė, 
bet šviesaus proto, puikios atminties senolė tikino, jog niekada gyvenime nesirgo, todėl ir 
sutaupė, neišleidusi vaistams. „Esu visą gy-
venimą skolinga už Dievo Motinos Marijos 
malones, – „ P“ pasakojo O. Atkočiūnai-
tė. – Kai brolį idorių, besislapsčiusį nuo 
rusų kariuomenės, nušovė, o mane su tėvais 
trėmė į Sibirą, į liūdnąją kelion  įsidėjau 
Marijos paveikslą, maldaknyg  ir kryželį – 
su visa kuo ir atgalios pargrįžau“22.

20.1 Samoškaitė E. Po sudegusios Labanoro bažny-
čios altoriumi rasto lobio vertė – 3 061 Lt, www.
delfi.lt, 2011, vas. 3.

21 Valatkienė L . Labanoro bažnyčia vėl kyla naujam 
gyvenimui, Gimtasis kraštas, 2011, geg. 6–13, nr. 18, 
p. 9, 11.

22 Sinkevičius D. Versija  Labanoro bažnyčia galėjo 
būti padegta, www.delfi.lt, 2010 m. vasario 8 d.; 
Stundienė R. Labanoro šventovė antrąkart atgims-
ta iš pelenų, kininko patarėjas, 2010, spalio 23.
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Žmonės aukojo savo miško. Vienas pageidavo, kad iš jo rąstų būtų sur stos 
sienos, tam paaukojo 300 kubų. Jei anksčiau visiems padegėliams buvo galima 
aukoti tik 50 kubų medienos, tai dabar po Labanoro gaisro generalinis urėdas 
kartu su aplinkos ministru pakeitė nusistovėjusią tvarką – visiems paveldo objek-
tams galima aukoti iki 300 kubų23.

2010 m. gegužės 8 d. altoriaus vietoje įmūryta simbolinė kapsulė. Kapsul  
ir kreipimąsi į ateities kartas vyskupui Juozui Matulaičiui atnešė parapijiečiai 
Kazimieras ir Ona Dičiūnai. O būsimojo altoriaus vietoje kun. J. Kazlauskas už-
kasė žemių saują, atvežtą iš Šventosios Žemės. Simbolinės kapsulės įmūrijimas 
konstatuotas kaip oficiali bažnyčios atstatymo pradžia24.

Birželio 23 d. jau buvo gauti leidimai bažnyčios atstatymui. Iki to laiko 
nieko nebuvo galima liesti. Bažnyčios atstatymo darbus vykdė generalinis ran-
govas, bendrovė UAB „Vidista“ – direktorė Vida Maišėnienė. „Vidistai“ buvo 
įteiktas pašventintas bažnyčios projektas25. Bažnyčia, senosios pavyzdžiu, atstatyta 
iš 20 centimetrų storio rąstų. Darbai vyko labai spėriai26.

Minint penkerius metus nuo skaudaus įvykio, seniūnas Vincas Jusys kalbėjo  
„ ios nakties mes tikrai nepamiršome. Juk čia buvo mūsų bažnyčia. Ugnis sunaikino 
viską, bet ne mūsų tikėjimą ir viltį.“27 Daug pastangų, kad nebūtų palaidota viltis, 
dėjo kun. Jurgis Kazlauskas. „Tik didelis tikėjimas savo idėja gali svajon  paversti 
realybe“, – rašė A. Jakštas. 

Kunigas Jurgis yra kalbėj s  

„Gyvenime būna labai stiprių akimirkų, kurios palieka neišdildomą įspūdį. Viena tokių 
akimirkų buvo, kai mes su Vincu (Labanoro seniūnu) vaikščiojom aplink degančią bažnyčią 
ir prakalbome apie bažnyčios atstatymą. Matyt, tie žodžiai buvo Dievo įkvėpti ir nors 
reikėjo daug įveikti kliūčių, kol tie žodžiai išsipildė, bet tai buvo kelias, kuriuo ėjome 
Dievo įkvėpti ir su Dievo ir visos Lietuvos žmonių pagalba pastatėme naują bažnyčią. 
Labanoro parapija yra išskirtinė ir bažnyčia čia turi būti. Ir Kaišiadorių vyskupas Juozas 
Matulaitis tą suprato ir mums daug padėjo. Jis mus visur palaikė.“28

Kol statoma bažnytėlė, žmonės 
meldėsi klebonijoje įrengtoje koplyčioje.

Atgimstančioje, laikina stogo 
danga dengtoje, langų, durų, grindų, 
bokštų ir kryžių ant jų dar neturinčio-
je Labanoro bažnyčioje pirmos Mišios 
aukotos 2011 m. liepos 8 d. 

Sparčiai besikeičiančios ir gražė-
jančios bažnyčios altorius konsekruotas 
rugsėjo 10 d. per didžiuosius Labanoro 
parapijos atlaidus – Labanorin , skirtus 
Švč. Mergelės Marijos Gimimui, nau-
jąją (jau trečiąją) bažnyčią pašventino 
ir altorių konsekravo vyskupas Juozas 

23 Urbonaitė I. Iš pelenų kyla Labanoro bažnyčia, 
www.delfi.lt, 2010 m. liepos 26 d.

24 Jakštas A. Gegužį prasidės naujos Labanoro 
bažnyčios statyba, venčionių kraštas, 2010, bal. 30, 
nr. 31, p. 9; Jakštas A. Viltis atstatyti Labanoro 
bažnyčią tampa realybe, venčionių kraštas, 2010, 
geg. 12, nr. 34, p. 1, 3; Jakštas A. Kai ateis 
viltis, durų jai neuždarykit, venčionių kraštas, 
2010, birž. 12, nr. 43, p. 1, 4; Jakštas A. Didžioji 
misija – atstatyti Labanoro bažnyčią – prasidėjo, 
venčionių kraštas, 2010, rugpj. 18, nr. 60, p. 1, 4–5.

25 Jakštas A. Bažnyčia – tai Dievo ženklas, venčionių 
kraštas, 2010, liepos 17, nr. 51, p. 1, 4.

26 Jakštas A. Labanoro bažnyčia jau su gegnėmis, 
venčionių kraštas, 2011, birž. 4, nr. 41, p. 3.

27 Jakštas A. Iš pelenų prisikėl s stebuklas, venčionių 
kraštas, 2014, gruodžio 20, nr. 96, p. 5, 8.

28 Jakštas A. Iš pelenų prisikėl s stebuklas, venčionių 
kraštas, 2014, gruodžio 20, nr. 96, p. 5, 8.
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Matulaitis. Vyko pirmosios Padėkos Mišios už geradarius, aukojusius lėšas baž-
nyčiai atstatyti.

Anot Reginos Stundienės, kun. Jurgis Kazlauskas sakė  

„ i nelaimė – didelis išbandymas ir malonė jam pačiam – statyti maldos namus nedažnam 
kunigui tenka. Per tai teko susipažinti ir su labai žemiškais dalykais – atkurtosios Lietuvos 
valdininkijos klanu. Niekas nepaisė – bažnyčią ar namelį statai, – leidimų statybai teko 
ne prašyti, o prašinėti. Kad visus juos pasisekė surinkti per 8 mėnesius, kai paprastai 
reikia dvejų metų, stebėjosi daugelis.

Klebonas atviravo  jam buv  baisu, kai į sąskaitą suplaukė tiek pinigų. Tai dide-
lis įpareigojimas ir įsipareigojimas parapijiečiams, jų nuoširdžiam suvokimui, kad auka 
bažnyčiai – ypatinga intencija. „Tik dvasingas žmogus suvokia vertybių amžinumą ir 
netikrų dalykų laikinumą, – įsitikin s kun. J. Kazlauskas. – Aš sakau, jog Labanore 
išmušė valanda pasitikrinti veicarijos bankus. Apylinkėse įsikūr  daug turtingų žmonių – 
turi vilas visų didmiesčių atstovai, tačiau pinigines atveria šykščiai. Kartais pagalvoju  
prabangiame restorane juk pietūs kelis šimtus kainuoja, bet, kita vertus, gal ir nereikia 
tų nešvarių pinigų, kurie sukaupti išnaudojant žmones, verčiant dirbti pusvelčiui. Mane 
žavi paprastų parapijiečių intencijos. Pasakiau per pamokslą, jog gal vertėtų Marijos 
altoriui sukurti auksin  širdį – sunešė kas žiedą, kas auskarus. Per pažįstamus sužinojau 
apie Kryžiaus kelio stočių ciklo paveikslus. Antikvariniai, vertingi, bet reikia restauruoti, 
pasakiau, kiek kainuos. Išsidalijo stotis (net pritrūko jų), vienai atnaujinti šeima paau-
kojo, kitoms – kelios šeimos susidėjusios. Tas pats ir su vargonais. Aptikau austriškus, 
geros būklės, kainuosiančius 100 tūkst., naujiems tektų pakloti triskart daugiau – vėlgi 
lėšos. Suskaičiavome, jog vargonai turi 700 vamzdžių, jei kiekvienas nusipirktų po vieną, 
kiekvienam kainuotų po 150 Lt. Atskiras vamzdis skleidžia atskirą garsą – tokie suaukoti 
vargonai – tarsi naujosios bažnyčios savotiškas vienmintiškumo simbolis...“29

Menininkė, bažnytinių vėliavų kūrėja – siuvinėtoja Margarita Čepukienė 
pasiūlė neįprastą darbą – vietoj laikino altoriaus koplytėlėje, kurioje po gaisro vi-
sąlaik buvo aukojamos Mišios, išsiuvinėti Švč. Mergelės Marijos paveikslą. Pajut s 
moters dvasingumo laukus, parapijiečių prielankumą, klebonas pritarė jos troškimui 
sukurti paveikslą didžiajam altoriui. Žuvusysis liepsnose buvo stebuklingas, su 
malda širdyje sukurtas, visuotinėmis maldomis pakrautas, ypatingas bus ir naujasis.

Labanoras garsėja trimis unikaliais išsiuvinėtais paveikslais – Margaritos 
Čepukienės darbais  Popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II, Marijos ir Juozapo. 
Popiežiui lankantis Lietuvoje, M. Čepukienė kartu su mokslo, kultūros bei meno 
atstovais buvo susitikime su Šventuoju Tėvu Šv. Jonų bažnyčioje. Popiežius, pra-
eidamas pro šalį, paėmė jos ranką ir žiūrėjo į akis. Ir Margarita širdyje pasižadėjo 
sukurti Popiežiaus portretą.

Popiežiaus portretas yra unikalus  jame ant kaklo kabo kryželis iš sudegusios 
antrosios bažnyčios. Šis kryželis kabėjo paveiksle ant Stebuklingosios Dievo Motinos 
Marijos kaklo. „Pelenuose surasti nedidelį 
kryželį – irgi unikalu“, – kalba klebonas 
Jurgis, visur įžvelgdamas daug gražių, 

29 Stundienė R. Iš pelenų Labanoro bažnyčią pakėlė 
meilė ir viltis, kininko patarėjas, 2011, rugs. 10.
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veikiančių detalių. 2015 m. rugsėjo 8 d. paveikslą pašventino Kaišiadorių vysku-
pijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas30.

Dera priminti, kad menininkė Margarita Čepukienė sukūrė Labanoro Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčios vėliavą, kuri buvo pašventinta 2010 m. rugsėjo 
8 d.31 2014 m. rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose vysk. J. Ma-
tulaitis pašventino menininkės sukurtą šv. Juozapo paveikslą, skirtą vienam iš 
šoninių Šv. Juozapo altorių, – „Angelo apsireiškimas Juozapui“. Pažymėtina, kad 
abu šoninius altorius mecenavo Keršių šeima  Gediminas ir Daina Keršiai ir jų 
vaikai Emilija, Mykolas ir Jonas32.

Garsus dailininkas Gintaras Gesevičius drauge su menininkais buvo suren-
g s labdaros vakarą ir daugiausia paaukojusiesiems dovanojo savo paveikslų, o 
surinktas lėšas skyrė Labanoro bažnyčios antikvarinių kryžiaus kelių restauracijai.

2011 m. liepos 5 d. Labanore pasirašytos pirmosios dvi paramos sutartys 
tarp vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“, kuriai atstovavo pirmininkė 
Birutė Borovikienė, ir dviejų pareiškėjų – Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos (kleb. Jurgis Kazlauskas) ir Pašerinės kaimo religinės bendruomenės. 
Finansavo VVG „Švenčionių partnerystė“ projekto LEADER lėšomis.

Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija vykdys kulto pastatų an-
samblio teritorijos tvarkymo projektą, kurio metu bus tvarkomas bažnyčios šven-
torius, bus pakloti takai, paruošta vieta Švč. Mergelės Marijos statulai, įkurtos dvi 
automobilių stovėjimo aikštelės. Pasirašė klebonas J. Kazlauskas. Labanoro kulto 
pastatų tvarkymo projektui skirta 509 tūkst. litų parama. Pašerinės kaimo religinės 
bendruomenės gyvenamojo namo statybai – 200 tūkst. litų. Pasirašė vyresnysis 
brolis Linas Voročinskas. Abu projektai – vienoje seniūnijoje33.

Projektą vykdė bažnyčią stačiusi UAB „Vidista“. Klebonas kalbėjo  

„Kai sutvarkėme aplinką, pasimatė tikrasis naujos bažnyčios grožis, o kai prieš Kalėdas 
įjungėme apšvietimą, žmonės stovėjo iš nuostabos netek  žado. Vardan tokių akimirkų 
verta gyventi, dirbti, siekti užsibrėžto tikslo... Gyvenime reikia turėti viziją, galvoti apie 
perspektyvą, tada ir Dievo pagalbos sulauksi... Kaip sakoma, Dievas duoda bėdą, bet 
duoda ir rodą, taip ir šiuo atveju buvo.“34

Jau 2011 m. rugsėjo 10 d. per 
didžiuosius Labanoro parapijos atlai-
dus – Labanorin , skirtus Švč. Mergelės 
Marijos Gimimui, naująją (jau trečiąją) 
bažnyčią pašventino ir altorių kon-
sekravo vyskupas Juozas Matulaitis. 
UAB „Vidista“ vadovė Vida Maišėnienė 
vyskupui J. Matulaičiui įteikė simboli-
nį naujos bažnyčios raktą, o parapijos 
klebonui kun. Jurgiui Kazlauskui – sta-
tybos metriką35.

O 2011 m. spalio 1 d. naujoje La-
banoro bažnyčioje pakrikštytas pirmas 

30 Jakštas A. Visi trys Labanoro bažnyčios altoriai 
jau turi paveikslus, venčionių kraštas, 2015, rugs. 19, 
nr. 69, p. 1, 3.

31 Jakštas A. Pašventinta Labanoro bažnyčios vėliava, 
venčionių kraštas, 2010, rugs. 11, nr. 67, p. 1, 3.

32 Jakštas A . Altoriaus paveikslas – tai ženklas su-
simąstyti apie dvasines vertybes, venčionių kraštas, 
2014, sausio 25, nr. 7, p. 3; Jakštas A . Visi trys 
Labanoro bažnyčios altoriai jau turi paveikslus, 
venčionių kraštas, 2015, rugs. 19, nr. 69, p. 1, 3.

33 Jakštas A . Labanoro ir Pašerinės bendruomenės 
pradeda vykdyti projektus, venčionių kraštas, 2011, 
liepos 9, nr. 49, p. 1.

34 Jakštas A . Baigtas „Labanoro kulto pastatų an-
samblio aplinkos sutvarkymo“ projektas, venčionių 
kraštas, 2012, sausio 28, nr. 8, p. 1, 9.

35 Jakštas A . Rugsėjo 10 d. pašventinta trečioji La-
banoro bažnyčia, venčionių kraštas, 2011, rugs. 14, 
nr. 67, p. 1, 2–3.
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vaikelis – mecenato Rinardo Godos ir Giedrės Godienės sūnelis Adomas Mikalojus 
Goda (krikšto tėvais buvo Lina Sakalauskaitė ir Raimundas Ratkevičius)36. 

Klebonas atvirauja: 

„Nors iš visų mano žinioje esančių parapijų Labanoro parapija gyventojų skaičiumi ma-
žiausia, bet čia daugiausia santuokų ir daugiausia pakrikštytų vaikų.“37

„Niekas nevyksta be Dievo valios, tik nereikia skubėti aplenkti Aukščiausiojo planų. 
Tie, kas apdovanoti kantrybe, kas tiki ir Jo valia pasitiki – sulaukia malonių“, – kalbėjo 
kun. J. Kazlauskas. 

2012 m. gegužės 8 d. Kaišiadorių vyskupijos Labanoro Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos klebonas kun. J. Kazlauskas organizavo gražią ir prasmingą 
švent  minint dvejus metus nuo kapsulės, liudijančios sudegusios bažnyčios atsta-
tymą, įdėjimo, bažnyčios teritoriją papuošti – apsodinti dekoratyviniais augalais38.

Augalus suprojektavo Kiminų šeima iš Li¹kmenų. Kunigui J. Kazlauskui ji 
buvo žinoma. Kiminų dukra Aistė Kirde¤kiuose Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 
priėmė pirmąją šv. Komuniją, o po keliolikos metų kun. J. Kazlauskas ją sutuo-
kė. Tad kunigas kreipėsi į ją pagalbos, juolab kad Aistės Kiminaitės baigiamasis 
darbas buvo „Šventoriaus apželdinimas“, tad kunigas pasakė  „Dabar įgyvendink 
praktikoje.“ Kiminai augina dekoratyvinių augalų. Kunigui paprašius suprojektuoti 
šventorių ji atsivežė dekoratyvinių augalų ir pati sudėliojo. Sodintojams reikėjo 
tik iškasti duobut , pasodinti padėtus dekoratyvinius augalus ir palaistyti.

Klebonas pasakoja, kad vienas – ypatingas medelis – auga labai sakralioje 
vietoje – už bažnyčios, kur palaidoti šventoriuje surinktų žmonių kaulai. Tai 
tulpmedis. Jį sekmadienį, po šv. Mišių, sodino žmonės, duob  užberdami rankomis, 
kad tų gaisro metu iškilusių žmonių kauliukai ramiai ilsėtųsi. Kadangi šventoriuje 
kažkada buvo laidojama, todėl stengtasi nieko nedaryti – išlaikyti tą sakralumą. 
Sodintas tulpmedis, kad jis žydėdamas džiugintų žmonių dvasią. 

Bažnyčios atstatymo darbai, teritorijos tvarkymas tebevyko, tą liudijo gegu-
žės 8 d. šventė, kurioje šv. Mišias aukojo Mol¸tų dekanas, Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo parapijos klebonas mons. K stutis Kazlauskas ir vikaras kun. Mindaugas 
Grenda, Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas mons. Juozapas Čebe-
riokas, Bãlninkų Šv. vysk. Stanislovo, Lyduõkių Šv. arkangelo Mykolo parapijų 
klebonas Ladislovas Baliūnas SJ, Švenčioniÿ Visų Šventųjų parapijos rezidentas 
kun. Steponas Tunaitis ir parapijos šeimininkas kun. Jurgis Kazlauskas. 

Pamokslą pasakė Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras 
kun. Mindaugas Grenda. Būtina pa-
žymėti, kad kun. Mindaugo Grendos 
Primicijinės (pirmosios) šv. Mišios ir 
buvo Labanoro Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje 2011 m. lapkričio 
8 d.39

Kunigas kalbėjo apie Kristaus 
duodamą Ramyb , teikiančią sveikatos 
kūnui ir sielai. Pamokslininkas iškėlė 

36 Jakštas A . Naujojoje Labanoro bažnyčioje – pir-
mos krikštynos, venčionių kraštas, 2011, spalio 5, 
nr. 73, p. 1.

37 Jakštas A . Labanorinė – pirmiausia Švč. Mergelės 
Marijos atlaidai, venčionių kraštas, 2017, rugs. 9, 
nr. 65, p. 1, 3.

38 Vasiliauskienė A . Šventėje – ir žalumynų sodi-
nimas, I amžius, 2012, birž. 1, nr. 22, p. 11.

39 Jakštas A . Pirmosios primicinės šv. Mišios Laba-
noro bažnyčioje, venčionių kraštas, 2011, lapkr. 12, 
nr. 83, p. 1, 3.
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Marijos svarbą. Pats Dievas įsikūnijo Mergelėje Marijoje, jos širdyje. Priimdama 
Kristų – ji priėmė Ramyb , tačiau tos Ramybės nepasiliko tik sau – ją davė 
kitiems... Kunigas klausė, ar mes priimame Ramyb , ar įsileidžiame į savo sielą 
Kristaus Ramyb , ar užsitveriame nuodėme  Juk priimdami Ramyb  radikaliai 
keičiame gyvenimą. Jėzus – Dievas ir Žmogus – radikaliai pakeitė pasaulį. Be 
Kristaus meilės, be Ramybės mus žlugdo nuodėmė, nes pasaulio dvasia mums siūlo 
daug įvairiausių dalykų  nuodėmė saldi, jei ji tokia nebūtų, argi mes darytume 
nuodėmes  – klausė kun. M. Grenda. – Nuodėmių pasekmės baisios ir nepakar-
tojamos... Sodindami medžius – kursime gėrį – Dievo karalyst . Švč. M. Marija, 
besąlygiškai priėmusi Kristaus gėrį, – pavyzdys kiekvienam. 

Šv. Mišiose giedojo 2004 m. susikūr s vokalinis ansamblis „Inmezzo“, po 
Mišių muzikin  programą atliko Lina Urniežiūtė, Ilona Plavgo, Aušra Stasiūnaitė 
ir vargonininkė Renata Marcinkutė. Klebonas J. Kazlauskas, pristatydamas ansamb-
lį, pasidžiaugė, kad jis po bažnyčios gaisro Lietuvoje surengė apie 20 koncertų, 
garsindamas Labanorą ir skatindamas aukoti bažnyčios atstatymui.

Po šv. Mišių ir koncerto prieš medelių bei žalumynų sodinimo akciją kle-
bonas kun. J. Kazlauskas dėkojo visiems atvykusiems į švent , kvietė kiekvieną 
pasodinti po medelį ar žalumyną, kurie jau išdėstyti architekto nustatytose vie-
tose – tereikia iškasti duob , pasodinti ir palieti vandenėliu. 

„Mes pasižadame juos laistyti ir prižiūrėti, juos savo malone iš dangaus laistys ir 
Aukščiausias, kad po kurio laiko atvyk  pamatytumėte, kiek jie paūgėjo, kad galėtumėte 
juos parodyti savo vaikams ir vaikaičiams ir juos tie jūsų sodinti medeliai ar krūmeliai 
trauktų atvykti į nepakartojamą Labanorą. Pasakykit vaikams ir vaikaičiams, kad jų garbei 
pasodintas augalas, kad tie, kurie išvyk  į užsienius ir nors trumpam sugrįž , panorėtų 
pamatyti savo medelį, gal jis privers likti Lietuvoje“, – kalbėjo klebonas, kviesdamas 
darbui ir primindamas, kad už sodinukus suaukotos savanoriškos aukos bus pa-
naudotos bažnyčios atstatymui. 

Kiekvienas aukotojas gavo specialią padėką su įrašyta aukos suma.
2014 m. rugsėjo 8 d. buvo pašventintos Kryžiaus stotys, kurias sukūrė 

Teresė Blažiūnienė su dukra Akvile. Kryžiaus stotys unikalios tuo, kad sukurtos 
iš sudegusios bažnyčios gaisravietės rastų daiktų, daugiausia tarp jų – vinių. 
Išsaugotos vinys iš senosios bažnyčios įamžintos dailininkės Teresės Blažiūnienės 
paveiksluose.

Tie paveikslai – „savotiška žinia iš praeities – ateities kartoms“40. O 2017 m. 
presbiterijoje atsirado įdomūs paveikslai iš apdegusių liturginių drabužių likučių. 
Klebonas J. Kazlauskas kalba apie unikalius restauratorės Teresės Blažiūnienės 
paveikslus, simboliškai pavadintus „Labanoro gėlėmis“  

„Žiūrėdamas į šiuos paveikslus aš pagalvojau, kaip Dievas žmonių nepalieka be vilties. 
Kada prieš 7 metus stovėdami ant sudegusios bažnyčios pelenų, gyvenom viltimi ir štai 
po 7 metų Teresės paveiksluose pražydu-
sios „Labanoro gėlės“ nudžiugino mane ir 
tikiuosi, dar daug ką pradžiugins... Vilkė-

40 Jakštas A . Labanoro bažnyčioje – dviguba šventė, 
venčionių kraštas, 2014, rugs. 13, nr. 69, p. 1, 5, 8.
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damas arnotą, kurio detalės sugulė į paveikslą, kunigas čia meldėsi, dabar paveiksluose 
tie arnotai, tegul tik jų detalės, sugrįžo ten, kur pridera – prie altoriaus.“41

Labanore – dar vienas svarbus objektas – parapijos muziejus. 2013 m. gavus 
finansavimą projektui „Labanoro parapijos muziejaus įkūrimas Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje“, pradėtas muziejaus kūrimo procesas. Muziejus įsikūr s gaisro 
metu išlikusioje varpinėje. Daugelis eksponatų primena ne tik ugnies sunaikintą 
bažnyčią, bet ir skleidžia dvasingumą. Talkos metu tarp pelenų surad  kažkokias 
detales žmonės nešė klebonui. Jis viską kaupė. Kun. J. Kazlauskas sakė  

„Trečioji Labanoro bažnyčia gyvena savo gyvenimą, kuria savo istoriją, o įkurtame mu-
ziejuje bus eksponuojamos antrąją bažnyčią, kurią 2009 m. pabaigoje sunaikino ugnis, 
primenančios relikvijos. Žinoma, buvo galima eiti lengvesniu keliu – visa tai, kas liko po 
gaisro, užkasti po naujai statoma bažnyčia, bet mes vis tai išsaugojome ateičiai. Tikiuosi, 
kad varpinėje įkurtas muziejus bus dar viena sakralinė vieta Labanore.“42 

2013 m. per Labanorines (šv. Mišias aukojo vysk. emeritas Juozas Matulaitis, 
Molėtų dekanas mons. K stutis Kazlauskas, Daugų parapijos kleb. Vidas Jelinskas) 
vyskupas pašventino muziejų ir visus į muziejų pakvietė varpeliu, išlikusiu po 
gaisro. 

Dar svarbus būtinas akcentuoti klebono J. Kazlausko sumąstytas Labanoro 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios atstatymo mecenatų, talkininkų, meni-
ninkų įamžinimas ir pagerbimas. Tai skulptūrėlė „Gerumo angelas“, kurią sukūrė 
labanoriškiai menininkai Marijos ir Arūno Vaitkų šeima (skulptorius Arūnas su-
kūrė, Marija – nudažė). 

„Gerumo angelas“ atlaidų metu įteikiamas bažnyčiai ir parapijai nusipel-
niusiems asmenims. Pirmasis „Gerumo angelas“ 2012 m. buvo įteiktas vyskupui 
Juozui Matulaičiui – be vyskupo pritarimo ir palaikymo nebūtų pastatyta bažnyčia. 
Kiti „Gerumo angelai“ buvo įteikti Leonardui Zemlevičiui ir Mečislovui Baniui. 
„Gerumo angelas“ buvo įteiktas labanoriškei Veronikai Taunytei. Ši šimtametė, 
neturėdama artimų giminaičių, Labanoro bažnyčios atstatymui paaukojo savo butą 
ir išvažiavo į senelių namus. Pardavus butą, buvo mecenuoti altoriai. Veronika 
Taunytė neilgai buvo senelių namuose. Sužinojus apie jos mirtį iš Pivašiūnų 
buvo atsivežta į Labanorą ir iškilmingai palaidota Labanoro parapijos kapuose. 
Pastatytas ir koplytstulpis, kuriame įrašas „Labanoro bažnyčios geradarė“. 2013 m. 
vysk. Juozas Matulaitis ir klebonas Jurgis Kazlauskas „Gerumo angelą“ įteikė 
Švenčionių rajono metui Vytautui Vigeliui ir Labanoro seniūnui Vincui Jusiui. 
2014 m. jį gavo Margarita Čepukienė ir Keršių šeima (tai jau 8 apdovanojimas). 
„Gerumo angelu“ apdovanoti ir kiti įsijungusieji į bažnyčios atstatymo darbus. 

Be „Gerumo angelo“, įsteigti atminimo medaliai. Auksiniais atminimo meda-
liais apdovanoti altorius padar  meistrai 
Henrikas Ratautas ir Darius Gotautas 
Vaišvila.

Pilnas gražių idėjų Labanoro 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-

41 Jakštas A . „Labanoro gėlės“ sužydo bažnyčios 
presbiterijoje, venčionių kraštas, 2017, rugs. 9, 
nr. 65, p. 3.

42 Jakštas A . Kuriamas Labanoro parapijos muziejus, 
venčionių kraštas, 2013, bal. 24, nr. 29, p. 1, 2.
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pijos klebonas kun. J. Kazlauskas geba jas įgyvendinti, į šią veiklą pasitelkti ne 
tik parapijiečius, bet ir daugelį, kuriuos geba uždegti savo rūpesčiu, vedančiu į 
svarbiausią tikslą – parapijos dvasinį klestėjimą. 

Plati kunigo J. Kazlausko veikla
Spaudoje paminėta ir kita kun. Jurgio Kazlausko veikla. Nuo 1981 m. Kie-

taviškių muziejui vadovaujanti pedagogė Danutė Gudelienė viename interviu kal-
bėjo, kad tyrinėjant vietov  labai daug padėjo kunigas J. Kazlauskas sudarydamas 
galimyb  istorikui Olijardui Lukoševičiui susipažinti su Kietaviškių Švč. Trejybės 
bažnyčios archyvu. Ši autentiška medžiaga apie minėtą bažnyčią pateko į mono-
grafiją „Kietaviškės“43.

vertinimas
2005 m. kun. Jurgis Kazlauskas tapo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys“ lau-

reatu. Žemės ūkio ministerijos paskelbtas konkursas „Lietuvos kaimo spindulys 
2005“ užbaigtas kovo 9 d. laureatų apdovanojimo ceremonija Kongresų rūmuose 
Vilniuje. Čia šalies kaimo šviesuolius pagerbė žemės ūkio ministrė Kazimiera 
Prunskienė, ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas, Seimo nariai, kiti aukšti 
valstybės pareigūnai. Ignalínos rajonui atstovavo meras Bronis Ropė, Žemės ūkio 
skyriaus vedėja Natalija Truchina, Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos skyriaus 
pirmininkė Marijona Lukaševičienė bei geriausi 2005 m. rajono ūkininkai Egidijus 
ir Onutė Šiaudiniai.

Žemės ūkio ministerijos inicijuotu konkursu siekta pagerbti žmones, labiau-
siai nusipelniusius kaimo bendruomenėms, paskatinti bendruomenių iniciatyvas ir 
darbus, puoselėjant tradicijas, kaimo moral  ir etiką, akcentuoti ir saugoti žmo-
giškąsias vertybes, kurios per šimtmečius formavo Lietuvos identitetą. Konkursas 
šalyje sulaukė didelio susidomėjimo. Konkurso dalyviais tapo Lietuvos kaimų ir 
miestelių žmonės, kuriuos įvardyti „spinduliais“ pasiūlė kaimynai, bendradarbiai, 
bendruomenės ar organizacijos. Šie žmonės savo originaliomis idėjomis, kūrybin-
gumu, išradingumu, darbštumu, ištikimybe tautos tradicijoms, meile ir dėmesiu 
savo kraštui pelnė aplinkinių pagarbą ir dėkingumą.

Konkurso komisija, vadovaujama žemės ūkio ministrės K. Prunskienės, suda-
ryta iš žemdirbių savivaldos, kaimo bendruomenių sąjungos, žemės ūkio mokyklų 
atstovų, atsakingų ministerijos pareigūnų ir kitų visuomenei žinomų žmonių, iš 
300 pasiūlytų kandidatų atrinko 21 labiausiai nusipelniusį žmogų. Konkurso ko-
misijos narys, Vilniaus Arkikatedros administratorius kunigas Ričardas Doveika 
sakė, kad „pagerbdami kaimo žmones, mes pagerbiame savo šaknis. Noriu palinkėti, kad 
Dievas laimintų visus Jūsų darbus ir patys šviesiausi angelai saugotų kiekvieną jūsų 
gyvenimo dieną“.

Konkurso nugalėtojai buvo apdovanoti Žemės ūkio ministerijos įsteigtais dip-
lomais ir „Angelo“ statulėlėmis, sukurtomis vilkaviškiečio tautodailininko Zenono 
Stinčio, bei konkurso rėmėjų prizais, taip pat per LNK televiziją rodytų pasakojimų 
apie laureatus vaizdo įrašais. 

Konkursas „Lietuvos kaimo spin-
dulys 2005“ laureatais tapo ir trys ku-

43 Česnauskaitė R., Gudelienė D. Lietuvai gerų 
darbų niekada nebus per daug, Elektrėnų kronika, 
2015, vas. 15.
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nigai – Kazlauskai  dekanas mons. K stutis Kazlauskas, klebonas Jurgis Kazlauskas 
ir jų sūnėnas Egidijus Kazlauskas (jis ką tik baigė seminariją).

Visų apdovanotųjų vardu žodį tar s Ignalinos rajono ūkininkas Egidijus 
Šiaudinis kalbėjo  

„Esame nustebinti šio konkurso. Sunku patikėti, kad kažkas domisi tuo paprastu kaimo 
žmogumi, ariančiu juodą žem . Mums labai brangūs visi šie sveikinimai ir gražūs žodžiai. 
Mums bus lengviau gyventi ir dirbti, žinant, kad esame matomi, suprasti ir reikalingi 
savo kraštui, todėl esame labai dėkingi šio konkurso iniciatoriams.“ 

Egidijus ir Onutė Šiaudiniai konkurso nugalėtojais tapo nominacijoje „Pa-
žangūs ūkininkai“44.

Utenoje 2011 m. kartu su Lietuvai žinomais uteniškiais – akademiku Al-
girdu Gaižučiu, prof. habil. dr. Vytautu Jonu Sirvydžiu, prof. Arvydu Šalteniu, 
dr. Napaliu Kitkausku, Gražina Kadžyte, Antanu Vilūnu, kryždirbiu Pranu Ka-
ziūnu ir daugeliu kitų pasauliečių apdovanoti net keturi kunigai  trys dvasininkai 
iš Panevėžio vyskupijos (Kostas Balsys, Saulius Kalvaitis ir Paulius Klezys) ir 
vienas – kun. Jurgis Kazlauskas – iš Kaišiadorių vyskupijos45.

Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės mero 2011 m. rugsėjo 15 d. potvar-
kiu Nr. MP-46 „Dėl apdovanojimo Utenos rajono savivaldybės simboliu (atminimo 
ženklu) „Utenai – 750“, Utenos muzikos mokyklos salėje rugsėjo 22 d. iškilmingai 
buvo apdovanoti 84 Utenos kraštui nusipeln  žmonės. Meras Alvydas Katinas 
kartu su medaliu įteikė ir šį atminimo ženklą liudijantį sertifikatą. Apdovanojimas 
suteiktas už įvairius atliktus ar tebedirbamus darbus, garsinant Utenos miesto ir 
rajono vardą Lietuvoje ir jos ribų, sąžiningą ilgamet  profesin  ir visuomenin  
veiklą, reikšmingus laimėjimus moksle, kultūroje, sporte ir kitose srityse. 

Medalyje Utenos herbas ir jį įrėminančios datos 1251 ir 2011, miesto su 
senąja bažnyčia vaizdas, apačioje įrašas „Utenai – 750 metų“. 

Kitoje pusėje Antano Miškinio žodžiai  „...nors neilgam užkliūnu į tėvišk  – 
man jos vis negana. ... Spalvingas autobusas nuo Leliūnų įsibėgėja – ut, ir Utena.“

Medalis saugomas dėžutėje, kurios viduje įrašas  „Utenos rajono savivaldybės 
atminimo ženklas UTENAI – 750 MET . Metalas – tonuotas žalvaris. Skersmuo – 
51 mm. Tiražas – 100 vnt. Dail. Nerijus Treinys. Gamintojas UAB Alpera, Vilnius.“

Dvasininkus apdovanojimui pristatė Utenos rajono nevyriausybinių organiza-
cijų religinių bendruomenių koordinatorė Zita Mackevičienė. Saldutiškio Šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio, Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo ir Labanoro Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijų klebonas kun. Jurgis Kazlauskas apdovanotas už sielovados veiklą 
ir Kirdeikių, Saldutiškio, Labanoro miestelių bendruomenių telkimą.

Po iškilmingo apdovanojimo Utenos muzikos mokyklos salėje vyko koncer-
tas „Uteniškiai – gimtajam miestui“, kurio metu klausyta vokalistų, smuikininkų, 
saksofonisto, pianistų bei vargoninin-
kų atliekamų aukšto muzikinio lygio 
kūrinių. Giedojo ir senosios muzikos 
ansamblis „Vo  anime“, kurio gretose – 
buv s Utenos diakonas bei vikaras, 

44 Žr.  http www.ignalina.lt popup2.php m news
id 534 tmpl name m news print form.

45 Vas i l iauskienė A. Utenos miesto 750-mečio 
šventėje apdovanoti ir dvasininkai, I amžius, 
2011, rugs. 30, nr. 70, p. 1.
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dabar Kamajÿ Šv. Kazimiero, Duõkiškio Šv. Onos, Salÿ Šv. Kryžiaus parapijų 
klebonas kun. Andrius Šukys.

2012 m. vasario 3 d. Ignalinos rajono policijos komisariato viršininkas Dainius 
Šidlauskas aktyviems piliečiams Ginùčių kaimo gyventojui Fortunatui Ivanauskui 
ir Utenos rajono Kirdeikių bei Saldutiškio parapijų klebonui Jurgiui Kazlauskui 
už policijos rėmėjų tradicijų puoselėjimą, aktyvumą, profesionaliai organizuojamą 
veiklą, norą padėti ir glaudų bendradarbiavimą su Ignalinos rajono policijos ko-
misariato pareigūnais įteikė garbės policijos pažymėjimą. D. Šidlauskas padėkojo 
už pagalbą, triūsą ir norą dirbti, aktyvią veiklą, gražius žodžius ir palinkėjimus 
pareigūnams, taip pat pabrėžė, kad labai malonu žiūrėti į policijos rėmėjus, žmo-
nes, kurie negaili savo laiko visuomenei.

Kun. J. Kazlauskas 2013 m., minint 1863 m. sukilimo 150-metį, prie Mínčios 
girioje išlikusių sukilėlių kapų pašventino Ignalinos miškų urėdijos pastatytą 
ąžuolinį stogastulpį (tautodailininkas ignalinietis Petras Gaižutis). Trijų parapijų 
(Kirdeikių, Saldutiškio ir Labanoro) klebonas kun. J. Kazlauskas kalbėjo  

„ i akimirka labai prasminga. Ateina mintis iš v. Rašto. Kai Kainas nužudė savo 
brolį Abelį, Dievas Kainui pasakė  ką tu padarei, dabar brolio kraujas šaukiasi iš žemės. 
iandien iš žemės šaukiasi mūsų brolių, žuvusių už laisv  prieš 150 metų, kraujas. 

Laisvė – Dievo dovana. Ją iškovodavom, vėl prarasdavom, dabar vėl laisvi. Netrukdomi 
galime dirbti, kurti, melstis. Ačiū už laisv  ir aniems sukilėliams. Nežinome jų vardų, 
bet nesame vaikai ir juos prisimename. Dievas čia mus sukvietė ir pasakė – pažiūrėkite 
į žem . Džiugu ir prasminga, kad šiandien galime grįžti į gilią istoriją, prisiminti ir 
dėkoti. Tegul tas prieš 150 metų pralietas kraujas šaukiasi į Dievą ir mums atneša 
laim . Esame maža, bet garbinga tauta. Būkime laisvi žmonės gyvendami, kurdami ir 
nepamirškime už tai padėkoti Aukščiausiam.“46

Apie kunigą Jurgį Kazlauską, jo kelią į kunigyst  rašė Algis Jakštas straips-
nyje „Pašaukimas būti kunigu – iš Dievo“. Autorių stebina kunigo 

„tikėjimas tuo, ką daro, o kartais iš šalies žiūrint atrodo, jog tie tikslai beveik neįgyven-
dinami, bet po kurio laiko nustembi sužinoj s, kad kunigui Jurgiui pavyko sumanymus 
įgyvendinti. Tokių situacijų statant naująją Labanoro bažnyčią buvo daug ir, ko gero, bus 
dar ateityje, bet tas optimizmas, kuriuo visada spinduliuoja kunigas Jurgis Kazlauskas, 
uždega ir aplinkinius“. 

Autoriaus paklaustas apie pasišventimą Dievo tarnystei, kunigas kalbėjo, kad 
nuo vaikystės svajojo būti kunigu. „Pasirinkimas ar pašaukimas, manau, yra nuo Dievo. 
Juk ne visi vaikai svajoja būti kunigais, o aš svajojau“, – kalbėjo kun. J. Kazlauskas, 
pasakodamas, kad, jam įstojus į seminariją, brolis K stutis jau buvo įšventintas į 
kunigus. Jis pritarė pasirinkimui ir padrąsino.

Kun. Jurgis Kazlauskas kalbėjo, kad kunigams ne taip dažnai tenka statyti 
bažnyčias, ypač po tragiško įvykio – 
bažnyčią sunaikinusio gaisro. 

46 Baltakis J. Nušluostykim Tėvynės veidą, Ignalinos 
miškų urėdija, 2013, rugpj. 20.
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„Melstis bažnyčioje, kurią statant pats dalyvavau ir dalyvauju – jausmas nepakartoja-
mas. Bažnyčia dabar tokia šviesi, tyra, dar neprisigėrusi skausmo, kuris kaupiasi per 
ilgus dešimtmečius senuose pastatuose. ia dar to nėra. Jaučiu tą lengvumą aukodamas 
šv. Mišias, kalbėdamas maldas...“ 

Klebonas J. Kazlauskas kalba apie Dievo veikimo pažinimą  

„Aš, mažas vaikas, sapnavau Mariją. Ją prisimenu ir visiems džiaugiuosi, kad sapna-
vau Mariją. Kai sudegė Labanoro bažnyčia, o ji turi prasmingą vardą – tituluojama 
„ vč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia“, o aš paskirtas jos klebonu – tada supratau 
sapną  vaikas būdamas nieko nežinojau ir negalėjau žinoti.

Mano gyvenime Marija įsipynė į tikėjimą. Jeigu kunigas nuoširdžiai tikintis – tada 
jam gera kunigauti. Labanoro bažnyčios sudegimas dar labiau sustiprino tikėjimą, jį atgry-
nino. Viskas labai gražiai susidėliojo. Prašiau Mariją  kaip reikės atstatyti  krūva pelenų 
ir jokių pinigų  Ir viduje išgirdau Marijos balsą  „Nebijok, statyk, viskas bus gerai “ 
domiausia – mačiau degančią bažnyčią ir verkiančius žmones, mačiau juos verkiančius 
ir įžengiančius į jau atstatytą trečią bažnyčią Labanore. Tos pačios širdys – skirtingos 
ašaros. Tą reikia matyti ir pajusti. 

O dabar į Labanorą važiuoja žmonės, pasakoja vieni kitiems apie altoriaus atstaty-
mą, kryžiaus kelius, medelių sodinimą – tai svarbu žinoti. Tai jau naujas labai įdomus, 
tačiau sunkus etapas į kitą tikėjimo ir vilties lygmenį. Ir čia Marija įsipina į kiekvieno 
tikinčiojo maldą, gyvenimą, kasdienyb ...“

 Prieš išleidžiant monografiją „Saldutiškis“ straipsnių 
ciklas apie kunigą Jurgį Kazlauską buvo išspaus-
dintas laikraštyje Lietuvos aidas  Vasiliauskienė A. 
Jurgis Kazlauskas (1)  Kelias į kunigyst , Lietuvos 
aidas, 2018, liepos 3–9, nr. 145–147, p. 6–7; Va-
siliauskienė A. Jurgis Kazlauskas (2)  Ketvirtis 
amžiaus kunigystės, Lietuvos aidas, 2018, liepos 
10–13, nr. 148–150, p. 6; Vasiliauskienė A. Jur-
gis Kazlauskas (3)  Iš pelenų prikelta Labanoro 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia, Lietuvos 
aidas, 2018, liepos 14–16, nr. 151–153, p. 10; liepos 
17–20, nr. 157–159; liepos 17–20, nr. 154–156, p. 10.
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1918–1920 m. Nepriklausomybės kovų Saldutiškio  
ir Linkmenų valsčių kariai, savanoriai
(Kil  iš šių valsčių, taip pat juose gyven  kariai, savanoriai)

Parengė Valdas Striužas

1918 m. lapkričio 23 d. paskelbus Lietuvos vyriausybės įsakymą sukurti 
Lietuvos kariuomen , Lietuvą, prisidengus revoliucijos eksportu, kėsinantis užgrobti 
bolševikinei Rusijai, Vilnių ir visą Pietų ir Rytų Lietuvą prisijungti ketinant lenkų 
legionieriams, 1918 m. gruodžio 29 d. Lietuvos ministras pirmininkas Mykolas 
Sleževičius ir LT krašto apsaugos ministras Mykolas Velykis pasirašė atsišaukimą 
į tautą, kviečiantį Lietuvos piliečius stoti savanoriais į kariuomen  ginti Lietuvos 
laisv  „Lietuvos piliečiai  Vyrai  Ne kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant 
mūsų amžiną nepakeliamą jungą, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji gyva. Stokime 
į Lietuvos krašto apsaugą “. Apskrityse pradėjo steigtis savanorių registracijos 
punktai, komendantūros. 

Iš kelių literatūros veikalų ir šaltinių šiame skyrelyje sudėti ginti atsikūru-
sios Tėvynės sukil  ir Saldutiškio, Linkmenų valsčių kaimų vaikinai, taip pat jau 
Rusijos kariuomenėje tarnav  lietuviai kareiviai.  sąrašą įtraukti ir iš kitur kil , 
bet šiuose kraštuose vėliau gyven  savanoriai. Dėl griežtų sąlygų, susiklosčius 
įvairioms aplinkybėms, ne visiems čia išvardintiems savanoriams pavyko gauti 
1928 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų liudijimus, medalius. Bet savanorių ryžtas, 
pasišventimas ginti mūsų tėvyn  visad išliks sektinu ir garbingu pavyzdžiu.

Visiems 1918–1920 m. kariams, savanoriams, apgynusiems Lietuvos valstyb , 
mūsų Tėvynės laisv , buvome, esame ir turime būti amžinai dėkingi. Tiktai jų 
meile Tėvynei, ryžtu priešintis okupantams, kraujo aukomis apgynėme laisv . Pri-
valome rūpintis Nepriklausomybės kovų žygių, mūšių atsiminimų, mokslo darbų 
leidyba, tinkamai tvarkyti žinomus savanorių kapus, ieškoti, tirti sovietų valdžios 
metais apleistas, sunaikintas kapavietes, statyti kryžius, pažymėti kautynių vietas 
ir kitaip karius, savanorius gerbti ir minėti.

Vincas Beričis (Berčys), Jurgio, g. A¹talksnės k., Li¹kmenų vlsč. 
(dab. Ignalinos r.), 24 metų amž. Savanoris, 3-iosios partizanų grupės 
narys. Kovose su lenkais 1920 m. sužeistas prie Linkmenų mstl., mirė 
Panevėžio ligoninėje. Šaltiniai, literatūra  Jonas Juodagalvis. Švenčionių 
krašto savanoriai 1918-1920. Vilnius, 2005 (toliau – JJŠKS), p. 30-31.

Kazys Blažiūnas  Liudo, g. 1900 07 11 Rukíškės k., Linkmenų 
vlsč. (dab. Ignalinos r.). Tarnavo savanoriu Lietuvos kariuomenės 
(toliau – LK) 8 pėstininkų pulke (toliau p. p.) 1919 07 26–1922 05 
21. Tarnavo Utenos apskr. pasienio policijoje. Apdovanotas LK kū-
rėjų savanorių medaliu, Nr. 1467 (išduotas 1929 02 04). „Versmės“ 
leidyklos archyvas (toliau – VLA); JJŠKS, p. 33.

Kazys Dičius, Ipolito, g. 1895 08 26 Vasiùliškės k. Linkmenų vlsč. 
(dab. Švenčionių r.). Tarnavo savanoriu LK 1 p. DLK Gedimino p. 



371

I S T I A  L A I S S  K S  I  A T I A A I

1919 11 18–1921 11 04. 1923 m. dalyvavo vaduojant Klaipėdą. Gyv. 
Utenos apskr. Kùktiškių vlsč. Aviniškių k. Apdovanotas LK kūrėjų 
savanorių medaliu, Nr. 5754, (išduotas 1930 10 31), Klaipėdos išva-
davimo bronzos medaliu. VLA; JJŠKS, p. 59.

Vincas Gaidukas, Kazio, g. 1896 08 22 Rukiškės k. Linkmenų 
(Sålako ) vlsč. (dab. Ignalinos r.). Puskarininkis. Tarnavo savanoriu 
LK 1 p. p. 1919 07 04–1922 04 14. Gyv. Ukmergės apskr. Pabaisko 
vlsč. Pašilºs k. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 5802 
(išduotas 1930 10 31). VLA.

Pranas Gurkšnys, Juozo, g. 1895 04 24 Akmeniškių (Akmeniškės ) 
k. Linkmenų vlsč. (dab. Utenos r.). Tarnavo savanoriu 1919 07 27–
1920 08 06. 1929 m. gyv. Taurågnų vlsč. Påažvinčio k. (kitais duome-
nimis, gyv. Viršuliškių k., Musninkų vlsč.). Apdovanotas LK kūrėjų 
savanorių medaliu, Nr. 5195 (išduotas 1930 06 25). VLA; JJŠKS, p. 83.

Pranas Gurkšnys, Kazio, g. 1900 Akmeníškių (Akmeniškės ) k. 
Linkmenų vlsč. (Ignalinos r.). Tarnavo savanoriu LK 1 husarų p. 
1919 07 27–1920 04 16, demobilizuotas dėl ligos. Gyv. gimtinėje, 
vėliau – Ukmergės apskr. Giedra¤čių vlsč. Janonių dv. Apdovanotas 
LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 4796 (išduotas 1930 06 25). VLA; 
JJŠKS, p. 84.

Marijonas Jurka, Jurgio, g. 1895 01 04 Parudinºs vns. Linkmenų 
vlsč. (dab. Švenčionių r.). Tarnavo savanoriu 1919 08 08–1922 01 08 
1 p. DLK Gedimino p. 1930 m. gyv. Utenos apskr. ir vlsč. Medenių 
k. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 6812 (išduotas 
1931 06 17). VLA; JJŠKS, p. 96.

Kazys Kondratavičius Brazauskas  Vinco  g  1895 12 10 Bernótiškio 
k., Tauragnų vlsč. (dab. Utenos r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarna-
vo savanoriu 1919 06 25–1921 10 28. 1933 m. gyv. Linkmenų vlsč. 
Viµkakalnio k. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 9183 
(išduotas 1933 05 31). VLA.

Al onsas Kindurys  g. 1905 09 06 Kuliniÿ k., Linkmenų vlsč., Ute-
nos apskr. 1929 11 23 baigė Karo mokyklą (IV aps. Laida) suteiktas 
pėstininkų ats. leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karinin-
kų atsargą. 1931 01 01 pagal karininkų laipsnių įstatymą laipsnis 
pakeistas į ats. jaun. leitenanto. Nuo 1926 LŠS narys, 1932 būrio 
vadas. Nuo 1931 tarnavo policijoje, 1923 Utenos viešosios policijos 
nuovados v-ko pavaduotojas. 1934 03 01 pakeltas į ats. leitenantus. 
Nuo 1937 Kauno m. viešosios policijos nuovados v-kas. 1941 Polici-
jos departamento direktoriaus sekretorius, nuo 1941 10 28 apsaugos 
policijos reikalų tvarkytojo adjutantas. Apdovanotas DLK Gedimino 
4 laipsnio ordinu (1934). LCVA, f. 930, ap 2K, b. 138.

Vincas Kindurys (Kinduris), Vinco, g. 1891 04 21 Marijampolio 
vnk., Linkmenų vlsč. 1916 m. baigė Saratovo (Rusija) karo mokyklą 
ir 1921 m. Aukštųjų karininkų kursų I laidą Kaune. 1916–1918 m. – 
Rusijos kariuomenės praporščikas, 123 atsargos p. vadas. 1919 02 26 
pašauktas įstojo į LK 1 p. p. Paskirtas 7-os kuopos jaunesn. karininku, 
jos vadu. Nuo 1919 09 01 iki 1920 04 su pulku dalyvavo visuose 
mūšiuose su bolševikais, lenkais, bermontininkais. pač pasižymėjo 

Alfonsas Kindurys. 
Apdovanotas DLK 
Gedimino  laipsnio 
ordinu
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kautynėse su bermontininkais prie Radvi-
liškio. 1919 11 18 suteiktas vyr. leitenanto 
laipsnis. 1920 09 jam suteiktas kapitono 
laipsnis. 1922 01 30 baigė Aukštuosius 
karininkų kursus. Nuo rugpjūčio – Kauno 
stoties ir ruožo karo komendantūros sar-
gybos kuopos vadas, vėliau 2-ojo, 4-ojo 
pasienio pulko kuopos vadas. 1923 12 11 
išleistas į atsargą. V. Kindurys 1920 m. 
apdovanotas 1-os rūšies 1-ojo laipsnio Vyčio 
kryžiumi (Vyčio kryžiaus 5 laipsnio ordinu), 
Nr. 823. JJŠKS, p. 108–110; LKK t. 4, p. 
224–225; V. Kavaliauskas. Lietuvos karžy-
giai Vyties Kryžiaus kavalieriai (1918–1940), 
K-L. Vilniaus r., leidykla „Daigai , 2011, 
t. 3, p. 277–281.

Aleksas Lopeta  Antano  g  1904 07 14 
Žiezdrìlės vns. Linkmenų vlsč. (dab. Ute-
nos r.). Tarnavo savanoriu LK 1 p. DLK 
Gedimino p. 1920 12 22–1923 10 18.  at-
sargą išleistas iš 4 pasienio bataliono. Gyv. 
Utenos apskr. Linkmenų vlsč. Žiezdrelės 
vns. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių 
medaliu, Nr. 7463 (išduotas 1931 10 28). 
VLA; JJŠKS, p. 125.

Mikas Lunius  Antano, g. 1899 10 01 
Akmeníškių k. Linkmenų vlsč. (Utenos r.). 
Tarnavo savanoriu LK 2 p. DLK Algirdo p. 
1919 10 23–1922 04 10. Buvo 8 mėn. lenkų nelaisvėje. Vėliau dvejus 
metus tarnavo Obìlių geležinkelio stotyje. 1927 m. gavo žemės Link-
menų vlsč. Pusvarsnºlių k. LKKSS Utenos sk. narys. Apdovanotas 
LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 3486 (išduotas 1929 08 21). VLA; 
JJŠKS, p 128.

Jonas Maciulevičius, Juozo, g. 1896 11 01 Pla÷čiškių k., Linkmenų 
vlsč. (dab. Utenos r.). 1919 10 16 savanoriu tarnavo LK 2 p. p. Ko-
vėsi mūšiuose su bermontininkais ir lenkais. Ties Giedraičiais buvo 
sužeistas. Po dvejų metų iš tarnybos atleistas. Savanorio statusas 
nesuteiktas, nes savanoriauti išėjo būdamas šaukiamojo amžiaus. 
JJŠKS, p.129.

Juozas Mažeika, Vinco, g. 1898 09 30 Naujåsodžio k. Linkme-
nų vlsč. (Ignalinos r.). Jaunesn. puskarininkis. Tarnavo savanoriu 
1920 10 17–1922 05 15 3-ioje partizanų grupėje. Kovėsi mūšiuose prieš 
lenkus Kaltanėnų ir Saldutiškio bare. Vėliau tarnavo autobatalione 
iki 1925 04 23 (išėjo į atsargą). 1928 m. gyv. Kaune. Apdovanotas 
LK kūrėjų savanorių medaliu Nr 1433 (išduotas 1929 01 04). VLA; 
JJŠKS, p. 138.

Antanas Mickevičius, g. 1898 12 12 Linkmenų mstl. Švenčionių 
apskr. 1920 09 03 – Šaulių sąjungos Linkmenų būrio vienas steigėjų. 

Vyties Kryžiaus 
kavalierius karininkas  
Vincas Kindurys 
(Kinduris), 1920 m.  
Nuotr. iš Lietuvos 
karzygiai, t. 
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Tarnavo savanoriu LK, 1920 m. kovėsi mūšiuose su lenkais. Turėjo 
vyresn. puskarininkio laipsnį. Dalyvavo Klaipėdos sukilime. Vėliau 
dirbo Kretingos apskrities karinėje įstaigoje tarnautoju. Apdovanotas 
LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 3807 ( ), Vyčio kryžiaus, Lietuvos 
nepriklausomybės ir Šaulių žvaigždės medaliais. JJŠKS, p. 146.

Juozas Pakalnis, Dovydo, g. 1897 m. Tauragnų palivarke, gyv. 
Petk¿niškio k., Linkmenų vlsč. Tarnavo savanoriu LK 1 p. p. 
1919 07 08–1922 01 11. Gyv. Antåkalnio k., Linkmenų vlsč. Sava-
norystės dokumentai medaliui nepatvirtinti, nes į kariuomen  įstojo 
po jo amžiaus vyrų šaukimo. JJŠKS, p. 157.

Jonas Paukštė, Krisiaus, g. 1899 04 05 Kirde¤kių k. Linkmenų vlsč. 
(Utenos r.). Tarnavo savanoriu 1919 07 09–1922 01 08 LK 1 p. DLK 
Gedimino p. Gyv. gimtinėje. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių me-
daliu, Nr. 4966 (išduotas 1930 04 30). VLA; JJŠKS, p. 160.

Jonas Paukštė, Antano, g. 1883 (1886 ) 01 11 Palmajės k., Linkme-
nų vlsč. Tarnavo Rusijos kariuomenėje. Puskarininkis. 1919 04 22 įstojo 
savanoriu į Lietuvos kariuomen , raitelių būrį, tarnavo vachmistru. 
1928 m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės, 1931 m. – Vytauto 
Didžiojo ordino 3-io laipsnio medaliais. Savanorio vardas neįteisintas, 
nes į LK įstojo po puskarininkių šaukimo. JJŠKS, p. 159.

Jonas Paukštė, g. 1894 (1884 ) 02 01 Palmajės k., Linkmenų vlsč. 
Tarnav s Rusijos kariuomenėje. Puskarininkis. Tarnavo savanoriu LK 
1 raitelių pulke 1919 06 22–1921 04 30. Kovėsi su bermontininkais, 
lenkais. Tarnavo policijoje. Savanorio kūrėjo vardas nepripažintas, nes 
būdamas puskarininkiu įstojo po 1919 01 15 mobilizacijos. J. Paukštė 
apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės ir Vytauto Didžiojo ordino 
medaliais. JJŠKS, p. 159.

Antanas Paukštis, g. 1899 m. Katiniškės k., Linkmenų vlsč. (dab. 
Utenos r.). Tarnavo (savanoriu ) 9 p. DLK Vytenio p. 9 kuopoj, 
3-ioj kulkosvaidžių kuopoj. 1920 07 30 pripažintas netinkamu karo 
tarnybai. JJŠKS, p. 159.

Zidoras (Dzidorius) Radziulis, Vinco, g. 1892 10 04 Savíškės (ar 
Pagilutės ) k., Linkmenų vlsč. 1919 03 30 savanoriu įstojo į 2 p. p. 
Dar tarnavo Inžinerijos batalione. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių 
medaliu. JJŠKS, p. 172.

Kazys Rakauskas, g. 1897 Antalksnės k., Linkmenų vlsč. Gyv. 
Bernótiškio k., Tauragnų vlsč. 1919 06 30 savanoriu įstojo į 1 p. p. 
Kovėsi mūšiuose. 1920 02 15 dėl ligos demobilizuotas. Gav s žemės 
sklypą gyv. Medinių dvare, Vyžuonų vlsč. Jam 1921 06 01 mirus 
tėvo prašymas dėl LK kūrėjo savanorio vardo netenkintas, nes tuo 
laiku sūnus buvo šaukiamo amžiaus. JJŠKS, p. 174.

gnas Rastenis, g. 1898 01 25 Pal¿šės k., Linkmenų vlsč. Nuo 
1919 06 13 iki 1922 01 28 savanoriu tarnavo LK. Puskarininkis. LK 
kūrėjo savanorio medalio, atrodo, negav s. Nuo 1923 m. tarnavo 
Pasienio policijoje Biržų bare. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomy-
bės ir DLK Gedimino ordino 3-io laipsnio medaliais. JJŠKS, p. 177.
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Justas Rastenis, Viktoro, g. 1893 09 16 Antakalnio k., Linkmenų vlsč. 
(dab. Ignalinos r.). Tarnavo savanoriu LK 1919 10 28–1922 05 30. 
1931 m. gyv. Klaipėdoje. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, 
Nr. 8995 (išduotas 1933 01 31). VLA; JJŠKS, p. 177.

Petras Samulis (Samulkevičius), Jurgio, g. 1896 06 02 Brastos vns. 
Linkmenų vlsč. (dab. Ignalinos r.). Tarnavo savanoriu LK 2 p. p., 
paskiau Inžinerijos dalinyje 1919 03 19–1921 10 15. Per neatsargumą 
1920 04 20 nušovė draugą kareivį Antaną Kazoką. Kalėjo vieną 
mėnesį. 1930 m. gyv. Tråkų apskr. Krúonio vlsč. Klasaučíznos k. 
Savanoris savo pavard  sulietuvin s tapo Samuliu. Apdovanotas 
LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 5372 (išduotas 1930 09 25). VLA; 
JJŠKS, p. 189.

Antanas Šerėnas, Benedikto, g. 1897 08 13 Linkmenų k. Linkmenų 
vlsč. (dab. Ignalinos r.). Tarnavo savanoriu LK Inžinerijos batalione, 
Artilerijos dalinyje, Generalinio štabo kanceliarijoje, Kauno m. ko-
mendantūroje 1919 02 28–1920 06 16. 1929 m. gyv. Latvijoje, Rygos 
m. 1931 m. baigė Rygos konservatoriją. Švenčionyse ir kt. choro 
dirigentas, kompozitorius. 1945-1947 m. sovietų kalintas lageryje. 
Grįž s greitai, 1948 m., mirė. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių 
medaliu, Nr. 3685 (išduotas 1929 08 21). VLA; JJŠKS, p. 208–209.

Antanas Šertvytis, Antano, g. 1891 03 25 Šiuraičių k. Švėkšnos 
vlsč. (dab. Šilùtės r.). Tarnavo savanoriu LK 1919 04 12–1919 11 30, 
paleistas dėl sveikatos. 1929 m. gyv. Stripe¤kių k., Linkmenų vlsč. 
(dab. Ignalinos r.). Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, 
Nr. 7403 (išduotas 1931 09 30). VLA.

Pranas Šimkūnas, Antano, g. 1893 Gåtakiemio k. Linkmenų vlsč. 
(dab. Utenos r.). Puskarininkis, felčeris. Tarnavo LK 1 p. p. sanitarijos 
kuopoje savanoriu 1919 04 30 (ar 07 08 )–1922 05 19. Kovėsi su visais 
Lietuvos priešais  bolševikais, bermontininkais, lenkais. 1931 m. gyv. 
Gatakiemio k. (dab. Saldutiškio sen., Utenos r.). 1929 m. apdovanotas 
Lietuvos nepriklausomybės medaliu, LK kūrėjų savanorių medaliu, 
Nr 6708 (išduotas 1931 04 21). VLA; JJŠKS, p. 210.

Pranas Šimkus, Antano, g. 1893 10 16 Gåtakiemio k. Linkmenų vlsč. 
(dab. Utenos r.). Tarnavo LK savanoriu 1919 04 30–1922 05 19. Jaunesn. 
sanitarijos puskarininkis. 1930 m. gyv. gimtinėje (dab. Saldutiškio 
sen.). Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 6708 (išduotas 
1931 04 21). VLA.

Balys Šklenikas, Adolfo, g. 1899 01 03 Juozapavos k. Linkmenų ( ) 
vlsč. (Ignalinos r.). Tarnavo LK 1919 10 24–1922 11 07. 1935 m. gyv. 
Panevėžio apskr. Šeduvos vlsč. Birutės k. Apdovanotas LK kūrėjų 
savanorių medaliu, Nr. 9708 (išduotas 1936 02 29). VLA.

Bronius Šulga, Martyno, g. 1902 06 25 Saldutiškio mstl., Linkmenų 
vlsč. (dab. Utenos r.). Tarnavo LK savanoriu 1 p. p. 1919 08 04–
1921 05 21. Tarnavo Utenos apskr. pasienio policijoje 5 rajone, Link-
menų k. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr 1836 (išduotas 
1929 03 23), Nepriklausomybės medaliu. VLA; JJŠKS, p. 211.
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Juozas Šulga, Martyno, g. 1900 02 03 Kùprių k., Linkmenų vlsč. 
(Ignalinos r.). Jaunesn. puskarininkis. Tarnavo savanoriu LK 1 p. p. 
1919 08 03–1922 04 15. 1929 m. gyv. Utenos apskr. ir vlsč. Gedimi-
no k. (buv. Utenos dv.). Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, 
Nr. 4728 (išduotas 1930 02 15). VLA; JJŠKS, p. 211.

Povilas Tarulis, Kazio, g. 1900 11 03 Pašekšės k., Antalieptės vlsč. 
(dab. Zarasÿ r.). Tarnavo savanoriu LK 1919 07 01–1920 11 09. 
1928 m. gyv. Saldutiškyje (dab. Utenos r.). Utenos apskr. dirbo po-
licininku. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 4421 (iš-
duotas 1930 01 31). VLA.

Vincas Užuolas, g. 1900 07 25 Antågavės k., Linkmenų vlsč. (kitur 
nurodoma ir Degutėlių k., Dūkšto vlsč.). Tarnavo savanoriu LK 2 p. 
DLK Algirdo p. 7-oje kuopoje 1919 07 25–1922 04 28. Kovėsi mū-
šiuose su bermontininkais, buvo sužeistas, kovėsi su lenkais. Tarnavo 
pasienio policijoje. Gyv. Užùsienio k., Sålako vlsč. Apdovanotas LK 
kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 915 (išduotas 1928 09 29). JJŠKS, p. 222.

Justinas Valys, Kazimiero, g. 1893 04 26 Linkmenų mstl., Linkme-
nų vlsč. Mobilizuotas tarnavo Rusijos kariuomenėje. Tarnavo LK 
savanoriu KAM gen. štabo rikiuotės sk. raštininku, vėliau karo 
intendantūroje Kaune, 1920 10 04 paaukštintas karo valdininko 
laipsniu – 1919 06 01–1926 11 01. Gyveno Kaune. Kūrėju savanoriu 
nepripažintas, nes į LK savo noru įstojo, kai jo amžiaus vyrai buvo 
mobilizuojami. 1944 m. pasitraukė į JAV. JJŠKS, p. 223–224.

Jonas Varžaitis, Vinco, g. 1898 07 01 Grigaliūnų k. Veiveriÿ vlsč. 
(dab. Prienų r.). Tarnavo LK 1919 05 01–1920 04 01, paleistas 
dėl šeimyninės padėties. 1933 m. gyv. Utenos apskr. Linkmenų 
vlsč. Saldutiškio mstl. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, 
Nr. 9404 (išduotas 1933 12 30). 1934 01 16 prašymu jis atsisakė nuo 
kūrėjo savanorio apdovanojimo. Paaiškėjo, kad buvo teistas. VLA.

Petras Žukauskas, Kazio, g. 1899 08 15 Gasparų k., Piniåvos vlsč. 
(dab. Panevėžio r.). Grandinis. Tarnavo savanoriu LK 1919 04 01–
1922 12 03. 1930 m. gyv. Utenos apskr. Linkmenų vlsč. Saldutiškio 
mstl. Apdovanotas LK kūrėjų savanorių medaliu, Nr. 5833 (išduotas 
1930 10 31). VLA.

Al onsas Žezdris (Žiezdrys), g. 1898 08 06 Gatakiemio k., Linkmenų 
vlsč. (kitame archyvo dokumente rašoma  g. Mãlkavos k., Gudijoje. 
Malkavoje 1886 m. įsikūrė lietuviai kolonistai, atsikėl  iš Linkmenų 
ir jų apylinkių). Tap s savanoriu kareiviu 1919 02 25 tarnavo LK 
Inžinerijos batalione Elektrotechnikos kuopoje, vėliau Karo telegrafo 
skyriuje. JJŠKS, p. 233.
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Laisvės kova 1941, 1944–1954 metais  
Saldutiškio valsčiuje
Valdas Striužas

1941 m. tautos sukilimas
Saldutiškio sukilėlių rinktinė ir vad. partizanų būriai
Čia aprašomi 1941 m. tautos sukilimo įvykiai buvusios Švenčioniÿ apskri-

ties Saldùtiškio miestelyje, apylinkėse, kituose kaimuose. Sukilimo faktai, šiose 
nuošalesnėse, dabar trijų rajonų sankirtoje esančiose vietovėse, žinomi mažiau. 
Daugiausia duomenų išliko Lietuvos kariuomenės ryšių atsargos kapitono Euge-
nijaus Petrausko1 ir kitų to krašto sukilėlių, liudininkų atsiminimuose.

Saldutiškio rinktinė kapitono E. Petrausko iniciatyva pradėta kurti birželio 
22 d. vakare. Susirinko Saldutiškio ir aplinkinių kaimų 27 vyrai, tarnav  Lietuvos 
kariuomenėje. Saldutiškio rinktinės atskirų būrių vadams patardavo iš sovietinės 
kariuomenės pasitrauk , iš kitur atvyk  Lietuvos kariuomenės karininkai  leite-
nantas Antanas Talat-Kelpša2, leitenantas Algirdas Gasiūnas iš Alytaus3. Jie patys 
tiesiogiai vadovauti nenorėjo, nes buvo nevietiniai4.

Pasiųsti žvalgai ištirti padėtį į Ginučiùs, Kirdeikiùs, Li¹kmenis, Kaµtanėnus, 
Krivåsalį, Labanórą ir Kùktiškes. Ginklų dar nėra, o Saldutiškio komjaunuoliai ir 
komunistai slankioja po kaimus, nešiodami mobilizacijos šaukimus. Jaunimui pa-
tarta neklausyti, laikinai pasitraukti iš namų. Sukilėliams įsakyta sekti komunistus 
(sovietinius aktyvistus), miliciją, stebėti 
kelius, nukirpti visus pašto telegrafo 
laidus, išardyti tiltus, medžiais užversti 
vieškelius. Labai aktyviai į sukilimą 
įsitraukė buv s Saldutiškio šaulių vadas 
Adolfas Telksnys.  organizuojamą rink-
tin  atėjo su septyniolika vyrų, apsigink-
lav  2 šautuvais ir 2 pistoletais. Būrys 
padidėjo – jau 83 sukilėliai. Susiieškoma 
daugiau šautuvų, pistoletų, šovinių5.

Birželio 24 d. rytą, auštant, su-
kilėliai apsupo ir užėmė Saldutiškį. 
Milicija, komjaunuoliai ir komunistuo-
jantys, sovietiniai aktyvistai pabėgo. 
Buvo išsaugota lentpjūvė, kurią kom-
jaunuoliai bandė padegti. Miestelyje 
iškelta Lietuvos valstybinė trispalvė 
vėliava. Pirmoji būstinė – Šaulių na-
mai. Saldutiškio sukilėlių vadu tampa 
kapitonas E. Petrauskas. Tikėtina, kad 
vado pavaduotoju buvo šaulių būrio 
vadas, mokytojas A. Telksnys6. Vado 
įsakymu aplinkinių vietovių partizanai 

1 Lietuvos kariuomenės karininkai (LKK) 1918–195 , t. 1, 
Vilnius, 2001, p. 136, 307; LKK, 1918–1953, Vilnius, 
2006, t. 6, p. 98–99; Vilutis L. Likimo mozaika, 
Kaunas, 1992, p. 72. LK ryšių kpt. Eugenijus Pet-
rauskas, gim. 1905 02 17 d. Carskoje selo (Rusija), 
1927 m. baigė Karo mokyklą Kaune. Paskirtas Ryšių 
bataliono 2-os radijo stoties viršininku. 1932 m. 
baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Technikos 
skyrių. 1935 m. pakeltas kapitonu. Okupantams 
likviduojant LK paskirtas į RA ŠTK atskirojo ry-
šių bt. kuopos vadu. 1941 06 18 iš kariuomenės 
atleistas, LLA narys, Vilniaus apygardos štabo 
narys. 1941 06 24 Saldutiškio partizanų sukilėlių 
rinktinės vadas, 1944 04 priimtas į VR, 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. emigravo į JAV. 
Gyveno Čikagoje. Mirė 1981 m.

2 LKK 1918–195 , t. 1..., p. 170; LKK 1918–195 , Vilnius, 
2008, t. 8, p. 14; Vilutis L. Likimo mozaika..., p. 72.

3 LKK, t. 3..., p. 147.
4 LKK, t. 1..., p. 74; Vilutis L. Likimo mozaika..., p. 72.
5 Juodzevičius B. Kovos už Lietuvos nepriklau-
somyb , kn.  Utenos krašto enciklopedija, sudarė 
spec. red. G. Isokas, Vilnius, 2001, p. 269; Pet-
rauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė prieš 
bolševikus, Karys, 1942 07 18, Nr. 30.

6 Lietuvos laisvės kova (LLK)  1941 m. tautos suki-
limas  buv. Švenčionių apskr.  Saldutiškio parti-
zanų rinktinė (SPR)  Krivasalio sukilėlių būrys  
J. Aldusevičiaus atsiminimai (užr. V. Almonaitis), 
1989–2001, Valdo Striužo archyvas (toliau – VSA).
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užėmė miestelius. Buvo paskirti ir pasiųsti žvalgai, slapukai 
į sekimo postus, parengta Saldutiškio sukilėlių „smogiamoji 
grupė“7.

Telefonu iš Kuktiškių gautas pranešimas apie atvyks-
tančią automatricą8, kuria iš Utenos atvažiuoja ginkluoti 
raudonarmiečiai. Apsupus geležinkelio stotį vien pistoletais 
ginkluoti sukilėliai staiga puolė pasirodžiusią automatricą; 
nušauti 2 raudonarmiečiai, 3 suimti. Mūšyje sužeistas partiza-
nas Antanas Samsonas. Taip buvo įsigyti pirmieji 5 šautuvai, 
pasipildyta šovinių9.

Organizuojamas, sutvarkomas telefono ryšys su visais 
partizanų postais ir būriais. Išleidžiamas ir išplatinamas Sal-
dutiškio rinktinės vado Pirmas (Nr. 1) įsakymas  gyventojai 
įspėti laikinai pasitraukti iš namų, saugotis kerštaujančių ko-
munistų, bėgančių bolševikų10. sakymas išsiuntinėtas visiems 
priklausiusiems būriams Ginùčiuose, Kirde¤kiuose (50 vyrų 
būriui vadovavo ltn. Antanas Biliūnas11 ir Jonas Gimžauskas12), 
Li¹kmenyse ir kt.13

Iš Pašaminºs atvyksta dviem 
sunkvežimiais iš surusintų dalinių pa-
bėg  ginkluoti lietuviai kariai. Birže-
lio 25 d. sekimo postas pranešė, kad 
iš Utenõs atvažiuoja keturi ginkluo-
tų bolševikų sunkvežimiai. Linkmenų 
būriui įsakyta pasipriešinti. Partizanai 
smarkiai apšaudė pirmą sunkvežimį. 

Saldutiškio šauliai,  a.  dešimtmetis. VSA

7 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinkt. prieš 
bolševikus, Karys, 1942 07 18, Nr. 30, 1942 07 25, 
Nr. 31.

8 Geležinkelio drezina (glžk. vežimėlis žmonėms ir 
kroviniams gabenti nedideliu atstumu).

9 Ten pat.
10 Ten pat.
11 LKK, t. 2..., p. 179–180.
12 LKK, t. 3..., p. 181–182.
13 Juodzevičius B. Kovos už Lietuvos nepriklauso-
myb ..., p. 269.

LLA Vilniaus  
apygardos štabo narys, 
19 1 m. tautos  
sukilimo Saldutiškio 
rinktinės vadas  
kapitonas Eugenijus 
Petrauskas. LKKAS 
archyvas
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Devyni priešai (komisarai, politiniai vadovai, karo vadai) nukauti. Paimta daug 
ginklų. Kiti sunkvežimiai apsisuko ir nuvažiavo Kirdeikių kryptimi, bet ten juos 
pasitiko kitas – Kirdeikių sukilėlių būrys. Užgrobtas sunkvežimis. Pirmose kau-
tynėse, Šilaikíškės–Antåprūdės miške, žuvo Linkmenų būrio sukilėlis  eil  Petras 
Bieliauskas14, o ant rose – psk. Bronius Želnys 15. Kitur nurodoma kiek kitokia 
pavardė – psk  Bronius Žebrys16.

Saldutiškyje skubiai įrengtoje ligoninėje rūpinosi gydytojas Pleiskys, padeda-
mas vietinių inteligenčių buvo gydomi pirmi sužeistieji  vienas sukilėlis ir gerano-
riškai priglausti penki minėtose kautynėse sunkiai sužeisti kareiviai ukrainiečiai. 

Pasipildžius pasitraukusiais iš Pažeimenºs stovyklos kariais, susirinko per 15017 
žmonių, nors tik 50 ginkluotų. Raudonarmiečiai traukėsi jau stambiais daliniais. 
Grėsė apsupimas. Iš Švenčionºlių sukilėlių štabo gauta ginklų (2 kulkosvaidžiai) ir 
šaudmenų parama. Kurioziškai, per Minską, kol susigaud  priešai nenukirpo prie 
Kaµtanėnų ryšio laidų, pavyko pasikalbėti (rusiškai) su Vilniaus sukilėlių centro 
štabu – Vilniaus įgulos viršininko pavaduotoju (padėjėju) plk. Karoliu Dabulevi-
čiumi. Prašyta aviacijos pagalbos. Greit pasirodė vokiečių žvalgybinis lėktuvas, po 
jo atskrido bombonešiai, kurie skutamuoju skridimu bombardavo besitraukiančias 
raudonarmiečių voras. Nuo Saldutiškio 4 km į vakarus, prie Puškõriškių k. kelių 
sankryžos, sukilėliai išdrįso kautis su daug gausesniais priešų daliniais, kurie jau 
vengė važiuoti pro miestelį ir pasuko Taurågnų kryptimi, o ten, keršydami užka-
binusiems tenykščiams partizanams, juos išsklaidė ir padegė Tauragnų miestelį18.

Kautynėse žuvo ne tik sukilėliai, bet buvo nužudyti ir kitaip nukentėjo 
nekalti gyventojai. Šiuos įvykius aprašo Alfonsas Daunys. Tačiau nurodo, kad pro 
Tauragnùs traukėsi paskutinieji raudonarmiečiai19. Tai nebuvo paskutinieji, nes dar 
birželio 29 d. prie Linkmenų sukilėliai smarkiai kovėsi su bandžiusiais prasiveržti 
raudonarmiečių sunkvežimiais20. Tauragniškiai sukilėliai priklausė Utenos apskri-
ties sukilėliams, tačiau kautynių veiksmus derino su Saldutiškio rinktinės štabu. 

Lemtingą 26 dieną (A. Daunys rašo – 25 d.) pro Tauragnus traukėsi tie 
priešų daliniai, kuriems prie Puškoriškių kaimo kelią užkirto Saldutiškio rinktinės 
sukilėliai. Čia, prie Puškoriškių k., perimta keliolika sunkvežimių, tankas, radijo 
stotis, nemažai ginklų. Žuvo eil  Lašinskas 21 ir Nežinomas Karys  (kitais duo-
menimis, sukilėliai žuvo prie Kukliÿ k.)22. Geriau neištyrus, galimas ir vienas, ir 
kitas teiginys. Abu palaidoti Kaltanėnų kapinėse, paminklo nėra, kapai užlaidoti23.

Tauragnų sukilėliai veikliai ir 
drąsiai nuginkluodavo klaidžiojančius 
okupantų kareivius; atkūrė savivaldą. 
Minėti raudonarmiečiai, neprasivež  
pro Saldutiškį, pasuko į Tauragnus. 
O ten vėl juos apšaudė Tauragnų su-
kilėliai. „...Buvo nukautas rusų karininkas, 
sužeisti ir du partizanai  veterinarijos gy-
dytojas Karinauskas ir buv s policininkas 
Jonas Stundžia. Sužeistuosius paguldė į 
sveikatos punktą (...). Po keleto valandų 
raudonarmiečiai grįžo atkeršyti. (...) Joną 

14 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė...
15 Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai ir partizanai...; 
Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė...

16 LGG, t. 1, p. 940; Martinionis A. Prievarta ir 
smurtu..., p. 344.

17 Utenos krašto enciklopedija (UKE), sudarė G. Isokas, 
Vilnius, 2001, p. 269. Pastaba  UKE ir E. Pet rausko 
duomenys sutampa.

18 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė, 
Karys, 942 07 25, Nr. 31.

19 Daunys A. 1941 m. sukilimo ir genocido aukos 
Tauragnuose, Tremtinys, 1996, birželis, Nr. 22.

20 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė...
21 Ten pat.
22 Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai ir partizanai...
23 Ten pat.
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Stundžią subadė durtuvais. ...  Karinauskas pasislėpė ir liko gyvas.“ Buv s veterinaras, 
vėliau viršaitis Karinauskas kartu su J. Stundžia buvo subūr  per 20 Taurågnų 
sukilėlių ir jiems vadovavo. Gal kitur minimas K. Kliniauskas24 yra tas pats klai-
dingai užrašytas Karinauskas25. ra duomenų kad 24 tauragniškių sukilėlių būrio 
vadas – Kazys Žiedas26.

„...Raudonarmiečiai padegė Tauragnų miestelį, šis sudegė iki bažnyčios. Po trejeto 
dienų traukdamiesi rusai nužudė daugiau kaip dešimt žmonių.“27 Kitur teigiama, kad 
sudegino specialūs Vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) daliniai28. Papil-
džius žinomais šaltiniais, patiksliname, kad birželio, liepos mėn. pradžioje okupantų 
raudonarmiečių ir sovietinių aktyvistų nužudytieji Taurågnų sukilėliai, apylinkių 
žmonės  Jonas Stundžia  Tauragn  sukilėli  būrio vadas (g. 1906 m., Taurag-
nuose, birželio 26 d. sužeistas kautynėse ir priešų subadytas)29, Vincas Bložys 
(Blažys) (gyv. Tauragnų vlsč., nužudytas 1941 06 25)30, Stasys Papirtis (g. 1911 m. 
Šeimatyje, subadytas durtuvais 1941 06 29)31, Vincas Ruzgas (g. 1909, gyv. Taura-
gnuose, nušautas 1941 06 25)32, Bronius Musteikis (g. 1919 m., gyv. Pilkeniuose, 
žuvo 1941 06 28)33, Antanas Toleikis (g. 1896 m., gyv. Tauragnuose, nušautas 
1941 06 28)34, Adol as Miškinis (g. 1913 m., gyv. Antilgės k., žuvo 1941 07 18)35, 
Vincas Šuminas (gyv. Vaišnõriškėje, Utenos apskr., Vaišnõriškės k., 1941 06 25 rau-
donarmiečių subadytas durtuvais)36, Albinas Vaišnoras (g. 1907 m., gyv. Šeimatyje, 
žuvo 1941 06 29)37, Justinas Tamošiūnas 
(gyv. Vaišnoriškėje, nužud. 1941 06 28) 
ir enrikas Tamošiūnas (g. 1922 m., 
gyv. Vaišnoriškėje, nužud. 1941 06 28)38, 
Agota Žilėnaitė (g. 1896 m.), Antosė 
(Anastazija) Žilėnaitė (g. 1921 m.), Vin
cas Žilėnas (g. 1916 (1923) m.), Anupras 
Žilėnas – visi gyven  Vaišnoriškėje, nu-
žudyti 1941 06 28). Atgimimo laikotar-
piu Tauragnuose 1941 m. sukilimo ir jo 
aukų atminimui pastatytas paminklas39.

Taip klastingai, žiauriai keršijo so-
vietiniai okupantai ir jų padėjėjai. Tačiau 
sukilėliai, neįvertin  priešų, neatsakingai 
reng  pasalas netoli kaimų, nenorėdami 
išdavė jiems savo gyvenvietes. Išduoti 
padėjo ir vietiniai sovietiniai aktyvistai. 

Saldutiškio sukilėlių vadas, kei-
čiantis padėčiai, 26 d. vakare išleido 
sakymą Nr. 2  gyventojai kviečiami 
grįžti į namus, rinkti ginklus, išvilioti 
ginklus iš raudonarmiečių, pakeičiant 
į maisto produktus. Pakelėse pakabinti 
skelbimai, raginantys rusus nusiginkluo-
ti ir pasiduoti, nesiartinti prie sodybų, 
nes gresianti mirtis40.

24 Gražiūnas A. Lietuva dviejų okupacijų replėse 
19 0–19  m., Vilnius, 1996, p. 65.

25 Daunys A. 1941 m. sukilimo ir genocido aukos...
26 Juodzevičius B. Kovos už Lietuvos nepriklau-
somyb ..., p. 269.

27 Daunys A. 1941 m. sukilimo ir genocido aukos...
28 1941 m. birželio sukilimas, sud. V. Brandišauskas, 
Vilnius, 2000, p. 158.

29 LGG, t. 1..., p. 781; Daunys A. 1941 m. sukilimo 
ir genocido aukos...

30 Daunys A. 1941 m. sukilimo ir genocido aukos...; 
LGG, t. 1, ..., p. 162.

31 LGG, t. 1, ..., p. 621; Daunys A. 1941 m. sukilimo 
ir genocido aukos...

32 Daunys A. 1941 m. sukilimo ir genocido aukos...; 
LGG, t. 1. ..., p. 718.

33 LGG, t. 1. ..., p. 588; Daunys A. 1941 m. sukilimo 
ir genocido aukos ...

34 Daunys A. 1941 m. sukilimo ir genocido aukos...; 
LGG, t. 1. ..., p. 845.

35 LGG, t. 1. ..., p. 576; Daunys A. 1941 m. sukilimo 
ir genocido aukos...

36 LGG, t. 1 , p. 827; Juodzevičius B. Kovos už 
Lietuvos nepriklausomyb ..., p. 269.

37 Daunys A. 1941 m. sukilimo ir genocido aukos...; 
LGG, t. 1..., p. 872.

38 LGG, t. 1..., p. 835; Daunys A. 1941 m. sukilimo 
ir genocido aukos...

39 Daunys A. 1941 m. sukilimo ir genocido aukos...; 
Juodzevičius B. Kovos už Lietuvos nepriklauso-
myb ..., p. 269; LGG, t. 1. ..., p. 945; Liekis A. 
LKP agonijos kronika  1941 m. birželis, Aukos 
ir jų budeliai, dokumentinė apybraiža, 2 knyga, 
Vilnius, 1996, p. 150–151.

40 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų..., Karys, 
1942 07 25, Nr. 31.
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Paprašius pagalbos iš Pabradºs rinktinės, vadas plk. ltn. P. Staniulis pasiuntė 
du sunkvežimius su 8 sunkiaisiais ir 8 lengvaisiais kulkosvaidžiais, 400 šautuvų 
ir apie 20000 šovinių. Paramos nesulaukta. Vėliau paaiškėjo, kad sunkvežimiai, 
privažiav  Jõniškį, buvo priversti pasukti atgal, nes ten birželio 28 d., smarkiai 
kovėsi sukilėliai su raudonarmiečiais. Nesugebėta saugiai pravažiuoti41. Lauktoji 
ginklų parama iš Pabradės gauta tiktai birželio pabaigoje. 

Saldutiškio rinktinės sukilėliai nebuvo pajėgūs visiškai užkirsti kelią atsi-
traukiančioms Raudonosios armijos stambioms dalims, to ir neplanavo, bet baimės 
sukeldavo, nes priešai (informuoti vietinės komunistų žvalgybos – šnipų) pralėkdavo 
miestelį visada paskubomis, pasiruoš  kautynėms. Tai pasiteisinusios taktikos – 
skleisti gandus, kad Saldutiškyje jau yra nusileid  vokiečių desantininkai, pasekmės. 
Sukilėliai drąsiai susikaudavo su atskirais būriais, pavienėmis automašinomis. 

Birželio 29 d. (kitais duomenimis – 28 d.) Linkmenų partizanai prie 
Pažîezdrio k. susikovė su visa bolševikų sunkvežimių vora. Priekiniai prasiveržė, 
o kiti puolė sukilėlius. Du vietiniai komunistai išdavikiškai parodė rusams, kaip 
per raistus apeiti sukilėliams už nugaros.

„...Ligi birželio 29 d. pavakario visą laiką vyko pavieniai susišaudymai. Tik apyvakare 
12 bolševikų sunkvežimių su  šarvuotais automobiliais pavyko prasiveržti Saldutiškio 
keliu į Linkmenų pus . Apie tai painformuoti Linkmenų partizanai prie Pažiezdrio kaimo 
pasitiko ugnimi. Priekyje važiav  automobiliai prasiveržė ir nuvažiavo Kaltanėnų– ven-
čionėlių link, o sunkvežimiai pradėjo pulti. ia užvirė smarki kova. Atkaklus partizanų 
pasipriešinimas palaužtas tik dviejų vietinių komunistų pastangomis, kurie, pažinodami 
apylinkes, bolševikus išvedė per raistus ir užėjo mūsų partizanams iš užnugario. Tai 
buvo pirmasis mūsiškių pralaimėjimas, kuris pasiektas ne tiesioginiu, bet aplinkiniu – 
klastos keliu. Netekome keturių partizanų  Ant. Vaiciukonio, J. Tarulio, St. Talčiausko, 
Ad. vogžlio.“42

Pagal turimus duomenis patikslintini šių sukilėlių vardai, pavardės. Žuvo 
sukilėliai  LK kariai  eil  Antanas Vaiciukonis43, eil  Juozas Parulis44, eil  Stasys 
Talkačiauskas45.

Birželio 29 d. ėjusį į žvalgybą 
Salÿ k., Saldutiškio vlsč., Saldutiškio 
rinktinės, Linkmenų būrio sukilėlį Ado
m  Švogžl  užpuolė šeši raudonarmie-
čiai ir subadė durtuvais46.

Linkmenų sukilėlių būrį suor-
ganizavo, jam vadovavo liktinis vyr. 
psk. Adomas Lunius iš Pažiezdrio 
kaimo47. Kiti aktyvesni linkmeniškiai 
organizatoriai – mokytojas Paukštelis 
ir Ignas Vilutis48. Vėliau vienu vadu 
tapo iš RA buvusio lietuviško dalinio 
prie Švenčionių pabėg s ltn. Kazys 
Gaižutis49. Kautynėse prie Linkmenų 

41 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė..., 
Karys, 1942 07 25, Nr. 31.

42 Ten pat.; Sukilėlio V. Mažeikos ir kitų liudytojų 
teigimu, tąkart iš Utenos važiavo 19 raudonarmiečių 
automašinų.

43 Kindurys J. 615 AP. Iš karių anketų, Karys, 
1942 02 21, Nr. 9.

44 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė...
45 Ten pat.
46 LLK  1941 m. tautos sukilimas  Švenčionių apskr., 
1989–2002, VSA.

47 LLK  1941 m. tautos sukilimas (buv. Švenčionių 
apskr.)  Krivasalio sukilėlių būrys  J. Aldusevičiaus 
atsiminimai (užrašė V. Almonaitis), 1992 m., VSA; 
LLK  1941 m. tautos sukilimas  SPR  Linkmenų 
sukilėlių būrys  sukilėlio V. Mažeikos atsiminimai, 
2002, VSA; Vilutis L. Likimo mozaika..., p. 72–73.

48 Lietuvos ypatingasis archyvas (L A), f. V-5, ap. 1, 
b. 16124, l. 1, 2.

49 LKK, t. 3..., p. 132-133.
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jis buvo sužeistas ir patek s į priešų pasalą. Nevaldydamas rankos, šautuvą už-
taisydamas dantimis, sėkmingai apsigynė50. Kitais duomenimis, ltn. K. Gaižutis 
dar buvo sutelk s raitų sukilėlių partizanų būrį51.

Iš viso linkmeniškių būryje buvo 70 sukilėlių (kartu su kariais); 50 gink-
luotų ir 20 neturėjusių ginklų. Teigiama ir apie gerokai didesnį būrį – maždaug 
200 vyrų, tačiau tai patvirtinti trūksta svaresnių faktų. Liudytojai, prisimenantys 
sukilimo įvykius Linkmenyse, teigia, kad šiame būryje kovėsi ir lietuviai kariai, 
pasitrauk  iš okupacinės kariuomenės. Kaip ir daugelyje kitų Švenčionių apskrities 
būrių, atvykus kariams, linkmeniškių sukilėlių ženkliai pagausėjo. Išskyrus žuvu-
sius, kariai nebuvo registruojami. Valstybinis saugumo komitetas (KGB) sugebėjo 
išaiškinti tiktai 8 partizanus. Be paminėtų vadų ir žuvusiųjų sukilėlių, dar žino-
mi partizanai52  Gubertas Alekna (Linkmenys)53, Jonas Alekna54, Jeronimas Bulka 
(Staniùliškė), Kazimieras Dudėnas55, Liudvikas Dudėnas  (Naujåsodis), Vincas Ma-
žeika56, Juozas Murmulis (Vara÷ciškė), Juozas Paukštė, Balys Paškevičius, Antanas 
Pelanis (g. 1920 m.), Juozas Pelanis, Kazimiero (g. 1922 m., abu iš Linkmenų), 
Juozas Pelanis, Mykolo (g. 1922 m., Linkmenys), Petras( ) Šerėnas, Vincas Šerėnas  
(g. apie 1921 m.), Antanas Šklenskas, Kazys Tumėnas , Ignas Vilutis (iš Linkmenų).

Su Linkmenų būrio pasipriešinimu, kovos veiksmais susij  ir vietinių komu-
nistų ar sovietiniams okupantams tarnavusiųjų išdavystės (tarp jų būta ir žydų) ir 
dalies (kaip atsakas) sukilėlių nepateisinamas kerštas. Apie vieną Linkmenų būrio 
sukilėlių vadų kerštą (tik jau niekuo dėtiems žydams), jų nusikaltėlišką veiklą 
rašo politikas Antanas Terleckas57. Nors iš politinio pobūdžio straipsnio nelengva 
susidaryti bešališkesn  nuomon  

„...Tie, kuriems pakilo ranka prieš žydus, taip pat lengvai žudė ir savo tautiečius. Lunius 
iš Linkmenų, šaud s žydus, įstojo į vokiečių armiją. Kai tie pralaimėjo, jis perbėgo pas 
rusų partizanus. 19  m. ėmė dirbti Berijos įstaigai ir, sakoma, ten gavo majoro laipsnį. 
Tik 1958 m. Lunius buvo suimtas ir sušaudytas.“58

Konkrečiau, nors ir nebuv s tie-
sioginiu liudytoju, savo prisiminimų 
knygoje „Likimo mozaika“59 aprašo 
rezistentas Leonas Vilutis  

„Kartą prie Pažiezdrio ir Varauciškių kai-
mų per vienas kautynes su partizanais 
buvo sunaikintos aštuonios sovietų tan-
ketės. O kartais pakišdavo koją išdavikai. 
Kartą štai kas nutiko. Linkmenų būrys, 
turėj s lauko telefono aparatą ir palaik s 
tiesioginį ryšį su rinktinės vadu Saldutiš-
kyje kpt. Petrausku, gavo pranešimą, kad 
nuo Utenos atslenka divizijos dydžio rusų 
kariuomenės dalinys. sakyta į kautynes 
nesivelti, pasislėpti miške, kol praslinks 

50 Maldžiūnas V. Išaugau Vilnijoj (atsiminimai), 
Kaunas, 1996, p. 109–110.

51 Vilutis L. Likimo mozaika..., p. 72.
52 LLK  1941 m. tautos sukilimas  SPR  Linkmenų 
sukilėlių būrys  V. Mažeikos, O. Kajėnienės at-
siminimai. 2002, VSA; Ignalinos r. legalizavusių 
partizanų sąrašas, Ignalinos KGB, 1963 m.; L A, 
f. 5, ap. 1, b. 16124, l. 15, 49; Vilniaus arkivyskupijos 
Linkmenų parapijos mirusiųjų knyga, 1940–1951.

53 Alekna G. 1922 m. gyv. Linkmenyse; vėliau – Vy-
tauto apyg. Tigro rinkt. A. Bilkio-Kavarsko būrio 
partizanas.

54 Žvaigždute pažymėti antros sov. okupacijos metais 
išaiškintieji KGB.

55 Dudėnas K. g. 1913 m., gyv. Naujasodyje; vėliau 
A. Bilkio-Kavarsko būrio partizanas, žuvo kautynėse 
1946 10 26.

56 V. Mažeika, g. 1909 m., iš Linkmenų; vėliau A. Bil-
kio-Kavarsko būrio partizanas.

57 Terleckas A. Dar kartą apie žydus ir lietuvius, 
Lietuvos žydų žudynių byla, Vilnius, 2001, p. 422–429.

58 Ten pat.
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...  karinės pajėgos. Visam partizanų būriui ...  savu transportu (trimis sunkvežimiais) 
teko pasitraukti į mišką, tik palikta žvalgyba, užtikrintas nuolatinis ryšys.  Linkmenis 
užėjus didžiulei sovietų kariuomenei, vietiniai žydai rusų karininkus mokė  Reikėjo vežti 
ne ponus, o jaunus vyrus, žiūrėkit – dabar jauni vyrai apsiginklavo, išėjo į mišką ir 
tyko rusų kareivių... Po tokių „pamokų“ rusai apytiksliai ėmė šaudyti iš patrankų miško 
kryptimi. Miške aplink partizanus – artilerijos sviedinių nukirstos medžių šakos. Už 
išdavystes partizanai keršijo pagal karo meto įstatymus. ...  Su išdavikais susidorojo 
pats Lunius su savo vyrais. Mano brolis Mykolas su daugeliu A. Luniaus sprendimų ir 
veiksmų nesutiko, netgi priešinosi jiems. pač tokiems, kaip be teismo šaudyti išdavikus, 
o vėliau dalytis jų turtą. Matyt, visais laikais esti žmonių, aukojančių gyvyb  už kilnią 
idėją, bet pasitaiko ir trokštančių turto...“60

Iš visų duomenų aiškėja, kad būta skaudesnių, jau pirmiau aprašytų iš-
davystės pasekmių – priešams nurodyta, kaip nueiti sukilėlių užnugarin ir juos 
staiga pulti.

Krivasalio 15 sukilėlių vyrų būrys (vadovavo mokytojas Striška) kontrolia-
vo Krivasalio, Pakiaunio kaimų apylinkes. Krivasalio žinomi sukilėliai  2) Jonas 
Avižienis (g. 1912 m.), 3) Antanas Paznėkas (g. 1912 m.), 4) Anupras Krinickas 
(g. 1906 m.), 5) Jonas Krinickas (g. 1908 m.), 6) Antanas Krinickas (g. 1918 m.), 
7) Jonas Avižienis (g. 1922 m.), 8) Kazys Terleckas (g. 1924( ) m.), 9) Alfonsas 
Mičėnas (g. 1921 m.), 10) Jonas Mičėnas (g. 1912 m., buv s Krivasalio šaulių bū-
rio vadas). Būrys buvo apsiginklav s šaulių būrio ginklais. Vadas Striška, turėj s 
radiją, klausėsi žinių, pranešdavo apie įvykius Kaune ir kitur61.

Prie Ažùraisčio kaimo krivasališkiai sukilėliai apsupo rusų kapitoną, politinį 
vadovą, kuris pats nusišovė. Apieškoj  rado žemėlapį, o jame buvo sužymėti visi 
kaimai, kuriuose susikūrė sukilėlių partizanų būriai. Po to būrys nušovė dar vieną 
politinį vadovą ir vieną sovietų kareivį prie Kia÷no ežero, ties geležinkeliu. Būrys 
veikė apie mėnesį laiko, paskiau vokiečiai įsakė sunešti ginklus į Saldutiškį.62 Iš 
šių (linkmeniškių ir kitų) faktų aiškėja, kad besitraukiantiems priešams talkino 
šnipai – vietiniai išdavikai.

Saldutiškio rinktinės vadas kpt. E. Petrauskas išleido sakymą Nr. 3, skelbiantį 
kovą visiems, norintiems pakenkti sukilėliams, ypač padegėjams, nes vienas komu-
nistas, uždeg s savo namą, bandė padegti visą miestelį. Deja, ir pats sudegė savo 
name63. Gautos žinios apie kovojusius 
žuvusius Ginùčių kuopos sukilėlius – 
eil  Jon  Grig 64 ir partizan  Albert  
(Albin ) Matuseviči  Dviese susikovė 
su trylikos raudonarmiečių būriu. Žuv  
sukilėliai palaidoti Ginučių kapinėse, 
buvo pastatytas laikinas kryžius65.

59 Vilutis L. Likimo mozaika, Vilnius, 1992.
60 Ten pat, p. 72–73.
61 LLK  1941 m. tautos sukilimas  Saldutiškio AP  
J. Aldusevičiaus atsiminimai, 1989, VSA.

62 LLK  1941 m. tautos sukilimas (buv. Švenčionių 
apskr.)  Krivasalio sukilėlių būrys  J. Aldusevičiaus 
atsiminimai (užrašė V. Almonaitis), 1992 m., VSA.

63 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė..., 
Nr. 31.

64 Ten pat; LLK  1941 m. tautos sukilimas...  Saldutiškio 
rinkt.  Ginučių būrys  F. Ivanausko, K. Šumino 
atsim., VSA.

65 F. Ivanausko, K. Šumino atsiminimai...; Pet -
rauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė... Karys, 
Nr. 31.



383

I S T I A  L A I S S  K S  I  A T I A A I

1941 m. birželio (tautos) sukilimo Labanoro kuopa
Sukilėlių veiksmai, kovos Švenčionių apskrityje buvo vienos intensyviausių 

Lietuvoje. Sukilėlių gretas labai sustiprino karo pradžioje iš Raudonosios armi-
jos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso, dislokuoto Pabradėjê, Pažeimenºs poligone, 
Švenčionėliuose, pasitrauk  lietuviai kariai. Jie su ginklais prisijungdavo prie 
besikuriančių vietinių sukilėlių būrių arba sudarydavo savarankiškus kovos vie-
netus. Lietuviai kariai taip pat skatino burtis, organizuotis vietinius gyventojus, 
suteikdami jiems paramą ginklais, šaudmenimis66.

Švenčionėlių poligone 1941 m. pavasarį, iki Vokietijos–Sovietų Sąjungos 
karo stovyklavo Vilniaus pėstininkų mokykla, taip pat čia buvo 619 artilerijos 
pulko nuolatinė stovykla. Prasidėjus karui, mokyklos branduolys – du batalionai 
buvo išvežti į Vilnių „saugoti Vilnių nuo vokiečių desantų“. Švenčionėlių stovyklos 
apsaugai paliko įvairių kuopų keletą karininkų, apie būrį kursantų, keliolika po-
litinių darbuotojų, mokyklos artilerijos bateriją (neturėjusią nė vieno sviedinio), ir 
ūkio kuopos kareivių67.

Birželio 24 d. VPM Švenčionėlių stovyklos apsaugos grupei įsakyta žygiuoti 
Švenčionių kryptimi, t. y. trauktis į Rusiją. LAF nario, LK gen. štabo kpt. J. Puk-
nio68, vadovaujama kuopos dalis pasipriešino ir pasitraukė ne į rytus, o šiaurės 
kryptimi. Būrys turėjo tikslą susijungti su partizanais sukilėliais. Paluknio kaime 
prisidėjo vietiniai partizanai. Pakeliui nuginklavo ir atskyrė 
buvusius politinius vadovus komunistus. 

Nutarta kitą dieną, birželio 25-ąją surengti pasalą tarp 
Labanoro ir Baµto ežerų, užgrobti ginklų. Netoli Labanoro ežero 
susidūrė su maždaug 30 sovietinių rusų būriu. Kpt  Juozas 
Puknys69 įsakė visiems pasiruošti kovai ir pasakė bandysiąs 
rusus nuginkluoti, tačiau priešų leitenantas įspėjo mūsų ma-
nevrus ir staiga šovė kpt. J. Pukniui į galvą. Susišaudžius 
žuvo ir kursantas Julius Gricius70, dar du kariai sužeisti.

Puskarininkis K. Globys  

„...Kpt. Puknys kitiems liepė pasilikti uždangoje, o man pasakė drauge 
eiti su juo. Mudviem apie 0 metrų priėjus prie rusų, kpt. Puknys 
rusiškai sušuko  „Stot “. Tai išgird , rusai karininkai pradėjo lipti 
nuo arklių ir artintis prie mudviejų. Eidami jie klausė  „Kas yra “ 
ir sakė esą paklyd . Kpt. Puknys taip pat 
sakė, kad ir mes esame paklyd , ir pradėjo 
aiškintis iš žemėlapių, kurioje vietoje esą. 
Kuomet rusai paklausė, ar daug mūsų yra, 
kpt. Puknys atsakė, kad nedaug, ir atsisuk s 
į mane (aš nuo jo buvau tik per žingsnį) 
davė ženklą pasiruošti kautynėms. Tuomet 
aš nuėjau prie esamų uždangoje savo karių 
ir pranešiau kiekvienam jų užimti pozicijas, 
apsupti ir būti pasirengusiems. 

66 Lietuvių tautos sukilimas 19 1 m. birželio 22–28 d. 
Vilnius, 2011, p. 465.

67 Al išauskas K. VPM karui prasidėjus, Karys, 
1943 01 23, nr. 4.

68 LKK, t. 1. ..., p. 330.
69 Lietuvos gyventojų genocidas (toliau LGG), 1939–1941, 
Vilnius, 1999, t. 1, p. 671; Globys K. Kaip žuvo 
gen. št. kpt. J. Puknys, Karys, 1942 01 24, nr. 6; 
LKK, t. 1..., p. 267; Martinionis A. Prievarta ir 
smurtu, Vilnius, 1998, p. 328.

70 Globys K. Kaip žuvo gen. št. kpt. J. Puknys...; 
LGG, t. 1. ..., p. 307.

19 1 m. sukilėlių 
būrio vadas kapitonas 
Juozas Puknys. 
„Trimito“ žurnalo 
archyvas
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Kuomet visi užėmė pozicijas, tuomet ir aš pats, pasirink s nuošaliau nuo kpt. Puknio 
už kokių 10 metrų vietą ir nutaik s automatinį rusišką pistoletą, laukiau ženklo pradėti 
kautis. Tuo laiku kpt. Puknys vis dar kalbėjosi su rusų karininkais. Tada jis apžvelgė 
ir pamat s, kad mes visi jau esame pasiruoš  ir, matyt, pilnai įsitikin s, kad rusai pa-
siduos, rusiškai sušuko  „Rankas į viršų ” Tuo momentu vienas rusų leitenantų šovė 
kpt. Pukniui į galvą ir šis, pasišliej s atgal, sukniubo į priekį. Tada aš iš automatinio 
pistoleto pradėjau serijomis leisti į rusų karininkus, ir šie pradėjo kristi. Tuo momentu 
iš visur prasidėjo didelis šaudymas, ir rusai krito kaip lapai. 

Man šaudant į karininkus, pajutau kairiajame šone šiltumą. Pažiūrėj s kairėn pu-
sėn, už kokių 15 metrų pamačiau gulinčius rusus  leitenantą, politruką ir du kareivius. 
Leitenantas ir politrukas šaudė į mane iš pistoletų. Tuomet šalia sav s gulinčiam ikštei 
paliepiau, kad tuojau pat šautų kairėn, o aš irgi, atsisuk s minėton pusėn, paleidau iš 
pistoleto serijas šūvių. ikštė šaudė iš šautuvo. Tuos šalia sav s buvusius rusus tuojau 
pat padarėme nebepavojingais...“71

Sukilėliai po neilgų kautynių atsitraukė, nes priešams pagalbon iš kelio 
pasuko didesnis dalinys. Vėliau sugrįž , pamatė nukautus sovietus  3 karininkus, 
2 politinius darbuotojus, apie 10 kareivių. Susirink  ginklus, pasitraukė. Kpt. Puk-
nį ir kursantą Gricių palaidojo Aukštasalės kaimo vienoje aukštumėlėje. Vėliau 
kpt. J. Puknys perlaidotas į Lyduõkių kaimo kapines (Ukmergės r.), kursantas 
J. Gricius – Labanoro Kunigiškių ( ) kapinėse72. Kautynių vietoje, Pagrundoje, 
2003 m. pastatytas uosinis koplytstulpis.

Labanoro būrio, bent iš pradžių priklausiusio Švenčionėlių rinktinei, pirmieji 
vadai  ltn. Vincas Kačergius73, vėliau prisijungė buv. 234 ŠP ltn. Povilas Raudys74 
ir 234 pulko 6 kuopos vadas ltn. Stasys Jackūnas75. Ltn. V. Kačergius Labanoro 
apylinkės partizanų vadu paskyrė buvusį pasienio policininką psk. Praną Sniešką76. 
Labanoro sukilėlių būriui vadovavo ir buv s žvalgas psk. Jurgis Maciulevičius77. 
Labanoras priklausė Saldutiškio valsčiui todėl, tikėtina, kad ir būrys prisijungė 
prie Saldutiškio (už 12 km) sukilėlių apsaugos rinktinės. Nėra tikrų įrodymų, 
kad Labanoro būrys tiesiogiai buvo pavaldus Saldutiškio arba net Švenčionėlių 
rinktinėms. Per trumpas buvo ir laikas organizaciniams reikalams.

Žinomi pirmomis karo dienomis Labanore ir apylinkėse kovoj  sukilėliai. 
Sąrašą sudarė vadas, ltn. V. Kačergius  

„Gen. št. kpt. Puknio, o vėliau mano žinioje, veikusieji Labanoro apylinkėje kariai ir par-
tizanai  1) gen. št. kpt. Juozas Puknys (žu-
v s), 2) ltn. Vincas Kačergius, ) kursantas 
(psk.) Antanas Greičius, ) kurs. Julius 
Gricius (žuv s), 5) kurs. Bolis Volbekas, 
) kurs. Panka, 10) kurs. Žilionis (lengvai 

sužeistas), 11) kurs. Klimavičius, 12) kurs. 
Vareika, 1 ) Vilimas, 1 ) kurs. Rinkevi-
čius, 15) kurs. Ramanauskas, 1 ) kurs. 
Liatukas, 17) kurs. Ramoška, 18) eil. Gri-
galiūnas, 19) eil. Klimas, 20) Eduardas 

73 LKK, t. 1..., p. 93, 283, 299, 324; LKK..., Vilnius, 
2004, t. 4, p. 15.

74 LKK, t. 1..., p. 145; LKK..., Vilnius, 2009, t. 6, p. 235.
75 LKK, t. 1..., p. 84; LKK..., Vilnius, 2004, t. 4, p. 15–16.
76 L A, f. K-1, ap. 58, b. 34370 3, l. 8; Birutės De-
gutienės (Snieškaitės), gyv. Vilniuje, 1997 11 19 
prašymas dėl kario savanorio vardo suteikimo 
Pranui Snieškai, VSA.

77 LKK, t. 1..., p. 145; LLK  1941 m. tautos sukilimas 
(Švenčionių aps.)  J. Juodžio-Černiausko prisimi-
nimai, 1990–2002 m., VSA; LLK  1941 m. tautos 
sukilimas...  P. Lipinsko atsiminimai, VSA.
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Ryliškis, 21) Bronius Sniečka (turėtų būti Pranas Snieška – V. S.), 22) Pranas Viškelis, 
2 ) Eduardas Viškelis, 2 ) Vincas Tumalavičius, 25) Petras Aidietis, 2 ) Vladas erėnas, 
27) Juozas erėnas, 28) Vladas Valiukas, 29) Julius Meidus, 0) Juozas emlevičius, 
1) Jonas Pažūsis, 2) Pranas Meidus, ) Jonas Meidus, ) Petras Lazauskas, 5) ul-

gencijus Mališauskas. Be to, . Mališauskas pasižymėjo kaip geras ryšininkas. Jis, dar 
bolševikams tebesant, stengėsi surišti miesteliuose veikusias partizanų grupes (buvo pašto 
tarnautojas). Taip pat jis su Meidumi nuvežė iš mūsų grupės į venčionėlių ligonin  
sužeistą psk. K. Globį.“78 

Kiti žinomi Labanoro kuopos sukilėliai  Kazimieras Jurgelevičius (vėliau – 
Tigro rinktinės partizanas, žuv s 1945 m.)79, Petras Lipinskas (vėliau vadovav s 
Vytauto apyg. Tigro rinktinės būriui, sl. Baravykas)80, Domas Zaptorius (1944–1950 m. 
Vytauto apyg. Tigro rinkt. būrio ir kuopos vadas, sl. Tigras, žuvo 1950 09 07)81.

Labanoro sukilėlių būrį vienu metu sudarė per 60 sukilėlių  apie 40 partizanų 
ir apie 20 karių. Labai ryžtingai į pasipriešinimo, sukilimo įvykius įsitraukė šauliai. 
Sukilėlių štabas buvo įsikūr s Sibiro tremtinio namuose (vėliau – pašto pastatas). 
Sukilėliai Labanoro miestelyje iškėlė valstybin  vėliavą, išmėtė visus komunistų 
vadų paveikslus į gatves, kad besitraukiantys priešų daliniai nesusisiektų, nutraukė 
telefono ryšių liniją. Būrio veikla baigėsi liepos pradžioje, atžygiavus vokiečių ka-
riuomenės daliniams. Privalėjo atiduoti 
ginklus, išsiskirstyti82. Reiktų pažymėti, 
kad labanoriškiams sukilėliams priklau-
sė dauguma buvusių 4 dešimtmečio 
gerai apmokytų Labanoro būrio šau-
lių. (žr. nuotrauką). Labanoro sukilėlių 
vadai palaikė ryšius, derino veiksmus 
su Saldutiškio sukilėlių rinktine, vado-
vaujama kpt. E. Petrausko83.

Rašos dvare susikūrė ir apylin-
kėse veikė ltn. Vlado Biveinio84 ir ltn. 
Algirdo85 Petronio sukilėlių partizanų 

19 1 m. birželio 
sukilimo Labanoro 
kuopos sukilėliai, 
iš kairės  Pranas 
Viškelis, partizanas, 
žuv s 19 5 m., 
Vladas Valiukas, 
Antanas Venslovas. 

 a.  dešimtmetis. 
VSA

78 Kačergius V. Kariai Labanoro apylinkėje...
79 LLK  1941 m. tautos sukilimas (Švenčionių apskr.)  
Labanoro sukilėlių kuopa  V. Deveikienės ats., 
1989–1998, VSA.

80 LLK  1941 m. tautos sukilimas (Švnč. apskr.)  Laba-
noro sukilėlių kuopa  P. Lipinsko atsim., 1996 m., 
VSA.

81 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (L VA), Rf. 676, 
ap. 1, b. 1, l. 9.

82 P. Lipinsko atsiminimai...
83 Lietuvių tautos sukilimas 19 1 m. birželio 22–28 d., 
p. 469.

84 LKK..., Vilnius, 2002, t. 2..., p. 188–189.
85 Gali būti (liudytojams pamiršus) ir kitoks vardas, 
nes LKK sąrašuose Algirdo vardu karininko nėra. 
LKK yra  Pranas, Kazys, Juozas, Petras Petroniai.
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grupė (pagal prisiminimus – iki 10 vyrų). Prie jos prisijungė 
ir ltn. S. Jackūno 30 karių būrys86. Miškuose nuginkluo-
ti pavieniai raudonarmiečiai ir nedideli jų būreliai. Po to 
pagrindinės sukilėlių dalys, dauguma karių prisijungė prie 
Pabradės rinktinės. 

Molėtų–Labanoro–Kaltanėnų kelias pirmąją karo savait  ir dar kelias dienas 
buvo gana pavojingas – traukėsi stambios Raudonosios armijos dalys. Galbūt 
rimčiausiai joms pasipriešino, trukdė Labanoro būrio sukilėliai. O girioje, kaip ir 
visais amžiais ( I  a. sukilimų pėdsakai  kautynių vietos, kapai), buvo galima 
saugiai pasislėpti ir vėl pastojus kelią nuginkluoti mažesnes svetimšalių grobikų 
grupes. Šitaip apsirūpinta ginklais, šaudmenimis. 

Susikovus su besitraukiančiais raudonarmiečiais, žuvo pirmieji Labanoro 
sukilėliai partizanai  Andrius Gasiulis (žuvo birželio 28 d., Kaltanėnų vlsč.)87 
ir Jurgis Bimba  (gyv. Pažemyje, žuvo liepos 17 d. Antaliedės laukuose, kitais, 
abejotinais duomenimis – birželio 17 d.)88 Kautynių, kartu ir žūties diena iki šiol 
tiksliai neaiški, nes Saldutiškio sukilėlių rinktinės vadas kpt. E. Petrauskas pažymi, 
kad minėti Labanoro partizanai susikovė ir žuvo birželio 25 d.89

Kai kurie istorikai teigia, kad 
Sukilimo laiku miestelių ir kaimų su-
kilėlių būriai, grupės nesivadino LAF 
ir TDA vardais. Buv s Vasiùliškės 
būrio sukilėlis J. Juodis-Černiauskas 
neabejodamas tvirtina, kad jie tiktai 
taip ir tesivadino – LAF Švenčionėlių 
štabas ir TDA Vasiuliškės būrys90. Ar 
tikrai taip vadinta, daugiau teiginių 
neaptikta. Gali būti, kad kai kurie su-

Labanoro šauliai, 
 a.  dešimtmetis. 

VSA

86 Kačergius V. Kariai Labanoro apylinkėje...; LLK  
1941 m. tautos sukilimas...  Vaclovo Klimo ( 1916, 
gyv. Saldutiškyje) prisiminimai, 2003, VSA.

87 Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai, Karys, 
1942 06 20, nr. 26; LGG, t. 1..., p. 278.

88 LGG, t. 1..., p. 155–156; Kur palaidoti kai kurie 
mūsų kariai...; Liekis A. LKP agonijos kronika. 
19 1 m. birželis. Aukos ir jų budeliai dokument. 
apybraiža . Vilnius, 1996, 2 kn., p. 118.

89 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė, 
Karys, 1942 07 18–07 25, Nr. 30–31.

90 Ten pat.
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kilėlių būriai, Vasiuliškės ar Antaliedės, buvo gerai, kariška tvarka susiorganizav , 
turėjo neblogus ryšius su štabu ar Sukilimo centru, tiesiogiai susisiekdavo net 
su Kauno centru. J. Juodžio-Černiausko teigimu, jų būrio ryšius su Švenčionėlių 
štabu palaikė pats vadas P. Stankelis, o kai vadas išeidavo, būriui vadovavo jis 
pats – J. Juodis-Černiauskas. Todėl visai neneigtina, kad ir buvo pasivadin  TDA.

Saldutiškio partizanų sukilėlių rinktinė, iš viso „apie 50 vyrų“ (kartu su 
atskiromis kuopomis ir būriais), savo pareigą įvykdė. Apsaugojo miestelį nuo 
sunaikinimo ir žudynių, išsaugojo jo žmones ir valstybės turtą, padėjo išvalyti 
miestelį ir apylinkes nuo okupantų ir jų tarnų. Sukilėliai, kaip rašo kpt. E. Pet-
rauskas, „...išlaikė didelį sąmoningumo ir krašto meilės egzaminą“91.

Apibendrinant turimus duomenis apie Saldutiškio sukilėlių rinktin , ryškėja 
tikrai drąsi, pasiaukojanti jų veikla. Nors tokiu, kartais ir epizodiniu, pasiprie-
šinimu, „atsigavus“ po gėdingo nusilenkimo sovietiniams okupantams 1940 m., 
prisidėta prie bendro lietuvių tautos sukilimo. Ginklų, patirties trūkumą pirmomis 
dienomis pakeitė begalinis troškimas išsilaisvinti iš sovietinių okupantų, jų prie-
vartinės valdžios, atlyginti už visas skriaudas ir kančias.

Kpt. E. Petrausko patriotiškuose prisiminimuose yra ir kai kurių net aki-
vaizdžių padidinimų, netikslumų. Saldutiškio rinktin  su aplinkiniais būriais, ga-
lėjo sudaryti 450–480 sukilėlių. Tai būtų  Saldutiškio – apie 250, Krivasalio būrio 
(Striška) – 15, Ginučių – apie 15, Linkmenų 70–100 (kuopos, su kariais), Kirdeikių 
(ltn. K. Gaižutis, A. Biliūnas) – apie 50, Šíškinių apie 20. Labanoro būrys, tikėtina, 
galėj s būti pavaldus Saldutiškio rinktinei – apie 60 sukilėlių. 

L. Vilutis rašo, esą Linkmenų kuopoje būryje buvus „maždaug 200 vyrų“92, 
tačiau daugiau tai patvirtinančių duomenų nežinoma. Tikriau (vad. A. Lunius) – 
apie 70, su kariais apie 100. Nuolatos atvykstant pasitraukusiems iš Raudonosios 
armijos lietuviams kariams, ypač į Saldutiškio štabą, sukilėlių skaičius galėjo 
ženkliai greitai padidėti, bet dalis karių ilgai neužsibūdavo – pasinaudoj  palan-
kiomis progomis, traukdavo į savo tėviškes. O galbūt priskaičiuojami ir aplinkinių 
tolimesnių kaimų būrių – Utenos rajono – sukilėliai  Iš viso – apie 150 sukilėlių  
apie 120 partizanų ir apie 30 karių. Kartu su Saldutiškio rinktine (tiktai miestelio) 
apie 250 (apie 1 3 sudarė kariai) su Kirdeikių būriu visuose veikė apie 300 suki-
lėlių  per 200 partizanų, apie 100 iš surusintos, politizuotos Lietuvos kariuomenės 
pasitraukusių karių. Saldutiškis ir Kirdeikiai priklausė Utenos apskričiai, dabar – 
Utenos rajonui.

Saldutiškio sukilėlių rinktinė veikė iki 1941 m. liepos 2 d. Sukilėlis A. Aldu-
sevičius teigia, kad Krivasalio būrys gyvavo apie mėnesį. Sukilimas baigėsi liepos 
pradžioje. Gali būti, kad dalis buvusių sukilėlių partizanų vokiečių okupacinės 
valdžios buvo panaudoti (arba buvo įstoj  į policiją) suiminėti klaidžiojančius sovie-
tinius kareivius, ar besislapstančius, 1940–1941 m. kolaboravimu su sovietais pasi-
žymėjusius komunistus, komjaunuolius, aktyvistus, kaip vadinta – „valyti teritoriją“.

Ryžtingiausi vyrai, susibūr  didesniuose kaimuose, miesteliuose savarankiškai 
kilo vaduotis iš nekenčiamos, žiaurios sovietinių okupantų priespaudos. 

91 Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė...
92 Vilutis L. Likimo mozaika..., p. 72.
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Saldutiškio partizanų (sukilėlių) rinktinės sukilėliai kariai  
ir partizanai, žuv  kautynėse su rusiškais okupantais 

1. Eil. Petras Bieliauskas, Lietuvos kariuomenės (LK) pėstininkų 
pulkas (PP) , karys sukilėlis; Saldutiškio partizanų rinktinė (SPR), 
Linkmenų sukilėlių būrys. Žuvo 1941 06 25 Šilaikiškės–Antåprū-
dės miške, kautynėse su sov. okupantais. Palaidotas Linkmenų 
Marg(av)onių kapinėse, yra antkapinis kryžius93.

2. Jurgis Bimba, gyv. Pažemyje, Saldutiškio vlsč., Uenos apskr. Laba-
noro būrio sukilėlis partizanas. Sovietinių okupantų ar jų aktyvistų 
1941 07 13 (17)  1941 06 25 nužudytas (nušautas) Kaltanėnų 
vlsč. Antaliedės laukuose. Tiksli žūties vieta neaiški. Palaidotas, 
tikėtina, Labanoro Dvaro kapinėse, kapavietė nežinoma94.

3. Jonas Daugėla, g. 1909 m. Šventežerio vlsč., Seinÿ apskr., gyv. 
Stírnių k., Utenos apskr., dab. Molėtų r. Kunigas, Kaišiadorių 
vyskupijos Stirnių parapijos klebonas, administratorius, šaulys 
(jo dėka pastatyta Stirnių bažnyčia). Raudonarmiečių, sovietų 
auka. Sukilėlis, pasipriešin s bolševikų smurtui, 1941 06 27 (29) 
nušautas raudonarmiečių Paąžuõlių k., dab. Molėtų r. Jį suėmė 
besitraukianti raudonarmiečių kuopa ir varėsi miškan sušaudyti. 
Kun. J. Daugėla ištrūko, plaukė per Stirnių ežerą, jau buvo įsi-
kib s į salos žem , kai priešai nušovė. Taip kunigą J. Daugėlą 
Stirnių bažnyčios šventoriuje ir palaidojo, sugniaužusį žemių 
(žolės) saują95.

4. Andrius Gasiulis, 1941 m. sukilėlis. Žuvo 1941 06 26 kautynėse 
su raudonarmiečiais. Palaidotas Labanoro Dvaro kapinėse96.

5. Julius Gricius, Lietuvos kariuomenės karys, 1941 m. sukilėlis. 
Žuvo 1941 06 25 kautynėse su raudonarmiečiais ties Aukštasalės 
k., Saldutiškio vlsč., ten palaidotas, vėliau perkeltas į Labanoro 
Dvaro kapines, kapo vieta nežinoma97.

6. Eil. Jonas Grigas, LK karys sukilėlis; 
SPR Ginučių būrys. Žuvo, kartu su 
A. Matusevičiumi 1941 06 24–25 (26 ) 
Papiliakalnio k., dab. Ignalinos r., ne-
lygiose kautynėse, dviese, su okupantų 
13-os raudonarmiečių būriu. Palaido-
tas Ginučių kapinėse, dab. Ignalinos r., 
bend rame kape. ra medinis kryžius98.

7. Vladas Kindurys, g. 1892 (1897 ) m., ki-
l s iš Pelanių k., Kaltanėnų vlsč. 1941 m. 
rugpjūty (keršijant, lietuvių policininkų 
) nušautas apie 1,5 km nuo Saldutiškio99.

8. Jonas Kraujalis, g. 1911 m., gyv. Rožìlės 
vnk., Molėtų vlsč., Utenos apskr.; auka  
sukilėlis  Nužudytas raudonarmiečių 
1941 06 30 Molėtų–Labanoro kelyje netoli 
Stirnių k. Molėtų r. Palaidotas Stirnių 
kapinėse ( )100.

9. Eil. Lašinskas, LK karys sukilėlis; SPR. 
Žuvo 1941 06 26 prie Puškoriškių kai-

19 1 m. sukilimo 
Labanoro kuopos 
sukilėlis Andrius 
Gasiulis.  a. 
 dešimtmetis. VSA

93 Kindurys J. 615 AP. Iš karių anketų, Karys, 
1942 02 21, Nr. 9; Kur palaidoti kai kurie mūsų 
kariai ir partizanai...; LGG, t. 1..., p. 153; Linkmenų 
parapijos mirusiųjų metrika (LPMM), 1940–1951; 
Martinionis A. Prievarta ir smurtu, Vilnius, 1998, 
p. 299; Papildomas bei pataisomas išvežtųjų ir 
žuvusiųjų sąrašas (PPIŽS), Karys, 1942 02 14, Nr. 8; 
Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė...; 
Prunskis J. Lietuva bolševikų okupacijoje..., p. 155; 
Rašt ikis S. Lietuvos kariuomenės tragedija..., 
p. 225.

94 Ten pat, p. 142, 149.
95 Ten pat, p. 149.
96 LBAMM; LGG 1939–1941. Vilnius, 1999, t. 1, p. 278.
97 VSA.
98 Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai ir partizanai...; 
LLK  1941 m. tautos sukilimas...  Saldutiškio rinkt.  
Ginučių būrys; F. Ivanausko, K. Šumino atsimi-
nimai; Petrauskas E. Saldutiškio rinktinė prieš 
bolševikus, Karys, 1942 08 18-08 25, Nr. 30–31.

99 Vlado Kindurio, g. 1933 m. Pelanių k., gyv. Mė-
žionėliuose, liudijimas, VSA.

100 LGG, t. 1..., p. 449; Liekis A. LKP agonijos 
kronika..., p. 148.
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mo, kautynėse su sov. okupacinės Raudonosios armijos daliniu. 
Palaidotas Kaltanėnų kapinėse. Kapas užlaidotas, žinoma tik 
apytikrė vieta. 2004 m. pastatytas bendras kryžius101.

10. Albertas Matusevičius, 1941 m. sukilėlis partizanas; SPR Ginučių 
būrys. Žuvo kartu su J. Grigu 1941 06 24–25 (26 ) Papiliakalnio 
k., dviese susikovus su trylikos raudonarmiečių būriu. Palaidotas 
Ginučių kapinėse, yra laikinas kryžius102.

11. Eil. Juozas (Antanas ) Parulis, Juozo (Martyno ), g. 1918 m. Genių 
k., Alytaus vlsč., LK  RA 615 AP, karys sukilėlis; SPR, Linkmenų 
sukilėlių būrys. Žuvo 1941 06 29 prie Pažiezdrio k., dab. Ignalinos 
r., būrio kautynėse su rusiškųjų okupantų raudonarmiečių dali-
niais, važiavusiais Utenos–Kaltanėnų keliu. Palaidotas Linkmenų 
Marg(av)onių kapinėse, bendrame sukilėlių kape, yra kryžius103.

12. Kpt. Juozas Puknys, g. 1909 11 03 Griežionysê, Žema¤tkiemio vlsč., 
Ukmergės apskr. 1930 m. baigė PLP Karo mokyklos II laidą, 
paskirtas į 1 PP pulką Ukmergėje; pulko 
adjutantas (1935 m.); 3 kulkosvaidžių 
kp. br. vadas (1936 m.); kapitono laips-
nis (1937 m.); 1939 m. baigė Vytauto 
Didžiojo karo mokyklos Generalinio št. 
sk. – tapo gen. štabo karininku, LK Pi-
lėnų kun. Marg(ir)io 6 PP št. virš., 
1 DLK Gedimino PP gen. št.  RA VPM; 
karys sukilėlis, būrio vadas, LAF narys. 
Žuvo 1941 06 25 Labanoro girioje, netoli 
Aukštasalės k., karių sukilėlių būriui 
susikovus su raudonarmiečių daliniu. 
Buvo ten pat palaidotas. 1941 m. liepos 
29 d. kpt. J. Puknio kūnas perlaidotas 
į Lyduokių (Ukmergės r.) kapines104.

13  Adomas Švogžlys, g. 1886 (5 ), gyv. 
Kal tanėnų vlsč., Švnč. apskr. 1941 m. 
sukilėlis partizanas; SPR Linkmenų su-
kilėlių būrys. Birželio 29 d. ėjusį į žval-
gybą Salų k., Saldutiškio vlsč., sukilėlį 
A. Švogžlį užpuolė šeši raudonarmiečiai 
ir subadė durtuvais. Palaidotas Linkmenų 
parapijos II kapinėse, bendrame šeimos 
kape, yra paminklas, užrašyti vardas, 
pavardė105.

14. Eil. Stasys Talkačiauskas, g. 1920 m., LK 
karys sukilėlis; SPR Linkmenų sukilėlių 
būrys. Žuvo 1941 06 29 prie Pažiezdrio k., 
dab. Ignalinos r., būrio kautynėse su 
okupantų raudonarmiečių daliniais, va-
žiavusiais Utenos–Kaltanėnų keliu. Palai-
dotas Linkmenų Marg(av)onių kapinėse, 
bendrame sukilėlių kape, yra kryžius106.

15. Eil. Antanas Vaicekonis, g. 1920 m., LK  
RA 615 AP, karys sukilėlis; SPR Link-
menų sukilėlių būrys. Žuvo 1941 06 29 

101 Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai ir partizanai...; 
LGG, t. 1..., p. 482; Petrauskas E. Saldutiškio 
partizanų rinktinė prieš bolševikus...

102 Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai ir partiza-
nai...; LLK  1941 m. tautos sukilimas  Švenčionių 
apskr.  F. Ivanausko, K. Šumino atsiminimai...; 
Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė... 
Karys, Nr. 31.

103 Kindurys J. 615 AP. Iš karių anketų, Karys, 
1942 02 21, Nr. 9; Kur palaidoti kai kurie mūsų 
kariai ir partizanai...; LGG, t. 1. p. 621; LPMM; 
Martinionis A. Prievarta ir smurtu..., p. 325; 
PPIŽS, Karys, 1942 02 14, Nr. 8; Petrauskas E. 
Saldutiškio partizanų rinktinė..., Karys, 1942 07 25, 
Nr. 31; Prunskis J. Lietuva bolševikų okupaci-
joje..., p. 201; Raštikis S. Lietuvos kariuomenės 
tragedija..., p. 226.

104 Globys K. Kaip žuvo gen. št. kpt. J. Puknys, 
Karys, 1942, Nr. 6; Gražiūnas A. Lietuva dviejų 
okupacijų replėse 19 0–19 , Vilnius, 1996, p. 81–82; 
Kačergius V. Kariai Labanoro apylinkėje, Karys, 
1942 01 24, Nr. 5-6; Karevičiūtė P. Prisiminimai 
apie Juozą Puknį, Trimitas, 2003, vasaris, Nr. 2; 
Lietuviai kariai, žuv  kautynėse su bolševikais 
šio karo pradžioje, Naujoji Lietuva, 1941 11 08, 
Nr. 113; LGG, t. 1..., p. 671; LKK, t. 1, p. 141, 267, 
330; MAB, MB , f. 165-920, p. 2; Martinionis A. 
Prievarta ir smurtu..., p. 328; Prunskis J. Lietuva 
bolševikų okupacijoje, Čikaga, 1979, p. 207; Žuvusieji 
kariai arba bolševikų nužudytieji pirmomis karo 
dienomis, Karys, 1942 01 17, nr. 4.

105 Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai ir partizanai...; 
Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė prieš 
bolševikus..., Karys, 1942 07 25, Nr. 31; 1941 m. tau-
tos sukilimas  Švenčionių apskr., VSA, 1989–2002.

106 Kindurys J. 615 AP. Iš karių anketų, Karys, 
1942 02 21, Nr. 9; Kur palaidoti kai kurie mūsų 
kariai ir partizanai...; LGG, t. 1 p. 832; LPMM; 
Martinionis A. Prievarta ir smurtu..., p. 338; 
PPIŽS, 1942 02 14, Nr. 8; Petrauskas E. Saldu-
tiškio partizanų rinktinė prieš bolševikus..., Karys, 
1942 07 25, Nr. 31; Prunskis J. Lietuva bolševikų 
okupacijoje..., p. 223; Raštikis S. Lietuvos kariuo-
menės tragedija..., p. 226.
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Karių, 19 1 m. tautos sukilimo Saldutiškio rinktinės Linkmenų būrio sukilėlių Petro Bieliausko, 
Juozo (Antano ) Parulio, Stasio Talkačiausko, Antano Vaicekonio kapai ir kryžiai. Linkmenų 
„Marg(av)onių“ kapinės, 2005 m. V. Striužo nuotr. VSA

Saldutiškio sukilėlių 
(partizanų) rinktinės 
išsidėstymas prieš 
besitraukiančius 
bolševikus (atsp. 
iš Kario, 19 2 07 18,  
nr. 0)
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prie Pažiezdrio k., dab. Ignalinos r., būrio kautynėse su rus. 
okupantų raudonarmiečių daliniais, važiavusiais Utenos–Kaltanėnų 
keliu. Palaidotas Linkmenų Marg(av)onių kapinėse, bendrame 
sukilėlių kape, yra kryžius107.

16. Psk. Bronius Želnys (Žebrys ), kil s iš Ka»sakiškio , Pånevėžio  
apskr. LK karys sukilėlis; SPR Linkmenų sukilėlių būrys. Žuvo 
1941 06 25 kautynėse su rusų okupacinės armijos daliniu, tiksliau 
neaiškioje vietoje  vienur, teigiama, prie Kirdeikių, kitur – prie 
Kaltanėnų. Palaidotas Kaltanėnų kapinėse, kapas vėliau užlaido-
tas. 2004 m. pastatytas bendras kryžius Pastaba  dar rašoma ir 
kitokia pavardė – psk. Bronius Žebrys 108.

17. Nežinomas LK karys sukilėlis; SPR. Žuvo 1941 06 26 prie Puš-
koriškių kaimo, kautynėse su rus. okupacinės Raudon. armijos 
daliniu. Kitur nurodoma žūties vieta – prie Kuklių k. Palaidotas 
Kaltanėnų kapinėse, kapas užlaidotas, žinoma tik apytikrė vieta. 
2004 m. pastatytas bendras kryžius 109.

Linkmenų, Kaltanėnų, Ginučių, Labanoro kautynėse su sovietiniais okupantais 
žuvo 15 sukilėlių  10 karių (1 kapitonas, 1 puskarininkis, 7 eiliniai, 1 nežinomas 
karys), 5 partizanai ir 2 aukos. Labiausiai pasipriešinta smurtaujantiems rusų oku-
pantams, kautasi Saldutiškio, Linkmenų, Labanoro vietovėse, prie pagrindinių kelių.

Partizaninis karas  1944–1954 metų Saldutiškio  
valsčiaus įvykių apžvalga
Rytų Lietuvoje pasipriešinimo bolševikiniams okupantams ginkluotus atskirus 

partizanų būrius sujungė Lietuvos laisvės armijos (sutrumpintai LLA) jungtinė 
Tigro rinktinė, įkurta 1944 m. spalį. Pirmasis vadas – Leonas Vilutis-Arūnas, Biti-
nėlis, Deimantas. Jis 1944 m. iš LLA vadovybės gavo įsakymą praslinkus frontui 
grįžti į gimtąjį kraštą ir įkurti Vanagų rinktin . Saldutiškio valsčiuje L. Vilutis 
rado pirmuosius partizanų būrius. 1944 m. spalio 22 d. LLA Tigro rinktinės vado 
Arūno įsakymu Nr. 1. buvo sudarytas rinktinės štabas. Paskirti pareigūnai  štabo 
viršininkas Jeronimas Bulka-Deimantas, Operatyvinio skyriaus viršininkas ats. 
ltn. Jonas Kiela-Titnagas110, Žvalgybos 
sk. viršininkas Adolfas Kuryla-Žėrutis, 
Mobilizacinio sk. viršininkas – Granitas, 
Tiekimo ir Ūkio skyrių viršininkas – 
Antanas Murmulis-Lokys, Smiltainis, 
Ryšių sk. viršininkas – stud. Žvirgž-
das, Karo tribunolo pirmininkas – kun. 
Petras Liutkus-Juodasis Petras. Kitais 
vado įsakymais besislapstantys vyrai su-
skirstyti būriais, kuopomis, batalionais. 
Vado 1944 10 25 įsakymu Nr. 2 rinktinės 
vado pirmuoju pavaduotoju paskirtas 
ltn. Jurgis Dasčinskas-Dobilas, antruoju 
pavaduotoju ats. ltn. Jonas Kiela-Titna-
gas, štabo viršininku geologijos inžinie-
rius ats. ltn. Vladas Vaškevičius-Kirvis 

107 Kindurys J. 615 AP. Iš karių anketų...; LGG, 
t. 1, p. 867; Petrauskas E. Saldutiškio partizanų 
rinktinė prieš bolševikus..., Karys, 1942 07 25, 
Nr. 31; Raštikis S. Lietuvos kariuomenės tragedi-
ja.., p. 226; Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai ir 
partizanai...; Martinionis A. Prievarta ir smurtu..., 
p. 340; PPIŽS, Karys, 1942 02 14, Nr. 8; Prunskis J. 
Lietuva bolševikų okupacijoje..., p. 228.

108 LGG, t. 1, p. 940; LLK  1941 m. sukilimas  Šven-
čionių apskr.  Kaltanėnų vlsč.  Genės Rastenienės 
(Kretuonys) ats., VSA; Martinionis A. Prievarta 
ir smurtu..., p. 344; Petrauskas E. Saldutiškio 
partizanų rinktinė...; Kur palaidoti kai kurie mūsų 
kariai ir partizanai...
 Tiksli kapo vieta nežinoma.

109 Kur palaidoti kai kurie mūsų kariai ir partiza-
nai...; Petrauskas E. Saldutiškio partizanų rinktinė 
prieš bolševikus...

110 L A, f. K-8, ap. 2, saug. vnt. 3; Lietuvos kariuomenės 
karininkai 1918–195  m., Vilnius, 2004, t. 4, p. 219.
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(kitais duomenimis, Vladas Vaitkevičius-Gaidukas, Kirvis ), 
pirmojo bataliono vadu Mykolas Vilutis-Klevas, Operatyvinio 
skyriaus viršininku kpt. Antanas ( ) Budrys111.

Tigro rinktinė pirmaisiais savo veiklos mėnesiais efek-
tyviai vadovavo partizaninei veiklai, kovai prieš žiaurų ir 
prievartinį sovietų valdžios brukimą, represijas. Didžiulis entu-
ziazmas – prisaikdinta ir priimta į LLA narius per 600 Šven-
čionių apskrities ir dalies Utenos apskrities kovotojų112.

 m  liepos mėn  Bronius Zinkevičius-Kalvis, Artojas 
Saldutiškio vlsč. sukūrė vieną pirmųjų partizanų būrių. Būrys 
veikė Šarkių k. apylinkėse112a.

 m  ruden  (rugpjūčio rugsėjo mėn ) susikūrė Kazio 
Lašinsko-Liūto partizanų būrys, veik s, kovoj s Švenčionių 
apskrities Kaltanėnų valsčiuje; Antaliedės miškuose – Laba-
noro girioje, iš dalies – Linkmenų ir Saldutiškio pietinėse 
dalyse. Būrys pavaldus LLA Tigro rinktinei, kuri vėliau, 
nuo 1945 rudens, priklausė 3-iajai Vytauto apygardai. Vadas – buv s Kaltanėnų 
policijos vachmistras Kazys Lašinskas-Liūtas, apie 40 metų, kil s iš Lamėsto k., 
Saldutiškio vlsč., žuv s 1946 m.113

 m  lapkritis  Partizanų bataliono vadas M. Vilutis-Klevas, sutik s Jova-
raučiškių kaime Saldutiškio valsčiaus partorgą Cibulskį, paklausė, kuo jis galėtų 
veiksmingai padėti lietuviškam pogrindžiui. Cibulskis atsakė, kuo galėsiąs padėsiąs. 
Klevas pasiūl s likviduoti Saldutiškio KGB majorą. Partorgas Cibulskis užduotį 
įvykdė  girtavo, namine vaišinosi su kagėbistu, ėmė abu demonstruoti savo automa-
tus, o pastarajam stipriai prisivaišinus, pakreipė automatą, spėjama – ir paspaudė 
gaiduką, kad į majoro krūtin  supylė visą seriją šovinių114.

 m  lapkričio antroje pusėje pirmosios Tigro rinktinės partizanų kau-
tynės su Saldutiškio vlsč. stribais ir aktyvistais, vėliau pagalbon atvažiavusiais ir 
enkavėdistais ant Ginučių piliakalnio, 
kitais duomenimis – ant Samaniškių 
kalno. Mūšiui vadovavo ats. ltn. Jonas 
Gimžauskas-Beržas. Kovėsi Mykolo Pa-
lepšio-Tarzano, Balio Žilėno-Naro bū-
riai. Šiose kautynėse sunkiai sužeista 
partizanų ryšininkė Verutė Pelanytė
Kregždutė vežama ligoninėn mirė. Tei-
giama, priešai turėjo nemažai žuvusių 
ir sužeistų115.

 m  gruodžio  d  Sal-
dutiškio vlsč. Šiliniškių vnk. NKVD 
kariuomenė sudegino Kristupo Valiu-
ko, Vlado Gaižučio, Juozo Kindurio, 
Silvos Žigo, Juozo Gaižučio sodybas. 
Nušovė Kazio Gaižučio sūnus Juoz  
ir Adol  Gaižučius, Vlado Gaižučio 

LLA Tigro rinktinės 
įkūrėjas, pirmasis jos 
vadas Leonas Vilutis- 
Arūnas, Bitinėlis. 
LKKAS archyvas

111 LKK, 1918–1953. Vilnius, 2002, t. 2, p. 223 (nuo-
roda spėtina); Natalijos Rusteikienės, g. 1925 m. 
Šnieriškių k., atsiminimai, VSA.

112 Vilutis L. Likimo mozaika, Kaunas, 1992, p. 114–
130; Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų 
srities 3-oji Vytauto apygarda (1945–1952 m.), LKA, 
Kaunas, 1996, t. 16., p. 7.

112a Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; K. 
Zinkevičiaus (brolio) atsiminimai; LKK, 1918–1953 
m. Vilnius, 2008, t. 8, p. 312; Utenos laisvės kovų 
muziejaus duomenys, interneto prieiga  https
www.facebook.com utenoslaisveskovumuziejus . 
Naudotasi 2016 12 22.

113 Liūto būrio partizano Alberto Dailydės-Liedžio, 
g. 1923 m. Te»pežio k., Kaltanėnų vlsč., gyv. 
Švenčionėliuose, atsiminimai. 1992 m. užrašė 
Valdas Striužas, VSA.

114 V i l u t i s  L. Likimo mozaika, Kaunas, 1992, 
p. 134–135.

115 Vilutis L. Likimo mozaika, p. 131–132; E. Juršė-
naitės, gyv. Vilniuje, atsiminimai. Užrašė Leokadija 
Sinkevičienė, gyv. Švenčionyse, 1993 m., VSA.
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sūnų Bernard  Gaižut . Paliko sveikus 
tik malūnininko Valiuko trobesius, mat 
jis, baudėjų spaudžiamas, atpažino nu-
šautus kaimynus116.

 m  gruodžio mėnes  į Šven-
čionių apskrities miškus nusileido Rôt-
prūsiuose apmokyti desantininkai  Adol-
fas Grigonis-Paberžis, Leonardas Basys-
Putinas, Julius Saulis-Rakštelis, Vladas 
Kliukas-Ožys, Antanas Bilkis-Kavars-
kas, Juozas Šilininkas (Šilinikas )-Pa-
pinigis, Bronius Lapėnas-Miškinis, kiti, 
kil  daugiausia iš Švenčionių apskrities. 
Vokiečiai tikėjosi juos panaudoti diversi-
jai prieš sovietų infrastruktūrą, pajėgas, 
transportą, ryšius, tačiau desantininkai 
rado sukurtą partizanų struktūrą, įsi-
traukė į partizaninį karą, vadovavo 
būriams. Kasami, įrengiami bunkeriai-
slėptuvės... tarsi poziciniam karui.

 m  gruodžio  d  Saldutiškio valsčiuje partizanai buvo įspėti, kad 
į Linkmenis atvyk s NKVD dalinys vykdo kratas, atiminėja maisto produktus ir 
ketina traukti Mine¤škiemio, Kirdeikių ir kitų kaimų kryptimi. Netoli Derviniš-
kės k., prie Obelÿ kalno, 12 šio kaimo vyrų apšaudė NKVD gurguol , priversdami 
priešus sugulti. Atskubėjus paramai iš aplinkinių vietovių, sutelkta 12 kulkosvai-
džių ugnimi Mykolo Vilučio-Klevo partizanų kuopai pavyko atmušti enkavėdistų 
puolimą ir priversti juos trauktis. Nukautas 1 kareivis. Partizanai atsitraukė. Kitos 
dienos NKVD baudžiamoji ekspedicija prieš Derviniškes nesėkminga – kaimas 
lik s beveik tuščias117.

 m  sausio  d  Kautynėse su enkavėdistais Lankõs kalne, tarp Šiš-
kinių ir Mineiškiemio kaimų, žuvo partizanų kuopos (bataliono) vadas Mykolas 
Vilutis Klevas118.

 m  sausio  d  Apolinaro Juršio-Vytenio kuopos partizanai kelyje į 
Obelÿ Rågo k., Saldutiškio vlsč., surengė pasalą 30 stribų būriui iš Kaltanėnų, 
vykusiam „gelbėti“ kaimo. Priešo nuostoliai nenustatyti119.

 m  vasario  d  Saldutiškio vlsč. Kìmėšio k. kareiviai nušovė Meč  
Skursk  Kaz  Samson  iš Kemėšio k. 
ir jo svainį Petr  Ubon  iš Sålako 
vlsč. Tolimėnų k. Dokumentuose en-
kavėdistai užrašė likvidav  Krinicko 
būrio partizanus, bet iš tiesų vyrai 
tik slapstėsi rūsyje, kur ir buvo už-
pulti. Kapinėse leido laidoti tik Kazį 
Samsoną, mat žuvusiojo sesuo Liuda 
pripažino brolį120.

LLA Tigro rinktinės kuopos (bataliono) vado 
Mykolo Vilučio-Klevo kapas. V. Striužo nuotr. 
201  m.

116 Abarius L. LP Vytauto apygardos 5-os Lokio rinktinės 
Erškėčio kuopos istorija, 2004, p. 63.

117 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 258; 
Vilutis L. Likimo mozaika, Kaunas, 1992.

118 Vilutis L. Likimo mozaika, p. 141–142.
119 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 258.
120 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė 1944–1951 m. Su-
darytojas Laimonas Abarius. Utena, 2010, p. 45; 
L. Abarius, LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinktinės 
Erškėčio kuopos istorija, 2004, p. 70.
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 m  vasario  d  Vytauto apygardos štabas išleido instrukciją Nr. 19 
dėl Vanagų rėmimo komitetų kūrimo. Jų paskirtis – teikti miškiniams maistą, 
rasti patikimus žmones apsigyvenimui, išaiškinti sąjūdžiui priešiškus gyventojus, 
pas kuriuos galima vykdyti rekvizicijas121.

 m  kovo  d  NKVD užverbuotas partizanas (agentūrinis slapyvardis 
„Šarovas“) išdavė partizanų stovyklą Labanoro girioje. Išžvalg  (net lėktuvu) Tigro 
rinktinės pagrindines stovyklas, priešai puolė Antano Krinicko-Romelio ir Apolinaro 
Juršio-Vytenio būrių gynybinius bunkerius Labanoro girioje, netoli Vasiuliškės ir 
Kiauneliškio kaimų, dab. Švenčionių r. Tai stambiausios partizanų kautynės Aukš-
taitijoje ir vienos didžiausių Lietuvoje. Trukusios net tris paras – kovo 11–13(14) d. 
Pirmiausia priešų apsuptas Kauno bunkeris. Apie 40 partizanų pasitraukė, pasiliku-
sieji 15–20 bunkeryje kovėsi visą dieną, gyvieji, septyniese, susisprogdino. Margio 
bunkeryje Apolinaro Juršio-Vytenio vyrai buvo labai gerai įsitvirtin , bunkerio viršų 
dengė 1 m storio žemių, velėnų sluoksnis, įrengtos šaudymo angos, aplinkui iškasti 
išsišakojantys apkasų grioviai. Apsuptiems partizanams pagalbon iš Tigro rinktinės 
štabo bunkerių atžygiavo dvi kuopos, apie 300 partizanų, stovyklavusių prie Lu-
knõs upelio. Kuopų vadai  1-os kuopos vadas Jonas Kimštas-Dobilas, 2-ai kuopai 
vadovavo Vincas Žaliaduonis-Rokas. Iš užnugario atakavo enkavėdistus, kareivius, 
pralaužė apsupties žiedą, bet priėj  Margio bunkerį nesugebėjo išlaisvinti, išvesti 
Vytenio būrio. Būrio vadas nusprendė toliau gintis. Visas Vytenio būrys – apie 
50 partizanų žuvo. Žuvo Tigro rinktinės buv s štabo viršininkas Vladas Vaškevi-
čius-Kirvis (kitais duomenimis, Vladas Vaitkevičius-Gaidukas, Kirvis ), būrio vadas 
A. Juršys-Vytenis. Iš viso žuvo iki 70 partizanų (priešų ataskaitose – 83 nukauti 
partizanai), 2 suimti. Manoma, kad priešai priskaičiavo tomis dienomis jų nužudytų 
besislapstančių nuo šaukimo sovietų kariuomenėn ar kitaip jiems įtartinų ir apie 
10 aplinkinių kaimų gyventojų. Enkavėdistai apgaulingai rašo, kad jų žuvo tiktai 
4, dar keli sužeisti. Nepatvirtintais duomenimis, žuvo per 200 priešo kareivių. Apie 
tai pasakoja gretimų kaimų gyventojai-liudytojai, vež  žuvusiuosius iš bunkerių iki 
siauruko geležinkelio stotelės. Neatsitiktinai tuo laiku Švenčionėliuose ir Cirkliš-
kyje (prie Švenčionių) palaidota keli šimtai sovietinių kareivių, vėliau pavadintų 
žuvusiaisiais Antrajame pasauliniame kare, fronte. NKVD ataskaitose registruoti 
faktai. Po kautynių paimta  7 kulkosvaidžiai, 7 automatai, 48 šautuvai, 2 revolve-
riai, 6 tūkst. šovinių, 2 radijo imtuvai, 1 rašomoji mašinėlė, 1 lietuviška trispalvė 
vėliava122. Ši mūšio vieta – abu bunkeriai įtraukti į kultūros vertybių registrą123.

 m  birželio  d  Antano Krinicko-Romelio partizanų būrys puolė Sal-
dutiškį, sunaikino valsčiaus dokumentus, išdaužė valsčiaus raštin , stotyje sudaužė 
telefono aparatus ir nutraukė laidus, iš parduotuvės ir paruošų sandėlio rekvizavo 
5 436 rb., ir 50 000 rb obligacijomis. Maisto produktų  1,5 t. žirnių, 333 kg. avižų, 
44 kg saldainių ir cukraus, 35 kg miltų, 
1200 degtukų dėžučių ir kt. Paėmė 
atspaudų, kvitų knygelių124.

 m  birželio  d  Ginu-
čių apylinkėse, Saldutiškio vlsč., netoli 
Aµmajo ežero, prasidėjo penkias dienas 
truk s Rytų Lietuvos partizanų vadų 

121 LLA Vytauto apygardos štabo instrukcija Nr. 19, 
1946 12 25; Partizaninio karo kronika. Lietuvos 
partizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė..., 
p. 67–68.

122 L A, f. 3, ap. 4, t. 1, l. 90–136; Utenos apskr. 
UO NKVD b. 6, eil. nr. 3.

123 VSA.
124 Kasparas K. Lietuvos karas, Kaunas, 1999, p. 407; 
Starkauskas J. Stribai, Vilnius, 2001, p. 339.
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Lokio rinktinės Erškėčio kuopos ir Laisvės kuopos partizanai. 19 9 m. vasara.  
L. Abariaus archyvas
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suvažiavimas. Pirmininkavo kpt. Vincas Gumauskas-Gailius, dalyvavo LLA Tigro, 
LPS Sakalo rinktinių atstovai, Didžiosios Kovos apygardos vado Žalio Velnio 
įgaliotinė Aldona Paulavičiūtė-Indyra. Nuspr sta steigti Geležinio Vilko rinktinės 
štabą. Šį sumanymą sužlugdė persekiojantys enkavėdistų daliniai – po savaitės 
prasidėj  NKVD dalinių puolimas ir vadų žūtys125.

 m  birželio mėn  Agento „Rybak“ duomenimis ieškota Romelio pava-
duotojo Antano Tarakavičiaus grupės partizanų. Pelkėse aplink Mindūnus (Molėtų 
vlsč.) įvykdyta karinė operacija, kurios metu nukautas partizanas Vyšniauskas ir 
suimtas Mykolas Lipeikis, g. 1916 m. Jį tardant išaiškinta, kad A. Tarakavičiaus 
slėptuvė yra Mindūnų k. pirtyje. Suradus minėtą slėptuv , į raginimus pasiduoti 
A. Tarakavičius neatsakė, jis pasidavė tik uždegus pirtį. Sulaikant pas jį rastas 
TT markės pistoletas126.

 m  birželio  d  Žičkÿ ir Kraujelių kaimų apylinkėse sovietų pasienio 
kariuomenės 12 pulko dalinys vykdė Romelio būrio partizanų paieškos operaciją. 
NKVD duomenimis, nušauti  partizanai, suimti 3  Jonas Kraujelis iš Vidùgirių k., 
Molėtų vlsč., Dodans (taip tekste. V. S. – Dūdėnas ) Antanas iš Mindūnų k. ir 
vokietis kulkosvaidininkas Jose  Richardas. Pastarasis sunkiai sužeistas, mirė po 
keleto valandų127. A. Krinicko-Romelio būrio partizano Simono Andreikėno-Pūgžlio 
pasakojimu, jie buvo apsistoj  prie Kraujelių k., Griniaus klojime  

„Ryte apie 10–11 val. sargybinis Pranas Žala-Lubinas iš antro posto pranešė, kad per 
rugių lauką atslenka kariuomenė. Buvo paskelbtas pavojus ir atidengta ugnis. Tuo momentu 
daug partizanų prausėsi prie ežero. Žuvo Antanas Sakalauskas, Rapolas Vyšniauskas 
(Mindūnų k.), Vytautas Rusteika (Vidugirio k.), Richardas (vokietis), A. Pakalnis, 
Kuliešius (iš Žičkų k.). Gyvus į nelaisv  paėmė  Joną Kraujelį (Vidugirių k.), Juozą 
Tarakavičių ir dar –5 partizanus, kurių pavardžių nebeprisimenu.“128

 m  liepos  d  Saldutiškio 
vlsč., prie Almajo ežero, kaudamiesi su 
enkavėdistais žuvo Geležinio Vilko rink-
tinės steigėjas ltn  Vincas Gumauskas
Gailius, būrio vadas Vincas Žilėnas
Zubras ir partizanas Albinas Guiga129.

 m  liepos  d  Saldutiškio 
valsčiuje, Mikuliškių pievose, užpuolus 
NKVD kareiviams žuvo partizanų būrio 
vadas Mykolas Palepšis Tarzanas ir 
ryšininkė Janina Grumbinaitė-Jasine
vičienė Rūtelė130.

 m  liepos  d  LLA vadovy-
bė išleido „ sakymą dėl apsisaugojimo 
nuo raudonųjų šnipų“. Gyventojams 
uždrausta uogauti, grybauti, riešutauti 
miškuose, kirsti bei išvežti mišką, eiti 
per mišką be kelio, nors tiesiai būtų 

125 L A, f. K-21, ap. 1, b. 60, l. 151. Žvalgybinė su-
vestinė nr. 185 apie padėtį Utenos operatyviniame 
sektoriuje; Partizaninio karo kronika. Lietuvos par-
tizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė..., p. 53; 
Abarius L. LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinktinės 
Erškėčio kuopos istorija, 2004, p. 82.

126 L A, f. K-21, ap. 1, b. 60, l. 151. Žvalgybinė 
suvestinė Nr. 185 apie padėtį Utenos operatyvi-
niame sektoriuje.

127 L A, f. K-21, ap. 1, b. 60, l. 71–72. Žvalgybinė 
suvestinė nr. 173 apie padėtį Utenos operatyvi-
niame sektoriuje.

128 Partizano Simono Andreikėno-Pūgžlio, g. 1927 m. 
Parašės k., Stirnių sen., Molėtų vlsč., gyv. Šven-
čionėliuose, atsiminimai. 1999 m., VSA.

129 L A, f. K-1, ap. 18, b. 61, p. 148–149; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto apygardos 
Lokio rinktinė..., p. 56.

130 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apygardos Lokio rinktinė 1944–1951 m. 
Sudarytojas L. Abarius, p. 57; Anelės Emilijos 
Palepšienės, g. 1915 m., atsiminimai, p. 2

131 L A, f. K-1, ap. 18, b. 63, p. 113; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto apygardos 
Lokio rinktinė..., p. 57.
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arčiau. Tėvai privalo prižiūrėti vaikus, kad jie nebėgiotų po mišką. sakymas 
užbaigiamas įspėjimu  „Pasiteisinimas nežinojimu nebus imamas dėmesin.“131

 m  birželio rugpjūčio  d  Utenos-Švenčionių apskričių sandūroje 
veikė Antano Krinicko-Romelio 120-ies partizanų kuopa. Saldutiškio valsčiuje kau-
tynėse su priešais ir per agentūrines operacijas žuvo daugiau kaip 30 ir suimta 
15 A. Krinicko-Romelio kuopos partizanų132.

 m  sausio  d  Saldutiškio vlsč. MGB aptiko Dučės būrio slėptuv -
bunkerį. Jame buv  12 partizanų laiku pastebėjo priešą ir pasiruošė gintis, bet 
aukų neišvengė. Kaudamiesi žuvo  partizanai  sužeistas 1 ir suimtas 1133.

 m  sausio  d  Po Prūsijos mūšio (1946 01 15 Želmeniškės (Prūsijos) k.) 
Erškėčio kuopa pasitraukė į Saldutiškio valsčių. Kas dieną keisdama stovyklavietes 
aplankė Mediníšk , Jači¿niškes, Maleckåžemį, pasiekė Kùktiškių vlsč. Stovyklaujant 
Ve¹slaviškės kaime, atėj  kuktiškiečiai pranešė, kad Erškėtį, Kaltą ir Juodalksnį nori 
matyti apygardos vadovybė. Maleckažemio kaime erškėtėnų laukė Jonas Kimštas-
Dobilas, Pranas Ivonis-Sakas ir J. Žilėnas-Stuobrys. J. Kimštas kalbėjo apie būtinyb  
organizuotis dėl nuolatinių okupantų puolimų. Paskyrė Erškėtį Zarasÿ apskrities 
Lokio rinktinės vadu, Juodalksnį – rezervinio būrio vadu, vadovauti „Skrajojančio 
būrio“ likučiams. Erškėčio pavaduotoju ir adjutantu, K. Kaladinskui pasiūlius, 
patvirtintas A. Skunčikas-Kaltas. Ryšius su apygardos štabu sutarta palaikyti per 
Steponą Grumbiną-Audrą arba per Kazio Balčiūno-Perkūno grup , kuri susitikdavo 
su apygardos štabo pareigūnais B. Zinkevičiumi-Artoju ir P. Ivoniu-Saku134.

 m  vasario  d  Saldutiškio vlsč. netoli Strokinių k. sugautas Kirdeikių 
krašto partizanų vadas Albertas Dudėnas-Daučius (Dučė). Uždarytas Saldutiškio 
stribynan, intensyviai tardomas pasakė apie pasipriešinimo organizaciją Kirdeikių 
krašte. Po pirmo tardymo kameroje rastas negyvas. Surašytas aktas, kad nusižudė 
(pasikorė), tačiau galėjo būti ir mirtinai primuštas135.

 m  vasario  d  Saldutiškio vlsč. Kirdeikių k. kartu su vadu Alber-
tu Dudėnu-Duče suimti partizanai  Jonas Veickus-Grikis, Algirdas Kaminskas ir 
Veronika Kaminskaitė (Dučės žmona). Per tardymą, iš partizanų išgavus žinias, 
MGB susekė ir nuginklavo partizanus – parašiutininkus Julių Saulį-Rakštelį ir 
Juozą Šiliniką-Papinigį136.

 m  vasario  d  Saldutiškio 
vlsč. Alžut¸nų k., Kazio Balčiūno na-
muose, Vytauto apygardos štabo nariai 
susitiko su Lokio ir Tigro rinktinių 
atstovais. Lokio rinktinei atstovavo 
Kaltas, o Tigro rinktinei – Juozas Kar-
la-Juodalksnis. Tartasi, kas vadovaus 
Kirdeikių, Kemėšio ir Ginučių apylinkių 
pogrindžiui po Daučiaus žūties. Galima 
prielaida, kad būtent šio susitikimo 
metu sutarta, kad šios apylinkės laikinai 
bus perduotos Lokio rinktinės žinion137.

 m  Gegužės liepos mėne
siais buvo atkurta Saldutiškio ir Tau-

132 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės-Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. (1945–1952), LKA, nr. 16, p. 55.

133 L A, f. 3, b. 23 1, l. 162; Abarius L. Lietuvos 
partizanų Šiaurės–Rytų sr. 3-ioji Vytauto apyg., 
LKA, nr. 16, p. 59.

134 L A, ap. 58, b. 41450 3, t. 1, p. 15-16; Partiza-
ninio karo kronika. Lietuvos partizanų VA Lokio 
rinktinė..., p. 67.

135 Abarius L. LP Vytauto apygardos 5-os Lokio 
rinktinės Erškėčio kuopos istorija, p. 64; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto apyg. 
Lokio rinktinė, p. 67.

136 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg., LKA, nr. 16, p. 59.

137 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinkt...., p. 67.

138 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. ..., LKA, nr. 16, p. 34.
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ragnų vlsč. partizanų organizacija. Iš likusių laisvėje partizanų sudarytos Liepos 
ir Ėgliaus kuopos138.

Saldutiškio vlsč. Labanoro girioje suformuota Klevo kuopa. Kuopos vadu 
tapo nuo Jono Kamarausko-Karijoto atsiskyr s Balys Guobys-Varpas (žuvo 1946 m. 
spalio mėn.). Kuopą sudarė Keršto būrys (vadas Juozas Buivydis-Grafas, pavaduo-
tojas A. Krinickas-Romelis), Varno, Tarzano, Kadagio būriai. Žuvus B. Guobiui-
Varpui, rinktinės vado įsakymu kuopos vadu paskirtas J. Buivydis-Grafas139. MGB 
operatyvinėse suvestinėse Liepos kuopa pagal kuopos vado slapyvardį vadinama 
Ėgliaus kuopa140.

 m  birželio mėn  Saldutiškio, Kaltanėnų valsčiuose veikė, kovėsi 1945 m. 
kovo mėn. susikūrusi Antano Bilkio-Kavarsko kuopa būrys (12 žmonių)141.

 m  birželio  d  Vytauto apygardos vado įsakymu nr. 9 (1946 06 30) 
Saldutiškio valsčius laikinai priskirtas Liūto rinktinei. Anksčiau jis buvo priskirtas 
Tigro rinktinei, kuri dėl ryšio problemų ir suprantamų priežasčių (didelio atstu-
mo) negalėjo užtikrinti vadovavimo. Saldutiškio vlsč. tuo metu dar veikė Romelio 
vadovaujama Klevo kuopa, tačiau dalis teritorijų (Ginučiai, Kirdeikiai, Ripaičiai, 
Šiliniškės, Mineiškiemis), kuriose veikė pora labiau grupių, negu būrių (Perkūno, 
Naro), liko be veiksmingo ir tvirto vadovavimo. Gailius ir Daučius (Alb. Dūdėnas) 
žuv , Karosas-Beržas išvažiav s. Ir čia, vadovaujantis mums nežinomu paskyrimo 
raštu, ėmėsi vadovauti Povilas Butrimas-Vaidila142.

 m  pavasar vasar  Šven-
čionių apskr. Saldutiškio vlsč. veikė, 
kovėsi Liūto rinktinei pavaldūs Klevo 
kuopos Kazio Lašinsko-Liūto, Juozo 
Deveikio-Beržo ir Petro Lipinsko-Ba-
ravyko būriai143.

 m  rugsėjo mėn  Labanoro 
girioje žuvo vienas aktyviausių Liūto 
rinktinės partizanų vadų, Liepos kuo-
pos vadas B  Guobys Varpas. Smarkiai 
nukentėjo Liepos kuopos Keršto būrys, 

Tigro rinktinės 
būrio vadas Petras 
Lipinskas-Baravykas 
prie Saldutiškio stribų 
būstinės rodo vietą, 
kur emgėbistai, stribai 
užkasdavo partizanus 
(čia rasti 
A. Krinicko-Romelio 
palaikai). Saldutiškis, 
199  m. VSA

139 L A, f. 3, b. 60 7, l. 4  (KGB) pažyma apie 
Šiaurės–Rytų Lietuvos sr. „banditines“ formuotes.

140 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. ..., nr. 16, p. 34.

141 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. ..., nr. 16, p. 59.

142 LAA.
143 L A, f. 3, b. 24 7, l. 137–138  Pranešimas 1946 10; 
Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. ..., nr. 16, p. 59; Petras 
Lipinskas-Baravykas, g. 1918 m. Paduobulºs k. 
Saldutiškio vlsč., Tigro rinktinės, vėliau – Liūto 
rinktinės, Klevo kuopos ( ) būrio vienas vadų. 
Susirg s 1947 m. spalio mėn. registravosi. VSA.
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vadovaujamas J. Buivydžio-Grafo (po Guobio-Varpo žūties paskirtas kuopos vadu). 
Gruodžio mėn. žuvo 4, suimtas vienas partizanas – Julius Lapinskas (Lipinskas ), 
buv s Labanoro kaimo tarybos pirmininkas. 1947 m. pradžioje net trys iš šešių 
Liūto kuopos būrių visiškai sunaikinti144.

 m  emvėdistai užverbavo slapyvardžiu Gaidelis draudimo agentą K. J. ( ), 
kuriam įsakė užmegzti ryšius su Vytauto apygardos vado Prano Zinkevičiaus-
Kalvio, Artojo ryšininkais. Spalio mėn. MGB gavo žinią, kad Artojas lankosi 
Saldutiškio vlsč., Sudalaukio k., girininko Petkevičiaus namuose.

 m  spalio  d  MGB (vidaus) kariuomenės kareiviams apsupus Petke-
vičiaus namus, Pranas Zinkevičius Artojas bandė pasitraukti, tačiau buvo nukau-
tas. Priešai pas jį rado apygardos štabo dokumentus ir apygardos žemėlapius145.

 m  gruodžio  d  Kuktiškių vlsč. žuvo Ąžuolo kuopos vadas (jis ir 
Zubrio būrio vadas) Balys Pelėda Zubrys  Tankas. Vietoj žuvusio B. Pelėdos-Zub-
rio būrio vadu paskirtas A. Krinickas-Romelis146.

 m  pabaigoje Liūto rinktinės veiklos rajone buvo įsikūr s Vytauto apy-
gardos štabas. Štabo bunkeriai buvo įrengti Saldutiškio, Kuktiškių, vėliau Debeikių 
ir Leliūnų vlsč. sankirtoje. Apygardos štabą saugojo tik Liūto rinktinės būriai.147

 m  gruodžio  d  Pas Saldutiškio MGB viršininką ltn. Vaičiulį gruo-
džio 21 d. atėjo J. Buivydžio-Grafo būrio ryšininkė Zosė Trinkūnaitė-Šešupė. Pasakė 
esanti siųsta partizanų susitarti dėl legalizacijos sąlygų. Kitą dieną ltn. Vaičiulis, 
lydimas stribų, susitiko su partizanais ir jiems pažadėjo laisv , jei sudės ginklus. 
Gruodžio 23 d. Saldutiškio MVD skyriuje registravosi Antanas Trinkūnas, Kajetonas 
Trinkūnas, Petras Čipinys ir Juozas Stundžia. Atidavė 4 šautuvus ir 94 šovinius148.

 m  gruodžio  d  Saldutiškio vlsč. MVD iš Juozo Pumpučio, Paukš-
tienės ir agento Šilo sužinojo, kad Naro būrio partizanai eis pas žmones valgyti 
Kūčių vakarienės. Prie miškinių artimųjų sodybų paliktos pasalos. Viename iš 
vienkiemių pastebėta 5 asmenų Naro grupė, kuri, šunų lojimo išgąsdinta, pa-
sinaudodama tamsa pabėgo. Emgėbistai persekiodami partizanus nukovė būrio 
vadą Kaz  Balčiūn Perkūn  iš Alžutėnų k. Jis dėvėjo uniformą su LLA ženklais, 
turėjo automatą, tris diskus su šoviniais. Partizanas Mykolas Balčiūnas-Titnagas, 
g. 1917 m., atsimena  

„Mes pakūčiavojome, išeinant motina sako  šunys loja, kažin ar ne skrebai  Atsakėm, kas 
čia duos skrebus tokiam ore. Buvo apie 9 val. vakaro, migla dangų uždengusi – tokia 
migla, kad nieko nesimato. Nuėjus gal kokius 10 metrų girdim – cypia šuva. Staiga 
pradėjo šaudyt, raketom viską nušviečia. 
Mes su broliu metėmės į skirtingas puses. 
Pasipylė kulkos kaip bitės, į mane mažiau, 
o brolio pusėn – daugiau. Brolis buvo 
labiau ginkluotas, jis atsišaudė, mane irgi 
vijosi, o bėgt reikėjo per arimus, gruodelis 
toks, ūkana, šerkšnas. iaip taip atsiplė-
šiau, išbėgau, ar brolis išbėgo – nežinojau. 
v. Kalėdų ryte brolį numetė Saldutiškyje. 

Netoli buvo NKVD mūrinis pastatas, išgu-

144 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės2Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg..., nr. 16, p. 36.

145 L A, f. 3, b. 12 4, l. 416  Pranešimas 1946 10; 
Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg..., nr. 16, p. 61.

146 L A, b. 4 3, b. 3, l. 136; Abarius L. Lietuvos 
partizanų Šiaurės–Rytų sr. 3-ioji Vytauto apyg., 
nr. 16, p. 38.

147 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. ..., LKA, nr. 16, p. 39.

148 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1802, p. 303; Partizaninio 
karo kronika, Lietuvos partizanų Vytauto apyg. 
Lokio rinktinė, p. 74.
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lėjo apie dvi savaites. Tada ne jį vieną nušovė, bent kelis. Kai aš registravausi, tai ėjau 
ir ėjau pas stribų viršininką Vaičiulį, prašydamas, kad brolį atiduotų. Jo žmona buvo 
labai gera, sakydavo man  „Eik, prašyk ir atiduos, aš prašysiu ir tu prašyk – atiduos.“ 
Ir šitaip man vieną dieną sako  „Ateik, galėsi pasiimt.“ Pavakariukais arklį pasiėmiau, 
parsivežėm brolį iš Kaušylienės žvyrduobių. Visas sumaitotas, už kojų dratas pririštas, 
buvo temptas. Buvo kažkur kažkam duryse pastatytas – visaip tyčiojosi. Per naktį palaikėm 
namuose (sušal s visas), grabą greitai padirbom. Buvo sakyta be jokių iškilmių palaidot, 
bet žmonės nugirdo, daug susirinko į laidotuves. Palaidojom brolį Kazimierą Alžutėnų 
kaimo kapinėse, o kitoj dienoj užgriuvo stribai, ką norėjo, tą ir pasiėmė.“149

 m  vasario  d  Saldutiškio valsčiaus Strokinių kaime pas Blažį sugautas 
Lokio rinktinės Vaidilos grupės Naro būrio vadas Balys Žilėnas-Naras. Suimamas 
nepasipriešino, nes eidamas susitikti su motina ginklo nesinešė. Suimtas ir Narą 
lydėj s partizanas Alfonsas Ruzgas150.

 m  Saldutiškio valsčiuje Juozas Bulka-Svajūnas sukūrė efektyvią 
ir plačią ryšininkų organizaciją. Iki pasitraukimo pogrindin (1948 10 22) ryšius su 
apygardos štabu ir Tigro rinktine kontroliavo pats J. Bulka ir jo motina M. Bul-
kienė-Daina. Saldutiškio krašte darbavosi veiklios ryšininkės – pusseserės Marytė 
Vasiulytė-Aguonėlė (suimta ir nuteista 1951 m.), Janina Vasiulytė-Kaladytė (mirė 
džiova 1952 m.)151.

 m  gegužės  d  Saldutiškio vlsč. Šiliniškių miške žuvo Erškėčio kuopos 
būrio vadas Povilas Butrimas Vaidila iš Jak¸nų kaimo ir Petras Šimkūnas Kla
jūnas iš Šeimaties kaimo. Kartu su juo buv  partizanai Laputė, Ūdras, Sakalas ir 
Lizdeika paupiu išbėgo iki Almajo ežero. Povilas, pirmasis iš trijų brolių Butrimų, 
atidavusių gyvyb  už Tėvynės laisv , vienintelis amžino poilsio atgulė pašventintoje 
kapinių žemėje. Iš partizanų ryšininkės Onos Butrimaitės-Laurinėnienės-Dainos, 
g. 1929 m. Jakėnų k., Sålako vlsč, gyv. Kaniūkuose, prisiminimų152

„Pradėjus retėti būriui, atsiskyrė ir mano brolis Vaidila, ėm s vadovauti dešimties par-
tizanų būriui. Sėkmingai peržiemoj  pas Lisauskus Ripelaukio kaime, pavasarį išsikėlė į 
bunkerį miške tarp Ginučių ir iliniškių. ia gyveno iki 19 7 m. gegužės 7 d., kada jie 
buvo išduoti ir bunkerį apsupo NKVD daliniai ir stribai. Jėgos buvo nelygios, partiza-
nai atsitraukdami šaudė, dauguma pabėgo. Žuvo mano brolis Povilas-Vaidila ir Petras 
inkūnas-Klajūnas. Jų kūnus paliko vietoje miške, kur juos surado ryšininkas ir visus 

negiliai užkasė. 
Apie brolio žūtį sužinojau atsitiktinai rytojaus dieną – gegužės 8-ąją. Nuvažiavau 

į Kaz tiškį, pas tetą, nes ten vyko v. Sta-
nislovo atlaidai. Išėj  iš bažnyčios būria-
vosi žmonės, praeidama pro šalį, išgirdau 
keturių jaunuolių pokalbį. Pasisveikin  jie 
pradėjo klausinėti viens kito, kas gero jų 
krašte. Vienas jaunuolis atsakė  „Ką čia 
gero dabar išgirsi. tai vakar pas mus, 
netoli Ginučių, miške susišaudė kareiviai 
su partizanais, žuvo du partizanai, vadas 

149 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vy-
tauto apyg. Lokio rinktinė, p. 75; Mykolo Balčiūno, 
g. 1919 m., atsiminimai, L. Abariaus archyvas (LAA).

150 L A, f. K-1, ap. 58, b. 36864 3, t. 1, p. 4; Parti-
zaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apyg. Lokio rinktinė, p. 77.

151 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė. 1944–1951 m., p. 13.

152 Partizanų ryšininkės Onos Butrimaitės-Laurinėnie-
nės-Dainos, g. 1929 m. Jakėnų k., Salako vlsč., gyv. 
Kaniūkuose, Dūkšto sen., atsiminimai, 1997 m., VSA.
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Vaidila ir kitas partizanas.“ Praėjus savaitei, partizanai per ryšininką Balį Grašį pranešė, 
kad brolis tikrai žuvo ir klausė, ar mes patys jį palaidosim, ar reikės laidoti partizanams  
Mama atsakė  „Mes patys palaidosim, aš būtinai parsivešiu savo sūnelį.“ Kaimynai davė 
pakinkytą arklį ir mama, pasiėmusi kartu jaunesnįjį brolį Stasiuką, kuriam buvo vos 
trylika metų, leidosi į kelion . Po to mama pasakojo  „Važiavau miško keliu iki Ginu-
čių kaimo, gegutė kukuodama skrido priešaky, tartum rodydama man kelią, ji tik viena 
suprato mano skausmą šioje juodžiausioj kelionėj, niekam kitam aš negalėjau pasiguosti. 
Slėpdama ašaras skubėjau greičiau susitikti su sūnumi. Ginučių kaime man s jau laukė 
žmogus, kuris turėjo parodyti, kur užkasti žuvusieji. Dar pavažiav  mišku jau be kelio, 
privažiavom kalnelyje du žemės kauburėlius. Tas žmogus man pasakė  „Aš nežinau, 
kuris yra jūsų sūnus“, bet mano širdies nuojauta man pasakė, kuriame kauburėlyje yra 
mano sūnus – ir neapvylė. Žem  atkasėm rankom, nes labai mažai jos buvo užpilta, 
tik pridengta nuo žvėrių, ant veido uždėta balta lininė skepetaitė, atidengiau veidą ir 
pamačiusi pasakiau, kad tai mano sūnus.“ 

Atvežtą į Jakėnų kaimą sūnų Julija Butrimienė laikinai paslėpė pas kaimyną 
Kazį Juodką, gyvenantį pamiškėje. Kazys Juodka su kaimynu Juozu Kinduriu 
padarė karstą ir nakčia pašarvojo pušynėly toliau nuo klojimo. Kitą dieną po 
apylinkes pasipyl  kareiviai darė kratą Butrimų namuose, durtuvais badė grin-
dis, lubas, stogą, ieškojo paslėpto žuvusiojo. Iškrat  namus, šukavo mišką ir tik 
per stebuklą nerado netoli keliuko pašarvoto Vaidilos, prie kurio budėjo broliai 
Bronius, Stasiukas. Kaimynai iškasė duob , kaimo mergaitės nupynė vainikus. 
Antanas Damošius su Petru Juodka pasikink  arklį prieblandoj nuvežė į kapines 
ir nakčia Vaidilą palaidojo Švedríškės kapinėse153.

 m  rugsėjo  d  Saldutiškio vlsč. Puziníškio k. MVD (MGB ) kovinė 
paieškos grupė sugavo nelegaliai gyvenusį Juodalksnio būrio ryšininką Vincą 
Kliuką, Edvardo Rukšėno namuose kareiviai surado miegantį ginkluotą Algirdą 
Lisauską iš Ripìlialaukio k. Jis buvo užverbuotas ir po dviejų savaičių paleistas. 
Priešams nėmaž nepasitarnavo, todėl po metų vėl suimtas ir nuteistas154.

 m  lapkričio  d  Saldutiškio vlsč. Puziniškio kaiman naktį iš lapkričio 14 
į 15 d. pas brolius Bronių ir Edvardą (vadinamą Admusiu) Rukšėnus užėjo 12 par-
tizanų. Pasiprašė, kad iškūrentų pirtį, nes jau seniai prausėsi. K. Bubulis užsiminė, 
kad rytoj išeisią į žiemojimo bunkerius. Su šeimininkais sutarė  pirmiau išsipraus 
šeimynos, o paskui perkurs pirtį ir miškiniams. Vakare, Rukšėnams grįžtant iš pir-
ties, sodybos pusėn pasipylė šūviai – pastebėj  sargybinį pradėjo šaudyti kareiviai. 
Erškėtėnai traukėsi, bet nežinodami priešo išsidėstymo, pataikė ant užsimaskavusio 
kulkosvaidininko. Trys vyrai krito pakalnėje, netoli Rukšėnų namų. Toliausiai, maž-
daug pus  kilometro, nubėgo Antanas Skunčikas-Kaltas, jo kūną surado šalia ežero, 
prie pušies. Aštuoni partizanai atsitraukė. Sunkiai sužeistą Praną Račinską išnešė 
Petras Cicėnas-Žalgiris. Lengviau sužeistas Adolfas Aidukas-Tarzanas. Žuvo  Lokio 
rinktinės ir Erškėčio kuopos vadas Kazi
mieras Kaladinskas Erškėtis  rinktinės 
adjutantas Antanas Skunčikas Kaltas, 
kulkosvaidininkas Kazimieras Bubu
lis Algimantas ir neseniai į būrį atėj s 

153 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė, p. 77–79; Onos Butri-
maitės-Laurinėnienės, g. 1929 m., atsiminimai. LAA.

154 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė, p. 81.
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Kazimieras Milašius Signalas, kil s iš 
Pratkūnų kaimo, Salako vlsč. Kareiviai 
nušovė ir atėjusį talkon Rukšėnų svainį 
Justin  Šilinik 155.

 m  gruodžio mėn  Jono Go-
dos sodyboje, Pagaigalės II k., Saldutiš-
kio vlsč., kautynėse su MGB operatyvi-
ne grupe žuvo Liepos kuopos ir Beržo 
būrio vadas Juozas Buivydis Gra as, 
partizanai Aleksas Giedraitis Genys  
Stasys Kunigėnas Vytenis156. Rinktinės 
vado įsakymu į šias pareigas paskirtas 
A. Krinickas-Romelis157.

 m  gegužės  d  Vytauto 
apygardos štabo instrukcijoje nr. 7 „Dėl 
lietuvių, besislapstančių nuo išvežimo“ 
rašoma  

„Nešioti ginklą gali tik tie išveng  išvežimo, 
kurie tvirtai apsisprend  kovoti. Nenorintys 
ir negalintys kovoti partizanų būryje, yra 
partizanų globojami. Atsisak  suteikti prie-
globstį tremtiniams, bus baudžiami dalies 
ar viso turto konfiskavimu. Kaip pavyzdį 
galima kokį bailį iš viso išvyt iš namų. 
Tremtinių turtas priklauso partizanams. 
Visus, prisidėjusius prie trėmimo naikinti 
be gailesčio.“158

 m  gegužės mėn  kautynėse 
partizanai nukovė Saldutiškio stribą P. J. Kavaliauską159.

 m  birželio  d  mažėjant partizanų Liūto rinktinės kuopose, prie Lo-
kio rinktinės buvo priskirtos teritorijos 
už Zarasų apskrities ribų – Saldutiškio 
valsčius160.

 m  Lokio rinktinėje pradė-
ti kurti Organizaciniai sektoriai (OS). 
Kiaunės rajone Saldutiškio valsčiuje 
ypatingai aktyviai brolių Antano ir Juo-
zo Bulkų pastangomis suorganizuotos 
devynios OS apylinkės161.

 m  birželio  d  MGB in-
formatorė „Pava“ nuplėšė raštelius nuo 
stulpų palei kelią Ripaičiai–Kirdeikiai. 
Tai – Vytauto apygardos vado įsakymai, 

Antkapinis paminklas Lokio rinktinės vadui 
Kazimierui Kaladinskui- arkai, jo adjutantui ir 
Erškėčio kuopos vadui Antanui Skunčikui- 
Kurmiui, Kuršiui, partizanams Kazimierui  
Bubuliui-Algimantui, Kazimierui Milašiui- 
Signalui. Paminklą 1990 m. pastatė (organizavo) 
Bronė Bubulytė-Kaselienė, Danutė Kaladinskaitė- 
irvienė, Emilija Skunčikaitė-Uždavinienė.  

Saldutiškis, V. Striužo nuotr. 2008 m.

155 LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinktinės 1944 01–
1949 01 01 operatyvinės žinios; Partizaninio karo 
kro  nika. Lietuvos partizanų Vytauto apyg. Lokio rink-
tinė..., p. 83–84; Abarius L. LP Vytauto apyg. 5-os 
Lokio rinkt. Erškėčio kuopos istorija, 2004, p. 110.

156 L A, f. 3, b. 20 125a, l. 190; Abarius L. Lietu-
vos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 3-ioji VA..., LKA, 
nr. 16, p. 40.

157 Ten pat, p. 40.
158 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1657, p. 286; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų VA Lokio rink-
tinė..., p. 90.

159 Anušauskas A., Kučinskas V. Lietuvos laisvės 
kovos, Vilnius, 1991, p. 79.

160 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 9.

161 Ten pat, p. 12.
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raginantys suteikti pastog  pabėgusiems nuo trėmimo ir kviečiantys priešintis 
sovietų valdžiai. „Pavos“ manymu, atsišaukimai spausdinti Šiškinių kaime pas 
Jurašien , kurios vyras ir sūnus suimti. Mat svečiuodamasi pas Jurašien , „Pava“ 
ant staltiesės įžvelgė spausdinimo mašinėlei būdingus atspaudus162.

 m  birželio mėn  vakaronėje suimtas Liūto rinktinės žvalgybos ir ryšių 
skyriaus viršininkas Jonas Buterliauskas-Tarzanas. Emgėbistams kankinant, Tarza-
nas išdavė Liūto rinktinės rėmėjų ir ryšininkų tinklą. Priešai suėmė 11 asmenų, 
sunaikino 10 slėptuvių-bunkerių163.

 m  birželio  d  MGB užklupo Liepos kuopos stovyklą. Emgėbistai 
aptiko Vytauto apygardos štabo dokumentus ir ryšio schemas. Už dokumentų 
saugojimą atsakingas A. Krinickas-Romelis, dėl savo griežtumo nemėgstamas 
kuopos vado pavaduotojo Dominyko Zaptoriaus, po šio įvykio apkaltintas ben-
dradarbiavimu su MGB ir vėliau be teismo sušaudytas164.

 m  birželio  d  Tragedija Saldutiškio valsčiaus Šnieriškių kaime. 
Būdami neblaivūs, tarpusavyje susišaudė Liūto rinktinės Klevo kuopos partizanai. 
Partizanas Cikas lengvai sužeidė Domininką Zaptorių-Tigrą ir sunkiai į vidurius – 
Juli  Kušeliausk Ramun . Kuopos vadas A. Krinickas paryčiui Ramunį nuvežė 
Švenčionių ligoninėn, bet operuojant partizanas mirė165.

 m  liepos  d  Saldutiškio vlsč. Kirdeikių k. sulaikytas buv s Erškėčio 
kuopos partizanas Justinas Kaminskas-Lakūnas. Iš jo paimtas automatas, pistoletas 
ir 90 šovinių166.

 m  liepos  d  suimtas su J. Kaminsku drauge vaikščioj s partizanas 
Algirdas Lisauskas iš Ripelialaukio kaimo167.

 m  rugpjūčio  d  MGB klastingai „pametė“ svarbius dokumentų 
paketus, kuriuose A. Krinickui-Romeliui nurodoma nušauti Zaptorių ir išvesti 
Liepos kuopą į legalizaciją. Partizanai 
(D. Zaptorius ir kt.) be teismo A  Kri
nick Romel  sušaudė. Panašiai vėliau 
buvo diskredituotas ir pats D. Zapto-
rius-Tigras. 1948–1949 m. jį pradėjo 
persekioti Liepos kuopos ir Ėgliaus 
būrio partizanai168.

 m  rugsėjo  d  Vytauto 
apygardos štabo įsakymu, Švenčionių 
apskrities Saldutiškio valsčiaus dalis 
perduota Lokio rinktinei. galiotiniu 
tvarkai palaikyti paskirtas Juozas Bul-
ka-Svajūnas169.

 m  rugsėjo  d  Utenos aps-
krities MGB skyrius, atlik s perimtos 
Klevo kuopos vado Romelio korespon-
dencijos grafologin  ekspertiz , nustatė, 
kad ryšininkas Svajūnas esąs Kirdeikių 
pašto darbuotojas Juozas Bulka. Numa-
tytos priemonės jo sulaikymui170.

162 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 91.

163 Karinių-čekistinių ir agentūrinių-operatyvinių prie-
monių planas. Lietuvos valstybinis visuomeninių 
organizacijų archyvas (LVVOA). Pažyma, f. 1771, 
ap. 52, b. 20, l. 173; Abarius L. Lietuvos partizanų 
Šiaurės-Rytų sr. 3-ioji Vytauto apyg. ..., nr. 16, p. 42.

164 L A, f. 3, b. 41 79, t. 1, l. 181; L. Abarius, 
Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 3-ioji Vytauto 
apyg. ..., LKA, nr. 16, p. 41–42.

165 Ten pat.
166 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinkt. 1944–1951 m., p. 92; 
Abarius L. LP Vytauto apygardos 5-os Lokio rinkt. 
Erškėčio kuopos istorija, 2004, p. 114.

167 Ten pat.
168 L A, f. 3, b. 41 79, t. 1, l. 181; Abarius L. Lietu-
vos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 3-ioji Vytauto apyg. 
(1945–1952 m.). LKA, nr. 16, p. 41–42.

169 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 93; Abarius L. 
LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinkt. Erškėčio kuopos 
istorija, p. 126.

170 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 93; Abarius L. 
LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinkt. Erškėčio kuopos 
istorija, p. 126.
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 m  rugsėjo  d  Ignalinos valsčiaus Ripelialaukio kaime Erškėčio kuo-
pos partizanai Petras Račinskas, Jonas Čičelis, Albertas Vytėnas ir Petras Cicėnas 
sušaudė Jul  Rūkait . Tai buvo dvejus metus tarp pareigos čekistams ir simpatijų 
partizanams laviravusi MGB agentė „Vanda“171.

 m  spalio  d  Dėl komandiruotės iškviestas į Vilnių ir sulaikytas 
Kirdeikių pašto darbuotojas Juozas Bulka, kil s iš Ripaičių kaimo. Tris dienas 
intensyviai tardomas, prisipažino buv s centriniu ryšininku tarp Vytauto apy-
gardos štabo ir Lokio, Liūto bei Tigro rinktinių. Išvardijo jam žinomus tarpinius 
ryšininkus ir ryšio punktus. Užverbuotas MGB agentu „Vincas“ ir paleistas172.

 m  spalio  d  J. Bulka kartu su broliu Antanu (partizanų bendra-
darbis slapyvardžiu Dainius) išėjo iš namų ir pradingo. Påkaso ežere rasta tuščia 
valtis, o ant kranto – brolių kailinukai. Veltui Kirdeikių vyrai kabliais ir kartimis 
maišė ežerą – skenduolių nerado173.

 m  spalio  d  Saldutiškio valsčiaus MGB viršininkas gavo J. Bul-
kos laišką, kuriame rašo, kad kartu su broliu nusiskandins ežere prie Kirdeikių. 
MGB įtarimai, kad broliai išėjo būrin, netrukus pasitvirtino. Spalio 27 d. gautas 
agentūrinis pranešimas, kad Bulkai pastebėti prie Baltìlės, vaikštantys kartu su 
V. Juozapavičiaus-Paparčio grupės vyrais174.

 m  Liūto rinktinės nuostoliai nebuvo tokie katastrofiški kaip 1946 m., 
tačiau žuvo daug vadų – nuo būrio vado iki rinktinės pareigūno175.

 m  lapkričio  d  Utenos MGB skyriaus suvestinėse užregistruoti 
67 partizanai, susibūr  į 8 būrius, iš jų 56 pavaldūs Liūto rinktinės štabui176. Kitais 
duomenimis  1948 m. vėlyvą rudenį Liūto rinktinė galėjo vienyti iki 100 aktyvių 
laisvės kovotojų177.

 m  sausio  d  Lokio rinktinės štabo įsakymu Nr. 2 sudaryta Laisvės 
kuopa iš Gedimino, K stučio ir Algirdo būrių. Nustatytos kuopos veiklos ribos  
Saldutiškio valsčiaus Vyžių, Ripelialaukio, Stripeikių, Strokinių ir artimesni kai-
mai. 1944–1945 m. Šiose apylinkėse veikė J. Šimkūno-Kadugio būrys, iš kurio 
1945 m. rudenį buvo lik s tik Vaclovas 
Mikalaičiukas-Sakalas. Kiek vėliau prie 
jo prisidėjo Juozas Stanėnas-Lizdeika. 
1946–1947 m. rinktinės štabas pripažino 
Sakalą esant Kadugio kuopos vadu, 
o kuopos nariais-legaliai gyvenančius, 
neginkluotus pogrindžio talkininkus. 
steigtos Laisvės kuopos vadu paskirtas 
Juozas Stanėnas-Lizdeika, pavaduoto-
ju – Antanas Bulka-Dainius178.

 m  Sušaudžius A. Kri-
nicką-Romelį, Liepos kuopai pradėjo 
vadovauti Dominykas Zaptorius-Tig-
ras. MGB per ryšininkus paskleidus 
gandą, kad Tigras dirba emgėbistams, 
Voveraičio būrio partizanai už akių 
nuteisė mirties bausme. 1949 04 22 

171 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vy tauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 93; LP Vy-
tauto apyg. 5-os Lokio rinkt. nuo 1944 01 iki 
1949 01 01 operatyvinės žinios.

172 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 94.

173 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 94; Abarius L. 
LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinkt. Erškėčio kuopos 
istorija, p. 126.

174 Ten pat.
175 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. (1945–1952 m.). LKA, nr. 16, 
p. 42.

176 L A, f. 3, b. 20  116, l. 72 (1948 10 pranešimas).
177 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji VA (1945–1952 m.). LKA, nr. 16, p. 42–43.

178 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vy-
tauto apyg. Lokio rinkt. 1944–1951 m., p. 97; 5-os 
Lokio rinkt. vado 1949 01 04 įsakymas Nr. 2; Par-
tizanas Vaclovas Mikalaičiukas-Sakalas, g. 1918 m. 
Šeimačio k., Tauragnų vlsč., Utenos apskr., VSA.
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Tauragnų vlsč., žuvus Erškėčio kuopos vadui, Liūto rinktinės rikiuotės skyriaus 
viršininkui Jonui Deveikiui-Lapui, Tigrą pradėjo persekioti ir Erškėčio kuopos 
kovotojai, Šnieriškių k. jam vos pasisekė pabėgti nuo buvusių bendražygių179.

 m  kovo  d  Lietuvos partizanų Karaliaus Mindaugo srities vado 
įsakymu Nr. 1 paskelbtos Gyventojų elgesio taisyklės, privalomos visiems Rytų 
Lietuvos srities gyventojams180.

 m  gegužės  d  Saldutiškio valsčiaus Gaivìnių k. ryšininkė Marytė 
Vasiulytė-Aguonėlė laiškelyje Antanui Bulkai-Dainiui rašė  

„Gal ir mane suims, išveš, bet nenusimenu, nes tai – už Tėvyn . Saldu už Tėvyn  nu-
mirti, kilnu už laisv  kentėti. Didvyri, būk tvirtas, kovok už prosenelių laisv . Telaimina 
Dievas visus Jūsų darbus.“181

 m  gegužės  d  Kiaunės rajono ryšininkas Alfonsas Mačiulis-Majoras 
raportavo rajono vadui Skrajūnui apie nederamus jaunimo pasilinksminimus  

„Ripaičiuose pas Antaną Mačiulį labai dažnai vyksta vakaruškos. Jaurose pas siuvėją 
renkasi ant majovkos Mineiškiemio panos, Degutinių panos ir bernai vakaroja, kol išaušta. 
Tamsta viršininke, vakaruškas reikia iš viso uždrausti.“182

 m  birželio  d  Vytauto apygardos vado paskyrimo raštu Nr. 75 
Kiaunės rajono (Linkmenų, Saldutiškio apylinkės) vadu patvirtinamas Juozas Bul-
ka-Skrajūnas. Rajono štabo viršininku patvirtintas Antanas Bulka-Lakštingala. Tą 
pačią dieną būrio vadas Jonas Dūdėnas-Vynas rinktinės vadui rašė  

„Pranešu tamstai, kad susekėm ginkluotą –10 asmenų šnipų grup , vaizdavusią parti-
zanus. Daro didel  žalą visuomenei ir organizacijai. Iš dorų lietuvių reikalauja parašo 
ant spausdintų lapelių, kad sutinka remti partizanus.“183 

 m  liepos  d  Kiaunės rajono vado Skrajūno įsakymu Nr. 6 Laisvės 
kuopos Algirdo ir K stučio būriai sujun-
giami į vieną būrį – Algirdo. Vadu pa-
skiriamas Kardas-Vincas Matusevičius iš 
Vasiuliškių k. Iš pogrindžio talkininkų 
sudaryta 11 žvalgybos agentų grupė184.

 m  liepos  d  Kiaunės 
rajono vadas Juozas Bulka-Skrajūnas 
parengia įsakymą Nr. 8, kuriuo planuo-
jama išformuoti Laisvės kuopą, esamus 
partizanus perkelti OS Kiaunės rajono 
vado žinion. Galimai šį įsakymą Skra-
jūnas inicijavo dėl nesutarimų su Saldu-
tiškio valsčiuje veikiančiais partizanais. 
Lokio rinktinės štabas konstatuoja, kad 
J. Bulka viršijo savo įgaliojimus. Laisvės 
kuopa neišformuojama185.

179 L A, f. 3, b. 41 72, l. 181 (1949 04 pranešimas); 
Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. ..., LKA, nr. 16, p. 44.

180 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 99; Logino-
vas S. Kad ramus auštų rytas. Pergalė (Zarasai), 
1960 07 05.

181 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 5, p. 158; Par-
tizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apyg. Lokio rinktinė..., p. 100.

182 L A, f. K-1, ap. 58, b. b. 24624 3, t. 2, p. 20-8; 
Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vy-
tauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 94.

183 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 101.

184 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-15554, l. 483-19, N.B.R. 
KRjV 1949 07 10, Nr. 207. KRj įsakymas Nr. 6. 
Rikiuotės sritis.

185 L A, f. K-1, ap. 58, P-16865-LI, t. 3, l. 85-5. 
Kiaunės rajono vado įsakymas Nr. 8, 1949 07 23.



406

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

 m  vasar ruden  Liūto rinktinės veiklos rajone buvo suformuoti te-
ritoriniu pagrindu sudaryti Rambyno, Granito, Perlo, Bazalto, Žėručio rajonai. 
Rajonai turėjo pakeisti suirusią kuopų organizaciją, kurios akivaizdi krizė prasidėjo 
1949 m. pavasarį186.

 m  lapkričio  d   Saldutiškio valsčiaus Šiliniškės kaimą vakare atėjo 
dvylika Erškėčio kuopos partizanų. Surinko iš žmonių kailinius, pagalves, patalus 
ir liepė ryte atnešti į mišką pusryčius. Šiliniškiečiai gyveno itin vargingai. 1944 m. 
pabaigoje kaimą sudegino NKVD kariuomenė, todėl pamaitinti miškinius paprašė 
malūnininko Valiuko, vienintelio jo namai buvo nesudeg . Ryte Marytė Valiukaitė 
ir Malvina Valiukienė nunešė partizanams maistą. Baigiant pusryčiauti iš krūmų 
pasipylė šūviai  krito Kazys Blaževičius Perkūnas ir Vincas Araminas Šermukš
nis, kulkos pakirto Petrą Araminą-Varną ir Joną Čičelį-Ramūną. Likusieji, palik  
nukautuosius, ginklus ir dokumentus, metėsi į miško gilumą. Lengviau sužeistas 
(peršauta koja) Ramūnas prisivijo būrį, o Petras Araminas Varnas, nuėj s maždaug 
100 m, jausdamas, kad gali netekti sąmonės ir pakliūti priešui gyvas, nusišovė187.

 m  gegužės mėn  Juozas Bulka-Skrajūnas sušaukė Lokio rinktinės Kiaunės 
rajono ir Liūto rinktinės Bazalto rajono vadų ir viršininkų susirinkimą. Sutarta parti-
zanus informuoti ir leisti atsišaukimus ir laikraštėlį „Laisvės spinduliai“. Gavus žinias 
apie Krivaičio ir Liutauro žūtį, numatytos kandidatūros į apygardos štabo narius188.

 m  rugpjūčio mėn  į Lokio rinktinės Erškėčio kuopą įstojo Saldutiškio 
progimnazijos istorijos mokytojas Antanas Eglinskas-Margis. Po keleto dienų juo 
pasekė bibliotekininkas Martynas Krukis-Banga189. Sudaromas Vytenio būrys, ku-
riam vadovauti skiriamas B. Ryliškis-Kėkštas. 

 m  rugsėjo  d  dėl nesutarimų tarp aktyvių partizanų ir OS Kiaunės 
rajono vadovybės Lokio rinktinės vado P. Račinsko–Žaibo įsakymu Kiaunės rajo-
nas išformuotos, o jo pareigūnai pervesti OS Šventosios rajono žinion190. Rajono 
vadas Juozas Bulka bandė užuojautos ieškoti Vytauto apygardos štabe, tačiau 
įsakymas neatšauktas. 

 m  spalio mėn  buvusio Kiaunės rajono ribose sudaroma OS Šventosios 
rajono Kiaunės apylinkė, kurios vadu 
paskiriamas Juozas Bulka. Šių parei-
gų jis faktiškai nevykdo, jau lapkričio 
mėn. kartu su broliu Antanu Bulka-
Dainiumi pereina Vytauto apygardos 
štabo žinion191.

 m  spalio  d  Saldutiškio 
vlsč. Kirdeikių bažnytkaimio pakraštyje 
seserų Paukštyčių daržinėje kovodami 
žuvo Erškėčio kuopos Vytauto būrio 
partizanai Petras Gimžauskas Vilkas 
ir Kazys Mačiulis Meška192. Išdavyste 
buvo įtarta Kirdeikių špitolėje gyvenusi 
Bronė Garbauskaitė, prieš keletą die-
nų leidusi vaistus sergančiam Meškai. 
Lapkričio 15 d. naktį atėj  miškiniai 

186 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. (1945–1952 m.). LKA, nr. 16, 
p. 45–46.

187 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinkt. 1944–1951 m., p. 103; 
Malvinos Valiukienės, g. 1922 m., atsiminimai, LAA.

188 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apygardos Lokio rinktinė..., p. 107.

189 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 3, l. 110–111; 
t. 5, p. 192, Limanausko Vytauto 1951 04 07 pa-
rodymai; Partizaninio karo kronika. Lietuvos par-
tizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė..., p. 108.

190 Dručkus A. Laukit, sugrįšim laisve nešini. Vil-
nius, 1995, p. 154–155. TrV, Nr. 76. sakymas Tr 
Nr. 10, 1950 09 14.

191 Lokio rinktinės partizanų vado įsakymas Nr. 10, 
1950 09 14; Partizaninio karo kronika. Lietuvos par-
tizanų Vytauto apygardos Lokio rinktinė..., p. 109.

192 L A, f. K-1, ap. 16, b. 267, p. 158; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų VA Lokio rink-
tinė..., p. 109.
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Liūto rinktinės Trimito būrio partizanai (iš kairės)  1. Juozas Klevas-
Aidas, 2. ubertas Petravičius-Aidas (g. 192  m., Kašeikiuose, žuvo 
1957 0  0 ), . Liūto rinktinės Laisvės kuopos partizanas Kazys  
Gaidelis-Trimitas (g. 192  m. Papirčiuose, žuvo 1951 0  1 ),  
Trimito būrio partizanai  . Stasys Kuliešius iš Stasiūnų k.,  
5. Antanas Snieganas-Viršaitis. Utenos muziejaus nuotr.

1. Petras Pošius-Gediminas, 2. Alf. Dumbrava-Aidas, . enrikas Ruškulis-Liūtas, . Vytautas  
Dručkus- ernas, 5. Povilas Lukošiūnas-Žilvitis, . Vladas Juozapavičius-Papartis, 7. Jonas Dūdėnas- 
Vynas, 8. Antanas Lapienis-Pimpys (Liūto rinktinės vadas), 9. Bronius Kalytis-Siaubas  
(apygardos vadas), 10. Pranas Račinskas-Žaibas (Lokio rinkt. vadas), 11. Balys Vaičėnas-Pavasaris, 
12. Vytautas Miškinis-Viesulas, 1 . Juozas Stanėnas-Lizdeika, Aukštaitis, 1 . Vytautas  
Rusakevičius-Tigras, 15. Balys Graužinis-Uosiukas ( , spėjama); 1 . Juozas Kušeliauskas-Ramunė,  
Kelmas, 17. Alfredas Garnelis- igonas, 18. Jonas ičelis-Tėvas, 19. Edvardas Juodvalkis-Aras, 
20. neatpažintas. Partizanų suvažiavimas Gaidžių k., dab. Tauragnų sen., 1950 0  28.  
Utenos muziejaus nuotr.
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sušaudė Bronės tėvus – Justin  ir Marcijon  Garbauskus. Iš archyvinių doku-
mentų aiškėja, kad žmonės nužudyti nekaltai  partizanus išdavė Kirdeikių klebono 
šeimininkė – MGB agentė „Varia“193.

 m  spalio  d  Saldutiškio vlsč. Ripaičių kaime Teofilijos Mačiulienės 
daržinėje žuvo mokytojas, Lietuvos kariuomenės atsargos ltn. Pranas Ramanaus
kas Liepa, kil s iš Degučių vlsč. Pagrandų k. Žūties išvakarėse į daržin  jį atvedė 
Kiaunės rajono vadas Skrajūnas. Matyt, būta išdavystės, nes atėj  kareiviai T. Ma-
čiulienei liepė vesti į daržin . Moteriai atsisakius, kareiviai nuėjo patys. Liepa dar 
spėjo nušauti seržantą Sokolovą ir sužeisti eilinį Zaicevą. Tada, atsitrauk  atokiau 
daržinės, rusai pradėjo šaudyti padegamosiomis kulkomis. Partizanas žuvo ugnyje194.

Leitenanto Liepos veikla iki šiol nepakankamai žinoma. 1944 m. jis pasitraukė 
į pogrindį, būriuose laikėsi mažai, bet buvo gerbiamas, turėjo didelį autoritetą. 
Paskirtas Lokio rinktinės štabo visuomeninės dalies viršininku, 1950 m. pavasarį 
buvo numatytas kandidatu į apygardos vadus.

T. Mačiulienės sūnus ryšininkas Alfonsas Mačiulis-Kariūnas, pamat s degan-
čius sodybos trobesius, į namus nebegrįžo. Savait  pagyven s pas žmones, lapkričio 
6 d. įstojo į B. Ryliškio vadovaujamą Vytenio būrį. Partizanavo neilgai, 1951 m. 
kovo 22 d. suimtas, iškentėj s lagerius apsigyveno Žemaitijoje. Mirė 1997 m.195

 m  lapkričio  d  buv s Kiaunės rajono štabo viršininkas Antanas 
Bulka-Dainius raporte Lokio rinktinės Šventosios rajono vadui išvardijo visus 
esamus ir buvusius Saldutiškio krašto ryšininkus. Būtent šis dokumentas, o ne 
Juozo Bulkos išdavystės (kaip manoma), patek s emgėbistams daugybei partizanų 
bendradarbių tapo bilietu į Sibirą196.

 m  gruodžio  d  dėl netinkamo pareigų vykdymo Lokio rinktinės 
vado įsakymu iš Vytenio būrio vado pareigų atleistas B. Ryliškis-Kėkštas, jo vieton 
paskirtas A. Eglinskas-Margis197.

 m  sausio  d  Juozas Bulka-Skrajūnas apygardos vadui Siaubui rašė  

„Srities štabo reikalams iš Aukštaičio nupirkau radijo imtuvą „Rodina“, iš buvusio Kiau-
nės rajono štabo paėmėm rašomąją mašinėl  „Royal“ ir 200 lapų kalkinio popieriaus. Iš 
Smagurausko gavome 1 litrą spaustuvės tušo.“198

Tą pačią dieną Antanas Bulka-
Dainius parengė apygardos laikraštėlio 
„Aukštaičių kova“ maketą, numatyta 
atgaivinti jo leidybą.

Tą pačią dieną Vytenio bū-
rio partizanai A. Eglinskas-Margis ir 
M. Krukis-Banga pasikėsino į Saldu-
tiškio progimnazijos komjaunimo se-
kretorių Smelstorių. Norėta sudoroti 
tyliai, bet buv  mokytojai pasirod  esą 
blogi „teroristai“  grumiantis sužeistas 
M. Krukis, o komsorgas pabėgo199.

193 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 109; Abarius L. 
Kauniet is R. Vienos pokario nakties istorijos 
pėdsakais, Mūsų Ignalina, 2009 10 20.

194 L A, f. K-1, ap. 16, b. 267, p. 158; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų VA Lokio rink-
tinė..., p. 110.

195 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 110.

196 Ten pat.
197 sakymas TRj Nr. 1, 1951 01 09, paragr. 3, pa-
grindas SKpV 1950 12 15 raportas Nr. 57.

198 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 5, l. 108; Parti-
zaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apyg. Lokio rinktinė..., p. 111.

199 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 5, l. 108, 204; 
Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 111.
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 m  sausio  d  Linkamajo raisto bunkeryje netoli Baltelės vnk. (Tau-
ragnų vlsč.) žuvo Lokio rinktinės vadas Pranas Račinskas Žaibas200.

 m  sausio  d  Švenčionėlių rajone, kelyje ties Lamėsto kaimu, su-
laikytas Kiaunės rajono ryšininkas Jonas Mačiulis. Pas jį rastas apygardos vadui 
Broniui Kalyčiui-Siaubui skirtas laiškelis. Suprat , kad užčiupo svarbaus ryšio 
siūlą, čekistai tardymuose išsiaiškino Kiaunės rajono vado patikėtinius M. Bulkie-
n -Dainą ir M. Vasiulyt -Aguonėl 201.

 m  vasario  d  Sulaikyta Lokio rinktinės ryšininkė Marijona Bulkie-
nė-Daina, gyvenusi Ripaičių kaime. Tardoma ryšius su partizanais neigė, sakė 
nežinanti, kur slapstosi sūnūs Juozas ir Antanas. Tada tardyti pradėjo MGB 2N 
valdybos kapitonas Snakinas su parankiniais. Kūno ir sielos laužymo specialistai 
stengėsi ne veltui, nes iš M. Bulkienės sužinota apie ryšinink  Aguonėl , surastas 
bunkeris miške prie Vyžių kaimo. Vasario 14 d. Snakino grupė Dainą dėl dubens 
kaulų lūžių, kaulų išnirimų ir pašlijusios psichinės būklės atvežė ligoninėn. 

„Ligonė negali pasakyti savo pavardės, tik savo vardą „Marijona“. Rišlus pokalbis su ja 
neįmanomas, kalba apie velnius ir raganas, kurie lanko ją naktį. Ji nežino, kur gyveno 
iki arešto, už ką ją areštavo, kuo ji kaltinama. Ji visiškai abejinga savo likimui, nesio-
rientuoja erdvėje ir laike.“202

 m  vasario  d  Utenos rajone, miške, netoli Vyžių kaimo kareiviai 
ieškojo Kiaunės rajono štabo bunkerio. Juozas ir Antanas Bulkai išbėgo pasiėm  
tik ginklus. Tikėdamiesi, kad slėptuvė nebus surasta, paliko spausdinimo priemo-
nes ir rajono archyvą. Bunkerį priešai surado, paėmė Kiaunės rajono ryšininkų 
ir bendradarbių sąrašus. Emgėbistams pateko duomenys apie 114 Kiaunės rajono 
partizanų bendradarbių203.

 m  vasario kovo mėn  Švenčionėlių rajone emgėbistai areštavo buvu-
sius Kiaunės rajono bendradarbius Joną Mačiulį, Albertą Rukšėną, Antaną Ryliškį, 
Antaną Brukštų, Joną Gimžauską, Hubertą Rukšėną, Maryt  Vasiulyt , Algirdą 
Lunių, Vytautą Limanauską, Kazimierą Rolką, jo seserį Marijoną, Anuprą Maceiką. 
Vėliau daugelis šių patriotų dėl arešto kaltino Juozą Bulką-Skrajūną, pamiršdami, 
kad buvo sulaikyti ir „nuoširdžius parodymus“ davė dar iki Skrajūno arešto204.

 m  vasario paskutinėmis dienomis pasidalino Vytenio būrys. Broliai 
Juozas ir Antanas Bulkos išėjo laukti 
pavasario į Ripaičių k., kur pas Kazį 
Rolką buvo įrengtas atsarginis bunke-
ris. Likusieji Vytenio būrio partizanai 
klajojo iš vietos į vietą205.

 m  kovo  d  naktį In-
dubakių k. netikėtai priešui užpuolus 
Onos Klimašauskienės-Livarauskienės 
namuose žuvo Lokio rinktinės Vytenio 
būrio partizanai Boni acas Ryliškis
Kėkštas ir Martynas Krukis Banga, 
lengvai sužeistas Alfonsas Mačiulis-

200 Abarius L. LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinkt. 
Erškėčio kuopos istorija, p. 142; Partizaninio karo 
kronika. Lietuvos partizanų Vytauto apyg. Lokio 
rinktinė..., p. 112.

201 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 5; t. 6, p. 122; 
Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vy-
tauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 112.

202 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 112–113.

203 L A, f. K-1, ap. 58, b. 16914, t. 4, l. 146; Parti-
zaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apyg. Lokio rinktinė..., p. 113.

204 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 112.

205 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 4, l. 27–28. Ma-
rijonos Rolkaitės, 1951 03 11 apklausos protokolas.
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Kariūnas ir stebuklingai išbėg s šešių kulkų sukapotas Margis. Priešų nuostoliai  
nušauti eilinis Nikolajus Temnovas ir pėdsekys šuo Reksas206.

Vytenio būrys faktiškai nustojo egzistav s  sunkiai sužeistą būrio vadą Margį 
paėmė slaugyti Kriaušės būrio vadas Alfonsas Radzevičius-Tarzanas (vėliau MGB 
agentas-smogikas „Alfa“). Lengviau sužeistas Alfonsas Mačiulis-Kariūnas iš Ripai-
čių k. išėjo pas Laisvės kuopos vadą Juozą Stanėną-Lizdeiką, žiemojusį Molėtų r. 
Lôgalaukių k. apylinkėse su Liūto rinktinės Trimito būrio vyrais207.

 m  kovo  d  kilus pavojui, kad bus surasti, Juozas ir Antanas Bul-
kos palieka bunkerį Ripaičių k. ir persikelia į Vytauto apygardos štabo bunkerį 
Labanoro girioje prie Kiauneliškio208.

 m  kovo  d  Švenčionėlių rajone MGB Vilniaus srities 2N valdybos 
agentūrinė grupė, apsimetusi partizanais, klasta ištardė Vytauto apygardos ryšinink  
Maryt  Vasiulyt -Aguonėl . Iš jos sužinota apygardos štabo žiemos vadavietė209.

 m  kovo  d  Emgėbistai iš klastingai ištardytų partizanų ryšininkių 
Dainos ir M. Vasiulytės-Aguonėlės išgav  bunkerio vietą Labanoro girioje, neto-
li Kiauneliškio (Pagaigalės k. ), puolė ir sunaikino beveik visus Rytų Lietuvos 
Kalnų srities štabo partizanus. Žuvo  Kalnų srities vado adjutantas, Vytauto 
apygardos štabo viršininko pavaduotojas Stepas Satkevičius Gintvytis, partizanai 
Stasys Juodis ižikas, Balys Graužinis Uosis, Antanas Bulka Dainius, Steponas 
Jakučionis Aušra, Juozas Kušeliauskas Kelmas, Balys Graužinis Uosis, išbėg s 
iš bunkerio, bandė nuo priešų atsiplėšti ir jodamas arkliu, emgėbistai persekioj  
jį 8 (15 ) kilometrus, (Sidariškėse ) nukovė. Pasidavė Kalnų srities ir Vytauto 
apygardos įgaliotinis ryšių reikalams, buv s Lokio rinktinės Kiaunės rajono vadas 
Juozas Bulka-Skrajūnas. Čia ir prasidėjo jo, vieno stambiausių, labai pakenkusių 
partizaniniam karui, pasipriešinimui okupantams, išdavikų, tapusiu MGB agentu 
„Bimba“, „Vincu“, slidus kelias. Tardomas Skrajūnas pasakė žinąs Vaidoto bunkerį 
Labuškėje, girioje prie Šnieriškių209.1.

 m  kovo  d  Emgėbistai 
negaišdami tą pačią dieną apsupo ir 
puolė bunkerį prie Šnieriškių k. (Lobuš-
kėje). Kaudamiesi žuvo  buv s Šarūno 
rinktinės vadas, apygardos ir visuo-
meninio skyriaus viršininkas Vytautas 
Pakštas Vaidotas, jo žmona Natalija 
Deveikytė Vaidilutė iš Kačiūnų k. ir 
Stasė Daškevičiūtė Žiedas iš Pagojų k. 
Iš bunkerio išbėgo, bet persekiojamas 
už 10 km nušautas apygardos orga-
nizacinio skyriaus viršininkas Jonas 
Trinkūnas Dagys210.

 m  kovo  d  išdavikui Juo-
zui Bulkai atvedus, kariuomenė apsupo 
ir puolė Liūto rinktinės Trimito būrio 
bunkerį Molėtų raj. Lygalaukių k. apy-
linkėse (vadinamose Papurvėliu). Kau-

206 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, p. 191–192; ap. 58, 
b. 35720 3, t. 1, l. 96–99. Antano Eglinsko 
1951 09 24 apklausos protokolas; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto apyg. 
Lokio rinktinė..., p. 113; Laisvės kovotojų prisimini-
mai, sud. R. Kaunietis, Vilnius, 2009, d. 7, kn. 
1, p. 436–437.

207 L A, f. K-1, ap. 58, b. 35720 3, t. 1, l. 96–99. 
Antano Eglinsko 1951 09 24 apklausos protokolas.

208 L A, F. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 4, l. 27–28. Ma-
rijonos Rolkaitės, 1951 03 11 apklausos protokolas.

209 L A, f. K-1, ap. 58, b. p-16914, t. 3, p. 16–25; 
Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 113.

209.1 L A, f. K-1, ap.15, b. 4420, l. 206; LKA, t. 16, 
p. 48, 49, 128, 129; L A, f. K-1, ap. 16, b. 310, 
l. 219–223; Partizaninio karo kronika. Lietuvos 
partizanų Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 113; 
Abarius L. LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinkt. 
Erškėčio kuopos istorija, p. 126; Voruta, 2010 01 10.

210 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 206; LKA t. 16, 
p. 48, 49, 128, 129; L A, f. K-1, ap. 16, b. 310, 
l. 219–223; Partizaninio karo kronika. Lietuvos 
partizanų Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 113; 
Abarius L. LP Vytauto apyg. 5-os Lokio rinkt. 
Erškėčio kuopos istorija, p. 126.
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damiesi žuvo  partizanų, kartu – Lokio rinktinės Laisvės kuopos vadas Juozas 
Stanėnas Lizdeika. Suimtas Alfonsas Mačiulis-Kariūnas211.

 m  kovo  d  Ripaičių kaime prie Kazio Rolkos namų įrengtoje slėp-
tuvėje emgėbistai surado Vytenio būrio ginklus, tipografinį šriftą ir presą jam 
gaminti, spausdinimo tušą bei Kiaunės rajono atspaudus212.

Tą pačią dieną netoli Linkmenų, ties Naujåsodžio kaimu, milicijos patrulis 
sulaikė sužeistą Treniotos būrio partizaną Igną Vasiulį-Karvelį213.

 m  rugsėjo  d  Juozo Bulkos – MGB agento „Bimbos“ apnuodytas ir 
suimtas Lokio rinktinės Vytenio būrio vadas A. Eglinskas-Margis214.

 m  rugsėjo mėn  sužeidimą 
išsigyd s MGB agentas „Bimba“-Juo-
zas Bulka užmezgė ryšius su Vytauto 
apygardos štabo nariais. Puziniškių k. 
apylinkėse, turėdami provokacinį tikslą, 
įrengė bunkerį215.

 m  spalio  d  bandyta 
apnuodyti agento Bimbos pakviestus į 
įkurtuves bunkeryje Vytauto apygardos 
štabo narius. Laimingo atsitiktinumo 
dėka partizanai išsiveržė iš užnuodyto 
dujomis bunkerio, tačiau žuvo Vytautas 
Ramanauskas Žilvinas ir sugautas Vy-
tautas Petravičius-Klajūnas iš Stirninės k. 
Tardomas sutiko išduoti Kriaušės būrio 
vadą Alfonsą Radzevičių-Tarzaną216.

Partizanų, žuvusių 1951 0  19, pagerbimas prie Vytauto apygardos štabo bunkerio vietos.  
Labanoro giria, V. Striužo nuotr. 1995 m.

211 L A, f. K-1, ap. 58, b. 24624 3, t. 1. l, 15–16. 
Aktas apie partizanų būrio sunaikinimą. Partiza-
ninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apygardos Lokio rinktinė..., p. 114; Abarius L. LP 
Vytauto apygardos 5-os Lokio rinktinės Erškėčio 
kuopos istorija, 2004, p. 143.

212 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 4, l. 197; Parti-
zaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apyg. Lokio rinktinė..., p. 114.

213 Ten pat.
214 L A, f. K-30, ap. 1, b. 213, l. 216. Pažyma apie 
2N valdybos kombinaciją su agentu „Bimba“, 
likviduojant Šiaurės Rytų Lietuvos srities „ban-
ditų“ vadeivas.

215 Mečislovo Banio, g. 1935 m., gyv. Puziniškių k., 
liudijimas.

216 L A, f. K-30, ap. 1, b. 213, l. 218–219. Pažyma 
apie 2N valdybos kombinaciją su agentu „Bimba“ 
likviduojant Šiaurės Rytų Lietuvos srities „ban-
ditų“ vadeivas.
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 m  lapkričio  d  miške netoli Šnieriškių k. operatyviai naudojamo 
Klajūno vedami MGB agentai-smogikai sulaikė Kriaušės būrio vadą Alfonsą Ra-
dzevičių-Tarzaną. Šis, ilgai nedvejodamas, sutiko išduoti jo vadovaujamo būrio 
partizanus ir užverbuotas MGB agentu „Alfa“.

 m  gruodis  m  sausio mėn  Miškuose šalia Stirninės k. gyvenantis 
Stasys Petravičius (jau užverbuotas MGB agentu „Mažytis“) pradeda įgyvendinti 
MGB paruoštą daugiapakop  operaciją įsiskverbti į Rytų Lietuvos pogrindžio 
vadovyb . Planas įgyvendinamas per „tamsoje naudojamą“ agento žmonos Valės 
Petravičienės pusseser  Liudą Žukait , gyv. Panevėžyje217.

 m  sausio mėn  Saldutiškio valsčiaus pamiškės kaimus pradeda lan-
kyti keisti partizanai, lydimi Stasio Petravičiaus ir Alfonso Radzevičiaus. Kartu 
su jais – Vytauto apygardos vadas Bronius Kalytis-Siaubas. Jis taip pat klastin-
gai suimtas ir MGB naudojamas kaip operatyvininkas. Likusieji partizanai (t. y. 
MGB agentai-smogikai) pristatomi kaip Adolfo Grigonio–Paberžio būrio vyrai nuo 
Švenčionėlių. Tokie „svečiai“ Saldutiškio krašto kaimus ir vienkiemius lankė iki 
pat 1954 m. sausio mėn.

 m  vasario  d  Juozas Bulka – agentas Bimba parašė laišką Tigro 
rinktinės vadui V. Žaliaduoniui-Rokui, siūlydamas palaikyti ryšius per Apoloniją 
Žalnieriūnait  iš Petrašiūnų k., Tverečiaus vlsč. Ši tauri patriotė net blogiausiam 
sapne negalėjo susapnuoti, kad pati nežinodama taps paskutinių Tigro rinktinės 
vyrų žūties bendrininke218.

 m  balandžio  d  Saldutiškio mokyklos mokiniams Eimučiui Guobiui, 
Zenonui Vasiuliui ir Eugenijai Grabštutei atsiųsti anoniminiai laiškeliai, grasinantys 
dėl įstojimo į komjaunimą. Laiškelyje Grabštutei rašoma  

„Tau mergaite, tikriausiai patiko suplyšusios komsorgo kelnės, kad įstojai į komsomolą  
O mes tau sakom tiesą – esi išdavikė, valkata. Nepamiršk, kad Kremliaus ponų, batlaižių 
ir šūdvežių dienos jau suskaitytos, jums reikės atsakyt už savo darbą. Kiek mūsų brolių 
žuvo nuo jūsų valkatų rankos  O jūs okupantui tarnaujate už gelžgalį, raudoną bilietą 
ir šuns vardą.“ 

Parašius raštelius įtariama 10 kl. mokinė Vilhelmina Kaušylaitė, atliekama 
grafologinė ekspertizė. Rašto pavyzdžiuose rasta sutapimų, tačiau yra ir skirtumų, 
todėl prašoma atlikti ekspertiz  iš naujo. Tirti Kaušylait  pasiųsta informatorė 
Plaštakė, kuri yra Kaušylaitės draugė219.

 m  birželio mėn. Švenčionėlių rajono MVD skyrius taip apibūdino 
padėtį rajone  

„Pastebimas visų gyventojų, o ypač kolūkiečių aktyvumo kilimas, visuose 22 kolūkiuose 
vykdomos normos. Tačiau pastebimas ir negatyvus kai kurių gyventojų požiūris į Lenino-
Stalino nacionalin  politiką. Lietuviai yra 
pikti ant atvykėlių iš rytinių rajonų ir 
pasisako prieš juos  „Greičiau išvažiuokit, 
kas jus čia kvietė.“ Pasitaiko, kad lietuviai 
atsisako su rytinių rajonų gyventojais kal-

217 L A, f. K-30, ap. 1, b. 214, l. 42.
218 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 119.

219 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1642, l. 17-18; Partizani-
nio karo kronika. Lietuvos partizanų VA Lokio 
rinktinė, p. 121.
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bėti rusiškai. erniachovskio kolūkio partinės organizacijos sekretorė Ulozienė pastebėjusi, 
kad partijos rajkomo sargas – komunistas Ažušilis knygą „Toli nuo Maskvos“ skaito rusų 
kalba, jį sugėdino sakydama  „Kam skaitai rusų knygą  Reikia skaityti lietuvišką.“220

 m  rugpjūčio  d  Švenčionėlių rajono MVD skyrius gavo informaciją, 
kad Linkmenų apylinkėse ginkluojasi vyrai  „Vladas Pelikša ir Antanas Bilaišis turi 
po pistoletą, tik trūksta šovinių. O kai jų įsigysią, planuoja Linkmenyse atlikti „vieną 
darbą“. Taip pat sekamas būrio vado Grafo-Juozo Buivydžio brolis Vaclovas, kil s iš 
Palsuodės kaimo. Jis kartu su Leonu Deveikiu 19  m. pavogė iš Saldutiškio valsčiaus 
darbuotojo šautuvą ir jį perdavė broliui. V. Buivydį kaimynai apibūdina kaip nepilnaprotį, 
linkusį į fantazijas, o šaltinių patikrinti jo lojalumui mes neturime.“221

 m  sausio  d  agentai-smogikai „Mažytis“ ir „Alfa“ ieškojo Antano 
Kraujelio pėdsakų Kūriniÿ, Stirninės apylinkėse. Aviliškių k. lankėsi pas Baranaus-
ką, pas kurį gerokai „apšilo“. Alnės k. Alfonsas Radzevičius, būdamas neblaivus 
sušaudė mokytojos buto lubas. Šie šėliojimai neliko nepastebėti MVD 4-os valdy-
bos, konstatuota, kad toliau šią grup  Kraujelio paieškai naudoti nebetikslinga, 
agentus legalizuoti222.

 m  vasario  d  Agentas „Mažytis“ (Stasys Petravičius iš Stirninės 
kaimo) skundėsi  „Mano žmona Linkmenyse susitiko Albertą Mickėną, kuris papasakojo 
Kirdeikių bažnyčioj susitik s Juozą Bulką. Jis gyrėsi įtais s mane į gerą darbą Vilniuje. 
A. Mickėnas padar s išvadą, kad Bulka tikriausiai mane įdarbino saugume.“ „Mažytis“ 
nuogąstavo, kad per Juozo Bulkos ilgą liežuvį gali netekti „gero darbo“223.

 m  rugsėjo  d  „Aš esu nuteistas už tai, kad vykdžiau provokatoriaus 
Bulkos valią, kuris, mane gąsdindamas, privertė dirbti antitarybinį darbą, būk tai tariamos 
Kiaunės organizacijos naudai. ...  jis privertė mane dirbti, duodamas įvairius pavedi-
mus, kad mane apiformintų kaip banditą ir perduotų MGB organams (tokiu būdu Bulka 
„apiformino“ ne mažiau kaip 100 žmonių ir visus (iš kaimo aktyvistų)“ – skunde SSSR 
Aukščiausiajam teismui rašė Kiaunės rajono narys Jonas Mačiulis224. Analogiškus 
pareiškimus skunduose išdėstė ir Antanas Ryliškis bei Kazys Rolka, nuteisti 25 m. 
lagerio bausmėmis225.

Partizan  ryšininkai  Kiaunės 
rajono ryšininkai, organizav  ryšius 
su Vytauto apygardos štabu ir Tigro 
rinktine, ryšininkų tinklo organizato-
riai  Marijona Bulkienė-Daina ir parti-
zanas Antanas Bulka-Dainius, Kuršaitis, 
Lakštingala, gyv. Ripaičiuose, Juozas 
Bulka-Laimutis, Svajūnas, Skrajūnas, 
gyv. Ripaičiuose, nuo 1951 03 MGB 
ag. Bimba, Marytė Vasiulytė-Aguonė-
lė, g. 1929 m. Gaivenių k.226, Geno-
veora Greičienė-Petkūnaitė-Kregždutė, 
g. 1928 m., gyv. Beržijos k., Kaltanėnų 
vlsč. gyveno Raseiniuose, Dobilo būrio 
ryšininkė, ryšininkių vadovė Čekutie-
nė iš Pelenių k., Ignalinos r. Pastaba  

220 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1642, l. 1–2; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų VA Lokio rink-
tinė..., p. 121.

221 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1644, l. 50; Partizaninio 
karo kronika. Lietuvos partizanų VA Lokio rink-
tinė..., p. 122.

222 L A, f. K-30, ap. 1, b. 224, l. 202–204. Agento 
„Mažytis“ agentūrinis pranešimas, 1954 02 04.

223 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė, p. 124.

224 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 6, l. 257. Jono 
Mačiulio skundas SSSR Aukščiausiajam teismui.

225 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 6, l. 247–249. 
Antano Ryliškio skundas SSSR Aukščiausiajam 
teismui; L A, f. K-1, ap. 58, b. P-16914, t. 6, l. 273. 
Kazio Rolkos skundas SSSR Aukščiausiajam teismui.

226 Aukštaitijos partizanų prisiminimai. Sudarė Romas 
Kaunietis. Vilnius, 2008, d. 6, p. 309–310; Parti-
zaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apygardos Lokio rinktinė ..., p. 13.
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G. Greičienė teigia, kad ją suėmus, atvedė akistaton ir pasipuošusią, ne kaip 
kalin  jų vadov  Čekutien  (gal ją užverbavo )227.

Tigro rinktinės štabo vadų, pareigūnų apsauginio Dobilo būrio ryšininkė Ge-
noveora Greičienė-Petkūnaitė, g. 1928 m. Beržijos k. Kaltanėnų vlsč., Tigro rinktinės 
A. Krinicko-Romelio-Klevo kuopos ryšininkai  Malvina Pelanytė-Judita, apie 20 m. 
amžiaus, gyv. Šiškinių k., Saldutiškio vlsč., Aškinis-Dagilis, gyv. Krivasalio k., 
ryšininkai, gyven  Stirninės k.  Stasys Vasiulis, apie 20 m. amž., Algirdas Lunius-
Smagurauskas, Stasys Petravičius-Klajūnas, Jonas Mačiulis228, A. Bilkio-Kavarsko 
būrio ryšininkė Julė Salickaitė, gyv. Berniūnuose, dab. Švenčionių r.229

Ryšininkai su Liūto rinktine  Baubinienė iš Kuktiškių vlsč., Juozas Grašys-
Bijūnas, 24 m. amžiaus, Rôliškių k., Kuktiškių vlsč. gyventojas Anupras Babrauskas-
Rožė, gyv. Ta÷tiškių k., Tauragnų vlsč.230 Janina Vasiulytė-Kaladytė, g. 1929 m., 
gyv. Stirninės k., Vytauto apygardos štabo ryšininkė231, Jeronimas Gimžauskas, 
g. 1902 m., gyv. Kemėšio k.

Domo Zaptoriaus-Tigro būrio ryšininkė Veronika Deveikienė, gyv. Pagai-
galės k., Apolinaro Juršio-Vytenio būrio ryšininkė Verutė Pelanytė-Kregždutė, 
g. 1922 m., sužeista 1945 m. prie Ginučių k., ant Samaniškio kalno, partizanų 
mūšyje su Tauragnų ( ) enkavėdistais ir skrebais. Dėl sužeidimo mirė, palaidota 
Linkmenų Marg(av)onių kapinėse232.

Rezistentų, partizanų 
spauda
Laikraštėlis „Laisvės keliais“, leis-

tas 1943 –1945  m. Leido LAF Utenos 
apskrities K stučio organizacijos šta-
bas. Redagavo  Bronius Kazickas-Sau-
lius, Vytautas Pakštas-Naras, Vaidotas, 
Vytautas Petravičius-Alka, Gediminas 
Pūslys, Bronius Stasiūnas, Stasys Žibė-
nas233. Aukštaitijos partizanų laikraštėlis 
„Aukštaičių kova“, leistas 1945–1952 m. 
LLA Vytauto apygardos organas. Re-
daktoriai  Pranas Ivonis-Sokas, Vytautas 
Petkūnas, Mindaugas Barisa-Rimtautas, 
Vytautas Pakštas-Naras, Vaidotas, Bro-
nius Kazickas-Krivaitis, Saulius, Bro-
nius Krivickas-Vilnius234. Aukštaitijos 
partizanų laikraštėlis „Laisvės šauklys“ 
(1946–1950), leido Liūto rinktinės šta-
bas. Redaktoriai  V. Grigaliūnas-Sakalas, 
Bronius Kazickas-Krivaitis, Saulius235. 
Aukštaitijos partizanų laikraštėlis „Par-
tizanas“ (1945 m.). Leido Algimanto 
apygardos Gedimino rinktinės štabas. 
Redaktoriai  Bronius Kazickas-Krivaitis, 

227 Genoveoros Greičienės-Petkūnaitės-Kregždutės, 
g. 1928 m. Beržijos k., Kaltanėnų vlsč., gyv. Ra-
seiniuose, atsiminimai, 1997 m., VSA.

228 Aukštaitijos partizanų prisiminimai, sudarė R. Kau-
nietis, Vilnius, 2008, d. 6, p. 309–310.

229 Partizano Vytauto Maluškos-Šerno, g. 1925 m. 
Berniūnų k., Kaltanėnų vlsč., gyv. Švenčionėliuose, 
ats., 1998 m., Zosės Šalnienės, gyv. Linkmenų k., 
Ignalinos r., atsim, apie 2000 m.; VSA.

230 L A, f. K-1, ap. 3, b. 297, p. 443.
231 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apygardos Lokio rinktinė ..., p. 119; Aukš-
taitijos partizanų prisiminimai, sudarė R. Kaunietis, 
Vilnius, 2008, d. 6, p. 303  iš partizanų ryšininkės 
Marytės Vasiulytės-Aguonėlės emgėbistai, panau-
doj  operatyvines priemones, išsiaiškino Broniaus 
Kalyčio-Siaubo bunkerį Kiauneliškio miške, kur 
slėpėsi 12 partizanų, taip pat ryšininkus Algirdą 
Lunių-Smagurauską, Janiną Vasiulyt -Kaladyt , 
Jeronimą Gimžauską.

232 E. Juršėnaitės, gyv. Vilniuje, atsiminimai. Už-
rašė Leokadija Sinkevičienė, gyv. Švenčionyse, 
1993 m., VSA.

233 Ruzgas A. Rezistentų pogrindiniai periodiniai lei-
diniai. Okupacijų metai, 19 0–1989, Vilnius, 2010, 
p. 35–36.

234 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. ..., LKA, nr. 16, p. 23, 27, 42, 
59; Ruzgas A. Rezistentų pogrindiniai periodiniai 
leidiniai..., p. 61–63.

235 Abarius L. Lietuvos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 
3-ioji Vytauto apyg. ..., LKA, nr. 16, p. 31; Ruz-
gas A. Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai..., 
p. 80–81.
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Saulius, Jonas Merkys-Siųstuvas, Vytautas Petravičius-Alka, Leo-
nas Tursa-Krivaitis, Patrimpas236. Aukštaitijos partizanų, veikusių 
Šiaurės rytų Lietuvoje, laikraštėlis „Rytų Lietuva“ (1947–1950). 
LLA 3-ios Tigro rinktinės, vėliau – LLKS Tigro rinktinės orga-
nas. Redagavo Leonardas Basys-Pavasaris, Švyturys237.

Žuv  partizanai
(tai nėra išsamus sąrašas)

Vadai
1. Kazimieras Balčiūnas Perkūnas, g. 1916 m. Alžutėnų k., Tauragnų 

vlsč., Utenos apskr. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. Vytau-
to apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopos partizanų būrio 
vadas. Žuvo 1946 12 24 kaudamasis su emgėbistais, kareiviais 
Alžutėnų k., Saldutiškio vlsč. Palaikus stribai pakasė Saldutiškio 
žvyrduobėse, vėliau brolis partizanas Mykolas Balčiūnas-Titnagas 
palaikus palaidojo Alžutėnų k. kapinėse238.

2. Antanas Bilkis Kavarskas, g. 1920 m. Linkmenyse, gyv. Link-
menyse, Saldutiškio vlsč., Švenčionių apskr. LLA Tigro rinkti-
nės Juozo Buivydžio-Grafo kuopos Kavarsko būrio vadas. Žuvo 
1946 10 26 kautynėse su NKVD daliniu netoli Linkmenų, netoli 
Derviniškės k. Pakastas prie Saldutiškio kapinių (dabar kapinių 
teritorija, partizanų kapai). Karys savanoris. Būrys veikė, kovojo 
Kaltanėnų, Linkmenų apylinkėse, Labanoro girioje239.

3. Juozas Buivydis Gra as  g. 1917 m. Palsuodės k., Saldutiškio 
vlsč., gyv. Antakalnio k., Saldutiškio vlsč. Keršto būrio, o nuo 
1946 m. spalio iki žūties – Liūto rinktinės Liepos kuopos va-
das. Žuvo 1947 12 26 Jono Godos sodyboje, Pagaigalės II k., 
kautynėse su čekistais, MGB daliniu, pasinaudojusiais priešų 
informatoriaus „Vaniušos“ pranešimu ir užklupusiais partizanus. 
Dar žuvo Aleksas Giedraitis-Genys ir Stasys Kunigėnas-Vytenis. 
Palaidotas Saldutiškio kapinėse bendrame kape240.

4. Antanas Bulka Dainius  Kuršaitis  Lakštingala  g. 1928 m. Ri-
paičių k., Saldutiškio (Linkmenų) vlsč. Partizanas, Šiaurės rytų 
srities ir Vytauto apygardos visuomeninės dalies viršininkas, bu-
vusio partizano, vėliau MGB agento Juozo Bulkos-Bimbos brolis. 
Žuvo 1951 03 19 kautynėse su MGB 
daliniu prie Pakiaunio vandens malūno. 
Kartu nušauti S. Satkevičius-Gintvytis, 
S. Juodis-Čižikas, Balys Graužinis-Uo-
sis. Juozas Bulka-Skrajūnas buvo su-
imtas241.

5. Jeronimas Bulka Titnagas  Deiman
tas, g. Staniuliškių k., Saldutiškio vlsč. 
1944 10 22 buvo paskirtas Tigro rink-
tinės, veikusios Labanoro girioje, šta-
bo viršininku. 1945 03 10–13 rinktin  
išblaškius, vadovavo partizanų būriui. 
1947 06 24 į NKVD nagus pateko Je-
ronimo brolis Alfonsas. Lokio rinktinės 

Vytauto apygardos 
Lokio rinktinės  
Erškėčio kuopos 
partizanų būrio vadas 
Kazimieras Balčiūnas-
Perkūnas. VSA

Tigro rinktinės  
partizanų kuopos, 
būrio vadas Antanas 
Bilkis-Kavarskas.  
VSA

236 Ruzgas A. Rezistentų pogrindiniai periodiniai lei-
diniai..., p. 98–99.

237 Tverečiaus kraštas, Vilnius, 2001, p. 187; Ruzgas A. 
Rezistentų pogrindiniai periodiniai leidiniai..., p. 112.

238 Partizano Mykolo Balčiūno-Titnago, g. 1919 m. 
Alžutėnų k., Tauragnų vlsč., atsiminimai, 1998 m., 
VSA; LGG 1944–1947, A–J. Vilnius, 1998, t. 2, p. 126.

239 LGGRTC 2004 04 16 pažyma nr. 22 R-45; Parti-
zano Vytauto Maluškos-Šerno, g. 1925 m. Berniū-
nų k., Kaltanėnų vlsč., gyv. Švenčionėliuose, ats., 
1991–1998 m., VSA.

240 L A, f. K-1, ap. 3, b. 263, l. 545; b. 1652, l. 274, 
283, 284, 291; b. 1655, l. 179, 190; ap. 58, b. 22394 3, 
t. 2, l. 408; L A, f.-5, b. 3530, l. 18; VSA; LKA, 
t. 16, p. 34, 36, 40; LKA, t. 16. p. 34, 36, 40.

241 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 206.
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štabui persikėlus į Minčiõs apylinkes, buvo štabo apsauginio 
būrio vadas. 1951 04 10 Juozo Bulkos (agento smogiko „Bimbos“) 
Tauragnų apylinkių partizanai buvo sukviesti į pasitarimą Straz-
dų kaime ir partizanais persirengusių sovietų saugumo smogikų 
iššaudyti. Su 7 partizanais žuvo ir Jeronimas Bulka242.

6. Juozas Deveikis Beržas, g. 1917 04 07, gyv. Labanoro mstl. 
VA Tigro rinktinės Antano Krinicko-Romelio kuopos partizanų 
būrio vienas organizatorių, kartu su Petru Lipinsku-Baravyku. 
Žuvo 1947 10 27 prie Balto ež. Labanoro girioje. Pakastas prie 
Saldutiškio kapų, dabar kapinės, partizanų kapai. ra antkapinis 
paminklas243 .

7. Antanas Eglinskas Margiris (Margis), g. 1927 m. Kalnålio k., 
Salantų vlsč. 1949 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą ir 
buvo paskirtas į Saldutiškio vidurin  mokyklą. 1950 m. pavasarį 
įstojo į Kėkšto partizanų būrį. Būrio vadui B. Ryliškiui žuvus, 
vadovavo būriui. 1951 03 02 Indubakių k. A. Eglinskas buvo 
sužeistas ir ilgai gydėsi. Buv s Vytauto apygardos štabo ryšių 
įgaliotinis Juozas Bulka, jau tap s okupantų saugumo, MGB, 
agentu, pakvietė į susitikimą Ripaičių kaime ir, specialiu pre-
paratu užmigd s, 1951 09 05 perdavė saugumui. Tardomas nei 
rėmėjų, nei ryšininkų neišdavė. Norėdamas nuslėpti savo juodą 
darbą, J. Bulka paleido gandus, kad A. Eglinskas buvo suimtas, 
kai mėgino gauti pasą. Okupantų karo tribunolo pasmerktas 
sušaudyti. Nuosprendis įvykdytas 1952 07 17244.

8. Balys Graužinis Uosis, g. 1925 m. Buitūnų k., Kuktiškių vlsč. 
Partizanas nuo 1944 m., Trimito būrio vadas. 1950 08 01 dar 
turėjo 12 vyrų. 1951 03 19 Pakiaunyje su partizanais S. Satke-
vičiumi, A. Bulka, S. Jakučioniu, S. Juodžiu ir J. Kušeliausku 
buvo užkluptas čekistų. Pastvėr s arklį, nujojo dar 15 km, bet 
prie Kūrinių k. buvo nušautas kitos čekistų grupės245.

9. Balys Guobys Varpas, g. 1910 m. Pažemio k., Švenčionių aps. 
Baravyko būrio partizanas, vėliau, 1946 m., suformuotos Liūto 
rinktinės ir įkurtos Liepos kuopos vadas. 1946 10 28 kautynėse 
su NKVD daliniu sunkiai sužeistas, suimtas, 1946 10 30 mirė 
ligoninėje. Palaidotas Saldutiškio ( ) kapinėse, kitais duomeni-
mis – pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio 
partizanų kapai246.

10. Vincas Gumauskas Gailius, gim. 1909 m. 
Pamargių k., Ilgiškėlių vlsč., Marijampolės 
apskr. Vytauto apygardos Tigro rinktinės 
Pavasario-Švyturio kuopos vadas, Lietu-
vos kariuomenės karininkas, kapitonas. 
Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, pas-
kui mokytojų seminarijoje, dirbo moky-
toju Salako mstl. 1931 m. įstojo į Karo 
mokyklą ir ją baigė. Karo pradžioje buvo 
sužeistas. 1944 m. rudenį įsidarbino Vil-
niuje, suartėjo su LLA. 1945 m. pradžioje 
suimamas, bet 1945 m. balandžio mėnesį 
pabėgo ir atvyko į Kirdeikių apylinkes, 
turėdamas tikslą suorganizuoti rinktin  

242 Vilutis L. Likimo mozaika, p. 116; V. Bulkienės 
atsiminimai.

243 Jūrėnos Bileišienės, g. 1942 m., gyv. Labanore, at-
siminimai, 1997–2016 m.; LGGRTC duomenys; VSA.

244 L A, b. b. 35720 3; J. Andriusevičiaus, K. Krau-
jelio atsiminimai; Juodzevičius B. Laisvės kaina 
(Utenos r. žuvusių partizanų ir rėmėjų sąrašas), 
Utena, 2003, p. 67–165; Balčiūnas D. Mokytojas-
partizanas Antanas Eglinskas (Margiris) 1927–1952.

245 L A, f. K-1, ap. 16, b. 310, l. 219-223; Juodze-
vičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

246 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1648, l. 137, 139, 142–b. 1651, 
l. 418; Leono Ryliškio, g. 1927 m., gyv. Paluk nio k., 
atsiminimai, užrašyti apie 1991, 1992 m., VSA; 
Irenos Virvičienės, gyv. Kertuojos k., dab. Molė-
tų r., 1992 03 03 pareiškimas, VSA.

Liūto rinktinės ir 
įkurtos Liepos kuopos 
vadas Balys Guobys-
Varpas. Makso uro 
nuotr. VSA
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Ignalinos apylinkėse. Suartėja su Kirdeikių klebonu Petru Liutku-
mi-Juoduoju Petru, sukviečia būrių vadus į pasitarimą ir mėgina 
sudaryti Geležinio Vilko štabą netoli Almajo ežero, Stripeikių k. 
apylinkėje, Saldutiškio vlsč. Iš Vilniaus atvykusios čekistų grupės 
miške prie Stripeikių pamatė palapin . Iš jos išbėgo trys žmonės. 
Visi trys 1945 07 10 ir buvo nušauti. Tai buvo V. Gumauskas, 
jo padėjėjas V. Žilėnas ir Alb. Guiga. V. Gumauskas-Gailius 
Saldutiškio kapinėse palaidotas 1991 m., yra kryžius247.

11. Steponas Jakučionis Aušra, g. 1923 m. Strokinių k., Saldutiškio 
vlsč. Partizanas. Veikė Suginčių, Labanoro apylinkėse. Buvo Liūto 
rinktinės ir Vytauto apygardos ūkio skyriaus viršininkas, Bazalto 
rajono organizacinio skyriaus viršininkas. Žuvo 1951 03 19 kau-
tynėse su NKVD daliniu prie Pakiaunio. Dar žuvo  A. Bulka, 
J. Kušeliauskas, Stp. Satkevičius, S. Juodis, B. Graužinis248.

12. Zenonas Jasaitis dras  uteniškis, studentas farmacininkas. LLA 
Tigro rinktinės štabo pareigūnas. Kuriant Tigro rinktin  va-
dovavo štabui, vėliau – rinktinės sanitarijos viršininkas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labonoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Cirkliškio, 
dabar Labanoro mūšio partizanų kapai249.

13. Stasys Juodis ižikas  Erškėtis  Dūdelė, g. 1921 m. Pagilbiškio k., 
Saldutiškio vlsč. Partizanas. 1949 05–1950 04. Erškėčio kuopos, o 
1950 03–1951 03 19 Bazalto rajono vadas. Žuvo 1951 03 19 prie 
Pakiaunės kaimo. Kartu žuvo A. Bulka, B. Graužinis, S. Jakučionis, 
J. Kušeliauskas, S. Satkevičius250.

14. Ltn ( ) Apolinaras Juršys Vytenis  g. 1913 m., gyv. Šiškiniuose. 
Tigro rinktinės Vytenio būrio Margio bunkerio vadas. Žuv s 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–
Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai. Jam 1999 02 10 
suteiktas kario savanorio statusas251.

15. Kazimieras Kaladinskas Erškėtis  Šarka, g. 1903 m. Želmeniš-
kės k., dab. Ignalinos r. 1945 m. vasarą K. Kaladinskas jau turėjo 
apie 80 kovotojų kuopą. 1945 05 K. Kaladinsko kovotojai beveik 
2 paras buvo apsup  Rimšės miestelį. 1945 07 05 ir 1945 10 12 
kuopa Minčios miškuose labai nukentėjo. Per kelis mėnesius 
18 kovotojų žuvo, 39 legalizavosi. Nuo 1946 02 iki 1947 11 K. Ka-
ladinskas vadovavo Vytauto apygardos Lokio rinktinei, kuriai 
priklausė Zarasų apskrities partizanai. 1947 07 17 sovietų valdžia 
ištrėmė žmoną Veroniką, uošv  Ievą 
Korlien  ir vaikus – Danut  ir K stu-
tį. 1947 11 15 partizanams apsistojus 
Balio Rukšėno sodyboje, Puziniškio k., 
Jonas Lukoševičius partizanus išdavė. 
Kautynėse žuvo K. Kaladinskas, jo pa-
vaduotojas Antanas Skunčikas-Koltas, 
Kuršis ir partizanai A. Čičelis-Ūdra bei 
Signalas. Žuv  partizanai buvo pakasti 
Saldutiškio kapinių patvoryje. Dabar – 
kapinės. 1991 m. jiems pastatytas pa-
minklas252.

247 L A, f, K-1, ap. 18, b. 61, l. 148, 149; Juodzevi-
čius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; Girsteitis P. 
Naujas kapas senose kapinėse, Utenis, 1991, nr. 110.

248 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 206.
249 Lietuvos partizanų Vytauto apyg. Tigro rinkt. 
1945–1950 m. Vilnius, 2003, p. 24, 25, 47, 373, 
374, 378, 411, VSA.

250 LKA, t. 16, p. 48, 49, 128, 129; Juodzevičius B. 
Laisvės kaina..., p. 67-165.

251 Partizanų rėmėjos, ryšininkės Janinos Stundžienės 
(Juršytės), g. 1920 m. Šiškinių k., atsiminimai, 
2000 m., VSA.

252 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
Abarius L. LKA, nr. 16.

LLA Tigro rinktinės 
partizanų būrio vadas 
Apolinaras Juršys- 
Vytenis. VSA

LLA Tigro rinktinės, 
vėliau Liūto rinktinės 
Liepos kuopos vadas 
Antanas Krinickas- 
Romelis. VSA
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16. Antanas Krinickas Romelis, g. 1918 m., 
gyv. Krivasalio k., Švenčionių apskr. 
Jau 1944 m. rudenį prisidėjo prie Tig-
ro rinktinės kūrimo. Būdamas Lietuvos 
kariuomenės puskarininkis, sudarė apie 
30 vyrų partizanų būrį ir Siubiškio miške 
įrengė bunkerį, bet jis buvo išduotas. 
Partizanai laiku pasitraukė. Išsaugo-
jo būrį ir per 1945 m. kovo 11–13 d. 
Labanoro bunkerių puolimą, apgultį. 
A. Krinickas buvo šaltų nervų ir mokė-
davo išsisukti iš pavojingiausių situacijų. 
Būriui sumažėjus (vieni legalizavosi, kiti 
žuvo), 1946 m. A. Krinickas buvo Kerš-
to būrio vado (Juozo Buivydžio-Grafo) 
pavaduotoju. 1946 12 05 žuvus B. Pe-
lėdai-Stumbrui, paskiriamas jo būrio 
vadu. Čekistai pasinaudojo A. Krinicko 
nesutarimais su D. Zaptoriumi-Tigru, 
„pamet “ dokumentus, sukėlė įtarimų, 
kad yra užverbuotas sovietinio saugu-
mo, ir A. Krinickas 1948 08 14 Paprūdės 
kaime, Adolfo Vinclavo (Venclovo) so-
dyboje, buvo nušautas. Buvo palaidotas 
Labanoro I-osiose kapinėse. Saldutiškio 
skrebai sužinoj  apie šį įvykį, A. Kri-
nicko-Romelio kūną iškasė, išniekino 
(sukapojo), vėliau užkasė už MGB  stribų Saldutiškio vlsč. 
būstinės, Saldutiškio dvaro sodyboje253.

17. Martynas Krukis Banga, g. 1929 m. Klaipėdoje. Lokio rinktinės 
partizanas, Vytenio būrio vadas. 1949 m. baigė Priekulės gimnaziją. 
Matydamas, kad už antisovietin  veiklą bus suimtas, atvyksta 
į Saldutiškį, kur dirbo jo pažįstama mokytoja. Susipažin s su į 
partizanus išėjusiu buvusiu mokytoju A. Eglinsku-Margiu, 1950 08 
tampa partizanu Banga, vadovauja Vytenio būriui, tampa lai-
kraštėlio „Aukštaičių kova“ redakcijos nariu, aktyviai dalyvauja 
partizanų akcijose. 1951 03 02 partizanų grupė buvo užtikta 
Indubakių kaime. Per susišaudymą M. Krukis, B. Ryliškis ir 
namų savininkė O. Livarauskienė žuvo. Pakastas Dariaus Lesicko 
sodyboje, Trinkūnų k. veikusio NKVD-MVD-MGB Saldutiškio vlsč. 
poskyrio teritorijoje, dabar – Partizanų užkasimo vieta-kapai. ra 
kryžius, paminkliukas254.

18. Stasys Kubiliūnas Krūminis, g. 1905 m., gyv. Siubiškiuose, Link-
menų vlsč. A. Krinicko-Romelio būrio vado pavaduotojas. Lega-
lizavosi 1945 12 20. Suimtas, įkalintas.255.

19. Kazimieras Lašinskas Liūtas  Artojas, g. 
1916 m., gyv. Kemešio (Lamėsto ) k., 
Saldutiškio vlsč., dab. Utenos r. Buv s 
Kaltanėnų policijos vachmistras. Tigro 
rinktinės partizanų būrio vadas. 1946–
1947 ( ) m. pasitraukė į Kupiškio kraštą; 

253 Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165; VSA.
254 L A, b. b. 35720 3, t. 2, l. 232; Juodzevičius B. 
Laisvės kaina..., p. 67–165.

255 L A, b. b. 4515 3, t. 3, p. 157–159; partizanų 
ryšininkės, rėmėjos, pagalbininkės Janinos Krinic-
kaitės, gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, VSA.

Partizanų ryšininkė Janina Krinickaitė-Drebulė, 
Sigutė su broliu Tigro rinktinės partizanų  
kuopos vadu Antanu Krinicku-Romeliu. 
19 –19 7 m. VSA

Partizanų ryšininkė,  
rėmėja Janina 
Krinickaitė-Drebulė, 
Sigutė. Mordovija, 
1955 m. VSA
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su fiktyviais dokumentais apsigyveno Čivonių kaime, Kupiškio 
valsčiuje, tapo Vytauto Graičiūno-Daktaro būrio partizanu, kitais 
duomenimis, įstojo į Vytenio būrio Juozo Jankausko-Pilsudskio 
skyrių, tapo Vytenio būrio mobilizacijos skyriaus viršininku. 
1949 m. paskirtas Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gintaro 
rajono žvalgybos viršininku. Žuvo 1950 01 21 kautynėse, MGB 
daliniui apsupus bunkerį-slėptuv  L. Stančiko sodyboje Naivių k., 
Kupiškio (Skapiškio ) vlsč., kartu su Juozu Jankausku (g. 1921) 
ir Leonu Tūbeliu (g. 1914). Žuvusieji nuvežti į Kupiškį. K. La-
šinskui pripažintas kario savanorio statusas256.

20. Jonas Meidus Liepa, g. 1913 m., gyv. Pašekščio k., Saldutiškio 
vlsč. dab. Švenčionių r. A. Krinicko-Romelio būrio partizanas, 
vėliau – Vytauto apygardos Tigro rinktinės apie 10 partizanų 
būrio vadas. Veikė Labanoro apylinkėse. Slapstėsi, gyveno Vilniuje, 
priklausė pogrindinei organizacijai „Auksinė gvardija , suimtas 
Kaune, patingojo pasitarimo nuosprendžiu pagal RSFSR BK 
58-1a, 58-11 str. įkalintas 25 metams Tomsko Ozerlage lageryje. 
Ten žuvo (užpylė ekskavatorius) apie 1955 (1956) m. Kapo vieta 
nežinoma257.

21. Vytautas Pakštas Naras  Vaidotas, g. 1922 m. Obeliuose, Obe-
lių vlsč., Rokiškio apskr. 1941 m. baigė Utenos gimnaziją, dirbo 
spaustuvėje. 1944 m. buvo įstoj s į Lietuvos vietin  rinktin  (karo 
m-klą). Sovietams vėl okupavus Lietuvą, V. Pakštas dirbo Utenos 
gimnazijos mokytoju. Slapta suimtas, saugumo (KGB kapitono 
Chazovo) buvo verčiamas dirbti agentu. V. Pakštas sutiko, bet 
pasirinko mišką. 1945 12 01 žuvus Šarūno rinktinės vadui V. Mi-
kulėnui, buvo paskirtas rinktinės vadu. 1948 05 22 tėvai ir brolis 
Balys buvo ištremti. V. Pakštas persikėlė į Labanoro girią, netoli 
Šnieriškių k. Buvo Vytauto apygardos ir Šiaurės Rytų srities 
visuomeninio skyriaus viršininkas, ,,Aukštaičių kovos“ (apygar-
dos laikraščio) redaktorius. Žuvo išduotas MGB agento Juozo 
Bulkos-Bimbos 1951 03 19, dar žuvo žmona Natalija Deveikytė-
Vaidilutė iš Kačiūnų k. ir Stasė Daškevičiūtė-Žiedas iš Pagojų k. 
Visi užmušti (buv  pakasti) Rašės paraistyje, Alguvos kaime, 
perlaidoti į naująsias Utenos kapines 
prie Garnìlių k.258 

22. Mykolas Palepšis Tarzanas, g. apie 
1919 m. Skroblų k., Saldutiškio ( ) vlsč., 
gyv. Mikúliškių k., Tauragnų vlsč. Vy-
tauto apygardos Tigro rinktinės partiza-
nų būrio vadas. Žuvo 1945 07 13 Sal-
dutiškio valsčiuje, Mikuliškių pievose, 
užpuolus NKVD kareiviams. Palaidotas 
Vyžių k. kapinėse259.

23. Steponas Satkevičius-Gintvytis, g. 1925 m. 
Janonių k., Vyžuonų vlsč. Vytauto apy-
gardos partizanas. Augo Utenos vaikų 
namuos. Mokėsi Ukmergės mokytojų 
seminarijoje, įstojo į Lietuvos vietin  
rinktin . Praėjus frontui, dirbo Dap-
kūniškio pradžios mokyklos mokytoju, 

256 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1200, l. 5–6; LGGRTC 
duomenys  2004 04 16 pažyma nr. 22 R-45;  
LGGRTC archyvinė pažyma 2001 05 16 nr. 34; Ona 
Dapšytė-Kriukelienė, Kupiškio krašto partizanai. 
19 –195  m. dokumentinė kronika, Vilnius, 2013, 
p. 216, 236, 315, 329–330, 386–387, 454; Liūto būrio 
partizano Alberto Dailydės-Liedžio, g. 1923 m. 
Terpežio k., Kaltanėnų vlsč., gyv. Švenčionėliuose, 
atsiminimai. 1992 m., užrašė V. Striužas, VSA. 
Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

257 L A, f. K-1, ap. 58, b. 37280 3, t. 1, l. 25, 29, 
30, 146, 147, 153, Stebėjimo byla, l. 13; Uršulės 
Šapokienės (Meidutės), g. 1909 m., gyv. Švenčio-
nėliuose, atsiminimai, 1991 m., VSA.

258 Utenos krašto enciklopedija.
259 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-15933-LI, l. 36–36 
atv. Buivydžio Antano, s. Jono, 1946 m. vasario 
21 d. apklausa; Lokio rinkt. vado Stepono Grum-
bino-Audros, g. 1919 m., gyv. Gineitiškio k., dab. 
Ignalinos r., atsiminimai, 1997 m., VSA.
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1945 m. išėjo į partizanus. Buvo Vytauto apygardos štabo viršininko 
pavaduotojas, Kalnų srities štabo adjutantas. Žuvo 1951 03 19 
prie Šnieriškių k., Labanoro girioj, kartu su A. Bulka, V. Pakštu, 
J. Trinkūnu, S. Jakučioniu ir kt. Visi žuvusieji užkasti Rašės 
paraisty, o 1989 m. perkelti į naująsias Utenos kapines. Kitais 
duomenimis, pakastas Dariaus Lesicko sodyboje, Trinkūnų k. 
veikusio NKVD-MVD-MGB Saldutiškio vlsč. poskyrio teritorijoje. 
ra kryžius, paminklas260. 

24. Juozas Sidaravičius Sakalas, g. 1919 m. Mineiškiemio k., Linkmenų 
vlsč. Lokio rinktinės apsauginio būrio vadas. Žuvo 1951 04 11 
Strazdų k. J. Čibiro sodyboje, kagėbistams į susitikimą atsiuntus 
agentus-smogikus. Kartu nušauti dar 6 partizanai ir 4 civiliai. 
Žuvusieji partizanai užkasti kalnelyje prie Dauniškio ežero261.

25. Antanas Skunčikas Kurmis  Koltas, g. 1919 m. Bajorų k., Kazi-
tiškio prp.  vlsč. Visi broliai (Alfonsas, Antanas ir Pranas) išėjo 
į partizanus. 1944–1945 m. A. Skunčikas slapstėsi Salų vnk. (prie 
Sudeikių) pas seserį E. Kazokien . Skunčikų namus sudegino, 
žmoną suėmė, duktė su senele slapstėsi pas gimines ir pažįsta-
mus. A. Skunčikas 1947 m. buvo Lokio rinktinės vado adjutantas. 
Kai partizanai ilsėjosi Puziniškio k., juos išdavė J. Lukoševičius. 
Čekistai 1947 11 15 apsupo B. Rukšėno sodybą. Mūšio metu žuvo 
Lokio rinktinės vadas K. Kaladinskas, jo adjutantas A. Skunčikas 
ir partizanai A. Čičelis bei Signalas. Pakastas Saldutiškio kapinių 
patvory, dabar – kapinės. 1991 m. pašventintas paminklas262. 

26. Pranas Snieška, g. 1915 m. Labanore, 
gyv. Fedaríškiuose, Švenčionių apskr. 
1941 m. tautos sukilimo Labanoro kuo-
pos vienas vadų. Vytauto apygardos, 
Tigro rinktinės štabo bunkerių būrio 
vadas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse 
su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. 

19 1 m. tautos  
sukilimo Labanoro 
kuopos vienas vadų 
Pranas Snieška, 
vėliau Tigro rinktinės 
partizanas. VSA

260 Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165; 
Algirdo Šiukščiaus surinkti duomenys.

261 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 14; Laisvės kovų 
archyvas (LKA), t. 16, l. 93, 94 ( ); Juodzevičius B. 
Laisvės kaina (Utenos r. žuvusių partizanų ir 
rėmėjų sąrašas). Utena, 2003, p. 67–165.

262 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1496, t. 2, l. 149, 150; Juo-
dzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.
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Jam 1998 12 02 suteiktas kario savanorio 
statusas. Pakastas prie Švenčionių-Cirk-
liškio, dab. Labanoro mūšio partizanų 
kapai263.

27. Bronius Šalna žuoliukas  Margis 
g. 1920 m., gyv. Berniūnuose, Kaltanėnų 
vlsč. Vytauto apygardos Tigro rinktinės 
būrio vadas. Žuvo 1947 04 12 (14 ) 
kautynėse su MGB daliniu Juozo ir Elž-
bietos Kaušilų sodyboje Derviniškės (Mi-
neiškiemio ) k., Saldutiškio vlsč., kartu 
su O. Maceikiene-Kregždute. Palaidotas 
Kirdeikių kapinėse, yra pamink las264.

28. Lionginas Švalka Šernas, g. 1916 01 05 
Žitomyre, Rusijoje, gyv. Saldutiškyje. 
1938 m. baigė Karo mokyklą. Dirbo 
Vilniaus kriminalinėje policijoje. LLA 
narys, šefavo Šiaurės Rytų Lietuvos 
LLA skyrių. Artėjant frontui, pasitrau-
kė į Merkín . Paskirtas Geležinio Vilko 
partizanų rinktinės vadu ir 1945 12 04 
kautynėse su čekistais žuvo265.

29. Antanas Tarakavičius Miškinis, g. 1919 m. Paežerių k. (Tartoko k. ), 
Joniškio vlsč., Švenčionių aps., gyv. Pastovėlių k., Joniškio vlsč. 
LLA Kriaušės kuopos vado pavaduotojas, vėliau partizanų kuopos 
vado A. Krinicko-Romelio pavaduotojas (padėjėjas). Tardant suimtą 
partizaną M. Lipeikį išaiškinta, kad A. Tarakavičiaus slėptuvė 
yra pirtyje Mindūnų k. Enkavėdistų 1945 07 24 slėptuvėje buvo 
suimtas. Nuteistas NKVD kariuomenės Karo tribunolo 1945 11 30 
nuosprendžiu pagal RTFSR BK 58-1a strp. mirties bausme. Su-
šaudytas 1946 02 18.265.1

30. Jurgis Trinkūnas Dagys, g. 1918 m. Pelenių k., Kuktiškių vlsč. 
Gyveno legaliai, kol sodyboj 1949 02 11 surado bunkerį su par-
tizanais J. Skurkiu, V. Deveikyte ir B. Deveikiu. Vengdamas su-
ėmimo, išėjo į partizanus. Buvo Vytauto apygardos organizacinio 
skyriaus viršininkas. Žuvo 1951 03 19 
prie Šnieriškių k. kartu su V. Pakštu, 
N. Deveikyte, S. Paškevičiūte. Pakastas 
buvo Rašės paraistėje, 1989 m. palai-
kai perkelti į Utenos naująsias kapines. 
1999 m. suteiktas majoro laipsnis266.

31. Vladas Vaškevičius Kirvis (kitais duo-
menimis, Vladas Vaitkevičius Gaidu
kas  Kirvis ), kil s iš Kurklių ( ), gyv. 
Spitrėnuose, dab. Utenos r. Geologijos 
inžinierius, atsargos leitenantas, buv s 
Tigro rinktinės štabo viršininkas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais netoli Kiau-
neliškio k. Labanoro girioje, Margio 
bunkeryje, su Apolinaro Juršio būrio 

Tigro rinktinės 
būrio vado Broniaus 
alnos- žuoliuko, 

Margio kapas.  
V. Striužo nuotr. 
201  m.

263 L A, f. K-1, ap. 58, b. 34370 3, l. 8; Birutės 
Degutienės (Snieškaitės), gyv. Vilniuje, 1997 11 19 
prašymas dėl kario savanorio vardo suteikimo 
Pranui Snieškai, VSA.

264 Partizano Vytauto Maluškos-Šerno, g. 1925 m., 
gyv. Švenčionėliuose atsiminimai, 1991 m., VSA; 
LGG 1944–1947, Š-Ž. Vilnius, 2005, t. 2, p. 17.

265 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
L. Vilučio atsim.; LKK 1918–1953. Vilnius, 2007, 
t. 7, p. 355.

265.1 L A, f. K-1, ap. 58, b. 34370, l. 4, 5, 8, 11, 16, 18, 
150, 152. Stebėjimo byla 7, 8, 34, 46; BBK; f. K-21, 
ap. 1, b. 60, l. 151. Žvalgybinė suvestinė Nr. 185 
apie padėtį Utenos operatyviniame sektoriuje; 
Laisvės kovotojų prisiminimai, sud. R. Kaunietis, 
Vilnius, 2009, d. 7, kn. 1, p. 407–408.

266 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
V. Petrėnienės, A. Trinkūno atsiminimai.
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partizanais. Pakastas prie Švenčionių–
Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio parti-
zanų kapai267.

32. Leonas Vilutis Arūnas  Bitinėlis , 
g. 1920 04 11 Derviniškės k., Linkme-
nų vlsč., Švenčionių apskr. Mokėsi 
Telšių amatų mokykloje. 1940-1941 m. 
organizavo slaptą antisovietin  mokinių 
kuopel , jai vadovavo. 1942 m. vasarą 
įstojo į LLA, dirbo LLA Telšių štabe. 
1943 m. pradžioje baigė LLA pogrin-
džio karo mokyklos Vilniuje žvalgybos 
ir organizacinio skyriaus kursus. Nuo 
1943 04 LLA centrinės vadovybės Vil-
niaus apygardos štabo ryšininkas. LLA 
vadų nurodymu paskirtas Rytų Aukš-
taitijoje įkurti Vanagų rinktin . Arūnas 
1944 10 22 tėviškėje įkūrė LLA Tigro 
partizanų rinktin . 1945 01 12 priešų 
suimtas. Kalintas įvairiuose Rusijos la-
geriuose ir tremtyje  Intoje, Komijoje. 
1956 m. paleidus grįžo į Lietuvą. 1993 m. 
L. Vilutis mirė. Jis 2004 03 09 pripažintas 
kariu savanoriu, 2004 06 15 suteiktas 
majoro laipsnis. Jis apdovanotas Vyčio 
kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi268.

33. Mykolas Vilutis Klevas, g. 1915 m. 
Derviniškės k., Linkmenų vlsč. LLA Ti-
gro rinktinės kuopos (bataliono) vadas. 
1938 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
1941 m. dalyvavo tautos sukilime Lin-
kmenų apylinkėse. 1942 m. kelis mėnesius slapta mokėsi LLA 
karo mokykloje Vilniuje. 1944 10 23 brolio Leono buvo paskirtas 
kuopos vadu. 1944 12 12 dalyvavo kautynėse prie Link menų. 
1945 01 10 tarp Mineiškiemio ir Šiškinių kaimų pateko į čekistų 
pasalą ir žuvo. Bendražygių palaidotas su pamaldomis ir kunigo 
apeigomis Kirdeikių kapinėse. ra paminklas269.

34. Dominykas Zaptorius Tigras, g. 1911 m. Migūnų k., Šiaulių apskr. 
Buvo tarnav s Lietuvos kariuomenėj. Ved s užkuriom atsikėlė 
į Labanorą. 1940–1941 m. buvo sovietų valdžios aktyvistas. Po 
karo išėjo į mišką. Vadovavo partizanų būriui. Labai nesutarė 
su būrio vadu A. Krinicku. Tuo pasi-
naudojo sovietų saugumas  „pametė  
įpareigojimą nušauti D. Zaptorių. Pas-
tarasis, patikėj s tuo raštu, A. Krinicką 
palaikė išdaviku ir 1948 08 14 jį nu-
šovė. Pats D. Zaptorius buvo čekistų 
(Morozovo ir Panovo) kulkosvaidžiu 
nušautas 1950 09 08–09 naktį Zitikio 
sodyboje, Ažubalio kaime. Kartu žuvo 
Algis Deveikis, suimtas J. Zitikis270.

267 Vilutis L. Likimo mozaika, Kaunas, 1992, p. 119–
120; VSA.

268 Ten pat; LKK..., Vilnius, 2008, t. 8, p. 323; VSA.
269 Vilutis L. Likimo mozaika, Atsiminimai. Kaunas, 
1992, p. 141–142; LGG 1944–1947, Š-Ž. Vilnius, 
2005, t. 2, p. 38.

270 L A, f. K-1, ap. ( ), b. 4420, l. 51, 52, 53; ap. 3, 
b. 1657, l. 343, 344, 364; b. 1653, l. 42; ap. 16, 
b. 994, (39 23); Juodzevičius B. Laisvės kaina..., 
p. 67–165; VSA; Gintauto Zaptoriaus, gyv. Labanoro 
mstl., 1997 11 11 prašymas, VSA.

Bendražygiai partizanai, iš kairės  Tigro rinktinės 
būrio vadas Dominykas aptorius-Tigras, Tigro 
rinktinės kuopos vadas Antanas Krinickas-Romelis, 
Juozas Kaušilas. VSA
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35. Bronius Zinkevičius Artojas  Kalvis, g. 1921 m. Sūdalaukio k., 
Saldutiškio vlsč. Vytauto apygardos vadas. Baigė amatų mokyklą. 
Dar vokiečių okupacijos metais įstojo į LLA. Artėjant frontui, su 
V. Deveikyte iš Saldutiškio vlsč. paėm  antspaudų, blankų, darė 
žmonėms fiktyvius dokumentus. Jau 1944 m. vasarą iš aplinkinių 
kaimų jis sudarė partizanų būrį, paruošė priesaikos tekstą ir pri-
saikdino. Buvo Šarūno rinktinės štabo narys. Šią rinktin  apnai-
kinus, įkūrė Liūto rinktin  su 7 kuopomis ir pradėjo vadovauti 
Vytauto apygardai. Rūpinosi Lokio ir Tigro rinktinėmis. Padėjo 
leisti apygardos laikraštį „Aukštaičių kova . Žuvo 1946 10 10 
kaudamasis su MVD Saldutiškio vlsč. poskyrio operatyvine grupe 
eigulio Kazio Petkevičiaus sodyboje Sūdalaukio k., Saldutiškio vlsč. 
Pakastas prie Saldutiškio kapinių, dabar kapinės, yra paminklas. 
Žūties vietoje yra R. Navicko paminklas-Vyčio kryžius. B. Zin-
kevičiui po mirties suteiktas pulkininko laipsnis (1999 05 27). 
LR Prezidento 1999 05 19 dekretu B. Zinkevičius apdovanotas 
Vyčio kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu271.

36. Vincas Žaliaduonis Rokas  Diakonas  Cezaris, g. 1906 11 02 
Kalviškiuose, Kučiūnų vlsč., Seinų aps. Baigė „Žiburio“ gimnaziją 
Lazdijuose. 1938 m. baigė Kauno karo mokyklą. 1944 m. rudenį 
pradėjo partizanauti Švenčionių apskrityje. 1945 m. vasario–kovo 
mėn. paskirtas Tigro rinktinės operatyvinio skyriaus, nuo 1945 m. 
rugsėjo – Vytauto apygardos štabo Agitacinio skyriaus viršininku. 
1946 10 01 paskirtas VA Tigro rinktinės vadu. 1952 m. gegužės 
mėn. paskirtas VA štabo Organizacinio skyriaus viršininku, netru-
kus paskirtas Rytų Lietuvos partizanų srities vado pavaduotoju, 
tapo LLKS tarybos prezidiumo nariu. Žuvo 1952 03 27 MGB 
surengus susitikimą su tariamu VA vadu B. Kalyčiu-Liutauru 
(užverbuotas MGB agentas smogikas „Ramojus“), kaudamasis su 
priešais partizanų rėmėjo Mykolo Vaiškūno sodyboje Bujutiškės 
vnk., dab. Švenčionių r. Kartu žuvo vado adjutantas Mykolas 
Cicėnas-Erškėtis ir M. Vaiškūnas. Roko palaikai niekinti Ceikiniuo-
se, paskiau užkasti Ignalinoje. Jam 1999 02 17 pripažintas kario 
savanorio statusas, 1999 02 24 suteiktas pulkininko leitenanto 
laipsnis, 1999 05 19 apdovanotas Vyčio kryžiaus ordinu272.

37. Balys Žilėnas Naras, g. 1920 m. Strokinių (Ginučių k.), Saldutiškio 
vlsč. Tigro rinktinės, vėliau Lokio rinktinės Vaidilos grupės būrio 
vadas. Suimtas 1947 02 03 Saldutiškio valsčiaus Strokinių kaime 
pas Blažį. Suimamas nepasipriešino, nes eidamas susitikti su 
motina ginklo nesinešė. Kalintas Švenčionyse. Priešų patingojo 
pasitarimo 1948 04 08 nuteistas 10 m. lagerio. Vergavo Komijoje. 
Paleidus grįžo 1956 m.273

38. Vincas Žilėnas Zubrys, g. 1919 m. 
Ginučių k., Saldutiškio vlsč. Vytauto 
apygardos Tigro rinktinės Pavasario-
Švyturio kuopos būrio vadas. Augo 
didelėje šeimoje. Anksti netek s tėvo, 
turėjo išlaikyti šeimą, tad prisidurdavo 
iš kalvio, staliaus darbų. Vokiečių oku-
pacijos metais buvo įstoj s į savisaugą. 
Sugrįžus bolševikams, sudarė partizanų 

LLKS tarybos 
prezidiumo narys, 
Rytų Lietuvos 
partizanų srities vado 
pavaduotojas, Tigro 
rinktinės vadas 
Vincas Žaliaduonis-
Rokas, Diakonas, 
ezaris. VSA

271 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; K. Zin-
kevičiaus (brolio) atsiminimai; LKK, 1918–1953 m. 
Vilnius, 2008, t. 8, p. 312.

272 L A, f. K-1, ap. 58. B, 40571 3, vokas 163-1; Lie-
tuvos partizanų Vytauto apygardos Tigro rinktinė 
1945–1950 m. Vilnius, 2003; LKK..., Vilnius, 2008, 
t. 8, p. 323; LGGRTC duomenys; VSA. 

273 L A, f. K-1, ap. 58, b. 36864 3, t. 1, p. 4; Parti-
zaninio karo kronika. Lietuvos partizanų Vytauto 
apyg. Lokio rinkt...– p. 77; LGG..., Š–Ž, Vilnius, 
2005, t. 2, p. 508.

LLA Tigro rinktinės 
bataliono (kuopos) 
vadas Mykolas 
Vilutis-Klevas.  
Iš Leono Vilučio  
knygos  Likimo  
mozaika“
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būrį.  partizanus išėjo ir brolis Bronius (žuvo), ir Edvardas 
(sužeistas apako). Algirdas tapo ryšininku, seserį Jul  ištrėmė, 
motina pateko į kalėjimą. 1945 m. pavasarį į būrį atvyko LLA 
centrinio štabo iždininkas V. Gumauskas. Apie tai sužinojo čekistai 
ir 1945 07 10 į Stripeikių apylinkes nusiuntė dvi grupes. Netoli 
Almajo ežero žuvo 3 partizanai – V. Žilėnas, V. Gumauskas ir 
1 neatpažintas (turbūt Albinas Guiga). Užkasti Saldutiškio kapinių 
patvoryje. Saldutiškio kapinėse palaidotas 1991 m., yra kryžius274.

39. Juozas Aidukas iš Ripelialaukio k., Saldutiškio vlsč. 1941 m., 
sukilėlis. Tigro rinktinės partizanas. Žuvo 1945 10 15 kaudamasis 
su priešais savo kaime. Palaidotas Ginučių ( ) kapinėse275.

40. Jonas Aidukas Liepa, g. 1918 m., gyv. Ripaičių k., Linkmenų 
vlsč. Tigro rinktinės A. Bilkio-Kavarsko būrio partizanas. Žuvo 
1945 09 15. Jam suteiktas kario savanorio statusas. Pakastas 
Kaltanėnuose, netoli Nepirių ežero, tiksli vieta nežinoma276.

41. Algirdas Aleškevičius Lubinas, žuolas, g. 1930 m. Rašos k., 
Molėtų vlsč. Dirbo Saldutiškio gaisrinėje. Pašauktas į sovietų ar-
miją, 1950 07 išėjo į partizanus. Priklausė Gaidelio-Trimito būriui. 
Pakviestas į susitikimą, pateko į MGB agentų-smogikų pasalą ir 
1951 11 17 prie Palsuodės k., Saldutiškio vlsč. ir žuvo277.

42. Vincas Araminas Šermukšnis, g. 1922 m. Papilių k., Obelių vlsč., 
Rokiškio apskr. 1944 m. dirbo Rokiškio, paskui Zarasų miškų urė-
dijose girininku, vėliau – Tauragnų, Ažvinčių girininkijų girininku, 
kartu palaikė ryšius su partizanais ir buvo VA Lokio rinktinės 
Organizacinio skyriaus viršininkas. Žuvo 1949 11 06 Saldutiškio 
apylinkėje. Jo žmona Felicija Zinkevičiūtė 1949 04 22–1956 05 19 
buvo kalinama Karagandos lageriuos, 1956–1967 m. buvo trem-
tyje278.

43. Antanas Avižienis, gyv. Krivasalyje, Tigro rinktinės Antano Kri-
nicko-Romelio būrio „Kauno“ bunkerio 
partizanas. Žuvo (apsupty susisprogdi-
no) 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro 
girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas 
prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labano-
ro mūšio partizanų kapai279.

44. Pranas Bileišis- lgūnas, kil s iš Stroki-
nių k., Tauragnų vlsč. Vytauto apygardos 
Lokio rinktinės Erškėčio kuopos Kazi-
miero Balčiūno-Perkūno būrio partiza-
nas. Žuvo 1946 (1945 ) m. Puziniškyje280.

45. Aleksas Bimba, Broniaus, g. 1925 m. 
Antaliedės k., Kaltanėnų ( ) vlsč. 3-ios 
Vytauto apygardos Tigro rinktinės Liū-
to būrio partizanas. Žuv s. Palaidotas 
Kaltanėnų kapinėse281.

46  Kasparas Bimba, gyv. Antaliedės k., Kalta-
nėnų vlsč., Tigro rinktinės Kazio Lašinsko-
Liūto būrio partizanas. Pradėjo teikti žinias 
Kaltanėnų stribams. Liūto būrio partiza nai 
1946 m. rudenį K. Bimbą nušovė282.

274 L A, f. K-1, ap. 18, b. 61, l. 148, 149; Girsteitis P. 
Naujas kapas senose kapinėse, Utenis, 1991, nr. 110; 
Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

275 Natalijos Rusteikienės, g. 1925 m. Šnieriškių k., 
gyv. Molėtų r., atsim., VSA.

276 LGGRTC duomenys  2004 04 16 pažyma nr. 22 
R-45; LGGRTC archyvinė pažyma 2001 05 16 
nr. 34; Partizano V. Maluškos-Šerno, g. 1925 m. 
Berniūnų k., Kaltanėnų vlsč., gyv. Švenčionėliuose, 
atsiminimai. 1998 m., VSA.

277 L A, f. K-1, ap. 10, b. 140, l. 262; Juodzevi-
čius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

278 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
J. Kulienės liudijimas. Balio Juodzevičiaus archy-
vas (BJA).

279 Partizano L. Malakausko, g. 1929 01 24 Linkme-
nyse, gyv. Vilniuje, atsiminimai, 1998 m., VSA.

280 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-15933-LI, l. 36–36 
atv. Buivydžio Antano, s. Jono, 1946 m. vasario 
21 d. apklausa.

281 A. Lašinsko, Liūto būrio partizano Alberto Dai-
lydės-Liedžio, g. 1923 m. Terpežio k., Kaltanėnų 
vlsč., gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai. 1992 m., 
užrašė V. Striužas, VSA.

282 A. Lašinsko-Liūto būrio partizano Alberto Dai-
lydės atsiminimai...
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47. Vladas Bimba Lakūnas, g. 1927 m. Devyniaviršės k., Saldutiškio vlsč. 
Partizanas nuo 1949 m. Priklausė Trimito, paskui Tarzano būriui. 
Žuvo 1951 12 23 su Jok. Paukšte-Gegužiu netoli Pliešiškių k.283

48. Kazys Bivainis Girėnas, g. 1907 m., gyv. Šiškiniuose. Tigro rink-
tinės Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse 
su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli 
Kiauneliškio k. Jam 1999 06 16 suteiktas kario savanorio statu-
sas. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio 
partizanų kapai284.

49. Povilas Bivainis Kvietys, gyv. Žvirbliškės k. Kaltanėnų vlsč. 
Tigro rinktinės A. Bilkio-Kavarsko būrio partizanas. Žuvo 1945 
(1947 ) m. žiemą prie Kirdeikių k., dab. Utenos r., kartu su 
A. Prunskumi. Giminės palaidojo Labanoro girioje prie Margio 
bunkerio, kitais duomenimis, buvo palaidotas Krivasalio kapinė-
se. Po 1945 11 14 priešai jo palaikus iškasė ir nuvežė su kitais 
šiame mūšyje žuvusiais partizanais prie Švenčionių ( ). Pakastas 
partizanų kapuose prie Cirkliškio, Švenčionių m., kitais duome-
nimis, palaidotas Saldutiškio kapinėse ( )285.

50. Stasys Blaškauskas, gyv. Bendrovėje, A. Krinicko-Romelio būrio 
Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 1945 03 11-13 kautynėse su 
NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiau-
neliškio k.286 

51. J  ltn  Vytautas Blažiūnas Budrys, g. 1924 (1925 ) m., gyv. 
Šiškiniuose. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. 
Baig s gimnaziją, A. Juršio pakviestas spausdinti atsišaukimus, 
partizanų laikraštėlius. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliš-
kio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio 
partizanų kapai287.

52. Pranas Brukštus Ulonas (Dragūnas ) gyv. Šiškiniuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai.288

53. J  ltn ( ) Kęstukas Brukštus Valentinas, g. 1921 m., gyv. Šiški-
niuose. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11-13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro gi-
rioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas 
prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. Laba-
noro mūšio partizanų kapai289.

54. Kazimieras Bubulis Algimantas, g. 1906 m. 
Vytauto apygardos Lokio rinktinės Erš-
kėčio būrio partizanas. Žuvo 1948 12 15 
Balio Rukšėno sodyboje, Puziniškio k. 
Palaidotas Saldutišky vienoj duobėj su 
Antanu Skunčiku-Kaltu, Kaziu Kaladins-
ku-Erškėčiu ir Milašiumi290.

55. Liudas Bubulis Garnys, g. 1920 m., gyv. 
Palabažio k. Tigro rinktinės, A. Bilkio-Ka-
varsko būrio partizanas. Žuvo 1945 09 15 

283 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 326; ap. 3, b. 375, 
l. 176; B.  Juodzevičius, Laisvės kaina..., p. 67–165.

284 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio, g. 1919 m., 
gyv. Degutinės k., dab. Utenos r., atsiminimai, 
1989 m., VSA.

285 LGGRTC duomenys  2004 04 16 pažyma nr. 22 
R-45; LGGRTC archyvinė pažyma 2001 05 16 nr. 34; 
VSA. Partizano V. Maluškos-Šerno atsiminimai...

286 VSA.
287 Vaidonės Guigienės, gyv. Šiškinių k., atsiminimai; 
partizano Adolfo Rastenio-Kukalio... atsiminimai, 
1989 m., VSA.

288 VSA.
289 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio, g. 1919 m., 
gyv. Degutinės k., dab. Utenos r., atsiminimai, 
1989 m., VSA.

290 Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165.
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(1946  m.) kautynėse su NKVD daliniu prie Vasiuliškės k. Pakastas 
Kaltanėnuose prie Nepirių ežero. Tiksli vieta nežinoma291.

56. Jonas Bulka ižikas, g, 1912 (1913 ), gyv. Staniuliškių k., Sal-
dutiškio vlsč. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. 
Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai292.

57. Kazys Bulka Bulbienis, g. 1920 (1921 ), gyv. Staniuliškių k., 
Saldutiškio vlsč. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partiza-
nas. Žuvo 1945 03 11-13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai293.

58. Povilas Butrimas Vaidila  g. 1921 m. Jakėnų k., Salako vlsč., 
Zarasų apskr. Vytauto apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopos 
būrio vadas. Žuvo 1947 05 07 kautynėse su MGB daliniu Saldu-
tiškio vlsč. Šiliniškės miške, prie Ginučių. Palaidotas Švedriškės 
kapinėse294.

59. Danys Cibas, kil s iš okupuotos Lietuvos (dab. Gudija ). Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio „Kauno“ bunkerio partiza-
nas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai295.

60. Juozas eponas Pempė, g. 1920 m., gyv. Šiškiniuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Jam 1999 04 07 suteiktas kario savanorio 
vardas. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio 
partizanų kapai296.

61. Jonas estas ( iastas) Barzda, g. 1897 m., gyv. Krivasalyje. Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio „Kauno“ bunkerio partiza-
nas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai297.

62. Algimantas ibiras, g. 1929 m., gyv. 
Ažubalių k., Saldutiškio vlsč. Partizanų 
ryšininkas ( ). Žuvo 1950 09 13 Ažubalių 
k. Nušovė pasalav  MGB kareiviai298.

63. Vytautas ibiras, g. 1931 m., gyv. Ažu-
balių k. partizanas ryšininkas  Žuvo 
1948 m., palaidotas Saldutiškio kapinėse299.

64. Gubertas Dailydė Erodas, g. 1905 m., 
gyv. Lamėsto k. Tigro rinktinės A. Jur-
šio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro girio-
je, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai300.

65. Juozas Dervinis Agrastas, g. 1921 m., 
gyv. Šiškiniuose. Tigro rinktinės A. Jur-
šio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 

291 LGGRTC 2004 04 16 pažyma nr. 22 R-45;  
LGGRTC archyvinė pažyma 2001 05 16 nr. 34; 
partizano Vytauto Maluškos-Šerno..., atsiminimai; 
Onos Prunskienės, g. 1920 m., gyv. Kaltanėnuose, 
atsiminimai. 1998 m. VSA.

292 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio... atsiminimai, 
1989 m., VSA.

293 Ten pat.
294 Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apyg. Lokio rinktinė..., p. 77–79; Partizanų 
ryšininkės Onos Butrimaitės-Laurinėnienės-Dainos, 
g. 1929 m. Jakėnų k., Salako vlsč, gyv. Kaniūkuose, 
Dūkšto sen., atsiminimai, 1997 m., VSA.

295 VSA.
296 Partizano A. Rastenio-Kukalio... atsiminimai, 
1989 m., VSA.

297 Ten pat
298 L A, f. K-1, ap. 16, b. 994, (39 23).
299 VSA.
300 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio... atsiminimai, 
1989 m., VSA.
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1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių-
Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai301.

66. Albertas Deveikis, gyv. Saldutiškio vlsč. Vytauto apygardos Liūto 
rinktinės, Varpo kuopos Grafo būrio partizanas. Žuvo 1946 12 07 
(1947 12 07 ) kautynėse su MVD kariuomenės čekistiniu daliniu 
Labanoro girioje302.

67. Algimantas Deveikis, g. 1935 m. Ažubalio k., Labanoro apyl. 
1950 09 08–09 naktį (per Labanorinės atlaidus) čekistai Ažubalio k. 
surengė pasalą. Zitikio sodyboje pamat  vyrus, čekistai Morozovas 
ir Panovas kirto iš kulkosvaidžio ir automato. A. Deveikis buvo 
mirtinai sužeistas ir vežamas į Saldutiškį mirė. D. Zaptorius 
ir A. Čibiras buvo nušauti. Namų šeimininkas Juozas Zitikis 
suimtas303.

68. Gasparas Deveikis, 31 m. amž., kil s iš Vilkarių k., Saldutiškio 
vlsč. Tigro rinktinės partizanas. Žuvo 1945 03 13 kautynėse su 
NKVD daliniu Vilkariuose, Labanoro apylinkėje304.

69. Julius Deveikis, g. 1913 10 22, gyv. Labanoro mstl., Kaltanėnų 
(Labanoro) vlsč., Švenčionių apskr. Tigro rinktinės Petro Lipinsko-
Baravyko būrio partizanas, suimtas Saldutiškio NKVD, kankintas 
ir 1945 01 27 nušautas netoli Gatakiemio k., pakeliui į Labanoro 
mstl. Palaidotas Labanoro Dvaro kapi-
nėse305.

70. Karolis Deveikis, g. 1925 m., gyv. La-
banoro mstl. Tigro rinktinės partizanas. 
Žuvo 1945 04 13 kaudamasis su prie-
šais prie Påaisetės. Palaidotas Labanoro 
Dvaro kapinėse306.

71. Kazys Deveikis, gyv. Labanore, Sal-
dutiškio vlsč. Vytauto apygardos Liūto 
rinktinės Varpo kuopos Grafo būrio par-
tizanas. Žuvo 1946 12 07 (1947 12 07 ) 
kautynėse su MVD kariuomenės čekis-
tiniu daliniu Labanoro girioje307.

Labanoro mūšio 
partizanų kapai. 
venčionių m.–
irkliškio gyv. 

V. Striužo nuotr. 
VSA

301 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio atsiminimai, 
1989 m., VSA.

302 LGGRTC 1999 03 09 pažyma.
303 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 51–54; Juodzevi-
čius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

304 LBAMM; Stasės Giruckaitės, gyv. Labanoro mstl., 
liudijimas, 1997 11 10, Algirdo Umbraso, gyv. 
Laukagalio k., dab. Kaltanėnų sen., liudijimas, 
1997 m., VSA.

305 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1658, l. 260; b. 1664, l. 263, 
264; f. V-135, ap. 3, b. 110, l. 5; Pasipriešinimo 
dalyvių (rezistentų) teisių komisijos byla D-54.

306 Stefanijos Grigienės, g. 1936 m., atsiminimai, 
1999 m., VSA; LBAMM.

307 LGGRTC 1999 03 09 pažyma.
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72. Leonas Deveikis, g. 1926 m., gyv. Labanoro mstl., VA Tigro 
rinktinės Antano Krinicko-Romelio kuopos Petro Lipinsko-Bara-
vyko būrio partizanas. Žuvo 1947 10 27 prie Balto ež. Labanoro 
girioje. Pakastas prie Saldutiškio kapų, dabar – kapinės, partizanų 
kapai. ra antkapinis paminklas308.

73. Vincentas Deveikis, g. 1910 m., gyv. Palsuodės k. Tigro rinktinės 
partizanas( ). Žuvo 1945 03 13. Palaidotas Labanoro Dvaro ( ) 
kapinėse309.

74. Natalija Deveikytė-Vaidilutė, g. 1922 m. Kačiūnų k., Kuktiškių 
vlsč. Partizanų ryšininkė, partizano Vytauto Pakšto žmona. Žuvo 
1951 03 19 Labanoro girioje, netoli Šnieriškių k. kartu su 3 par-
tizanais310.

75. Veronika Deveikytė Ramunėlė, g. 1923 m. Kemešio k., Saldutiškio 
vlsč. Vokiečių okupacijos metais dirbo Saldutiškio valsčiaus raš-
tvede. Artėjant frontui ir antrajai sovietų okupacijai, iš valsčiaus 
raštinės išsinešė rašomąją mašinėl , įvairių dokumentų blankų, pasų 
knygelių, antspaudą ir daug kam padėjo išvengti kariuomenės, 
legalizuotis. V. Deveikytė prisidėjo prie laikraštėlio „Aukštaičių 
kova“ leidimo, buvo Vytauto apygardos ir ŠR srities (J. Kimšto) 
centrinė ryšininkė. 1948-1949 m. slapstėsi Jurgio Graužinio so-
dyboje Vidžiūnų kaime. Sovietų saugumo agentų „Laimutės“ ir 
„Medžio“ išduoti, 1949 02 11 partizanai Juozas Skurkis ir Balys 
Deveikis susisprogdino. V. Deveikytė mirė Utenos ligoninėje po 
11 dienų311.

76. Edvardas Drūteika, gyv. Krivasalyje, Saldutiškio vlsč. Tigro rink-
tinės A. Krinicko-Romelio būrio „Kauno“ bunkerio partizanas. 
Žuvo (apsupty susisprogdino) 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio 
k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio 
partizanų kapai312.

77. Anupras Dubauskas, gyv. Krivasalyje, Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio Kauno bunkerio partizanas. 
Žuvo (apsupty susisprogdino) 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio 
k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio 
partizanų kapai313.

78. Juozas Dubauskas, gyv. Krivasalyje, Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio Kauno bunkerio partiza-
nas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonar-
miečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakas-
tas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų  
kapai314.

79. Albertas Dūdėnas Doič, Dučė, g. 1921 m. 
Salake, Zarasų aps. VA Šarūno rinktinės 
Dobilo būrio grandies vadas. Partiza-
naudamas draugav s su Gene Karnic-
kaite. Žmonių sakymu, pas ją ir buvo 
suimtas. Archyvo dokumentuose rašoma, 
kad buvo sulaikytas 1946 02 01 netoli 
Strokinių k. 1946 02 02 naktį A. Dūdėnas 
(nu)kankintas NKVD Saldutiškio posky-

308 Stefanijos Grigienės, g. 1936 m., atsiminimai, 
1999 m., VSA; LBAMM.

309 VSA.
310 VSA.
311 L A, b. b. 42166 3; L A, f. K-1, ap. 10, b. 10, 
l. 67, 68; b. 51, l. 99; Juodzevičius B. Laisvės 
kaina..., p. 67–165.

312 L A, b. b. 45151 3, t1-3, l. 157–159; partizano 
L. Malakausko atsiminimai, VSA.

313 Partizano L. Malakausko atsiminimai, VSA.
314 VSA.
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ryje (areštinėje pasikorė). Palaidotas Saldutišky. Kapas Saldutiškio 
kapinėse, yra kryžius315.

80. Jonas Gaidelis, g. 1923 m. Jačiūniškių k., Tauragnų vlsč., Ute-
nos aps., gyv. Saldutiškyje ( ). Slapstėsi nuo 1944 m. rudens. 
Čekistams sudeginus namus, ugnyje žuvus broliui Antanui, suėmus 
seserį ir tėvus, išėjo partizanauti. Žuvo 1946 m. kaudamasis su 
priešais Strokiniuose. Pakastas prie Ginučių kapinių316.

81. Juozapas Gaidukas, g. 1910 m. Saldutiškio vlsč. Žemdirbys. 
1945 10 15 nušautas Ripelialaukio vnk., Linkmenų vlsč. Palaidotas 
Ginučių k. kapinėse317.

82  Juozas Galgatavičius, g. 1913 m. Paaisetės k., gyv. Pagrandos k. 
(vns.), Saldutiškio vlsč. Miškininkas. Tigro rinktinės A. Juršio-Vy-
tenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliš-
kio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio 
partizanų kapai318.

83. Kazys Galgatavičius, g. 1911 m., gyv. Paaisetėje, Tigro rinktinės 
A. Krinicko–Romelio būrio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–
Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai. Jam 2000 03 08 
suteiktas kario savanorio statusas319.

84. Aleksandras Giedraitis Aleksas  Genys, g. 1929 m., gyv. Akme-
niškės k., Saldutiškio vlsč., Švenčionių apskr. Priklausė Liepos 
(Ėgliaus) kuopos Beržo (Keršto) būriui, veikusiam Labanoro apy-
linkėse. Partizanai buvo užklupti Jono Godos sodyboje, Pagaiga-
lės II k. Pranešė informatorius „Vaniuša“. 1947 12 26, išbėg  iš 
sodybos, žuvo Juozas Buivydis-Grafas, Aleksas Giedraitis-Genys 
ir Stasys Kunigėnas-Vytenis. Palaidotas Saldutiškio kapinėse ben-
drame kape320.

85. Ona Gimžauskaitė Maceikienė Kregždutė  erbas, Kareiva, 
g. 1924 m., gyv. Mineiškiemio k. Vytauto apyg. Tigro rinktinės 
Broniaus Šalnos-Margio, Ąžuoliuko būrio partizanė, ryšininkė. 
Žuvo 1947 04 12 ( ) kaudamasi su priešais Elžbietos Kaušilienės 
sodyboje Derviniškės (Mineiškiemyje) k., 
Saldutiškio vlsč. Kitais duomenimis, jos 
namuose Pranas Ivonis spausdindavo 
atsišaukimus, laikraštėlius. Kitais duo-
menimis, 1947 04 14 ( ) čekistai apsupo 
namą. O. Maceikienė spėjo tik vaikus 
laukan išstumti, o pati su partizanu 
Broniumi Šalna liko viduje. Per kautynes 
namas buvo padegtas, o ji su partizanu 
žuvo ugnyje. Seserų slapčia palaidota 
Gimžauskų šeimos kape Kirdeikių ka-
pinėse. ra paminklas321.

86. Jonas Gimžauskas, g. 1915 m. Kemešio 
k., Saldutiškio vlsč. Ūkininkas, turėjo 
33 ha žemės, buvo dar ir kalvis. Skre-
bai nušovė Kemešio kaime, bėgantį nuo 
skrebų 1945 m.322

315 L A, b. b. 36864 3, l. 268; f. K-1, ap. 3, b. 997, 
l. 74, 75; Z. Grumbinaitės, V. Klimašausko atsi-
minimai; Rytas (Švenčionys). 1996. Nr.8(86); Juo-
dzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; LGGRTC 
duomenys; VSA.

316 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; VSA.
317 Kirdeikių bažnyčios MRK;  Juodzevičius B. 
Laisvės kaina..., p. 67–165.

318 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; VSA.
319 VSA.
320 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1651, l. 471; b. 1652, l. 257, 
274, 283, 284, 291; b. 1655, l. 177, 190; ap. 58, 
b. 22394 3, t. 2, l. 408; E. Šaltenienės-Godaitės 
atsiminimai; Juodzevičius B. Laisvės kaina..., 
p. 67–165; VSA.

321 Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165; 
S. Grumbino atsiminimai.

322 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
N. Venskūnienės atsiminimai.
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87. Petras Gimžauskas Vilkas, g. 1928 m. 
Pilkenių k., Tauragnų vlsč. Partizanas. 
Augo 9 broliai, trys iš jų žuvo. Petras 
su Kaziu Mačiuliu žuvo 1950 10 18 – 
kaudamiesi su priešais sudegė Alfonso 
Mačiulio namuos, Strokinių k. Palaikai 
pakasti šone Saldutiškio kapų, dab. – 
kapinės323.

88. Vincas Gimžauskas Beržas, g. 1913 m., 
gyv. Plaučiškiuose, Saldutiškio apyl. 
Tig ro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio 
partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynė-
se su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. 
Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, 
dab. Labanoro mūšio partizanų kapai324.

89. Adol as Gylys, g. 1913 m., Paąžuolių 
k. gyventojas. 1944 m. žiauriai nužu-
dytas Tauragnų vlsč. stribų ir sovietų 
įgulos kareivių. Palaidotas Paąžuolių 
senosiose kapinėse. ra ąžuolinis kry-
žius, pamink las325.

90. Jonas Goda  g. 1919 m. Akmeniškės k., 
Saldutiškio vlsč. Partizanas. Žuv s.326

91. Vladas Goda, g. 1923 m., gyv. Lauka-
galio k., Saldutiškio vlsč., Švenčionių 
apskr. Strižio (Streižio ) būrio parti-
zanas. Žuvo 1944 12 22 kautynėse su 
NKVD daliniu Kanio raiste, Labanoro 
girioje, Palaidotas Labanoro Dvaro kapinėse. ra paminklas327.

92. Antanas Grašys, g. Alžutėnų k., Saldutiškio vlsč. Slapstėsi, veng-
damas šaukimo į sovietin  kariuomen . 1945 m. liepos mėn. 
nušovė Saldutiškio vlsč. stribai. Slėptuv  buvo pasidar s ant 
tvarto. Skrebai patykojo ir pamatė, kur slepiasi. 1945 m. vasarą 
norėjo suimti. A. Grašys bėgo ir darže buvo nušautas. Palaidotas 
bendrame Ryliškių šeimos kape, Alžutėnų k. kapinėse328.

93. Jonas Grašys, g. 1920 m. Žiezdrių k., Saldutiškio vlsč. Vokiečių 
okupacijos metais buvo Saldutiškio valsčiaus sekretorius. Prasidėjus 
sovietų okupacijai, buvo vienas iš pasi-
priešinimo rusiškajai-sovietinei okupaci-
jai organizatorių Kemešio girioje. Žuvo 
1944 m. rudenį329.

94. Zenonas Graužinis, Tigro rinktinės 
A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro girio-
je, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai330.

95. Antanas Gudelis, Kazio, g. apie 1920 m., 
gyv. Gaureliuose Ignalinos ( ) vlsč. Tigro 

323 L A, f. K-1, ap. 16, b. 310, l. 143; b.312, l. 194; 
b. b. 35720 3, t. 2, l. 214; M. Balčiūno atsimini-
mai; B. Juodzevičius, Laisvės kaina..., p. 67–165.

324 LGG 1944–1947, A–J. Vilnius, 1998, t. 2, p. 497; 
Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; VSA.

325 LGGRTC; VSA.
326 VSA.
327 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1645, l. 182, 184–188; 
LBAMM; VSA.

328 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; VSA; 
M. Balčiūno, A. Ryliškio atsiminimai.

329 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
J. Guigos atsiminimai, LGGRTC duomenys; VSA.

330 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio... atsiminimai, 
VSA.

Kryžius Tigro rinktinės-Saldutiškio krašto 
19 –195  m. žuvusiems partizanams. Sukūrė 
tautodailininkas Valerijonas Jurėnas, pastatytas 
1997 m. Saldutiškis. V. Striužo nuotr. 201  m.
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rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai331.

96. Adol as Guiga sas, g. 1912 m., gyv. Šiškiniuose. Tigro rinktinės 
A. Juršio-Vytenio būrio skyrininkas. Sužeistas 1945 03 04 kauty-
nėse Paramo I k., dab. Molėtų. Grįžtant, pamirė. Palaidotas prie 
bunkerio. Po 1945 03 11–13 kautynių priešai jo palaikus išvežė ir 
pakasė prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų 
kapai. Jis 1999 12 08 pripažintas kariu savanoriu332.

97. Albinas Guiga Zibertas, g. 1923 m. Tigro rinktinės partizanas. 
Žuvo 1945 06 16 (1945 07 10) kautynėse su NKVD Šiškinių k., 
Saldutiškio vlsč. Užkasė virš Vinco Žilėno ir Vinco Gumausko 
(toj pačioj duobėj) Saldutiškio kapinių patvory, dabar – kapinės333.

98. Antanas Guiga Žibintas, g. 1919 m., gyv. Šiškiniuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai334.

99. Edvardas Guiga usaras, g. 1923 m., gyv. Šiškiniuose, Saldutiškio 
vlsč. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčio-
nių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai335.

100. Vaclovas Guiga Vyšniauskas, g. 1921 m., gyv. Šiškiniuose, 
Saldutiškio vlsč. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partiza-
nas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai336.

101. Pranas vonis Klajūnas, g. 1920 m. Vytauto apygardos laikraščio 
„Aukštaičių kova“ pirmasis redaktorius. Žuvo 1947 09 20 Stro-
kinių k., Saldutiškio vlsč. Slapčia palaidotas Paąžuolių senosiose 
kapinėse, Saldutiškio vlsč. ra kryžius337.

102. Antanas Jackevičius, gyv. Paminėlės k., Saldutiškio vlsč. Parti-
zanas. Žuvo 1946 06 10 Rodupės k., Elenos Šerėnaitės sodyboje 
NKVD kareivių surengtoje pasaloje, išduotas MVD informatoriaus 
„Vaniušos“338.

103. Edvardas Jakimavičius, VA Tigro rinktinės Vytauto Pelėdos-
Lapučio būrio partizanas. Nužudytas 1945 02 12 NKVD Saldu-
tiškio vlsč. poskyrio būstinėje. Tėvų slapta palaidotas Saldutiškio 
kapinėse. ra antkapinis paminklas339.

104  Teo ilis Jakimavičius, VA Tigro rink-
tinės Vytauto Pelėdos-Lapučio būrio rė-
mėjas. 1954 01 10 nukankino, užmušė 
emgėbistai. Kapas Saldutiškio kapinėse340.

105. Vladas Jakimavičius, VA Tigro rink-
tinės Vytauto Pelėdos-Lapučio būrio 
partizanas. Žuvo 1945 m. liepos mėn., 
kaudamasis su Saldutiškio stribais, tarp 
Saldutiškio ir Pavyžinčio k. Tėvų slapta 
palaidotas Saldutiškio kapinėse341.

331 Edvardo Petkūno, g. 1911 m. Moškėnų k., Ceiki-
nių vlsč., gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, VSA.

332 VSA.
333 VSA.
334 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio... atsiminimai, 
VSA

335 Ten pat.
336 Ten pat.
337 VSA.
338 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1647, l. 254, 255; 1660, l. 14.
339 LGGRTC duomenys; VSA.
340 Ten pat.
341 LGGRTC duomenys; VSA.
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106. Joze as (vardas), čekas, vermachto ( ) 
kareivis. A. Krinicko-Romelio būrio ( ) 
partizanas. Žuvo išduotas 1944 m. per 
Kūčias, kaudamasis su NKVD daliniu Pa-
minėlės k. ( ) apylinkėje. Teigiama, kad 
palaidotas Labanoro Kunigiškės kapinė-
se, greta partizano Vaclovo Dičiaus342.

107. Juozas Jurgelevičius Vilkas, g. 1925 m., 
gyv. Palabažio-Laboškos vnk. Tigro rink-
tinės A. Bilkio-Kavarsko būrio partizanas. 
Žuvo 1946 10 26 kautynėse su NKVD 
daliniu netoli Linkmenų. Pakastas prie 
Saldutiškio kapinių, dabar kapinės. ra 
antkapinis paminklas343.

108. Kazimieras Jurgelevičius, g. 1915 m. 
Pagaigalės k., Tigro rinktinės partizanas. 
Žuvo 1945 01 24 (25 ) kautynėse su 
NKVD daliniu Pagaigalės k. Palaidotas 
Labanoro Dvaro kapinėse344.

109  Jonas Juršėnas, gyv. Labanoro mstl. 
Tigro rinktinės A. Krinicko-Romelio bū-
rio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro 
girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas 
prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Laba-
noro mūšio partizanų kapai345.

110  Kazimieras Juzelskas, g. 1914 m., gyv. 
Šipiniškio k., dab. Švenčionių r. Tigro 
rinktinės partizanas. Žuvo 1944 12 22 
kautynėse su NKVD daliniu Kanio rais-
te, Labanoro girioje. Palaidotas Labanoro 
Dvaro kapinėse346.

111. Povilas Juzėnas, g. 1923 m. Joniš-
kyje, dab. Molėtų r. Partizanas, žuvo 
1945 01 27 Paminėlės k., Saldutiškio vlsč. 
Palaidotas Joniškio kapinėse347.

112  Bronius Kaminskas, Vinco, g. 1913 04 18, 
gyv. Parudinės k., Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės Petro Lipinsko-Baravyko būrio 
partizanas būrio vadas. Žuvo 1945 03 14 
kaudamasis su NKVD daliniu Labanoro 
girioje prie Alnės upelio, Parudinės k. 
Palaidotas Labanoro Dvaro kapinėse348.

113  Jonas Kaminskas, Karolio, g. 1925 m. 
Parudinės k., Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės P. Lipinsko-Baravyko būrio 
partizanas. Žuvo 1945 03 14 kaudamasis 
su NKVD daliniu Labanoro girioje prie 
Alnės upelio; Parudinės k. Palaidotas 
Labanoro Dvaro kapinėse349.

Antkapinis paminklas Tigro rinktinės Grafo  
kuopos vadui Antanui Bilkiui-Kavarskui ir  
partizanui Juozui Jurgelevičiui-Vilkui, Tigro 
rinktinės Antano Krinicko-Romelio kuopos Petro 
Lipinsko-Baravyko būrio partizanams Juozui  
Deveikiui-Beržui, Leonui Deveikiui, Juozui 
Lipinskui-Našlaitei, Danieliui emlevičiui- 
Lakūnui ir Petrui emlevičiui-Seniui.  
Saldutiškis, V. Striužo nuotr. 2008 m.

342 Buv. Romelio kuopos partizano Simono Andrei-
kėno-Pūgžlio, g. 1927 m. Parašėje, Molėtų vlsč., 
gyv. Švenčionėliuose, atsim., 1999 m., VSA.

343 LGGRTC archyvinė pažyma 2001 05 16 nr. 34; 
Partizano Vytauto Maluškos-Šerno atsiminimai, 
VSA.

344 Stefanijos Grigienės, g. 1936 m., atsiminimai, 
1999 m. VSA; Labanoro bažnyčios archyvas  
mirties metrika (LBAMM); Pasipriešinimo dalyvių 
(rezistentų) teisių komisijos byla D-54.

345 VSA.
346 LBAMM; Jūrėnos Bileišienės, gyv. Labanore, su-
rinkti duomenys  Vilės Baltaduonienės, g. 1926 m., 
atsiminimai, 2016 m., VSA.

347 LBAMM; VSA.
348 LBAMM; L A, f. K-1, ap. 3, b. 1658, l. 259; f. V-135, 
ap. 3, b. 110, l. 7; LGGRTC pasipriešinimo dalyvių 
(rezistentų) teisių komisijos bylos  P-146, S-685.

349 Ten pat.
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114. Julius Kaminskas, Vinco, g. 1912 m., gyv. Parudinės k., Saldu-
tiškio vlsč. Tigro rinktinės Petro Lipinsko-Baravyko būrio parti-
zanas. Žuvo 1945 03 14. Palaidotas Labanoro Dvaro kapinėse350.

115. Jeronimas Kaušylas, g. 1922 m. Lamėsto k., Linkmenų vlsč. 
Žemdirbys. Slapstėsi nuo kariuomenės. Tigro rinktinės partizanas. 
Žuvo 1945 06 17 (16 ) kaudamasis su NKVD kareiviais Šiškinių 
k., Saldutiškio vlsč. Užkastas šone Saldutiškio kapinių, dabar – 
Saldutiškio kapinės, yra kryžius351.

116. Vincas Kaušylas (Kaušyla)  g. 1885 (1895 ) m., gyv. Palsuodės 
k., Saldutiškio vlsč. Partizanas. Žuvo 1945 03 13352.

117  Antanas Kirka, g. 1900 m. Palsuodės k., Saldutiškio vlsč. Žuvo 
1945 01 24 Palsuodėje. Palaidotas Labanoro kapinėse353.

118. Augustas Kirka, g. 1917 m. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio 
būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11-13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio 
k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio 
partizanų kapai354.

119. Al onsas Kliukas Sakalas, g. 1923 m., gyv. Mineiškiemyje, Saldu-
tiškio vlsč. A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai355.

120. Juozas Kliukas, gyv. Mineiškiemy ( ). Partizanas sovietų smurto 
auka, po Antrojo pas. karo nušovė Saldutiškio skrebai. Palaidotas 
Krivasalio kapinėse356.

121  Kazys Kučinskas, g. 1918 (1926 ) m., gyv. Stūgliuose, dab. 
Utenos r. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11-13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių-
Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai357.

122. Juozas Kuliešis Balandis, g. 1931 m. Stasiūnų k., Saldutiškio 
vlsč. Po karo dirbo miško paruošose. Pradėjus įtarinėti ryšiais 
su partizanais, su J. Rukšėnu išėjo į mišką, įstojo į Trimito 
partizanų būrį. Žuvo 1951 03 22, kartu dar 11 partizanų, prie 
Lygalaukių k. (Sugi¹čių sen.). Žuvusieji 
palaidoti Utenoje358.

123. Stasys Kunigėnas Vytenis, g. 1918 m., 
gyv. Kraujelių k., Molėtų vlsč., Utenos 
aps. J. Buivydžio-Grafo kuopos parti-
zanas. Žuvo 1947 12 26 kautynėse su 
NKVD daliniu Pagaigalės II k. J. Godos 
namuose. Palaidotas Saldutiškio kapinė-
se bendrame kape359.

124. Jonas Kuprėnas Ž sinas, g. 1919 m., 
gyv. Pažiezdryje. Tigro rinktinės A. Jur-
šio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro girio-
je, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai360.

350 Ten pat.
351 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
J. Guigos atsiminimai.

352 Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165.
353 LBAMM; VSA.
354 VSA.
355 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio... atsiminimai, 
VSA.

356 VSA.
357 VSA.
358 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 11, 12; Juodze-
vičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

359 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1652, l. 274, 283, 284, 291; 
b. 1655, l. 179, 190; ap. 58, b. 22394 3, t. 2, l. 408; 
Romelio kuopos partizano Simono Andreikėno-
Pūgžlio, g. 1927 m. Parašėje, Molėtų vlsč., gyv. 
Švenčionėliuose, atsiminimai., 1999 m., VSA.

360 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
VSA.
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125. Julius Kušeliauskas Ramunis, Kelmas, g. 1911 m., gyv. Kriva-
salio k., Saldutiškio vlsč. Liūto rinktinės Klevo kuopos partizanas. 
Saldutiškio vlsč. Šnieriškių kaime būdami neblaivūs partizanai 
1948 06 29 tarpusavyje susišaudė. Partizanas Cikas lengvai sužeidė 
Domininką Zaptorių-Tigrą ir sunkiai į vidurius J. Kušeliauską-
Ramunį. Kuopos vadas A. Krinickas paryčiui Ramunį nuvežė 
Švenčionių ligoninėn, bet operuojant partizanas mirė361.

126. Juozas Lipinskas Našlaitė, g. 1921 m., gyv. Padumblºs k., da-
bart. Švenčionių r. Tigro rinktinės partizanas. Žuv s 1947 10 27 
kautynėse su MGB daliniu prie Balto ež. Palaidotas Saldutiškio 
kapinėse. ra antkapinis paminklas362.

127  Leonas Mackonis Žaibas, g. 1924 (1922 ) m. Påkerotės k., dab. 
Švenčionių r. Vytauto apygardos Tigro rinktinės J. Buivydžio-Grafo 
būrio partizanas. Žuvo 1946 06 10 Elenos Šerėnaitės sodyboje 
Padumblės k., Švenčionių apskr. kaudamasis su emvėdistais. 
Pakastas prie Saldutiškio kapinių, dabar kapinių teritorija363.

128. Adomas Mačiulis Ožys, g. 1916 m., gyv. Ripaičiuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai364.

129. Juozas Mačiulis Lakūnas, g. 1919 m., gyv. Ripaičiuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai365.

130. Vincas Mačiulis Genelis, g. 1916 (1917) m., gyv. Ripaičiuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai366.

131. Antanas Lašinskas, kil s iš Lamėsto k., Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės Kazio Lašinsko-Liūto būrio 
partizanas. Žuvo 1946 m.367 

132. Balys Leleiva Medinis, g. 1922 m. 
Šãrkių k., Saldutiškio vlsč. Partizanas. 
Priklausė K. Zinkevičiaus vadovauja-
mam Žalgirio būriui. Žuvo 1945 10 06 
kaudamasis Juozo Grašio kieme, Gra-
šių k., apsuptas skrebų ir enkavėdistų368.

133  Jeronimas Livarauskas, g. 1900 m. 
Indubakių k., Saldutiškio vlsč. Ūkinin-
kas. 1945 04 15 nušautas prie Kemešio 
kaimo, nuvežtas į Tauragnus ir ten 
kažkur pakastas369.

134. Ona Livarauskienė, J. Livarausko žmo-
na, partizanų rėmėja. Žuvo 1951 03 1–2 
naktį per čia užkluptų partizanų (Juo-
zo Stanėno, Bonifaco Ryliškio, Martyno 
Krukio, Antano Eglinsko, Alfonso Ma-
čiulio) kautynes su čekistais370.

361 L A, f. 3, b. 41 79, t. 1, l. 181; Abarius L. Lietu-
vos partizanų Šiaurės–Rytų sr. 3-ioji Vytauto apyg. 
..., LKA, nr. 16, p. 41–42; LGG..., A–M. Vilnius, 
2007, t. 3, p. 739.

362 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1658, l. 259; b. 1664, l. 264; 
P. Lipinsko-Baravyko, g. 1918 m., gyv. Saldutiškyje, 
atsiminimai, VSA.

363 Partizano Vinco Žalos-Dobilo, g. 1919 m. Antåla-
kajos k., gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, 1997 m., 
VSA.

364 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
VSA.

365 Ten pat.
366 Ten pat.
367 Liūto būrio partizano Alberto Dailydės-Liedžio, 
g. 1923 m. Terpežio k., Kaltanėnų vlsč., gyv. 
Švenčionėliuose, atsiminimai. 1992 m., užrašė 
V. Striužas, VSA.

368 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–65; P. Gra-
šio, M. Stundžios atsiminimai.

369 L A, b. b. 35720 3; Saldutiškio bažnyčios MRK; 
Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

370 Ten pat.
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135. Edvardas Malakauskas Stumbras  Švilpa, g. 1924 m., gyv. Lin-
kmenų mstl. Tigro rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio Kauno 
bunkerio partizanas. Žuvo (apsupty susisprogdino) 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai371.

136. Albertas Mačiulevičius, g. 1929 m. Strokinių k., Saldutiškio 
vlsč. Partizanas. Žuvo 1946 m. Ginučių k.372

137. Viktoras Mačiulevičius, g. 1918 m. Strokinių k., Saldutiškio vlsč. 
Partizanas. Tarnaujant Lietuvos kariuomenėje, Lietuvą okupavo 
bolševikai. Kilus karui, pateko į vokiečių nelaisv  ir vos nenumi-
rė badu. Paskelbus mobilizaciją, slapstėsi nuo sovietų, priklausė 
Erškėčio būriui, bet peršal s 1951 07 10 Strokinių k. mirė373.

138  Vincas Mačiulevičius, g. 1927 m. Strokinių k., Saldutiškio vlsč. 
Paimtas į sovietų kariuomen , iš jos pabėgo. Slapstės apie namus. 
Pamat s ateinant rusų kareivius, 1946 m. V. Mačiulevičius bėgo 
pas Petrą Žilėną įspėti ten buvusių partizanų ir buvo enkavėdistų 
automatų serijom sukapotas. Palaidotas Ginučių kapinėse kartu 
su Jonu Gaideliu374.

139. Antanas Mačiulis iš Sarakalnio k., dab. Utenos r. Tigro rinktinės 
partizanas. Žuvo 1945 04 25 Ginučių (Puziniškio ) kautynėse, 
Saldutiškio vlsč. Palaidotas šeimos kape Kirdeikių kapinėse375.

140. Jonas Maniušis Drugelis, g. 1920 m., gyv. Ripaičiuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai376.

141. Jonas Martinkėnas, Tigro rinktinės Edvardo Ryliškio būrio 
partizanas. Žuvo 1945  m. NKVD pasaloje Stirniuose. Priešai 
kūną išsivežė377.

142. Juozas Mažeika Perkūnas, g. 1921 m., gyv. Ripaičiuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiaune-
liškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirk-
liškio, dab. Labanoro mūšio partizanų 
kapai378.

143. Vladas Mažeika, g. 1894 m., gyv. 
Ripaičių k., Saldutiškio vlsč. 1944 11 09 
čekistų nužudytas Ripaičių k., Saldu-
tiškio vlsč.379

144  Bernardas Meidus, g. 1922 (1923) m., 
gyv. Pašekščio k., dab. Švenčionių r. 
Tigro rinktinės Meidų būrio partizanas. 
Žuvo 1950 m., palaidotas Labanoro Ku-
nigiškių kapinėse380.

145. Danielius Meidus  Kazimiero Vie
versys, Pavasaris, g. 1918 (1923 ) m., 
gyv. Pašekščio k., Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės Jono Meidaus-Liepos būrio par-
tizanas. Žuvo 1945 01 25 kautynėse su 

371 Partizano-ryšininko Liudviko Malakausko, 
g. 1924 01 24 Linkmenyse, Kaltanėnų vlsč., gyv. 
Vilniuje, atsiminimai, 1998 m., VSA.

372 Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165; 
M. Mačiulevičienės (žmonos) atsiminimas.

373 Ten pat.
374 Ten pat.
375 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-15933-LI, l. 36–36 
atv. Buivydžio Antano, s. Jono, 1946 m. vasario 
21 d. apklausa; VSA.

376 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
VSA.

377 Partizano Kazimiero Šalnos-Gaidelio, g. 1923 m. 
Paluknio k., Saldutiškio vlsč., Utenos apskr., gyv. 
Švenčionėliuose, atsiminimai, 1991  m. Užrašė 
V. Striužas, VSA.

378 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio, g. 1919 m., 
gyv. Degutinės k., dab. Utenos r. atsiminimai, 
1989 m., VSA.

379 Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165.
380 Uršulės Šapokienės (Meidutės), g. 1909 m. Pašekš-
čio k., atsiminimai, Švenčionėliai, 1991 m., VSA.
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NKVD Kaltanėnų poskyrio daliniu, prie Gervežerio. Atsišaudy-
damas sulaikė priešus, kol atsitraukė partizanų būrys. Palaidotas 
Labanoro Kunigiškių kapinėse381.

146. Pranas Meidus, g. 1925 m. Pašekščio k., Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės Jono Meidaus-Liepos būrio partizanas. Žuvo 1945 03 20 
kautynėse su Saldutiškio vlsč. garnizono kareiviais Padumblės k., 
Saldutiškio vlsč.382

147. Antanas Menčinskas, gyv. Krivasalyje, Tigro rinktinės A. Krinic-
ko-Romelio būrio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 1945 03 11–
13( ) kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro 
girioje, netoli Kiauneliškio ( ) k. Palaidotas buvo savo sodyboj ( )383.

148. Juozas Menčinskas, gyv. Krivasalyje, Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio Kauno bunkerio partizanas. 
Žuvo 1945 03 10–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai384.

149. Jurgis Menčinskas Kėkštas, gyv. Krivasalyje. Tigro rinktinės 
A. Krinicko-Romelio būrio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 1945 03 
10–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro 
girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, 
dab. Labanoro mūšio partizanų kapai385.

150  Kazimieras Milašius Signalas, g. 1918 
( ) m. Vytauto apygardos Lokio rinktinės 
partizanas. Žuvo 1947 11 15 kaudama-
sis su MGB kariuomenės 137-ojo šaulių 
pulko kareiviais ir MGB Saldutiškio vlsč. 
stribais Balio Rukšėno sodyboje Puzi-
niškio k., Saldutiškio vlsč., Švenčionių 
apskr.386

151  Stasys Misevičius, gyv. Labanoro mstl. 
Tigro rinktinės A. Krinicko-Romelio bū-
rio Kauno bunkerio partizanas, kitais 
duomenimis, iš Tigro rinktinės štabo. 
Žuvo 1945 03 10–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro 

A. Krinicko-Romelio 
kuopos partizanas 
Jonas Aldusevičius-
Kilpa prie Kauno 
bunkerio vietos. 
V. Striužo nuotr. 
199  m.

381 Ten pat; L A, f. K-1, ap. 58, b. 37280 3, t. 1, 
l. 15, 30, 51.

382 L A, f. K-1, ap. 58, b. 37280 3, t. 1, l. 7–7 a. 
p., 13, 14, 15, 17, 17 a. p., 50, 77, 78, 79, 86, 87; 
b. 10672 3, l. 40-40 a. p., 54–54 a. p., 63, 85; 
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos 
byla  Š-336.

383 Partizanų Vlado Šerėno, g. 1916 m. Jovaraučiškių 
k., gyv. Švenčionėliuose, Jono Aldusevičiaus-Kilpos, 
g. 1921 m., gyv. Krivasalyje, Saldutiškio vlsč., 
atsiminimai, VSA.

384 Ten pat.
385 Ten pat.
386 L A, f. K-1, ap. 58, b. 12544 3, l. 52. Pažyma; 
L A, f. K-1, ap. 58, b. P-19201, t. l. 3 atv. Čiplio 
Albino, s. Jono, g. Ažėnų k. 1925 m., 1945 12 26 
tardymo protokolas.
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girioje, netoli Kiauneliškio k. Tikėtina, pakastas prie Švenčionių–
Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai387.

152. Al onsas Mizeikis Pikuolis, Paramo II k. Tigro rinktinės A. Jur-
šio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su 
NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiau-
neliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai388.

153. Juozas Mizeikis, Mizeikių ( ) Paramo II ( ) k. Tigro rinktinės 
partizanas. Žuvo prie namų389.

154. Kazys Mizeikis Patrimpas, gyv. Paramo II k. Tigro rinktinės 
A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse 
su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli 
Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai390.

155. Vršl  Antanas Murmulis Lokys, g. 1918 m., gyv. Jovaraučiš-
kiuose. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Žr. pastabą391.

156. (Adomas ) Pakalnis Lazdinis, Tigras, kil s iš Mindūnų k. Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio partizanas. Žuvo 1945 m. 
Palaidotas Labanoro Kunigiškių kapinėse392.

157. Jokymas Paukštė Gegužis, g. 1927 m. Rukšėnų k., Linkmenų 
vlsč. Dirbo Švenčionėliuose vairuotoju. Partizanaut išėjo 1950 m. 
liepos mėnesį. Bunkerį, kuriame slapstėsi J. Paukštė, čekistams 
parodė buv s būrio vadas Tarzanas (Al-
fonsas Radzevičius, tap s agentu-smogi-
ku „Alfa“). Žuvo 1951 12 23 kartu su 
Vladu Bimba393.

158. Kazys Paukštė Kardas, g. 1918 m., 
gyv. Šiškiniuose. Tigro rinktinės A. Jur-
šio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 10–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro 
girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas 
prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Laba-
noro mūšio partizanų kapai394.

159. Petras (Povilas ) Paukštė Kuosa, iš 
Påalmajo k. Tigro rinktinės Vinco Gu-
mausko-Gailiaus būrio partizanas. Žuvo 
1945 m. Puziniškio kautynėse395.

160  Adomas Paznėkas, g. 1924 m., gyv. 
Krivasalyje, Saldutiškio vlsč. Vytauto 
apygardos Liūto rinktinės Varpo kuopos 
Juozo Buivydžio-Grafo būrio partizanas. 
Partizanavo, 1945 07 19 registravosi, 
1946 m. gegužy vėl išėjo partizanaut. 
Žuvo 1946 12 07 kautynėse su MVD  
MGB kariuomenės čekistiniu daliniu 
Labanoro girioje396.

161. Algirdas Paznėkas, 14–15 m. amž., gyv. 
Krivasalyje. Tigro rinktinės A. Krinicko-

387 Partizano Jono Aldusevičiaus-Kilpos, g. 1921 m., 
gyv. Krivasalyje, Saldutiškio vlsč., atsiminimai, VSA.

388 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

389 Natalijos Rusteikienės, g. 1925 m. Šnieriškių k., 
gyv. Molėtų r., atsim., VSA.

390 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

391 Liudytoja Natalija Rusteikienė, g. 1925 m. Šnieriškių 
k., gyv. Molėtų r., teigia, kad Antanas Murmulis 
ir Juozas Murmulis buvo apsikeit  vardais, tad 
nušovė Antaną, o liko Juozas Murmulis; Partizano 
Adolfo Rastenio-Kukalio, g. 1919 m., gyv. Deguti-
nės k., dab. Utenos r., atsiminimai, 1989 m., VSA.

392 L A, f. K-1, ap. 58, b. 3437 3, l. 21, 46; Do-
micėlės Deveikienės, g. 1930 m. Labanoro mstl., 
atsiminimai, VSA.

393 L A, f. K-1, ap. 3, b. 375, l. 176; ap. 15, b. 4420, 
l. 326; Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165; 
A. Gadliausko atsiminimai; VSA.

394 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

395 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-15933-LI, l. 36–36 
atv. Buivydžio Antano, s. Jono, 1946 m. vasario 
21 d. apklausa; Lokio rinkt. partizano Fortunato 
Ivanausko-Roberto, g. 1927 m., gyv. Ginučiuose, 
atsiminimai, 1998 m., VSA.

396 L A, b. b. 4515 3, t. 1–3, l. 157–159; LGGRTC 
1999 03 09 pažyma; Vinco Paukštės, g. 1916 m. 
Rukšėnų k., partizano Vlado Šerėno, g. 1916 m. 
Jovaraučiškių k., gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, 
VSA; Voruta, 2010 01 10.
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Romelio būrio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai397.

162. gnas Paznėkas, gyv. Krivasalyje. Tigro rinktinės A. Krinicko-
Romelio būrio „Kauno“ bunkerio partizanas. Kulkosvaidininkas. 
Žuvo atsitraukdamas iš 1945 03 11–13 kautynių su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje prie Kiauneliškio k. 
Iš viso per gilų sniegą priešų persekioti atsitraukė 12 partizanų. 
I. Paznėkui užsikirto kulkosvaidis, ir jis, pasikiš s po savim gra-
natas, susisprogdino. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai398.

163. Gubertas Pelanis Žilvitis, g. 1921 m., gyv. Šiškiniuose. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 04 
Paramo I k., dab. Molėtų r., kaudamasis su Tauragnų čekis-
tais, skrebais. Partizanai jo kūną parsivežė prie bunkerio. Po 
1945 03 11–13 kautynių priešai jo palaikus išvežė ir pakasė prie 
Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai.399.

164  Juozas Pelanis Molotovas, g. 1912 (1913) m., gyv. Šiškiniuose, 
A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse 
su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli 
Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai400.

165  Verutė Pelanytė Kregždutė, g. 1922 m. Šiškiniuose, Saldutiškio 
vlsč. 1941–1943 m. mokėsi Švenčionių mokytojų seminarijoje. 
1943 m. kovo mėn. vokiečių okupacinei valdžiai uždarius semi-
nariją dirbo Ceikiniÿ mstl. progimnazijoje. Turėjo gražų balsą; 
dainuodavo, rašė eilėraščius. V. Pelanytė-Kregždutė buvo Tigro 
rinktinės (A. Juršio-Vytenio būrio) partizanų ryšininkė, lankyda-
vosi kituose būriuose. 1945 m. prie Ginučių k. ant Samaniškio 
kalno (Ginučių piliakalnio ) dalyvavo mūšyje su Saldutiškio 
(kitais duomenimis, Tauragnų) stribais, buvo sužeista. Pagalba 
laiku nesuteikta. Ją nuvežė į Ceikinius. Ten pasiėmė partizanas 
Romas Černiauskas-Lokys. Dėl sužeidi-
mo į pilvą, spėjama, vežama į ligonin , 
Kregždutė mirė. Palaidota Linkmenų 
Margonių (Margavonių) kapinėse401.

166  Pranas Pelėda, gyv. Kuktiškių vlsč. Lo-
kio rinkt. partizanas. Žuvo 1946 m. (kitais 
duomenimis, nužudytas 1945 m.; kitais 
duomenimis, mirė Devyniaviršės k., dab. 
Utenos r.). Palaidotas Paąžuolių kapinė-
se, Saldutiškio sen. ra kryžius402.

167  Jonas Pilipavičius, g. 1921 m., gyv. 
Labanoro mstl. Tigro rinktinės A. Kri-
nicko-Romelio būrio partizanas. Žuvo 
1945 10 21 Zitikių sodyboje, Ažubalių k., 
Saldutiškio vlsč. Palaidotas Labanoro 
Kunigiškių ( ) kapinėse403.

168. Stasys Pilipavičius Blažys, g. 1927 
(1928 ) m., gyv. Labanoro mstl., Sal-

397 Partizano Broniaus Avižienio-Balano, g. 1925 m., 
gyv. Krivasalyje, atsiminimai, 1995 m., VSA.

398 L A, b. b. 4515 3, t. 1–3, l. 157–159; LGGRTC 
1999 03 09 pažyma; Vinco Paukštės, g. 1916 m. 
Rukšėnų k., gyv. Švenčionėliuose, partizano 
Vlado Šerėno, g. 1916 m. Jovaraučiškių k., gyv. 
Švenčionėliuose, atsiminimai, partizano Broniaus 
Avižienio-Balano, g. 1925 m., gyv. Krivasalyje, 
Saldutiškio vlsč., atsiminimai, 1995 m., VSA.

399 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

400 Ten pat.
401 V. Pelanytės mokslo draugės Elenos Juršėnaitės, 
gyv. Vilniuje, pasakojimas. Užrašė irgi mokslo 
draugė Leokadija Sinkevičienė, 1993 m., VSA; 
Vilutis L. Likimo mozaika, p. 131–132.

402 LGGRTC; LGG 1944–1947 m., K-S. Vilnius, 2002, 
t. 2, p. 722. VSA.

403 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1646, l. 205; b. 1658, l. 259; 
Natalijos Rusteikienės, g. 1925 m. Šnieriškių k., 
gyv. Molėtų r., atsim., VSA.
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dutiškio vlsč. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Varpo kuopos 
J. Buivydžio-Grafo būrio partizanas. Žuvo 1946 12 07 (1947 12 07 ) 
kautynėse su MVD kariuomenės čekistiniu daliniu vnk. prie 
Labanoro mstl. kartu su partizanu Pakalniu-Lazdiniu, Tigru. 
Palaidotas Labanoro Kunigiškių kapinėse404.

169. Nikodemas Pyragis, g. 1924 m., gyv. Bendrovėje, Saldutiškio vlsč. 
Tigro rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio Kauno bunkerio parti-
zanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai405.

170. Andrius Plieskis Vėjas, g. 1919 (1923) m., iš Zamokų k. Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio kuopos partizanas. Žuvo 1945 m. 
Stirnių kaimo apylinkėje, patek s NKVD pasalon. Palaidotas 
Stirnių kapinėse, Molėtų r.406

171. Adol as Prunskus Kukalis, g. 1919 ( ) m., gyv. Vasiuliškės k. 
Kaltanėnų vlsč. Muzikantas. Tigro rinktinės A. Bilkio-Kavarsko 
būrio partizanas. Žuvo 1947 m. kartu su P. Bivainiu. Buvo palai-
dotas Krivasalio kapinėse, skrebai iškasė 
palaikus ir išvež  pradangino. Teigiama, 
palaikai užkasti prie Saldutiškio kapų, 
dabar – kapinių teritorija407.

172. Juozas Prunskus Ešerys, Tigro rink-
tinės A. Bilkio-Kavarsko būrio partiza-
nas. Žuvo 1945 07 18 kaudamasis su 
persekiojančiais enkavėdistais Labanoro 
girios 16 kvartale. Niekintas ir pakastas 
Labanore408.

173. Simonas Purevičius Švyturys, g. 1932 m. 
Ginučių k., Linkmenų vlsč. Partiza nas 
nuo 1950 m. liepos mėn. Žuvo 1951 01 26 
Minčios miške, prie Utenykščio ežero. 
Kartu žuvo Lokio rinktinės vadas Pranas 
Račinskas409.

174. Juozas Raginis, gyv. Gaureliuose, Cei-
kinių ( ) vlsč. Tigro rinktinės A. Juršio-

Tigro rinktinės 
A. Krinicko-Romelio 
kuopos partizanas 
Simonas Andreikėnas- 
Pūgžlys šalia  
bendražygio Andriaus 
Plieskio-Vėjo kapo. 
Stirniai, V. Striužo 
nuotr. 1998 m. VSA

404 Partizano Juozo Stundžios, g. 1918 m. Pagai-
galės k., Saldutiškio vlsč., Stasės Trinkūnienės, 
g. 1919 m., gyv. Labanore, atsiminimai, VSA; 
LGGRTC 1999 03 09 pažyma.

405 Partizanų Jono Aldusevičiaus-Kilpos, g. 1921 m., 
gyv. Krivasalio k., Broniaus Avižienio-Balano, 
g. 1925 m., gyv. Krivasalyje, atsiminimai, VSA.

406 L A, f. K-1, ap. 58, b. 34370 3, l. 45; LGGRTC 
archyvinė pažyma 2001 05 16 nr. 34; buv. Romelio 
kuopos partizano Simono Andreikėno-Pūgžlio, 
g. 1927 m. Parašėje, Molėtų vlsč., gyv. Švenčio-
nėliuose, atsim., 1999 m. VSA.

407 Natalijos Rusteikienės, g. 1925 m. Šnieriškių k., 
gyv. Zablocės k., Utenos apskr., atsiminimai;  
LGGRTC 2004 04 16 pažyma nr. 22 R-45; LGGRTC 
2004 04 16 pažyma nr. 22 R-45.

408 Partizano Vytauto Maluškos-Šerno... atsiminimai, 
VSA.

409 Abarius L. LKA, t. 16, p. 92–93; Voruta. 1998. 
nr. 18, p. 15; Juodzevičius B. Laisvės kaina..., 
p. 67–165.
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Vytenio ( ) būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse 
su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Vasiuliškės k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, 
dab. Labanoro mūšio partizanų kapai410.

175  Juozas Ramonas, g. 1922 m., gyv. Krivasalyje. Tigro 
rinktinės A. Krinicko–Romelio būrio Kauno bunkerio 
partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiau-
neliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai411.

176. Pranas Ramonas, g. apie 1922 m., gyv. Krivasalyje. 
Tigro rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio Kauno bunkerio 
partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD 
ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Va-
siuliškės k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai412.

177. gnas Rastenis Papartis, g. 1920 m., gyv. Šiškiniuose. 
Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Vasiuliškės k. Pakastas 
prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio parti-
zanų kapai413.

178. Leonas Rastenis, 24 m., iš Labanoro mstl. Tigro rinktinės 
partizanas. Žuvo 1945 01 24 kaudamasis su enkavėdistais 
Palsuodės k. Palaidotas Labanoro Dvaro kapinėse414.

179  Vincas Rastenis Pantera, g. 1916 m., gyv. Intyklėje (Šiškiniuose ). 
Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 
11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro 
girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, 
dab. Labanoro mūšio partizanų kapai415.

180  Pranas Raškauskas, g. 1912 m., gyv. Kirdeikių k., Saldutiškio 
vlsč. Tigro rinktinės partizanas. Žuvo 1945 01 13 Kirdeikių k.416

181. Joze as Richardas, s. Ferenco, g. 1919 m. Obzegsburge, vokie-
čių armijos kareivis, tarnav s zenitinės 
artilerijos dalyse iki Kuršo grupuotės 
kapituliacijos (1945 05 08). Pasiek s Lie-
tuvą įstojo į Tigro rinktinės A. Krinicko-
Romelio kuopą, 1945 06 27 mūšyje su 
12-ojo pasienio pulko kariuomene prie 
Kraujelių k. sunkiai sužeistas, mirė pra-
ėjus kelioms valandoms po sulaikymo. 
Pakastas Labanore, pelkėje, prie ir dabar 
rymančio koplytstulpio ( )417.

182. Jonas Rimša, g. 1925 m., gyv. Inty-
klėje, Molėtų ( ) vlsč. Tigro rinktinės 
A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro gi-
rioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai418.

Tigro rinktinės A. Juršio –  
Vytenio būrio partizanas  
Adolfas Rastenis-Kukalis.  
Labanoro mūšio partizanų  
kapai. venčionys, Algimanto 
imbolaičio nuotr. 1990 m. 

VSA

410 Edvardo Petkūno, g. 1911 m. Moškėnų k., Ceiki-
nių vlsč., gyv. Švenčionėliuose atsiminimai, VSA.

411 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1658, l. 260; Partizanų J. Al-
dusevičiaus-Kilpos, g. 1921 m. gyv. Krivasalio k., 
B. Avižienio-Balano, g. 1925 m., gyv. Krivasalyje, 
Guberto Noreikio-Karvelio, g. 1921 m. Rukšėnų k., 
atsiminimai, VSA.

412 Ten pat.
413 Partizano Adolfo Rastenio–Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

414 LBAMM; Stefanijos Grigienės, g. 1936 m., atsimi-
nimai, 1999 m., VSA.

415 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

416 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.
417 L A, f. K-21, ap. 1. b. 60, l. 7–72; ap. 58, b. 34370 3, 
l. 22; Žvalgybinė suvestinė Nr. 173 apie padėtį 
Utenos operatyv. sektoriuje; partizano Simono And-
reikėno-Pūgžlio, g. 1927 m., gyv. Švenčionėliuose, 
atsim., 1999 m., VSA.

418 VSA.
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183. Albertas Ringelevičius, gyv. Gatakiemyje, Saldutiškio vlsč. 
Šaukiamas į kariuomen , slapstėsi. 1945 m. pradžioje su broliu 
Jaroslavu išėjo į Kiauneliškio bunkerius, į Tigro rinktin . A. Krinic-
ko–Romelio būrio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai419.

184. Jaroslavas Ringelevičius, g. 1912 m., gyv. Gatakiemyje. Paskelbus 
sovietams mobilizaciją, su broliu Albertu slapstėsi apie namus. 
1945 m. pradžioje įstojo į Tigro rinktin . A. Krinicko-Romelio 
būrio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse 
su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli 
Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai420.

185. Boni acas Ryliškis Kėkštas, g. Alžutėnų k., netoli Kirdeikių 
bažnytkaimio (Linkmenų vlsč.). Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1951 03 02 kautynėse Indubakių k. su Martynu Krukiu ir sodybos 
šeimininke O. Klimavičiene (Livarauskiene)421.

186. Jonas Ryliškis, g. 1923 m. Tigro rinktinės partizanas. Žuvo 
1944 m. Palaidotas Plaučiškių k., Saldutiškio sen. kapinėse422.

187. Jonas Rokas Stumbras, g. 1928 m. Vytauto apygardos partizanas. 
Žuvo 1949 02 16 Labanoro apylinkėje, Saldutiškio vlsč. Pakastas 
Dariaus Lesicko sodyboje, Trinkūnų k. veikusio NKVD-MVD-MGB 
Saldutiškio vlsč. poskyrio teritorijoje. Dabar Partizanų kapai. ra 
kryžius, paminklas423.

188. Antanas Rukšėnas Sakalas, g. 1923 m. Antalamėstės k., Sal-
dutiškio vlsč. Paskelbus sovietams mobilizaciją į frontą, Antanas 
su broliu Jonu išėjo į mišką. Tigro rinktinės partizanas. Žuvo 
1948 m. Pastovėlio vnk., Molėtų r. Numestas buvo Molėtuose. 
Palaikų surasti artimiesiems nepavyko424.

189. Jonas Rukšėnas Debesys, g. 1915 (1916) m., gyv. Pažiezdry-
je. Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–
Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai425.

190. Jonas Rukšėnas Meškys, g. 1925 m. Antalamėstės k., Saldutiškio 
vlsč. Žemės turėjo tik 8 ha, o augo 6 broliai. Paskelbus mobiliza-
ciją, išėjo į mišką. Tigro rinktinės partizanas. 1948 08 29 Bikelių 
k. čekistai įėjo į klojimą. Vienas čekis-
tas buvo klojime nušautas, J. Rukšėnas, 
atplėš s klojimo lentą mėgino pabėgti, 
bet krito nukautas. Kiti du, pasinaudoj  
sąmyšiu, pabėgo426.

191. Stasys Rukšėnas Klevas, Tigro rinkti-
nės partizanas. Žuvo 1946 04 kautynė-
se su MVD daliniu Devyniaviršės k., 
Saldutiškio vlsč. Palaidotas Saldutiškio 
kapinėse. ra kryžius427.

192. Vytautas Rukšėnas Vėjelis, g. 1921 m., 
gyv. Pažiezdryje, Saldutiškio vlsč. Tig ro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio parti-
zanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse 

419 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
V. Klimašausko atsiminimai; VSA.

420 VSA.
421 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 190; Juodzevi-
čius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; M. Balčiūno, 
J. Balčiūno atsiminimai.

422 Juodzevičius B. Laisvės kaina , p. 67–165.
423 LGGRTC duomenys; VSA.
424 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
J. Rukšėno (brolio) atsiminimai.

425 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

426 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1804, l. 222, 223; Juodze-
vičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; J. Rukšėno 
(brolio) atsiminimai.

427 VSA. 
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su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, 
dab. Labanoro mūšio partizanų kapai428.

193. Vladas Rukšėnas, g. 1906 (1896 ) m. Lamėsto (Ruk-
šėnų ) k., Linkmenų vlsč. Ūkininkas. 1945 02 12 priešų 
nušautas Lamėsto k., palaidotas Saldutiškio kapinėse. 
Šeima ištremta429.

194. Vytautas Rusteika Audra, gyv. Vidugirio k., Molėtų 
vlsč., Utenos apskr. Tigro rinktinės A. Krinicko kuopos 
partizanas. Žuvo 1945 06 27 kautynėse su NKVD ka-
reiviais Kraujelių kautynėse, netoli Kraujelių k., Molėtų 
vlsč. Palaidotas Stirnių kapinėse430.

195. Antanas Sakalauskas Sakalas, Žilvitis, g. 1924 m. Pa-
stovėlio k., Utenos apskr., dab. Molėtų r. Tigro rinktinės 
A. Krinicko-Romelio kuopos partizanas. Žuvo 1945 06 27 
kautynėse su NKVD daliniu prie Kraujelių k. Palaidotas 
Stirnių kapinėse431.

196. Martynas Vaidotas Salminas, g. 1924 m. Fedariškių 
k., Saldutiškio vlsč. Švenčionių apskr. Vadovav s šau-
liams, girininkas, Vytauto apygardos Tigro rinktinės 
Albino Kaminsko, vėliau Klevo, A. Krinicko-Romelio 
būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11 kautynėse su NKVD 
Joniškio kareiviais, stribais Fedariškių k. miške. Palaidotas 
Labanoro Kunigiškių kapinėse432.

197. Kazimieras Samsonas, g. 1913 m. Kemešio k., Saldutiškio vlsč. 
LLA Tigro rinktinės Sakalo būrio partizanas. Buvo jaunalietuvis, 
šaulys. Dirbo savo ūkyje, o žiemą – miško paruošose. Prasidėjus 
vyrų gaudynėms į frontą, slapstėsi su M. Skurkiu ir P. Uboniu 
savo rūsyje. Buvo išduoti, ir visi trys 1945 02 11 žuvo kaudamiesi 
su enkavėdistais Kemešio k., Saldutiškio vlsč. Palaidotas buvo 
Indubakių kapinaitėse. Apie 1989 m. palaikai perkelti į Saldutiškio 
kapines. Jam paminklas – Saldutiškio ka-
pinėse, Samsonų šeimos kape433.

198. Juozas Sapkauskas, g. 1922 m. Padumb-
lės k., Saldutiškio vlsč. Tigro rinktinės 
Jono Meidaus-Liepos būrio partizanas. 
Žuvo 1945 03 20 kautynėse su Saldu-
tiškio vlsč. NKVD, garnizono kareiviais 
Padumblės k., Saldutiškio vlsč.434

199. Mečys Skurkys, g. Duobiÿ k., Dau-
gailių vlsč. Partizanas. Žuvo 1945 02 15 
Kemešio k., Saldutiškio vlsč. kartu su 
K. Samsonu ir P. Uboniu. Palaidotas 
Indubakių kapinėse435.

200. Antanas Snieganas Viršaitis, g. 1929 m. 
Vajìlių k., Saldutiškio vlsč. Liūto rink-
tinės Trimito būrio partizanas. Žuvo 
1951 03 22 prie Napri¿nų su dar 11 parti-
zanų. Užkastas Utenoje, Rašės paraistyje. 
1989 m. perkeltas į Utenos naująsias 
kapines436.

428 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

429 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
Saldutiškio bažnyčios MRK; LGG..., K–S..., 2002, 
t. 2, p. 940.

430 L A, f. K-1, ap. 58, b. 34370 3, l. 21; partiza-
no Simono Andreikėno, g. 1927 m. Parašės k., 
Molėtų vlsč., gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, 
1999 m., VSA.

431 L A, f. K-1, ap. 58, b. 34370 3, l. 21; partizano 
S. Andreikėno, g. 1927 m. Parašės k., Molėtų vlsč., 
gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, 1999 m., VSA.

432 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1658, l. 257; KVR; Balio 
Kaminsko atsiminimai..., VSA.

433 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
A. Samsonaitės, B. Gimžauskienės, A. Samsono 
atsiminimai.

434 LBAMM; L A, f. K-1, ap. 58, b. 10672 3, l. 40–
40 a. p., 54–54 a. p., 63, 85.

435 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
A. Samsonaitės, A. Samsono, B. Gimžauskienės 
atsiminimai.

436 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 207, 208; Juodze-
vičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

Lokio rinktinės Laisvės kuopos 
vadas Juozas Stanėnas-Lizdeika. 
Laimono Abariaus archyvas 
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200.1. Juozas Stanėnas Lizdeika, g. 1923 m. 
Makniūnalaukėje, Švenčionių apskr., 
dab. Vidiškių sen., Ignalinos r. Baigė 
Vilniaus konservatoriją.  sovietų ka-
riuomen  nėjo, o su broliu Kazimieru 
slapstėsi Saldutiškio, Kazitiškio, Kiaune-
liškio apylinkėse. Priklausė A. Skunčiko 
partizanų būriui. 1949 m. gruodžio mė-
nesį paskiriamas Lokio rinktinės Lais-
vės kuopos vadu, paskui dar Kiaunės 
rajono vadu. Žuvo 1951 03 22 išdavus 
Juozui Bulkai, kaunantis su emgėbistais 
ir rusų kariuomenės daliniu Liūto rink-
tinės Trimito būrio bunkeryje Lygalau-
kių–Napriūnų apylinkėse (vadinamose 
Papurvėliu), Molėtų r. Su kitais žuvusiais 
11 partizanų užkastas Rašės paraistėj. 
1989 m. palaikai perkelti į naująsias 
Utenos kapines436a.

201. Antanas Strazdas Rugienis, g. 1915 m., 
gyv. Katiníškėje (Liveikiuose ). Tigro 
rinktinės A.  Juršio-Vytenio būrio par-
tizanas. Žuvo 1945 03 11-13 kautynėse 
su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. 
Pakastas prie Švenčionių–Cirkliškio, 
dab. Labanoro mūšio partizanų kapai437.

202. Povilas Stundžia, kil s iš Daunõrių k., 
Tauragnų vlsč. Vytauto apygardos Lo-
kio rinktinės Erškėčio kuopos Kazimie-
ro Balčiūno-Perkūno būrio partizanas. 
Žuvo 1946 (1945 ) m. Puziniškyje (Dau-
norių k. )438.

203. Antanas Šalna Griežtis, g. 1912 m. 
Paluknio k., gyv. Palabažio k., dab. 
Švenčionių r. Lietuvos kariuomenės pus-
karininkis. Tigro rinktinės A. Bilkio-
Kavarsko būrio partizanas. Kaltanėnų 
enkavėdistai (ltn. Juzumas) 1945 09 09 
pasalaudami nušovė Palabažio k. Kūnas 
niekintas Kaltanėnuose. Buv s pakastas 
prie Krivasalio kapinių, vėliau jose pa-
laidotas439.

204. Šalna, gyv. Mineiškiemio k., Saldu-
tiškio vlsč. Tigro rinktinės partizanų 
rėmėjas, ryšininkas. Jo namuose apsisto-
jusius partizanus B. Šalną-Ąžuoliuką ir 
O. Maceikien  (Gimžauskait )-Kregždut  
1947 04 12 ( ) užpuolus enkavėdistams, 
padegus pirkią, pro langą iškėlė vaikus, 
o pats susisprogdino granata440.

19 1 m. tautos sukilimo Krivasalio būrio dalyvis 
Alfonsas Mičėnas iš dešinės, partizanas Antanas 
alna-Griežtis, žuv s 19 5 m., iš kairės, 

viduryje – Narušavičius ( ). VSA

436a L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 207, 208 (U. Bu-
bulienė, J. Stanėno sesuo); ap. 58, b. 24624 3, t. 1. 
l. 15–16. Aktas apie partizanų būrio sunaikinimą. 
Partizaninio karo kronika. Lietuvos partizanų 
Vytauto apygardos Lokio rinktinė..., p. 114; 
Abarius L. LP Vytauto apygardos 5-os Lokio 
rinktinės Erškėčio kuopos istorija, 2004, p. 143; 
Juodzevičius J. Laisvės kaina..., p. 67–165.

437 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

438 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-15933-LI, l. 36–36 
atv. Buivydžio Antano, s. Jono, 1946 m. vasario 
21 d. apklausa; Perkūno būrio partizano Antano 
Sakano-Stalino, g. 1917 m. Utenoje, gyv. Gaiveniuo-
se ir Švenčionėliuose, atsiminimai. 1997 m. VSA.

439 L A, f. K-1, ap. 18, b. 44, l. 486; Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
(LGGRTC) 2000 11 20 pažyma nr. 52-03-1054; 
LGGRTC archyvinė pažyma 2001 05 16 nr. 34; 
Zosės Šalnienės, gyv. Linkmenų k., Ignalinos r., 
atsiminimai, apie 2000 m., Partizano Vytauto Ma-
luškos-Šerno, g. 1925 m. Berniūnų k., Kaltanėnų 
vlsč., gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, 1998 m., 
VSA; Voruta, 2010 01 10.

440 Ten pat.
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205. Al onsas Šapokas dras, g. 1907 m. Utenoje (Kim¸nų k., Ute-
nos aps. ). Tigro rinktinės Meidų būrio partizanas. Žuvo 1945 01 25 
kautynėse su NKVD Kaltanėnų sk. daliniu, prie Ge»vežerio (at-
sišaudydamas sulaikė priešus, kol atsitraukė partizanų būrys). 
Palaidotas Labanoro Kunigiškių kapinėse, yra paminklas441.

206. Jonas Šerėnas žuolas, g. 1921 m., gyv. Linkmenų mstl. Tigro 
rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 
kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, 
netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. 
Labanoro mūšio partizanų kapai442.

207. Juozas Šiožinys, g. 1922 (1921) m., gyv. Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės partizanas. Žuvo 1945 10 21 kaudamasis su enkavėdistais 
Pliauškečių (Laukagalio ) k.443

208. Juozas Šidla Paukštys, g. 1919 m., 
gyv. Šiškiniuose. Tigro rinktinės A. Jur-
šio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro girio-
je, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai444.

209. Justinas Šilininkas Papinigis, g. 1917 m., 
gyv. A¹talksnės k., Tigro rinktinės par-

441 L A, f. K-1, ap. 58, b. 37280 3, t. 1, l. 7–7 a. p., 
15, 17, 17 a. p., 30, 50, 77, 79, 86, 87; LGGRTC 
Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisi-
jos byla  Š-336; Uršulės Šapokienės, g. 1909 m. 
Pašekščio k., dab. Švenčionių r., atsiminimai, 
Švenčionėliai, 1991 m. užrašė V. Striužas, VSA.

442 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio  atsiminimai, 
1989 m., VSA.

443 LBAMM; L A, f. K-1, ap. 3, b. 1658, l. 258.
444 Ten pat; G. Noreikio, g. 1921 m., gyv. Rukšėnuose, 
atsiminimai, VSA.

Tigro, arūno rinktinių partizanų Albino Guigos- iberto, Jeronimo 
Kaušylos; arūno rinktinės Dobilo būrio grandies vado Alberto  
Dudėno-Doič, Tigro rinktinės partizano Stasio Rukšėno-Klevo, Tigro 
rinktinės Pavasario- vyturio kuopos vado kpt. Vinco Gumausko- 
Gailiaus, Tigro rinktinės būrio vado Vinco Žilėno- ubrio kapai ir 
antkapiniai kryžiai. ia palaidoti ir du neatpažinti partizanai. Kryžiai 
pastatyti Lietuvos atgimimo metais, atkurtos LLKS Vytauto apygardos 
vado Broniaus abulio rūpesčiu. Kryžius sukūrė Juozas Dulskis.  
Saldutiškis, V. Striužo nuotr. 2008 m.
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tizanas. Žuvo kautynėse su MGB 1947 11 15 Puziniškio k., Sal-
dutiškio vlsč. Palaidotas Linkmenų kapinėse445.

210. Šinkūnas Meldas, g. Gatakiemyje, Saldutiškio vlsč. Partizanas. 
Su J. Pelėda, B. Graužiniu jis užėjo per 1948 01 18 rinkimus pas 
Mieleikiškių k. gyventoją Ant. Laurinavičių. Čia juos užklupo su 
balsadėže atvažiav  skrebai. Pabėgo tik B. Graužinis. Žuvusieji 
nuvežti į Kuktiškes. Kur užkasti, nežinia446.

211. Juozapas Šklenskas, g. 1921 m. Tigro rinktinės partizanas. Žuvo 
1944 12 25. Palaidotas Linkmenų kapinėse447.

212. Juozas Šmigelskas Smidras, g. 1910 m. Vytauto apygardos 
partizanas. Žuvo 1949 02 16 Labanoro apylinkėje, Saldutiškio 
vlsč. Pakastas Dariaus Lesicko sodyboje, Trinkūnų k. veikusio 
NKVD-MVD-MGB Saldutiškio vlsč. poskyrio teritorijoje. ra kry-
žius, paminklas448.

213. Juozas (Kazys ) Šustikas, g. Terpežio k., Saldutiškio vlsč. 
Tigro rinktinės Kazio Lašinsko-Liūto būrio buv s ir atsiskyr s 
partizanas. Žuvo 1945 m. vasarą  ties Terpežio k. pasalaudami 
nušovė enkavėdistai. Palaidotas Labanoro kapinėse449.

214. Kajetonas Švaikauskas, g. ir gyv. 
Påprūdės k., Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio kuopos  
būrio partizanas. Žuvo 1945 10 21 en-
kavėdistų pasaloje Ažubalių k., kartu 
žuvo Jonas Pilipavičius, Juozas Šiožinys 
ir kt.450

215. Kazys Terleckas, gyv. Krivasalyje. Ti-
gro rinktinės A. Krinicko-Romelio bū-
rio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro girio-
je, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai451.

445 LGGRTC 2004 04 16 pažyma nr. 22 R-45;  
LGGRTC archyvinė pažyma 2001 05 16, nr. 34; VSA.

446 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
A. Gurkšnio atsiminimai.

447 LGGRTC 2004 04 16 pažyma nr. 22 R-45;  
LGGRTC archyvinė pažyma 2001 05 16 nr. 34; VSA.

448 VSA.
449 Liūto būrio partizano Alberto Dailydės-Liedžio, 
g. 1923 m. Terpežio k., Kaltanėnų vlsč., gyv. 
Švenčionėliuose, atsiminimai. 1992 m., užrašė 
V. Striužas, VSA.

450 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1646, l. 205; partizano 
Juozo Stundžios, g. 1918 m. Pagaigalės k., atsi-
minimai, VSA.

451 Partizanų J. Aldusevičiaus-Kilpos, g. 1921 m., 
gyv. Krivasalyje, G. Noreikio-Karvelio, g. 1921 m. 
Rukšėnuose, atsiminimai, VSA. 

Vytauto apygardos 
partizanų užkasimo 
vieta ir kapai,  
Trinkūnų k.,  
Saldutiškio sen.  
V. Striužo nuotr. 
201  m.



446

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

216. Albertas Tijūnėlis, kil s iš Bubuliÿ k., Tauragnų vlsč. Vytauto 
apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopos Kazimiero Balčiūno-
Perkūno būrio partizanas. Žuvo 1946 (1945 ) m. Puziniškyje, o 
sužeistas buvo Pumputis iš Ginučių k.452

217. Vytautas Tilindis, g. 1922 m. Sudeikių k., gyv. Kruopiškyje, 
netoli Sudeikių, Daugailių vlsč., Utenos apskr. Tigro rinktinės 
A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse 
su NKVD ir raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli 
Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro 
mūšio partizanų kapai453.

218. Antanas Urbonas, Paaisetės k., Saldutiškio vlsč. Tigro rinktinės 
A. Krinicko-Romelio būrio Kauno bunkerio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių daliniais 
Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie Švenčionių–
Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai454.

219. Vytautas Vadišius Avilys, g. 1923 (1920 ) m. Liginiškio k., Kuk-
tiškių vlsč., Lokio rinktinės partizanas. Partizanaut išėjo 1945 m. 
Žuvo 1946 01 27. Palaidotas Paąžuolių kapinėse, Saldutiškio sen. 
ra kryžius455.

220. Antanas Vaičiulis iš Alžutėnų k., Saldutiškio vlsč. Vytauto 
apygardos Lokio rinktinės Erškėčio kuopos Kazimiero Balčiūno-
Perkūno būrio partizanas. Jo namuose nušovė enkavėdistai456.

221. Juozas Valiulis, g. 1922 m. Paalsuodės k., Saldutiškio vlsč. 
1941 m. birželio sukilėlis. Sugrįžus sovietams, išėjo į partizanus. 
1945 01 07 buvo suimtas ir pasiųstas į kariuomen . Mėgino 
bėgt į užsienį, buvo sugautas, nuteistas ir 1945 12 27 okupantų 
sušaudytas457.

222. Janina Vasiulytė Kaladytė, g. 1929 m., gyv. Stirninės k. Tigro 
rinktinės A. Krinicko-Romelio būrio ryšininkė. Susirgusi tuber-
kulioze, 1952 02 06 mirė458.

223. Jonas Veikutis Alksnis ( ), g. apie 1925 m., gyv. Berniūnų k., 
Kaltanėnų vlsč. Tigro rinktinės A. Bil-
kio-Kavarsko būrio partizanas. Žuvo 
1945 09 15 (1946  m.) kautynėse su 
NKVD daliniu. Pakastas Kaltanėnuose 
prie Nepirių ežero. Tiksliau kapas ne-
rastas459.

224. Edvardas Viškelis, Jono, g. 1909 m. 
Padumblės (ar Liedelės ) k., Saldu-
tiškio vlsč. Tigro rinktinės Jono Mei-
daus-Liepos būrio partizanas. Suimtas 
1945 03 20 kautynėse su Saldutiškio 
vlsč. garnizono kareiviais Padumblės k., 
Saldutiškio vlsč.460

225. Pranas Viškelis, (Antano ), g. 1911 ( ) m. 
Padumblės (Liedelės ) k. Tigro rink-
tinės Juozo Deveikio-Beržo, P. Lipins-
ko-Baravyko būrio partizanas. Žuvo 
1945 01 25 – rusų nušautas Saldutiškyje. 
Palaidotas Labanoro kapinėse461.

226. Jonas Vyšniauskas Perkūnas, g. apie 
1920 m. Mindūnų k., Molėtų vlsč. Tig-

452 L A, f. K-1, ap. 58, b. P-15933-LI, l. 36–36 
atv. Buivydžio Antano, s. Jono, 1946 m. vasario 
21 d. apklausa.

453 Stasės Lingevičienės-Tilindytės, g. 1911 m. Sudei-
kių k., Daugailių vlsč., gyv. Šlienavos k., Kauno r., 
atsim., 1999 01 21, VSA; Juodzevičius B. Laisvės 
kaina..., VSA.

454 Partizano J. Aldusevičiaus-Kilpos, g. 1921 m., gyv. 
Krivasalyje, atsiminimai, VSA.

455 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
V. Vadišiaus (brolio) atsiminimai; VSA.

456 Adelės Sakanienės (Makaveckaitės), g. 1920 m. 
Ripaičių k., Saldutiškio vlsč., Švenčionių apskr., 
gyv. Šenčionėliuose, atsiminimai, 1997 m., VSA.

457 Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165; 
E. Valiulio (brolio) atsiminimai.

458 Laisvės kovotojų prisiminimai, p. 524–530.
459 LGGRTC 2004 04 16 pažyma nr. 22 R-45; Parti-
zano Vytauto Maluškos-Šerno... atsiminimai, VSA.

460 L A, f. K-1, ap. 58, b. 10672 3, l. 40–40 a. p., 
54–54 a. p., 63, 85.

461 LBAMM; Partizanų būrio vado Petro Lipinsko-
Baravyko, g. 1918 m. Paduobulės k., Saldutiškio 
vlsč., atsiminimai, 1996 m., VSA.



447

I S T I A  L A I S S  K S  I  A T I A A I

ro rinktinės, A. Krinicko-Romelio kuopos – būrio partizanas. 
1945 07 10 kautynėse su NKVD sužeistas, nusišovė. Palaidotas 
Stirnių kapinėse462.

227. Rapolas Vyšniauskas Balandis, g. apie 1917 m. (apie 35 m. 
amžiaus), gyv. Mindūnų k. Molėtų ( ) vlsč. Tigro rinktinės A. Kri-
nicko-Romelio būrio skyriaus vadas. Žuvo 1945 06 27 kautynėse 
su NKVD daliniu ties Kraujelių k.463

228. Danielius Zemlevičius Lakūnas, g. 1924 m., gyv. Aukštasalės k., 
Saldutiškio vlsč. Tigro rinktinės A. Krinicko-Romelio kuopos 
Petro Lipinsko-Baravyko būrio partizanas. Žuvo 1947 10 27 prie 
Balto ež. Labanoro girioje. Pakastas prie Saldutiškio kapų, dabar 
kapinės. ra antkapinis paminklas464.

229. Juozas Zemlevičius, g. 1919 m., gyv. 
Aukštasalės k., Saldutiškio vlsč. Tigro 
rinktinės partizanas. Žuvo 1946 m.465 

230. Petras Zemlevičius Senis, g. 1916 m. 
Aukštasalės k., Saldutiškio vlsč. Vy-
tauto apygardos Tigro rinktinės An-

462 L A, f. K-1, ap. 58, b. 34370 3, l. 21; partizano 
Simono Andreikėno-Pūgžlio, g. 1927 m., gyv. Šven-
čionėliuose, atsiminimai, 1999 m., VSA.

463 L A, f. K-1, ap. 58, b. 34370 3, l. 21; partizano 
S. Andreikėno-Pūgžlio..., atsiminimai...

464 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1658, l. 259, VSA.
465 Ten pat.

Labanoro mūšio 
Kauno bunkerio 
partizanų pagerbimas. 
V. Striužo nuotr. 
2005 m.
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Labanoro mūšio 
Margio bunkerio 
vieta. Jame 
19 5 0  11–1  
kaudamiesi su rusų 
okupantais žuvo iki 
50 A. Juršio-Vytenio 
būrio partizanų. 
V. Striužo nuotr. 
201  m.

Labanoro mūšio 
Margio bunkerio 
partizanų pagerbimas. 
V. Striužo nuotr. 
2005 m.

tano Krinicko-Romelio kuopos Petro Lipinsko-Baravyko būrio 
partizanas. Žuvo 1947 10 27 (28 ) prie Balto (Girutiškio ) ež. 
Labanoro girioje. Pakastas prie Saldutiškio kapų, dabar kapinės. 
ra antkapinis paminklas466.

231. Algirdas Zitikis Dobilas, g. 1929 m. Laukagalio k., netoli La-
banoro. Vytauto apygardos partizanas, priklausė Trimito būriui. 
Žuvo kartu su 11 šio būrio partizanų 1951 03 22 Napriūnų, 
Papurvės laukuose. Žuvusieji atvežti į Uteną, pakasti Rašės pa-
raistyje. 1989 m. palaikai perkelti į Utenos naująsias kapines467.

232. Bronius Žala Tankas, g. 1924 m. Pa-
prūdės k. Tigro rinktinės Juozo Bui-
vydžio-Grafo būrio partizanas. Žuvo 
1946 06 10 Elenos Šerėnaitės sodyboje 
Padumblės k., Švenčionių apskr. kau-
damasis su emvėdistais. Pakastas prie 
Saldutiškio kapinių, dabar kapinių te-
ritorija468.

466 L A, f. K-1. ap. 3, b. 765, l. 76; b. 1658, l. 259; 
Juodzevičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

467 L A, f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 207, 208; Juodze-
vičius B. Laisvės kaina..., p. 67–165.

468 L A, f. K-1, ap. 3, b. 1647, l. 254, 255; 1660, 
l. 14; Broniaus Žalos, 1919 01 17 Antalakajos k., 
Molėtų vlsč., Utenos apskr., gyv. Švenčionėliuose, 
atsiminimai, 1997 m., VSA.
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233. Pranas Žilėnas, g. 1924 (1925 ) m. Indubakių k., Saldutiškio 
vlsč. 1944 m. ėjusį keliu užpuolė Tauragnų enkavėdistai ar stribai 
ir durtuvais subadė469.

234  Julius Žukauskas, Tigro rinktinės A. Juršio-Vytenio būrio parti-
zanas. Žuvo 1945 03 11–13 kautynėse su NKVD ir raudonarmiečių 
daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas prie 
Švenčionių–Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio partizanų kapai470.

235. Nežinomas partizanas  Vytauto apygardos Tigro rinktinės Pa-
vasario-Švyturio kuopos V. Gumausko-Gailiaus būrio partizanas. 
Žuvo 1945 07 10 kautynėse su enkavėdistais netoli Almajo ežero, 
Stripeikių k. apylinkėje, Saldutiškio vlsč. Švenčionių apskr. Sal-
dutiškio kapinėse palaidotas 1991 m., yra kryžius471.

236. Nežinomas partizanas, Vytauto apygardos Tigro rinktinės Pa-
vasario-Švyturio kuopos V. Gumausko-Gailiaus būrio partizanas. 
Žuvo 1945 07 10 kautynėse su enkavėdistais netoli Almajo ežero, 
Stripeikių k. apylinkėje, Saldutiškio vlsč. Švenčionių aps. Saldu-
tiškio kapinėse palaidotas 1991 m., yra kryžius472.

237. Juozas Galgatavičius, g. 1913 m. Paaisetės k., gyv. Pagrandos 
k. (vs.), Saldutiškio vlsč. A. Juršio-Vytenio būrio partizanas. Žuvo 
1945 03 11-13 kautynėse su NKVD ir 
raudonarmiečių daliniais Labanoro gi-
rioje, netoli Kiauneliškio k. Pakastas 
prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. Laba-
noro mūšio partizanų kapai473.

238. Kazys Galgatavičius, g. 1911 m., gyv. 
Paaisetėje, A. Krinicko-Romelio būrio 
„Kauno“ bunkerio partizanas. Žuvo 
1945 03 11–12 kautynėse su NKVD ir 

469 Adelės Sakanienės (Makaveckaitės), g. 1920 m. 
Ripaičių k. Saldutiškio vlsč., Švenčionių apskr., 
gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, 1997 m., VSA.

470 VSA.
471 Ten pat.
472 Ten pat.
473 Juodzevičius B. Laisvės kaina (Utenos r. žu-
vusių partizanų ir rėmėjų sąrašas). Utena, 2003, 
p. 67-165; VSA.

Labanoro mūšio Margio bunkerio partizanų pagerbimas. V. Striužo nuotr. 2005 m.
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raudonarmiečių daliniais Labanoro girioje, netoli Kiauneliškio k. 
Pakastas prie Švenčionių-Cirkliškio, dab. Labanoro mūšio parti-
zanų kapai. Jam 2000 03 08 suteiktas kario savanorio statusas474.

Rusiškųjų (sovietinių) okupantų represinės struktūros
Stribai, enkavėdistai
Rusams antrą kartą okupavus Lietuvą LKP (b) CK 1944 m. liepos 24 d. 

A. Sniečkaus pasirašytu nutarimu pradėti kurti naikintojų (stribų) batalionai. Juos 
organizavo NKVD ir komunistų partijos komitetai475.

1945 m. balandžio mėn. duomenys  Saldutiškio valsčiuje okupantams tar-
navo 94 stribai476. Partizanai stribus būtų greitai sunaikin , tačiau Lietuvoje visų 
lygių okupacin  valdžią saugojo, gyventojus terorizavo ir prieš partizanus kovojo 
NKVD, vėliau MVD vidaus kariuomenės pulkai. 1946 m. kovo mėn. Lietuvoje 
įkurta 200 pastovių vidaus kariuomenės įgulų477.

1945 m. Dėl plačios, aktyvios partizanų veiklos, drąsaus pasipriešinimo 
okupantams ir kolaborantams vietinė, apskričių komunistinė sovietinė valdžia 
dažnai panikuodavo, nesijautė saugi, nuolat bijojo miškinių puolimo. 1945 m. 
gegužės mėn. komunistų partijos Švenčionių apskrities sekretorius Kabanovas 
LKP(b) CK rašė  

„ ...  kai kurių valsčių – Saldutiškio, Kaltanėnų, Daugėliškio – apylinkėse nėra sovietų 
valdžios. Jas kontroliuoja banditai. Apylinkių pirmininkai ir sekretoriai turi būti vals-
čių centruose arba slėptis. ...  Kasdien vakarais iš kulkosvaidžių apšaudomi Kaltanėnai 
ir Saldutiškis. Saldutiškio valsčiuje balandžio mėn. banditai sunaikino visus ūkinius 
dokumentus ir iki šiol jie neatkurti, nes aktyvas negali pasirodyti toliau kaip 2–  km 
nuo valsčiaus centro. ...  NKVD organų veikla labai silpna, naikintojų batalionai, nors 
jiems ir pritaikytas kareivinių režimas, didesnių operacijų vykdyti nepajėgia, o smulkios 
banditų ir dezertyrų gaudymo operacijos kovoje su banditais neefektyvios. ...  Partijos 
apskrities komitetas mano, kad atsakant į kontrrevoliucinį terorą prieš sovietinį aktyvą 
reikia panaudoti terorą prieš liaudies priešų šeimas. Kariuomenei įsakoma  panaudojant 
prieš banditų grupes aviaciją, iš pagrindų išvalyti kaimus, miškus vienkiemius. Visuose 
banditizmo apimtuose valsčiuose įkurti įgulas, kurių užduotis bus išgaudyti banditus, 
likusius po generalinio valymo.“478 

Ataskaita žymiai sureikšminta. Nes partizanai kasdien valsčiaus neapšaudė. 
O baisesnė padėtis rašoma, kad gautų daugiau paramos. 

Juozas Bulka-Skrajūnas, g. 1927 m., gyv. Ripaičių k., Saldutiškio vlsč., dab. 
Utenos r. Nuo 1944 m. dirbo Kirdeikių pašte, partizanų ryšininkas, ėj s Vytauto 
partizanų apygardos štabo įgaliotinio ryšiams pareigas, 1951 m. užverbuotas, 
agentūrinis sl. „Bimba“. Vienas didžiausių nusikaltėlių lietuvių tautai, Lietuvos lais-
vės kovai. Jo išdavysčių pradžia buvo 
Labanoro girioje, iki 1953 m. gegužės 
vidurio J. Bulkai asmeniškai talkinant 
suimta ir sunaikinta 56 partizanai ir 
jų pagalbininkai, rėmėjai, ryšininkai. 

474 VSA.
475 Starkauskas J. Stribai, Vilnius, 2001, p. 24.
476 Ten pat, p. 83.
477 Ten pat, p. 34.
478 Ten pat, p. 288; L A, f. 1, ap. 3, b. 63, l. 4–5.
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Su MGB bendradarbiavo iki 1961 m. 
Buv s agentas smogikas 1988 m. pra-
sidėjus Atgimimui pasitraukė į Lenkiją, 
tapo kunigu ir iki mirties  – Šv. Anos 
katalikų bažnyčios prelatas Mosaro 
miestelyje, Gudijoje479. Pplk. Buškovas, 
MGB Švenčionių apskrities skyriaus 
viršininkas, Dambrauskas, Švenčionė-
lių skrebas, Kazys Juzumas, NKVD 
Kaltanėnų poskyrio leitenantas, kan-
kindavo, mušdavo suimtuosius. Janina 
Lamauskaitė, gyv. Palabažio k., ben-
drai dirbo su NKVD Kaltanėnų ltn. 
Juzumu, paruošė visam A. Kavarsko-
Bilkio būriui pinkles, pasalą partiza-
nui Antanui Šalnai480. Antanas Rakšte-
lis išdavė partizanų ryšinink  Verut  
Macien  (Paukštyt )-Laim 481. Motūza, 
gyv. Gra matskuose, Švenčionėlių skre-
bų viršininkas ( ), apie 2 mėn. kankino 
V. Ažušilyt  (vertė basom stovėt ant 
aštrių akmenukų, Švenčionėlių skrebai 
tardydami mušė per galvą, spardė ko-
jomis)482. Litvinenka, Kaltanėnų NKVD 
viršininkas, Vacliukas, Saldutiškio skre-
bų vadas Vaičiulis, enkavėdistas, Saldu-
tiškio skrebų vadas. Vadovavo iškasant 
palaidoto vado A. Krinicko palaikus, 
niekinant (teigiama, kūnas sukapotas ir sumestas lauko išvietėje), užkasant juos 
prie Saldutiškio NKVD stribų būstinės483. Valiulis, gyv. Palsuodės k., Saldutiškio 
vlsč., išdavikas484. „Vaniuša“, išdavikas, neišaiškintas NKVD, MGB agentas informa-
torius, teik s priešams žinias apie Labanoro krašto partizanus, daug jų pražud s, 
dėl jo kaltės ištremta nemažai lietuvių Sibiran.

1946 m. vasario 13 d. čekistų 
niekšingas poelgis  MVD Saldutiškio 
vlsč. poskyrio operatyvinis įgaliotinis 
Z. Isaikinas ir to paties poskyrio virši-
ninkas S. Sorokinas krėsdami sodybas 
įsakė stribams prie Jakimavičiaus namo 
numesti šautuvą, kurį neva rado kra-
tydami. Stribai Jakimavičių suėmė ir 
įsakius Z. Isaikinui sušaudė pakeliui į 
valsčiaus centrą. Kratos metu paimtą 
akordeoną vėliau pardavė už 2000 rb., 

Paminklinis kryžius žuvusiems Tigro rinktinėms 
partizanams, kilusiems iš Krivasalio k. Sukūrė  
R. Lopeta, atidengtas 1997 m. Vlado Terlecko 
rūpesčiu. V. Striužo nuotr.

479 Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 3, b. 297, 
p. 441–449, kn. Laisvės kovotojų prisiminimai, 
sud. R. Kaunietis , Vilnius, 2009, d. 7, kn. 1, 
p. 438–449.

480 Zosės Šalnienės, gyv. Linkmenų k., Ignalinos r., 
atsim., apie 2000 m.; Partizano Vytauto Maluškos-
Šerno... atsim., 1998 m., VSA.

481 Dobilo būrio partizanų ryšininkės Verutės Macie-
nės (Paukštytės)-Laimės, g. 1925 m. Murmų k., 
Kaltanėnų vlsč., atsiminimai. VSA.

482 V. Ažušilytės atsiminimai...
483 Partizanų rėmėjos, ryšininkės Janinos Krinickaitės, 
gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, VSA.

484 Partizano Jono Venclovo paliudijimas, VSA.
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o pinigus pasidalijo. Sovietų valdžia vis dėlto čekistus nuteisė  Z. Isaikiną 10 m. 
kalėjimo, S. Sorokiną – 5 metams485.

1946 m. kovo 27 d. Saldutiškio stribai Anikejevas ir Vaitkevičius, pasivadin  
partizanais, apiplėšė Kirdeikių kaimo sodybas486.

Saldutiškio NKVD skrebai  Saldutiškio partorgas Bronius Kudaba, mokesčių 
agentė Lionia Kudabienė  grobdavo tremtinių likusį turtą. Tremiant Mieželius 
iš Petkūniškio, seserys pabėgo. L. Kudabienė Riešutinės kaime surado buvusią 
Mieželio žmoną Valią su 3 mėn. vaiku, išvarė, ir juos išvežė Sibiran. Miežielienė 
Sibire susirgo, grįžus mirė. Ir Mieželis greitai mirė. Partorgas B. Kudaba ir mo-
kesčių agentė ištrėmė Makaveckų šeimą  brolius Edvardą Makavecką, g. 1912 m., 
ir Kazį Makavecką, g. 1928 m. Be teismo uždarė Lukiškėse, išvežė į Vorkutos 
lagerius. Po trijų dienų išvežė Sibiran Makaveckien  su 2 vaikais. NKVD nužudė 
Strokinių k. gyventojus Maciulevičius – Viktorą, 18 m. amžiaus, kitus du brolius, 
14 ir 12 metų. 1949–1950 m. Saldutiškio NKVD viršininkas Sokas487.

Saldutiškio valsčiaus stribai  skyrininkas Josif Vintiun, Iontanovič (Juozas 
Vinciūnas, Antano ), Kazys Viškelis, Igno, Vasilijus Michniovas, Jegorovič, Bronius 
Michnevičius, Ustinovičius (Justino ), Jonas Stasiūnas, Jono, Bronislovas Pečiulis, 
Abramovič, Bronius Petrėnas, Kazimiero, Balys Druteiko, Tumnovič, Ivanas Kaši-
nas, Danilovič, Leonas Pečiulis, Adomo488.

 šią Saldutiškio valsčiaus Laisvės kovos 1941, 1944–1954 m. apžvalgą-kroniką 
iš įvairių šaltinių sudėti mažiau ar daugiau žinomi paskiri archyviniai duomenys, 
atsiminimai, kitokia kraštotyros medžiaga. Pasinaudota vertingais archyviniais isto-
riko Laimono Abariaus faktais, nuotraukomis, kraštotyrininko, muziejininko Balio 
Juodzevičiaus duomenimis, Utenos muziejaus nuotraukomis. Neapsiribota vien 
tik Saldutiškio valsčiumi, nes partizanų organizacinė – Vytauto apygardos Tigro 
rinktinės struktūra siejosi, keitėsi, jungėsi ir su gretimomis Liūto, Lokio rinktinė-
mis Švenčionių, Ignalinos, Utenos dab. rajonuose. Svarbiausia, norėjosi pažymėti 
reikšmingiausias kautynes su sovietų okupantų represinėmis struktūromis, aukas 
tėvynei – žuvusiuosius partizanus. Manau, yra daugiau apžvelgtu laikotarpiu šia-
me valsčiuje žuvusių kovojusių partizanų, veikusių jų ryšininkų, rėmėjų, globėjų. 
Tikėtinos klaidos, netikslumai. Lietuvos laisvės kovos istorijos darbai nesibaigia.

   
Apolinaro Juršio Vytenio būrio Margio  bunkerio partizanas Adol as Raste

nis Kukalis (Paramo kautynės)  „Dar buva žiaurus mūšis 19 5 m. kova -tą. Mes ten 
buvam išvažiavį ekspedicijon. Atsivežti maisto. Ir ten Parami, Molėtų rajone užvažiavam 
un pasalų. Tauragnų skriabija saugoja ti Aisetų ažerų. Gal buva judėjimas. A mes jiem 
už nugaras užvažiavam. Jie buva kambarin 
tokian. Kaima pavadinimas – I Paramas. 
Važiavam virš 20-imt partizanų, pinkiais 
arkliais. Paprastais šautuvėliais ginkluoti. 
Vienų kulkosvaidį turėjam. Nu ir auto-
matai  ar . Skriabai padeg  klojimų ir 
tadu šaude. Mes kambarin, jie iš kambaria 
bėgdami šaudes. Klojimas dega, apšviete 

485 Starkauskas J. Stribai, Vilnius, 2001, p. 445.
486 Ten pat, p. 447.
487 Adelės Sakanienės (Makaveckaitės), g. 1920 m. 
Ripaičių k. Saldutiškio vlsč., Švenčionių apskr., 
gyv. Švenčionėliuose, atsiminimai, 1997 m., VSA.

488 Parengta pagal  MVD Švenčionių apskrities sky-
riaus Kovos su banditizmu skyriaus darbuotojų 
sąrašas, perduotas Lietuvos SSR Valstybės saugumo 
ministerijai. 1947 m. vasario 17 d.
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visų tų kaimelį. Buva toks kulkosvaidininkas, slapyvarde Baublys. Jis žuva. Tadu aš 
kulkosvaidį ištraukiau, išvadavau iš ugnies. liaužiau gal kokius 5-  metrus pakalnėn. 
Apšviesta. Dave ugnies, šaude in man. Bet aš kulkosvaidį pasiėmiau. Bet sava šautuvų 
praradau. Ir sa šautuvas, Gulbes automatas šaudant ažsikirta. Tadu jis nusvied . Tadu 
sas nusitvėre šautuvu šaudyt. Kur nušava sų, pakluonėn, skriabas. Ir anas ėje pakluo-

nėn, slinka. Tai jį skriabą nusitvėre už krūtines Ulanas-Pranas Brukštus, abu susiėme, 
ir vienas ir kitas negalėjo šauti, a Sakalas nušove. Ulanas pažina un veida, kad nesavas 
žmogus, a kitas Sakalas-Alfonsas Kliukas pribėga ir skriabų nušove. Pasiėme šautuvų ir 
diržą nusijuose su penkioliku šovinių. A kugi, tadu mes atsitraukem ligi pamiškes. Mūs 
nušove Gubertą Pelanį-Žilvitį. Jį vėliau ir nuveže prie irkliške, 1-o skyriaus skyrininką 
są – Adolfą Guigą. Parsivežem, sužeistas, praše nušaut, vežant mire. Buva palaidotas 

miški prie bunkere. Aš dar pats karstą padirbau. Ir palaidoja. Jo švogeris kalbėja, kad 
iškase. Saka, pajemem Adolfą. A jo brolis sake, palaikų nerada. Nu matai, tais laikais 
niekas nereklamava. Pajeme naktį, kas tau pasakys. Brolis broliui nieka nesake. Parami I 
žuva mūs trys  Baublys – jis 1-a būria būrininkas, vadas. Nežinau, jis buva ne vietinis. 
Kuktiškėniškis ar maletiškis. Amžiaus pagyvenusio, diedas. Jam tikrumoj gal ir neraike 
miške. Mūšy sužeide Perkūnų – Juozą Mažeiką. Tą naktį tik vieną są pajemem, Baub-
lys lika ir Pelanis. Baublį, senioką, 0 metų, pasiėme žmona. Pelaniukų pasijeme dar 
prieš 11-tą kova. Apsupimą dare iš toliau. Niekas gal jų ir nesaugoja. Gal mums dave 
pasiimt, mate, a kų juos žina, atsargiai jėmėm. Parami tik dvi buva gryčias. Už Paramo 
mūšį gavau jaunesniojo puskarininko laipsnį, ir jau turėjau kulkosvaidį. Buva būrys, buva 
būrių vadai – būrininkai,  skyriai. Visam būriui vadovava Apolinaras Juršys-Vytenis. 
I būria būrininkas Vytautas Blažiūnas-Budrys, II būria būrininkas Gulbė, nuo Alytaus. 
I-a būria 1 skyria skyrininkas Adolfas Guiga- sas, I būria 2 skyria skyrininkas Kazys 
Paukštė-Kardas iš iškinių. II būria 1 skyriaus skyrininkas Vinca Mačiulis-Genelis iš 
Ripaičių. II būria 2-o skyriaus skyrininka .. (nepamena – V. S.).“489

Paramo kautynėse žuvusių G. Pelanio-Žilvičio ir A. Guigos-Ūso duomenys 
yra aukščiau  bendrame sąraše. Čia trečiasis žuv s nežinomas partizanas

Baublys (slap.), 60-ies metų, iš Kuktiškių. Tigro rinktinės A. Jur-
šio-Vytenio būrio būrininkas. Žuvo 1945 03 04 Paramo I kaime, 
dab. Molėtų r., kaudamasis su Tauragnų  čekistais, skrebais. Jo kūną 
tėviškėn vėliau išsivežė žmona. Vardas, pavardė, kapas neišaiškinti490.

Antano Krinicko Romelio būrio Kauno  bunkerio partizanas  virėjas Jonas 
Aldusevičius Kilpa apie  m  kovo  d  Labanoro mūš  „Kovo 10 d. lėk-
tuvas ėmė sukti ratus virš miško, vakare išgirdom Vasiuliškės kaime šaudo  tach, iššaus, 
pabus kokį pusvalandį, vėl tach... kaimas už kokių  kilometrų. Sutemus, vakare, nuėjo 
žvalgyba. Pasižiūrėjo, apklausinėjo žmones. Sako, telefonistai atvažiavo, dėžių privežė, 
kabelių, izoliatorių. O tenai tik viršuj 
prikrauta. Apačioj šoviniai, bintai, vata. 
Žmonių artyn neleidžia, sargybinis stovi. 
Žvalgyba paklausinėjo, pažiūrėjo ir grįžo. 
Krinickas su dvylika būrio vyrų išvažiavo 
į ekspediciją, Padumblės kaimą prie Laba-

489 Partizanų Adolfo Rastenio-Kukalio, gim. 1919 m. 
Degutinėje, Saldutiškio vlsč., Utenos apskr., at-
siminimai, 1989 m.; Guberto Noreikio-Karvelio, 
gim. 1921 m. Rukšėnuose, Saldutiškio vlsč., atsi-
minimai, 1989 (1990) m., VSA.

490 Partizano Adolfo Rastenio-Kukalio atsiminimai, 
1989 m., VSA.
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noro. Mūsų būry buvo lik  po karo trys vokiečiai. Karininkas Richardas ir sako „Žinai, 
Jonas, ruskis šaudo šaudo šaudo, aš žinau, priprat s, kare buv s. Rytoj ruskis bus čia“. 
Aš ir Vladas erėnas pasikink  arklį nuvažiavom dar mano namuos. Prisikrovėm šieno, 
pavalgėm, prisipylėm baklaškį naminės. Palei ežerą nuvažiavom klausydami, niekur nieko – 
tyku. Parvažiavom, atsigulam, viskas tvarkoj. Pasikėliau rytą -tą valandą. Mano draugas 
Avižienis sako  „Žinai, Jonai, noriu valgyt“. Sakau  ra keptuvė, imk lašinių, kumpį, 
yra svogūnų, pasidaryk ir valgyk. Ugnis dega, katilas verda kariškas. Na, sako  „Gerai“. 
Prisispirgė visko, pasiruošė. Prie pat durų buvau, ar malkų ėjau, ar ko. Virtuvė buvo 
žemėse. Tik tach, užgirdau, šovė į bunkerį. Po to daugiau pradėjo šaudyti. Sakau, Anta-
niuk, dabar tai pavalgėm. Sotūs  bėgau bunkerin, čia visi susikėl , kas buvo – apkasuos 
šituosna. Kas ką turi, tas iš to duoda, šaudo. ia jau rusai matosi, puola kariuomenė. 
Priešais slėnis buvo, rusai, kai sueina ten, mūsiškiai kai duoda, tai anys nebesikelia iš 
šito slėnio. Kulkos tik kapoja. A šalta, sniego priversta. Pušelės nuo kulkosvaidžių kulkų 
tik virsta. Sakau, Antanai, dabar tai laikykis  Neatsilik nuo man s, dabar aš jau rausiu, 
mums vietos nėr. Jie apsup  aplinkui toli. Aš išbėgau vienon pusėn. Tik nuo Kiauneliškio, 
vienos pusės laisva palikta. Iš šitos pusės puola, čia iškinių bunkeris, čia užtveriamos 
ugnies kulkosvaidis pastatytas. Galvojo, kad žmonės bėgs ratan. Sunkieji kulkosvaidžiai 
ant kvartalinių pastatyti. Priešui matyt buvo perduota, kad mūsų 00. Tikrovėj ir buvo 
00. Mūsų, šiškiniečų ir Krivasalio dviejuos bunkeriuos – šimtas. Kiti, Paluknyje, štabe. 

Palsodės miške buvo šimtas aluntiškių. Iš pradžių mus puolė maž 500 paskui sudarė 
pustrečio tūkstančio. Tiek atvyko kariuomenės kitą dieną. 

Tai, sakau, Antanai, reikia bėgti. Aš švarką palikau, apsivilkau tokiu vatiniu. 
Pro vieną angą galvą kyšt – tik žviegia kulkos. Paskui pro kitą angą bėgau, šliaužiau 
pakalnėn. Vienas jau guli, nejuda. Toliau šliaužiu. Vienas sužeistas  „Jonai, sako, pri-
baik mane“. Na pribaigt ne štuka, aš turiu kuom pribaigia. Visgi omeny turėsiu savo 
draugą. Nežinia koks likimas būt buv s. liaužiu tolyn. Pasidarė dar didesnė uždanga. 
Aš susiriečiau ir bėgt pakalnėn, kiti jau nubėg . Aš ten vienas bėgau, a kiti lik  ap-
kasuos, tai šitie šaudos. audos, puola, gal vakari jau buvo priėj . Naktį pagalba buvo 
atėjus. Kai aš bėgau pakalnėn, žiūriu, kareivis su kulkosvaidžiu, rėkia  „Stok“  Bėga ir 
griūva in mane su kulkosvaidžiu. Ir aš nespėjau sudribt, mane perkirto. Man sukapojo 
kumpius, plaštakinį kaulą pramušė – per kaulus. Kojon kairėn nieko, tik nudegino. Na 
numete mane un sniego. Nugriuvau, anas guli, sujudėsi – duos  Jis permetė kulkosvaidį 
un bunkerį, pasisuko. Aš koją pajudinau – juda, užšyla tik viskas. Jis, rusas, padarė 
antrą perbėgimą. Aš pasikėliau ir raistan. Raistelin įbėgu, randu savo draugus. Ti toks 
slėniukas ir karklai, pušynas. Tai kai davė mus kryžmai ugnis, pastebėj , kad aš ten 
įbėgau. Iš apsupimo linijos dviem kulkosvaidžiais. Ir dar kita linija, nuo ežeriuko, mus 
apsupė. Ale plėšamos duoda, tik ugnys žybsi karkluos. Kelias serijas subruk  ir nutyla. 
Tai tada mes paskėlam ir bėgt. Jie pirma ėjo, aš, sužeistas, paskui. Plyna, biržė buvo 
iškirsta, apie 27 metrus. Mes ją pėda pėdon perėjom. Persikėlėm per tokį ilgą kalną, per 
raistą Sipavičienės dirvoną.  Gatakiemį per ežerą. Gatakiemyje sutikom skriabus. Kai 
traukėmės tas pats erėnas pranešė šiškiniečiams – su tokiu Albertu Krinicku nubėgo  
„Užpuolė daug kariuomenės, bėkit ir jūs”. Juršys  –- Ak šitaip – mes norim su stribais 
pasišaudyt  Kirvis  „Mes šaudymo angas turim, atsilaikysim“.

Mes nužygiavom, nuėjom Gogeliuosna. Iš Gogelių mane erėnas vežė apie kilo-
metrą. Tada palikau. Žaizdas perrišiau ir likau. Išbuvau savait . Po savaitės paprašiau 
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tokio dieduko. Tai mane atvežė Paaisetin. A palaista buva, didelis vanduo. Aš iš Paai-
setės pėsčias parėjau namo. Ginklus atidaviau erėnui. Pistolką vokišką turėjau. Ir diržą 
nusijuosiau. Sakau, atvežiau iš Berlyno, panešiojau, o kam atiduoti  Mane kai ras, kad 
nepakartų su šituo diržu“491.

Papildomi  duomenys apie A. Krinicko-Romelio kuopos (būrio) partizanų 
ryšininkes

Janina Šerėnaitė, slap. Artūras, gim. 1922 m. Jovaraučiškiuose, Linkme-
nų ( ) vlsč. 1934 m. baigė Šiškinių pradžios mokyklą. 1940–1944 m. 
Saldutiškyje dirbo mašininke, komunaliniame skyriuje. Nuo 1947 m. – 
A. Krimicko-Romelio kuopos (būrio) partizanų ryšininkė. 1949 01 17 
Jovaraučiškiuose suėmė Saldutiškio emgėbistai, vad. kpt. Kicenkos. 
Kalinta Švenčionių kalėjime. Už dalyvavimą antitarybinėje veikloje 
nuteista 10 m. lagerio. Lageryje 1951 09 12 J. Šerėnaitė mirė492.

Marytė Jonušauskaitė, slap. Ričardas. A. Krinicko-Romelio kuopos 
(būrio) partizanų ryšininkė. MGB suimta 1949 02 08. Kalinta Šven-
čionių kalėjime Nr. 7493.

491 Jono Aldusevičiaus-Kilpos, gim. 1921 m. Krivasa-
lyje, Saldutiškio vlsč., Utenos apskr., gyv. Krivasa-
lyje, dab. Ignalinos r., atsiminimai, 1989 m., VSA.

492 L A, Janinos Šerėnaitės baudžiamoji byla 
Nr. 15472 (Rimanto Lisausko surinkti duomenys).

493 Ten pat.
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Ką byloja vieniši kryžiai 
Jurgis Stašaitis

Aukštaitijâ žavi savo ežerais, šviesiais pušynų miškais, vaizdingomis apylin-
kėmis. Jeigu nuo Mol¸tų pasuksime link Labanóro, važiuosime nuotaikingu ban-
guotu plentu, kilsime nuo vieno kalnelio ant kito, matysime laukus, išsimėčiusias 
kaimų sodybas, o už miško išvysime ir nuostabaus grožio Baltÿjų Lakajÿ ežerą. 
Vaizdingi ežero krantai, salos, įlankos ir nepaprastai skaidrus vanduo. Šiauriniame 
ežero krante, prie žvyruoto paplūdimio įsikūrusi Vilniaus universiteto studentų 
biologų palapinių stovykla, netoliese Mind¿nų kaimo sodybos. Vienoje jų gyvena 
mielo veido, nuoširdaus žvilgsnio dar judri Elena Rusteikienė. Prižiūri nedidelį 
savo ūkelį, laiko dvi karves, ir studentai iš jos į savo stovyklą kasdien atsineša 
po puskibirį šilto pieno. Netoliese, buvusios jos tėvų sodybos vietoje, tik aukštas 
vienišas kryžius rymo. Apie ką jis byloja  

Su studentų grupele svečiuojamės jaukiuose Elenos namuose, ji prisimena 
senus laikus. Mena, kad čia stovinčio kryžiaus ir senos, plačiašakės liepos vietoje 
stovėjusi graži, tvarkinga sodyba, kurioje gyveno gausi Marijonos ir Antano Ku-
činskų aštuonių vaikų šeima. Čia buvo erdvus aukštaitiškas gyvenamasis namas, 
svirnas, klojimas, tvartas, ratinė, šulinys. Prie atokesnio pušynėlio stovėjo pirtis. 
Elena pamena, kad brolis ruošėsi statytis namą, jau buvo suvežtos lentos, rąstai. 
Bet prasidėjo baisus pokario laikmetis, žuvo abu broliai. Jai skaudu prisiminti 
brolių tragediją, tą negyjančią žaizdą, sunku buvo ir pasakoti apie tai. Tad mes 
daugiau ir neklausinėjom jos.

Praslinkus dvidešimčiai metų, su E. Rusteikiene vėl susitinkame dabar jau 
Vilniuje, jaukiame jos dukters Birutės Vilkelienės bute. Metų naštos slegiama jos 
atmintis, pritilusi kalba, bet taip pat maloniai besišypsantis veidas, šiltas žvilgsnis. 
Atidus dukters Birutės rūpestis senute motina. 

Elenos duktė Birutė prisimena, 
kad kai rusų kariuomenė išvijo vokie-

Elena Rusteikienė 
prie savo namų  
201  m.

 Straipsnis publikuotas Kultūros barai, 2014, nr. 3. 
Nuotraukos autoriaus.
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čius, ir vieni okupantai pakeitė kitus, 
apylinkėje pradėjo siautėti enkavėdistai 
ir sovietiniai aktyvistai. Jie naršė sody-
bas, ieškojo partizanų, jaunų į sovietin  
kariuomen  šaukiamų vyrų, krėtė na-
mus. Vėliau ragino mokėti duokl , ver-
tė eiti balsuoti valdžios „rinkimuose“. 
Molėtuose, Labanóre, Švenčionºliuose 
organizuojami stribų būriai (istrebitel, 
rus. naikintojas), dažnai iš nuskurusių 
degraduotų elementų. 

Labanoro miškuose jau telkėsi 
partizanų būriai, apsiginklav  frontui 
pasitraukus užsilikusiais ginklais, iš-
kasti bunkeriai. Vieni pirmųjų šiose 
apylinkėse organizavusių ir telkusių 
partizanus pasipriešinimui buvo Anta-
nas Tarakavičius ir Antanas Kraujalis. 
Jie su savo bendražygiais dažnai lankėsi 
senojoje Kučinskų sodyboje. Elena ir 
jos motina aprūpindavo juos maistu; 
Birutės tėvas Antanas Rusteika, siuvė-
jas, siuvo partizanams drabužius. Po 
pirtele prie pušynėlio A. Tarakavičius įrengė bunkerį, kur neretai dienodavo. Vėliau 
A. Tarakavičius su Jonu Vyšniausku enkavėdistų sučiupti žuvo. Apie tai liudija 
Švenčionėlių kalėjimo kameros sienoje rastas įrašas. Mykolas Lipeika buvo įkalintas.

E. Rusteikienės broliai Adolfas (26 m.) ir Petras (24 m.) Kučinskai, kaip ir 
daugelis Mind¿nų kaimo vyrų, nenusilenkė okupantams, nėjo jiems tarnauti. Jie 
įsirengė bunkerį savo tėvų sodyboje. Buvo sukaup  nuo karo užsilikusių ginklų, 
kuriuos atidavė partizanams. Gana erdvų bunkerį įsirengė šulinio mediniais renti-
niais apačioje, iškas  įėjimą į jį šone. Nusileidus į šulinį svirtimi, pro šone esančias 
dureles patenkama į vidų. Ten buvo gultai, knygų, daug nuotraukų, lempa ir net 
iškastas atsarginis išėjimas. Maistą į bunkerį nuleisdavo svirtimi.

Deja, Molėtų stribai sužinojo, kur slapstosi broliai. Kažkas juos išdavė. 
Sekmadienį, 1945 m. vasario 18 d., stribų būrys, vadovaujamas enkavėdisto Soro-
kino, atvažiavo penkiais vežimais ir apsupo sodybą. Šaudydami žemyn į šulinį, 
kur buvo bunkeris, sužeidė brolius. Ištrauktus iš šulinio juos abu tuoj pagal 
Sorokino komandą nušovė, o jų devyniolikmetei seseriai Elenai keliose vietose 
peršovė sijoną. Taip žiauriai ją norėta pagąsdinti. O gal paskutiniu momentu jos 
pasigailėta  Sunku įsivaizduoti visą to momento siaubą. Sunku suvokti ir neviltį, 
kai žudoma artimųjų akivaizdoje.

Budeliai, atlik  savo juodą darbą, išnaršė visą sodybą. Sudegin  pirtel , po 
ja rado bunkerį. Tempė iš namų, iš svirno vertingesnius daiktus, maisto atsargas, 
krovė į savo vežimus.  vežimus pakrovė nušautas nupenėtas kiaules ir išvažiavo. 
Atrodė kaip viduramžių užkariautojai, su grobiu grįžtantys namo.

Elena Rusteikienė brolių žūties vietoje
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Žiauri egzekucija tuo nesibaigė. 
Eleną ir jos mamą areštavo ir uždarė 
į Švenčionėlių kalėjimą. Nors Elena 
tvirtino, kad jai tik penkiolika metų, 
dieną ir naktį nuolat jas tardė ne-
leisdami pailsėti. Ištvėrė ir akistatas 
su partizanais. Laikė uždar  baisiomis 
sąlygomis, pusbadžiu, ir tik artimųjų 
siuntinėliai palaikė jas. Taip kalėjime 
išlaikė net vienuolika mėnesių, bet 
bylos nesudar  ir nenuteis  1946 m. 
išleido. Grįžo į tą pačią sodybą, bet 
netrukus visi pastatai valdžios buvo 
nugriauti, šulinys užpiltas žemėmis. 
Nepaisydamos stribų persekiojimo, pa-
laikė ryšius su partizanais. Kučinskų 
šeimos parama partizaninei kovai buvo 
deramai įvertinta – Elena Rusteikienė 
pripažinta Laisvės kovų dalyve.

Važiuojant toliau, kitoje plento 
pusėje plyti stambus vaizdingas Stírnių 
ežeras ir Stirnelės upelis, kuris jungia su 
Tråmio ežeru. Šalia senos kapinės, prie 
pat ežero – dvarvietė, kur dar 1974 m. 
stovėjo medinis dvarnamis. Kiek toliau tebeošia išlik s senas saugomas ąžuolas.

Nors meninių vertybių joje nedaug, bet ji įspūdinga savo „paprastu solidu-
mu“, kaip apie ją rašoma. Pradėta statyti 1937 m., jos statybą prat sė ir pabaigė 
klebonu paskirtas Jonas Daugėla. Geranoriškų parapijiečių padedamas statybas 
baigė 1940 m., tačiau netrukus sulaukė tragiško likimo.

Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Bolševikų Raudonosios armijos daliniai 
traukėsi ir pro Stirnius, kur tuo metu buvo bažnyčios klebonas. 

„Birželio 28 d., – rašoma B. Kviklio knygos „Lietuvos bažnyčios“ ketvirtame 
tome, – bolševikai, pasitrauk  į rytus, staiga vėl sugrįžo į Stirnius, nes kažkas jiems 
praneš s, kad ten dar yra kunigas. Sugrįž  suėmė kleboną ir nuved  prie ežero sušaudė.“

Kiek kitaip ir detaliau tuos įvykius prisimena Stasė Budrytė. Ji domisi 
Aukštaitijos partizanų kovų istorija. Baigusi Vilniaus universitete Lietuvių kalbos 
ir literatūros studijas, daug metų dirbo redaktore „Vagos“ leidykloje, redagavo ir 
R. Kauniečio sudarytą knygą „Aukštaitijos partizanų prisiminimai“.

S. Budrytė prisimena karštą saulėtą 1941 m. birželio popiet . Dulkėtu keliu 
nuo Molėtų Labanoro link slinko rusų kariuomenės daliniai. Tuo metu apsišvie-
tusių, prenumeravusių spaudą pažangių ūkininkų Stasės ir Jono Budrių sodyboje 
Paužuolių kaime prie Stirnių ežero svečiavosi Stirnių bažnyčios kunigai  kurie 
artimai bendravo su Budriais. Teta Joana, tretininkė, talkino Stirnių bažnyčiai. 

spūdinga akmeninė v. Jono Krikštytojo  
nukankinimo bažnyčia, pastatyta iš apylinkės 
suvežtų skaldytų ir aptašytų lauko riedulių
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Puošdavo altorius, skalbdavo bažnyti-
nius drabužius. Nors Staselei ėjo tik 
šešti metukai, ji gerai prisimena, kaip 
buvo užėj s Antanas Kraujalis, apsiren-
g s žalsvos spalvos Lietuvos karinin-
ko uniforma, ilgais iki pečių gelsvais 
plaukais. Tuo metu slapstėsi netoliese 
įrengtame bunkeryje. Prisiminimuose 
dar epizodas. Kada Stirnių bažnyčios 
klebonas Jonas Daugėla (tą vėliau pa-
sakodavo ir jos tėvai), nusivedė ją 
pažiūrėti besitraukiančios į rytus rusų 
kariuomenės. Kunigas ją panešėjo, 
kai kopė į kalnelį, kad geriau matytų 
vieškelį. Buvo įdomus nematytas regi-
nys – sunkvežimių kolonos, patrankos, 
kareivių voros slinko dulkėtu vieškeliu 
Labanoro kryptimi. 

Tuo metu prie Budrių sodybos 
prijojo du rusų raiteliai. Palik  arklius 
pasiganyti, kariškiai užėjo į namus ir 
pareikalavo, kad šeimininkė juos pa-
maitintų. Staselės motina Stasė Budrie-
nė netrukus jiems prikepė pilną dubenį 
blynų. Staselė, grįžusi su kunigu, stebėjo 
ir dar dabar aiškiai prisimena, kaip godžiai kariškiai valgė tuos blynus, o taukus 
sėmė net šaukštais. Stasės tėvas vėliau pasakojo, kad kunigas J. Daugėla kalbė-
damas su kariškiais neatsargiai tar s, lyg ir pasišaip s  „O ką jūsų politrukai dabar 
veiks, kai visi traukiatės “ To ir užteko. Kariškis staiga metė šaukštą, atsistojo ir 
pasikeitusiu veidu liepė jam kartu eiti į štabą. J. Daugėla suprato, kuo tai baigsis. 
Einant paežere, kur priekyje augo krūmai ir plytėjo nendrynas, kunigas staiga 
nusprendė bėgti. Puolė prie ežero kranto, jau pasiekė nendryną, kai pasigirdo 
šūviai, ir kunigas krito vietoje. Išgird  šūvius namiškiai suprato įvykus tragediją. 
Vengdami panašaus likimo, J. Budrys greitai pasislėpė ertmėje po svirno grindimis, 
o antrasis kunigas pratūnojo namo palėpėje, kol praėjo pavojus.

Parapijiečiai neteko jauno, energingo, visų mylimo klebono. Stirnių bažny-
čios šventoriuje iškilo žemės kauburėlis su kryžiumi ir užrašu „Stirnių bažnyčios 
klebonas Jonas Daugėla 1909–19 1.  Prie keliuko į Budrių sodybą Paužuolio kaime 
jo atminimui pastatytas kryžius stovi iki šiol. „ ia 19 1 0  29 buvo nužudytas 
kunigas Jonas Daugėla, Stirnių klebonas.“ Dabar šioje sodyboje vasaras leidžia Stasė 
Budrytė ir Aldona Budrienė, kilusi nuo Labanoro. Ji prisimena pokario netektis 
ir skausmą. 

Mamos sesuo Nastė Trinkūnienė turėjo septynis sūnus. Trys buvo partizanai. 
Visi nužudyti. Jų kūnai buvo suguldyti aikštėje prieš Labanoro bažnyčią, o skre-
bai budėjo ir sekė kas juos atpažins.  atmintį įstrigo baisus vaizdas. Toje vietoje 

Jono Daugėlos Paužuolių kaime žūties vieta



460

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

per polaidį, tirpstant sniegui, telkšojo 
kraujo klanas. Skrebai vertė prisipažinti, 
kad tai jos artimieji. Dabar ši vieta 
aptverta tvorele ir stovi kryžius. Stasės 
trys broliai slapstėsi nuo kariuomenės 
prie namų įrengtame bunkeryje. Vė-
liau, vienas jų, Petras, kalėjo Komijoje. 
Už Stirnių plentas kiek vingiuodamas 
t siasi Labanoro giria. Abipus kelio 
puikuojasi išlakios aukštos pušys. Ša-
likelėje žemuogių pievelės, spalvingi 
gėlių kilimai, toliau – tankūs mėlynių 
uogienojai. Nuo Labanoro girios į šiaur  
plyti Mínčia ir Ažvínčių giria. Miškuose 
yra ir kaimų, dirbamos žemės plotų, 
ežerų ir pelkių. Tai didžiulis miškų 
masyvas, prieglobstį teik s Lietuvos 
partizanams.

Giliau miške – išvaizdus Råšio 
ežeras. Jo pakrantėje, kalnelyje prie 
tekančio upelio palapinėse stovyklau-
ja būrelis gamtininkų. Čia Vilniaus 
universiteto studentai biologai atlieka 
zoologin  praktiką. Vaikščiodami eže-
rų, upelių pakrantėmis, pelkėmis ir 
atkampiomis girios vietomis tyrinėja savitą šių vietovių aplinką ir jos gyvūniją.

Girioje yra nemažai pelkių. Viena – netoliese plytintis Kånio raistas. Iš 
jo vingiuoja mažytis Kanìlės upelis. Paežerėje riogso dviejų sodybų liekanos, o 
giliau girioje prie pelkės būta dar dviejų sodybų. Tik nedidelė laukymė miško 
tankmėje, sulaukėj  alyvų ir serbentų krūmai mena, kad ir čia žmonių gyventa. 
Šias sodybas stribai sunaikino, kad nebūtų prieglobsčio partizanams, arba išard  
išsivežė, pasistatydino namus net Švenčionėliuose. Buvo iš čia ir ištremtų į Sibirą. 
Vienos sodybos šeimininkas Antanas Tarakavičius, rėm s partizanus, buvo stribų 
sučiuptas ir dingo be žinios.

Kanio raistas įsiterpia giliai į girią. Tuo metu dar buvo šalia išlikusi įspū-
dinga sengirė, deja, vėliau iškirsta. Toliau plyti pelkėjantis Kanio ežeras siūbuo-
jančiais krantais. Netoliese kyla smėlėtas šimtametėmis pušimis apaug s šlaitas. 
Čia buvo galima įžiūrėti buvusių bunkerių liekanas. Nemažose bunkerių duobėse 
lik  supuvusių rąstų ir lentų. Čia slėpėsi ir su raudonaisiais atėjūnais kovojo 
mūsų partizanai.

Šlapiame raisto beržyne pavasarį melodingai trimituoja gervės. Karštą dieną 
čia vėsu ir net prietema nuo tankios berželių lapijos. Eini, ir kojos klimpsta į 
storą samanų kilimą, žliugsi vanduo. Kupstai aplip  dar žaliomis spanguolėmis. 
Sučirškia retas paukštelis, kartais sukranksi juodvarnis ir vėl tyla. Nyki, tyli 
pelkių glūduma – tik berželių viršūnės ošia. 

Stirnių bažnyčios šventoriuje palaidoti kunigai
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Netikėtai prieš akis išnyra aukš-
tas medinis kryžius. Iš pušies rąsto 
ištašytas, jau kiek pasvir s, aptvertas 
paprasta tvorele – keturi skersiniai, 
pritvirtint prie kuolelių. Keista, viduryje 
raisto kryžius  Ir jokio užrašo. Sustoja-
me, tylėdami apžiūrime keisto nerimo 
ir pamąstymo apimti. Aišku, kad čia 
kažkas žuvo. O gal ir palaidota

Tokį vaizdą čia stebėjome 1966 m. 
Dar po ketverių metų kryžių radome 
jau nuvirtusį, baigiantį sunykti. Tik 
po daugelio metų visai atsitiktinai 
Švenčionysê pavyko išsiaiškinti, kas 
čia įvyko. Mums patarė apsilankyti 
Laukågalyje, Godų sodyboje.

Laukagalis – šalia kelio į Laba-
norą glūdintis nedidelis kelių sodybų 
miškininkų kaimelis. Arčiausiai plento 
stovi tvarkingas geltonai dažytas na-
mas, senutėlis svirnas, kieme šulinys, 
seni, dar amžiaus pradžioje sodinti 
klevai, du aukšti maumedžiai ir kupli 
sena liepa, nuberta kvapniais žiedais. 
Šalia keli aviliai su dūzgiančiomis bi-
tėmis – birželio pabaigos medunešis. Čia, į senųjų Godų sodybą, mus ir atvedė 
daugelį metų ramybės neduodanti mintis – kokią tragediją liudija vienišas Kanio 
raisto glūdumoje stovėj s kryžius.

Sodybos šeimininkai – devyniasdešimtmečiai senukai. Senoji Godienė – malo-
naus veido, mielų akių. Pakviečia užeiti, vaišina pienu ir sūriu, atpjauna korio su 
kvapniu medumi. Jos vyras Balys Goda, guvus senukas, prisimena senus laikus. 
Jis gim s dar I  a. pabaigoje. Eigulio sūnus, ir pats visą gyvenimą dirbo eiguliu 
senuose Labanoro miškuose. Pamil s mišką, pažįsta atkampiausias girios vietas. 
Eigulys buvo ir jo brolis Juozas. Godos augino tris vaikus – sūnų ir dvi dukras. 
Prakalbus apie sūnų, senukų akyse pasirodė ašaros. Tada tiek ir tesužinojome, kad 
sūnus Vladas seniai žuv s. Nesinorėjo skaudinti po tiek metų dar vis esančios jų 
širdyse žaizdos, tad apie tai daugiau neužsiminėm.

Prabėgus keleriems metams, 1994 m., vėl atsilank  Laukagalyje, senųjų Godų 
jau neberadome. Atgulė jie amžinojo poilsio vienas šalia kito smėlėtose Labanoro 
kapinėse. Geltonajame namelyje šeimininkavo jų duktė Aldona Godaitė-Mekišienė, 
buvusi mokytoja, jau pensininkė. šėjusi į pensiją, ji dar aštuonerius metus dirbo 
pamėgtą pedagogo darbą. Baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo Jõniš-
kyje, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Užaugino dukrą ir sūnų, užaugo ir anūkai. 
Aldonos sesuo Danutė Jackevičienė irgi mokytoja. Iš Aldonos ir sužinojome apie 
brolio tragediją.

Kanio raistas. Trijų partizanų žūties vieta  
19  m.
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Artėjo 1945 m. Kalėdos. Žmonės nuo ryto ruošėsi Kūčioms, tvarkėsi namuose, 
šėrė gyvulius. Net ir pokario nepriteklių slegiami stengėsi paruošti Kūčių stalą. 
Staiga pasigirdo sunkvežimių variklių ūžimas. Privažiav  kaimą sustojo, ir iš jų 
vienas po kito iššoko automatais ir granatomis apsikarst  enkavėdistai. Baudėjai 
skubėjo, net nekrėtė sodybų. Pasklid  vora kas keliolika metrų pradėjo šukuoti 
mišką. Sunerimo visas kaimas – visi žinojo, kad Vladas slapstosi netoliese girioje. 
Kartu su juo, vengdami tarnybos Raudonojoje armijoje, slapstėsi ir jo draugai 
Kazys Juzelskas iš Šipiniškių kaimo ir Petras Dičius iš Paminėlio kaimo. Slėpėsi 
už kelių kilometrų prie Kanio raisto įrengtame bunkeryje.

Po kelių valandų baudėjai grįžo, susėdo į sunkvežimius ir išvažiavo. Tėvai, 
nesulauk  sūnaus, sunerimo ir puolė jo ieškoti. Bunkerį rado susprogdintą ir tuščią. 
Visas kaimas kelias dienas jų ieškojo aplinkiniuose miškuose, klausinėjo kaimuose, 
bet veltui. Tėvai ieškojo jų Švenčionėlių kalėjime, važiavo net į Vilnių – niekas 
su jais kalbėti nenorėjo.

Balandžio mėnesį, nutirpus sniegui, pelkėse dažnai būdavo spanguoliaujama. 
Kartą kaimo moterys Kanio raiste rinko pernykštes spanguoles. Petro Dičiaus 
sesuo Vanda rado visų trijų žuvusiųjų kūnus. Tapo aišku, kad juos išdavė snie-
gas. Tą lemtingą Kūčių dieną mišką šukav  baudėjai juos susekė pagal pėdsakus 
šviežiame sniege. Baudėjai juos apsupo, suguldė vieną šalia kito ir sušaudė į 
galvas – patyrusių žudikų metodu.

Artimieji apiplovė žuvusiųjų kūnus netoliese esančio Kanio ežero vandeniu. 
Naktį parvežė į namus. Tėvas sukalė karstą iš baltų pušinių lentų, trumpam 
pašarvojo ir vėl naktį paslapčia palaidojo senosiose Labanoro kapinėse. Sunku 
aprašyti tėvų ir artimųjų skausmą ir sielvartą. Aldona prisimena, kad nebuvo 
tokios dienos, kad tėvai sūnaus neminėtų – sielvartas juos slėgė visą gyvenimą. 
Vladui tebuvo kiek daugiau negu 20 metų kaip ir jo žuvusiems draugams. Baig s 
Labanoro mokyklą, jis jau dirbo Laukagalio girininkijoje, svajojo toliau mokytis. 
Sesuo prisimena, kad jis buvo aukštas, gražus jaunuolis. Nevartojo alkoholio, ne-
rūkė. Buvo tvarkingas ir linksmas, turėjo gerą muzikin  klausą ir puikiai griežė 
smuiku. Mėgo groti liaudies dainas, valsus. Po to tėvui sunku buvo žiūrėti į ant 
sienos likusį kabėti sūnaus smuiką. Tėvai auklėjo savo vaikus patriotine dvasia, 
gyveno nepriklausomos Lietuvos svajone.

Aldona pasakojo, kokie gūdus buvo pokario metai. Visur kaimuose žmones 
slėgė nuolatinė įtampa ir baimė. Nuolat siautėjo enkavėdistai, stribai, užplūsdavo 
kareivių būriai. Vis lankydavosi stribai, krėsdavo namus, ieškodavo partizanų, o 
spintose, stalčiuose – vertingesnių daiktų. Stribas iš Labanoro Aldonos akivaizdoje 
susigrūdo į kišenes jos gražias išeigines pirštinaites.

Miškuose įsikūrė organizuotos partizanų grupės, išsikasė bunkerius, ap-
sirūpino ginklais, ragino žmones nepaklusti okupantams. Kiti pasirinko pasyvų 
pasipriešinimo kelią – slapstėsi, kad išvengtų rekrūto dalios sovietinėje armijoje. 
Aišku, jėgos buvo nelygios, daug partizanų žūdavo. Aldona pasakoja  „Veža ir 
veža žuvusius partizanus baltų lentų karstuose. Ir aprauda, ir laidoja naktį vis paslapčia, 
bijodami. Begalinis skausmas ir prakeiksmas atėjūnams slegia žuvusiųjų artimuosius.“

Molėtuose, Labanore, Jõniškyje išniekinti partizanų kūnai buvo suguldomi 
aikštėse, dažniausiai prieš bažnyčią. Stribai iš jų tyčiodavosi, stebėdavo, ar pažins 
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kas iš artimųjų. Joniškyje prie tada dar nenugriauto paminklo Lietuvos neprik-
lausomybei tarp kitų išniekintų partizanų gulėjo ir mokytojo Juozo Stravinsko 
iš Juseniškių kaimo kūnas. Stribas iš Joniškio didžiuodamasis gyrėsi, kad tai jis 
mokytoją pašovė. Prasidėjus Atgimimui paminklas atstatytas, bet partizanų palaikai 
tada neperlaidoti. Labanoro aikštėje prieš bažnyčią, kur buvo niekinami suguldytų 
partizanų palaikai, dabar pastatytas kryžius.

Enkavėdistai ir jų pakalikai stribai jautė malonumą tyčiodamiesi iš partiza-
nų, kankindami juos. Sužeistą Juozą Palakauską gyvą užbadė durtuvais. Aldonos 
mamos sesers Čibinienės abu sūnūs išėjo į mišką ir abu žuvo. Stribai motinos 
akivaizdoje tyčiojosi iš sūnaus Algimanto kūno, pamesto Labanoro aikštėje. Tokio 
sukrėtimo palaužta vėliau ji nevaldė nei rankų, nei kojų. Mamos brolio, pasienio 
policininko, sūnus Algirdas iš Ažùbalių kaimo žuvo tap s partizanu. 1947 m. 
karštą vasaros dieną grupelė partizanų maudėsi nedideliame Dobulio ežere. Ap-
supti stribų visi žuvo. Tarp jų ir Rusteika iš Vidùgirio kaimo.

Stribai daugiausia buvo tamsūs, nuskur  primityvūs žmonės, dažnai įnik  
į alkoholį. Toks buvo stribas iš Labanoro, dirb s darbininku prie parduotuvės, 
kur nuolat galėjo gauti degtinės. Du stribai iš Labanoro ir stribas iš Joniškio 
pasižymėjo žiaurumu, mėgo kankinti sugautus partizanus, terorizuodavo kaimų 
gyventojus. Baudėjų žiaurumas neturėjo ribų. Muziejininkė ir pedagogė Viktorija 
Lapėnienė rašo  „Motinos akyse durtuvais užbadė sūnų.“

Nenuostabu, kad partizanai keršydavo ir stribams, ir išdavikams, kurie 
įskųsdavo partizanus arba jų rėmėjus. Teisdavo ir ginkluotus plėšikus, žudžiusius 
gyventojus, veikusius partizanų vardu. Buvo ir nekaltai nukentėjusių. Neaiškiomis 
aplinkybėmis Labanore žuvo Tarakavičiaus žmona ir Lipinskų šeima. Narušių 
šeima buvo išžudyta ir sudeginta namuose Jonavos kaime. Tai buvo KGB smogikų 
darbas. Jų tikslas buvo kompromituoti partizanus. Tarp Labanoro stribų buvo ir 
žydšaudžių, kurie talkino vokiečiams ir grobė nužudytųjų turtą, o užėjus rusams 
tapo stribais.

1951–1952 m. dauguma partizanų jau buvo žuv . Dar buvo išlikusių parti-
zanų bunkerių su negausiais partizanais. Bet stipri jų dvasia ir įsitikinimai nebuvo 
išblės . Dar 1952 m., kai neliko jokios vilties išlikti, partizanas Žaptorius Labanoro 
apylinkėje agitavo ir bandė telkti išlikusius jaunus vyrus kovai su okupacija.

Lietuva, tapusi nepriklausoma, neatpažįstamai pasikeitė. Nuslenka į užmarštį 
baisūs karo ir pokario metai. Vis rečiau jie prisimenami, nes jau užaugo kelios 
kartos. Žmonės ramiai gyvena ir dirba daug netekčių ir kančių patyrusiuose La-
banoro, Mindūnų, Stirnių apylinkių kaimuose. Ramūs dėl savo ir vaikų ateities.

Gausu poilsiautojų šviesiuose Labanoro šiluose. Daugybė automobilių savait-
galiais užplūsta gražių ežerų pakrantes. Poilsiauja šeimos su palapinėmis – žvejoja, 
grybauja, uogauja. Šurmuliuoja maudynių mėgėjai Rašyjê, Stirniuose, Baltuõsiuose 
Lakajuosê. Bet ar dažnas susimąsto, kiek šiose apylinkėse kovota, kentėta, žūta. 
Kiek sudėta aukų, kad Lietuva pagaliau taptų laisva.
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Partizanų atsiminimai iš knygos  
„Žadėjom laisv  tau parnešti“
Parengė Balys Juodzevičius

„Banditų“ ieškot nesutikau...

Alfonsas Palėda, Jurgio, gim. 1922 m.,  
gyv. P stasiūnės k., Sald tiškio sen.

Mūsų krašte veikė Zubriu pasivadinusio Balio Pelėdos būrys. Iki 1946 m. 
lapkričio būryje buvo 11 žmonių  būrio vadas Balys Pelėda, jo brolis Bijūnėlis, 
pusbrolis Jonas Pelėda-Tankas, Balys Graužinis-Uosiukas iš Buit¿nų kaimo, Stasys 
Juodis-Čižikas iš Pagilbíškio, Juozas Simuntis-Vilkas, aš (Alfonsas Pelėda-Barzdyla 
iš Pastasiūnės), Jonas Bikelis-Siaubas iš Bikìlių kaimo, Bronius Giedraitis-Darulis. 
Pradžioj dar slapstės Rukšėnas, Ulčickas, vėliau jie legalizavosi. Žuvo Tankas, 
Zubrys, Bijūnėlis, Simuntis mirė sava mirtimi. Iš Saldutiškio dar buvo Jonas Šin-
kūnas. Dabar ir tas mir s.

Žmona  Parėjo kartą, vakarien  pavalgė. Sako, einu daržinėn gult. Mes su 
mama bijojom, kad tik viduj negultų. Pasiėmė pagalviuką, adijalą (apklotą) ir nuėjo 
daržinėn. Gal buvo pranešta, kad atėjo apie 40 skrebų iš Saldùtiškio, Kùktiškių. 
Pastvėr  už kupros, ištįsė laukan. Gulk, sako, kurva banditai  Alfonsas buvo su 
švarku. Išsinėrė ir – raistan...

Al onsas Pelėda  Ne, mamyt. Šitaip buvo. Ašei rytą buvau kaip ir įlind s 
šakosna. Aplink buvo kertamas miškas. Pradėjo smarkiai lyt, tai iš šakų išlindau, 
parėjau namo, motina davė pagalviuką, adijalą. Tyku, ramu, ir išėjau daržinėn. 
Anksti rytą, dar saulei netekėjus, išgirdau, kad kažkas trinka. Aš tik galvą kilst, 
o čia  „Och bliad, bandit jiest.“ Matau, kad jų daug, neatsiginsiu. Batus palikau, 
granatas sukišau šienan. Išsivaro mane laukan toks nedidelis skrebas, žmonių 
Biškeliu ir Kiluogramu pravardžiuojamas. Pats susijuos s diržu, o rankoj jau rap-
niką (rimbą) laiko. Gulk, sako, bandite bradiaga. Klausia, kokia pavardė. Sakau  
„Pelinskas.“ – „Koks vardas “ – „Alfonsas.“ – „Kur ginklas “ – „Neturiu.“ – „Kur 
draugai “ – „Nežinau.“ – „Gulk, bradiaga, sužinosi “

Utenos muziejaus 
direktorius Balys 
Juodzevičius prie 
paminklinio akmens 
Adolfo Venclovo 
sodyboje, Paprūdės k., 
kurioje žuvo 
partizanų kuopos 
vadas Antanas 
Krinickas-Romelis. 
1995 m. 
V. Striužo nuotr.
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Buvau užsiaugin s ūsiukus, barzdel , kad neatpažintų. Iš kairės ir iš dešinės 
kelias, apie mane vaikšto kokie 6–7 skrebai, o Saldutiškio skrebas Stasiūnas šone 
pasistato kulkosvaidį. Matau, kad šitas Kiluogramas jau ruošia guminį rapniką, 
ir šokau bėgt. Buvo palyta, žolė slidi. Prieš pirmą šūvį kaip griuvau ant žemės, 
tai net pašliaužiau. Visa serija prašvilpė pervirš. Kairėj pusėj buvo rugiai, tai 
šokau rugiuos. Vėl serija. Vėl kritau. Tada užšokau už kaimyno Antano Pelė-
dos pirties. Dar davė seriją. Nežinau, kur ją suvarė. Toliau per iškirstą mišką 
bėgau į pelk . Vandens buvo nedaug, bet buvo šlapia, augo gailiai. Tik įbėgau 
pelkėn – viena kulka ir prazvimbė paausiu, kita – kitu, trečia jau ir kepur  už-
kabino ir lyg kokiu plaktuku kirto į galvą. Nuvirt s griebiaus už galvos  sakau, 
gal kiaušas išsiskyrė. Tada vėl šokau bėgt. Kulkos peršovė marškinių rankov , 
prakirto kelnes. Kol raistas buvo retas, bėgau tiesiai. Kai sutankėjo, mečiaus į 
dešin , kad skrebai pralėktų šonu. Padar s kampą, nuėjau savo keliu. Pasukau, 
kur buvo ubrys, Tankas ir kiti draugai. O tie jau buvo išbėg , nes manė, kad 
mane jau pagavo. Po kiek laiko iš žmonių sužinojau, kad į mane iš dešimtuko 
šaudė ir pataikė Karnickas.

Žmona  Tada visi skrebai buvo pažįstami. Po to šaudymo pamatėm, kad 
ateina. Sakau mamai  „Juokimės, juokimės “ Beldžiasi. Sakau  „Kas čia dabar bala-
dojas “ – „Ogi broliai lietuviai“, – sako. „O, gerai gerai, kad broliai lietuviai. Va, jau 
blynai baigia kept “ Tuoj aš jiem ryt daviau. „Tavo diedų, – sako, – nušovėm, aik 
pasimt.“ Sakau  „Tai ir gerai, kad nušovėt. Dabar kito dairysiuos. Žinau, kur mano 
vyras. Jis dabar armijoj.“ Mato, kad nenusimin . Susižvalgė tarpusavy ir išėjo. 
Paskui kaimynas davė žinią, kad vyras gyvas, tik galva truputį sužeista. Žinojau, 
kur jis būna, tai tuoj nubėgau. Žiūriu, kad jis visas dreba. Nulėkiau Saldutiškin 
pas vaistininką (nuo Smetonos laikų buvo toks storulis), davė vaistų, ir išgijo.

A  Pelėda  Draugus suradau dar negreit  buvo išsislapst . Manė, kad Barz-
dyla suimtas, tai pakeitė slapstymosi vietą.

Žmona  Aš buvau paduota (pristatyta) kaip ryšininkė. Sakau, aš jokia ryši-
ninkė  kas ateina, tam duodu valgyt – ar banditas, ar skrebas. Jeigu jums reikia, 
eikit ir gaudykit. Mane gal savait  suėm  laikė, reikalaudami išduot partizanus. 
Neišduosi – 25 metai. Kai paleido, nieko nelaukus išvažiavau prie Jõniškio. Ber-
niuką palikau Pučkõriškėje, pas senelius. Užėjo pas juos skrebai. „ ia bandito 
vaikas “ – sako. „Kokio bandito  Marti paliko. Jokio bandito mes nežinom.“ Padavė 
skrebai vaikui 3 ar 4 saldainius. Vaikas suvalg s rėkt rėkt, nujuodavo ir numirė. 
Davė žinią. Parvažiuoju. Rūbeliai lovytėn sumesti. O Jėzau  Apalpau. Berniukas 
buvo trejų metukų. O gudrus buvo vaikas  Žala dar gyvas, gali paliudyt. O skrebai 
jau apgulė  tikėjos, kad į laidotuves ateis motina, o gal ir tėvas pasirodys. Bet 
mes į laidotuves nėjom. Kai viskas apsiramino, kai partizanų sumažėjo, sugrįžau 
namo, ir gyvenom su mama.

Atvažiuoja kartą Saldutiškio skrebai Stasiūnas ir Karneckiokai. Mūsų buvo 
kiaulė papjauta. Kumpiai, dešros, lašiniai buvo pakabinti rūkyt. Susimetė visa 
ir išvažiavo. Sako, nebeturėsi kuo banditus penėt. Tai aš ir pasakiau  „Dar aš 
banditams užauginsiu, o jūs paspringsta šita mėsa “ Mama dar prašė palikt nors 
gabaliuką, bet nieko nepaliko, viską išsivežė. Paskui, būdavo, papjaunam kiaul , 
tai kur tarp malkų padedam, kūgin įkišam.
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Kaimyną Antaną Pelėdą ne kartą miškiniai mušė. Ne vienas pagalys sulūžo 
ant jo nugaros. Vieną kartą ir mano akyse mušė, tik atprašiau, kad paliktų gyvą. 
Sakau, surinkit gerai žinias. Žmogus kuprotas, nesveikatingas, palikit ramybėj. 
O jie  „Liežuvis sveikas  Mes žinom, kaip jis žmones skundžia.“

Šito Pelėdos buvo 4 berniokai. Trys buvo miške ir žuvo, o pats mažasai 
Utenon išbėgo, vienasėdį palik s. Taip visi ir išnyko. Justino Pelėdos buvo 4 bro-
liai, ir visi žuvo miške. O motina su seseria išbėgo Rusijon – jas išvežt norėjo.

A  Pelėda  Mano septyni pusbroliai žuvo miške. Aš vienas likau.
Žmona  Dar ir tu būtum žuv s, kad ne aš. Tik išpirkom dokumentus sve-

tima pavarde, ir jį 1946 metų rudenį ištarabonijau.
A  Pelėda  Buvau Dakanauskas Silvestras, Stasio sūnus.
Žmona  Gavo darbą Kla¤pėdoj geležinkely. Jį ten 1948 metų rudenį ir areš-

tavo. Matyt, kas atpažino per gelžkeliečių švent . Mačiau, kaip vienas apie tave 
sukos. Po tos šventės tuoj ir areštavo.

A  Pelėda  Žiemą slapstydavomės pavieniui, po du. Turėjom bunkerius. Aš 
slapsčiaus Pučkoriškės kaime, įsitais s bunkerį tvarte, po mėšlu. Čia labai dažnai 
kratas darė, durtuvais badė, net šuliniuos ieškodavo. Vasarą slapstėmės kitaip  
iškasi bunkerį, žemes kur išneši, kad neliktų žymės. Paimi labai tankią eglyt , 
jos galą nukerti, įstatai į bunkerio landą ir virve pririši. Kad ir kaip tampysi, 
neišrausi. Skrebai ir kareiviai, eidami per mišką, tampydavo eglutes ir ieškodavo 
bunkerių. Bunkerin, būdavo, įlendi, ir viskas. Girdi tik, kad kas eina. Girdi jau iš 
tolo. Vėdinimuisi būdavo padaromos angos. Šuo tai galėjo suuost, bet nepasitaikė. 
Išlįst gali tik naktį. Dieną turi prabūt bunkery, kad kas nepamatytų. Per siautimus 
prabūni dvi tris paras neišėj s. Nesulauki žinios ir kenti...

Žmona  Nunešiau valgyt. Rodos, niekas niekur. Aš, būdavo, niekad tiesiai 
neinu. Apeinu aplink, apsidairau. Rodos, ramu.

Pelėda  Girdim – traukiniukas važiuoja  čiak čiak, čiak čiak ir vis sustoja. 
Sakom, ir ko jis čia vis stoviniuoja. Gal, sakom, kuro neturi. O čia jų kariuomenė 
išleidinėta  paveža ir išleidžia miškan, paveža, tie ir iššoka... Išėjo Miečius sar-
gybon. Tik iš dešimtuko drykst. O dešimtuką, būdavo, taip paruošiam  gaiduką 
atverčiam, ir duoda kaip iš kulkosvaidžio. Paskui jis pasakojo. Sako, žiūriu – 
ruskis ant kelmo atsistoj s ir dairos. Jis mat nieko nelauk s ir rėžė jam. Aš, 
ubrys ir dar du būdelėj gulėjom. Kiti buvo už 300–400 metrų. Iššokau pažiūrėt, 

kas čia yra, o eglės žievės tik pasipylė. Griebiau ginklą ir – duok, Dieve, kojas  
Pasitraukėm toliau, gulim priešais aikštel . Žiūrim – išlenda Tanko brolis, o už 
jo 15–16 kareivių. ubrys jau buvo pašok s kirst, bet kaipgi vaidysi, kad prieky 
partizano brolis. Tada mes pašliaužom vėl tolyn, pelkėn ir sulindom slėptuvėn. 
Tanko brolį varinėjo, matyt, kad parodytų slėptuves. Kai varo prieky suimtą par-
tizaną, saugiau kareiviams – į juos nešaudo. Tanko brolį po kiek laiko paleido  
buvo dar per jaunas.

Žmona  Prisakė jam Pelėdai  surast bunkerį ir pranešt, o jis pašvilpė jiems – 
ir pats į mišką. Žuvo ir jis, netoli palaidotas.

A  Pelėda  Javaso lagery buvom su tokiu panevėžiečiu Jonu Matuzevičium. 
Jo tris brolius nušovė, o jį užgulė ir surišo partizaniškai apsireng  skrebai. Davė 
25 metus lagerio. Lagery jis pamatė ir tą, kuris jį išdavė. Tam buvo duota 10 metų. 
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Bet tas, pamat s Matuzevičių, tuoj šovė vachton (pas sargybą)  man blogai, pavojus  
Mat tokius, būdavo, pagauna, ir teismas vietoj  kaulai maišan.

  
Lagery išbuvau 9 metus  beveik 3 metus Irkutske, beveik metus Mordo-

vijoj. Visur buvau su lietuviais, su jaunuomene, nors buvau ved s. Rinkdavom 
pinigus, vienas kitą šelpdavom. Buvau ir aš susirg s, tai mane šelpė. Kiti sirgo, 
tai juos šelpėm.

Kai mane pirmąkart suėmė, apie 5 paras laikė Kùktiškėse, Varno rūsy, 
paskui nuvežė į Ùteną. Utenõj tampė tampė, bet nebuvo kaip prikibt  buvau 
prisiraš s į miško darbus. Ginklo nerado, bet kieno buvo įskųsta, kad palaikau 
ryšius su miškiniais. Tada būrių dar nebuvo. Jeigu buvo, tai tik apie Labanórą ar 
Tauragnùs. Apie mus jie pradėjo kurtis tik po mano arešto. Laikė mane Utenõs 
kalėjimo pirmoj kameroj. Per tardymą klausinėja apie „banditus“, o aš ginuos, 
kad nemačiau. Tardytojas prie man s ant stalo padėjo automatą, pistoletą, papylė 
šovinių ir liepė rašyt autobiografiją. Pats užsideng s akis sėdi. Ginklai, šoviniai 
guli ant stalo, o tardytojas išeina. Paskui sugrįžta ir dedasi išsigand s  „Oi, kaip 
čia dabar neapsižiūrėjau – palikau ginklus ..“ Išsivarė koridoriun, o už durų stovi 
keturi su automatais. Nuvarė į rūsį, o ten buvo toks suimtas molėtiškis partizanas 
Tūsa. Tas klausinėja, ką sakė, kaip tardė. Labai nusistebėjo, kaip aš tada nestvėriau 
ginklų. Sakau, kaip aš griebsiu ginklą, kad aš niekur nieko – mane turi paleist. 
Molėtiškis abejojo. Pradėjo mane šaukt grindų plaut. Šaukia ir šaukia. Išplaunu, 
tai liepia dar pavalyt. Vienąkart išsišaukia kapitonas ir sako  mes norim tave kal-
bint pagalbininku. Sako, mes tave paleisim, o tu ieškosi banditų. Sakau, aš jokių 
banditų nežinau. „Tai tu neisi “  – klausia. „Ne, – sakau, – neisiu  Aš noriu grįžt 
į darbą.“ – „Ne, – sako, – į darbą tav s negrąžinsim. Byla neaiški, perduosim toliau.“

Nuvarė tada mane rūsin, o ten buvo gal bent 40 žmonių sukišta. Susiriet  
sėdim. Kartą per parą išleidžia tualetan ir kartą vandens atneša. Vandens atsigė-
r s, užsinori... O nusišlapint nėra kur. Tai reikėjo nusilengvinti per rūsio langelį.

Naktį snaudžiam. virsta žmogus ir pradeda rėkt  „Mane girtą pagavo  Kokia 
čia dabar laisvė  Vyrai, laužkit duris “ Durys buvo pravertos, tai davė į duris ir 
užtrenkė. lindo sargas su ginklu  „Tai ką  Va tik padarysiu kvošalenų, ir viskas “ 
Mes aiškint, kad ne mes čia kalti.

Uždarė duris. Tamsu. O tas naujokas  „Mano akys šviečia  Už kų tu sėdi  Už 
kų “ Tūsa ir sako  „Vyrai, atsiliepkit.“ Aš atsiliepiau. Sakau, dirbau miške, suėmė, 
ir nežinau už ką. O tas  „Tai baika, tavi palais. Palais, palais.“

Rytojaus dieną, apie antrą valandą iššaukia mane. Skrebas nuvaro į karinį 
komisariatą. Su kuo pakalbėjo telefonu, dokumentus perbraukė raudonu pieštuku 
ir nuvarė į popo namą, šalia Šaulių namų. Sėdžiu savait , jau ir kita prasidėjo. 
Žmona atnešė maisto. Sudarė apie 70–80 žmonių. Skaičiavo skaičiavo – vieno 
trūksta  Ar Sabaliausko. Aplėkė dar, suskaičiavo. Dabar, sako, visi. Vėl sėdim. 
Vieną dieną atrinko mus 36, surikiavo ir raiti su šunimis nuvarė į Utenos gele-
žinkelio stotį, įsodino į traukiniuką ir vakare išvežė į Švenčionėliùs. Su mumis 
įvarė į vagonus keturis ginkluotus sargybinius. Ir jie buvo uždaryti. Veža pro 
Saldutiškį. Apylinkės pažįstamos. Persisvėriau per gyvulinio vagono langą, bet 
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stačia galva nešoksi gi iš vagono. Visi pradėjo juoktis  „Pelėda pro langą išskrido “ 
Liepė atsišaukt. Atsiliepiau. Nuvažiavom į Švenčionėlius. Tikėjomės, kad gal čia 
pavyks pabėgt, bet apstojo kariuomenė ir iš vieno vagono pervarė į kitą. Nuvežė 
Vilniun. Žaliojo tilto nebuvo, tai perkėlė keltu ir nuvarė už Neries. Buvo matyti 
Gedimino kalnas, išgriauti mūrai, bažnyčios bokštai. Suvarė į kiemą, kurio vienas 
šonas buvo atitvertas aukšta lentų tvora. Atrinko 21 teistą, o 15 likom. Reikalavo 
prisipažint, kuo nusikalt . Suvarė į pirmą aukštą, kur buvo trijų aukštų narai 
(gultai). Visos vietos ant narų užimtos. Ar šeši mes palindom po narais. Prie 
man s atsirado toks vyras nuo Rýliškių. Girdėjau, kad jis pabėgo, bet ar liko 
gyvas, nežinau.

Anksti rytą, kai dar visi miegojo, išeinu laukan. Sargybinis snaudžia sėdė-
damas, pujuoja. Išeinu kieman. Ten sugriauti mūrai, griuvėsiuos pridergta. Atlikau 
savo reikalą, išeinu – vaikšto sargybinis. Prie jo siauros durelės ir durys mašinom 
įvažiuot. „Tai į plačią tėvyn  pasiruoš s “ – šaiposi sargybinis. Sakau, ką gi darysi  
veža – reiks važiuot. Tas pridėjo pirštą prie smilkinio ir pasuko. Va, sako, tau 
nėra. Tai aš jo teiraujuos  „Tai kas gi daryt “ – „O pinigų turi “ – klausia.

Sakau, turiu 5 červoncus. Žmona buvo atvežusi 5 červoncus ir dar du po 
vieną červoncą. Teistų kalinių buvom pamokyti pinigus įsisiūt už kelnių juostos, 
paslėpt. „Duok greičiau“, – burbtelėjo. Padaviau, o jis kad suriks  „Mauk greičiau “ 
Aš dar trepenu, dairaus, kur čia bėgt, o jis mane už kupros – ir kad stums pro 
vartelius. Einu aš ir vis grįžčioju, o jis jau šautuvą į mane nukreip s laiko. Paė-
jau gal 50 ar 60 metrų ir staiga šast už malkinės, o paskui – duok, Dieve, kojas. 
Neiššovė nė karto. Jeigu kas būtų pasimaiš s, gal būtų šov s.

Buvau burlečiais apsiav s, barzda pažėlus, tris savaites neskusta  suėmė 
mane 1945 m. ar vasario 20-ąją, o pabėgau kovo 15 dieną. Einu gatve – žmonės į 
mane žiūri. Reikia kur šonan nert. Žiūriu – koks kareivis eina. Vėl grįžtu kelian. 
O čia mašina pravažiuoja su kareiviais, kita, trečia... Nėr kur man dedas. Vėl 
mėtaus šonan. Tilto per Nerį nėra, nėr kaip pereina. Tiltą per Vilnią kareiviai 
saugo. Matau, kad per tiltą kokia moteris ožką tempia, o ta užsispyrus neina. 
Prišokau prie ožkos ir stumiu. Moteris ką man lenkiškai sako, o aš tik galva 
linkčioju, nieko nesuprantu. Tą ožką nustūmiau kaimelin ir už kokių 3 – 4  ki-
lometrų sutinku lietuvį. Kalba gražiai. Palinkėjo laimingai sugrįžti. Einu toliau. 
Buvo gal kokios 5 valandos vakaro, kai pasiekiau Nemenčín . ėjau trobon – dvi 
panos drabužius skalbia. Užėjau klojiman. Radau kokių 15 metų bernioką. Nesu-
sišnekam. vedė trobon. Ten dvi panos ir tėvas. Tas jau graibos lietuviškai. Davė 
rytinių kruopų pasrėbt, išleido ir liepė vaikui mane palydėt. Lydėjo daugiau kaip 
3 kilometrus. vedė kelian ir liepė eit „na Pabrodzi“ (į Påbrad ). Dabar jau einu 
drąsiai. Buvo lik  kokie 5 kilometrai iki Pabradºs. Sutemo. Tolumoj pamačiau 
šviesą žibant. Ėjau ėjau ir pasiekiau namus. Žmogus barzdą skuta. Kalba ir len-
kiškai, ir lietuviškai. Pasakė, kad čia yra penkios gryčios, bet liepė eit kitur – 
nepriėmė. Perėjau – visi miega. Paskutinėj gryčioj moteris praveria duris. Klausia, 
ko reikia, o aš nesusišneku. Sakau, pergulėt. Ji nesuprato ir duris užsirakino. Aš 
vėl beldžiuos. O aš temokėjau pasakyt „zapalic“. leido į kambarį. Nieko nėr, 
tik vaikas gal 14 metų. Uždegė šviesą, o aš šlapias, barzda nemaža. Berniokas 
atnešė šiaudų, aš parodžiau, kad gali būt voveruškų (utėlių). Paklojo. Kiek numi-
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gau. Gaidys papečky tik sugiedojo, aš ir pašokau. Ant stalo padėjau červoncą, 
šeimininkė įpylė puodelį pieno, užvalgiau. Berniokas gerą kelio galą palydėjo ir 
parodė, kur sukt Pabradėn. Apsukau Pabrad  ir pataikiau kelian, kuris jau buvo 
šiek tiek žinomas. Užėjau pas moterį, atitekėjusią nuo Labanóro. Jos vyras ir du 
sūnūs buvo areštuoti. Raudodama ji pradėjo teirautis, kaip man pavyko pabėgti, 
pavalgydino kruopom ir nusakė kelią. Pasakė, kad Janùlišky daug skrebų, kad 
gali suimt. Kai gerai nusakė, aš šunkeliais ir traukiau į namų pus . Apie penktą 
valandą vakare atsidūriau Viµkaslasty. Prieš tai dar buvau užėj s į gryčią, tai 
man ant popieriaus nubraižė kelią. Prie Viµkaslasčio priėjau plačią up . Lieptas 
per up  buvo slidus, tai apžergiau jį ir šliaužte šliaužiau. O kokia mergiotė buvo 
atėjus vandenio, tai metė naščius ir kibirus ir juokdamasi nubėgo į kaimą. Užėjau 
į pirmą trobą. Seniokas davė užrūkyt. Jau graibos lietuviškai, bet kelią parodė 
kiton pusėn. Paėjėj s pamačiau, kad negerai. Tada be kelio išėjau į Januliškį, jau 
netoli Labanoro. Ten prieš karą būta demarkacinės linijos, stovėta lietuvių ir lenkų 
kariuomenės. Trobos tuščios. Einu keliu, paveja žmogus, važiuojantis iš Švenčio-
nėlių. sisodina. Barzda apšep s, mato, kad koks neaiškus. „Tai bėgi “ – klausia. 
Aš nei šiaip, nei taip, bet moteris jį sudraudė. Vežė gal kokius 5 kilometrus ir 
sustojo. Buvo Prūdiškºlė. Moteris išlipo. Šiose apylinkėse aš jau buvau buv s 
1940 metais vakaruot. Užsikvietė į gryčią, vaikams liepė arklį nukinkyt. O man 
koks įtarimas kilo. Norėjau eit tualetan, bet sudraudė. Sako, atneš kibirą ir vietoj 
atbūsi... Pakabinau kepur  ant vinies ir išėjau lyg laukan pasidairyt ir nebegrįžau. 
Laimė, užėj s vienan kieman, pamačiau pažįstamą. Iš tų namų Sukarevičius buvo 
paėm s žmoną. Apsidžiaugė pamat s  „O, – sako, – Pelėda  Tėvai, leisit Iš kur 
tu “ Paaiškinau visa. Iškūreno pirtį, apsiskutau, pavaišino, pergulėjau; palydėtas 
rytojaus dieną pasiekiau namus. Užeinu naktį pas švogerį – nesileidžia, sako, 
jis areštuotas, į Vilnių išvežtas, čia apgavystė  Vos ne vos įsiprašiau. O rytojaus 
dieną jau pašaukė ir mano žmoną, ir motiną.

Påstasiūnė, 1990 m.

PASTABA. Alfonsas Pelėda, Jurgio, gimė 1922 m. Pastasiūnės vienkiemy, 
Saldutiškio parapijoj, Kuktiškių valsčiuje. Tėvai turėjo 4,5 ha žemės, vė-
liau nusipirko dar 2 valakus. 1943 m. vedė. 1944 m. pradėjo dirbti miško 
darbininku ir buvo atleistas nuo karinės prievolės (broniruotas). 1945 m. 
vasario mėnesį suimtas. Savait  pralaikė Kuktiškėse, Varno namo rūsyje. 
Apdaužytą nuvežė Utenon, iš ten po dviejų savaičių – Vilniun, bet kitą 
dieną pabėgo ir per dvi dienas panardom parbėgo namo. Pradėjo slaps-
tytis. 1945 m. birželio mėnesį namie buvo sugautas, bet, nors sužeistas, 
pabėgo. 1946 m. rudenį žmona gavo fiktyvius dokumentus Silvestro Du-
kanausko vardu ir padėjo įsidarbinti Klaipėdos geležinkelyje. 1948 11 25 
suimtas, apkaltintas pagal BK 58-1a, 58–10 (antrą dalį), 58–11, 72 straips-
nius. Anot Alfonso, viską sudėjus, išėjo 85 metai. Priteisė 25 metus lage-
rio. Vėliau bausm  sumažino iki 15 metų. Kalintas 17-oje lagerių. Paleido 
1961 02 25 – dvejais metais ir 9 mėnesiais anksčiau.
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Gyvenom tarp partizanų

Emilija Godaitė- altenienė, gim. 192  m. P gaigalės k.,  
Sald tiškio vls., gyv. Anykščiuos

Aš, Emilija Godaitė-Šaltenienė, esu gimusi 1924 metais Utenõs apskrities 
Saldutiškio valsčiaus Pagaigalės II kaime, kuris vietos žmonių pramintas Påkry-
že. Šeimoje augome šeši vaikai  brolis Jonas (gim. 1909 m.), seserys – Apolonija 
(1915 m.), dvynės Ona ir Marija (1918 m.), Stasė (1921 m.) ir aš – Emilija. Kai 
man buvo devyneri metai, mirė tėvelis. Teko dirbti svetimiems – piemenavau, 
dirbau samdine. Pokario metais gyvenau tėviškėje. Namai buvo Labanoro girioje, 
tad turėjom daug reikalų su partizanais. pač su partizanais buvo susidrauga-
v s brolis Jonas Goda, partizanų Velniuku pavadintas. Per Joną su partizanais 
susidraugavome ir mes – seserys. Gerai pažinome daugelį to krašto partizanų  
Antaną Krinicką-Romelį, Juozą Buivydą-Grafą, Aleksą Giedraitį-Genį, Stasį Kunigė-
ną-Vytenį, Dominyką Zaptorių-Tigrą, Vincą Žalą-Dobilą, Kalytį-Siaubą, Petrą Ciką 
(lenkas), Albertą Blažį, Karolį, Kazį ir Albertą Deveikius, Juozą Zitikį ir daugelį 
kitų Labanoro girios vyrų. Mūsų brolis Jonas, Stasė, Marė ir jos vyras Adolfas 
Venslova buvo pirmi partizanų talkininkai ir ryšininkai. Padėdavau partizanams 
ir aš, nueidavom į jų bunkerius, sutikdavom Dagį, Balandį, Vaidotą ir Vaidilu-
t ... Nunešdavom į bunkerius jų namiškių atneštą maistą, drabužius... Atsimenu, 
kartą nešiau į Labanorą taisyti Zaptoriaus-Tigro laikrodį. Kartais Labanore kai 
ką sužinodavome apie rusų kariuomen , kur ruošiasi krėst mišką ar kaimus, tai 
įspėdavom partizanus.

1947 metų gruodžio 26 dieną, apie 11 valandą vakaro, į mūsų namus atėjo 
partizanai Juozas Buivydis-Grafas (Liepos kuopos vadas), Aleksas Giedraitis-Genys 
ir Stasys Kunigėnas-Vytenis. Jie pasidžiaugė, kad tylu, ramu. Pasidėj  ginklus, 
susėdo valgyti. Lyg ką nujausdama, mama išėjo laukan pasiklausyti ir tamsoje 
išgirdo rusų balsus. Netrukus pamatė prie trobų kaip šešėlius slenkančius žmones 
ir įbėgusi pasakė partizanams. Partizanai šaudydami šoko bėgti, bet buvo jau vėlu  
sodyba apsupta. Visi partizanai buvo nušauti, o rusas tik vienas buvo sužeistas 
į kojos kelį. Skrebams tada vadovavo Vaičiulis iš Saldutiškio miestelio. Partizanų 
lavonus suvežė į mūsų kiemą, batus nuavė, drabužius nuvilko, o mus – mamą, 
brolien , jos dukrą Danut , seseris, mūsų draug  Angel  Lipinskait  – išvarė 
laukan, suklupdė ant sniego, apdaužė buožėmis. Po kiek laiko Vaičiulis liepė eit 
į kambarį ir suklupdė viduje. Skrebai keikdamiesi visaip tyčiojosi iš mūsų, mėtė 
į veidus degančius degtukus, putojosi, tik Vaičiulis juos kiek tramdė. Kad ne jis, 
skrebai gal būtų vietoj užmuš . Paskui atsinešė iš Labanoro degtinės, liepė pa-
ruošti valgyti ir niekur neišeiti. Jie girtavo, linksminosi. Mama su broliene Elena 
užlipo ant krosnies, o mes su Angele užlindom už jų nugarų. Baig  gerti, seserį 
Stas , brolį Joną ir kaimyną Joną Stundžią išsivarė į Saldutiškį, lavonus išsivežė. 
Pakeliui dar užsuko į Alekso Giedraičio namus ir išsivarė tėvą pažiūrėti nušauto 
sūnaus. Partizanus numetė Saldutiškio aikštėje, vėliau užkasė netoli kapinių.

Brolį Joną gal būtų nuteis  25 metams, bet buvo karo dalyvis, tai paskyrė 
7 metus lagerio. Seserį Stas  ir kaimyną Joną Stundžią ištard  paleido. Gal užtarė 
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sovietinio aktyvisto Levoko Leono  Narušio motina  rytą atėjusi pasakė, kad jos 
sūnus nueis ir viską sutvarkys.

Mūsų brolis labai draugavo su Antanu Krinicku. Partizanas dažnai užeidavo 
pas mus pavalgyt, parūkyt ar šiaip pasikalbėt. Krinickas buvo žmogus nuoširdus, 
ramus, lėtas, viską išklausydavo neskubėdamas. Užeidavo jis ir pas mano seserį 
Mar , gyvenusią Påprūdės kaime, už puskilometrio nuo mūsų sodybos. 1948 m. 
rugpjūčio 14 d. pas mus atėjo partizanas Kelmas ir pasiteiravo, kur galėtų būti 
Antanas Krinickas. Pasakėm, kad nuėjo pas Mar . Kelmas kuo greičiausiai išbėgo... 
Krinickas su Ciku pas Mar  valgė. Užėjo Dagys su kitu partizanu ir išsivedė 
Krinicką į kiemą pasikalbėti. Tik išėjus laukan, Dagys šovė Krinickui į nugarą. 
Palik  lavoną, partizanai nuėjo į mišką. Kelmas pavėlavo  Krinickas jau buvo 
nušautas, neberado nei Dagio, nei Ciko... Žmonės kalbėjo, kad Kelmas norėjo 
apginti Krinicką.

Davėm žinią Krinicko seseriai. Aplinkiniai kaimynai padarėm karstą, ap-
rengėm, papuošėm gėlėmis ir vakare palaidojom Labanoro kapinėse. Bet skrebai 
sužinojo apie laidotuves, lavoną atkasė. Rad  lavoną papuoštą gėlėmis, labai įsiuto 
ir pagrasino, kad už tokią pagarbą banditui dar ne vienas krauju vems. Žmonės 
kalbėjo, kad partizano lavoną skrebai užkasė Saldutiškyje prie skrebyno tualeto 
ar net įmetė į tualetą.

Kodėl buvo nušautas Krinickas, mes nesupratom. Kai kas kalbėjo, kad Kri-
nickas pamet s kažkokius svarbius dokumentus, bet paskui išaiškėjo, kad netiesa. 
Kiti kalbėjo, kad nušovė dėl Narušių šeimos. Levokas Narušis buvo apylinkės 
pirmininkas, komjaunuolis. Gal jis buvo kuo nusikalt s, nes partizanai ant jo 
pyko ir norėjo sutvarkyti, tik A. Krinickas delsė. Jis pats kadai slapstėsi pas šito 
Levoko tetą, tad norėjo apklaust kaimynus, sužinot teisyb . Sakė, mes greit gali-
me sutvarkyti, bet jei bus nekalti, – iš numirusių neprikelsi  Kai atseit Krinicką 
nušovė, netrukus partizanai sušaudė ir sudegino tą Narušių šeimą.

Gerai pažinojom partizaną Dominyką Zaptorių. 1940 m. jis buvo komjau-
nuolis. Buvo labai piktas, ūmaus būdo. A. Krinickas-Romelis su juo nesutarė. Po 
poros metų per Labanorinės atlaidus (rugsėjo 8 d.) D. Zaptorius-Tigras Ažubalio 
kaime skrebų buvo susektas ir nušautas.

Pokario metais nukentėjo visa mūsų šeima  brolis Jonas lageriuos išbuvo 
7 metus, svainiai Adolfas Venslova – 10 metų, Lionius Lipinskas – 14 metų, 
Julius Kaminskas žuvo bunkeryje 1948 m. Jo žmona (mano sesuo) Apolonija su 
3 mažais vaikais (Aldona, Algirdu ir Jonu) buvo ištremti į Sibirą, į Krasnojarsko 
kraštą. Po minėtų įvykių skrebai jau nedavė ramybės – vis ieškojo Jono. Tarnau-
dama Te»pežerių kaime pas Joną Jucių (dabar Anykščiÿ rajonas), susipažinau su 
Mačiónių kaime gyvenančiu Vincu Šalteniu ir už jo ištekėjau.
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Čekistai siautėja

Visiškai slaptai

Vilniaus srities MGB valdybos viršininkui
pulkininkui
Draugui Zacharovui

Ataskaitinis pranešimas

Dėl Švenčionºlių r. MGB skyriaus darbo kovojant su nacionalistiniu 
pogrindžiu ir bandomis 1951 metų kovo mėnesį

Po surengtų agentūrinių operatyvinių ir čekistinių karinių priemonių ataskaitinį 
mėnesį rajono teritorijoje padėtis susidarė tokia

Jeigu „Skrajūno“ banda anksčiau turėjo 13 žmonių, tai dabar beturi tik 5 banditus
EGLINSKAS Antanas, Antano, slapyvardis „Margis“, 1951 metų kovo 2 dieną 

vykdant karin  operaciją sunkiai sužeistas ir dabar slapstosi vienas.
PETRAVIČIUS Stasys, Stasio, slapyvardis „Klajūnas“, naikinant ir likviduojant 

„Vytauto“ apygardos štabo bunkerį miško masyve prie Kiaunelíškio (geležinkelio) 
stoties buvo sužeistas ir su keturiais banditais jam pavyko pasislėpti; dabar slapstosi 
vienas.

Buv s „Gedimino“ būrio vadas SIDARAVIČIUS Juozas, Vinco, slapyvardis  
„Sakalas“, dabar veikia banditų „Lokio“ rinktinėje, eina kuopos vado pareigas.

Banditas PUREVIČIUS Simanas, slapyvardis „ vedrys“, dabar veikia banditų  
„Lokio“ rinktinėje, yra „Vytauto“ apygardos štabo nario bandito „Liuberto“ adjutantas.

Banditas BULKA Jeronimas, slapyvardis „Deimantas“, pirma buvo „Gedimino“ 
būrio vado pavaduotojas, o šiuo metu slapstosi vienas, yra „Gedimino“ būrio vadas.

„Trimito“ banda, turėjusi iki 13 dalyvių, per ataskaitinį mėnesį visiškai sunai-
kinta. Tokiu būdu, be jau paminėtų „Skrajūno“ bandos dalyvių, šiuo metu iš rajono 
teritorijoje veikusių keturių bandų liko tik dvi.

„Vytauto“ apygardos „Liūto“ rinktinės „Erškėčio“ kuopai pavaldus banditų 
„Kriaušės“ būrys susideda iš 7 žmonių; jo dalyviai daugiausia kil  iš Molėtų rajono, 
slapstosi Švenčionėlių rajono Labanoro apylinkės teritorijoje ir Molėtų rajono I¹turkės 
apylinkėje.

„Paberžio“ banda, pavaldi „Vytauto“ apygardos „Cezario“ rinktinei, turi 7 žmo-
nes, slapstosi ir veikia Švenčionėlių, Švenčioniÿ ir Pabradºs rajonuose.

Bandų ir nac. pogrindžio veikla

Ataskaitinį mėnesį rajono teritorijoj užregistruotas vienas banditų pasireiškimas  
1951 metų kovo 27 d. 6 valandą ryto 7 „Kriaušės“ bandos banditai Jauniškių k. aroniš-
kio  apyl. nužudė KAMINSKĄ Antaną, Alekso, gimusį 1925 m., kilusį iš Pr¾diškių k., 
Labanoro apyl., Švenčionėlių rajono, Vilniaus srities, LSSR, iš vidutinių valstiečių, lietu-
vį, nepartinį, tarnavusį Sovietų armijoj, dirbusį miškų ūkyje rūšiuotoju.

(Smulkiau apie teraktą žr. mūsų 1951 m. kovo 30 d. spec. pranešimą Nr. 458.)

 Iškreiptas vietovardis.
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Bendri kovo mėnesio MGB darbo rezultatų statistiniai duomenys

Per ataskaitinį mėnesį Švenčionėlių rajono teritorijoje MGB operatyvinė grupė, 
MGB srities valdyba ir Utenos rajono MGB skyrius sunaikino 28 banditus. Iš jų 13 
banditų buvo Švenčionėlių rajono gyventojai, kiti 15 banditų buv  Utenos ir Molėtų 
rajonų gyventojai. Suimta 12 nac. pogrindžio dalyvių, iš jų vienas banditas.

Likviduojant banditus, atimta  kulkosvaidžių – 3, karabinų – 3, automatų – 7, 
šautuvų – 9, pistoletų – 9, revolverių – 3, įvairių šovinių – 890 vnt., rašomoji mašinėlė, 
du radijo imtuvai. Pradėta viena byla formuliaras. Užverbuotas vienas slaptas pranešėjas.

Agentūros verbavimas

(Norint nuslėpti agentus, prasidėjus Sąjūdžiui, ši ataskaitos dalis sovietų archyvi-
ninkų iškirpta.)

Darbas su agentūra ir bandomis

Rajono MGB skyriuje yra agentūrinė byla Nr. 24, pavadinta slapyvardžiu  
„BEZUMC “ (bepročiai).

Ataskaitinį mėnesį, suėmus ryšininkus „Laivą“ – MAČIUL  Joną, Gabrio, ir 
„Dainą“ – VALIUKIEN  Marijoną, Juozo, ir MGB operatyvinei grupei panaudojus prieš 
ryšinink  spec. priemones, o iš štabo bunkerio paėmus „Skrajūno“ bandos dokumentus, 
buvo suimti nac. pogrindžio dalyviai

ROLKA Kazys, Liudo, gim s 1912 metais;
ROLKAITĖ Marytė, Liudo, gimusi 1900 metais;
MACEIKA Anupras, Anupro, gim s 1919 metais;
MAČIULIS Antanas, Gabrio, gim s 1914 metais;
MAŽEIKAITĖ Albina, Vlado, gimusi 1926 metais.

Suėmus MAČIUL  Antaną, Gabrio, buvusį „OS“ viršininką, slapyvardžiu „Gedimi-
nas“, gauta duomenų, kad „OS“ nariai yra šie asmenys

RUKŠĖNAS Albertas, Antano, gim s 1922 metais ir gyven s Påūkojės k.,  
yra apylinkės „OS“ viršininkas, slapyvardis „Liepa“.

R LIŠKIS Antanas, Antano, gim s 1918 metais Pla÷čiškių k., apylinkės „OS“  
viršininkas, slapyvardis „ arūnas“.

MAČIULIS Gabrys, Gabrio, gim s 1920 metais, Salÿ k. gyventojas,  
„OS“ narys, slapyvardis „Aras“.

BRUKŠTUS Antanas, Juozo, gim s 1920 metais, gim s ir gyvenantis  
Lam¸sto k., „OS“ narys, slapyvardis „Naras“.

PUMPUT TĖ Adelė, Kazio, gimusi 1929 metais, gimusi ir gyvenanti  
Plaučiškių k., „OS“ narė, slapyvardis „Rožytė“.

Šių parodymų pagrindu 1951 m. kovo 10 d. buvo sulaikyti ir kruopščiai  
apklausti

RUKŠĖNAS Albertas, Jono;
R LIŠKIS Antanas, Antano;
BRUKŠTUS Antanas, Antano.
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Per apklausą jie visi prisipažino, kad jie tikrai MAČIULIO buvo užverbuoti ir 
teikė bandų dalyviams pagalbą. Gautos sankcijos pagrindu jie buvo suimti ir perduoti 
tirti LSSR MGB tardymo daliai skyriui .

Suimtasis MACEIKA Anupras, Anupro, tvirtino, kad būdamas ryšininkas sla-
pyvardžiu „Laidas“, gaunamą korespondenciją, adresuotą apygardos vadui „Siaubui“, 
perduodavo ryšininkei VASIUL TEI Marytei, Adolfo, gimusiai 1929 metais, gyvenančiai 
Gaiveniÿ k., turinčiai nacionalistinį slapyvardį „Aguonėlė“. 1951 metų kovo 9 dieną mes 
su MGB operatyvinės grupės darbuotojais VASIUL T  slapta suėmėme. Kad VASIUL -
TĖS suėmimas neišeitų į viešumą, kad nesužinotų kiti žmonės, VASIUL TĖS giminių 
namuose 5 dienoms buvo palikta kariškių grupė, vadovaujama operatyvinio darbuotojo 
ŠTOKO, o pati VASIUL TĖ išsiųsta į MGB operatyvin  grup  Utenoje. MGB operatyvi-
nei grupei prieš VASIUL T  panaudojus spec. priemones, gauta įrodymų, kad ji tikrai 
buvo bandos ryšininkė, slapyvardžiu „Aguonėlė“, kad banditų korespondenciją, be „Dai-
nos“ ir „Laido“, perduodavo dar ryšininkui LUNIUI Algirdui, Kazio, gimusiam 1935 me-
tais, turinčiam nacionalistinį slapyvardį „Smagurauskas“, gyvenančiam Stirnínės k.

VASIUL TĖ Janė, Juozo, gimusi 1929 m., slapyvardis „Kaladytė“, Stirninės k. 
gyventoja.

GIMŽAUSKAS Jeronimas, Antano, gim s 1902 m., slapyvardis „Mintautas“ –  
„Damulis“, Kìmešio k. gyventojas.

Pati VASIUL TĖ ne kartą lankė bunkerį, įrengtą Kiaunelíškio miške, kur slapstė-
si „Siaubas“, „Skrajūnas“, „Uosis“ ir kiti banditai, kurių buvo 12 žmonių.

1951 metų kovo 19 dieną, remdamiesi iš VASIUL TĖS gautais duomenimis, 
kartu su Utenos rajono MGB skyriumi, vadovaujami MGB operatyvinės grupės darbuo-
tojų, Kiauneliškio miške surengėme čekistin  karin  operaciją, per kurią buvo užtiktas 
bunkeris ir sunaikinti banditai

KUŠELIAUSKAS Juozas, Anastazijos, gim s 1919 metais, slapyvardis „Putinas“, 
„Treniotos“ būrio vadas.

BULKA Antanas, Vinco, gim s 1928 metais, slapyvardžiai – „Dainius”, „Lakštin-
gala“, „Kuršaitis“, apygardos štabo narys spaudos platinimui.

JUODIS Stasys, Juozo, gim s 1920 metais, banditų „Bazalto“ rajono vadas, slapy-
vardis „ ižikas“.

JAKUČIONIS Stasys, Kazio, gim  1923 metais, „Liūto“ rinktinės ir banditų 
„Bazalto“ rajono štabo narys, slapyvardis „Aušra“.

Banditas, slapyvardžiu „Gentvilas“, jo vardas Stasys, „Kalnų“ srities ir „Vytauto“ 
apygardos štabo narys.

Banditas BULKA Juozas, Vinco, gim s 1925 metais, slapyvardis „Skrajūnas“ – 
„Vytauto“ apygardos štabo narys ryšiams ir „Kalnų“ srities štabo narys 
paimtas gyvas. 

Kitiems šešiems banditams operacijos metu pavyko pasprukti. Vis dėlto banditas 
„Uosis“ – GRAUŽINIS Balys, Juozo, „Bazalto“ rajono štabo narys, traukėsi nuo perse-
kiotojų raitas ir buvo pastebėtas Kūriniÿ kaime dirbusių liaudies gynėjų ir operatyvinio 
darbuotojo kapitono TUINOVO. Persekiojamas „Uosis“ už 15 kilometrų nuo operacijos 
vietos liaudies gynėjų buvo pavytas ir nukautas.

Atsižvelgiant į tai, kad banditas VASIULIS Ignas, Antano, slapyvardžiu „Karve-
lis“, gali slapstytis pas savo gimines, pas VASIULIO gimines buvo nusiųsta karinė gru-
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pė ir š. m. kovo 24 dieną jis buvo užtiktas Naujåsodžio kaime pas giminaitį ALEKNĄ 
Jeronimą, Justo, ir suimtas gyvas. Iš VASIULIO atimtas revolveris „Naganas“.

Tokiu būdu iš bunkeryje buvusių 12 banditų 8 sunaikinti. Likusiems keturiems 
pavyko pasislėpti. Pasislėpė

1. „Vytauto“ apygardos vadas „Siaubas“.
2. Eilinis PETRAVIČIUS Stasys, Stasio, slapyvardžiu „Klajūnas“.
3. Banditas „Liepa“ – „Šventosios“ banditinio rajono viršininkas, daugiau  

duomenų nėra.
4. Banditas „Žilvitis“, eilinis, daugiau duomenų nėra.

Paimtas gyvas „Vytauto“ apygardos štabo narys banditas „Skrajūnas“ sulaikymo 
vietoj pasakė, kad bunkeris, kuriame slapstosi apygardos štabo nariai „Vaidotas“ bei 
„Dagys“ ir banditės „Žiedas“ bei „Vaidilutė“, įrengtas miške netoli Pågaigalės kaimo 
Švenčionºlių rajone.

Surengus operaciją, tą pačią dieną, t. y. 1951 metų kovo 19-ąją, bunkeris buvo 
surastas, o keturi banditai sunaikinti

1. „Vaidotas“ – PAKŠTAS Vytautas, Mykolo, gim s 1922 metais, „Kalnų“ srities  
ir „Vytauto“ apygardos štabų narys.

2. „Dagys“ – TRINKŪNAS Jurgis, Kazio, gim s 1918 metais, „Kalnų“ srities ir 
„Vytauto“ apygardos štabų narys.

3. „Vaidilutė“ – DEVEIK TĖ, gimusi 1922 metais, bandito „Vaidoto“ žmona,  
eilinė.

4. „Žiedas“ – DAŠKEVIČIŪTĖ Stasė, Felikso, gimusi 1925 metais, eilinė.

Be to, 1951 metų kovo 2 dieną operatyvinė karinė grupė Indùbakių kai mo 
apylinkėse nukovė du banditus. (Smulkiau apie tuos du banditus žr. 1951 metų kovo 
19 dienos spec. pranešimą Nr. 347.) Be jau minėtų areštų, remiantis VASIUL TĖS ir 
MAČIULIO Jono, Gabrio, parodymais, ataskaitinį mėnesį buvo suimti ir perduoti LSSR 
MGB tardymo skyriui tolesnei apklausai

1. LUNIUS Algirdas, Jono, gim s 1935 metais, ryšininkas, slapyvardis „Smagu-
rauskas“, nusikalstamą savo veiklą per apklausą visiškai pripažino.

2. GIMŽAUSKAS Jeronimas, Antano, gim s 1902 metais, gyvenantis Kìmešio k., 
Švenčionėlių rajone, yra „Kiaunės“ rajono informacijos skyriaus viršininkas, 
slapyvardžiais „Mintautas“ ir „Damulis“, savo veiklą bandos naudai visiškai 
pripažino. Tokiu būdu per ataskaitinį laikotarpį mes suėmėm 11 „OS“ narių 
ir ryšininkų.

Be to, pagal bandito „Skrajūno“ parodymus prie suimtojo ROLKOS Kazio, Liudo, 
slapyvardžiu „Meidus“, šulinio aptiktas šriftų gaminimo spaustuvinis presas ir vokiškas 
šautuvas.

Dėl „Trimito“ bandos

Suimtasis banditas „Skrajūnas”, būdamas MGB operatyvinėje grupėje Utenoje, 
davė parodymus, kad jam žinoma „Trimito“ bandos bunkerio vieta Lôgalaukių k.,  
Molėtų rajone.
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Šių metų kovo 22 dieną Utenos garnizonui vykdant operaciją miško masyve prie 
Lygalaukių kaimo, sunaikinta 14 banditų  iš jų nukauta 12, o du paimti gyvi. Nušauti 
buvo

1. „Bitinas“ – R LIŠKIS Vytautas, Adolfo, gim s 1930 metais, „Bazalto“ banditų 
rajono narys, „Trimito“ būrio vadas.

2. „Lizdeika“ ir „Aukštaitis“ – STANĖNAS Juozas, Jono, gim s 1922 metais, „Lais-
vės“ kuopos vadas.

. „Viršaitis“ – SNIEGANAS Antanas, Juozo, gim s 1929 metais, eilinis.
4. „Papartis“ – ŠIMKŪNAS Balys, Juozo, gim s 1928 metais, eilinis.
5. „Balandis“ – KULIEŠIUS Juozas, Karolio, gim s 1931 metais, eilinis.
6. „Diemedis“ – SUKAREVIČIUS Jurgis, Jono, gim s 1933 metais, eilinis.
7. „Viesulas“ – RUSTEIKA Albinas, Vinco, gim s 1931 metais, eilinis.
8. „Trimitas“ – GAIDELIS Liudas, Prano, gim s 1931 metais, eilinis.
9. „Gintaras“ – PETRONIS Stepas, Jono, eilinis.
10. „Aidas“ – KLEVAS Juozas, Balio, gim s 1929 metais, eilinis.
11. „Dobilas“ – ZITIKIS Algirdas, Jono, gim s 1929 metais, eilinis.
12. „Narsutis“ – daugiau duomenų nėra, eilinis.

Paimti gyvi

1. „Kariūnas“ – MAČIULIS Alfonsas, Jono, gim s 1927 metais, gyven s  
Ripaičių k., Švenčionėlių rajone, vado „Viesulo“ pavaduotojas.

2. DAŠKEVIČIŪTĖ Elena, Margaritos, slapyvardis – „Daugvilaitė“, gyvenusi  
Labanore.

Pagal suimtų ryšininkų, „OS“ narių ir paimtų gyvų banditų parodymus išaiš-
kintas 21 nac. pogrindžio dalyvis, išaiškinti jų nacionalistiniai slapyvardžiai. Imamės 
priemonių prieš išaiškintus nac. pogrindžio dalyvius  daromos nuotraukos, forminama 
medžiaga areštams arba verbavimui.

ŠVENČIONĖLI  RAJONO MGB SK RIAUS 
VIRŠININKAS PAPULKININKIS
(CARENKA)

L A. Lf. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 202–208.

Čekistai perima „Kiaunės“ rajono archyvą

B  Nr. 2302
Visiškai slaptai
Liter „A“

Vilniaus srities valdybos viršininkui papulkininkiui 
Draugui Jakovlevui
Vilnius

1951 metų lapkričio 30 d. raštas Nr. 1 1424.
1951 metų vasario 20 dieną vykdant čekistin  karin  operaciją prieš „Skrajūno“ 

bandą, miško masyve prie Utenos rajono Vôžių kaimo, „Dainiaus“ – „Kuršaičio“ štabo 
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bunkeryje, tarp paimtų dokumentų buvo rastas 1950 metų vasario 4 dienos aktas, kad 
„OS“ nariui, slapyvardžiu „Erelis“, perduodami saugoti „Kiaunės“ rajono štabo viršinin-
ko „Lakštingalos“ archyvo dokumentai.

Po 1951 metų kovo 19 d. „Vytauto“ apygardos štabo sunaikinimo paimtas gyvas 
buv s „Kiaunės“ rajono viršininkas banditas BULKA J. A. pasakė, kad „OS“ narys, 
turėj s slapyvardį „Erelis“, yra Ripãičių kaimo gyventojas MAČIULIS Antanas, Augusto, 
gim s 1931 metais, ir kad pas jį saugomas dokumentų archyvas.

Atlikus mums agentūrines operatyvines priemones, iš „OS“ nario MAČIULIO  
Antano, Augusto, slapyvardžiu „Erelis“, „Kiaunės“ banditų rajono archyviniai dokumen-
tai buvo paimti.

Tyrinėjant šiuos dokumentus, per agentūrą buvo nustatyti antisovietinių laiškų 
autoriai, atrinkti įtariamų asmenų rašto pavyzdžiai ir išsiųsti grafinei ekspertizei. Per 
1951 metus grafinei ekspertizei išsiųsta 15 nac. pogrindžio dalyvių bylų. Rezultatai  
įtarimai  pasitvirtino šiems asmenims

1. ŠERĖNAS Alfonsas, Justo, gim s 1910 metais, gim s ir gyven s Medínių  
kaime, dirbo apylinkės pirmininku, buvo „Žiezdrio“ apylinkės „OS“  
viršininku, slapyvardis „ austas“.

2. ŽILĖNAITĖ Julija, Mykolo, gimusi 1924 metais, gimusi ir gyvenanti Ginùčių 
kaime, „OS“ narė, slapyvardis – „Lietuvaitė“, būdama partizanų rėmimo  
komiteto pirmininkė, turėjo slapyvardį „Maumedis”.

3. MAČIULIS Antanas, Augusto, gim s 1931 metais, gyvena Ripaičių k.,  
„Pakaso“ apylinkės „OS“ viršininkas, slapyvardis – „Erelis“.

4. KINDUR S Juozas, Juozo, gim s 1926 metais, Mine¤škiemio k. gyventojas,  
„OS“ narys, slapyvardis – „Balandis“, yra 10-tas žvalgybos agentas ir rezervo 
skyriaus „Gandras“ viršininkas.

5. AŠKINIS Antanas, Kajetono, gim s 1907 metais, Krivåsalio k. gyventojas,  
„Limano“ apylinkės „OS“ viršininkas, slapyvardžiai „Akmuo“, „Skirpstas“, 
„Kiaunės“ rajono ūkio dalies viršininkas ir 5-asis žvalgybos agentas.

6. KRINICKAITĖ Janė, Antano, gimusi 1923 metais, gyvenanti Lakajų k.,  
„OS“ narė, slapyvardis – „Ramelytė“.

7. MATUSEVIČIUS Vincas, Vinco, gim s 1906 metais, gyvena Vasiùliškės k., 
slapyvardis – „Kardas“.

8. NAREIKIS Algirdas, Antano, gim s 1922 metais, gyvena Šíškinių k., dirbo 
Švenčionėlių rajono vykdomojo komiteto žemės ūkio skyriaus zootechniku, 
„OS“ narys, slapyvardis – „Stalius“.

9. LIMANAUSKAS Vytautas, Vaclovo, gim s 1921 metais, gyveno Saldutiškio 
miestelyje, dirbo vidurinės mokyklos mokytoju, „OS“ narys, slapyvardis –  
„Timas“. 

10. ŠINKŪNAITĖ Genė, Vlado, gimusi 1931 metais, gyvenusi Saldutiškio  
miestelyje, 11 klasės mokinė, „OS“ narė, slapyvardis – „Genė“.

11. MANIUŠ TĖ Jadvyga, Jurgio, gimusi 1926 metais, Ripaičių k. gyventoja, „OS“ 
narė, slapyvardžio neturėjo.

12. MACEIKIENĖ Apolonija, Prano, gimusi 1930 metais, Ripaičių k. gyventoja, 
„OS“ narė, slapyvardis – „Našlaitė“.

13. MAŽEIKAITĖ Bronė, Vlado, gimusi 1928 metais, gyvena Ripaičių k.,  
„OS“ narė. Slapyvardis – „Gėlytė“.
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14. ALEKNA Jonas, Juozo, gim s 1930 metais, Ripaičių k. gyventojas,  
„OS“ narys, slapyvardis – „Žilvitis“.

15. BILEIŠIS Albertas, Petro, gim s 1931 metais, Žîezdrių k., Utenos rajono  
gyventojas, „OS“ narys, slapyvardis – „Žaibas“.

Po gautų 15 bylų ekspertizių 11 nac. pogrindžio dalyvių suėmėme, kitus 4 daly-
vius užverbavome į agentūrinį pranešėjų aparatą.

Per apklausą visi suimtieji savo nusikalstamą veiklą pripažino.
Per tardymą suimtasis AŠKINIS paliudijo, kad jis nuo 1946 metų pavasario buvo 

banditų nacionalistinio pogrindžio dalyvis, turėjo „Dagilio“, „Akmenio“, „Skirpsto“ 
slapyvardžius, aktyviai dalyvavo nacionalistinės organizacijos, pasivadinusios „Kiaunės“ 
rajonu, veikloje, turėjo joje vadovaujamas pareigas  buvo „Limano“ apylinkės „OS“ vir-
šininkas, „Kiaunės“ rajono ūkio dalies viršininkas ir 5-asis žvalgybos agentas. Praktiškai 
jis iš nacionalistinio pogrindžio dalyvių rinko pinigus ir perduodavo bandos reikalams, 
teikdavo žinias apie MGB karinių grupių pasirodymą ir raštu palaikė ryšius su bandos 
vadeiva teroristu „Skrajūnu“. Kartu jis paliudijo ir kitų asmenų priklausymą nacionalis-
tiniam pogrindžiui. Trys iš jų suimti.

Priedas  Jūsų raštas. L. e. p. ŠVENČIONĖLI  RAJONO 
MGB SK. VIRŠININKAS MAJORAS (BOGDANOVAS)

L A. f. K-1, ap. 15, b. 4420, l. 323, 324.

Nušovė mano brolius

Paulina Gaidelytė, Jono, gim. 192  m.,  
gyv. Papi čių k., Taur gnų vls.

Gyvenom Papirčių kaime, Tauragnų valsčiuje. Žemės turėjom 42 hektarus, 
bet augom 9 vaikai – 5 broliai ir 4 seserys. Vienas brolis mirė 9 metų. Brolį 
Joną 1944 m. rudenį sugavo ir išvežė į frontą. Jis 1945 04 23 prie Berlyno žuvo. 
1945 09 19 mūsų ūkį konfiskavo, tėvą Tauragnų skrebai Rudėnas, Lobakinas, Ra-
moška namie labai sumušė. Vėliau mūsų šeima iškriko  tėtė, palik s namus, išėjo 
tarnaut į Saråkalnį pas Gaivenį; mama su seseria išėjo tarnaut į Sarakalnį pas 
Antaną Klimašauską. Aš, Paulina, Pakryžėjê tarnavau pas Grikiapelien , paskui 
2 metus Padbúožėj pas Kazį Tartilą, 2 metus Aviníšky pas Petravičien , 4 metus 
Bernótišky (Ažùgiry) pas Deveikien . Ūkis liko apleistas, žemė nedirbama. Brolis 
Juozas (gim. 1922 m.) slapstės ir 1947 metų vasario 18 dieną Neme¤kščiuose žuvo. 
Prieš mirtį paprašė, kad palaidotų Puõdžių kaime, prie partizanų vado Liepos – 
Mikulėno Vlado. Užkasė jį skrebai Utenojê, prie Da÷niškio ežero. Pavyko išvogt 
jį tik ketvirtą kartą. Užkastas buvo prie enkavėdisto namo, tai pritykojom, kai jis 
buvo išvažiav s. Padėjo iškast uteniškis kaminkrėtys Vanagas.

Vajìliuos pas Trinkūną buvo paliktas mūsų eržilas. Brolio parsivežt važia-
vau aš. Važiavau pro Kači¿nus, pro Puodžius, pro dabartin  užtvanką. Papi»čių 
kaimo Jonas Lisauskas buvo padar s karstą. Palikau jį Bíliakiemy pas Žibėną. 
Arklį palikau prie bažnyčios. Ratus apvyniojom skudurais, kad naktį važiuojant 
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nedardėtų. Brolis Kazys atvažiavo dviračiu. Atkasėm. Atvariau arklį su vežimu. 
kėlėm keturiese – brolis Kazys, toks mokinys Šeimatiìs kaimo  Vytautas Svik-
lys, aš ir dar vienas studentas. Apdėj  šienu, užkloj  marškom, pro aerodromą, 
pro Vije¤kius nuvežėm į Puodžius. Iškėlėm, bet aprengt nebegalėjom – buvo jau 
apged s. Buvo Sekminės. Suėjo jaunimo. Ant kapo prinešė gėlių, juostų su užra-
šais. Bíliakiemio bažnyčioj pasimeldėm, Šinkūno daržinėj užval gėm ir išsiskirstėm. 
Kai visi išsivaikščiojo, gėles ir užrašus sunaikinau, kad prie žmonių nekibtų. Aš 
sugrįžau į Aviníškį, pas Petravičien , kur tarnavau.

Mano brolis Kazys Anykščiuosê buvo suimtas, baisiai sumuštas. Balsavimo 
dieną jam pavyko pabėgt. Visą žiemą sumuštas sirgo, paskui išėjo į Jono Juod-
kos-Vėžiuko būrį. Taip mes visi ir gyvenom – kur diena, kur naktis. Vėžiukas 
pasakojo, kad į jo būrį buvo atėj  ir du Saldutiškio mokytojai – Margis ir Banga, 
bet saugumas kartais į būrius įkišdavo šnipus. Tie vyrai buvo ne vietiniai, tai 
jų Vėžys nepriėmė. Sako, gali būti provokacija. Priėmė Juozas Bulka, bet paskui 
paaiškėjo, kad jis pats – saugumo agentas. Minėti mokytojai vaikščiojo dviese, 
paskui prie jų prisidėjo Vilkas, Meška, Deimantas ir Lizdeika.

Ryliškių kaime gyvenusi Aldona Deveikytė pasakojo, kad 1951 metų pavasarį, 
dar prieš jų sušaudymą, pas ją buvo užėj  mano brolis Kazys Gaidelis-Trimitas, 
Jonas Juodka-Vėžys ir Julius Gaidamavičius-Viesulas. Prieš tai jie kelias dienas ar 
Kamšojê stovyklavo, netoli Vilùčio. Sako, tada per ryšininkus jie buvo gav  du 
laiškus. Su jais norėjo susitikt Juozas Bulka. Vyrai jau žinojo, kad Strazdÿ kaime 
iššaudė partizanus. Gav  trečią laišką, nutarė susitikt su tuo Bulka ir pasiaiškint, 
kokių turi reikalų. Nuėjo į Gråšių kaimą, paprašė Šinkūną, kad iškūrentų pirtį, 
išsiprausė ir per Gaideliùs, Apvyníją nuėjo į susitikimo vietą – į ištremto Prano 
Babrausko žmonos klojimą (Ta÷tiškių k.). O ten jau laukė enkavėdistų pasala. 
Dar jų bėgta. Mizeikis sakė, kad toliausiai nubėgta Vėžiuko. Mašina buvo toliau 
pastatyta, tai po šaudymo privažiavo arčiau sodybos, lavonus sutįsė ir sukėlė į 
sunkvežimį. Tik Juozo Bulkos tarp žuvusių nebuvo, jis ir vėl liko gyvas.

Vilniuje gyvenusi mano sesuo Emilija Mačiokienė vis norėjo sužinot, kaip 
žuvo brolis. Sužinojusi, kad kunigas Juozas Bulka pabėgo į Baltarusiją, į Mosaro 
miestelį, gavo adresą. Parašė jam laišką ir prašė paaiškint, kaip ten su tais par-
tizanais buvo. Gavo tokį laišką

Brangioji Emilija,
Dėkoju už laiškelį, širdingas mintis, kurios nukelia į 0 m. praeities skaudžius 

prisiminimus. Taip. Aš tenai buvau, bet ten esančius pažinojau tik du – Vėžiuką ir Gedi-
miną nuo Gat lių – slapyvardėmis ir vardais. Gediminas ir pakvietė mane į tą susitikimą.

Kiek prisimenu, tenai buvo virš dešimt vyrų, o gal ir daugiau. Gediminas irgi 
po kurio laiko legalizavosi, po kurio laiko buvo patek s į kalėjimą, grįžo ir prieš trejetą 
metų girdėjau, kad mirė. Gyveno Vilniuje, ateidavo į Žvėryno bažnyčią; porą kartų buvau 
sutik s. Jeigu žinai, kad aš tenai buvau, tai, tikiuosi, žinai, kokia padėtis tenai buvo, koks 
girtavimas; niekam to neplatinu, bet į jūsų nuoširdų prašymą atsakau, kaip tenai buvo. 
Atėjus vakarui, visi girtame stovyje – vieni mažiau, o kiti visai neblaivūs išžygiavo iš 
Tautiškio, o aš išėjau pas tetą, kur gydžiausi.
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Klausi apie žinojimą, kur palaidoti. Tai tuo laiku visus žuvusius veždavo į teną, 
į Rieš s mišką.

Atleisk, kad gal pavėluotai duodu atsakymą, nes rengiaus važiuoti į Vilnių. Vilniuje 
porą kartų skambinau, bet niekas neatsakė ir parvažiav s duodu atsakymą.

Tegul Gerasis Dievas laimina Jus ir Jūsų šeimą.

1990 10 12 K un.  Juozas

Tas pats Juozas Bulka „sutvarkė“ visus apylinkės partizanus ir jų rėmėjus. 
Atrodo, kad jis išdavė ir Putino būrio bunkerį Pakiauný, kitą Šilúos (prie Šniìriškių), 
dar Napri¿nuos, Strazdúos... 1951 metų balandžio 14 dieną į Tautiškių kaimą 
atsiviliojo Vėžiuką, Viesulą ir mano brolį Kazį-Trimitą, kur jau laukė enkavėdistai... 
Ten visi trys ir žuvo. O laiške rašo nebūtus dalykus, kažkokias nesąmones.

Mane pirmąkart suėmė Ryliškių kaime, pas Joną Ryliškį. Dokumentų netu-
rėjau, tai atvarė į Tauragnų miestelį, į skrebyną, kuris buvo prie dabartinių kul-
tūros namų, priešais vaikų darželį. Tardydavo ir mušdavo pats Dulovas, vertėju 
buvo Bertašius. Kai duos tokiu kabeliu – „dratų“ galai ir sulenda. Kraujas bėga į 
batus. Viršutiniai drabužiai lieka sveiki, o apatiniai suplyšta. Ir kūnas pažiūrėjus 
kaip ir nieko, sumušimai lieka giliau. Tada 8 dienas laikė, pamušė ir paleido.

Per šventą Petrą nuėjau į Tauragnus bažnyčion. Dulovas ir vėl suėmė, bet 
pats nebemušė. Naktį nuvežė į Uteną. Kalėjime ten išbuvau 8 mėnesius ir 9 die-
nas. Mačiau suimtą Stasiūnų Kuliešiuką, susipažinom su Eugenija Zaniauskaite, 
Verute Varnaite, Mikėniene, Makarskiene, Mameniškyte, Repšyte... Nors laikė vie-
nutėj, bet kameroj mažiau nei aštuoni nebuvom. Pritaikė man Baudžiamojo kodekso 
17-58-1a straipsnius, tad pripažino kaip partizanų pagalbinink  ir tėvynės išdavik .

Iš Utenos pervežė į Lukiškes, paskui į Čeliabinsko, Karagandos lagerius.

Saldutiškis, 1995 m. birželis

Visiškai slaptai 
Egz. Nr. 1.

Pažyma

Duota BULKAI Juozui, Vinco s., gimusiam 192  metais Rip ičių k., venčion lių 
rajone, Lietuvos SSR, lietuviui, SSRS piliečiui, kilusiam iš vidutinių valstiečių; išsilavinimas – 
7 klasės, neteistas, gyvena Vilniaus m.

Bulka nuo 1944 metų priklausė nacionalistiniam pogrindžiui, paskui buvo bandi-
tų ryšininku, o 1946–1947 m. su savo tikru broliu Antanu Bulka laikė „Sakalo“ bandos 
bunkerį. Turėjo slapyvardį „Laimutis“.

Nuo 1947 metų Bulka tampa vienu svarbiausių „Vytauto“ apygardos štabo 
ryšininkų; per jį buvo palaikomi ryšiai su „Tigro“ ir „Lokio“ rinktinių štabais ir su 

r kėčio“ bei „Romelio“ bandomis.
Tyrinėjant ginkluotą nacionalistinį pogrindį, buvo išaiškinti Bulkos ryšiai su ban-

domis ir 1948 metų spalio mėnesį jis buvo slapta suimtas, demaskuotas ir užverbuotas.
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Grįž s namo, Bulka tai prisipažino savo broliui Antanui, irgi banditų ryšininkui, 
ir šio įkalbėtas inscenizavo, kad nuskendo ežere, o iš tikrųjų perėjo į nelegalią padėtį 
ir įstojo į bandą. Bulka turėjo slapyvardžius vajūnas“ ir krajūnas“.

1949 metų pradžioje Bulka buvo paskirtas Vytauto apygardos Lokio rinktinės 
banditinio rajono viršininku, o jo brolis Antanas – šio rajono štabo viršininku, slapyvar-
dis „Dainius“.

Banditinio štabo vadeivų nurodymu Bulka ir jo brolis vadovavo nac. pogrin-
džiui ir bandoms buvusiame Saldutiškio valsčiuje, Švenčionių apskrityje, sudarė platų 
„OS“ organizacijų ir ryšininkų tinklą, su kitais banditais užverbuodami į bandas apie 
100 žmonių.

Vadovaudamas bandai, Bulka kartu toliau savo rankose laikė pagrindines apy-
gardos štabo ryšių linijas su pavaldžiomis „Lokio“ bei „Tigro“ rinktinėmis ir iš da-
lies su iūto“ rinktine, o paskui buvo paskirtas vadinamuoju apygardos štabo ryšių 
įgaliotiniu.

Bulkos dalyvavimas teroristiniuose aktuose nenustatytas.
1951 metų kovo 19 dieną per čekistin  karin  operaciją Bulka buvo suimtas, o 

jo brolis su kitais penkiais banditais nušautas.
Operacijos vietoje patek s į nelaisv  Bulka sutiko parodyti jam žinomą bunkerį, 

todėl tą pačią dieną buvo sunaikinti 4 banditai, tarp jų Šiaurės rytų srities ir Vytauto 
apygardos štabo nariai Pakštas Vytautas, slapyvardžiu „Vaidotas“, ir rinkūnas Jurgis, 
slapyvardžiu „Dagys“.

Per tolesn  apklausą Bulka davė atvirus parodymus apie savo nusikalstamą 
veiklą, pasakė visas jam žinomas banditų slapstymosi vietas, jų ryšius, rezervistus ir 
rėmėjus.

Pasinaudojant Bulkos duomenimis, patikrinus juos per kitą agentūrą, 1951 metų 
kovo–balandžio mėnesiais Utenos ir Molėtų rajonuose buvo surengta keletas čekistinių 
karinių operacijų, per jas buvo sunaikinta 15 banditų, o 3 paimti gyvi.

Atsižvelgiant į tai, kad Bulka turi daug ryšių su banditais, buvo imtasi priemo-
nių, kad jo ryšiai su mūsų organais liktų paslaptyje, kad būtų galima jį  panaudoti 
bandų ieškojimui ir likvidavimui.

1951 metų balandžio mėnesį Bulka pradėtas naudoti agentų smogikų grupėse 
užmegzti ryšiams su banditais. Vykdant šias priemones, Bulka užmezgė ryšius su „Liu-
barto“ ir „Vėžio“ bandomis, kurios 1951 metų balandžio 10 ir 14 dieną buvo sunaikin-
tos  nukauta 10 banditų, tarp jų vado pavaduotojas aičėnas  slapyvardžiu „Hubertas“.

Per operaciją likviduojant „Vėžio“ bandą, Bulka buvo sužeistas į koją ir ilgai 
gydėsi. 1951 metais Bulkai toliau dirbant su organais, su jo pagalba ir jam dalyvaujant 
buvo paimta gyvų ir sunaikinti dar 5 banditai, išaiškinta daugybė banditinių ryšių, 
daugiau kaip 20 suimta, paimta ginklų, spausdinimo technikos ir banditų dokumentų.

1951 metų spalio mėnesį Bulka į savo bunkerį sušaukė 7 banditus, tarp jų ir 
apygardos bei srities vadą alyt  dokumente užrašyta – „Kmitisa“ , slapyvardžiu 
„Siaubas“, ir jo pavaduotoją emekl  slapyvardžiu „Rokas“. Bet ne dėl Bulkos kaltės 
5 banditams pavyko pasprukti, vienas buvo nušautas, o antras suimtas.

Pabėg  banditai paleido gandus apie Bulkos ryšius su mūsų organais. Panaudo-
tų priemonių dėka Bulkos autoritetas jo aplinkoje buvo atstatytas. (Banditai, pabėg  iš 
bunkerio, 1951 m. gruodžio mėnesį buvo sunaikinti.)

1952 metų gegužės mėnesį Bulka pasišaukė Tigro rinktinės ryšinink  ir per ją 
išsiuntė bandos vadeivai „Sekliui“ laišką, norėdamas su juo susitikti.
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1952 metų birželio mėnesį Bulka su grupe agentų smogikų buvo išleistas 
Ignalínos rajone kaip „Vytauto apygardos štabo narys“, nusiųstas atlikti „Tigro“ rink-
tinėje organizacinį darbą. Bulka, pasitelk s to nesuprantančius ryšininkus, sėkmingai 
susirišo su „Seklio“ banda. Banda buvo sulikviduota  nukauti 2 banditai, o vienas 
paimtas gyvas.

Tokiu būdu Bulkos duomenimis, dažniausiai jam pačiam dalyvaujant, per jo 
bend radarbiavimo su mūsų organais laiką nukauti 36 banditai, o suimti 8. Tarp nukau-
tųjų – 3 banditų srities štabo nariai ir keletas kitų banditų vadeivų.

1954 metų sausio mėnesį prieš Švenčionėlių rajono gyventojus buvo inscenizuota 
Bulkos legalizacija.

Valstybės saugumo komiteto
prie Lietuvos SSR Ministrų
Tarybos pirmininkas
PULKININKAS (K. Liaudis )
1955 metų kovo 9 d.

L A, J. Bulkos asmens byla Nr. 1085

Visiškai slaptai

Pažyma

Vilniaus srities Švenčionėlių rajono MGB skyrius agentūrinėje „Labanoriškių“ 
byloje Nr. 109 tyrinėja teroristin  ginkluotą „Tarzano“ bandgrup , turinčią 2 žmones.

Tarzano bandgrupei priklauso

1. BIMBA Vladas, Albino, gim s 1933 metais Devyniavi»šės k., Pučkõriškės apyl., 
Švenčionėlių rajone, Vilniaus srityje, Lietuvos SSR; į bandą įstojo 1950 metų 
liepos mėnesį; iki šių metų kovo mėnesio priklausė „Trimito“ bandai; po jos 
sunaikinimo perėjo į „Tarzano“ bandą; ginkluotas šautuvu, turi nacionalistinį 
slapyvardį „Lakūnas“, eilinis banditas.

2. PAUKŠTĖ Jokimas, Adolfo, gim s 1932 metais Rukš¸nų k., Saldutiškio apyl., 
Švenčionėlių rajone, Lietuvos SSR; į bandą įstojo š. m. birželio mėnesį; iki iš-
ėjimo dirbo Švenčionºlių živkontoroj gal gyvulių supirkimo punkte  vairuo-
toju; ginkluotas šautuvu, turi banditinį slapyvardį „Gegužis“, eilinis banditas.

„PABERŽIO“ bandą tyrinėja Švenčionėlių rajono MGB skyrius „Dotinėnų“ 
agentūrinėje byloje Nr. 29. Bandai priklauso 4 žmonės. Veikia ir bazuojasi Švenčioniÿ, 
Pabradºs rajonuose ir periodiškai pasirodo mūsų rajono Mielag¸nų apylinkėje. Būryje 
yra vienas dalyvis iš Švenčionėlių rajono; tai banditas GUIGA Stasys, Prano, gim s 
Miežionėlių k., Miežionėlių apylinkėje, Švenčionºlių rajone, lietuvis, iš vidutinių vals-
tiečių; 1946 metais iš SINIAUS bandos legalizavosi, o 1947 metais vėl išėjo į bandą; jo 
nacionalistiniai slapyvardžiai – „Tarzanas“ ir „Liūtas“, užvesta byla – formuliaras.
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Iš „Tarzano“ ir „Paberžio“ bandų ryšininkų ir rėmėjų išaiškinti šie asmenys  

1. SUKAREVIČIŪTĖ Bronė, Jono, 1929 metais gimusi ir gyvenanti Stasi¿nų k., 
Švenčionėlių rajone, yra bandos rėmėja, iš gyventojų renka ir perduoda ban-
ditams maisto produktus ir spiritinius gėrimus, įspėja juos apie MGB organų 
pasirodymą Stasiūnų k.; rengiama byla – formuliaras Nr. 4996.

2. GAIDEL TĖ Emilija, Liudo, gimusi 1933 metais ir gyvenanti Pučkoriškių k., 
Švenčionėlių rajone; paskutinis jos brolis, slapyvardžiu „Trimitas“, 1951 metų 
kovo mėnesį nukautas. Taip pat kaip banditai nukauti du broliai anksčiau; 
sesuo, kaip banditų ryšininkė, suimta. Pati GAIDEL TĖ yra aktyvi banditų 
ryšininkė, turi nacionalistinį slapyvardį „Lašūnė“. Rengiama byla – formuliaras 
Nr. 5031.

3. BULKAITĖ Monika, Juozo, gimusi 1929 metais. Jos brolis, slapyvardžiu 
„Deimantas“, 1951 metų balandžio mėnesį nukautas kaip banditas; ji savo 
namuose slepia banditus, aprūpina juos maistu. Ruošiama byla – formuliaras 
Nr. 4382.

4. GIMŽAUSKAS Pranas, Silvo, gim s 1923 metais, Kirde¤kių k., Švenčionėlių 
rajono gyventojas, legalizav sis banditas, dabar palaikantis ryšius su banditais, 
turi nacionalistinį slapyvardį „Jurginas“.

5. ŽILĖNAS Algimantas, Mykolo, gim s 1932 metais, gyvena Ginùčių k., Šven-
čionėlių rajone; jo sesuo 1951 metų rugpjūčio mėnesį suimta kaip nacionalisti-
nio pogrindžio dalyvė. Jis pats yra aktyvus banditų ryšininkas, turi slapyvar-
dį „Sviedrys“. Ruošiama byla – formuliaras Nr. 4811.

6. MIZEIKIS Stasys, Mykolo, gim s 1888 metais, gimė ir gyvena Mediníškių k., 
Švenčionėlių rajone, laiko banditų susitikimų butą, turi pogrindžio slapyvardį 
„ nekutis“. Ruošiama byla – formuliaras Nr. 548.

7. RASTENIS Justas, Tomo, gim s 1900 metais, gyvena Kirde¤kių k., Švenčionė-
lių rajone; savo namuose slepia banditus, aprūpina juos maistu ir spiritiniais 
gėrimais. Ruošiama byla – formuliaras Nr. 553.

8. TRINKŪNAS Antanas, Anupro, gim s 1913 metais, Serledíškio k. gyventojas, 
banditų rėmėjas; parūpina banditams maisto ir juos savo namuose slepia. 
Ruošiama byla – formuliaras Nr. 556.

9. TRINKŪNAS Kostas, Vinco, gim s 1910 metais, gyvena Saldutiškio miestelyje, 
Švenčionėlių rajone; TRINKŪNO tikras brolis kaip buožė 1951 metų spalio 
mėnesį ištremtas į tolimuosius Sovietų Sąjungos rajonus. Jis pats yra aktyvus 
ryšininkas, renka įvairias žinias ir per savo seserį bandos ryšinink  Juliją 
STUNŽIEN , gyvenančią Buit¿nų k., Utenos rajone, perduoda banditams. 
Ruošiama byla – formuliaras Nr. 3071.
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Partizanų takus saugo Sylys
Partizanų ryšininkės Valerijos Pošienės (1931–2013)  
prisiminimai

Parengė Jūratė Baltrukaitienė

Valerija Pošienė (Andriusevičiūtė) gimė 1932 m. gegužės 
13 d. Utenos rajone, Tauragnų valsčiuje, Gaidžių kaime. Baigusi 
mokyklą dirbo Kaziulių pradinės mokyklos mokytoja. Studi-
javo Vilniaus universitete lietuvių kalbą, bet studijų nebaigė. 
1960 m. vasario 14 d. susituokė su Petru Pošiumi. Susilaukė 
sūnaus Gedimino. Ilgą laiką dirbo vaikų darželyje-lopšelyje 
valytoja. Mirė 2013 m. kovo 5 d. Palaidota Salako kapinėse.

Lietuva – kraujo jūra ir kančios,
Lietuva – pamiršti partizanų takai,
Lietuva – ilgas tremtinio kelias,
Lietuva – namo grįžtą karstai.
Skiriu „Laisvės“ būrio partizanų atminimui

Niūrios, vėsios 1950 metų pavasario dienos. Mūsų devintoji Saldùtiškio vi-
durinės mokyklos klasė nedidelė. Vos devyniolika mokinių. Visi tylūs ir užsidar  
savyje. Šių metų pavasaryje netekome dviejų geriausių mokinių. Tai Danieliaus 
Deveikio ir Eleonoros Trinkūnaitės. Jie su savo tėvais buvo ištremti. Atsimenu 
kaip šiandien – buvo pertrauka. Danielius įbėgo į klas .  portfelį greitai dėjosi 
knygas. Mes klausėme jį, kas atsitiko. Jis mums atsakė, kad veža tėvus. Mes jį 
apstojome ratu. Jam drebėjo rankos, o mes nežinojome, kuo jam padėti. Jis užsi-
vilko savo juodą paltuką, mums pasakė „viso gero“ ir išskubėjo iš klasės. Kodėl 
jis taip skuba  Klausėme viens kitą. Danielius skubėjo pasitikti savo didžiosios 
nelaimės ir kančių kelio, kuriuo tada ėjo visa lietuvių tauta. Taip tada ėjo ir 
ėjo šimtai tūkstančių tautiečių tuo neužtarnautu lemties keliu  Negirdėjome nei 
skambučio pamokai. Tiktai kai įėjo mokytojas į klas , mes tyliai skirstėmės ir 
sėdomės į savo suolus.

Eleonora Trinkūnaitė buvo ištremta su tėvais paryčiais. Laukėme jos mokykloje 
visą dieną ir tik pamokoms pasibaigus buvo pranešta, kad Eleonoros nebebus. 

Nuo tada mes ir tapome tylūs. Per pertraukas nebegirdėti nei dainų, nei 
juoko. Tik mūsų akys dažnai nukrypsta į tuščius jų suolus. Mes jų vis dar lau-
kiame. Gal dar jie pasirodys  Gal dar jie sugrįš  Bet veltui. Jų nebėra ir nebus  
Jų suolai liks tušti, iki mūsų laida baigs vidurin  mokyklą ir išklys kiekvienas 
savo likimo vedamas. ...

Prasidėjo masiniai trėmimai. Kaimuose nuolatinės kratos ir partizanų ieš-
kojimai. Kai ryte atsikėl s nežinai, ar sulauksi vakaro, o vakare atsigul s, ar 
atsikelsi ryte. ...

Tėvelis tylėdamas tuo metu stovėjo prie lango. Aš pasiruošusi – pasakiau. 
Tėtė paėmė mane už parankės ir privedė prie lango. Kiemas buvo pilnas ginkluo-

Valerija Pošienė 
(Andriusevičiūtė)
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tų vyrų. Stačiomis suremtų ginklų krūva stovėjo visai ties langu. Gonkų durys 
buvo atviros. Vieni ėjo į kambarį, kiti iš kambario. Kai kurie rūkė. Cigaretes 
dengė delnu. „Matai “ – paklausė tėvelis. „Matau “ – atsakiau aš. Tėvelis pasivedė 
mane toliau nuo lango. „Dabar atidžiai klausyk  „Jie liepė prikelti tave ir pakvies-
ti į trobą. Žino tavo vardą. Rūbai partizanų. Bet atmink  Gali būti skrebai. Jie moka 
persirengti ir apgauti žmones. Dėdė pabėgo. Jie pabeldė į vienas duris, dėdė spruko per 
kitas į sodą ir dingo. Gal jie tave ko nors klausinės apie partizanus. Nei žodžio. Aišku, 
jeigu partizanų rūbai, tai ir dėsis partizanais. Gal ieškos kontaktų. Būk protinga. Na, o 
dabar eime “ Kažkodėl neišsigandau. Galbūt nespėjau. Viskas buvo labai staigiai 
ir netikėtai. Tėvelis praleido mane pirma sav s, o pats ėjo iš paskos. Eidama per 
gonkas, per atviras duris, žvilgterėjau į kiemą. O kieme buvo apie trisdešimt 
vyrų. Spėjau pagalvoti, čia jau ne skrebai, o kariuomenė. Stovėjo jie po beržais ir 
tyliai kalbėjosi. ėjome į kambarį. Kambarys irgi buvo pilnas vyrų. Mačiau, kad 
jie uniformuoti, bet kokia jų uniforma, nepažinau, nes buvo tamsu. Kambaryje 
irgi buvo apie trisdešimt vyrų. ėjus į kambarį, pirmiausia į akis krito motina. 
Ji buvo apsirengusi ir stovėjo prie lango. Bet buvo be galo išsigandusi – tai dėl 
man s. Tėvai galvojo, kad mane skrebai suims. Vyrai vieni kambaryje sėdėjo, 
kiti vaikščiojo, treti rūkė, bet delnu dengė cigaretes. Dar kiti negarsiai kalbėjosi. 
Dengti cigaretes delnu buvo eilinė apgaulė, norint apgauti žmones. Tą aš gerai 
žinojau ir tam neteikiau didelės reikšmės. ėjusi pasakiau garsiai  „Labas vakaras“ 
ir atsistojau prie motinos. Tėvelis atsisėdo ant lovos greta mūsų. Visi vyrai, kurie 
buvo kambaryje, atsakė į mano pasisveikinimą.

Prie man s nedrąsiai pradėjo artintis vienas vyriškis. Jį mačiau pirmą kartą. 
Atsistojo priešais mane ir pradėjo klausinėti, ar kartais kaime nėra skrebų ir ka-
reivių. Aš atsakiau trumpai  „ iandie kolūkyje nedirbau, o pas mus namuose svetimų 
nieko nebuvo.“ Tas nuo man s nuėjo. Stojo tyla. Gal po penkių minučių prisiartino 
trys vyriškiai. Juos irgi mačiau pirmą kartą. Jie klausė irgi to paties. Jiems atsakiau 
tą patį. Jie pažiūrėjo į mane, nutilo ir nuėjo šalin. Kambaryje stojo tyla. Kažką 
vyrai prie stalo tyliai kalbėjosi, tarėsi. Nieko nebuvo girdėti. Ir vėl prie man s 
artinosi vienas. Priėjo. Pasakė  „Labas vakaras“. Aš jam atsakiau. Aš pažinau  tai 
buvo „Laisvės“ būrio partizanų vadas gerb. „Vynas“. Taip, aš jį gerai pažinau, 
nors mačiau vieną kartą. Tai buvo puikus mūsų būrio vadas. Man širdis truputį 
atsileido. Balso stygos suminkštėjo. Aš truputį nusišypsojau. Bet tas išėjo labai 
kreivai. Aš pasakiau  „Dieną visame kaime tikrai nieko nebuvo, o dabar nežinau.“ Jis 
man padėkojo. Kaip šiandien menu, krestelėjo galvą atgal  Tai buvo jo judesys, 
kai būdavo patenkintas. Dar kartą jis man padėkojo ir plačiai, draugiškai nusi-
šypsojo. Apsisuko ir nuėjo prie stalo. Kažką pasakė ten sėdintiems. Tada prie 
man s prisiartino „Gediminas“. Priėjo skubotai. Pasakė „labas vakaras“ ir tiesiai 
šviesiai paklausė, ar dieną kaime tikrai nieko nebuvo. Aš „Gediminą“ labai gerai 
pažinau, nes su juo šokau visą vakarą pas Vadaižą, todėl laisviau pasakiau  „Dieną 
visoje apylinkėje buvo visai ramu. O kaip ten  Viskas tvarkoje “ Jis man padėkojo. 
Atsisveikino ir nuėjo prie stalo. Kažką vyrams pasakė. Visi kambaryje subruzdo, 
sujudo. Kilo nuo suolų, dėjosi ant pečių šautuvus, automatus, sakė labanakt ir 
išeidinėjo. Sujudo ir stovėj  kieme. Liko tuščias kambarys, liko tuščias ir kiemas. 
Nei gyvos dvasios. Kaip staigiai atėjo, taip staigiai ir išėjo. 
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Likome kambaryje trise  tėvelis, mama ir aš. Miego nebesinorėjo. Susėdome 
prie stalo. Dėdė negrįžo. Tėvelis paklausė  „Ar tu juos pažinai, kad paskui prakalbai 
daug drąsiau ir daugiau.“ Aš atsakiau  „Taip, pirmieji, kurie mane kalbino, buvo man 
visai nematyti. Trečiasis, kuris buvo priėj s, tai mūsų būrio vadas „Vynas“. Aš jį mačiau 
vieną kartą, bet gerai įsiminiau. Paskutinis, kuris priėjo prie man s, tai mano šokėjas. 
Su juo pas Vadaižas šokau visą vakarą.“ „Gerai, – pasakė tėvelis. – Bet gali būti, kad 
jie jau suimti ir čia jiems taip liepta kalbėti. Paskutiniu tavo pokalbiu aš nepatenkintas.“ 
Čia jau įsikišo motina  „Ne, tėvai, ne  Nei negalvok taip  Jie visi partizanai ir jie visi 
laisvi. Juk tokios ramios dienos buvo šią savait , be tų prakeiktųjų skrebų. Saugok Dieve, 
nei negalvok taip, tėvai.“ „Gerai, – pasakė tėtė. – Tu kalbėjai gerai  mažai, santūriai, 
viskas tvarkoje. Aš tėveliui aiškinu, kad aš kalbėjau taip todėl, kad aš jį pažinau.“ 
„Gerai, viskas gerai, – pasakė tėvelis. – Dabar dar reikia pamiegoti. Diena už naktį 
protingesnė.“ „O kur dėdė “ – sudejavo motina. Dėdė nesirodė. 

Nuėjau į kamarą miegoti. Aušo rytas. Miegas neėmė. Gulėjau atmerktomis 
akimis. Viską pergalvojau. Ką pasakiau gerai, ką blogai. Iš tikrųjų, o jeigu tėtės 
teisybė  Jeigu jie suimti  Jeigu juos vedžioja  Mintis ginė mintį. Vienos buvo 
baisios, kitos paguodžiančios. Ir kam man reikėjo pasakyti tuos nelemtus du 
žodžius  „Viskas tvarkoje “ Prie jų galima prikibti. Galbūt jau ryt bus šaukimas 
į Tauragnùs. Kad nors tiesiai į Ùteną. Ne, taip nebūna. Pirmiausia į Tauragnus. 
Čia visi praeina pragarą. Taurågnai, Dauga¤liai, Degùčiai, Aleksandravºlė – šie 
miesteliai garsėjo savo žiaurumu. Vyresnės moterys būdavo žiauriai sumušamos, 
jaunos merginos – maža būdavo sumušimų, būdavo išprievartaujamos. Štai ko 
labiausiai bijojau. Tiek buvau visko prisiklausiusi, kad visos fizinės kančios buvo 
niekai. Ką jie dar prigalvojo. Jie sugalvojo merginas suluošinti dvasiškai. Tos, kurios 
kantriai kentėjo fizines kančias ir neišduodavo, būdavo atiduodamos skrebams, ir 
ne vienam, o visai girtai kompanijai. Miegas neėmė. Varčiausi nuo šono ant šono. 
Pagaliau užsnūdau. Bet miego būta trumpo ir neramaus. Pašokau iš miego, kai 
išgirdau atidarant duris. Ant slenksčio stovėjo dėdė. „Dar neareštavo “ – paklausė 
dėdė. „Dar ne, – atsakiau. – Dėdė tik dabar grįžti “ „Taip “ – atsakė dėdė ir išėjo. 
Saulė ruošėsi tekėti. Žadėjo būti graži diena. Pasivarčiusi lovoje atsikėliau. Motina 
padarė pusryčius. Pavalgiusi išėjau į kolūkį. 

Kaimo vietoje rinkosi merginos. Ruošėmės į pievas daužyti pradalgius. 
Dirbome visos vienoje vietoje, Gaidžiÿ pievose. Darbo buvo nedaug. Išdauž  
pradalgius, moterys susėdo ant šieno, o mes merginos nuskubėjome prie ežero. 
Išsimaudžius taip viskas palengvėjo. Atrodė, kad vanduo nuplovė visas sunkias 
mintis. Paskui ėjome šieno vartyti. Nei viena mergina man s nieko neklausė. Aš 
nieko niekam nesakiau. Atrodė, kad niekur nieko ir nebuvo. O kaime buvo tylu. 
Tik kartais pažiūrėdavau į tą pus , kur buvo partizanų vasaros stovykla. Pagal-
vodavau  Dieve, Dieve, saugok  Tai gali būti antri Pirčiupia¤. 

Šiaip nuotaika buvo prieššventinė. Kalbėjomės garsiai apie rytdienos atlaidus. 
Šienas džiūvo greit. Parbėg  greit perkandome pietus ir vėl į pievas. Po pietų 
grėbėme ir vežėme šieną. Pavakariais darbai kolūkyje buvo baigti. Visos merginos 
atsisveikinome, pažadėdamos susitikti Taurågnuose. Skirstėmės į namus.

Namuose jau buvo tvarka. Tėvai ir sesuo baigė vežti šieną. Kambaryje 
grindys buvo išplautos. Kaip man patikdavo nedažytų medinių drėgnų grindų 
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kvapas  Langai buvo atviri. Baigė džiūti švariai išplauti stiklai. Sklido darželio 
gėlių kvapas. ėjau į kamarą. Čia irgi buvo langas atviras. Visur švariai išplauta. 
Ant kėdės atramos kabėjo paruoštos abiem su seserimi suknutės rytdienai. Išėjau 
į kiemą. Kiemas švariai nušluotas. Apėjusi namus, nuėjau prie kluono. Mama 
liepė eiti prie gyvulių. Karvės visą vasarą būdavo Pagrabėsê. Grabìlio ežere pa-
girdydavome, perrišdavome ir pamilž  palikdavome nakčiai. Ir taip visą vasarą. 
Pasiėmusi milžtuv  išėjau į ganyklas. Neskubėjau, nes dar buvo anksti. Kai viską 
baigiau tvarkyti, saulė jau buvo arti laidos.

Grįžau namo. Kamaroje kažkas garsiai kalbėjosi. Tai buvo tėvelio balsas ir 
antras nepažįstamas. Mama paėmė iš mano rankų milžtuv  ir pasakė  „Eik kama-
ron, ten tav s laukia.“ ėjau į kamarą. Ten sėdėjo nepažįstamas jaunuolis. Tiksliau, 
partizanas. Jis buvo vienplaukis. Šviesiaplaukis. Kelnės Nepriklausomybės kario. 
Baltiniai šviesūs, be švarko. Per petį diržas, prie jo prisegtas pistoletas. Man įėjus 
jis atsistojo, padavė man ranką ir prisistatė  „Aš esu „Laisvės“ būrio partizanas. Mano 
vardas Aras.“ Visada besišypsantis. Vidutinio ūgio. Toks ir liko jis mano atmintyje. 
Susipažinome. Jis pasakė, kad mane jau pažįstąs. Dabar atėj s pasiskolinti stalo. 
Dar pasakė, kad su tėveliu maloniai pasikalbėj , nes rad  daug bendrų pažįstamų. 
Paskui tėvelis paaiškino, kad su to partizano tėvu buv  neblogi draugai. Tai buvo 
iš Trinkùškių kaimo Edvardas Juodvalkis-„Aras“. 

Tėvelis liepė nuimti stalties  nuo stalo, gėles. Nuėmė stalo viršų, išėmė 
stalčius. „Aras“ pasakė, kad stalčiai nereikalingi, tik stalų per mažai, nes prisirinko 
daug žmonių. Kai paminėjo, kad prisirinko daug žmonių, man pasidarė neramu. 
Taip, taip pagalvojau – mačiau, kiek jų buvo. Ar užteks maisto  „Aras“ pasiėmė 
stalo viršų ir išėjo sakydamas, kad dar grįš. Netrukus jis grįžo. Labai kvietė eiti 
su juo. Pasakė, kad ne aš kviečiu, bet kviečia „Gediminas“. Aš jam pasakiau 
perduoti už kvietimą „ačiū“, bet eiti atsisakiau. Esu labai pavargusi ir viskas. Jis 
tvirtino, kad ten jau esą keletas merginų, kad būsianti ne viena. Sakė, kad dirbti 
ten nereikės. Jau ir taip jūs pavargote, nes visko tiek daug prigaminta. Prigaminta 
visai nedaug pagal žmonių skaičių. Maisto, aišku, bus mažai – pasakiau. Virsime 
bulves – pajuokavo „Aras“. ...

Viešpatie, išklausyk maldas tų, kurie savo gyvenimą ir jaunyst  aukoja Lie-
tuvos laisvės labui. Mums pasidarė be galo baisu. Baisiau būti negali. Juk nieko 
nėra brangiau už gyvenimą. Tokioje jaunystėje. Visi jie tokie jauni ir kartu jau 
tiek daug iškent . O paskui malda už žuvusius partizanus. Juk ir tie buvo tokie 
patys jauni, gražūs, linksmi. O jeigu ir mūsiškiai vieną kartą nebesugrįš  Arba bus 
užpulti čia. Dieve, to negali būti  Bet tai realu. Juk visoj Lietuvoj kasdien žūsta 
vyrai. Vetrovo divizijos tikslas – išžudyti visus partizanus, o juos prijaučiančius 
ištremti arba įkalinti.

Su tokiomis tai sunkiomis mintimis nuėjau miegoti. Aušo dienos, temo va-
karai. Kaime darbai keitė vienas kitą. Šienapjūtė ėjo į pabaigą. Jau gelto rugiai. 
„Gediminas“ pasidarė nuolatinis svečias mūsų namuose. Dažną vakarą užeidavo 
pasėdėti. Kai kada užsukdavo ir dieną. Paprašydavo išskalbti baltinius, nosines. 
Kai žygiuodavo į Zarasÿ pus , partizanai iš bazės išeidavo dar gerokai prieš 
sutemstant. Žygio metu „Gediminas“ su kulkosvaidžiu ėjo paskutinis, dengė būrį. 
Kadangi į šią pus  kelias ėjo per mūsų sodybą, „Gediminas“ ateidavo pirmas 
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ir visada užeidavo atsisveikinti. Ir tik po gero pusvalandžio pasirodydavo kiti. 
Pirmasis visada eidavo gerb. vadas „Vynas“. Jį dengė su kulkosvaidžiu „Tigras“. 
Paskui ėjo „Aras“, „Viesulas“, „K stutis“, „Žilvytis“, „Aidas“, „Dobilas“ ir paskutinis 
„Gediminas“. Aš jį visada palydėdavau iki vieškelio. Ir pasakydavau „laimingai“. 
Jis buvo tuo mano palinkėjimu labai įtikėj s. Kartą, atsimenu, besikalbėdami pri-
ėjome prie vieškelio. Kiti partizanai jau buvo gerokai nuėj  toliau. Jis greitomis 
padavė man ranką atsisveikinti, o aš greitomis apsisukau ir nuėjau. Jis pašaukė 
mane vardu. Atsigr žiau. „Gediminas“ stovėjo toje pačioje vietoje. Sugrįžau prie 
jo ir paklausiau, kas atsitiko  Kodėl neini  Bus labai sunku pasivyti būrį, esi taip 
sunkiai pakrautas. Jis paklausė  „Atsimink, ko dar man nepasakei “ Aš atsiminiau, 
kad nepalinkėjau jam laimingo kelio. Greitomis jam pasakiau  „Laimingai Tau ir 
kuo didžiausios sėkmės linkiu šio žygio metu “. Jis man nusišypsojo, padėkojo 
ir bėgte nubėgo paskui būrį. Aš stovėjau ir galvojau. Nejaugi jam taip svarbu 
tie mano palinkėjimai. Jeigu jau įtikėjo jis tais mano žodžiais, tolimesniame laike 
man nereikia jo pamiršti.

Pasiek  vieškelį partizanai kirsdavo jį. Toliau eidavo pačia Sýlio ežero pa-
krante. Didžiolaukiais buvo išmintas jų takelis. Vinguriavo, raitėsi jis, aplenkda-
mas kelmus, akmenis. Nuo piliakalnio pusės šniokštė Sylýs savo bangomis senus 
padavimus ir saugojo jų takelį nuo pašalinės akies. Iš kitos pusės buvo atšlaitė. 
Toliau takelis vedė į Viganùs, o jau iš ten į kitus kaimus.

„Gediminas“ lankė, jeigu tik buvo bazėje. Sekmadieniais, kai negirdėti apy-
linkėje skrebų, susirenka partizanai ir jaunimas į vieną vietą. Tai pas vienus, tai 
pas kitus, bet tik iki sutemos. Pašokame, padainuojame ir labai daug kalbamės 
įvairiausiomis temomis. „Gediminas“ labai daug aiškina, kad Lietuva vis vien 
bus laisva, nors praeis ir labai daug laiko. Aš tada galvodavau, o kas bus su 
jumis  Juk kasdien miestelių aikštėse gulėjo partizanų kūnai. Apie tai garsiai 
neužsimindavome, bet galvojome abu tą patį. Aš jau įsimylėjau ir jis buvo man 
vienintelis. Jis irgi nebuvo abejingas. 

Dienos bėgo ir bėgo. Paskutinis rugpjūčio sekmadienis. Grįžtame iš baž-
nyčios ir visas jaunimas renkamės pas Levut . Ateina dėdė su smuiku. Šokame, 
dainuojame iki vakaro, bet nelinksma. Saulei leidžiantis baigiasi susirinkimas. At-
sisveikiname ir po vieną išeiname namo. Mane palydi „Gediminas“. Jis sako, kad 
šiandien ramu, negirdėti apylinkėse skrebų, todėl pabūsime abu ilgiau. Nežinia 
vėl kada besusitiksime. einame į kambarį. Toje vietoje, kur dunkso Sålako miš-
kai, taip gražiai besileidžiančios saulės nužerta auksu padangė. Jis pasideda ant 
kėdės automatą. Pasiima žiūronus ir ilgai ilgai žiūri į tą pus . Nusiima žiūronus 
ir ilgai ilgai tyli, o jo žvilgsnis toks liūdnas. Žinojau, kad jis labai mylėjo motiną. 
Tėvas mirė, kai jam buvo dešimt metų. Tėvas jo mirė 1931 m. sausio mėn., o aš 
gimiau 1931 m. gegužės mėn. Žiūrint į jį buvo be galo skaudu ir iki skausmo 
jo gaila. Greit jis mokėdavo susitvardyti. Staiga pasidarydavo linksmas. Atrodo, 
kad niekur nieko ir nebuvo. Ilgai jis tą vakarą sėdėjo. Davė jis man adresą ir 
prašė rašyti. Aš pažadėjau jam rašyti laiškus, nors gerai supratau, ką tai reiškia. 
Tai reiškė rizikuoti viskuo. Ne tik savo, bet ir visos šeimos gyvenimu. Viską 
aptarėme, pasikalbėjome iki visų smulkmenų ir atsisveikinome. Rytojaus dieną aš 
išvažiavau į mokyklą. ...



489

I S T I A  L A I S S  K S  I  A T I A A I

Ėjo antrojo trimestro dienos. Dirbome išsijuos , nes darbo buvo daug. Ar-
tėjo ir Vasario 16-oji. Prieš tą didžiąją Tautos švent  mokykloje viskas lyg pritilo. 
Jautėsi, vyksta kiekvieno sekimas. Sekė viens kitą, nors iš pažiūros atrodė visi 
kaip ir anksčiau, draugiški ir savi. Komjaunuoliai iš savo sekretoriaus Smelsto-
riaus kabineto išeidavo šypsodamiesi. Mes jų nieko neklausdavome, jie mums 
nieko nesakydavo. Jie turėjo savo planus, o mes savo. Tik reikėjo labai didelio 
santūrumo, kad to neparodytume. Geriausia priedanga per pertraukas – kartoti 
ateinančios pamokos medžiagą. Atsiverti knygą ir skaitai. Tai puikiausias būdas 
išvengti tuščių plepalų.

Galvojau, kaip pasielgti su atsišaukimais, kuriuos gavau per senelio lai-
dotuves iš „Gedimino“. Kildavo įvairių minčių. Vieną kartą norėjau padovanoti 
šeimininkės sūnui, irgi dešimtokui. Jis atrodė patikimas. Bet ir vėl kilo abejonių. 
Jeigu sužinotų šeimininkė, gali atsakyti man butą, bijodama dėl savo vaikų. Slin-
ko dienos. Atsišaukimus nešiojausi kišenėje. Aš su jais nesiskyriau. Bute palikti 
bijojau. Netyčia kas nors gali aptikti. Labai malonu buvo juos jausti arti sav s. Jie 
tartum šildė. Dvelkė brangaus žmogaus artumu ir kartu įkvėpė viltį, kad dar ne 
viskas prarasta. Šėlkit, siuskit, garnizonai, plėšykitės, skrebai, o ten toli, sniegais 
užsnigtoje galulaukės sodyboje yra tie, kurie neša tautai laisv .

Nusprendžiau  Niekuo netikėti  Jau paskutinė diena prieš Vasario 16-ąją. 
Eilinė mokslų metų diena. Kišenėje paruošti du atsišaukimai. Abu perlenkti per 
pus , bet atskirai. Baigėsi ilgoji pertrauka. Mokiniai skuba į klases. Tuo metu 
pasirodo paštininkė. Meta šūsnį laikraščių ir keletą laiškų. Paštininkė greit išeina. 
Susilaikau prie stalo. Kažkuri mergaitė sušunka  „Paimk laikraščius “ Aš atsakau  
„Gerai.“ Laikraščiai kiekvienai klasei sudedami po vieną atskirai, o ant viršaus 
užrašoma klasė. Greit atrandu ir pasiimu savo klasės laikraščius. Žvilgteriu į 
laiškus. Pamatau „Gedimino“ laišką. Greit čiumpu laišką ir kartu po kitais lai-
kraščiais ant stalo pakišu du atsišaukimus. Laišką įsikišu į kišen  ten, kur guli 
dar vienas atsišaukimas. Prisiveju mergaites ir pradedu dalinti laikraščius. Visi 
sueiname į klas . Prasideda pamoka. Pertrauka. Vieni išeina pasivaikščioti, kiti 
skaito laikraščius. Skaitau laikraštį ir aš. Pagaliau baigiasi pamokos. Skubame 
namo. Išeidama žvilgteliu į stalą. Stalas tuščias. Nei vieno laikraščio, nei vieno 
laiško, nei mano atsišaukimo. Kam jie pateko, nežinau ir šiandie.

Po pietų ruošiame pamokas visi prie stalo. Negaliu perskaityti laiško. Šei-
mininkė įspėja, kad nevaikščiotume į miestelį, ypač vakare, nes daug privežta 
kariuomenės. Paruošusi pamokas, paimu skaityti knygą. Slapčiomis į knygą įsidedu 
laišką. Skaitau. „Gediminas“ sveikina mane su gimtadieniu. Iš karto supratau, 
kad su eidavo Vasario 16-ąja. Linki to, ko šiandien norėtų visi. Ir liepia tikėti, 
kad visi troškimai išsipildys, nors gal ir nelabai greit. Išsiimu atsišaukimą ir dar 
kartą perskaitau. Dabar aš tikrai šventės išvakarėse. Ūpas didžiausias. Sutinku 
švent  laiminga. Laišką įdedu į knygą pirmame lape, o ant laiško atsišaukimą. Ir 
dar ilgai skaitau knygą. Miegojome dviese lovoje. Ateina draugė ir sako  „Užteks. 
Trenk tą knygą ir gesink šviesą.“ „Kodėl “ – paklausiau. „Taip sakė šeimininkė. Pati 
žinai, trainiojasi visur kareiviai ir skrebai. Dar užeis pamat  šviesą.“ „Gerai “ – atsakiau. 
Dar pažiūrėjau per langą. Taip tyliai snigo. Didžiulės snaigės, tarsi plaštakės, su-
kiodamos ore leidosi ant žemės. Laukas, medžiai buvo padengti baltu baltutėliu 
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sniegu. Pagalvojau, dabar blogai partizanams, šviežias sniegas. Viskas matyti, kur 
išeita, kur išvažiuota. Geriausiai, kai takai suminti, nematyti jokių pėdų. Nuėjome 
gulti, o knygą pasikišau po pagalve. 

Turėjo būti jau prieš pat rytą. Iš miego pažadino triukšmas virtuvėje. Kažkas 
norėjo išsivesti Romą, o tas aiškinosi, kad buvo išėj s tik į tualetą, todėl jo batai 
šlapi. Būdamos mieguistos nieko negalėjome suprasti. 

Staiga į mūsų kambarį įvirto keletas garnizono kareivių. Vienas buvo vyres-
nis ir amžiumi, ir laipsniu. Jis įėjo paskutinis. Vyras apie keturiasdešimt metų. Iš 
paskos atskubėjo šeimininkė. Ji tam vyresniajam aiškino, kad čia miega vyresnės 
mokinės mergaitės. Jos niekur nebuvo išėj . Aš supratau, kad bus krata. Mintis 
vijo mintį. Reikia ką nors daryti, ir tuojau, nes truputį užtrukus bus jau vėlu. 
Aišku, pakels iš lovos. Paims iš po pagalvės knygą. Vienas laiškas jiems nieko 
neduos. Bet ten yra atsišaukimas  Kareiviai nuėjo prie stalo. Ant stalo gulėjo mūsų 
knygos ir sąsiuviniai. Vieną kitą knygą jie pradėjo vartyti. Vyresnysis klausėsi 
šeimininkės aiškinimų. Mūsų dar nekėlė. Aš ryžausi. Nepastebimai pakišau ranką 
po pagalve. Pirštu pakėliau knygos viršelį ir pačiame viršuje, ant laiško, apčiuopiau 
atsišaukimą. Su pirštu jį patraukiau žemyn. Laimė, kad jis nečiužėjo, buvo labai 
plono ir minkšto popieriaus. Kaire ranka antklod  patraukiau aukštyn, o dešine 
atsišaukimą įdėjau į burną. Plonas popierius burnoje tirpo. Aš jį nurijau. Dabar 
gali kratyti, kiek tik nori. Prie laiško neprikibs. Išklausė enkavėdistas šeimininkės, 
pastovėjo ir liepė kareiviams išeiti. Paskui kareivius išėjo ir jis. Uždarė duris. Aš 
atsidusau. Kalbėjomės pašnibždomis. Aš niekam nepasigyriau. Virtuvėje girdėjosi, 
kaip šokinėja skrebai ant Romo. Šeimininkė vedė juos net brydės žiūrėti. Bet 
skrebai vis keiksnojosi, reikėjo gi ant ko nors pyktį išlieti. Pagaliau tas vyresny-
sis liepė ir Romą palikti. Visi išėjo. Aš atsikėliau ir apsirengiau. ėjau į virtuv . 
Prie stalo sėdėjo šeimininkė su sūnumi. Romas buvo visai ramus. Mane pradėjo 
krėsti drebulys. Tiesiog dantys kaleno. Šeimininkė paklausė, ar labai išsigandau. 
Taip, atsakiau. Labai bijojau, kad neišsivestų Romo. Skrebai tokie įsiut , galėjo 
sudaužyti, jeigu ne tas vyresnysis, skrebai būtų tikrai išsived , nes labai jie šaukė, 
kad visas miestelis esąs užpiltas atsišaukimais ir tai – tik mokinių darbas. Visi 
pašlovinom tą enkavėdistą, kad jis su velniu per pus .

Vėl visi nuėjome miegoti. Nežinau, kaip kitiems, bet man su miegu buvo 
baigta. Pynėsi įvairios mintys. Viena mintis iškildavo ryškiausiai už kitas. Kas 
būtų buv , jeigu būtų staigiai ir paėm  tą mano knygą. Aišku, pasekmės baisios. 
Man jau viskas. Tuojau būtų buvusi krata ir namuose. Namuose nieko nebūtų 
rad , bet už vieno vienkiemio bazė. Žiemą nuolatinė partizanų gyvenamoji vieta. 
Viešpatie, jeigu aš būčiau taip parodžiusi savo gimtąjį kaimą. Vien jau praradus 
partizanams tą vietą, žiemos metu, neatlyginamas smūgis. Nuolat kankino mintis, 
kuo galėjo baigtis žioplumas. Jau ne tik baisios pasekmės, bet gėda būtų ir prieš 
būrį, kad esu tokia varna. Labai pykau pati ant sav s. Kuo daugiau galvojau, 
tuo baisiau darėsi. Pagaliau nutariau, kad esu labai laiminga. Aš meldžiuosi, ir 
Dievas mane saugo. O gal ir toliau bus viskas laimingai.

Išaušo rytas. Mes skubėjome į mokyklą. Tokia didelė šventė Vasario 16-oji, 
o mums eilinė darbo diena. Mokiniai nieks nieko nekalba apie naktį. Gal kas 
nors ir pasidalina įspūdžiais, bet tik su artimiausiu draugu. Ir tai jeigu tik ber-
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niukai, o tarp mergaičių tai tikrai to nėra. Visą dieną visi sėdi savo vietose, per 
pertraukas kiekvienas įkiš s nosį į savo knygą ar sąsiuvinį. Nieks iš klasės visą 
dieną niekur neišeina, nieks garsiai nekalba. Besėdėdama klasėje sugalvojau, kad 
šį vakarą parašysiu laišką „Gediminui“. Pasveikinsiu jį su praėjusiu gimtadieniu. 
Laišką išmesiu tik po poros dienų, kai viskas aprims. Per artimiausias dienas į 
miestelį nekelti ir kojos. Iš mokyklos ir namo. Nutarta.

Iš mokyklos būreliu einame namo. Valgome pietus ir ruošiame pamokas. 
Eidama iš virtuvės į kambarį uždainavau

Palinko liepa gale kelio...
Pravirko motina sena.
Sūneli, Tėvynė tave šaukia,
Ir vėl bus laisva Lietuva...

„Žiūrėk tu man – uždainavo, o naktį taip buvo išsigandusi“, – prabilo šeimi-
ninkė. „Išgąsdino maskoliai, – atsakiau. – Bijojau dėl Romo, kad jam neužduotų, nes 
labai keikėsi skrebai.“ „Taip, taip, – pridūrė šeimininkė, – Bijojau labai ir aš. Nuėjau 
į kambarį. Mergaitės klausė, kodėl esu tokia linksma  Atsakiau, kad rytdienai reikės 
ruošti mažai pamokų. Tai jums nelinksma  Dabar sėdu rašyti lietuvių kalbos temą, 
kuri užduota į namus. Sėdau ir pirmiausia parašiau laišką „Gediminui“. Pasveikinau su 
praėjusiu gimtadieniu ir palinkėjau sėkmingos žiemos. Tik neparašiau, kada parvažiuosiu 
namo. Mat, kartais perskaičius laišką pašaliniui, gali būti pasekta. Kada parvyksiu namo, 
niekada nerašydavau. Laišką paslėpiau knygoje. Adresą užrašysiu prieš pat išsiuntimą, 
kai kambaryje nieko nebus. Laišką išsiųsiu po trijų keturių dienų. ... “

Buvo pradžia „didžiosios“ savaitės, prieš šv. Velykas. Namuose buvo 
jaučiama artėjančių Velykų nuotaika. Lauke, saulėje džiūvo išskalbti skalbiniai. 
Sesuo kieme grėbstė žiemos šiukšles. Čia pat gaidys tvarkė savo ūkį. Po kiemą 
viską apžiūrėdamas vaikščiojo katinas. Pagrabių skardžiuose girdėjosi čiurleni-
mas paskutinių pavasario upelių. Kvepėjo pavasariu. Sesuo pamojo ranka prieiti 
arčiau. Tyliai man pašnibždėjo  „Buvau šiandie pas Levut . Nunešiau partizanams 
šv. Velykoms kiaušinių. Žinok, taip daro visi kaimo žmonės. Neša įvairų maistą. Kas 
ką gali. Juk valgyti tai reikia. Kambaryje buvo jie beveik visi. „Gediminas“ klausė, kada 
parvažiuosi  Pasakiau, kad tėvelis išvažiavo parsivežti. įvakar turbūt bus svečias. Lauk “ 
„Nemokink man s “ – pasakiau. O, kokia pasipūtus atvažiavo. Nieko, mes čia 
tave per atostogas paauklėsime. Dar paklausiau, kaip praėjai pro šunį. Šuo labai 
protingas. Tėvelis sakė, kad jis protingesnis už mūsų aktyvistą, kuris paskirtas 
brigadai. Jis bėgiojo po lauką. Kai pamatė, kad įsukau į jų keliuką, nubėgo prie 
lango, užšoko ant suolo. Tikriausiai jis pabeldė į langą, nes aš dar buvau gerokai 
toli nuo namo. Staiga išėjo Aneliutė ir liepė man eiti nebijoti. Nesulojo jis nei 
karto. Mane įsivedė į kambarį, o šuo vėl bėgiojo keliuku.

Tačiau nei šiandie, nei rytoj, nei visą savait  „Gediminas“ nesirodė. Vienur 
kitur girdėjo – šliaužioja skrebai. Prieššventinėmis dienomis jie mėgo šliaužioti po 
kaimus. Žmonės ruošėsi šventėms. Skerdė kiaules, rūkė mėsą. Tuo jie pasinaudo-
davo. Prisivalgydavo darydami kratas, nemaža ir pasivogdavo. Ne paslaptis, kad 
skrebai kratas daugiausia darydavo spintose, stalčiuose, kišenėse. Daug atvejų, 
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kad nesidrovėdami liepdavo šeimininkui įdėti į terbą kumpį ar dešrų. Žinoma, 
šeimininkas nesipriešindavo tai padaryti, kad tik neprašyti svečiai greičiau išsi-
nešdintų. ...

Prasideda didžiojo Prisikėlimo pamaldos. Meldžiasi žmonės su ašaromis 
akyse. Prašo prisikėlusį Kristų prikelti tautą. Prikelti iš didžiosios netekties ir 
nelaimių. Per pamokslą klebonas a. a. Šiukšys sveikina visus parapijos žmones 
su šv. Velykomis ir linki visiems ištvermės. Baigiasi pamaldos. Skubame namo. 
Dažno praeinančio žvilgsnis nukrypsta į buvusio valsčiaus kiemą, o greta jo ir į 
mūsų namo kiemą, kur guldydavo nušautų partizanų kūnus. Tuščia. Praeidami 
žmonės atsidūsta  „Viešpatie, saugok juos nors per šventes “ ...

Baigėsi atostogos. Ryt jau vėl išvažiuoju. Su mama dėliojame maistą, drabu-
žėlius. Atėjo „Gediminas“. Buvo labai trumpai. Paklausė, ar tikrai mėnesio pabai-
goje būsiu namuose. „Tikrai “ – atsakiau. Palinkėjau jam kuo didžiausios sėkmės. 
Iki sulapos medžiai, tada jau viskas bus gerai  „Taip  – pasakė jis. – Dabar pats 
sunkiausias metas, kol medžiai be lapų.“

Rytojaus dieną išvažiavau. Atsisveikinusi tėvelį skubėjau į mokyklą. O Dieve 
brangus  Ateina istorijos pamoka – sėdime vieni. Nieks neateina į pamoką. Ko-
dėl  Klausinėjame viens kitą. Kur mokytojas A. Eglinskas  Mes jį taip mylėjome. 
Džiaugėmės turį gerą istorijos mokytoją. Kažkas pašnabžda, kad jo jau nebebus. 
Matyt, A. Eglinskas išėjo į mišką. ...

Fizikos pamoka – laisva. Algebra, geometrija, trigonometrija. Tai mokytojo 
Limanausko pamokos. Mokytojas Limanauskas areštuotas. Už ką  Toks geras mo-
kytojas. Taip gerai žinojo dėstomus dalykus. Jam nereikėjo vadovėlio. Atsinešdavo 
dienyną, kreidą ir skriestuvą. Viskas buvo jo galvoje. Viešpatie  Už ką žiaurus 
likimas palietė šiuos žmones, geriausius mokytojus. Pavasaris. Mes sėdime ir lau-
kiame. Viena paskui kitą eina laisvos pamokos. Sėdime ir tylime. Kiekvienas su 
tuo pačiu klausimu  „Kodėl  Už ką  Visa tauta tada klausė  „Už ką “ ...
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Gyvenvietės
Romualdas inkūnas

Čia aprašyti kaimai ir viensėdžiai, 1920–1939 m. priklaus  Utenõs apskrities 
Li¹kmenų valsčiui ir 1939–1950 m. – Švenčioniÿ apskrities Saldutiškio valsčiui. Jie 
dabar yra Linkmenų ir Saldutiškio seniūnijose. Kai kurioms gyvenvietėms be oficia-
lių pavadinimų pateikti sinonimai – tarminės ar anksčiau kitaip vartotos formos. 
Kaimų lenkiška-lotyniška versija paimta iš Vilniaus vyskupijos sinodo 1744 m. 
paskelbtų parapijos gyvenviečių sąrašų (Synodus dioecesana Vilnensis ab D. Michae-
le Joanne Zienkovicz episcopo Vilnensis Anno Domini MDCCXLIV). Carinės Rusijos 
vartoti pavadinimai paimti iš Vilniaus gubernijos gyvenviečių sąrašų ( иленская
уберн я олный список населенны м ст со статистическими данными о ка -
дом поселен и   .). Kaizerinės Vokietijos vartoti pavadinimai pateikti 
iš topografinių 1 100 000 mastelio žemėlapių (R 20. Utzjany; S 20. Lyngmjany.). 
Žemėlapių įrašai pritaikyti vokiečių tarčiai  ten, kur s tariama kaip z, rašoma sz, 
kitose vietose – ß (Sūdalaukis  Szudolawkiß). Ž perteikiama sh (Žiezdrelė  Shesdrel-
ka), č – tz, š – sch, au – aw (Plaučiškės  Plawtzischki). 

Atstumai nurodyti nuo esamų ir buvusių administracinių centrų pusės kilo-
metro tikslumu, išmatuoti tiesia linija (taip pateikiama enciklopedijose). Iš Lietuvos 
valstybės istorijos archyvo paimti duomenys apie I  a. gyventojus. – I a. 
gyventojų skaičiai ir gyvenviečių statusas (užusienis, kaimas, viensėdis) pateikti 
iš oficialių surašymų.

Ištremtųjų sąrašai pateikti iš Utenos krašto enciklopedijos (Vilnius, 2001).
Keleto viensėdžių, pateiktų 1923 m. gyventojų surašinėtojų, nepavyko nusta-

tyti  Agliníškio, Aukštõjų, Bernodåvo, Mykalåvo, Pagriãužės, Paulinåvo II, Pùšaloto. 
Pastarasis nurodytas prie Saldutiškio geležinkelio stoties, visi kiti – 2 km nuo 
stoties ir 23 km nuo Utenos. Nei anksčiau, nei po Antrojo pasaulinio karo jie 
neminimi. Keista, kad visi 6 vienodai nutol  nuo Saldutiškio ir Utenos. Gal jie – 
kokio kaimo dalys

Saldutiškio seniūnija
Akmen nė ( кменина, VG 1905  287; Akmeninaj, žml. R 20, 1921), buv s 

viensėdis 2,5 km į pietus nuo Saldutiškio, prie A¤seto ežero. 1903 m. Christiničiaus 
užusienyje buvo 9 gyventojai su 10,75 dešimtinės žemės. Gyventojų surašymo 1923, 
1959, 1970 ir 1989 m. Akmenynė nenurodoma. Tik 1979 m. įrašyti 2, 2001 m. – 
1 gyventojas, 2011 m. gyventojų neliko.

Akmen škės ( кмени ки, VG 1905  287; Akmenischki, žml. S 20), kaimas 
8 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 5,5 km į pietryčius nuo Taurågnų. 1865 m. 
kaime gyveno Pranciškaus Gurkšnio, Juozapo Ivanausko, Gabrieliaus Leleivos, 
Gabrieliaus Lušo, Kazimiero Strakšio šeimos, kampininkų Andriaus Grašio, Juo-
zapo Strakšio, pusininko Teodoro Strolios šeimos (iš viso 42 gyventojai). 1903 m. 
buvo 63 gyventojai ir 100,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 15 ūkių su 63 gyven-
tojais. 1959 m. buvo 39, 1970 m. – 27, 1979 m. – 9, 1989 m. – 13, 2001 m. – 7, 
2011 m. – 3 gyventojai.
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Akmeniškės.
Broniaus liogerio ir 
Karolio liogerio 
nuotraukos

Antakalnis

Antakalnis
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Alsuod lė  Alsodºla ( лсодзе, VG 1905  287), buv s viensėdis 4,5 km į 
pietus nuo Saldutiškio, prie Alsuodėlės upės. 1903 m. užusienyje buvo 2 gyven-
tojai ir 1 dešimtinė žemės, 1923 m. viensėdyje – 1 ūkis su 5 gyventojais. 1942 m. 
neminima.

Ant kalnis  Vílnakiškė ( илнаки ки, 1865; нтоколь, VG 1905  287; Antokol, 
žml. R 20, 1921), kaimas 1,5 km į pietryčius nuo Saldutiškio. 1853 m. gyveno 
Benedikto Bražėno šeima ir 4 samdiniai (9 gyventojai), 1865 m. – Ignoto Dičiaus, 
Marcelės Ryliškienės, Jono Ryliškio ir Ignoto Urbono šeimos (15). 1903 m. buvo 
30 gyventojų ir 59,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 6 ūkiai su 23 gyventojais. 

 Krasnojarsko kraštą 1948–1956 m. buvo ištremta Marcelės Buivydienės 
šeima (4), 1948 m. – Antanas Ryliškis, 1948–1957 m. – Agota Ryliškienė. UKE  
314, 316, 325, 326.

1959 m. buvo 50, 1970 m. – 31, 1979 m. – 19, 1989 m. – 12, 2001 m. – 10, 
2011 m. – 9 gyventojai.

Ant lamėstė (Anto omie ie, Syn 1744  83; нтоломестье, VG 1905  287; 
Antolomjeßtje, žml. R 20, 1921), kaimas 1 km į šiaur  nuo Saldutiškio, prie Lam¸sto 
ežero. Pagal 1731 m. Kùktiškių dvaro inventorių kaimui priklausė 10 valakų že-
mės, buvo 5 pirkios. Pagal 1793 m. Kuktiškių rakto gyventojų mokesčių mokėtojų 
sąrašą kaime gyveno Jurgio Bartoševičiaus, Jurgio Didžpetrio, Jono Gratkausko, 
Baltramiejaus Karklinio, Kazimiero Rukšėno, Motiejaus Strolios, Motiejaus Štaro, 
Andriejaus Trinkūno ir Lauryno Žiemio šeimos. Be jų, 1795 m. minimos dar 
kampininkų Tomo Didžpetrio, Jurgio Maciulevičiaus, Stanislovo Sakano, Simono 
Trinkūno ir Petro Žagaro šeimos bei 19 tarnų (iš viso 94 gyventojai). 1811 m. 
kaime nėra Bartoševičiaus, Karklinio, Maciulevičiaus šeimų, atsirado Jono ir 
Motiejaus Didžiapetrių šeimos. 1865 m. nėra Štaro, Trinkūno ir Žagaro šeimų, 
atsirado Kazimiero ir Pranciškaus Deveikių, Juozapo Granickio, Jono Jauniškio, 
Justino Klimašausko, brolių Juozapo ir Mykolo Prūsų, Jono Škleniko šeimos (iš 
viso 65 gyventojai). 

1865 m. minimas ir Antalamėstės dvaras (dvarininkas ван р ечковский) 
su 15 gyventojų, 1903 m. – 16 gyventojų ir 184 dešimtinės žemės (dvarininko 
раковскаго). Krakovskiui priklausė ir vandens malūnas prie Kemešos upelio (7 gy-

ventojai, 31,5 dešimtinės žemės). Išskiriamas viensėdis su Didžiapetrio 5 asmenų 
šeima ir 63 dešimtinėmis žemės.

Kaime 1903 m. buvo 171 gyventojas ir 191 dešimtinė žemės. Tuo metu An-
tano Klimašausko name veikė daraktorinė mokykla. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
veikė pradinė mokykla, mokytojas Antanas Ramanauskas (1945–1948 m. Saldutiškio 
progimnazijos mokytojas). 1923 m. buvo 24 ūkiai su 123 gyventojais.

 Irkutsko sritį 1949–1955 m. buvo ištremtas Robertas Cijūnėlis, 1949 m. – 
Antanas Klimašauskas, 1949–1958 m. – Kazio Ryliškio šeima (7).  Krasnojarsko 
kraštą 1951–1958 m. ištremta Emilija Sudnienė, 1952–1958 m. – Vlado Sudniaus 
šeima (3). UKE  316, 327, 345, 349.

1959 m. buvo 84, 1970 m. – 65, 1979 m. – 46, 1989 ir 2001 m. – po 30, 
2011 m. – 26 gyventojai.

Antanavâ ( нтоново, VG 1905  288; Antonowo, žml. R 20, 1921), buv s 
viensėdis 4 km į pietus nuo Saldutiškio, prie Aiseto ežero. 1903 m. užusienyje 
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buvo 3 gyventojai ir 10 dešimtinių žemės, 1942 m. viensėdyje – 8 gyventojai  
Adelė Leleivienė ir Antano Deveikio šeima. Vėlesniuose surašymuose Antanava 
neminima.

Apvynijâ ( пвин я, VG 1905  289; Afinino, Ofefine, žml. S 20), buv s kaimas 
6 km į šiaur  nuo Saldutiškio, 6 km į pietus nuo Tauragnų. Jame 1840 m. gyveno 
Antano, Jono, Juozapo ir Pranciškaus Šimkūnų šeimos (24), priklausė Kìmešio 
dvarui. 1865 m. dar gyveno kampininko Vaclovo Aleknos šeima. 1903 m. buvo 
42 gyventojai ir 60 dešimtinių žemės, 1923 m. viensėdyje – 5 ūkiai su 34 gyven-
tojais. 1959 m. kaime buvo 19, 1970 m. – 9, 1979 m. – 3, 1989 – 2 gyventojai, 
2001 m. gyventojų neliko.

Asiūkl nė (Atschukliniß, žml. R 20, 1921), buv s viensėdis, kaimas 2,5 km į 
šiaur  nuo Saldutiškio. 1923 m. viensėdyje buvo 2 ūkiai su 8 gyventojais. 1959 m. 
kaime buvo 3, 1970 – 1 gyventojas. 1979 m. gyventojų neliko.

Až prūdis ( упрудзе, VG 1905  287; Udipurwi , žml. R 20, 1921), kaimas 
3 km į pietvakarius nuo Saldutiškio, prie Vyžintos upės. 1903 m. Maknio pali-
varke buvo 6 gyventojai ir 60 dešimtinių žemės, 1923 m. viensėdyje – 2 ūkiai 
su 8 gyventojais. 1959 m. kaime buvo 8, 1970 m. – 9, 1979 m. – 11, 1989 – 8, 
2001 m. – 4, 2011 m. – 6 gyventojai.

Bendr vė ( индрово, VG 1905  288; Bindrowo, žml. S 20), kaimas 4,5 km į 
pietryčius nuo Saldutiškio. 1865 m. užusienyje gyveno Juozapo ir Mataušo Kripickių, 
Mykolo Lopetos ir Vincento Pyragio šeimos (21). 1903 m. buvo 2 užusieniai  vienas 
Pyragio su 6 gyventojais ir 11 dešimtinių žemės, kitas – Kelerio (prie Žiezdrìlės 
ežero) su 16 gyventojų ir 10,5 dešimtinės žemės. 1923 m. viensėdyje 5 ūkiuose 
buvo 24 gyventojai. 1927 m. prie Bendrovės prijungta Šùbiškių dvaro ir Palisė-
dų viensėdžio 4 sklypai žemės. 1984 m. Bendrovė iš Ignalinos rajono Linkmenų 
apylinkės perduota Saldutiškio apylinkei. 1959 m. kaime buvo 13, 1970 m. – 11, 
1979 m. – 8, 1989 – 4, 2001 ir 2011 m. – po 5 gyventojus.

Deg tinės ( егути ки, VG 1905  288; Degutischki, žml. S 20), kaimas 7 km 
į rytus nuo Saldutiškio, 2,5 km į pietvakarius nuo Kirde¤kių. 1965 m. užusienyje 

Degutinės
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buvo 7, 1903 m. – 9 gyventojai ir 30 dešimtinių žemės, 1923 m. viensėdyje – 
1 ūkis su 15 gyventojų. 1959 m. kaime buvo 8, 1970 m. – 12, 1979 ir 1989 – po 
4, 2001 m. – 3, 2011 m. – 4 gyventojai.

Di niškės ( ырни ки, VG 1905  288; Gurnischki, žml. R 20, 1921), kaimas 
4 km į šiaur  nuo Saldutiškio. 1865 m. užusienyje gyveno šios šeimos  Mataušo 
Naviko, Juozapo Sudniaus, Juozapo Zigmantavičiaus, darbininko Justino Maciu-
levičiaus, kampininkų Justino Gurklio, Jono Jurgelevičiaus ir Antano Trimonio, 
pusininko Lauryno Guobio (iš viso 33 gyventojai). 1903 m. kaime buvo 24 gyven-
tojai ir 91,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 5 ūkiai su 34 gyventojais. 1959 m. buvo 
24, 1970 m. – 22, 1979 m. – 13, 1989 – 3, 2001 m. – 11, 2011 m. – 8 gyventojai.

Dr biškis (Dr bi zki, Syn 1744  83, раби ки, VG 1905  288; Drabischki, žml. 
S 20), kaimas 3,5 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio. Dróbiškyje I  a. pradžioje 
gyveno laisvi žmonės. Minimi Miknevičius, Narkūnas, 1865 m. – Belevska, Bikelis. 
1903 m. prie Lamėsto ežero kaime buvo 18 gyventojų ir 10,5 dešimtinės žemės 
bei Dróbiškio (arba Prūsokiškio) viensėdyje – 6 gyventojai ir 1 dešimtinė žemės. 
1923 m. nurodyti 2 viensėdžiai  Pirmajame – 1 ūkis su 6 gyventojais, Antrajame – 
3 ūkiai su 13 gyventojų. 1959 m. kaime buvo 66, 1970 m. – 51, 1979 m. – 35, 
1989 m. – 21, 2001 m. – 16, 2011 m. – 8 gyventojai.

Gaivìniai ( айвени, VG 1905  288; Gaywani, žml. S 20), kaimas 6 km į 
šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 5 km į šiaurės vakarus nuo Kirdeikių. I  a. pr. 
kaime gyveno Gabrieliaus Balčiūno, Jokūbo Kanapienio, Andriejaus Panelio, Kazi-
miero ir Motiejaus Šimkūnų šeimos. 1831 m. Viktoras Šimkūnas paimtas į rekrutus. 
1865 m. gyveno Liudviko Biveinio, Antano Gurkšnio, Mykolo Gėgio, Mykolo ir 
Petro Jurkų, Antano Kanapienio, Adomo ir Baltramiejaus Leleivų, Ksavero Panelio, 
Kazimiero Sakalio, Jokūbo Valiulio, Danieliaus Valentinavičiaus šeimos, kampinin-
kų Antano Juodžio, Justino Kiškio ir Juozapo Naviko šeimos (iš viso 64 gyven-
tojai). 1903 m. buvo 120 gyventojų ir 185 dešimtinės žemės, 1923 m. – 20 ūkių 
su 96 gyventojais.  Krasnojarsko kraštą 1951–1958 m. buvo ištremta Marijonos 
Kraujelienės šeima (3) UKE  328 . 1959 m. buvo 82, 1970 m. – 66, 1979 m. – 28, 
1989 m. – 16, 2001 m. – 14, 2011 m. – 8 gyventojai.

Drobiškis
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Gaiveniai

Gatakiemis

Gatakiemis
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G takiemis (Gadakieme, Syn 1744  83, , VG 1905  288; Gatakieme, 
žml. R 20, 1921), kaimas 4 km į pietus nuo Saldutiškio, prie Aiseto ežero. VIII a. 
pabaigoje Gåtakiemyje gyveno Ryliškių, Stundžių, Šimkūnų šeimos. Martynas Stun-
džia 1822 m. paimtas į rekrutus, jo brolis Vincas paliktas Prūsokiškių palivarke. 
1833 m. dvarininkui Ivanui Chriciničiui parduotos valstiečių šeimos  Silvestro 
Čipinio, Lauryno Ryliškio, Stanislovo Stundžios, Jono Šimkūno, Mykolo Tutino ir 
Gaurylo Žiezdrio. 1834 m. buvo 53, 1865 m. – 46 gyventojai  Antano, Jono, Juo-
zapo ir Kazimiero Čipinių, Benedikto Deveikio, Justino Kielos, Juozapo Šinkūno, 
Jurgio ir Motiejaus Tutinų, Justino ir Vincento Žiezdrių šeimos. 1903 m. kaime 
buvo 70 gyventojų ir 120 dešimtinių žemės, 1923 m. – 11 ūkių su 67 gyventojais. 
1927 m. prie Gatakiemio prijungta Gatkiškio (Zacišės) dvaro 10 sklypų žemės. 

1945–1953 m. veikė pradinė mokykla.  Irkutsko sritį 1949–1958 m. buvo 
ištremta Alžbietos Čipinienės šeima (3), 1949–1956 m. – Juozas Deveikis.  Kras-
nojarsko kraštą 1951–1958 m. ištremta Teklės Šimkūnienės šeima (3) UKE  316, 
352 . 1959 m. buvo 59, 1970 m. – 42, 1979 m. – 18, 1989 m. – 12, 2001 m. – 6, 
2011 m. – 3 gyventojai.

Gatkiškis  Zacišė ( ати е, VG 1905  288; Satzische, žml. R 20, 1921), buv s 
dvaras 3,5 km į pietus nuo Saldutiškio, prie Aiseto ežero. 1903 m. Christiničiaus 
užusienyje buvo 7 gyventojai ir 300 dešimtinių žemės. 1923 m. viensėdyje buvo 
1 ūkis su 12 gyventojų. 1927 m. dvaro žemė išdalinta Gatakiemio, Paalsuodės I 
ir Ščiùrio kaimams.

G niakalnis ( енскальнис , VG 1905  288; Ginekalniß, žml. S 20), kaimas 
2 km į rytus nuo Saldutiškio, prie Lamėsto ežero. 1811 m. užusienyje gyveno 
16 laisvų žmonių. 1841 m. į rekrutus paimtas Kristupas Ryliškis, 1850 m. – An-
tanas Ryliškis. 1903 m. buvo 42 gyventojai ir 59,5 dešimtinės žemės, 1923 m. 
kaime – 5 ūkiai su 27 gyventojais. 1959 ir 1970 m. buvo po 30, 1979 m. – 27, 
1989 m. – 20, 2001 m. – 19, 2011 m. – 9 gyventojai.

Ginait škis  Gineitiškis ( инейти ки, VG 1905  288; Gajnatschischki, žml. 
S 20), buv s kaimas 10 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 1,5 km į šiaur  nuo 
Kirdeikių, prie Pakaso ežero. 1903 m. užusienyje buvo 17 gyventojų ir 57 dešim-
tinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 4 ūkiai su 25 gyventojais. 1959 m. minimas 
Ginaitiškio kaimas Kirdeikių apylinkėje, 1972 m. Saldutiškio apylinkėje jo jau  
nėra.

nd bakiai ( ндубаки, VG 1905  288; Indubaki, žml. S 20), kaimas 4 km į 
šiaurės rytus nuo Saldutiškio, prie Kemešio ežero. 1811 m. Indubakiuose gyveno 
Mykolo Bulikos, Jurgio ir Stepono Leleivų, Stanislovo Petkūno, Martyno Pumpučio 
ir Jurgio Šalčiūno šeimos. 1865 m. gyveno Juozapo ir Viktoro Balčiūnų, Antano 
Bileišio, Andriejaus Deveikio, Pranciškaus Klimavičiaus, Antano, Juozapo ir Vincento 
Leleivų, Justino Maknio, Juozapo Naviko, Kazimiero Rukšėno, Liudviko Šalčiūno, 
Justino Šimkūno šeimos, kampininkų Vinco Sidorovičiaus ir Kristupo Umbraso, 
pusininko Rastenio šeimos (iš viso 72 gyventojai). 1903 m. buvo 103 gyventojai 
ir 200 dešimtinių žemės, 1923 m. – 20 ūkių su 93 gyventojais. 

 Krasnojarsko kraštą 1948–1957 m. buvo ištremta Mato Bilaišio (3), Antano 
Klimavičiaus (8) šeimos, 1951–1960 m. – Jono Šalčiūno šeima (7) UKE  312, 327, 
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350 . 1959 m. buvo 67, 1970 m. – 73, 1979 m. – 40, 1989 m. – 23, 2001 m. – 15, 
2011 m. – 13 gyventojų.

Kal tiškė ( алети ки, VG 1905  289; Kaltschischki, žml. S 20), kaimas 8,5 km 
į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 2 km į šiaurės vakarus nuo Kirdeikių. 1865 m. 
užusienyje gyveno brolių Antano ir Juozapo Rukšėnų šeimos (16), 1903 m. buvo 
20 gyventojų ir 56 dešimtinės žemės, 1923 m. kaime – 5 ūkiai su 27 gyventojais. 
1959 m. buvo 25, 1970 m. – 21, 1979 m. – 12, 1989 ir 2001 m. – po 7, 2011 m. – 
3 gyventojai.

Katin škė ( атени ки, VG 1905  289; Katekischki, žml. S 20), kaimas 5,5 km 
į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 3 km į pietvakarius nuo Kirdeikių. 1800 m. iš 
kaimo pabėgo Pranciškus Varžinskis, 1801 m. iš Kirdeikių atsikėlė Gabrielius Jacke-
vičius, į Kirdeikius išvyko Mykolas Sadovskis. 1809 m. į rekrutus paimtas Mykolas 
Aškinis. 1903 m. buvo 50 gyventojų ir 103 dešimtinės žemės, 1923 m. – 9 ūkiai 
su 65 gyventojais. 1959 m. buvo 71, 1970 m. – 33, 1979 m. – 23, 1989 m. – 8, 
2001 m. – 7, 2011 m. – 1 gyventojas.

Katin škė  Katiníškis ( атени ки, VG 1905  289; Katjenischki, žml. S 20), 
viensėdis 3 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, prie Kemešio ežero. 1903 m. užu-
sienyje buvo 14 gyventojų ir 14 dešimtinių žemės, 1923 m. viensėdyje – 3 ūkiai 
su 16 gyventojų. 1959 m. buvo 16, 1970 m. – 17, 1979 ir 1989 m. – po 11, 
2001 m. – 6, 2011 m. – 8 gyventojai.

Kemeš s (Kiemie z, Syn 1744  83, еме и, VG 1905  289; Dyrnischki, žml. 
S 20), kaimas 4,5 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, prie Kemešio ežero. 1865 m. 
gyveno Viktorijos Deveikienės, Vinco Lašinsko, Juozapo Matijošiaus, Justino Šim-
kūno, Vinco Ustino šeimos (iš viso 37 gyventojai). 1903 m. buvo 30 gyventojų ir 
158 dešimtinės žemės, 1923 m. – 13 ūkių su 63 gyventojais. 

 Irkutsko sritį 1948–1957 m. buvo ištremta Igno Gimžausko šeima (5), 
1951–1957 m. – Valerija Gimžauskienė su sūnumi. UKE  319, 320.

1959 m. buvo 42, 1970 m. – 44, 1979 m. – 31, 1989 m. – 17, 2001 m. – 15, 
2011 m. – 11 gyventojų.

Kemešys
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Kiaunel škis ( евнали ки, VG 1905  289; Kewnelischki, žml. S 20), buv s 
viensėdis 6 km į pietryčius nuo Saldutiškio, prie Kiaunõs upės. 1903 m. Drozdovs-
kio užusienyje buvo 5 gyventojai ir 171 dešimtinė žemės, 1923 m. viensėdyje – 
4 ūkiai su 23 gyventojais. 1959 m. buvo 7, 1970, 1979, 1989 m. – po 2 gyventojus, 
2001 m. gyventojų neliko.

Kirde kiai (Kirdeykie, Syn 1744  82, ирдейки, VG 1905  289; Kirdejki, žml. 
S 20), kaimas 9 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 6,5 km į šiaur  nuo Link-
menų, prie Pakaso ežero. Linkmenų dvaro inventoriuje Kirdeikiai minimi nuo 
1554 m. Tada buvo 29 kiemai, turėj  po valaką žemės. 1732 m. buvo 10 kiemų, 
1765 m. – 20, 1811 m. – 18  Jurgio Antanavičiaus, Juozapo Bulikos, Jono ir Juozapo 
Gimžauskų, Mykolo Kalininskio, Motiejaus Kindurio, Stanislovo ir Tomo Maciu-
lių, Mato ir Mykolo Oškinių, Andriejaus, Kazimiero, Mykolo, Motiejaus, Petro ir 

Kirdeikiai

Kirdeikių bažnyčia
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Stanislovo Paukščių, Adomo Rastenio ir Stanislovo Šalnos šeimos. 1866 m. kaime 
buvo 34 kiemai ir 241 gyventojas. Jame 1845 m. gimė kunigas, poetas Silvestras 
Gimžauskas. Jo name 1897 m. buvo įkurta dviklasė pradinė mokykla. Kirdei-
kiuose 1903 m. buvo 323 gyventojai ir 624 dešimtinės žemės. 1920 m. pradėjo 
veikti 4 skyrių pradžios mokykla privačiuose namuose, 1928 m. pastatyta nauja 
mokykla. 1923 m. buvo 47 ūkiai su 322 gyventojais. 1927 m. pastatyta medinė 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. 1934 m. įkurta biblioteka.

1942 m. buvo 67 ūkiai su 365 gyventojais  Antano ir Vlado Aškinių, Leo-
kadijos Barinsiokaitės, Kunigundos Biliūnienės, Antano ir Vinco Bulkų, Teklės 
Čestovičienės, Juozo ir Vlado Dieninių, Balio ir Kajetono Druteikų, Vlado Gaižučio, 
Justo Garbausko, Anupro, Jono, Justino, Kazių, Silvos ir Vinco Gimžauskų, Juozo 
Jurgelevičiaus, Justo Kaminsko, Petro Karnicko, Antano, Jono ir Juozo Kinderių, 
Adelės Kliukaitės, Antano Kovarsko, Vinco Laurinavičiaus, Petro Liutkaus, Antano, 
Cecilijos, Jono, Kazio, Valento, Veronikų ir Vinco Mačiulių, Jono ir Juozo Mece-
lių, Algirdo, Anupro, Edvardo, Elžbietos, 6 Jonų, 2 Juozų, Justo, Kazio, Mykolo, 
Veronikos ir Vlado Paukščių, Augenijos, Jonų, Justo, Kazio, Liudo, Mykolo, Pranų 
ir Vinco Rastenių, Kazio Raškausko, Juozo Ringelevičiaus, Teofilės Stundžaitės, 
Kazio Šiliniko, Juozo Trimonio, Julijos Vaickurienės, Apolonijos Valiulytės ir Petro 
Vinčiūno šeimos.

Kirdeikiai 1950–1963 m. buvo apylinkės centras. Parapijos namuose 1957 m. 
įkurti kultūros namai. 1960 m. įkurtas felčerių ir akušerių punktas. 1945–1958 m. 
veikė septynmetė, 1958–1993 m. – vidurinė, 1993–1998 m. – pagrindinė mokykla. 
Liko tik pradinė mokykla – Saldutiškio mokyklos skyrius. Veikia paštas, medicinos 
punktas, krašto muziejus.

1959 m. Kirdeikiuose buvo 322, 1970 m. – 328, 1979 m. – 334, 1989 m. – 
278, 2001 m. – 248, 2011 m. – 200 gyventojų.

Klev škis ( леви ки, VG 1905  289; Klemenischki, žml. S 20), buv s vien-
sėdis 5,5 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 4,5 km į vakarus nuo Kirdeikių. 
1865 m. gyveno Pranciškaus Guobio ir kampininko Justino Maciulevičiaus šeimos 
(10), 1903 m. buvo 5 gyventojai ir 0,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 2 ūkiai su 
14 gyventojų. 1959 m. buvo 6, 1970 m. – 9, 1979 m. – 4, 1989 m. – 2, 2001 m. – 
1 gyventojas, 2011 m. gyventojų neliko.

Kul niai ( улени ки, VG 1905  289; Gintanischki, žml. S 20), viensėdis 
10 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 2,5 km į pietryčius nuo Kirdeikių, prie 
Ūkojo ežero. 1903 m. užusienyje buvo 20 gyventojų ir 46,5 dešimtinės žemės, 
1923 m. viensėdyje – 4 ūkiai su 27 gyventojais. 1959 m. buvo 15, 1970 m. – 11, 
1979 m. – 8, 1989 m. – 7, 2001 m. – 6, 2011 m. – 3 gyventojai.

Lam stas ( me tgalis, Syn 1744  83; оместа, VG 1905  289; Lowmjeßtje, 
žml. S 20), kaimas 3 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, prie Lamėsto ežero. 
VIII a. pab. gyveno Jurgio ir Tomo Dailydžių, Tado Geivėlio, Jono, Petro ir 

Stanislovo Kaušylų, Baltramiejaus Lašinsko šeimos (39). 1903 m. kaime buvo 
92 gyventojai ir 247,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 19 ūkių su 108 gyventojais. 

 Irkutsko sritį 1949–1958 m. ištremta Vlado Rukšėno šeima (6), 1945–1958 m. – 
Michalina Rukšienė. UKE  345.
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1959 m. buvo 74, 1970 m. – 72, 1979 m. – 31, 1989 m. – 13, 2001 m. – 11, 
2011 m. – 6 gyventojai.

Medin škis ( едино -е, VG 1905  289; Medinischki, žml. S 20), viensėdis 
8 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 4,5 km į šiaurės vakarus nuo Kirdeikių. 
1865 m. užusienyje gyveno Jono ir Jurgio Mizeikių šeimos (iš viso 12 gyventojų). 
1903 m. buvo 12 gyventojų ir 46 dešimtinės žemės, 1923 m. – 2 ūkiai su 12 gy-
ventojų. 1959 m. buvo 15, 1970 m. – 22, 1979 m. – 15, 1989 m. – 9, 2001 m. – 8, 
2011 m. – 12 gyventojų.

Mine škiemis (Miney z ny, Syn 1744  82, иней аны, VG 1905  289; Me-
lejschany, žml. S 20), kaimas 8 km į rytus nuo Saldutiškio, 3 km į pietus nuo 
Kirdeikių. VIII a. pab. minimos baudžiauninkų šeimos  Kazimiero Aškinio, Kris-
tupo Bikaus, Gabrieliaus ir Simono Blažių, Kristupo Brukštaus, Juozapo Bulikos, 
Tomo Dieninio, Kristupo Jakučio, Motiejaus Kindurio, Mykolo ir Motiejaus Kirkų, 

Kuliniai

Mediniškis
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Mineiškiemis

Paalsuodė

Paalsuodė
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Andriejaus, Kristupo ir Simono Kliukų, Kazimiero Maciulio ir Jono Ringevičiaus (iš 
viso 119 gyventojų). 1807 m. į rekrutus buvo paimti Jokūbas Aškinis ir Jonas Kirka, 
1840 m. – Stanislovas Rastenis. 1828 m. pabėgo Petras Kliukas. 1903 m. kaime buvo 
215 gyventojų ir 413,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 43 ūkiai su 266 gyventojais. 

1922 m. įkurta pradinė mokykla A. Vaitkevičiaus namuose, 1958–1970 m. veikė 
Jono Luniaus namuose. 1958–1960 m. mokytojas Jonas Samuolis, 1960–1970 m. – 
Vanda Kiliukienė (Skersinytė).

 Permės sritį 1945–1959 m. buvo ištremta Mikalinos Ringelevičienės šeima 
(4), į Krasnojarsko kraštą 1948–1957 m. – Vinco Blažio (6) ir Jono Vaitkevičiaus 
(6) šeimos. UKE  313, 345, 355.  1959 m. buvo 210, 1970 m. – 167, 1979 m. – 114, 
1989 m. – 52, 2001 m. – 44, 2011 m. – 13 gyventojų.

P alsuodė  Pãlsuodė I ( олсодзе, VG 1905  290; Poboltze, žml. R 20, 1921), 
kaimas 4,5 km į pietus nuo Saldutiškio, prie Alsuodžio ežero ir Alsuodėlės upės. 
VIII– I  a. minima tik viena Palsuodė. 1795 m. joje gyveno Andriejaus Ryliškio 

ir Jono Dičiaus šeimos. 1796 m. atsikėlė Antano ir Motiejaus Šimkūnų šeimos, 
1800 m. atvyko pusininkas Baltramiejus Trinkūnas. 1811 m. minimas kampininkas 
Baltramiejus Pumputis. 1817 m. teismas paleido iš baudžiavos brolių Antano ir 
Vinco Valiulevičių šeimas (14). 1858 m. Valiulevičiai vadinami Valiuliais. Tada 
užusienyje gyveno Antano Valiulio ir jo sūnų Anupro, Kajetono bei Kazimiero 
šeimos, Antano brolis dvasininkas Vincas. 1865 m. gyveno brolių Mykolo ir Teo-
filiaus Dičių, Mykolo Kivėno, Jerofejaus Lugevičiaus, Daratos Peliučienės, Barboros 
Vijeikienės, Andriejaus Zitikio šeimos (22). 1903 m. Vaniukevičiaus nausėdijoje 
buvo 6 gyventojai ir 5,2 dešimtinės žemės, 1923 m. kaime – 16 ūkių su 75 gy-
ventojais. 1959 m. viensėdyje buvo 34, 1970 m. – 36 gyventojai. 1979 ir 1989 m. 
surašymuose abiejų Paalsuodžių duomenys subendrinti (69 ir 39 gyventojai). 
2001 m. kaime buvo 12, 2011 m. – 15 gyventojų.

P alsuodė  Pãlsuodė II ( олсодзе, VG 1905  290), kaimas 6 km į pie-
tus nuo Saldutiškio, prie Alsuodėlės upės. 1903 m. viename viensėdyje buvo 
2 gyventojai ir 1 dešimtinė žemės, kitame – Trečioko viensėdyje – 6 gyventojai 
ir 10,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 2 ūkiai su 15 gyventojų. 1959 m. buvo 45, 
1970 m. – 47 gyventojai, 2001 m. kaime – 17, 2011 m. – 9 gyventojai.

P isetė  Påaisetė I, ( о йсята, VG 1905  290; Szyndutischki, žml. R 20, 
1921), kaimas 3 km į pietryčius nuo Saldutiškio, prie Aiseto ežero ir Aisetos upės. 
Paisetė 1834 m. minima kaip Sundutiškio palivarko užusienis. 1903 m. kaime 
buvo 76 gyventojai ir 12 dešimtinių žemės, Rudinskio viensėdyje – 10 gyventojų 
ir 200 dešimtinių žemės, 1923 m. kaime – 5 ūkiai su 41 gyventoju. 1959 m. buvo 
76, 1970 m. – 50, 1979 m. – 23, 1989 ir 2001 m. – po 10, 2011 m. – 9 gyventojai.

P isetė  Påaisetė II, ( о йсята, VG 1905  290; Poejßiaty, žml. R 20, 1921), 
kaimas 5 km į pietvakarius nuo Saldutiškio, prie Aiseto ežero. Minima 1731 m. 
Kuktiškių dvaro inventoriuje. 1865 m. užusienyje gyveno Nikodemo Kovalevskio, 
Antano, Jokūbo ir Justino Ulčickų, Daratos ir Pranciškos Trinkūnienių, brolių 
Viktoro ir Vinco Galgatavičių, Vinco Čigrevskio šeimos (34). 1903 m. išskirti 
3 užusieniai  Jaloveckio su 5 gyventojais ir 10,2 dešimtinės žemės, Kelerio – 19 ir 
31 bei Ulčickų – 13 ir 86 (iš viso 37 gyventojai ir 127,2 dešimtinės žemės). 1923 m. 
kaime buvo 4 ūkiai su 27 gyventojais, 1959 m. – 46, 1970 m. – 19, 1979 m. – 4, 
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1989 m. – 5 gyventojai, 2001 m. gyventojų neliko. Molėtų rajono Sugi¹čių apy-
linkės Paisetė (oficialiai – Paeisetė) 1984 m. buvo perduota Saldutiškio apylinkei.

P juodenė ( о оденис , VG 1905  290; Pojudiniß, žml. S 20), kaimas 3 km į 
pietryčius nuo Saldutiškio, prie Juodenio ežero. 1865 m. užusienyje gyveno Pran-
ciškaus Černiausko, Jokūbo, Pranciškaus ir Vinco Ryliškių šeimos. 1903 m. buvo 
32 gyventojai ir 32,5 dešimtinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 2 ūkiai su 15 gyven-
tojų. 1959 m. kaime buvo 8, 1970 m. – 5, 1979 m. – 3, 1989 m. ir 2001 m. – po 
2, 2011 m. – 4 gyventojai.

Pastov škis (Vw Kewnelischki, žml. S 20), buv s viensėdis 5 km į pietus 
nuo Saldutiškio. 1923 m. buvo 1 ūkis su 5 gyventojais, 1959 m. – 1, 1970 m. – 6, 
1979 ir 1989 m. – po 1 gyventoją, 2001 m. gyventojų neliko.

Pašark  ( о арка, VG 1905  290), buv s viensėdis 3,5 km į šiaur  nuo 
Saldutiškio. 1903 m. kaime buvo 7 gyventojai ir 7 dešimtinės žemės, 1923 m. 
viensėdyje – 1 ūkis su 8 gyventojais. Pašarkė po 1959 m. neminima.

Pavyžint s ( ов инцы arba усенис , VG 1905  290; Powjeshentzy, žml. 
R 20, 1921), buv s kaimas 2 km į pietvakarius nuo Saldutiškio, prie Vyžintõs 

Paisetė I

Paisetė II
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upės. 1903 m. užusienyje buvo 5 gyventojai ir 3 dešimtinės žemės, 1923 m. 
viensėdyje – 3 ūkiai su 19 gyventojų. 1959 m. kaime buvo 16, 1970 m. – 10, 
1979 m. – 1 gyventojas. 1989 m. gyventojų neliko.

Petkūn škis (Pietkuni zki, Syn 1744  83, еткуни ки, VG 1905  289; Petku-
nischki, žml. S 20), kaimas 7,5 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 3 km į šiaurės 
vakarus nuo Kirdeikių. 1858 m. gyveno Baltramiejaus Čeberako ir Kazimiero 
Veikučio šeimos (11), 1865 m. – bajoro Ferdinando Bialockio šeima ir 6 tarnai. 
1903 m. dvare buvo 62 gyventojai ir 307 dešimtinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 
3 ūkiai su 28 gyventojais. 

 Irkutsko sritį 1949–1958 m. buvo ištremta Juozo Maželio šeima (3), į 
Krasnojarsko kraštą 1951–1958 m. – Juliaus ir Mato Kraujalių šeimos (8). UKE  
328, 334.

1959 m. kaime buvo 19, 1970 m. – 12, 1979 m. – 11, 1989 m. – 2, 2001 m. – 
3, 2011 m. – 1 gyventojas.

Pajuodenė

Petkūniškis
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Pla čiškės (Plauci zki, Syn 1744  83, ляути ки, VG 1905  289; Plawtzischki, 
žml. S 20), kaimas 4,5 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 4 km į vakarus nuo 
Kirdeikių. 1795 m. gyveno Martyno Bikaus, Juozapo Jurkos, Kazimiero Kaušylos, 
Tomo Nasevičiaus, brolių Jono, Jurgio ir Mykolo Vedrickų šeimos, kampininkų 
Adomo Eismanto, Gabrieliaus Grašio, Kristupo ir Stanislovo Jurkų, Jono Klimašaus-
ko šeimos (40). 1834 m. minimos Mortos Dudėnienės ir Marijonos Nosevičienės 
šeimos, 1865 m. gyveno Kajetono Beliukevičiaus, Justino Bikaus, brolių Benedikto 
ir Dominiko Maciulevičių, Valerijono Padlecko, Antano Pumpučio ir jo sūnaus 
Kazimiero, Juozapo Stachausko, Mykolo Šimkūno, Justino Vaitkevičiaus, Adomo, 
Justino, Stanislovo ir jo sūnaus Kazimiero Vedrickų šeimos (49). 1903 m. kaime 
buvo 104 gyventojai ir 131,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 20 ūkių su 117 gyventojų. 

1920 m. įkurta pradinė mokykla, vėliau keletą metų neveikė. 1931 m. moky-
tojavo Paulius Veteikis, nuo 1944 m. – Justas Garbėnas, nuo 1948 m. – Gertrūda 
Paukštytė. Mokykla veikė iki 1974 m.

 Irkutsko sritį 1949–1958 m. buvo ištremta Teklė Bikutė, 1949–1954 m. – 
Veronika Gimžauskienė. UKE  312, 320.  

1959 m. kaime buvo 87, 1970 m. – 64, 1979 m. – 66, 1989 m. – 61, 2001 m. – 
48, 2011 m. – 20 gyventojų.

Plaučiškės

Plaučiškės
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Pliaušk tės ( ляу кеты, VG 1905  289; Pljauschkety, žml. S 20), buv s 
viensėdis 4,5 km į pietus nuo Saldutiškio. 1903 m. Čepulio užusienyje buvo 
12 gyventojų ir 48,5 dešimtinės žemės, 1923 m. kaime – 6 ūkiai su 32 gyventojais. 
1959 m. viensėdyje buvo 27, 1970 m. – 11, 1979 m. – 6, 1989 m. – 4 gyventojai, 
2001 m. gyventojų neliko.

Prūs kiškės (Pru z kiewicze, Syn 1744  83, русаки ки, VG 1905  290; 
Pru akischki, žml. S 20), kaimas 4 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, prie Gėlainės 
upės. 1865 m. užusienyje gyveno Kazimiero Ivanausko, Domicelės Kaušylienės 
ir Justino Lašinsko šeimos. 1903 m. buvo 36 gyventojai ir 48 dešimtinės žemės, 
1923 m. kaime – 11 ūkių su 67 gyventojais. 1959 m. buvo 33, 1970 m. – 41, 
1979 m. – 45, 1989 m. – 23, 2001 m. – 10, 2011 m. – 11 gyventojų.

Riešut nė  viensėdis 2,5 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio. 1923 m. jame 
buvo 3 ūkiai su 20 gyventojų. 1970 m. buvo 9, 1979 m. – 12, 1989 m. – 2, 
2001 m. – 10, 2011 m. – 9 gyventojai.

Rip ičiai (Meyr ny seu Ryp y ie, Syn 1744  82; ипайци, VG 1905  290; 
Rypajtze, žml. S 20), kaimas 7 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 2 km į vakarus 

Pliauškytės

Prūsokiškės
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nuo Kirdeikių. VIII a. pab. Ripaičiuose gyveno Andriejaus, brolių Kazimiero 
ir Motiejaus Aleknų, Antano Jakučio, Jono Maniušio, Jono Mickevičiaus (pabėgo 
1806 m.), Mato Maceikos (pabėgo 1802 m.), Aleksandro Roliko, Mato Rukšėno 
baudžiauninkų šeimos, taip pat J. Šiškevičiaus nupirktos Jurgio Guigos, Jurgio 
Urbono, brolių Jurgio, Martyno ir Tomo Urbonų šeimos. 1808 m. į rekrutus 
paimtas Stanislovas Rolikas, 1809 m. – Jurgis Urbonas. 1865 m. kaime gyveno 
Antano, Jono (kareivio), Jurgio, Kazimiero Aleknų, Gabrieliaus Dervinio, brolių 
Juozapo ir Kristupo Maceikų, Andriaus ir jo sūnų Antano, Jono, Liudviko Maciu-
lių, Jono ir jo sūnų Gabrieliaus, Mato Maciulių, brolių Jono, Justino, Juozapo ir 
Vinco Maciulių, Adomo, Justino ir Vinco Maniušių, Vinco ir jo sūnaus Mataušo 
Mažeikų, Vinco Paukštės, Justino Riuliko, Jurgio ir jo sūnų Andriejaus, Antano 
Žilinų šeimos (130 gyventojų). 1903 m. buvo 149 gyventojai ir 352 dešimtinės 
žemės, 1923 m. – 32 ūkiai su 175 gyventojais. 

Antano Mačiulio name 1955–1965 m. veikė pradinė mokykla. 1957–1965 m. 
vedėja Angelė Aleknaitė.

 Krasnojarsko kraštą 1948–1956 m. buvo išvežta Julijos Makaveckienės šeima 
(3), 1951–1957 m. – Adelė Maniušienė ir Janina Maniušytė. UKE  332.

1970 m. buvo 116, 1979 m. – 45, 1989 m. – 21, 2001 m. – 16, 2011 m. – 
10 gyventojų.

Rukš nai (Tykmi ny arba Ruk z ny, Syn 1744  83; Rukschany, žml. S 20), 
kaimas 5 km į rytus nuo Saldutiškio, 5 km į šiaurės vakarus nuo Linkmenų, prie 
Švento ežero. 1923 m. buvo 11 ūkių su 59 gyventojais. 

 Irkutsko sritį 1949 m. ištremtas Jonas Meidus. UKE  334.
1959 m. buvo 45, 1970 m. – 36, 1979 m. – 25, 1989 m. – 17, 2001 ir 

2011 m. – po 8 gyventojus.
Sar kalnis (Sorokalnie, 1793 Kukt.; Szorokalnja, žml. S 20), viensėdis 6 km į 

šiaurės rytus nuo Saldutiškio. 1793 m. gyveno Gabrieliaus ir Jokūbo Pumpučių 
šeimos, 1850 m. – dar Kristupo Pumpučio šeima (22 gyventojai). 1923 m. buvo 
2 ūkiai su 18 gyventojų.

1951–1954 m. į Krasnojarsko kraštą ištremta Vlado Gaivenio šeima (6), 
1949–1956 m. į Irkutsko sritį – Kazio Gaivenio šeima. UKE  317, 318.

Ripaičiai
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1959 m. buvo 12, 1970 m. – 6, 1979 m. – 5, 1989 m. – 4, 2001 m. – 3, 
2011 m. – 4 gyventojai.

S liškės  S¸liškis ( ели ки, VG 1905  290; Szalischki, žml. S 20), kaimas 
3,5 km į rytus nuo Saldutiškio, prie Šve¹to ir Žiezdrìlio ežerų. 1865 m. gyve-
no Jono, Mykolo, Vinco Guobių ir Antano Leleivos šeimos (28). 1903 m. buvo 
52 gyventojai ir 107,5 dešimtinės žemės, 1923 m. – 9 ūkiai su 45 gyventojais. 
1959 m. buvo 35, 1970 m. – 19, 1979 m. – 12, 1989 m. – 5, 2001 ir 2011 m. – po 
6 gyventojus.

Stani liškės ( тан ли ки, VG 1905  291; Szerilischki, žml. S 20), kaimas 
8 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 1,5 km į pietus nuo Kirdeikių, prie Gėlainės 
upės. 1903 m. užusienyje buvo 31 gyventojas ir 38 dešimtinės žemės, 1923 m. 
kaime – 6 ūkiai su 38 gyventojais.

 Krasnojarsko kraštą 1948–1957 m. ištremtos Silvo Bulkos ir Veronikos 
Bulkienės šeimos (6). UKE  314.

1959 m. buvo 38, 1970 m. – 27, 1979 m. – 14, 1989 m. – 13, 2001 m. – 10, 
2011 m. – 7 gyventojai.

Str kiniai (Str kinie, Syn 1744  83; тракини, VG 1905  291; Sztrakini, 
žml. S 20), kaimas 8 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 3 km į šiaurės vakarus 
nuo Kirdeikių. Kaime 1795 m. gyveno Jokūbo ir Stepono Buivydžių, Motiejaus 
Matulevičiaus, Simono Pumpučio ir dar kampininkų 4 šeimos (iš viso 58 gyven-
tojai). 1811 m. buvo 14 šeimų, 1903 m. – 111 gyventojų ir 67,5 dešimtinės žemės, 
1923 m. – 19 ūkių su 96 gyventojais. 1959 m. buvo 94, 1970 m. – 82, 1979 m. – 
51, 1989 m. – 23, 2001 m. – 20, 2011 m. – 8 gyventojai.

S dalaukis ( удолавкис , VG 1905  291; Szudolawkiß, žml. R 20, 1921), buv s 
kaimas 4 km į šiaur  nuo Saldutiškio, prie Kemešio girios. 1811 m. užusienyje 
gyveno Kazimiero Leleivos šeima, 1865 m. – Adomo Šaparausko, kampininkų 
Vinco Kaušylo, Marijonos Mikutavičiuvnos, Viktoro Šalčiūno, pusininko Pranciškaus 
Jauniškio šeimos (iš viso 21 gyventojas). 1903 m. užusienyje buvo 16 gyventojų 
ir 48 dešimtinės žemės, 1923 m. kaime – 8 ūkiai su 44 gyventojais. 

Strokiniai
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1945 08 Sūdalaukyje sudarytas Vytauto apygardos štabas. 1946 10 11 žuvo 
šios apygardos vadas Bronislovas Zinkevičius-Artojas.

1959 ir 1970 m. buvo po 21, 1979 m. – 8, 1989 m. – 2 gyventojai. 1996 m. 
gyventojų neliko.

Sund tiškis (Syndutiszki, 1811; ендуты ки, 1834, ындуты ки; Vw. Szyn-
dutischki, žml. R 20, 1921), buv s kaimas 3 km į pietus nuo Saldutiškio, prie 
Aisetos upės. 1795 m. užusienyje gyveno Martyno Valiulio šeima (12). 1821 m. 
užusienį nusipirko Michailas ir Teklė Gaibovičiai. Jame gyveno 1817 m. paleisti 
iš baudžiavos už nuopelnus Antanas Valiulis su broliu Laurynu. 1923 m. kaime 
buvo 5 ūkiai (vienas iš jų – kunigo Antano Maciulevičiaus) su 33 gyventojais. 
Vėliau Sundutiškis tapo Paisetės kaimo dalimi.

Š rkiai ( арки, VG 1905  291; Scharki, žml. S 20), kaimas 3 km į šiaur  
nuo Saldutiškio, prie Kemešio ežero. 1865 m. gyveno Vinco Bulikos, Silvestro 
Gimžausko, Augustino Leleivos, Adomo, Felikso ir Juozapo Sudnių, Juozapotos 
Šimkūnienės, Jono Valiulio šeimos, pusininko Kristupo Pedžialio, kampininkų Justino 
Gurkšnio, Jono Kanapienio, Jono Sakalio, Juozo Trimonio, Petro Vaiškūno, Justino 
Valiulio šeimos (79 gyventojai). 1903 m. buvo 116 gyventojų ir 166 dešimtinės 
žemės, 1923 m. – 18 ūkių su 86 gyventojais. 

1941 m. į Altajaus kraštą ištremta Ona ir Vincas Sudniai.  Krasnojarsko 
kraštą 1948–1958 m. buvo ištremta Monikos Leleivienės šeima (3), 1948–1957 m. – 
Tūtinų šeima, 1949–1956 m. – Veronika Valiulytė, į Irkutsko sritį 1951–1956 m. – 
Aldonos Petkevičienės šeima (3). UKE  331, 340, 349, 354, 356.

1957–1976 m. veikė pradinė mokykla.
1959 m. buvo 51, 1970 m. – 53, 1979 m. – 38, 1989 ir 2001 m. – po 12, 

2011 m. – 10 gyventojų.
Ščiur s ( уры, VG 1905  291; Tschuri, žml. R 20, 1921), kaimas 2 km į 

pietus nuo Saldutiškio, prie Aiseto ežero. 1731 m. minimas viensėdis Labanóro 
dvaro inventoriuje. 1865 m. užusienyje gyveno Adomo Vinslavo šeima. 1903 m. 
buvo 51 gyventojas ir 21,5 dešimtinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 4 ūkiai su 
30 gyventojų. 

 Krasnojarsko kraštą 1948–1957 m. ištremta Jono Venclovo šeima (3), 
1949–1956 m. – Ksavero Venclovo šeima (3). UKE  357.

1959 m. buvo 19, 1970 m. – 7, 1979 m. – 6, 1989 m. – 2, 2001 m. – 1, 
2011 m. – 3 gyventojai.

Trinkūna  (Trynkuny, Syn 1744  83; ринкуны, VG 1905  291; Trinkuny, 
žml. R 20, 1921), kaimas prie Saldutiškio geležinkelio stoties. 1795 m. Trinkūnuose 
gyveno Andriejaus Strolios, Kazimiero ir jo sūnaus Juozapo, Mykolo ir jo sūnaus 
Martyno Trinkūnų šeimos (32 gyventojai). 1865 m. gyveno Kotrynos Balčiūnienės, 
Gabrieliaus Stuko, Daratos ir Ievos Trinkūnienių, Antano, Anupro, Jono, Justino, 
Kazimiero, Vinco Trinkūnų šeimos. 1903 m. buvo 59 gyventojai ir 163 dešimtinės 
žemės, 1923 m. – 15 ūkių su 67 gyventojais. 

 Irkutsko sritį 1949–1957 m. buvo ištremta Vlado Trinkūno šeima (4). 
UKE  353, 354.

1959 m. buvo 63, 1970 m. – 60, 1979 m. – 45, 1989 m. – 39, 2001 m. – 27, 
2011 m. – 15 gyventojų.
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Trūd  ( руды, VG 1905  291; Truda, žml. R 20, 1921), buv s viensėdis 
4 km į pietus nuo Saldutiškio, prie Aisetos upės. 1903 m. buvo Izemlo užusienis 
su 5 gyventojais ir 45 dešimtinėmis žemės. 1923 m. viensėdyje buvo 1 ūkis su 
8 gyventojais. Vėlesni gyventojų surašymai duomenų nepateikia, nors oficialiai 
viensėdis iki 1976 m. iš sąrašo nebuvo išbrauktas.

niškės ( ни ки 1-е, ни ки 2-е,  VG 1905  291; Unischki, žml. S 20), bu-
v s kaimas 2,5 km į rytus nuo Saldutiškio. Kuktiškių dvaro inventoriuje 1731 m. 
minimas užusienis. 1811 m. jame gyveno baudžiauninko Tomo Šalčiūno šeima 
ir 2 laisvi samdiniai. 1858 m. gyveno brolių Gabrieliaus ir Jono Ryliškių šeimos 
(12 žmonių), 1865 m. – dar Kazimiero Lašinsko šeima, Antanas ir Silvestras Šal-
čiūnai, Teresė Gurkšnytė ir Viktorija Bikuvienė (17). 1903 m. buvo dvejos Ūniškės  
Pirmosios su 15 gyventojų ir 27 dešimtinėmis žemės, Antrosios su 9 gyventojais 
ir 50 dešimtinių žemės. 1923 m. vėl tik vienas Uniškių viensėdis su 5 ūkiais ir 
32 gyventojais. 1959 m. kaime buvo 31, 1970 m. – 21, 1979 m. – 16, 1989 m. – 4, 
2001 m. – 5 gyventojai, 2011 m. gyventojų neliko.

V rniškė ( арни ки, VG 1905  288; arnischki, žml. R 20, 1921), buv s 
viensėdis 3,5 km į pietvakarius nuo Saldutiškio, prie Aiseto ežero. 1903 m. 
užusienyje buvo 13 gyventojų ir 31,5 dešimtinės žemės, 1923 m. Varniškės II 
viensėdyje – 3 ūkiai su 20 gyventojų. Vėlesniuose gyventojų surašymuose Var-
niškės nėra.

Vėž škės ( i yszki, 1811; е и ки, VG 1905  288; Wjeshischki, žml. S 20), 
kaimas 2 km į pietryčius nuo Saldutiškio. I  a. vid. užusienyje gyveno Antano, 
Jono, Jurgio, Kazimiero, Pranciškaus, Simono, Viktoro ir Vincento Ryliškių šeimos 
(42). 1846 m. į rekrutus paimtas Justinas, o 1849 m. – Antanas Ryliškis. 1865 m. 
gyveno Justino Bikaus, Silvestro Kiškio, Apolonijos ir Teresės Ryliškienių šeimos 
(12). 1903 m. buvo 6 gyventojai ir 37 dešimtinės žemės, 1923 m. kaime – 6 ūkiai 
su 32 gyventojais. 1959 m. buvo 21, 1970 m. – 19, 1979 m. – 12, 1989 m. – 11, 
2001 m. – 7, 2011 m. – 10 gyventojų.

V diškis ( идзи ки, VG 1905  288; Widischki, žml. S 20), kaimas 3 km į 
pietryčius nuo Saldutiškio, prie Žiezdrelės ežero. Iš užusienio 1796 m. pabėgo 
Motiejus Jakimavičius, 1801 m. – Simonas Alekna. 1865 m. gyveno Jono Trinkūno 
ir jo sūnų Antano bei Anupro šeimos, Antano ir Jono Ryliškių šeimos, Kristupas 

Uniškės
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Vidiškis

Žiezdrelė

Žiezdrelė
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Šekšta su žmona, Karolis Giedrius, Kazimieras Navikas ir Ona Jurgelevičiūtė (19). 
1903 m. užusienyje buvo 20 gyventojų ir 85,5 dešimtinės žemės, 1923 m. kaime – 
7 ūkiai su 36 gyventojais. 

 Krasnojarsko kraštą 1951–1956 m. buvo ištremta Mykolo Trinkūno šeima 
(5). UKE  353, 354.

1959 m. buvo 20, 1970 m. – 13, 1979 ir 1989 m. – po 7, 2001 m. – 3, 
2011 m. – 2 gyventojai.

Vi kakalnis ( илкокальнис , VG 1905  288), buv s viensėdis 0,5 km į rytus 
nuo Saldutiškio. 1731 m. minimas Kuktiškių dvaro inventoriuje. 1 valakas. Gyveno 
Motiejus Dūdėnas su sūnumi Andriumi. Kuktiškių rakto gyventojų sąraše 1793 m. 
minimas Andriejus Ryliškis, 1895 m. – jo sūnaus Jurgio šeima (9 žm.), 1811 m. – 
brolių Gabrieliaus ir Jono Ryliškių šeimos. 1829 m. Antanas Jaloveckis nusipirko 
Vilkakalnį su baudžiauninko Kazimiero Ryliškio šeima (8 žm.). 1865 m. gyveno 
Kazimiero Švežinskio šeima. 1923 m. buvo 2 ūkiai su 7 gyventojais. 1976 m. 
Vilkakalnis išbrauktas iš gyvenviečių sąrašo.

Žiezdr lė ( ездралаука 1865; ездрелка, VG 1905  288; Shesdrelka, žml. 
S 20), kaimas 4 km į pietryčius nuo Saldutiškio, prie Žiezdrelio ežero. 1865 m. 
užusienyje buvo 28 gyventojai, 1903 m. – 9 gyventojai ir 19 dešimtinių žemės, 
1923 m. viensėdyje – 2 ūkiai su 18 gyventojų. 1927 m. iš Subiškio dvaro ir Pa-
lisėdų viensėdžio Žiezdrelei priskirta 2 sklypai žemės. 1959 m. kaime buvo 12, 
1970 m. – 20, 1979 m. – 14, 1989 m. – 5, 2001 m. – 8, 2011 m. – 7 gyventojai.

Linkmenų seniūnija
A talksnė ( , VG 1905  287; Antolkßna, žml. S 20), kaimas 4 km 

į šiaurės rytus nuo Linkmenų, prie Alksno ežero. 1903 m. buvo 233 gyventojai ir 
445,5 dešimtinės žemės. Antalksnė buvo Lenkijos okupuota. 1942 m. kaime buvo 
11 ūkių su 48 gyventojais  Stasio ir Vlado Bilkių, Justo Bivainio, Jono ir Silvos 
Brazauskų, Juozo Brukštaus, Juozo Makelio, Juozo Stalygos, Kazio ir Vinco Šerėnų 
šeimos. 1959 m. buvo 192, 1970 m. – 169, 1979 m. – 164, 2011 m. – 125 gyventojai.

Benedikt vas ( енедиктово, VG 1905  288; Benediktowo, žml. S 20), kaimas 
4 km į šiaur  nuo Linkmenų, 3 km į pietryčius nuo Kirdeikių. 1903 m. Maknio 
palivarke buvo 11 gyventojų ir 73 dešimtinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 5 ūkiai 
su 39 gyventojais. Žemės reformų valdyba 1940 m. vasario 23 d. Benediktavą 
pavadino Pažieviške, bet pakeitimas neįsigaliojo. 1959 ir 1970 m. kaime buvo po 
27, 1979 m. – 17, 2001 m. – 2, 2011 m. – 1 gyventojas.

B ržaragis ( ер ерагис , VG 1905  288; Bersheraki , žml. S 20), kaimas 10 km 
į šiaur  nuo Linkmenų, 5,5 km į šiaurės rytus nuo Kirdeikių, tarp Baluošo ir 
Joskučio ežerų. 1903 m. užusienyje buvo 26 gyventojai ir 37 dešimtinės žemės, 
1923 m. kaime – 3 ūkiai su 20 gyventojų. 1959 m. buvo 13, 1970 m. – 7, 1979, 
2001 ir 2011 m. – po 2 gyventojus.

Br edinės ( редени ки редзени ки, VG 1905  288; Bredenischki, žml. S 20), 
kaimas 5 km į pietvakarius nuo Linkmenų, 7 km į šiaurės vakarus nuo Kalta-
nėnų, prie Kiaunos upės. 1903 m. buvo du užusieniai  vienas su 9 gyventojais 
ir 1,5 dešimtinės žemės, kitas (Lašinsko) – su 22 gyventojais ir 62,5 dešimtinės 
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žemės, 1923 m. viensėdyje – 6 ūkiai su 24 gyventojais. 1959 m. kaime buvo 7, 
1970 m. – 11, 1979 ir 2001 m. – po 3, 2011 m. – 4 gyventojai.

Darž liai ( ер елис , VG 1905  288; Darshele, žml. S 20), kaimas 2 km 
į šiaur  nuo Linkmenų. 1903 m. užusienyje buvo 16 gyventojų ir 32 dešimti-
nės žemės. Darželiai buvo Lenkijos okupuoti. 1942 m. kaime buvo 5 ūkiai su 
26 gyventojais  Antano ir Petro Bilkių, Jono Jurgelevičiaus, Malvinos Kavarskie-
nės ir Edvardo Tijūnėlio šeimos. 1959 m. buvo 20, 1970 m. – 22, 1979 m. – 19, 
2011 m. – 4 gyventojai.

Derv niškė ( ервени ки, VG 1905  288; Derwinischki, žml. S 20), buv s 
kaimas 8 km į rytus nuo Saldutiškio, 3,5 km į šiaurės vakarus nuo Linkmenų. 
1903 m. užusienyje buvo 26 gyventojai ir 68 dešimtinės žemės, 1923 m. viensė-
dyje – 4 ūkiai su 30 gyventojų. 1959 m. kaime buvo 21, 1970 m. – 15, 1979 m. – 
6 gyventojai, 2001 m. gyventojų neliko.

Derviniškėje 1920 m. gimė vienas Aukštaitijos partizanų vadų Leonas Vilu-
tis-Arūnas, Bitinėlis. Jis 1944 m. spalio 22 d. savo namuose sušaukė būrių vadų 
pasitarimą ir įkūrė Tigro rinktin .

Gin čiai (Ginut ny, Syn 1744  82; инутаны, VG 1905  288; Ginutany, žml. 
S 20), kaimas 7,5 km į šiaur  nuo Linkmenų, 4 km į šiaurės rytus nuo Kirdeikių, 
tarp Almajo ir Sravinaičio ežerų. 1554 m. buvo 3, 1732 m. – 4, 1738 m. – 7 ūkiai. 
1866 m. buvo 160 gyventojų, 1903 m. – 204 gyventojai ir 245 dešimtinės žemės, 
1923 m. – 42 ūkiai su 225 gyventojais. 1920 m. įkurta pradinė mokykla. Veikė 
elektrinė, malūnas, garsus ir už parapijos ribų. 1959 m. buvo 209, 1970 m. – 192, 
1979 m. – 130, 2001 ir 2011 m. – po 44 gyventojus.

Jakut škis ( або ка ar b a кути ки,  VG 1905  289; Laboschka, žml. S 20), 
buv s kaimas 9 km į pietryčius nuo Saldutiškio, 4 km į pietvakarius nuo Link-
menų, prie Labažės upės. 1903 m. užusienyje (Kunigėlio) buvo 9 gyventojai ir 
36 dešimtinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 5 ūkiai su 37 gyventojais. 1959 m. 
kaime buvo 10, 1970 m. – 4, 1979 m. – 3 gyventojai, 2001 m. gyventojų neliko.

Vara čiškės ( аровци ки, VG 1905  288; orowschtschisna, žml. S 20), kaimas 
2,5 km į šiaurės vakarus nuo Linkmenų, 7 km į rytus nuo Saldutiškio. 1865 m. 
užusienyje buvo 20 gyventojų. 1903 m. Varaučiškių užusienyje buvo 30 gyventojų 
ir 52 dešimtinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 5 ūkiai su 35 gyventojais. 1959 m. 
Jovaraučiškių kaime buvo 11, 1970 m. – 19, 1979 m. – 11, 2001 ir 2011 m. – po 
3 gyventojus.

Kimb riškė (Kimb ry zki, Syn 1744  82; имбари ки, VG 1905  289; Kimba-
rischki, žml. S 20), kaimas 11 km į šiaurės rytus nuo Saldutiškio, 4,5 km į šiaur  
nuo Linkmenų, 3 km į pietryčius nuo Kirdeikių, prie Ūkojo ežero. 1903 m. užu-
sienyje buvo 30 gyventojų ir 50 dešimtinių žemės, 1923 m. viensėdyje – 4 ūkiai su 
24 gyventojais. 1959 m. kaime buvo 27, 1970 m. – 21, 1979 m. – 16, 2001 m. – 2, 
2011 m. – 3 gyventojai.

Kriv salis (Krywe io o, Syn 1744  82; ривоселье, VG 1905  289; Kriwo elje, 
žml. S 20), kaimas 5,5 km į pietryčius nuo Saldutiškio, 5 km į vakarus nuo Link-
menų, prie Kiauno ežero. 1795 m. gyveno bajorų 3 ir kampininkų 7 šeimos, laisvo 
Marijono Miežonio šeima. 1903 m. kaime buvo 184 gyventojai ir 271 dešimtinė 
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žemės, 1923 m. – 37 ūkiai su 183 gyventojais. 1936 m. įkurta pradinė mokykla. 
1942 m. buvo 44 ūkiai su 219 gyventojų  Jokūbo ir Prano Aldusevičių, Juozo ir 
Onos Aškinių, Adolfo, Jono ir Kajetono Avižienių, Balio Bukonio, Juozo Butkaus, 
Veronikos Čestienės, Anupro ir Igno Druteikų, Anupro ir Jono Dubauskų, Mečio 
Grigaravičiaus, Antano, Juozo ir Veronikos Jakučių, Elžbietos ir Jonų Krinickų, 
Onos Kuprėnienės, Prano Kurdziukevičiaus, Johanos Lazauskienės, Antano Men-
činsko, Alfonso, Antano, Prano, Vaitiekaus ir Vlado Mičėnų, Antano, Liudo, Miko 
ir Stasio Paznekų, Juozo, Kazio ir Vlado Ramankevičių, Vinco Ramono, Jonų ir 
Liudo Rastenių, Kazio, Prano ir Vytauto Terleckių šeimos.

Krivasalyje gimė broliai ekonomistai Terleckai  1928 m. – Antanas, Lietuvos 
laisvės lygos vadovas, 1939 m. – Vladas, Kovo 11 Akto signataras.

 Krasnojarsko kraštą 1948–1958 m. buvo ištremta Elena Kušeliauskienė ir 
Kazys Kušeliauskas, 1951 m. – Aleksandra Kušeliauskienė. UKE  330.

1959 m. buvo 171, 1970 m. – 105, 1979 m. – 83, 1989 m. – 65, 2001 m. – 
39, 2011 m. – 36 gyventojai.

Male šiai  Mala¤šiai ( алей и, VG 1905  289; Malejsche, žml. S 20), kaimas 
5 km į rytus nuo Saldutiškio, 6 km į šiaurės vakarus nuo Linkmenų. 1903 m. 
užusienyje buvo 28 gyventojai ir 42 dešimtinės žemės. Dar išskirtas Rastenio 
viensėdis su 9 gyventojais ir 32 dešimtinėmis žemės. 1923 m. kaime buvo 7 ūkiai 
su 41 gyventoju. 1959 m. buvo 52, 1970 m. – 35, 1979 m. – 28, 1989 m. – 14, 
2001 m. – 16, 2011 m. – 11 gyventojų.

M dinos ( едино -е  VG 1905  289; Midinischki, žml. S 20), kaimas 7 km 
į rytus nuo Saldutiškio, 3 km į šiaurės vakarus nuo Linkmenų. 1903 m. užu-
sienyje buvo 68 gyventojai ir 50 dešimtinių žemės, 1923 m. kaime – 9 ūkiai su 
42 gyventojais. 

 Krasnojarsko kraštą 1948 m. ištremta Sofija Buterlevičienė ir Teodoras 
Buterlevičius. UKE  315.

1959 m. buvo 20, 1970 m. – 18, 1979 m. – 13, 2001 m. – 6, 2011 m. – 
9 gy ventojai.

Pakiaun s ( окевна, VG 1905  290; Pokewna, žml. S 20), kaimas 4 km į 
vakarus nuo Linkmenų, 7 km į pietryčius nuo Saldutiškio, prie Kiauno ežero 
ir Kiaunos upės. 1903 m. Maleckio palivarke buvo 12 gyventojų ir 283 dešimti-
nės žemės, 1923 m. dvare – 4 ūkiai su 16 gyventojų. 1959 m. kaime buvo 26, 
1970 m. – 40, 1979 m. – 25, 1989 m. – 5, 2001 m. – 2, 2011 m. – 3 gyventojai. 
Pakiaunyje 1942 m. gimė būsimas istorikas, profesorius Zigmantas Kiaupa.

Palabaž s ( одлабо ка, VG 1905  290; Podlaboschka, žml. S 20), kaimas 
3 km į pietus nuo Linkmenų, prie Labažės upės. 1903 m. fon Eksės užusienyje 
buvo 6 gyventojai ir 12,5 dešimtinės žemės. Palabažys buvo Lenkijos okupuotas. 
1942 m. kaime buvo 5 ūkiai su 23 gyventojais  Prano Bubulio, Adomo ir Petro 
Jurgelevičių, Adolfo Prunskaus, Elenos Vaitkevičienės šeimos. 1959 m. buvo 52, 
1970 m. – 31, 1979 m. – 7, 1989 m. – 4, 2011 m. – 3 gyventojai.

P lmajė  Påalmajė (Palmany, žml. S 20), kaimas 3 km į šiaur  nuo Kirdei-
kių, 8,5 km į šiaur  nuo Linkmenų, prie Almajo ežero. 1923 m. buvo 6 ūkiai su 
35 gyventojais, 1942 m. – 7 ūkiai su 30 gyventojų  Adomo, Marės, Onos ir Petro 
Paukščių, Vinco Sadausko, Justino Vilčinsko-Klimašausko ir Kazio Žilėno šeimos. 
1959 m. buvo 31, 1970 m. – 13, 1979 m. – 6, 2011 m. – 2 gyventojai.
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P piliakalnė  Påpiliakalnis ( опиликальнис , VG 1905  290; Popilekalniß, 
žml. S 20), kaimas 3 km į rytus nuo Kirdeikių, 6,5 km į šiaur  nuo Linkmenų, 
prie Ūkojo ežero. 1903 m. užusienyje buvo 56 gyventojai ir 103 dešimtinės žemės, 
1923 m. viensėdyje – 6 ūkiai su 27 gyventojais. 1959 ir 1970 m. kaime buvo po 
35, 1979 m. – 14, 2001 m. – 18, 2011 m. – 13 gyventojų.

Papliauš s ( опляу ис , VG 1905  290; Polluni, žml. S 20), buv s kaimas 
4 km į šiaur  nuo Kirdeikių, 9,5 km į šiaur  nuo Linkmenų, prie Pliaušės upės. 
1903 m. užusienyje buvo 14 gyventojų ir 13 dešimtinių žemės, 1923 m. viensėdy-
je – 4 ūkiai su 20 gyventojų. 1959 m. kaime buvo 9, 1970 m. – 5, 1979 m. – 3, 
2001 m. – 2 gyventojai. 2011 m. gyventojų neliko.

P ūkojė  kaimas 6,5 km į šiaur  nuo Linkmenų, 1,5 km į rytus nuo Kir-
deikių, tarp Pakaso ir Ūkojo ežerų. 1923 m. buvo 6 ūkiai su 45 gyventojais, 
1959 m. – 27, 1970 m. – 16, 1979 m. – 9, 2001 m. – 7, 2011 m. – 8 gyventojai.

Paulin vas ( аулиново, VG 1905  289; Pawlinowo, žml. S 20), buv s vien-
sėdis 4 km į pietvakarius nuo Linkmenų, 8 km į pietryčius nuo Saldutiškio, prie 
Kiaunos upės. 1903 m. Prunskaus palivarke buvo 7 gyventojai ir 60 dešimtinių 
žemės, viensėdyje – 3 gyventojai ir 8,2 dešimtinės žemės. 1923 m. buvo 1 ūkis 
su 17 gyventojų. Viensėdyje nėra gyventojų, bet oficialiai jis iš gyvenviečių sąrašo 
neišbrauktas.

Paži zdris ( о ездрис , VG 1905  290; Poshesdris, žml. S 20), kaimas 8 km 
į pietryčius nuo Saldutiškio, 2 km į vakarus nuo Linkmenų, prie Žiezdrio ežero. 
1796 m. iš Pažiezdrio pabėgo Adomas Trinkūnas. 1903 m. buvo 2 Pažiezdrio 
užusieniai po 9 gyventojus, 33,5 ir 41 dešimtin  žemės. 1923 m. kaime buvo 
12 ūkių su 52 gyventojais, 1959 m. – 52, 1970 m. – 39, 1979 m. – 25, 2001 m. – 
10, 2011 m. – 9 gyventojai.

Pyl mas ( илимас , VG 1905  289; Djeldeni, žml. S 20), buv s kaimas 
7,5 km į rytus nuo Saldutiškio, 5 km į šiaurės vakarus nuo Linkmenų, 3,5 km 
į pietus nuo Kirdeikių. 1903 m. užusienyje buvo 22 gyventojai ir 34 dešimtinės 
žemės, 1923 m. viensėdyje – 3 ūkiai su 23 gyventojais. 1959 m. kaime buvo 23, 
1970 m. – 19, 1979 m. – 12, 2001 m. – 1 gyventojas. 2011 m. gyventojų neliko.

Puzin škis ( узени ки, VG 1905  290; Pusenischki, žml. S 20), kaimas 6 km į 
šiaurės rytus nuo Linkmenų, prie Asalnų ir Asalnykščio ežerų. 1903 m. užusienyje 
buvo 22 gyventojai ir 94 dešimtinės žemės, 1923 m. kaime – 7 ūkiai su 36 gyventojais. 
1959 m. buvo 30, 1970 m. – 25, 1979 m. – 22, 2001 ir 2011 m. – po 15 gyventojų.

Ram sis  kaimas 3,5 km į vakarus nuo Linkmenų, 7 km į pietryčius nuo 
Saldutiškio. 1923 m. viensėdyje buvo 1 ūkis su 5 gyventojais. 1959 m. kaime buvo 
7, 1970 m. – 11, 1979 m. – 12, 2001 m. – 8, 2011 m. – 7 gyventojai.

Rip lialaukis ( ипелелавкис , VG 1905  290; Rypelelawki, žml. S 20), kaimas 
5,5 km į šiaurės rytus nuo Kirdeikių, 10 km į šiaur  nuo Linkmenų, prie Baluošo 
ežero. 1903 m. kaime buvo 55 gyventojai ir 93 dešimtinės žemės, 7 užusieniuose – 
33 gyventojai ir 7 dešimtinės žemės. 1923 m. kaime buvo 12 ūkių su 81 gyventoju. 
1959 m. buvo 29, 1970 m. – 14, 1979 m. – 5, 2001 m. – 4, 2011 m. – 6 gyventojai.

S los ( олы, VG 1905  291; Szoly, žml. S 20), kaimas 13 km į rytus nuo 
Saldutiškio, 5,5 km į šiaurės rytus nuo Linkmenų. 1903 m. buvo du užusieniai  
Pirmosios Salos prie Asalnykščio ežero ir Antrosios Salos – prie Alksno ežero. 
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Pirmosiose buvo 25 gyventojai ir 96 dešimtinės žemės, 1923 m. kaime – 7 ūkiai su 
42 gyventojais, 1959 m. – 48, 1970 m. – 39 gyventojai. Antrosiose Salose 1903 m. 
buvo 11 gyventojų ir 42,5 dešimtinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 4 ūkiai su 23 gy-
ventojais, 1959 m. kaime – 16, 1970 m. – 11 gyventojų. 1971 m. abu kaimai sujungti. 
1979 m. Salose buvo 43, 1989 m. – 30, 2001 m. – 13, 2011 m. – 17 gyventojų.

S dariškės (Syderi zki, Syn 1744  82; идори ки, VG 1905  290; Szidorischki, 
žml. S 20), viensėdis 7 km į pietryčius nuo Saldutiškio, 3 km į vakarus nuo Lin-
kmenų, prie Pakalo ežero. 1795 m. minimas Danieliaus Bilevičiaus palivarkas su 
6 gyventojais, 1903 m. – Maleckio dvaras su 15 gyventojų ir 232 dešimtinėmis 
žemės. 1923 m. dvare buvo 7 ūkiai su 28 gyventojais. Išparceliavusi dvarą Žemės 
reformų valdyba 1927 m. jo vietoje įkūrė Pusvarsnėlių kaimą. Jame 1959 m. buvo 9, 
1970 m. – 7, 1979 m. – 4, 2011 m. – 15 gyventojų. Bet išliko ir Sidariškių viensėdis  
1959 m. jame buvo 5, 1970 m. – 12, 1979 m. – 9, 2001 ir 2011 m. – po 8 gyventojus.

Simon škis ( имони ки, VG 1905  290; Szimonischki, žml. S 20), kaimas 
9 km į šiaurės rytus nuo Linkmenų, 5,5 km į šiaurės rytus nuo Kirdeikių, tarp 
Baluošo ir Gruodiškio ežerų. 1903 m. minimi užusieniai  Pirmasis ir Antrasis 
Simoniškis. Pirmajame buvo 7 gyventojai ir 35 dešimtinės žemės. Antrajame – 
28 gyventojai ir 31 dešimtinė žemės. 1923 m. – tik vienas Simoniškio kaimas – 
7 ūkiai su 42 gyventojais. 1959 m. buvo 15, 1970 m. – 18, 1979 m. – 21 gyven-
tojas. 2001 m. atsirado du kaimai  Pirmajame buvo 4, Antrajame – 3 gyventojai, 
2011 m. – atvirkščiai – 3 ir 4 gyventojai.

Stirn nė ( тырнина, VG 1905  291; Sztyrnika, žml. S 20), kaimas 4,5 km 
į pietvakarius nuo Linkmenų, 7 km į pietryčius nuo Saldutiškio, prie Kiaunos 
upės. 1903 m. užusienyje buvo 31 gyventojas ir 34 dešimtinės žemės, 1923 m. 
kaime – 5 ūkiai su 31 gyventoju. 1959 m. buvo 28, 1970 m. – 12, 1979 m. – 8, 
2001 m. – 4, 2011 m. – 3 gyventojai.

Stripe kiai (Strypeyki, Syn 1744  83; трыпейки, VG 1905  291; Sztripejki, 
žml. S 20), kaimas 10,5 km į šiaur  nuo Linkmenų, 3,5 km į šiaur  nuo Kirdei-
kių, prie Šamínio ežero. Kaime 1903 m. buvo 109 gyventojai ir 200,5 dešimtinės 
žemės. 1923 m. – 23 ūkiai su 126 gyventojais. 1959 m. buvo 101, 1970 m. – 68, 
1979 m. – 48, 1989 m. – 26, 2001 m. – 13, 2011 m. – 5 gyventojai.

S biškis ( уби ки, VG 1905  291; Schubischki, žml. S 20), kaimas 4 km į 
pietryčius nuo Saldutiškio, 6 km į šiaurės vakarus nuo Linkmenų, prie Žiezdrelės 
ežero. 1903 m. Šubiškių dvare (Kelerio) buvo 24 gyventojai ir 313 dešimtinių žemės, 
1923 m. Subiškio viensėdyje – 3 ūkiai su 12 gyventojų. Žemės reformų valdyba 
1927 m. dvaro žem  išdalijo Bendrovės, Paisetės II ir Žiezdrelės kaimams. 1959 m. 
kaime buvo 13, 1970 m. – 17, 1979 m. – 5, 2001 m. – 4, 2011 m. – 3 gyventojai.

Šil niškės ( илини ки, VG 1905  291; Schilinischki, žml. S 20), kaimas 
8,5 km į šiaur  nuo Linkmenų, 2,5 km į šiaur  nuo Kirdeikių, tarp Almajo ir 
Pakaso ežerų. 1903 m. užusienyje buvo 40 gyventojų ir 67,5 dešimtinės žemės, 
1923 m. viensėdyje – 6 ūkiai su 42 gyventojais. 1959 m. kaime buvo 41, 1970 m. – 
26, 1979 m. – 15, 2001 ir 2011 m. – po 3 gyventojus.

Šíškiniai (Szy zkinie, Syn 1744  82; и кини, VG 1905  291; Schischkany, 
žml. S 20), kaimas 5,5 km į rytus nuo Saldutiškio, 5 km į šiaurės vakarus nuo 
Linkmenų. 1903 m. buvo 184 gyventojai ir 321 dešimtinė žemės, 1923 m. – 49 ūkiai 
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su 256 gyventojais. 1959 m. buvo 180, 1970 m. – 161, 1979 m. – 99, 1989 m. – 76, 
2001 m. – 46, 2011 m. – 35 gyventojai.

Vaidži škės ( ойдз ки, VG 1905  288; Wojdsjuschki, žml. S 20), kaimas 
9,5 km į šiaurės rytus nuo Linkmenų, 5,5 km į šiaurės rytus nuo Kirdeikių, prie 
Baluošo ežero. 1903 m. užusienyje buvo 27 gyventojai ir 26 dešimtinės žemės, 
1923 m. kaime – 5 ūkiai su 28 gyventojais. 1959 m. buvo 26, 1970 m. – 22, 
1979 m. – 14, 2001 m. – 3, 2011 m. – 4 gyventojai.

V rniškė ( арни ки, VG 1905  288; arnischki, žml. S 20), buv s kaimas 
3,5 km į šiaurės vakarus nuo Linkmenų, 6 km į rytus nuo Saldutiškio, prie 
Pakalo ežero. 1903 m. užusienyje buvo 31 gyventojas ir 38,5 dešimtinės žemės, 
1923 m. Varniškės I viensėdyje – 3 ūkiai su 19 gyventojų. 1959 m. kaime buvo 
10, 1970 m. – 8, 1979 m. – 5, 2001 m. – 1 gyventojas, 2011 m. gyventojų neliko.

Zabl tiškė  Zablòtiškė ( аблоти ки, VG 1905  288; Vw Sablotischki, žml. 
S 20), buvusi gyvenvietė 5 km į vakarus nuo Linkmenų, 5,5 km į pietryčius nuo 
Saldutiškio, prie Kiauno ežero. 1903 m. Drozdovskio dvare buvo 5 gyventojai ir 
81 dešimtinė žemės, 1923 m. viensėdyje – 2 ūkiai su 10 gyventojų. 1959 m. adminis-
tracinio suskirstymo žinyne (Linkmenų apylinkėje) įrašytas Zablatiškės kaimas, bet tų 
metų gyventojų surašymo žinyne jo nėra. 1976 m. išbrauktas iš gyvenviečių sąrašo.

Kitos seniūnijos
Train škis ( рейни ки, VG 1905  291; Grejnischki, žml. S 20), kaimas Igna-

linos seniūnijoje, 7 km į šiaurės rytus nuo Kirdeikių, 9,5 km į šiaurės vakarus 
nuo Ignalinos, prie Baluošo ežero. 1903 m. užusienyje buvo 38 gyventojai ir 
52 dešimtinės žemės, 1923 m. viensėdyje – 4 ūkiai su 33 gyventojais. 1959 m. 
kaime buvo 30, 1970 m. – 26, 1979 m. – 16, 2001 m. – 4, 2011 m. – 2 gyventojai.

Vasi liškė ( i i ki, Syn 1744  82; ас ли ки, VG 1905  288; Wasjuleschki, 
žml. S 20), kaimas Kaltanėnų seniūnijoje, 6,5 km į šiaurės vakarus nuo Kaltanėnų, 
5,5 km į pietryčius nuo Linkmenų, 9,5 km į pietryčius nuo Saldutiškio, prie Kiaunos 
upės. 1903 m. buvo du užusieniai  vienas su 35 gyventojais ir 46 dešimtinėmis 
žemės, kitas (Matusevičiaus ir Prunskaus) – su 19 gyventojų ir 90,5 dešimtinės 
žemės. Be to, išskirtas valdiškas namas su 7 gyventojais ir 19,25 dešimtinės žemės. 
1923 m. buvo tik vienas viensėdis – 9 ūkiai su 56 gyventojais. 1942 m. kaime – 
11 ūkių su 54 gyventojais  Juozo Galgatavičiaus, Antano Lipinsko, Jono, Vinco 
ir Vlado Matusevičių, Antano Meidaus, Antano Prunskaus, Zosės Pumputienės, 
Igno Stankevičiaus ir Jono Virvičiaus šeimos. 

Vasiuliškėje 1943 m. gimė ekonomistė, Kovo 11-osios Akto signatarė Kazi-
miera Danutė Prunskienė.

1959 m. kaime buvo 32, 1970 m. – 12, 1979 m. – 9, 2001 m. – 4, 2011 m. – 
1 gyventojas. Vasiuliškė 1984 m. iš Linkmenų apylinkės perduota Kaltanėnų apylinkei.

Žv rbliškė ( вирбли ки, VG 1905  288; Shwirolischki, žml. S 20), kaimas 
Kaltanėnų seniūnijoje, 5 km į šiaurės vakarus nuo Kaltanėnų, 5 km į pietus nuo 
Linkmenų, prie Kiaunos upės. 1903 m. kaime buvo 32 gyventojai ir 61 dešimti-
nė žemės, 1923 m. – 8 ūkiai su 43 gyventojais. 1959 m. buvo 30, 1970 m. – 26, 
1979 m. – 23, 2001 m. – 11, 2011 m. – 8 gyventojai. Žvirbliškė 1984 m. iš Link-
menų apylinkės perduota Kaltanėnų apylinkei.
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Antakalnis 
Alena Kaušilienė (Dičiūtė) 

Mano tėviškė Aiseto vingis
Jo vingiuoti, smėlėti krantai
Gena vėjas jo bangas pagav
Jam sala tyvuliuoja gražiai.

Aš gerai prisimenu savo senelės Elenos pasakojimus. Mano senelė gimusi 
1865 metais, ištekėjo už Dičiaus Jono. Kaime buvo 7 namai. 

Dičiaus Jono šeimoje 10 žmonių.
Ryliškio Vincos – 4 žmonių šeima.
Ryliškio Antano – 8 žmonių šeima.
Ryliškio Ignasiaus – 3 žmonių šeima.
Urbano – 3 žmonių šeima.
Brazausko – 3 žmonių šeima.
Pelakausko Juozo – 7 žmonių šeima.
Antakalnio kaimas įsikūr s netoli Saldutiškio tarp dviejų upelių. Jo puoš-

mena Aiseto ežeras, miškai ir kalvos. Per kaimą ėjo platus vieškelis į Labanoro 
pus . Kairėje kaimo pusėje buvo geležinkelio siaurukas, kuris kursuodavo Pane-
vėžys–Švenčionėliai.

Kaimas rėžinio tipo. Žemė padalyta, kaip vadindavo senoliai, šniūrais.
Visi kaimo laukai turėjo pavadinimus. Pradedant nuo Saldutiškio, Kriogž-

lio kalnas, tai ir laukas buvo vadinamas jo vardu. Toliau už „Kriogžlio“ pieva 
vadinama „Gegužine“, nes prie pat Aiseto, kur buvo švenčiamos gegužinės. Už 
pievos „Liunelis“, „Kulio“ kalnas, tai ir laukas vadinosi jo vardu. Toliau miškas 
ir už jo pieva „Linamaika“. Žmonės merkdavo ir plaudavo linus ir kanapes. 
Kitoje vieškelio pusėje miškas, kurį vėliau vadino „Židiške“. Tolėliau „Jauros“ ir 
„Ėglynas“ kur augo vien eglės.

Antakalnio puošmena yra Aiseto ežeras, turintis dešinėje pašonėje „Skais-
tenio“ užutekį, kuriame vanduo skaistus, matosi dugnas ir plaukiojančios žuvys. 
Kairėje pusėje už tilto yra „Juodenis“, kuriame juodas vanduo. Iš Aiseto ežero 
išteka upė „Aiseta“, baidarėmis galima pasiekti Vilnių. Ežere yra dvi salos „Vil-
nakiškės“ ir „Kunigo“.

1923 m. Antakalnio kaime buvo pastatyta lentpjūvė. Žemė buvo išnuomota. 
Lentpjūvės įkūrėjas ponas Juozas Brazdys. Lentpjūvėje dirbo apie 60 žmonių. Dir-
bo daugiausia jaunimas iš Antakalnio, Saldutiškio aplinkinių kaimų ir Labanoro. 
1936 metais mano tėtė, atsiskyrė nuo brolio Juozo ir pasistatė savo sodybą. Tada 
kaime buvo jau 8 namai. Tėtė turėjo 10 ha žemės, tai išnuomodavo lentpjūvei ir 
Saldutiškio žydams „ribokams“. Kaimynai išnuomodavo žemes lentpjūvei. J. Brazdys 
buvo pastat s tris gražius namus lentpjūvės darbininkams. Vėliau prie pat kelio 
pastatė nedidelį namelį darbininkams papietauti, žiemą apšilti. J. Brazdžio vado-
vavimo metu lentpjūvėje buvo kil  trys gaisrai. Antakalnio kaimas labai nukentėjo 
nuo pirmojo gaisro. Per tą gaisrą sudegė 3 Ryliškių namai, Urbano namas tik 
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Jonas Dičius su 
žmona Veronika ir 
vaikais, antroje eilėje 
Angelė Buivydaitė 
iš Strokinių kaimo. 
Nuotraukos iš šeimos 
archyvo

apdegė. Jono Dičiaus namus išgelbėjo 
nuo gaisro sūnūs  Jonas ir Juozas. Po 
to gaisro vėl buvo atstatyta lentpjūvė 
ir J. Brazdys padėjo atstatyti kaime 
sudegusius ir apdegusius pastatus. Antras gaisras buvo nedidelis, užgesino patys 
darbininkai. Gyvenimas nestovėjo vietoje. Kaime buvo daug žmonių. Vakarais 
vyrai rinkdavosi daugiausia mūsų namuose. Jie lošdavo kortomis, pasakodavo 
anekdotus, kartais pasekdavo ir vaikams brolių Grimų pasakas.

Vasaros šeštadienio vakarais organizuodavo gegužines prie Aiseto, į kurias 
susirinkdavo visas kaimo jaunimas, ir žinoma, kaimo moterys. Joms buvo įdomu, 
kas ką šokdina.

Trečias gaisras buvo labai didelis, viskas sudegė, todėl reikėjo pirkti naują 
„gaterį“. Taip vadino darbininkai pjūklą su motoru. 

Kai į Antakalnio kaimą atsikėlė našlė Kazlauskienė su 3 mažais vaikais ir 
pradėjo dirbti lentpjūvėje, J. Brazdys pastatė jai namą. Taip Antakalnyje atsirado 
devintas namas.

Aiseto ežeras. Valtyje Jonas Dičius su žmona 
Veronika, dukromis Alena  m., Janina  m.  
ir Malvina Nareikytė iš Rukšėnų kaimo
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Antakalnio ir 
aplinkinių kaimų 
jaunimas

Naujojo galingo „gaterio“ dėka Antakalnio ir Trinkūnų kaimai turėjo elektrą 
nuo 6 val. ryto iki 11 val. vakaro. Vėliau elektra pasiekė ir Saldutiškio miestelį.

1940 m. prasidėjus karui Antakalnio kaimo gyventojai iš valsčiaus seniūno 
gavo žinią pasitraukti iš namų. Paaiškino, kad per kaimą gali eiti fronto linija. 
Kaimo gyventojai su mažais vaikais paliko namus ir išėjo už geležinkelio į mišką 
prie „nadielo“. Kaime liko tik mūsų močiutė ir dėdė Juozas. Jie įsitaisė „sklepe“ 
(rūsyje).

Tris naktis nakvojome miške.
Ketvirtos dienos rytą dėdė Juozas atėj s pasakė, kad jau galime grįžti į na-

mus. Grįžome ir dar matėme vieškeliu besitraukiančius rusų kareivius. Lentpjūvės 
direktorių Juozą Bliudį liepos 29 d. suėmė, kalino Vilniuje. Jo vietą buvo užėm  
rusai. Visi dirbom savo laiko darbus. Keitėsi lentpjūvės direktoriai. Po J. Bliudžio 
pasikeitė 4 direktoriai.

1941–1942 m. karas vėl pasiekė Antakalnį, bet kažkaip praėjo lengviau. 
Nebuvome gav  įsakymo išsikelti iš namų. Vieną rytą tėtė atėj s iš lauko pasakė, 
kad už kelio, kur dabar autobusų stotelė, stovi 4 vokiečių karininkai. Buvo apsi-
reng  pilkom uniformom ir aukštom kepurėm su ereliais. Buvo birželio mėnuo, 
labai karšta diena. Mūsų mama pamelžus karves prikošė 2 ąsočius pieno ir liepė 
mums su sese pavaišinti vokiečius. Nunešėm pieną, pasisveikinome nulenkdamos 
galvas. Jie irgi nulenkė galvas, paėmė ir mūsų stiklines, pažiūrėjo į ąsočius ir 
įpylė mums po truputį pieno, parodė, kad turime išgerti. Tada jie paėmė iš mūsų 
stiklines, prisipylė pieno sau ir išgėrė visą pieną. „Gut, gut“, atsidėkodami, davė 
mums daug šokolado. Vėliau karininkai atiduodami pagarbą stebėjo kaip vieškeliu 
žygiuoja vokiečiai kareiviai.

Veiksmas vyko iki pietų, o tada sėdo į automobilį ir nuvažiavo Saldutiškio 
pusėn.

Prasidėjo gyvenimas prie vokiečių. Lentpjūvė dirbo kaip dirbusi. Žmonės 
dirbo savo ūkyje, sodino bulves, sėjo. Tėtė eidavo žvejoti. Žvejoti atvažiuodavo 
ir iš Saldutiškio žydai Mauša, Kacas, Barekleipkis ir kt.
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Man buvo labai geras žydas Mauša. Visada atveždavo riestainių ir duodavo 
po 5 litus. Tėtei sakydavo  „Ui, Janai, tavo šitas mergiotė neužaugs, anas labai gera, 
jų pasiims Dievas.“

Kartą tėtė atėj s iš darbo pasakė mamai, kad matė mūsų Antakalnio miške 
kasant duob . Mama klausė, kas ją kasė, tėtė atsakė, kad matė policininką Juočį 
ir kelis civilius vyrus. Tėtė vakare nuėjo pažiūrėti tos duobės ir grįž s pasakė, 
kad iškasta didelė kvadratinė duobė.

Vakare susirinko pas mus vyrai ir kalbėjo apie tai, kad gali iššaudyti visus 
kaimo gyventojus.

Kitą dieną po pietų pamatėme, kad varo Saldutiškio, Labanoro, Stasiūnų 
kaimo žydus. Pamačius Maušą pradėjau verkti ir bėgau prie kelio, bet mama nu-
stvėrė mane ir įvarė gryčion. Bet aš su sese girdėjome šaudymą ir žydų raudas. 
Labai pergyvenome, kad vokiečių naciai taip pasielgė. Ta vieta buvo vadinama 
„žydiške“. Močiutė ir mama, kai eidavome uogauti, perspėdavo, kad iš tos vietos 
uogų nerinktume. Jos sakydavo  „ ia, vaikeliai, žydų kraujas.“

Pradžios mokyklą pradėjome lankyti prie vokiečių. Mokyklos direktorius 
buvo J. Telksnys. Jis buvo ir Šaulių organizacijos vadas. Mano mokytoja buvo 
Lekavičiūtė.

1944–1945 metai. Frontas ėjo vėl per Antakalnį. Kaimo žmonėms vėl buvo 
duotas įsakymas palikti Antakalnį ir pasitraukti kuo toliau. Tada dauguma Anta-
kalnio gyventojų su vaikais ir gyvuliais išvažiavo į Vaidutiškio vienkiemį (dabar 
tas vienkiemis išnyk s). Tada ten gyveno mano močiutės brolis Karolis su šeima. 
Iš visų pusių miškai, buvo lik  apkasai nuo ankstesnių karų. Vyrai apkasus ap-
tvarkė, išvalė, atsivež  čiužinius miegojo lauke.

Šis kartas buvo baisesnis už ankstesnius. Vyko susišaudymas tarp Labanoro, 
Šiliniškės ir Gatakiemio. Sviediniai lėkdami nukirto daug pušų viršūnių, krito prie 
mūsų apkasų. Ryte viskas aprimo, vyrai kalbėjo, kad susišaudymas vyko kokių 
7–8 kilometrų spinduliu.

Po kiek laiko vėl praūžė bombonešis ir numetė bombą netoli Saldutiškio 
geležinkelio stoties. Buvo užmušta moteris ėjusi vieškeliu ir uždegtas vaistinės 
pastatas. O toje vietoje ilgai žiojėjo didžiulė duobė.

Ryte, kai viskas aprimo, tėtė išėjo pažiūrėti, kas darosi Antakalnyje. Rado 
močiut  ir dėd  Juozą gyvus ir sveikus. Grįž s pasikinkė arklius ir parvežė mus 
į namus. Vieškeliu žygiavo rusų kareiviai į Saldutiškį.

Po kelių dienų mūsų beržyne įsikūrė rusų „štabas“. Dabar toje vietoje kaimo 
turizmo Gražinos Kriugiškienės sodyba.

 „štabą“ atvažiavo daug rusų karinininkų ir kareivių. Gal po savaitės į 
mūsų kiemą įsuko „kazlas“ (automobilis) su 4 kareiviais ir 2 leitenantais. Išlip  
pavaikščiojo ir pervažiav  per kaimą grįžo atgal prie žygiuojančių kareivių. Kai 
kareiviai išvažiavo, kilo baisi panika, kad čia buvo atvažiav  rusų „čekistai“. 
Dabar atvažiuos ir žudys visus žmones, sudegins kaimą. Moterys verkė.

Po kurio laiko atvažiavo kareivių orkestras ir apsistojo tarp Kazlauskienės ir 
mūsų sodybos. Už pusės valandos orkestras pradėjo groti, mušti būgnus. Muzikantai 
buvo gražiom uniformom.  mūsų kiemą pradėjo sukti brezentu dengti „kazlai“. 
Pirmi įvažiavo du „kazlai“ po jų didelė dengta mašina vadinama „liatuška“, už 
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jos vėl 2 „kazlai“. „Liatuškos“ langeliai buvo uždengti baltom užuolaidėlėm. Iš 
automobilio išlipo moteris kareiviška uniforma, o ant galvos buvo užsidėjusi baltą 
kepurėl  su raudonu kryželiu. Kareivis nuvalė dulkes nuo aprangos, pastatė mažą 
kėdut . Moteris padėjo koją ant kėdutės kareivis nuvalė batus. Po to kareivis 
padavė ranką ir išlaipino uniformuotą pagyvenusį vyrą. Ant vyro uniformos buvo 
labai daug medalių. Kareiviai nunešė prie kelio kėdes, karininkai ir kareiviai 
žygiuodami atiduodavo jiems pagarbą.

Mano tėtė mokėjo rusiškai kalbėti ir paklausė leitenanto, koks čia viršinin-
kas  Leitenantas atsakė, kad čia yra pats maršalas Žukovas. Apžiūri, kur eina 
fronto linija.

Buvo karšta diena, labai dulkėjo vieškelis. Tėtė juos pakvietė į vidų, atidarė 
langą. Jie prasėdėjo iki vakaro. Sutemo, o tėtė vis dar vaikšto palei tvartą, dar 
neina į gryčią, nes saugojo arklį, kad nepavogtų. Kareivėlis priėj s paklausė, kodėl 
neina miegoti. Tėtė pasakė, kad saugo arklį. Kareivis liepė eit miego, pasak s, 
kad dabar jie sargai. Tuo metu virš Aiseto pasigirdo bombonešio lėktuvo garsas. 
Prie Kunigo salos numetė bombą. Matyt norėjo subombarduoti kaimą, nes žinojo, 
kad kaime tuo metu buvo apsistoj s pats maršalas Žukovas.

Ryte, kai svečiai atsikėlė ir prausėsi prie šulinio, aš su sese išėjome į kiemą, 
pasveikinome juos „zdrastvite“. Už tai buvom apdovanotos gabaliniu cukrumi. 
Pokario metai buvo sunkūs, bet žmonės kibo į darbus. Vėl ūkininkai ūkininkavo. 
Daug žmonių ėjo dirbti į lentpjūv .

Prasidėjo tremtis. Areštuoti ir ištremti į Intą buvo mūsų name gyven s 
Jurelevičius Juozas su žmona ir Davicijono name gyven s Jonas Giedraitis. Juozo 
Buivydžio nespėjo areštuoti, jis išėjo į mišką – partizanauti.

Pokario metai žmonėms buvo sunkūs, reikėjo bijoti ir stribų, ir partizanų.
Tie du darbininkai, kuriuos ištrėmė, sugrįžo po 8 metų. Buivydis Juozas – 

partizanas – 1957 m. per Velykas stribų buvo nušautas. Vežė Velykų pirmąją 
dieną per Antakalnio kaimą, visiems gyventojams parodė ir nuvež  į Saldutiškio 

iame kluone vieną 
naktį miegojo 
generolas Žukovas
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aikšt , paguldė prie kultūros namų, kelias dienas lavoną laikė aikštėje. 1944 m. 
iš Antakalnio buvo ištremtos 2 šeimos

1. Marcelė Buivydienė su 3 mažamečiais vaikais ir jos tėvais – Antanu 
Ryliškiu ir Agota Ryliškiene (jau seni žmonės),

2. Juozas Davicijonas ir žmona Uršulė. 
Kaimas labai pergyveno dėl šių kaimynų. Kaime liko 7 namai, nes ištremtųjų 

namai buvo nugriauti ir išvežti kolūkio sandėliams statyti. 
1948 metais lentpjūvėje kilo gaisras. Viskas sudegė, o direktoriaus Sokolovo 

jau į darbą negrąžino.
Susikūrė kolūkis, kuris vadinosi „Pirmūnas“. Žmonėms buvo duota po 

0,60 arų žemės. Žmonės ėjo dirbti į kolūkį. Sunku buvo gyventi, reikėjo mokėti, 
duoti visokias duokles. Pvz. jei turėjai 2 karves, reikėjo valdžiai per metus ati-
duodi 20 kg sviesto, už vieną karv  – 10 kg. Trūko duonos. Mama važiuodavo 
į Švenčionėlius arba į Daugpilį. Nors religinės šventės buvo draudžiamos, bet 
žmonės šv sdavo visas šventes.

Tuo metu vasarą labai populiarios gegužinės. Mūsų kaime jas rengdavo dėdės 
Juozo Dičiaus dukros. Kiemas buvo didelis ir labai lygus. Kiemą vakare apšvies-
davo „liktarnom“ žibaliniais „fanorais“. Kartais stribai išvaikydavo „vakaruškas“.

Stribai buvo žiaurūs. Vieną vasaros dieną ėjo per kaimą nuo Labanoro pu-
sės stribas ir agentas. Pamačiusi einančius žmones vieškeliu pabėgo mūsų kalytė 
Žiulba. Bėgo prie jų lodama. Stribas, pravarde „Deveikio piemuo“, mat anksčiau 
ganė karves pas Deveikį, nusiėm s šautuvą norėjo šauti, o mūsų močiutė pašaukė 
kalyt  ir pasiėmė į glėbį. Tada priėj s prie močiutės liepė  „paleisk kal , jei ne, tai 
nušausiu ir tave kaip kal .“ Agentas jį sulaikė. Tada stribas eidamas pro kryžių, 
nušovė Jėzaus mūką. Dar ilgai kryžius stovėjo be mūkos. Kai tėvai sužinojo, kad 
partizanai nušovė tą stribą, mama iš Švenčionėlių atvežė naują Jėzaus mūką. Tėtė 
vakare prikalė, ir kryžius ilgai stovėjo, kol supuvo ir nuvirto.

Mėgom šv sti šv. Kalėdas, nors ir sunkūs laikai buvo, bijojom, bet visada 
puošdavom eglut . Tėtė parnešdavo iš miško, mama nupirkdavo saldainių, mes 
iš morkų darydavom žvaigždutes, iš raudonųjų burokėlių pjaustydavom gėlytes, 
kabindavom dar obuolių. Antrąją Kalėdų dieną susirinkdavo viso kaimo vaikai 
ir tėvai. Vaikai deklamuodavo eilėraščius, su tėvais žaisdavo žaidimus „Jurgelį 
meistrelį“, „Garnys, garnys...“ Kartą parduotuvėje pamatėme dėž  eglutės žais-
liukų. O pinigų nėra. Eidamos iš mokyklos pamatėm prie girininkijos priklijuotą 
lapelį, kad superka pušų kankorėžius. Susiorganizavom, nors sniego buvo labai 
daug, bet pririnkom kankorėžių ir nupirkom žaislus. Visiems buvo didelė šventė. 
3 žaisliukus turiu išlikusius iki šios dienos. Dar ir dabar prisegu prie eglutės.

Mėgom šv sti ir Velykas. Antrą Velykų dieną visi kaimo vaikai rinkdavosi 
prie mūsų namų. Tėtė pastatydavo lovelį, ridendavom margučius, supdavomės.

Gegužės mėnesį visuomet šv sdavome Gegužines pamaldas. Pamaldas ruoš-
davom vienais metais mūsų klėtyje, kitais metais – pas Juozą kamaroje. Gegužinės 
pamaldos prasidėdavo 9 val. vakare. Mes vaikai bėgdavome per kaimą su varpeliu, 
kad visi laiku susirinktų. Tas varpelis liko iki šių laikų, kaip labai brangi relikvija. 
Nors sovietų laikais valdžia drausdavo, bet žmonės vis vien suėj  melsdavosi.
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Sekminės kaime būdavo švenčiamos taip. Vaikai ganydavo karves. Išvaka-
rėse prieš Sekmines karvės grįždavo namo su vainikais ant ragų. Moterys ryte 
išvesdamos karves atnešdavo dovanų  vienos sviesto, kitos sūrio, kitos pyrago, o 
mūsų mama saldainių, limonado. Kai karvės pietų metu suguldavo ant „nedielo“ 
kalno, mes puotaudavome. 

Antakalnyje ir dabar gyvenimas nestovi vietoje.
2000 m. Antakalnyje suorganizavau susitikimą  čia gyvenančių ir gyvenusių 

žmonių. Susitikimas vyko mūsų sodyboje. Susirinko apie 40 žmonių iš Vilniaus, 
Saldutiškio, Trinkūnų ir Geniakalnio. Pakvietėme Saldutiškio kultūros namų meno 

Kaimo šventės 
sutraukdavo daug 
jaunimo. Alena 
dešinėje, šalia Isokas 
Kaušaras, 1958 m.

Kryždirbys Vytautas Ryliškis kairėje, kryžių šventina kun. enonas Navickas
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Kultūros namų meno vadovė Danutė ajančkauskienė kairėje, Aldona Ryliškytė-Pakulnėvič, 
Marcelė Pelakauskienė, Vanda Ryliškienė, mano sesė Janina Dičiūtė ir aš, Alena Kaušilienė

vadov  Danut  Zajančkauskien , tai dainavome, žaidėme žaidimus. Šokome 
trankią polką, valsą. Susitikimas praėjo puikiai. Tuomet ir nutarėme, kad reikia 
pastatyti naują kryžių. Vytautas Ryliškis pastatė labai aukštą, tai neilgai stovėjo. 
Kryžiaus pašventinime buvo susirink  daug žmonių. Kryžių pašventino kunigas 
Zenonas Navickas.

Kaimas atgijo, kai Gražina Kriugiškienė su vyru Gintaru nusipirko mano 
dėdės Juozo Dičiaus sodybą. Kaimo turizmą jie plėtoja iki šių dienų. Vasarą ten 
pilna žmonių. Vyksta įvairios stovyklos, todėl dažnai tenka koncertuoti Saldutiškio 
saviveiklininkams. 

Gražinos Kriugiškienės dėka dabar kaime vietoj išgriuvusio kryžiaus pa-
statyta šv. Antano skulptūra.

2008 metais vėl buvo suorganizuotas bendruomenės susitikimas. Susitikimą 
organizavo Aldona Ryliškytė-Pakulnėvič ir jos dukra Erika Albertinienė. Susitikime 
dalyvavo apie 30 žmonių. 

2013 metais per Žolin  šventėme žolynų švent . Tą švent  organizavo 
Gražina Kriugiškienė. Šventė vyko stovyklavietėje prie Aiseto ežero. Buvo labai 
įdomi šventė, daug atrakcionų, baidarių lenktynės. Žmonės plaukiojo valtimis. 
Vedėjos – Erika Albertinienė ir jos sesuo Sigita.

Beveik visose šventėse koncertuoja iš Saldutiškio kultūros centro etnografinis 
ansamblis „Sedula“ vadovaujamas Danutės Zajančkauskienės. 
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Derviniškė
Veronika Subačienė

Derviniškės kaimo vardas kil s nuo dervos. Matyt, 
gyventojai virė dervą. Aplinkui augo dideli beržynai, tošies 
derva – tepti batams, votims gydyti. Iš spygliuočių kelmų – 
degutas ratams tepti, kurio ypač daug reikėjo, kol ratai buvo 
medinėmis ašimis. Apylinkių gyventojai jau LDK laikais vertėsi 
panašiais dalykais. Vieni miškus kirto, kiti vežė, treti gamino 
miško produktus  dervą, degutą, pelenus, anglį. VII– I  a. 
medieną išveždavo Prūsijos pirkliams. Apylinkės pavardės ir 
vietovardžiai kalba apie čia buvusius verslus  Derviniškės, 
Degutinės, Pelenių kaimai; Derviniai, Pelaniai, Peleniai, De-
gučiukai – pavardės ir pravardės.

Derviniškės kaimo gyventojų pavardės buvo Derviniai. 
Kaip visa Lietuva, taip ir Linkmenų kraštas per VII a. ir VIII a. I pusės karus 
smarkiai nukentėjo nuo maro ir badmečių. Iš 1729 m. Linkmenų valsčiaus inven-
toriaus matyti, kad tebuvo lik  vos trečdalis gyventojų. Mažesni sodžiai visiškai 
neminimi, nors VI a. jų yra buv . Vienas iš tokių ištuštėjusių sodžių buvo 
Derviniškė, kur visi gyventojai, išskyrus vieną senut  Dervinien , buvo išmir .

Vietoj kaimo laukų atsiradusioje negyvenamoje ir nedirbamoje dykroje, 
prižėlusioje krūmų, davė žemės Vilučiams. Derviniškėje jos neužteko, tad pridėjo 

Vilučių giminės herbas

Didžiausias namas kaime, su dviem kaminais – abiem šildomais galais, plačiais akmeniniais 
laiptais įstiklintas gonkas, statytas I  a. II p., jame rengtos gegužinės pamaldos, namas  
tebestovi, priklauso žento Jono erėno palikuonims. Pauliaus Subačiaus archyvo nuotr.
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ir Sidariškės dvaro. Antanas Vilutis, gim s 1789 m., jo žmona Marcelija, gimusi 
1809 m., sūnus Benediktas, gim s 1815 m., atsikraustė gyventi į Dervinišk  apie 
1833–1835 metus. 

Žemės ūkis, naujoviškas ūkininkavimas
Po LDK valakų reformos dirbama žemė buvo padalyta šniūrais (rėžiais), 

kurie smulkėjo (siaurėjo) vaikams dalijantis tėvų turtą. Tokia žemėtvarka išliko iki 
 a. pradžios. Derviniškės žemė buvo IV rūšies. Priesmėliai, molynai, kalneliai, 

balos, krūmynai, samanykščiai, skurdžios pievutės. Ariama žemė tesudarė 40 % . 
Užtat labai gražūs beržynėliai. Nors žemė nelabai derlinga, valstiečiams duonos 
netrūko, bet ir pertekliaus nebuvo. Augindavo daug linų, kurie buvo pajamų 
šaltinis, medžiaga drabužiams ir patalynei. Sėjomaina buvo trilaukė  žiemkenčių 
laukas, vasarojaus laukas ir pūdymas. Vienas laukas nuo kito atitvertas tvoromis.

1933–1934 m. gretimame Mine¤škiemio kaime mokytojas Kazys Lekavičius 
organizavo vienerių metų žemės ūkio mokyklą. Ją lankė jaunimas. Tai labai pra-
plėtė supratimą apie žemės ūkį, sodininkyst , daržininkyst , gyvulininkyst  ir kitas 
smulkesnes ūkio šakas. Laikė nemažai žąsų ir vištų, nes reikėjo ne tik kiaušinių, 
bet ir pūkų bei plunksnų pagalviams, merginų kraičiams. Be to, tarpukariu iš 
Lietuvos žąsis pirkdavo Vokietija. „Maistas“ supirkdavo bekonus. Pagrindinės 
pajamos buvo iš bekonų, linų, grūdų. Pieninių arti nebuvo, taigi iš pieno pajamų 
gaudavo labai mažai.

Tik 1936 m. Derviniškės žemė buvo padalyta kolionijomis (sklypais). Dalijo 
taip, kad nereikėtų nukelti trobesių. Buvo išartos ežios, nyko piktžolės. Išnaikinti 
grynieji pūdymai. Sėjo mišinius, lubinus. Atvažiav  kultūrtechnikai nurodė, kur 
kasti griovius. Vilučiai patys kasė, samdėsi grioviakasius, sėjo kultūrines žoles. 
Gerino gyvulių veisles. Tuo ypač rūpinosi Vincas. sitaisė veislinį aviną – labai 
didelį, geros vilnos. Iki tol augintos tik ožkavilnės avys.

Žiemą moterys verpė, audė, siuvo, lopė, mezgė. Vyrai ruošdavosi vasarai  
drožė grėbliams dantis, vijo pančius, pynė kašeles, kašikus (didelius krepšius 
pašarui nešti), darė klumpes, kapojo malkas kūlelius, vežė medžius.

Žemės ūkio padargai
Iki Pirmojo pasaulinio karo žemės ūkio padargai buvo labai primityvūs  

medinis arklas, medinės akėčios, pjautuvas, dalgis, grėblys, kultuvas, vėtyklė. Iki 
 a. arė jaučiais. Arklys skirtas jojimui, važiavimui. Nepriklausomoj Lietuvoj 

ūkininkai nusipirko geležinius pjūklus, kultivatorius, akselines. Žem  dirbo ark-
liais. Kūlimo mašinos Derviniškėje niekas neturėjo, atsiveždavo iš kito kaimo. 
Tiesa, buvo sena mediniais krumpliaračiais Nikodemo kuliamoji, kuria išsikulti 
trukdavo visą mėnesį. Žmonių prie tokios mašinos reikėjo daug. Visas kaimas 
ėjo į talkas. Pagaliau šitą mašiną paliko vaikams žaisti. Stogams dengti rugius 
pjaudavo tik pjautuvais, kuldavo – kultuvais. Kol nebuvo arpo, rugius valydavo 
vėtydami. Po Antrojo pasaulinio karo atsirado traktorių, kombainų, kurie nelabai 
tiko darbui kalnuotoje žemėje.
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Ganymas
Aptverti laukai – patogu ganyti gyvulius. Pūdyme ganydavo, iki nupjaudavo 

rugius. Tada pervarydavo į rugienas, o nupjovus vasarojų – į vasarojaus laukus. 
Kartu ganydavo karves, avis, kiaules. Iki 1936 m., kol Derviniškė nebuvo išskirstyta 
sklypais, gyvulius ganė bendrai. Piemenys buvo savi vaikai. Retai samdydavo. 
Vaikai ganė nuo 7 metų, kol pakeisdavo jaunesnis brolis ar sesuo, kartais net iki 
17 metų. Ganymas – vaikų vargo metai. Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo ru-
dens, nuo saulėtekio iki saulėlydžio, lyjant, braidant po šaltą rasą, balas, alpstant 
nuo noro miegoti. Kojos suskirdusios, pradurti padai, numušti į akmenis pirštai.

Padalijus žem  sklypais, ūkininkai prisivijo virvių, prisipirko grandinių ir 
gyvulius ėmė rišti kiekvienas sau. Ganyti nebuvo kur, nes pūdymus užsėdavo 
vikiais, avižų mišiniu, lubinais, dobilais. Avis su ėriukais atiduodavo ganiavai į 
Labanóro miškus, o rudenį, kurių vilkai neišpjaudavo, atsiimdavo.

Sodai, daržai, darželiai
Derviniškėje pirmieji Vilučiai pasisodino sodus. 1939–1940 m. žiemą iššalo 

visi vaismedžiai. Po to Vilučiai pasisodino ypač didelius, gerų veislių sodus  
Kostas – 2 ha, Vincas, Mykolas, Leonas ir kt. Sodų sodinimo iniciatorius buvo 
agronomas sodininkas Kostas Vilutis.

Iki Pirmojo pasaulinio karo daržovių asortimentas buvo nedidelis  kopūstai, 
batviniai (gyvuliniai runkeliai), dryžuoti raudonieji burokėliai, ropės, griežčiai, 
agurkai, svogūnai, morkos (labai mažai). Tik tarpukariu atsirado pomidorai, 
daugiau augino česnakų. Pradėjo sėti 
salotas, ridikėlius. Daržuose augino 
tabaką, nes pirktinis kaimiečiui buvo 
per brangus.

Kostas Vilutis (1909–195 ), baigė Veprių žemės 
ūkio mokyklą 1929 m., iki okupacijos dirbo Sielskio 
medelyno prie iaulių vyriausiuoju sodininku
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Prie visų trobų buvo darželiai. Vasarinių gėlių augino labai mažai. Vyravo 
žieminės  pivonijos (bijūnai), karkliukai (flioksai), geltonos ir oranžinės lelijos, 
čebatėliai, cibuliukai (narcizai), auskarėliai, jurginai. Kiekviename darželyje augo 
rūtos. Prie verandų gonkų palangėje kerojo jazminų, bezų (alyvų) krūmai.  a. 
antroje pusėje pradėta auginti daugiau vasarinių  vilenčikai (astrai), panelės (kos-
mėjos), kvepiantieji žirneliai, nasturtos ir kt.

Samdiniai
Pirmieji Vilučiai Derviniškėje turėjo didelį gabalą žemės, apie 68 ha, o 

darbininkas–vienas Antanas. Sūnus Benediktas dar tik pusbernis, žmona vos ne 
kasmet gimdanti. Žem  reikėjo apdirbti, gyvulius prižiūrėti, todėl samdydavo šei-
myną – bernus, mergas. Linkmenų bažnyčios archyve užfiksuota, kad kai kuriais 
metais būdavo net 10 tarnų. Tarp jų dvi šeimos su vaikais ir net senyva moteris. 
Kaip tilpo vienoje dūminėje troboje Vilučių šeima su krūva vaikų ir samdiniai  
Kiek valgytojų sėsdavo prie stalo  Vėliau, augant ir stiprėjant Vilučių vaikams, 
samdinių mažėjo.

Trobesiai
Pirmoji troba Derviniškėje buvo Antano Vilučio. Ji stovėjo netoli nuo tos 

vietos, kur dabar Adolfo Vilučio namas. Troba buvo dūminė. Antano sūnus Be-
nediktas pasistatė namus su dūmtraukiu, dabar ten Šerėnų namai. Petro pastatyti 
namai dar tebestovi. Visi namai Derviniškėje buvo mediniai, dviejų galų, su rū-
siais po namu, erdvūs, dengti šiaudais, išskyrus Nikodemo – dengtas lentutėmis. 
Po Antrojo pasaulinio karo visus apdengė pilku šiferiu, nes nebuvo šiaudų, o ir 
dengti jais jau niekas nebemokėjo.

Štai I  a. vaizdas. (Kiekviename regione namo dalys vadinamos skirtingai, 
todėl rašome taip, kaip sakyta Derviniškėje.) ėjus pro gonką (verandą) pakliūni į 
priemen . Iš jos užlipimas ant pirkios. Už priemenės tiesiai pirkaitė – tamsi, vėsi. 
Joje laikomi maisto produktai  duona, sviestas, pienas, varškė, duonai rauginti 
kubilas, ližė ir kt. Iš priemenės į vieną pus  įėjimas į gyvenamąjį galą, o kitas 
į vadinamąją kamarą arba gerąjį galą. Kamara paprastai buvo be krosnies – ne-
kūrenama, nepertverta. Gyvenamasis galas pertvertas pusiau  pirkia ir ažupečkis 
(užkrosnis). Pirkioje stovėdavo pora lovų, didelis stalas, ilgi platūs suolai. Čia 
šeima valgė, verpė, audė, meistravo, siuvo. Ažupečkis – tai ta dalis, iš kur kū-
renama duonkepė krosnis, užlipimas ant krosnies. Ažupečkyje irgi stovėdavo 
lovos, stalas, ušėtkai (mediniai kibirai) virtoms bulvėms, burokams, kibirai kiaulių 
ėdžiui ruošti. Pavasariop čia perėdavo kašelėse naminiai paukščiai. Po pečium 
anga – papečkys, kur žiemą laikytos vištos. Per visą ažupečkį prie lubų pakabinta 
ilga kartis viršutiniams drabužiams  burkoms, sermėgoms, kailiniams pasidžiauti. 
Vasarą musių spiečiai, blusos. Buvo „prūsokų“ (tarakonų), blakių, utėlių. Sunku 
įsivaizduoti tuos visus kvapus ir „švarą“. Visos pirkios buvo be grindų – molio 
plūktos aslos.

 a. „iškeldinamos“ iš trobų vištos, dedamos lentinės grindys. dėjus len-
tines grindis senieji neleisdavo dažnai plauti, kad nesupūtų. Kabinami lipdukai ir 
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statomi stikliniai indai su skyle apačioje, musėms gaudyti. Išnaikinami „prūsokai“, 
blakės. Blusos išnyko tik po Antrojo pasaulinio karo. Prieškariu Derviniškėje, 
pačiame kaime, buvo penki namai  Kazio Vilučio, Jono Šerėno, Elenos Vilutytės, 
Nikodemo Vilučio, truputį atokiau Vinco Vilučio ir šeštas tolokai – kolionijoje 
Elžbietos Kaušilienės. Dabar tebestovi penki namai. Vinco Vilučio – nugriovė 
melioracija. Pastoviai gyvena tik viename name, buvusiame Elžbietos Kaušilienės, 
jos sūnus Petras.  kitus atvažiuojama vasarą.

Didžiausias namas kaime priklauso Šerėnams, moderniškiausias – buv s 
Nikodemo Vilučio, kuriame dabar buvoja jo vaikaitis Algis Vilutis. Visi Vilučiai 
turėjo kluonus (klojimus). Didžiausias buvo Kazio Vilučio. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo kluonuose panaikino jaujas (patalpas džiovinti javams), išgriovė krosnis. Ka-
zio Vilučio kluone jauja išliko iki kolchozinės santvarkos. Kam netilpo šienas ar 
dobilai į kluonus, tie prie tvartų pasistatė daržines. Mediena buvo brangi, todėl 
daržines statė iš prastesnės medžiagos. Vincas Vilutis – iš alksnių. Pro didelius 
plyšius pripustydavo.

Turėjo nemažus tvartus, nes laikė daug gyvulių. Svirnus, sukūrus kolcho-
zus, nukėlė į Šiškinių kaimą ir ten pastatė vieną didelį svirną. Svirnai aukštokai 
pakelti nuo žemės, kad nedrėktų grūdai. Durų kampelyje ar sienojo gale išpjauta 
nedidelė skylė, pro kurią galėjo įlįsti katės, nes kur grūdai – ten pelės. Po svirnu 
vasarą – vištų buveinė.

Pirtys
Kaime buvo vienintelė Jono Šerėno pirtis, pastatyta prie balos, kad nereikėtų 

iš toli nešti vandens. Pirtis didelė, mažiukas langelis. Akmeninė krosnis, vadinama 
krūsnimi. Ant įkaitusių krūsnies akmenų pildavo vandenį, kildavo karštas garas, 
ant palų (platūs suolai aukštais) sugul  ar susėd  vanodavosi beržinėmis vantomis. 
pač stipriai mėgo vanotis Šerėnų vyrai. Vaikai nuo didelio karščio lįsdavo po 

suolais. Pirties šone, virš krūsnies, per visą palub , buvo pakabinta stora medinė 
kartis. Ant jos sukabindavo viršutinius rūbus, antklodes. Rūbai išsidezinfekuodavo, 
sudegdavo arba iššokinėdavo blusos. Kadangi pirtis buvo dūminė, tai sienos ir 
lubos suodinos. Išsitepdavo rūbai, patalynė, bet tai nieko. Svarbu, kad bakterijoms, 
blusoms galas ir ilgai kvepia skaniu pirties dūmu.  karštą vandens kubilą su-
merkdavo vantas, kartais įmesdavo ajero. Vanduo ir visa pirtis pakvipdavo beržais, 
virsdavo gydomąja. Tai nenusakoma kvapų puokštė. Dabar jokios pirtys nei su 
dūmtraukiais, nei suomiškos neturi to, ką turėjo senosios dūminės su krūsnimi. 
Prausdavosi iš nekotėlių (mediniai loveliai, išskobti iš medžio). Galvas trinkdavo 
iš namų atsineštu beržų pelenų šarmu gražiai išsiplaudavo, plaukai blizgėdavo, 
nebūdavo pleiskanų. Apsirengdavo šaltame priepirtyje. Pirtyje tilpdavo viso kaimo 
žmonės. Pirma į pirtį eidavo vyrai, paskui moterys su vaikais. Pirtis turėjo ir kitą 
paskirtį. Joje džiovindavo linų šiaudelius. Priepirtyje ar prie pirties sausus linus 
išmindavo. Spaliais storai užpildavo lubas, kad būtų šilčiau.

Mažyt  pirtel  dar turėjo Jonas Vilutis, kuri atiteko dukrai Elenai Viluty-
tei. Kažin ar prausėsi toje pirtelėje, nes ten visas kaimas rūkydavo mėsą (vaikai 
slapta įlįsdavo nukniaukti dešros rink ). Pirtyje, kurioje rūkoma mėsa, labai gailu 
praustis. Vėliau pirtis pasistatė Juozas Kaušila ir Vincas Vilutis.
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Pečius (duonkepė krosnis)
Pirkios širdis buvo duonkepė krosnis. Kaip duona – pagrindinis maistas, 

taip krosnis – šiluma, valgis, ėdalas gyvuliams, vaikų „žaidimų kambarys“, šil-
ta nakvynė. Krosnis – didžiulis molio statinys, užimantis ketvirtadalį arba net 
trečdalį pirkios. I  a. buvo tik duonkepė krosnis. Jokių viryklių su rinkelėmis, 
vadinamųjų plytų, nebuvo. Jas pradėjo statyti tik  a. trečiame dešimtmetyje. 
Krosnį kūrendavo vieną kartą per dieną – anksti ryte. Iš vakaro į krosnį pakraš-
čiais statydavo didžiulius katilus su bulvėmis ir kitais šakniavaisiais gyvuliams, į 
vidurį kūlelį (plonų šakelių surištas pundelis), ant jo storesnes malkas. Per naktį 
kūlelis ir malkos padžiūdavo ir ryte lengvai įsikurdavo.

 priekį pastumdavo katilus su maistu. Kai atsirasdavo žarijų, kepdavo 
blynus. Keptuv  dėdavo ant dviejų katilų, ją padėdavo ir paimdavo specialia 
kačerga, vadinamu čepelnyku. Buvo dar dviejų rūšių kačergos  ištraukti katilams – 
kačerga, apsukti, pakelti – puodšakė. Katilai maistui likdavo krosnyje iki pietų. 
Per pietus maistas būdavo gražiai ištrošk s ir šiltas. Duonos kepimui pečių labai 
prikūrendavo, gražiai iššluodavo padą, nes kepdavo ne blėkutėse, o tiesiai ant pado.

Krosnis išlaikydavo šilumą visą parą. Žiemą, kai ant grindų šalta, vaikai 
sėdėdavo ant krosnies – ten žaidė, mokėsi poterių. Sušilti užlipdavo atvažiavusieji 
iš kelionių, dirbusieji lauke. Miegodavo ant krosnies senieji, kurių „kaulams šalta“. 
Vakarien  virdavo ant pripečkio (priežado) ant trinaškos (trikojiso geležinio stove-
lio). Kai kurie  a. pasistatė nedidelius pečiukus. Per šalčius juos pasikurdavo 
vakare. Duonkep  krosnį kūrendavo ir žiemą, ir vasarą, nes valgyti ir gyvulius 
šerti visada reikėjo. Vasarą ir taip karšta troboj, o čia dar krosnis prikūrenta  
Didžiulius bulvių katilus kiaulėms reikėjo sukelti į pečių, ištraukti, nukelti, nu-
sunkti. Kiek per dieną pakeldavo moteris...

Valgis
Duona ir bulvės buvo pagrindinis maistas. Duoną kepdavo iš naminėmis 

girnomis maltų grūdų. Kartais grūdai būdavo dvejų trejų metų. Bijojo nederliaus, 
bado. Pirmojo pasaulinio karo metais valgė bėralin  duoną. Ji buvo kepama iš 
nevalytų rugių grūdų su visokių piktžolių sėklomis, mėkynomis, varpomis. Visa 
tai sumaldavo naminėmis girnomis. Duonos buvo neįmanoma atriekti, o tik atsi-
laužti, nes byrėdavo. Pluta – galėjai koją pasidurti.

Pusryčiams – blynai su dažiniu. Dažinys – lašinių, taukų spirgučiai su svogū-
nais, grietinės šaukštu. Pietums – kopūstai, burokai su mėsos ar lašinių gabaliuku. 
Desertas – su pienu iššutintos kruopos. Vakarienei – bulvės su raugintu pienu, 
bulvienė, vadinama buljonu, zacirka (miltinių kukuliukų sriuba). Valgis keisdavosi 
priklausomai nuo metų laiko. Vasarą rūgštynės, lapienės, rudenį pjaudavo avinu-
kus, žiemą – kiaul , virdavo kraujin  sriubą, darydavo kraujinių dešrų, kepdavo 
kugelį, virdavo šaltieną ir kt.

Kava iš skrudintų miežių, arbata iš žolelių. Saldydavo sacharinu. Cukraus 
gabalėlis – tik vaikams ar ligoniams. Turėdavo džiovintų mėlynių, aviečių, obuo-
lių. Pasisūdydavo grybų. Pasiraugdavo sulos. Išvirdavo bruknių su obuoliais, nes 
tokiai uogienei nereikėdavo cukraus. Mėsą dešroms pjaustydavo rankomis, nes 
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mėsmalių neturėjo. Tik tarpukariu įsigijo rankinių mėsmalių. Svečius vaišindavo 
kiaušiniene su lašinukais, sūriu, sviestu. Iki Pirmojo pasaulinio karo griežtai lai-
kydavosi pasninkų. Visą gavėnią, 7 savaites, nevalgė ne tik mėsos, bet ir pieno 
produktų. Silkė, bulvės, raugienė, kanapių pienas. Valgis prastas, o dirbti reikėjo 
sunkius ūkio darbus.

Skalbimas
Skalbinius sudėdavo į didelį katilą, užpildavo šarmu (skystis, išvirtas iš 

lapuočių medžių pelenų). Katilą pastumdavo į pečių ir ten išvirindavo. Ištrindavo 
medinėj nekočioj. Skalaudavo baloj, o jei šalta – namie. Baloj vasarą ant lieptelio 
su kultuve išmušdavo. Išdžiūvusius iškočiodavo. Lininiai, pakuliniai labai gražiai 
išsiskalbdavo, iškočioti blizgėdavo kaip šilkas. Tik  a. pradėta lyginti su angli-
niais lygintuvais išeiginius drabužius. Muilą skalbimui virdavo namie, daugiausia 
iš nugaišusių gyvulių.

Apsivilkimas
oter  Sijonai (spadnyčios) tamsūs ilgi iki pat žemės. Labai platūs, vadinami 

tripaliais (iš trijų medžiagos pločių). Užpakalyje paraukti ar suklostyti. Daugiausia 
iš namie austų medžiagų.  bažnyčią eiti kartais turėdavo ir pirktinių. Einant, 
dirbant sijonas pasikaišomas – viena sijono apačios vieta užkišama už juostos. 
Sijoną maudavo ant drobinių marškinių, taip pat ilgų, ilgom ar pusilgėm ranko-
vėm. Marškinius siūdavo iš išbalintos ploniausios drobės. Einant į bažnyčią ar 
svečius, po sijonu pasimaudavo pasagut , pasijonį (apatnyką). Pasagutė balta arba 
dryžiukais – pirktinio perkelio. Apačia apvesta mezginiais arba raukinuku iš tos 
pačios medžiagos. Vasarą ant marškinių palaidinukės nesivilkdavo. Eidamos į 
bažnyčią, svečius, užsivilkdavo perkelin  arba multinin  palaidin  (nažutką). Visa-
da prisijuosdavo prijuost  (kvartuką). Namuose storą pakulinį, o į bažnyčią baltą 
drobinį ar perkelinį, papuoštą mezginiais, kutais arba užaustą žičkom (raštuota 
juostele iš raudono ar mėlyno siūlo). Suknelių niekas nenešiojo iki  a. Moterys 
apatinių kelnaičių irgi nenešiojo iki Pirmojo pasaulinio karo. Senosios moterys 
ir vėliau nenešiojo. Dar net Antrojo pasaulinio karo metais į mokyklą ateidavo 
mergaičių be kelnaičių, nors suknytes nešiodavo jau neilgas. (Pastaba. Vakarų 
Europoje moteriškos kelnaitės kaimuose pradėtos nešioti I  a. viduryje.) Petro 
Vilučio sūnus iš Amerikos tarp kitų daiktų atsiuntė mamai šiltas kelnes. Su jomis 
Grasilda važiuodavo į bažnyčią. Nuvažiavusi nusimaudavo ir palikdavo rogėse po 
pasoste, nes į bažnyčią moteriai su kelnėm eiti nuodėmė. Namo važiuojant vėl 
apsimaudavo, kol kažkas pavogė. Neatskiriama aprangos dalis einant ar važiuojant 
buvo skaros. Dažniausiai pirktinės, languotos. Kai kurios turėjo po dvi skaras. 
Viena didelė, stora – važiuoti, o kita plonesnė, lengvesnė – eiti. Kai nešalta ar 
nelyja, nešasi ant rankos sulankstytą. Skara atstojo puspaltį ar net rudeninį paltą. 
Skarytės tik baltos. Baltos į bažnyčią, baltos kasdien. Nors kasdien išlaikyti baltą 
skaryt  labai sunku, nes katilai iš krosnies suodini, aptekėj  kiaulių ėdalo kibirai, 
melžiant karvė mėšlina uodega švysteli per galvą... Kojinės medvilninės juodos 
ir pilkos spalvos, prilaikomos apvaliom gumom arba paprastu raišteliu, surištu 
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žemiau kelio. Šilkinės kūno spalvos kojinės pasirodė po Pirmojo pasaulinio karo. 
Jas galėjo įsigyti tik turtingesnės merginos. Apavas  batukai, burlečiai (pusbačiai), 
veilokai (veltiniai).

yr . Vasarą ilgi (kone iki kelių) drobiniai marškiniai. Nešiojami virš kelnių. 
Kelnės pakulinės, baltos ar truputį padažytos. Taip eidavo ir į bažnyčią I  a. 
pirmoje pusėje. Marškinius susijuosdavo austa ar pinta juosta, namie gerai ir 
pančiu. I  a. pabaigoje bažnyčion dauguma eidavo jau tamsiomis kelnėmis ir 
burnosėliais (švarkais). Kurie daugiau po svietą važinėjo, turėjo pirktinius kostiu-
mus, kiti namie austo milelio. Daugiausia nešiojo kelnes „galifė“, žemiau kelių 
siauras. Taip patogiau įkišti į čebatus ar veltinius. Žiemą – puskailiniai, kailiniai, 
burkelas (puspalčiai), kutros ar baronai (storesnės medžiagos didelis paltas, pamuš-
tas avikailiais), sermėgos su dideliais kapišonais (važiavimui). Sermėgos rudos, 
naminio milo, velkamos ant kailinių ar palto. Avėjo čebatus (ilgus aulinius) ir 
čeverykus (trumpus aulinius, užvarstomus). Veltiniai su kaliošais tiko ir kasdienai, 
ir išeigai. Tai pagrindinis apavas žiemą. Audamiesi veltinius ir čebatus apsukda-
vo koją autkoju. Atšilus į bažnyčią eidavo basi. Apsiaudavo tik netoli miestelio. 
Po Pirmojo pasaulinio karo vyrai pradėjo apsiav  eiti, bet moterys dar ir po 
Antrojo pasaulinio karo batukus nešdavosi. Vienas kitas turėjo kišeninį laikrodį. 
Grandinėlė per kamizelkos (liemenės) krūtin . Turėti laikrodį buvo pasipuošimas 
ir garbė. Pinigus, tabaką nešiodavosi išdirbtoj avino mašnoj. Taip ir vadindavo 
pinigin  – mašnele.

Lovos. Patalynė
Lovos (laškos) namų darbo, medinės, plačios, nes didelėse šeimynose po 

vieną negulėjo. Ruginiai šiaudai uždengti paklode vietoj čiužinio. Vėliau pradėjo 
siūti storus medžiaginius didelius maišus, kuriuos prikimšdavo šiaudų arba ru-
ginio akselio (susmulkintų šiaudų). Paklodės kraštas apnertas kabliuku. Klojant 
lovą, megztas kraštas iškišamas iš po tamsios lovatiesės. Lovatiesės namie austos, 
raštuotos. Apsiklodavo antklodėm (kaldrom), siūtom iš kokio plonesnio naminio 
audinio (spalvoto), prikištos pakulų, todėl buvo labai sunkios. Užvalkalų nevilkda-
vo. Jų ir neišskalbsi. Nešiodavo, kol suplyšdavo. Tik po Pirmojo pasaulinio karo 
vienas kitas pasisiuvo vatin  antklod  (o, kokia lengva ), pradėjo pasegti užval-
kalus (tiksliau, paklodes su kilpom). Lovose buvo daug pagalvių, sudėtų viena 
ant kitos, ypač kamaroj, kur švaru ir migdomi tik svečiai. Impilai raudoni arba 
raudonais galais. Užvalkalų (novalačkų) galai nerti kabliuku ir labai gražiai atrodo 
ant raudonos spalvos. Patalyn , audinius, išeiginius rūbus laikydavo skryniose.

„Transporto parėdai“
Važelio ar ratų sėdynės užtiesalas – gūnelė – būdavo raštuotas vilnonis, 

apvestais kraštais. Graži gūnelė – pasididžiavimas. Stovint gūnele uždengdavo 
arklį. Vilučiai turėjo po gražų gerą odinį balną su blizgančiom kilpom, nes vyrai 
daugiau jodavo nei važiuodavo. Turėjo kasdieninius ir gražius pakinktus, raudonas 
pintas su kutais vadeles, dažytą lanką. Vėliau, žem  pasidalijus sklypais, atsirado 
naujų rūpesčių, mažiau suko galvas dėl šių dalykų.
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Vestuvės
Žinome truputį tik apie vienas vestuves, tai Paulinos Vilutytės su Jonu 

Šerėnu. Jų vestuvės vyko jau po Pirmojo pasaulinio karo. Paulina buvo vienturtė 
duktė, todėl Vilučiai kėlė dideles vestuves, kurios vyko ištisą savait .

Iškepė didel  labai skanią duoną, papjovė karv , padarė giros. Muzikantus 
pasamdė iš labai toli – net nuo Salako. Svočia atsivežė pyragą, suaugusiems ir 
vaikams apdalijo po riek . Buvo ir degtinės, bet labai nedaug – dienai po pusli-
triuką ar pusbonkiuką. Svečiai vakare parvažiuodavo namo, sutvarkydavo gyvulius, 
pernakvodavo, o ryte ir vėl atvažiuodavo. Kasdien prišutindavo katilus kopūstų su 
karviena, pripjaustydavo lašinių, kumpio, dešros. Vestuvės vyko vasarą. Pavalg  
svečiai sėdinėjo grupelėm sode, kieme. Šnekėjosi apie ūkio reikalus, neištekėjusias 
dukras ir kt. Kas netingėjo, šoko, dainavo. Kazys Vilutis pašoko kazoką.

Gimdymas
Gimdydavo namuose. Gimdymą priimdavo labiau prityrusi kaimo moteris, 

vadinama bobute ar pribuvėja. Derviniškėje tokia buvo Teresė Vilutienė. Ji išmanė 
ir apie gydomąsias žoleles, kompresus. Rytojaus dieną gimdyv  lankydavo kaimy-
nės. Tai vadinama apgėlais. Nešdavo ką nors skanesnio gimdyvei atsigauti  sūrį, 
kiaušinių, sviesto. Kūdikį kietai suvystydavo į valinį. Valinys – tai kelių metrų 
ilgio ir 15 –20 cm pločio juosta, vienam gale įkirpta pusiau, surišimui. Susukdavo 
į vystyklą, ištiesindavo kojytes ir rankytes, paskui apvyniodavo valiniu. Vaikas 
pasidarydavo kaip koks pagaliukas, net trupučiuko pajudėti negalėjo. Manyta, kad 
dėl tokio vystymo augs tiesiom kojytėm ir rankytėm. Aprišdavo stipriai galvyt , 
kad nebūtų atlėpusios ausys. Susuktas vaikelis geriau miegodavo. Iki šiol sakoma  
„miega kaip suvystytas“.

Kūdikį guldydavo į lopšį. Tai pailga dailių lentučių dėžė su skylėmis 
kampuose užnerti virvėms, kurios pririšamos prie medinės lingės palubėje. Lop-
šys apsukamas paklode, padaroma tarsi palapinė, kad kūdikio nepultų spiečiai 
musių, būtų tamsiau miegoti, šilčiau, mažiau dulkių, garų dūmų. Lopšio apačia 
nuleista virvė, kad mama užkišus koją galėtų supti, o rankos – laisvos. Gali tuo 
laiku lopyti, megzti ir kt. Vaikas lopšy būdavo tol, kol gimdavo kitas. Prausdavo 
nekotėlėje. Čiulptuką darydavo iš duonos, įvyniotos į skudurėlį. Pienu girdydavo 
iš buteliuko. I  a. bet koks buteliukas buvo vertybė, tai labai saugodavo, kad 
nesudužtų. Kai vaikas jau stovėdavo ir išmokdavo vaikščioti, o motinai reikėdavo 
išeiti prie gyvulių ar kitur, tai vaiką, kad kur nenušliaužtų, palikdavo statuke. Tai 
tokia taburetė su dugnu, o viršutiniame dangtyje išpjauta skylė. Vaikas, įstatytas 
iki pažastukių į statuką, galėjo trepsėti, mojuoti rankytėm, bet negalėjo niekur 
nueiti, buvo saugus.

Vaikus – mergaites ir berniukus – rengdavo ilgais marškiniukais. Berniu-
kams kelnytes pasiūdavo tik sulaukusiems 5–9 m. Vasarą – basi. Žiemą – vilno-
nės kojinytės ir vilnonės storos numegztos ar pasiūtos paputės (lyg batukai). Kai 
būdavo šalta ant aslos ar grindų, sėdėdavo ant pečiaus ar lovoj. Pirktų žaislų 
nė vienas vaikas Derviniškėje I  a. neturėjo. Žaisdavo akmenukais, balanėliais, 
pupomis, mediniais paukšteliais, barškalu iš kiaulės pūslės. Mergaitės susisukdavo 
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iš skudurėlių lėles. Tėvai nelabai norėjo, kad žaistų su lėlėmis, nes būta prietaro, 
kad paskui mergos pasidarys vaikų. Vasarą statydavo smėly „pečius , eidavo 
slėpynių (kavotinių). Vaikams nebuvo kada ilgai žaisti, nes nuo mažens dirbdavo 
visus darbus pagal jėgas  ravėjo daržus, žoliavo, rūgštyniavo, mynė vežimus, 
trynė šeivas, verpė, mezgė virbalais ir kabliuku, biržijo, akėjo, ganė. Piemenys 
turėjo savo žaidimus, kartais net labai pavojingus – pvz., eiti beržų viršūnėmis.

Laidotuvės
Sunkiai susirgus ar pasiligojus senatvėje, susirūpindavo visas kaimas. Su-

tvarkydavo trobą, perklodavo lovą, apdengdavo baltai stalą, padėdavo žvakes, 
kryželį, vatos gniužuliukus ir atveždavo kunigą. Visas kaimas sueidavo į prie-
men , melsdavosi, giedodavo. Kunigą su Švenčiausiuoju pasitikdavo su žvake, 
klūpėdami. Kol kunigas klausydavo išpažinties, visi toliau giedodavo priemenėje.

Mirusįjį paprastai apvilkdavo tais drabužiais, kuriais tuokėsi. Daugumą 
apaudavo tik tamsiomis kojinėmis. Šarvodavo gerajame gale ant plataus suolo. 
Karstą padarydavo vietos meistrai, tik tuomet, kai reikėjo laidoti. Eidami budėti 
prie mirusiojo gėlių nenešdavo, o tik žvakel . Giedodavo ir melsdavosi dvi dienas 
ir dvi naktis. Trečią dieną laidodavo. Giedotojai patys sueidavo. Pjaudavo kokį 
nors gyvulį, kaip mirusiojo dalią, ypač jei mirdavo gaspadorius ar gaspadinė. 
Iškepdavo duoną, padarydavo giros, jei matydavo, kad ligonis silpnas. Lydėdavo į 
kapines važiuoti arkliais. Kartais net dešimt ir daugiau vežimų. Iš namų lydėdavo 
kunigas, nešdavo kryžių ir gedulingas vėliavas. Lydint giedodavo Visų šventųjų 
litaniją. Ant kapo statydavo medinį kryželį, kuris po kurio laiko nupūdavo. Naujo 
niekas nestatydavo, antkapių irgi nedėdavo. Kapo, kaip dabar, neapsodindavo 
kasmet gėlėmis, nepuošdavo. Apravėdavo kada ne kada. Tai vienur, tai kitur žy-
dėdavo violetiniai šalavijai, erškėčių krūmelis, baltažiedis karkliukas, šiurpė, rūtos 
kelmelis, alyvų krūmas. Nupuvus kryželiams, ilgainiui artimieji nebežinodavo, kur 
palaidoti jų seneliai, dėdės, tetos.

Akmeninius ir geležinius paminklus statydavo tik turtingieji. Jų nemažai 
buvo Linkmenų kapinėse. Būtų stovėj  ir stovėj . Sovietiniais laikais Linkmenų 
kolchoze kasė bulves moksleiviai iš kažkurios Vilniaus profesinės mokyklos. Auklėti 
buldozerinio ateizmo dvasia, jie nusiaubė kapines – sudaužė, nuvertė gražiausius 
paminklus, nuplėšė kančias. Senosios Linkmenų kapinės bent trejeto šimtų metų 
senumo, didelės, buvo aptvertos aukšta akmenine tvora, gražiais kalinėtais vartais. 
Dabar lik  tik tvoros likučiai iš priekio ir vartai. Linkmenų klebono Jono Lauriūno, 
apylinkės pirmininko, vidurinės mokyklos mokytojų ir mokinių iniciatyva Sąjūdžio 
metais bandyta sutvarkyti apleistas kapines – iškirsti menkaverčiai krūmai, me-
džiai, pakraščiai apsodinti medeliais, aptverta, bet atstatyti sudaužytų paminklų 
niekas negalėjo. Beveik visi senieji Derviniškės Vilučiai ilsisi jose, netoli vartų 
kairėje pusėje. Dabar Vilučių laidojimo vietą žymi aukštas ąžuolinis paminklas, 
pastatytas 1991 m. knygnešiui Petrui Vilučiui.
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Ligos. Vaistai. Gydytojai
I  a. gydytojo Derviniškė neži-

nojo. Tikriausiai jis buvo Švenčionyse, 
bet nė karto niekas į Dervinišk  jo 
nekvietė ir pas jį nevažiavo. Linkme-
nyse gyveno felčeris, bet jo medicininio 
išsilavinimo būta menko. Pavyzdžiui, 
vienas iš jo vaistų gydyti anginai – 
kalės virtos išmatos. Plauciškėse buvo 
felčeris, sergąs kažkokia miego liga. Jis 
ne tik netikėtai ir staigiai užmigdavo, 
bet ir pabudinti būdavo neįmanoma. 
Atsitikdavo, moteris gimdo, o jis už-
miega pusvalandžiui, arba traukia dan-
tį, replės burnoj, o jis užmiega. ra 
buv  ir skaudžių, ir juokingų įvykių. 
Po kaimus vaikščiodavo vadinamieji 
vingriukai. Tai buvo slovakų kilmės 
žmonės, turintys šiokių tokių medicinos 
žinių, žinantys vaistažolių gydomąsias 
savybes. Jų vaistai daug kam padėda-
vo. Gyvatės įkandimus, rož , karpas, 
egzemas vingriukai ir vietiniai gydydavo 
burtais, užkalbėjimais. Patys žmonės taip pat pažinojo įvairias gydomąsias žole-
les. Reumatą, pusiaujo skausmus ir daugelį kitų ligų gydydavosi karštoje pirtyje 
besivanodami. Tai viena veiksmingiausių priemonių.

Po Pirmojo pasaulinio karo atsirado gerų gydytojų Utenoje, Saldutiškyje. 
Sunkiau susirg , kreipdavosi į juos. Tauragnuose buvo gera provizoriaus Šimkū-
no, garsios Lietuvoje „raganos“-žolininkės, mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnai-
tės tėvo vaistinė. Pas jį patarimo ir vaistų kreipdavosi derviniškiniai. 1918 m., 
baigiantis karui, „kruvinoji“ (vidurių šiltinė) išguldė visą kaimą. Nesusirgo tik 
Magdalena Vilutytė. Žmonės dėl skurdaus maisto (bėralinės duonos, pieno ir 
mėsos stygiaus) buvo išsek , todėl lengvai užsikrėtė šiltine. Jeigu ne Magdalena, 
gal būtų išmir s visas kaimas, išdvės  visi gyvuliai. Liga įsisiautėjo šaltos žiemos 
viduryje. Žmonės be perstojo viduriavo kraujais, nepajėgė atsistoti. Magdalena 
pašerdavo visus gyvulius, visose trobose pakurdavo krosnis, išvirdavo po didelį 
katilą ramunėlių arbatos ir pastatydavo vidury pirkios. Pati prie ligonių neidavo. 
Kiekvienas, kaip galėdamas, prišliauždavo prie katilo, atsigerdavo ramunėlių ir 
vėl lovon. Magdalena iš kažkur gavo sieros ir pradėjo ja dezinfekuoti patalpas. 
Iškūrenusi krosnį, uždarydavo dūmtraukį ir ant žarijų užmesdavo sieros. Nuo 
jos sklido keista smarvė, perštėjo akys, gerklė. Žmonės duso, keikė Magdaleną, 
bet ji vis vien darė savo. Dezinfekcija sunaikino ligos užkratą, ir žmonės pradėjo 
sveikti. Bet pasveiko ne visi. Mirė Marcijona Vilutytė (anuomet vienintelė Dervi-
niškės mergaitė, baigusi vadinamąją valdin  dviklas  mokyklą), Karolina Vilutienė, 
Veronika Vilutytė, Benediktas Vilutis.

Derviniškė Petronėlė Obelytė-Vilutienė ir jos  
anūkė Veronika Maknytė-Subačienė, 1952 m.
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Vaikai, kuriems trūko vitaminų, mineralinių medžiagų, gero maisto, sirgo 
rachitu (ingelska), nuo kurio iškrypsta kojos. pač skaudžiai tai palietė be motinos 
priežiūros augusias Jono Vilučio dukteris Eleną ir Elžbietą. Jaunystėje atrodė tik 
negražu, o senatvėje darėsi labai sunku paeiti. Dar viena skaudi nelaimė, palietu-
si Vilučius, buvo tuberkuliozė – džiova. Kai Mykolui Vilučiui, jaunam, stipriam 
vyrui, reikėjo penkeriems metams eiti į carin  kariuomen , vienas rusas davė 
uostyti kažkokių plaučius paveikiančių miltelių. Mykolo į kariuomen  nepaėmė. 
Jis jautėsi neblogai, bet smarkiai peršal s susirgo džiova. Gydytojai nesugebėjo jo 
išgelbėti, ir 1929 m., dar būdamas jaunas, mirė. Gydytojas liepė neiti su ligoniu 
į pirtį, atskirti indus, virinti drabužius, nesišluostyti tuo pačius rankšluosčiu, o 
mirus sudeginti patalyn  ir rūbus. Taip viską ir darė. Bet dėdei Kaziui Vilučiui 
pagailo deginti gerą Mykolo paltą ir paėmė jį savo sūnui. Taip parsinešė nelaim  į 
savo namus. Susirgo ir mirė sūnus Steponas, duktė Jadvyga. Vėliau susirgo sūnus 
Adolfas. Bet tuo metu jau buvo išrasti antibiotikai, jam darė plaučių operaciją, ir 
Adolfas liko gyvas, nors ir nelabai darbingas. Tuberkuliozės grėsmė buvo iškilusi 
ir jo sūnui Antanui, bet vaistai pavojų nustūmė į šalį.

Mokslas. Knygnešiai
Pirmiausia reikia pasakyti, kad I  ar  a. pradžioje baigti pradin  buvo 

tas pats, kaip mūsų dienomis baigti vidurin  mokyklą ar aukštąją. Todėl rašy-
dama apie Vilučius sąmoningai pabrėžiu (jei žinau), kas mokėjo skaityti, rašyti, 
baigė dvimet  ar keturmet  mokyklą – tai ne tokie dažni atvejai. Būta ištisų 
kaimų, kuriuose nebuvo nė vieno raštingo, baigusio pradin  mokyklą. Jei kas 
bent metus mokėsi mokykloje, tai – mokytas. Baigti dvi klases – laimėjimas, o 
keturklas  – labai didelis mokslas. Ar tai prilygsta mūsų pradinei mokyklai  Ir 
taip, ir ne. Senojoje mokykloje reikalavimai buvo labai dideli. Linkmenyse I  a. 
antroje pusėje ir  a. pradžioje dirbo mokytojai A. Varanėjus, Runovičius. Ru-
novičius buvo išsilavin s žmogus, susirašinėjo su Peterburgo mokslų akademija, 
teikė meteorologines žinias. Jo sūnus po Antrojo pasaulinio karo dėstė rusų kalbą 
Linkmenų progimnazijoje.

Po 1863 m. sukilimo caro valdžia uždarė prie parapijų veikusias lietuviškas ir 
lenkiškas mokyklas, uždraudė lietuvišką spaudą. 40 metų truko spaudos draudimas – 
iki 1904 m. gyventa be legalios lietuviškos knygos, mokyklos. Tėvai, kurie mokėjo 
skaityti, parodydavo vaikams raides. Kartais kaimuose šiek tiek raštingi žmonės 
vaikus mokė slaptai. Jie buvo vadinami daraktoriais. Lietuvos šviesuolių rūpesčiu 
Mažojoje Lietuvoje, kuri priklausė Prūsijai, vyskupo Motiejaus Valančiaus pastan-
gomis pradėta spausdinti lietuviškas maldaknyges, knygas, o vėliau ir laikraščius. 
Knygas reikėjo slapta per sieną pergabenti į Lietuvą ir išplatinti. Tai buvo labai 
pavojinga. Sugautus knygnešius kišo į kalėjimus, trėmė į Sibirą, atimdavo turtą, 
namus, juose apgyvendindavo atkeltus rusus. Bet žiaurios bausmės nesustabdė 
pasiryžėlių. Žymiausi Linkmenų krašto šviesuoliai kunigai Silvestras Gimžauskas 
(1845-1897) ir Jonas Burba organizavo knygnešių tinklą, skatino žmones mokytis, 
skaityti, ugdė patriotinius jausmus. Jų įtaka krašto žmonėms buvo didžiulė. Poeto 
kunigo S. Gimžausko ant skardos lakštų lietuviškai išrašyti pamokomi posakiai 
iškabinti ant Linkmenų šventoriaus sienų, prie šulinio, nuostabus eiliuotas užrašas 
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motinos antkapyje veikė parapijiečius. Leipcige išspausdintos ir slapta į Lietuvą 
atvežtos jo poemos „Linkmenes“ bent po kelis posmus mokėjo kone kiekvienas 
linkmeniškis. Gal Vilučių palikuonys ne visi turi S. Gimžausko rinktin  „Lietuvos 
Bičiuolis“, išleistą 1996 m., tad įdėsime kelias ištraukas

Linkmenes

Oi tas šnapštas, ta degtinė 
Visus Linkmenis sutrynė. 
Jeigu šitaip tapradž gerste, 
Pragaruosna pasinerste, 
Maldas jūsų pikta kvapa, 
Un jus žiūrint Dievui sapa

ėvynė

Tėvyne mano, Lietuva brangiausia, 
Myliu aš tave, myliu kuo karščiausiai  
Ir kalbą tavo kuo aukščiau statydams, 
Ginu nuo priešo kaip tik išmanydams. 

Poetui kunigui S. Gimžauskui Pauliaus Subačiaus rūpesčiu 1988 m. pa-
statytas paminklas Kirde¤kiuose, jo gimtojo namo vietoje. S. Gimžausko veiklos 
paveiktas knygnešiu tapo Petras Vilutis. Jis buvo apsišviet s žmogus. Du kartus 
caro žandarai jį buvo sugav , bet sūnus Nikodemas už didelius pinigus išpirko. 
Knygos, atsiradusios Derviniškėje, daug davė ateinančioms kartoms. Visi Vilučių 
vaikai išmoko skaityti ir rašyti lietuviškai, visus berniukus ir vieną mergait  tėvai 
leido į Linkmenų valdin  keturklas  mokyklą rusų kalba. Šie mokė savo vaikus – 
Petro anūkus. Kito tokio apsišvietusio kaimo gal nebuvo visoje didelėje Linkmenų 
parapijoje. Linkmenų mokykloje 1886 m. mokėsi 64 mokiniai – 58 berniukai ir 
6 mergaitės. Po spaudos atgavimo Petro namuose liko daug knygų, laikraščių 
„Auszra“. Buvo ką skaityti. Derviniškės jaunimas augo šviesesnis, kultūringesnis, 
siekė mokslo, suprato Lietuvos nepriklausomybės kainą.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu mokytojų seminariją baigė Feliksas 
Vilutis, agronomiją Kostas Vilutis, technikos bei karo mokyklas Leonas Vilutis ir 
Mykolas Vilutis, Vytautas Guobys mokėsi Vytauto Didžiojo universiteto Chemijos 
fakultete. Visi kiti baigė pradines mokyklas. Antrojo pasaulinio karo metais Leonas 
Vilutis mokėsi Telšių vidurinėje amatų mokykloje. Gaudavo nedidel  stipendiją. 
Už ją pirkdavo knygas, žemėlapius ir veždavo į Dervinišk . Leono pastangomis 
Derviniškė turėjo savo biblioteką. Jis taip pat atvežė šachmatus ir išmokė jais žaisti. 
Kaimo jaunimui padovanojo kamuolį. Jie pradėjo žaisti tinklinį. Taip Derviniškės 
jaunimas lavinosi, tobulėjo, švietėsi, kultūrėjo. Leonas nusipirko ir pirmąjį kaime 
fotoaparatą, dviratį.

 mokyklą tarpukario Lietuvoje vaikai eidavo apsivilk  namie austais dra-
bužiais. Knygas nešdavosi medinėse tėvų sukaltose skrynelėse. Tik vienas kitas 
turėjo pirktą portfelį ar kuprin . pač skurdžiai apsivilk  ir apsiav  buvo vokiečių 
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okupacijos ir pokario metais (1941–1948), nes krautuvėse nei medžiagų, nei avalynės 
nebuvo. Kasdien į mokyklą nešdavosi buteliuką su rašalu. Tas pasipildavo, užšal-
davo, apliedavo sąsiuvinius, ištepdavo rankas. Rašė plunksna, įkišta į plunksnakotį. 
Parkerių, šratinukų ir kitokių dabar įprastų rašymo priemonių niekas nebuvo nė 
regėj s. Parkerių buvo tarpukario Lietuvoje, bet valstiečiai jų neįpirko. Sąsiuvinių 
karo ir pokario metais labai stigo. Rašė ant bet kokio popieriaus  senų kontorinių 
knygų, nupirktų turguje, antroje kvitų pusėje, laikraščių paraštėse. Vadovėlių taip 
pat trūko. Visas mokslas – ką padiktuodavo ar papasakodavo mokytojas.

Po Antrojo pasaulinio karo Linkmenyse, Saldutiškyje, Kirdeikiuose atidarytos 
progimnazijos, vėliau išaugusios į vidurines. Derviniškiniai mokėsi šiose progim-
nazijose. Vėliau išsklido po vidurines mokyklas, technikumus, aukštąsias. Vilučių 
giminėje išaugo mokytojų, dailininkų, muzikantų, teisininkų, medikų, inžinierių, 
karininkų, prekybininkų, agronomų, vairuotojų, siuvėjų, buhalterių ir kt. ra keturi 
mokslų daktarai  Mykolas Pelikša, K stutis Vilutis, Ignas Peliksas, Paulius Subačius.

Maldingumas, sekmadieniai
Vilučiai buvo giliai tikintys. Vyrai – santūresni, moterys – pamaldesnės. 

Petras Vilutis išaugo klebonijoje, tarnavo mišioms, skaitė religines knygas ir ge-
riau nei kiti žinojo tikėjimo tiesas. Visa tai jis perdavė savo vaikams, kaimynams. 
Viena jo duktė Magdalena tapo vienuole.

I  a. rytais giedodavo Aušrinės valandas (Adynas). Anksti ryte moterys 
kurdavo pečių, virdavo sriubą, kepdavo blynus, o vyrai pašerdavo, sutvarkydavo 
gyvulius. Grįž  susėsdavo prie stalo ir atsivert  „Aukso Šaltinį“ (stora, didelė 
maldaknygė) giedodavo. Tada valgydavo pusryčius. Moterims nebūdavo kada 
sėdėti – reikėdavo suktis prie krosnies. Giedojimui jos pritardavo dirbdamos. Va-
sarą tokia tvarka pairdavo, nes dar nevalgius reikėdavo skubėti į laukus.  a. 
šis gražus rytmetinio giedojimo paprotys išnyko.

Derviniškėje visada rengtos gegužinės pamaldos tai vienoje, tai kitoje tro-
boje. Dažniausiai Jono Šerėno namuose, nes juose buvo didelė nepertverta kama-
ra, kurioje tilpdavo visas kaimas. Kartais gegužines pamaldas ruošdavo Elenos 
Vilutytės arba Vinco Vilučio namuose. Prieš maldas suėj  vyrai susėsdavo ant 
aukštų Šerėno laiptų ir vykdavo tarsi kaimo seimas. Aptardavo visus reikalus, 
iškilusias problemas, derlių, naujienas. Vaikai, kaip ir visoje Lietuvoje, prisirinkdavo 
karkvabalių ir paleisdavo giedant, taip suardydami pamaldų rimtį. Šerėnas tuoj 
suprasdavo, kieno tai darbas, ir už apykaklių išmesdavo pro duris. Derviniškiai 
rinkdavosi ir birželinių pamaldų. Tik per rožancavą (spalio mėn.) kiekviena šeima 
atskirai kalbėdavo rožinį.

Sekmadieniais grįž  iš bažnyčios pailsėdavo, o pavakary susirinkdavo kur 
nors troboje ar kieme, kalbėdavo, pasakodavo apie kitus kraštus. Negirdėta nere-
gėta papasakodavo Nikodemas Vilutis, kuris, dirbdamas prie geležinkelių tiesimo 
Rusijoje, Austrijoje, buvo daug mat s. Pvz., tiesiant geležinkelį į Sibirą, jie buvo 
apsistoj  tokios tautelės kaimelyje, kur moterys nuo pat gimimo dienos buvo 
nesipraususios. Kadangi kažkas darbininkams turėjo virti valgyti, tai pastatė pirtį 
ir prievarta išprausė moteris. Pasakodavo, kad kinai moterų kojas įspraudžia į 
blukes, kad tos neaugtų. Pasakojimai būdavo įdomūs, bet neįtikėtini.
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domiai pasakodavo penkerius metus artileristu carinėje kariuomenėje tarnav s 
Kazys Vilutis, važinėj s į darbus Rusijoje, mat s Spalio revoliucijos ir pilietinio karo 
baisybes, bei prievarta kaizerinėje Vokietijoje dirb s Mykolas Vilutis. Magdalena 
Vilutytė pasakodavo, kaip Spalio revoliucijos metais kunigus kalė prie kryžiaus, 
išvaikė ir kankino vienuoles, nukirsdavo galvą žmogui, geriau apsirengusiam, su 
kaklaraiščiu ir skrybėle.

Prekiautojai
Viso kaimo dėmesį patraukdavo atėj  ar atvažiav  prekiautojai žydai. Iš- 

dėstydavo ant stalo sagas, siūlus ir kt. smulkmenas. Važiuoti turėdavo silkių, 
kartais žuvies, medžiagų, dubenėlių (bliūdelių), puodukų ir kitokių namuose rei-
kalingų prekių. Ne tik parduodavo, bet ir keisdavo į sviestą, kiaušinius, šerius. 
Žydai taip pat supirkinėdavo gyvulių odas, skudurus, kaulus.

Pasilinksminimai. Blaivybė
Derviniškė neturėjo muzikanto, todėl nebūdavo vakarėlių, šokių. Vaikinai 

eidavo šokti į kitus didesnius kaimus. Merginų vienų niekas neleisdavo, nebent 
kas atvažiuodavo ar ateidavo pasiimti ir pažadėdavo parvežti, palydėti. Derviniškės 
merginos nebuvo geros šokėjos. Eidavo ratelių, mokėjo šiaip taip sušokti polką 
ir valsą. Pasakojo, kad Paulinai Vilutytei po Pirmojo pasaulinio karo broliai iš 
Amerikos atsiuntė gražių suknučių. Sekmadienį užklydo į kaimą studentai. Kažkas 
liurlino armoniką. Tuoj puolė vesti šokti gražią, pasipuošusią kaip lėl  merginą. 
Paulina nelabai mokėjo šokti, daugiau šokčiojo nei šoko. Nusivylimas.

Derviniškės Antanas Vilutis, gyvendamas Linkmenų miestelyje, buvo pri-
prat s išgerti. Gav s žemės suprato, kad jei gers, prapuls. Per bažnyčią pasklido 
vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės idėjos. pratusiam ne taip lengva buvo 
iš šios balos išbristi. Keliais eidavo stacijas (Kryžiaus kelią), šaukėsi visų angelų 
ir šventųjų, o ypač šv. Antano, globėjo (patrono). Savo silpnyb  nugalėjo. Jo sū-
nus Benediktas irgi buvo pradėj s gerti, bet paskui sustojo. Kiti Vilučiai nelietė 
taurelės, išskyrus Nikodemą Vilutį. Jis įjunko į degtin  tiesdamas geležinkelius. 
Nors uždirbdavo didelius pinigus, bet nemažai ir pragerdavo. Netek s darbo, 
paralyžiuotas, negaudamas išgerti pyko, kankinosi. Nei Nikodemo vaikai, nei kiti 
Derviniškės Vilučiai negėrė.

Emigracija. Darbai carinėje Rusijoje ir Lietuvoje
Šeimos buvo didelės. Visi suprato, kad išsidalijus žem , visi liks ubagais. 

Kunigo (greičiausiai Aleksandro Burbos) laiškas iš Plimuto Petrui Vilučiui, kuria-
me rašė, kad Amerikoje galima gerai uždirbti, o jis padės rasti darbą ir pastog , 
paskatino jaunus Vilučių vyrus emigruoti. Išvažiavo šeši Vilučiai  Juozapas, Jonas, 
Juozapas, Justinas, Antanas, Justinas. Išvyko ne visi kartu. Pirmi nuvyk , pradėj  
dirbti, išsikvietė brolius, pusbrolius ir kt. gimines. Vienas Vilutis žuvo tunelio 
statyboje, kitas nusinuodijo dujom, likusieji sukūrė šeimas ir nebegrįžo į Lietuvą.

Vilučiai dirbo tiesiant geležinkelį pro Ignaliną, Švenčionėlius. Vežė iš Utenos 
pabėgius (špolus) ir bėgius (reikas). Valdiškų darbų daugiau arti nebuvo. Vykdavo 
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į Rusiją. Nikodemas Vilutis pradėjo 
dirbti prie geležinkelių dešimtininku. 
Inžinieriai, pamat , kad jis raštingas, 
supranta brėžinius, moka skaičiuoti, 
paskyrė rangovu. Jo žinioj buvo dešim-
tininkai, daug darbininkų ir tiesiamas 
geležinkelio ruožas. Darbas jam sekėsi, 
gerai uždirbo. Dirbo Liubercuose (Mas-
kvos priemiestis) vedant kanalizaciją. 
Veždavosi po kelis šimtus darbininkų 
su arkliais ir be jų iš Lietuvos. De-
šimtininku Urale dirbo Mykolas Vilu-
tis. Ten jį užklupo Spalio revoliucija. 
Šiaip taip išsaugoj s galvą ant pečių, 
pakliuv s į priverstinius darbus Vokie-
tijon, pagaliau grįžo Lietuvon. Nepri-
klausomoj Lietuvoj bandė dirbti prie 
Kretingos geležinkelio tiesimo. Kartu 
dirbo ir Nikodemas Vilutis. Jų ran-
govas Paukštė bankrutavo. Mykolas, 
privalėdamas atsiskaityti, turėjo par-
duoti kūlimo mašiną, maniežą (privodą), 
arpą. Darbų Lietuvoje nelabai buvo, 
uždarbiai nedideli. Daugiau Vilučiai į 
darbus nevažiavo.

Tremtys. Kalėjimai
Vežimai į Sibirą, kalėjimai sovietiniais metais neaplenkė ir Vilučių. Pirmasis 

1941 m. birželio 14 d. buvo ištremtas Feliksas Vilutis, mokytojas, šaulys. Pokariu 
ištremta dalis Agotos Guobienės šeimos, Elena Vilutytė.

Kalėjo Leonas Vilutis, Kostas Vilutis, Vytautas Guobys, Ignas Pelikša, Juozas 
Kaušila, Elžbieta Kaušilienė.

Kolchozai
1949 m. Lietuvoje buvo pradėti organizuoti kolchozai. Iki tol buvo tik keletas 

dešimčių žemės ūkio artelių. Žmonės į kolchozus nenorėjo. Nestojančius apdėjo 
nepakeliamais mokesčiais, pyliavomis (duoklėmis). Vienaip ar kitaip prievarta su-
varė į kolchozus. Lietuvoje kolektyvizacija buvo baigta 1951–1952 metais. Reikėjo 
varyti nuglostytą gyvulį į bendrą tvartą, kur pristigus pašaro šerdavo nuo stogų 
nuplėštais šiaudais. Suvežė svirnus į Šiškinių kaimą ir pastatė vieną. Pradžioje 
kolchozas buvo nedidelis  Derviniškė, Pylimas ir Šiškiniai. Pirmininku paskyrė 
Mykolą Vilutį. Palyginti su kitais neraštingais pirmininkais, tai buvo pasimok s ir 
prasilavin s žmogus. Iškilaus stoto gražus vyras, tvarkingas, apsivilk s kostiumu, 
važinėjo lineika, gražiu arkliu. Buvo tokios sąlygos, kad visi girdė, idant nema-

Elena Vilutytė (1928–1992), partizanų ryšininkė, 
biologijos mokytoja, edariškių aštuonmetės  
mokyklos direktorė, slapta vienuolė
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tytum, kas ką daro. Po jo pirmininku buvo paskirtas Kostas Vilutis. Jis irgi, ilgai 
nepirmininkav s, ištrūko nuo šių pareigų ir išvyko į Klaipėdos kraštą. Daugiau 
pirmininkų iš Derviniškės nebuvo. Tik revizijos komisijos pirmininku ir draugiško 
teismo pirmininku buvo sąžiningasis Vincas Vilutis.

Vėliau kolchozus stambino ir Derviniškė atiteko Linkmenų „Vilties“ kolchozui. 
Žmonės ėjo senyn, beveik neliko kam dirbti. Kolchozas laikėsi ne taip blogai iki 
nepriklausomybės atkūrimo, po to iširo. Dabar Derviniškėje nėra kam dirbti žem . 
Aplinkui daug neartų, nesėtų, nešienautų laukų, visa apaug  krūmais, piktžolėm. 
Jeigu kas pasisėja, pasisodina, tai tik sodyboje.

Petronėlė Obelytė-Vilutienė (188 –19 2), Nikodemo Vilučio žmona, apsirengusi  
kailiniais pačiame vidurvasary, iki mirties nešiojo tik savo darbo tradicinius drabužius;  
greta Veronika Maknytė-Subačienė (19 –200 )
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Mano gimtasis kaimas – Gaiveniai
Vytas Jurka

Pasakoti apie savo vaikystės, jaunystės metus, patirtus įspūdžius, sutiktus 
gyvenimo kelyje žmones dažnai būna ne tik malonu, bet ir sunku. Malonu todėl, 
kad vaikystėje daug kas švietė skaidresnėmis varsomis, nežiūrint visų debesėlių, 
ateityje skleidėsi vilties pašvaistė. Supo tėvai, artimiausi kaimynai, kurių veidus 
buvo paženklinusios geranoriškumo žymės, todėl šalia jų jaučiausi saugus. Gimtasis 
Gaivìnių kaimas su pabirusiais vienkiemiais, vienintele išlikusia kaimo gatvele, 
apaugusia šimtamečiais klevais, susiliejo su gamta, man vaikui buvo gražus, vie-
nintelis ne tik žydint ievoms, bet ir žiemos pusnynuose.

Sunku rašyti, nes vėliau daug svajonių išsisklaidė, entuziazmas nublanko 
prieš realyb , bet sapnuose dažnai basas bėgioju po žydinčias pievas, renku gry-
bus, uogas, žaidžiu su kaimo vaikais, bendrauju su vyresniaisiais. Norėjau visa 
tai pateikti tuometinėmis vaiko akimis, bet pastebėjau, kad mano atmintyje žioji 
nemažai spragų, kai kurie faktai nesutampa. Po beveik penkiasdešimties metų 
pasiryžau aplankyti gimtąsias vietas, susitikti, pasišnekėti su vietos gyventojais. 
Pirmiausia pajutau, kad labai mažai liko vyresnės kartos gyventojų, daug jų vaikų 
paliko gimtuosius namus, pasiėmė su savimi tėvus arba tie jau užmigo amžinu 
miegu. Netikėtai ir pats jau pastebėjau, kad esu vienas iš senesnių buvusių kaimo 
gyventojų, kuriam kartais atmintis dar pateikia nemažai padrikų faktų iš praeities. 
Šį kartą labai skaudžiai prisiminiau Maironio eiles  „Kaip norėčiau prikelti nors vie-
ną senelį iš kapų milžinų, išgirsti nors vieną gyvą žodelį iš senųjų laikų.“ Deja, laiko 
atgal pasukti neįmanoma, paklausti senolių taip pat negalima, teks pasikliauti 
atmintimi, dabartinių ir buvusių Gaivenių kaimo gyventojų geranoriškai paporintais 
nutikimais, šeimų istorijomis. Pasinaudosiu Utenos archyve sukauptais Saldutiškio 
apylinkės dokumentais. Ne visoms šeimoms skirta vienodai vietos aprašyme. Tai 
priklauso, ar tų šeimų atstovai sugebėjo, ar norėjo papasakoti, kaip rimtai vertino 
galimyb  įamžinti savo protėvius. 

Manoma, kad Gaivenių kaimas gavo vardą nuo upelio Gaivenâ. Antanas 
Bivainis pasakojo, kad dar tada, kai kaimo nebuvo, žemės matininkas ištrošk s 
atsigėrė upelyje ir pasakė  „Kaip gerai atsigaivinau “ (tarmiškai gaivenau). Nuo tada 

Senojo kaimo medžiai. 
Visos straipsnyje  
panaudotos  
nuotraukos iš  
autoriaus archyvo
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upelį pavadino Gaivena, o kaimą – 
Gaiveniais.

Gaivenių kaimas išsidėst s šiaur-
rytinėje Saldutiškio valsčiaus dalyje. 
Nuo senosios kaimo dalies iki Saldu-
tiškio miestelio, taip pat iki buvusio 
valsčiaus, apylinkės, seniūnijos – aš-
tuoni kilometrai, iki Kirdeikių baž-
nytkaimio – šeši kilometrai. Gaivenių 
kaimas priklausė Kirdeikių parapijai. 
Netoli – Saldutiškio ir Taurågnų mies-
teliai; iki jų – apie aštuonis kilometrus. 
Kaime gyveno visi lietuviai, aktyviau 
ar mažiau aktyviai praktikuojantys ka-
talikai. Prieš karą į daktarą kreipda-
vosi Saldutiškyje. Po karo kurį laiką 
Valiulio namuose veikė parduotuvė, 
išvežtų Kraujalių namuose – bibliote-
ka.  mokyklą pradinukai eidavo maž-
daug 2–3 kilometrus į Gaidelius. Už 
keturių kilometrų nuo Gaivenių buvo 
Sėlės (Sėlos) septynmetė mokykla, bet 
ji buvo nepopuliari, norintys mokytis 
vaikai lankydavo Saldutiškio vidurin  
mokyklą, nors buvo dvigubai toliau. Vėliau Kirdeikiuose buvo įsteigta vidurinė 
mokykla, bet dėl vaikų stygiaus gyvavo neilgai. 

Mirusiuosius laidojo nedidelėse Gaivenių kapinaitėse. Šeimos, kurių giminės 
buvo iš kitų kaimų, laidojosi Saldutiškio ar Tauragnų kapinėse.

Gaivenių kaimo žemės pietuose ribojasi su Kìmešio ir Indubakių kaimo 
žemėmis. Šiaurėje – su Alžiut¸nų ir Mediníškių kaimų valdomis, vakaruose – su 
Apvínijos ir Akmeniškių ūkininkais, rytuose rėmėsi į Kleviškio vienkiemį. Kai-
mas buvo nedidelis, ūkininkai daug žemės neturėjo, daug kas pasakytų – buvo 
vidutiniokai. Bendras kaimo žemės plotas, gyventojų vertinimu, visų ūkininkų 
buvo apie 210 ha. Žemė kalvota, smulkiais ploteliais išraižyta, tarp kurių įsiter-
pia raisteliai (samanykščiai), balutės, viksvynai. Dirvožemis – daugiausia sunkus 
ar vidutinio sunkumo priemolis, kalvų šlaitai nuardyti erozijos. Kai kur kalvelės, 
šlaite į paviršių išlenda smėlio ar žvyro klodas. Derlingumas labai nevienodas; 
jeigu pašlaitėse neblogai derėjo dauguma kultūrų, tai kalvelių viršūnėse javuose 
vieversys jau pasislėpti negalėjo. Geresnės žemės buvo iš senovės geriau prižiū-
rimos kaimo ūlyčios centre, blogiausios – kaimo pakraštyje naujakurių, prieškariu 
po žemės reformos bandančių įsikurti didesniame prastesnės žemės sklype. Lietus 
nuplaudavo į pievutes dirvožemį, todėl pievų pakraščiuose augo nebloga žolė, 
toliau šlapioje pievoje augo arba viksvos, arba sausoje – kupstinė šluotsmilgė („vil-
kaplaukė“). Kaimo žemės ribojasi su Indubakių kaimo žemėmis, o tenai ledynai 
nepagailėjo atnešti akmenų, todėl ir Gaivenių kaimo laukuose šito gero netrūko. 

Gaivenių kapinaitės
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Ūkininkai juos ant sklypų ribų (rubežių) krovė į krūsnis. Daug akmenų išvežė arba 
tiesiog palaidojo po žeme vykstant melioracijai, sprogdino griovių dugnui iškloti, 
bet daug tokių krūsnių apaugo avietėmis, plotuose suvešėjo alksniai saugodami 
akmenis ir dabar primindami tuos žmones, kurie iš žemės plikomis rankomis 
rinko akmenis, tikėdamiesi gauti gausesnį derlių.

Kadangi žemės kaime sunkios, miškeliai buvo lapuočiai ir eglės. Pušų buvo 
nedaug, augo pavienės keružės viduryje laukų, smėlingose pašlaitėse. Daugiausia 
bujojo baltalksnynai, augo beržų guotai, įsimaišydavo vienas kitas uosiukas, kėkštai 
pasėdavo ąžuoliukų. Didesnių miško masyvų nebuvo, artimiausia tamsi, priaugusi 
didžiulių eglių giria, – buvo Kemešio giria, vietinių gyventojų vadinama Vaidulės 
vardu, nes tenai vaidendavosi. Grybų nelabai daug priaugdavo, bet džiugino giria 
riešutais – lazdynai augo beveik visame plote po eglių laja. Rugpjūčio pabaigoje 
daug Gaivenių kaimo gyventojų, ypač vaikų, rinkdavo riešutus. Grybauti eidavo 
į kaimynystėje esančią Alžiutėnų girią. Tai buvo įvairesnis savo sudėtimi miškas, 
drebulynus keisdavo eglių, pušų, beržų gojeliai, todėl gerai dygo raudonviršiai, 
kartais rudenį subaltuodavo tiltai gruzdų (paliepių), rudmėsių. Nereti čia buvo ir 
baravykai, bet visgi grybingumu šilams ši giria neprilygo. Praėjus kolektyvizacijai 
dalis dirbamos akmenuotos žemės buvo apleista, savaime apaugo mišku, daugiausia 
berželiais ir baltalksniais, eglaitėmis, kur pradėjo dygti grybai.

Didesnių vandens telkinių kaimo teritorijoje nėra. Beveik kiekviena sodyba 
turėjo prie namų išsikasusi po kūdrą, prie kurios paprastai stovėdavo pirtis. Kū-
dros vandenį naudodavo vasarą, o kartais ir žiemą gyvuliams girdyti, daržams 
laistyti. Iš didžiausio kaime Kraujalio raisto per kaimo lankas tekėjo upeliukas, 
kuris vingiuodamas per kelis kaimus pasiekdavo Påkaso ežerą prie Kirdeikių. 
Anksti pavasarį tuo upeliu atplaukdavo neršti viena kita lydeka. Vasarą žmo-
nės šienaudami viksvas balose palei upelį kartais rasdavo nesugebėjusių grįžti į 
ežerus lydekų. Sausomis vasaromis beveik išdžiūvus upeliui, likusiose duobėse 
plaukiodavo cigaretės dydžio lydekaitės. Pokario metais vasarą du traktoriai 
„Stalinec“ dideliu plūgu patiesino upelio vagą, bet po dešimtmečių vėl užgulė 
sąnašomis, susiformavo duburiai. Vanduo prasigraužė senąja vaga, todėl aštun-
tajame dešimt metyje vykdant melioracijos darbus kaimo laukuose upelio vaga 
buvo ištiesinta, šlaitai išpinti žabais, dugnas sraunesnėse vietose išgrįstas akme-
nimis. Nuo tada lydekų jau nepasitaikydavo. Kai kurie senieji gyventojai upelį 
vadino Gaivena, bet po melioratorių invazijos upelį gyventojai pradėjo vadinti 
tiesiog Ravais. Gaivenių kaime buvo užkietėjusių žvejų, todėl eidavo meškerioti 
į artimiausius ežerus. Kemešio ežeras buvo už dviejų kilometrų, labai žuvingas, 
ypač daug žvejų iš visų apylinkių sutraukdavo ant paskutinio ledo pavasarį, 
kada kaip pašėl  pradėdavo kibti dideli pūgžliai. Vasarą irgi gerai kibdavo kuo-
jos, ešeriai. Bet prisiek  žvejai nevertino Kemešio ežero žuvų, nes jos atsiduoda 
dumblu. Pasirinkdavo tolimesnius ežerus už keturių penkių kilometrų – Ta÷ragną 
ar Påkasą. Viename kibo didelės kuojos (kaip punčiakas) ir ešeriai, kitame – iki 
kelių kilogramų karšiai (leščiai).

Svarbiausias kiekvieno kaimo turtas – žmonės, turintys savo gyvenimo 
būdą, papročius, džiaugsmus ir rūpesčius. 1964 m., remiantis Saldutiškio ūkinėmis 
knygomis, Gaivenių kaime gyveno 23 šeimos su 86 gyventojais. Daug kam bus 
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įdomu, kodėl 1964 m. pasirinkti atskaitos tašku. Pirmiausia todėl, kad tai seniausi 
Saldutiškio apylinkės dokumentai, kuriuos radau Utenos apskrities archyve apie 
Gaivenių kaimą. Iki 1960 m. Gaiveniai priklausė Švenčionėlių rajono Kirdeikių 
apylinkei. Visi dokumentai iki to laiko tikriausiai saugomi Vilniaus apskrities 
archyve. Kirdeikių apylinkės 1960–1963 m. ūkinės knygos, kol įvyko prijungimas 
prie Saldutiškio apylinkės, turėtų būti Utenoje, bet nerastos. Tai buvo metai, kai 
kaime dar gyveno senieji gyventojai, masiškai nesitraukė iš gimtųjų namų, o jauni-
mas tik pradėjo bėgti iš gimtųjų namų. Dar gyvavo senieji papročiai, nuo senovės 
susiklosčiusi tarpusavio bendravimo kultūra. Todėl galima tvirtinti, kad šis šaltinis 
atspindi vidutinį kaimo gyventojų skaičių, jų gyvenimo būdą. Tais metais gavau 
pasą, taigi galėjau ir savo patirtimi geriau pažinti ir vertinti kaimo gyventojus. 
Labiausiai tuo metu buvo paplitusios Bivainių, Leleivų, Jurkų pavardės. Kai kurios 
šeimos augino tik dukteris, ateidavo užkuriai iš kitų kaimų, pavardės maišėsi, 
kito. Kiek leidžia mano atmintis, bandau aprašyti kiekvieną šeimą. Žinoma, dau-
giausia remiuosi pačių šeimų narių, kuriuos sugebėjau prakalbinti, prisiminimais. 
Čia aprašyta tiek, kiek jie pateikė duomenų ne tik apie tuo metu gyvenusius, bet 
ir apie kitus šeimos narius, jau išvykusius iš šio krašto ar iškeliavusius Anapilin.

Pagal Saldutiškio apylinkės ūkines knygas Gaivenių kaime 1964 m. gyveno 
šios šeimos

Eil. nr. Šeima Šeimos narių skaičius

1. Teofilė Aninkevičiūtė 3

2. Antanas Bivainis 3

3. Jonas Bivainis 5

4. Juozas Bivainis 5

5. Mykolas Bivainis 2

6. Vincas Bivainis 2

7. Justinas Gėgys 7

8. Vytautas Glemža 2

9. Karolina Gurkšnienė 3

10. Justas Gurkšnys 2

11. Adomas Jurka 3

12. Juozas Jurka 5

13. Petras Jurka 5

14. Vladas Jurka 3

15. Teklė Jurkienė 1

16. Marijona Kraujalienė 4

17. Kazys Kraujalis 3

18. Juozas Leleiva 6

19. Juozas Panelis 4

20. Jonas Sakanas 4

21. Silvas Meidus 5

22. Juozas Valiulis 2

23. Algirdas Žilėnas 7

Iš viso 86
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Kaimo buitis buvo paprasta kaip ir daugelyje to meto kaimų. Prieškariu 
vyravo beveik natūrinis ūkis. Užaugintas kaimo gėrybes parduodavo turgeliuose 
Taurågnuose ar Saldùtiškyje, pasiekdavo arkliukais Uteną. Po karo, prasidėjus 
leningradiečių vasarotojų antplūdžiui į Ignaliną, ir tenai nuveždavo vaisių, dar-
žovių, pieno produktų. Sau pirkdavo prekių, be kurių nebuvo galima išsiversti  
druską, žibalą, vėliau – audinius, geležį, išeiginius drabužius, kitas smulkmenas. 
Beveik visuose namuose buvo verpimo rateliai, žiemos metu moterys verpdavo 
linus, vilnas, daugelis turėjo audimo stakles, kasdieniams drabužiams audeklą 
išsiausdavo, megzdavo pirštines, kojines ir kt.

Gyvuliams pašarui, dažnai ir kasdieninei duonai grūdus maldavo namuo-
se rankinėmis girnomis. Šventiniam pyragui ar geresnei duonai veždavo malti 
į Ginučius, vėliau atsirado malūnas Tauragnuose. Žemės buvo nelabai tinkamos 
kviečiams auginti, todėl ir pyragas ant stalo būdavo retas svečias. Dažnai ir kas-
dienei duonai neužtekdavo ruginių miltų. pač kolektyvizacijos pradžioje. Tada 
maišydavo į duoną trintų bulvių, kokių tik turėdavo kitokių miltų – vadindavo 
„bėraline duona“. Duoną kepdavo namuose. Kiekviena šeimininkė turėjo duonos 
kepimo receptą, kaimynės tarpusavyje pasidžiaugdavo gerai pasisekusia duona. 
Jeigu dar kuri nebuvo išsikepus duonos, atnešdavo kaimynė. Duonos vienu 
metu kepdavo atsižvelgiant į šeimos dydį – daug, kad užtektų savaitei ir ilgiau. 
Duoną laikydavo vėsiau kamaroje, kur ilgiau negesdavo, nors dažnai vasarą pa-
skutinis kepalas pradėdavo pelyti. Duoną kepdavo ant klevo lapų, ajerų. Koks 
neapsakomai malonus kvapas tvyrodavo tada namuose. Mes, to meto vaikiščiai, 
iš tolo užuosdavome, kur kepama duona ir rasdavome progą apsilankyti tuose 
namuose. Šeimininkės buvo garbės reikalas pavaišinti vaikus pagranduko plutele. 
pač jeigu ant karštos plutelės uždėdavo sviesto gabalėlį. Būdavo skaniau negu 

visi dabartiniai tortai. Šiandien turime daug įvairių rūšių duonos, bet nejaučiu 
kepamos duonos kvapo. Senieji gaiveniškiai pasakytų  dabar mes „per abu galu 
sotūs“. Pokariu parduotuvėse duonos nebuvo, kai kas sutaup s kokį „červoncą“ 
arkliu važiuodavo į Ignaliną, arkliuką palikdavo pas pažįstamus, iš tenai traukiniu 
siekdavo Daugpilį, keliose parduotuvėse prisipirkdavo duonos kiek gali parsi-
vežti. Namuose džiovindavo ir taip gindavosi nuo bado, bet ta duona nebūdavo 
tokia skani kaip Motinos, tegul iš prasčiausių miltų kepta ir kryžiaus ženklu 
paženklinta duonelė. Po kelerių metų duonos atsirado ir Saldutiškio parduotu-
vėje, žmonės laukdavo kelias valandas, kad gautų nusipirkti kepaliuką duonos. 
Vėliau duonos atsirado pakankamai, buvo pigi, kai kas nesibodėjo ir gyvulius  
ja šerti.

Tuo metu populiarios buvo ir miežinės kruopos (grucė). Miežius „nušatra-
vodavo“ Ginùčių ar Tauragnų malūnuose. Kai turėdavo, virdavo su pienu, jeigu 
ne – duonkepėje krosnyje prišusdavo. Jeigu dar kokį spirgą įdėdavo, skonis buvo 
neapsakomas. Rytais šeimynai dažnai kepdavo blynus, daugiausia bulvinius, jeigu 
turėdavo – pridėdavo kvietinių, tegul ir rupių, miltų.

Kaimo gyventojai buvo tikintys ir laikėsi bažnyčios nurodymo pasninkauti, 
nors kai kam pasninkas būdavo beveik visus metus. Per advento ne taip laiky-
davosi pasninko, ketvirtadieniais nevengdavo ir mėsiškų patiekalų, bet Kūčias 
šv sdavo beveik vienodai, ant stalo būtinai turėjo būti kūčiukai (kleckeliai), žuvis, 
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kisielius, plotkelė. Žuvies ar silkės prieš karą nusipirkdavo pas Tauragnų žydelius, 
žuvies eidavo patys meškerioti arba pirkdavo iš paežerių žvejų.

Sunkesnis pasninkas – gavėnia. Daugelio karvės būdavo jau nemelžiamos, 
kai kas laikėsi sauso pasninko. Dažna šeimininkė pasiraugdavo burokėlių, iš jų 
virdavo labai skanius barščius, ypač jeigu paskanindavo džiovintais grybais ar 
ežero žuvelėmis. Kaimyninio kaimo ežeras buvo labai žuvingas.  jį įtekėjo nedidelis 
upeliukas, kuriame rugių žydėjimo metu neršdavo aukšlės. Jeigu tik nepatingėdavai 
atsikelti prieš aušrą, su nedideliu bučiuku galėjai tų sidabrinių žuvelių prisigaudyti 
kiek paneši. Duonkepėje krosnyje karštai išdžiovintos jos paįvairindavo pasninko 
stalą, labai tiko į barščius. Barščiai tikdavo ir ne gavėnios metu, dar skanesni su 
kumpio gabaliuku ir šaukštu tirštos naminės grietinės. Rasalo neišpildavo, pa-
ruošdavo su druskoje trintais svogūnais, vadindavo „gaidžio krauju“, su krosnyje 
keptomis bulvėmis buvo skanu. Vasaros metu, jeigu tik dygdavo grybai, vaikai 
iššniukštinėdavo kiekvieną miško plotelį. Geresnius grybus krosnyje džiovindavo, 
kitus sūdydavo. Kai kuriais metais labai dygdavo kelmučiai, juos su krapų sėklo-
mis sūdydavo. Skanu buvo, ypač su karštomis bulvėmis. Kiekvienuose namuose 
pagal šeimos dydį statinaites pasiraugdavo žiemai kopūstų, agurkų.

Kaime žmonės gyveno draugiškai. Nors ne visi vienodai turėjo žemės, tvar-
kėsi, bet nesipyko dėl turtų, žemės. Beveik visi turėjo žemės, kad galėjo kukliai 
prasimaitinti, todėl pokariu, kai kaimynai kaimynus su ginklu rankoje puolė, 
Gaivìniuose to nebuvo. Tiesa, kai kurie gaiveniškiai vengdami karinės tarnybos 
pasitraukė į mišką, turėjo ginklų, bet neplėšikavo, vienas kito valdžiai neskun-
dė, nors nesusipratimų pasitaikydavo. Kaimas nuo pokario įvykių negalėjo likti 
nuošalėje, kai aplinkui partizaninis judėjimas t sėsi dar beveik dešimt metų. Čia 
lankėsi ir vadinamieji „liaudies gynėjai“ (skrebai), ir „miško broliai“, – aplinkinių 
kaimų gerai pažįstamas jaunimas. Kai tik atsirado galimybė, dauguma gaiveniškių 
įvairiais būdais legalizavosi. Neteko girdėti, kad gaiveniškiai būtų varst  teismo 
duris dėl žemės, turto.

Kaime žinojo, kieno karvė užtrūkusi, kas mažiems vaikams neturi paduoti, 
neprašyti atnešdavo pieno. Nežinojo, kas yra spyna, ją atstodavo į lauko duris 
atremta šluota. Vagystės prasidėjo vėliau, kai neturėdami ko valgyti pradėjo vogti 
iš kolūkio grūdus kuliant, sėjant, nes nelaikė grieku. Nors už visuomeninio turto 
vagystes tuo metu buvo labai skaudžiai baudžiama, bet žmonės rizikavo.

Pirmas kolūkis, sujung s Gaivenių, Pla÷čiškių, Mediníškio, Akmeníškių, Ke-
mešio kaimus, susikūrė 1950 m., pavadintas Kemešio vardu. Pirmuoju pirmininku 
tapo Vladas Pumputis iš Plaučiškių kaimo, revizijos komisijos pirmininku – beraštis 
Justas Gėgys. Blogai tvarkėsi, atleido. Tuo metu, kaip ir kaimyniniame Alžutėnų 
kaime, sugalvojo kolūkio valdžia spekuliuoti arkliais, pinigų nemokėjo tinkamai 
apiforminti, todėl Justas Gėgys, Jonas Bivainis, Juozas Valiulis buvo nuteisti ir 
sėdėjo kalėjime. Pumputį pakeitė Žiemis, vėliau kolūkio pirmininku tapo Pulja-
nauskas. Jis tvarkėsi neblogai. Panaikinus mažus nusigyvenusius kolūkius, buvo 
įkurtas Kirdeikių tarybinis ūkis. Gaiveniai tapo vienu iš tarybinio ūkio skyrių. 
Kontora buvo Antano Bivainio namuose, vėliau pastatyta kaime. Kontoroje veikė 
telefonas. Dirbo ūkvedys, apskaitininkė ir kartais pavaduotojas (brigadininkas), 
kuris pranešdavo darbininkams, kur rinktis, kokius pasiimti darbo įrankius. 
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Pradžioje kolūkis gyvulius laikė išvežtų Plaučiškių kaimo gyventojų tvartuose, 
Kraujalių tvartuose Gaivenių kaime. Vištas laikė aptvare Mizeikio sodyboje, Me-
diniškio kaime. Vėliau iš nugriautų svirnų pastatė Gaiveniuose tvartą veršeliams. 
Buvo labai nepatogus  mėšlą išmesdavo šakėmis per langus. Vėliau prieaugliui 
pastatė kitą – plytinį – tvartą, kur jau būdavo galima įvažiuoti arkliu. Vasarą 
telyčias ganydavo palaidas. Buvo nuolatinis piemuo iš Akmeniškių kaimo Jonas 
Gurkšnys (Trapikas) ir du padieniai kolūkiečiai. Kieno buvo paaug  vaikai, tie 
atganydavo. Kad kolūkis išgyventų, sugalvodavo įvairių prievolių kolūkiečiams. 
Pavasarį brigadininko pavaduotojas J. Bivainis atveždavo vienadienių viščiukų, 
kuriuos išdalindavo kolūkiečiams ir reikėdavo užauginti. Jeigu išgaišdavo, reikėjo 
mokėti baudą. Kolūkiečiams leisdavo laikyti vieną karv . Paaugintą veršelį pri-
valėdavo atiduoti tarybiniam ūkiui. Nusenus karvei auginti jauną karv  reikėjo 
atskiro leidimo. Tarybiniame ūkyje centrinė valdžia žmonėms mažiau reiškė negu 
vietinis ūkvedys, nes jis skirdavo karvytei ganyklą, plotelį pasišienauti, beveik 
kasmet permatuodavo arus. Pasišienauti ploto beveik visada neužtekdavo, nes 
visas pieveles, balutes dalgiais nušienaudavo kolūkio gyvuliams. Savo karvutei 
džiovindavo iš daržų piktžoles, bulvienojus, važiuodavo į valstybinį mišką, pjau-
davo pakeles, pagriovius, iš kur nušienautą žol  parsivež  džiovindavo kiemuose.

Senesni gyventojai prisimena ūkvedžius. Pirmoji ūkvedė iš Kirdeikių buvo 
Žilinskienė. Labai stropiai žiemą saugodavo grūdus, kolūkiečiai sunkiai sugebėdavo 
ją apgauti. Kita ūkvedė Bronė Trimonienė nebuvo tokia akyla, lengviau apgauna-
ma. Pati nevengdavo paprašyti patikimo darbininko, kad jai į namus atvežtų iš 
skyriaus sandėlio grūdų, tada visi sužinodavo ir nebijodavo, kad praneš milicijai. 
Tuo metu arklius vėl išdalino gyventojams, skyriaus sandėlyje atsirado pakinktų. 
Darbininkai stengėsi gauti naujus, todėl dovanomis stengėsi palenkti skyriaus 
valdytoją. 1959–1964 m. skyriaus ūkvedžiu dirbo Vytautas Glemža. Žmonės sako, 
kad prie vyro ūkvedžio visada lengviau pavogti, gal ne toks atidus buvo. Vėliau 
atėjo jauna specialistė Danutė Sperskaitė. Gaiveniuose ištekėjo už vietinio mecha-
nizatoriaus Valento Pumpučio. Vyras buvo tvarkingas. Skyriaus žmonės pastebėjo, 
kad jaunoji ūkvedė neatsisako vaišių, pati irgi nevengia kai ką iš ūkio „priglausti“. 
Skyriuje ji išdirbo ilgiausiai, bet vėliau turėjo išeiti iš darbo. 

Jeigu kaime iš „centro“ direktorių, agronomą ar kitą specialistą retai kada 
buvo galima pamatyti, tai tarybinio ūkio partijos sekretorius Romualdas Laboga 
buvo dažnas svečias. Kaip prisimena senieji gyventojai, jam rūpėjo viskas, kas 
susij  su žmonių asmeniniu (tada vadintu „pagalbiniu“) ūkiu, ar laikomasi nu-
statytų tarybiniame ūkyje reikalavimų. Žmonės sakydavo, kad tai tikras partinis, 
stropiai vykd s visus partijos nurodymus. Partija tuo metu žmonėms sąmonėje 
asocijavosi su visais sunkumais. Džiaugėsi, kai jį iškėlė pirmininkauti į kitą kolūkį.

Susikūrus kolūkiams, šienaudavo, javus kirsdavo dalgiais. Susirinkdavo apie 
dvidešimt šienpjovių. Javus kirsdavo dalgiais, rugius moterys rišdavo į pėdus, 
vaikai nešiodavo į vieną eil , kur senesnis prityr s ūkininkas statydavo į gubas 
(bragus). Miežius, avižas statydavo į mažas gubeles, jeigu turėdavo – kraudavo 
į žaiginius. Vaikų tuo metu buvo beveik kiekvienoje sodyboje, tai ir jie darbuo-
davosi vežant šieną, javus. Smagiausia būdavo daržinėje minti šieną. Javuose 
būdavo daug usnių, tai subraižydavo kojas, rankas. Darbingų žmonių tuo metu 
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buvo užtektinai, todėl iki 1963 m. ir vėliau javus kirsdavo rankomis. Arklin  
javų kertamąją pirmą sykį pamačiau Saldutiškio tarybiniame ūkyje. Gaiveniuose 
1964–1965 m. tėvas jau šienavo dobilus arkline šienapjove. Tada auksarankiai 
meistrai ant šienapjovės pritaisė antrą sėdyn , prie pjovimo – dalgio vartelius, 
o aš, kaip „būsimas agronomas“, koja laikydavau nuspaud s tuos vartelius. Kai 
susirinkdavo maždaug pėdo dydžio rugių glėbys, nuleisdavau vartelius ir dvišaka 
karklo lazda javų pėdą nukasdavau. Moterys turėjo surišti, bet pėdas būdavo 
išsidraik s, tai buvo nepatenkintos. Tokia buvo mano pirma matyta ir praktikoje 
pritaikyta „mechanizacija“ dorojant bendrą derlių. Javus arkliais veždavo į ūki-
ninkų daržines ir iki pavasario kuldavo kuliamosiomis, kurias sukdavo traktorius. 
Juo perveždavo kuliamąją mašiną ir prie kito klojimo. Iškultus grūdus iki vakaro 
sergėdavo brigadininkas ar ūkvedys, o vakare arkliais veždavo į sandėlius Plau-
čiškėse, vėliau – į Kirdeikius. Susitar  darbininkai nuviliodavo prižiūrėtoją nuo 
maišų su grūdais ir tada maišas atitekdavo eilės tvarka kuriam nors kolūkiečiui. 
Kaip prisimena senesni gyventojai, geriausias to meto „kombinatorius“ buvo Juozas 
Leleiva (Silvokas). Maišas grūdų tuo metu buvo didelis turtas, nes kai kuriais 
metais už visų metų darbą užmokesčio kolūkietis gaudavo tik galamaišį nevalytų 
grūdų. Buvo nustatytas 200 darbadienių metinis išdirbio minimumas, už darbadienį 
gale metų paskaičiuodavo nuo 50 iki 200 gramų grūdų, taigi prasimaitinti, ypač 
su didesne šeima, buvo sunku. Javus sėdavo rankomis, sėjėjus visada sekdavo 
brigadininkas, bet sėjėjai įsigudrindavo grūdus išpilti pamiškėje, o nakčia susi-
semdavo. Vėliau sėklinius grūdus pradėjo beicuoti, sėti sėjamosiomis mašinomis, 
todėl jau sėklinių grūdų nevogdavo. Sumažėjo arba visai išnyko vagystės, kai 
žmonės pradėjo uždirbti, kad užtekdavo prasimaitinti.

Kaimo neaplenkė ir „kukurūzų vajus“. Kukurūzus pasėdavo bendrai, vė-
liau išdalydavo normomis „nuo sklypelio“. Reikėjo ravėti, nors tarpueilius jau 
apkaupdavo arkliniais kaupikais. Kadangi žemė nevienoda, vienuose ploteliuose 
užaugdavo kaip miškas, kitur nepasistiebdavo aukščiau išlikusių piktžolių. Rudenį 
kukurūzus rankomis kirsdavo, arkliais veždavo prie fermų, kur buvo silosapjovė, 
sukama traktoriaus – taip gamino silosą. Buvo prievolė kiekvienai šeimai prižiūrėti 
ir pašarinių runkelių normą. Reikėjo rankomis pasėti, ravėti, rudenį nukasti, ati-
duoti derlių ūkvedžiui. Gausesnei šeimai nebuvo labai sunku, bet man atrodė, kad 
tai akimis neaprėpiamas plotas. Tuo metu valstybė, be elektrifikacijos, jau iškėlė 
šūkį chemizuoti žemės ūkį. Skyriuje atsirado arkliu traukiamas purkštuvas, kuriuo 
be jokių apsaugos priemonių purkšdavo javus, vėliau – ir įgrisusius kukurūzus. 
Jeigu pasisekdavo gerai nupurkšti, ravėti kukurūzų nereikėjo. Likdavo nepurkšti 
runkeliai, jiems tuo metu tinkamų herbicidų nebuvo. Bet tai netrukdė purškėjui 
iš Akmeniškių kaimo (jis purkšdavo viso Gaivenių skyriaus pasėlius) palengvinti 
savo šeimos ir gerų kaimynų dalią prižiūrint priskirtas runkelių normas. Pavakare 
nupurškė sutaupytais javams skirtais herbicidais, kurie gerai „suveikė“; daugiau 
ravėti ir rudenį runkelių rauti nereikėjo.

Kaimynai dažnai vieni kitiems talkininkaudavo, ypač sodinant ir kasant 
bulves. Baigus darbus buvo priimta daryti nuobaigas, pasivaišindavo kuo turė-
davo, pasišnekėdavo. Kartais moterėlės viena kitą apšnekėdavo, bet neužgauliai. 
pač mėgo apšnekėti kaimo marčias ir žentus, net jei vaikai kartu negyveno. 
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Viską vertindavo pagal kaime nusistovėjusią tvarką ir papročius. Kadangi mar-
čios buvo iš gretimų kaimų, kur papročiai panašūs, gražiai priimdavo į savo  
kaimo būrį.

Vestuvės būdavo švenčiamos viso kaimo per „dvi puses“. Jaunosios ir jau-
nojo.  vestuves kviesdavo gimines, artimiausius kaimynus. Kurie nebuvo pakviesti 
į svečius, eidavo „išleisti“ ir „patikti“. „Išleisti“ susirinkdavo moterys ir vaikai, 
dainuodavo graudžias dainas, jaunoji atsisveikindavo su visais verkdama. Patiktu-
vės būdavo linksmesnės, apdainuodavo „ano šono“ svočią, pamerges, pajaunius, 
gaudavo saldainių, vyno, pyragą (babką). Paskui visi susėd  ant dirvono vaišinosi.

Būtinai turėjo būti „prieveselis“, dažnai artimiausio kaimyno troboje ar 
vasarą daržinėje. Tenai rinkdavosi nekviesti kaimynai, dažnai grodavo vestuvių 
muzikantai. Vaišėms svaigalai buvo dažniausiai naminė degtinė, kaime nebodami 
draudimų varydavo dažname kieme. Alus nebuvo labai populiarus, išvirdavo tik 
išskirtiniams gyvenimo atvejams. Vėliau pirkdavo vyną, „kromin “ degtin . Dažnai 
maistą ruošdavo samdyta šeimininkė.

Bandau pagal giminių ir kaimynų pasakojimus, savo atminties likučiais 
pristatyti Gaivenių kaimo gyventojus. 

Sakanai
Nuo Gaivenių kaimo link Al-

žiutėnų raiste buvo prisiglaudusi ne-
didelė Jono Sakano trobelė. Pažvelgus 
į pastatus galėjai pagalvoti, kad tai 
vargingų mažažemių sodyba. Tai buvo 
dar senelio Kazio Sakano statyti pas-
tatai. Turėjo apie dvidešimt hektarų 
žemės. Nelabai derlingos, dalis raistas, 
kur pašarui pasišienaudavo tik viksvų. 
Ūkyje Sakanai tvarkėsi neblogai, suge-
bėjo sutaupyti pinigų ir Daugailiuose 
nusipirkti 40 žemės. Užaugino du sū-
nus Juozą ir Vincą, tėvas žem  abiem 
broliams padalijo po 30 hektarų. Broliai 
į marčias parvedė iš Kemešio kaimo seseris Deveikytes. Pasistatė Daugailiuose 
naujus namus, du tvartus, daržin , svirnus. Kurį laiką senoji trobelė buvo apleista. 
Bet ramybė truko neilgai. Atėjo 1940 m. Prasidėjo „liaudies priešų“ medžioklė. 
Kadangi Sakanai dviejose parapijose iš viso turėjo apie 60 hektarų žemės, buvo 
rimti kandidatai išvažiuoti „atpirkti savo kaltės prieš darbo liaudį“ Rusijos šiaurėje. 
Kadangi kaltės nejautė patys su šeima dirbdami žem , bet jausdami artėjančias 
represijas, 1879 m. gim s Kazys Sakanas su žmona Anele Deveikyte-Sakaniene ir 
septynerių sūnumi Jonu 1940 m. iš Daugailių persikraustė į trobel  Gaiveniuose. 
Gelbėdamiesi nuo vežimo atsisakė žemės Daugailiuose. Ten liko brolis Vincas su 
žmona Ona. Bet ilgai gyventi neteko. Pokario metais gelbstintis nuo naujos „iš-
buožinimo“ bangos jam teko viską palikti Daugailiuose ir keltis pas brolį į senąją 
tėvų trobel  Gaiveniuose. Pergyvenimai, kraustymosi sunkumai, kolektyvizacija 

Senelės Anelės Deveikytės-Sakanienės tėvai  
Monika ir Andrius Deveikiai
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padarė savo  Vincas Sakanas mirė 1967 m., jo žmona Ona – 1961 m., sulaukusi 
vos 53 metų mirė Juozo Sakano žmona, Jono motina Anelė.

J. Sakanas lankė Plaučiškių pradin  mokyklą, Saldutiškio vidurinėje mokyk-
loje baigė 9 klases, po to dirbo Plaučiškių klube-skaitykloje, susikūrus Kirdeikių 
tarybiniam ūkiui – tiekėju ekspeditoriumi, vėliau – prie žolės miltų agregato 
mašinistu. Vedė iš Strokinių kaimo Oną Bikut . 1964 m. susilaukė dukros Romos. 
Dukra baigė Vilniaus pedagoginį institutą, ištekėjo į Plùng , dirba gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoja. Vyras Rimas Bužas Plungės vandentiekio tinklų inži-
nierius, jų sūnus Mantas – studentas. 1972 m. Sakanai su buvusiais kaimynais 
Kraujaliais iš Gaivenių kaimo per pus  nusipirko namelį Utenoje. Jonas dirbo 
Utenos pieno kombinate, išėj s į pensiją dirbo Utenos pagalbinėje mokykloje nak-
tiniu budinčiuoju. Žmona Ona Kirdeikių tarybiniame ūkyje dirbo melžėja, Utenoje 
alaus kombinate – angliarūgštės operatore.

Namelis prie raisto atgyveno savo dienas, dabar nugriautas, sklypas apaug s 
medeliais, nebeliko ir žymės, kad čia gyventa darbščių ūkininkų.

Kraujaliai
Gaivenių kaime vieni iš stipriausių ūkininkų buvo Kraujaliai. Gal ir ne visai 

tikslu sakyti „Kraujaliai“, nes tai buvo Leleivų žemė, kurios turėjo apie 30 hek-
tarų. Kadangi šeimoje nebuvo sūnaus, duktė Marijona Leleivaitė sulaukė užkurio 
iš netolimo Petkūniškio kaimo Vlado Kraujalio. Vladas Petkūniškio kaime turėjo 
dar 20 hektarų žemės, kurios niekam neperleido, apdirbdavo pats. Marijona turėjo 
seserį Tekl , kuri buvo kurčia ir negalėjo pretenduoti į dalį ūkio. Vladas ir Mari-
jona susilaukė šešių vaikų, užaugino penkis, sūnus Juozapas mirė dviejų savaičių. 

Duktė Roma Sakanaitė-Bužienė, krikšto tėvas Mykolas Balčiūnas, Jonas ir Ona Sakanai
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Užaugo Kazys, Ona, Bronė, Kostė, Emilė. Kraujaliai skatino vaikus mokytis. Duktė 
Emilė tapo gydytoja, ištekėjo į Kuršėnus už Žekonio. Dirbo gydytoja Kurš¸nuose, 
Raséiniuose, mirė Šiauliuosê. Jos du sūnūs Algis ir K stutis įsikūrė Šiauliuosê.

Kostė buvo mokytoja, ištekėjo į Grašiÿ kaimą. Turėjo vieną sūnų Romą, 
kuris gyvena Vilniuje, inžinierius. Sunki dalia teko Kraujalių dukrai Bronei, gimu-
siai 1935 m. 1951 m. Kraujalių šeimą vežė į Sibirą. Tuo metu moksleivės Bronės 
nebuvo namuose, vėliau nuo vežimo slapstėsi, peršalo. Neaišku, ar nuo nervinio 
sukrėtimo, ar nuo sunkių sąlygų paralyžiavo kojas, nevaikščiojo apie 20 metų. 
Kiek prisimena kaimynai, buvo susitaikiusi su savo likimu, mėgo bendrauti su 
aplinkiniais, ypač žaisti šaškėmis.

Tėvas Vladas mirė jaunas, apie 50 metų amžiaus, tad visas ūkis teko sūnui 
Kaziui, gimusiam 1934 m., ir dukrai Onai, gimusiai 1915 m. Pokario sumaištyje 
Kazys slaugė sužeistą partizaną mokytoją Antaną Eglinską, kuris slapstėsi Krau-

Kraujalių šeima  
Sibire  Ona,  
Marijona, Kazys

Jadvyga, Gediminas,  
Algirdas, Kazys 
Kraujaliai 19 8 m. 
Lietuvoje
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jalių raiste. Išdavė užverbuotas buv s partizanas Juozas Bulika-Skrajūnas. Kadangi 
Kraujaliai nemažai turėjo žemės, o dar atsirado toks įkaltis, 1951 m. gegužės 
mėnesį į Krasnojarsko sritį išvežė motiną Marijoną Kraujalien , sūnų Kazį, dukrą 
Oną. Dukros Emilė ir Kostė jau buvo išvyk  iš namų, todėl tremties išvengė. 
Bronė išsislapstė, bet visam gyvenimui liko invalidė. Tremtyje išbuvo iki 1958 m. 
Paleido anksčiau, nes Kazys gerai dirbo, gavo medalį „Už plėšinių įsisavinimą“.

Grįž  į Lietuvą galėjo apsidžiaugti, kad išliko namai. Juos išsaugojo motinos 
sesuo Teklė Leleivaitė, kuri buvo kurčia ir turėjo kitą pavard , todėl jos netrėmė. 
Kraujalių namuose kurį laiką buvo biblioteka. Susikūr s kolūkis svirnus nugriovė, 
iš jų buvo pastatyti pirmieji tvartai galvijų prieaugliui.

Kazys vedė 1963 m. iš Alžiut¸nų kaimo Jadvygą Leleivait . Dirbo Kirdei-
kių tarybiniame ūkyje ūkvedžiu, mechaniku. 1972 m. nusipirko pus  namelio 
Utenoje, dirbo buitinio aptarnavimo kombinate. 1992 m. susigrąžino tėvų žem  
Gaivenių kaime ir ėmėsi ūkininkauti, kol 2006 m. per Kalėdas pakirto insultas. 
Žmona Jadvyga buvo baigusi Antalieptės gyvulininkystės mokyklą, dirbo fermos 
brigadininke, nuo 1961 m. – Kirdeikių apylinkės sekretore, vėliau, sujungus su 
Saldutiškio apylinke, liko dirbti sekretore. Utenoje 15 metų dirbo mokyklos in-
ternato valgykloje virėja. Šeima užaugino du sūnus – Algirdą ir Gediminą. Abu 
baigė Kauno politechnikos institutą, gyvena ir dirba Utenoje. Algirdas dirba „Ute-
nos vandenyse“ inžinieriumi. Ved s, su žmona mokytoja Diana augina dukras 
Ingridą ir Laurą. Laisvu laiku neleidžia sunykti tėviškei Gaivenių kaime, prižiūri, 
remontuoja pastatus, svajoja atstatyti nugriautus. Brolis Gediminas dirba mokesčių 
inspekcijoje, žmona Rita – finansininkė, baigusi Lietuvos žemės ūkio akademiją. 
Augina dukras Tomą, Augustiną ir sūnų Simoną.

K. Kraujalis ne tik neužmiršo tėviškės, dirbo tėvų žem , bet stengėsi įam-
žinti tuos, kurių jau niekas nebeprisimins. Pokario metais pasipriešinimas vyko ne 
tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje. Nuo persekiojimų besitraukdamas latvių partizanas 
Alfonsas galvą priglaudė Gaivenių kapinėse. Dabar jau niekas nežino jo tikrojo 
vardo, pavardės, liko tik slapyvardis, kuris kapinėse įamžintas Kazio pastatytame 
kryžiuje. Karo metais vykstant aršiems mūšiams prie Pskovo, vokiečiai daug taikių 
gyventojų iš fronto linijos ištrėmė į savo užimtas teritorijas. Viena besilaukianti 
moteris atsidūrė Valiulių šeimoje. Deja, gimdydama mirė. Palaidota taip pat Gai-
venių kapinėse. Niekas nežino jos vardo, pavardės. Kazys ir jai pastatė kryžių 
su lakonišku užrašu „Rusė moteris“.

Paneliai
Keliuku važiuojant link Alžiut¸nų kairėje kelio pusėje pasitinka buvusi graži, 

bet ganėtinai apleista, negyvenama sodyba. Kai žiemą buvo kertamas aplinkui 
miškas, rąstų rietuvės sukrautos tiesiog prie namo. Tai Panelių sodyba, statyta 
apie 1957 m. Senieji Paneliai išmirė devintajame dešimtmetyje. Apie šeimos liki-
mą išsamiai pasakojo jų duktė Ona Danutė Panelytė-Benešienė, gimusi 1938 m., 
gyvenanti Kauno rajone.

Senelis Panelis Antanas mirė apie 1912 m., kai jaunajam gaspadoriui, Onos 
tėveliui Juozui Paneliui buvo tik dvylika metų. Su motina teko apdirbti 21 ha 
žemės. Augo dar dvi seserys, kurias reikėjo „išpasogyti“. Sesuo Veronika ištekėjo 
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į kaimyninį Akmeniškių kaimą, kita sesuo Teklė išvyko į 
Argentiną. Tėčio pusbrolio sūnus baigė Kauno kunigų semina-
riją. Juozas Čeberiokas jau monsinjoras, kunigauja Kùktiškėse. 
Liko kaip ir anksčiau mielas, neišdidus, mėgstamas giminių.

Tėvas J. Panelis iš aplinkinių niekuo neišsiskyrė, mo-
kyklos nelankė, vedė iš gretimo ūkio Veroniką Valiulyt , 
gimusią 1903 m.

Turėjo 21 ha žemės. Žemė ribojosi su Mediniškio kaimu, 
skyrė Kumeliaraistis ir Berkavietė, kur kažkada gyven s žydas 
Berkas. Nuo Alžiutėnų – Kapčius (didelis kalnas) ir Pylimas 
(didelė šlapia pieva). Ant Kapčiaus aplinkinių kaimų jaunimas 
mėgdavo rengti gegužines. Su Sakanais ribojomės Raisteliu ir 
Samanykščium. Nuo Valiulių skyrė Pakepuntiškis, nuo Leleivų ūkio – Didžiakelmė. 
Juozas ir Veronika užaugino dvi dukras ir du sūnūs. Bronius gimė 1933 m., dirbo 
vairuotoju Utenos autobusų parke, užaugino sūnų ir dukrą. Rimantas – 1943 m., 
dirbo Utenos pieno kombinate. Abu gyvena Utenoje. Teklė gimė 1944 m., baigė 
Vilniaus buhalterinės apskaitos technikumą, dirbo Palemono keramikos gamykloje, 
užaugino dukrą ir sūnų. Gyvena Kaune. 1936 m. gimė sūnus Kazimieras. Tik neil-
gai jis džiugino tėvus. 1944 m., vos sulauk s 8 metų, mirė nuo kraujo užkrėtimo. 
Vaikas basas bėgiodamas miške pasidūrė kojyt , – frontui slenkant į Vakarus, 
gydytoją sunku buvo prisišaukti, negelbėjo jokie naminiai vaistai. Ona Danutė 
gimė 1938 m. Lankė pradin  mokyklą Gaidìliuose, mokslas sekėsi gerai ir labai 
norėjo toliau mokintis, bet tėvai neleido, nes reikėjo namų darbus dirbti. Penktą 
klas  lankė vakarinėje mokykloje, bet 
ir ten tėvai neleido mokintis dėl ūkio 
darbų. 1961 m. ištekėjo už Kazimie-
ro Benešiaus iš Aukštåkalnio kaimo 
Ignalinos rajone. Dirbo 4 metus KTB 
ir 27 metus AB „Lytagra“. Bend rovė 
suteikė butą Neveronysê, kur ir gyve-
na. Sulaukė sūnų K stučio ir Ramūno, 
anūkų Edvardo ir Manto, proanūkių 
dvynukų Beno ir Domo.

Pokario metais partizaninis judė-
jimas paliko ir nemalonių prisiminimų, 
kurie ir dabar šiurpu nukrečia. Gyve-
nome dar senoje troboje. Po grindimis 
buvo rūsys, kur laikydavome bulves, 
daržoves. ėjimas į rūsį buvo uždengtas 
lentelėmis, kurias išėm  kopėtėlėmis 
nulipdavome daržovių. Atsimenu, – 
buvo žiema. Vieną vakarą suėjo daug 
stribų. Su šunimi visur ieškojo banditų, 
neaplenkė spintoje ir sandėliuke stalčių. 
Pastebėjo, kad yra rūsys, liepė tėveliui 

Ona Danutė Panelytė-
Benešienė

Juozas ir Veronika Paneliai prie namų



559

I S T I A  K A I  I S T I S

atidaryti ir lįsti į rūsį. Pašviet  pamatė, kad banditų nėra, liepė tėčiui išlįsti iš rūsio. 
Kai jis bandė išlipti, atstatė šautuvus ir liepė šuniui pulti. Visi vaikai klykiam, 
verkiam, o jie labai patenkinti juokiasi, kvatoja. Šito ir šiandien užmiršti negaliu.

Tėvams laisvalaikio truputį likdavo tik žiemą, tada rinkdavosi vyrai vieni 
pas kitus, lošdavo kortomis, aptardavo kaimo naujienas. Tais laikais beveik visi 
vyrai rūkydavo dažniausiai savo augintą tabaką. Rūkydavo patalpose, kur augo 
vaikai, todėl visi turėjo kvėpuoti tomis smalkėmis. Nevengdavo ir artėjančios ko-
lektyvizacijos temos, kuri buvo sutikta su baime, nes niekas žmonių noro neklausė, 
kartais buvo grasinama ir ginklu, be to, žemės savininkus smaugė nepakeliamos 
pyliavos grūdais, pienu, mėsa, kiaušiniais. Pastoviai lankydavosi paruošų inspek-
toriai, kurie primygtinai reikalavo dar neiškūlus javų pristatyti grūdus. Tėvai labai 
jaudinosi dėl žemės, kuri buvo jų pragyvenimo šaltinis, dėl miško, kur seniau 
medelį kirsdavo tik kelis sykius gerai apžiūrėj , kad jo vietoje neliktų tuščia 
vieta, būtų sunaudotos visos šakos. Dar reikalaudavo pirkti valstybės obligacijas, 
kurių vėliau niekas neišpirko. Labai tėvams buvo skaudu, kai jų sunkiai statytus 
svirnus nugriovė ir išvežė į Kirdeikių tarybinio ūkio centrą. Tų įvykių sūkuryje 
moterys turėjo rūpintis namų ūkiu, žiemą verpdavo, ausdavo. Mergaitės nuo ma-
žens mokinosi megzti. Lenktyniaudavo, kuri numegs gražesnes pirštines, šaliką.

Vaikai ir jaunimas, nors ir sunku buvo, turėjo savo pasaulį, savo gyvenimą. 
Mažiems sekdavo pasakas kaip kas iš tėvų ar senelių sugebėdavo. Po baisių pa-
sakų vaikai bijodavo būti tamsoje. Vasaros metu apibėgdavo apylinkes, žinojo kur 
sirpsta pirmosios žemuogės, avietės, dygsta grybai. Vaikai prisigalvodavo įvairių 
žaidimų, jaunimas ruošdavo šokius, gegužines. Dažnai – ant Panelių „kapčiaus“, 
graži vieta, sausa, apaugusi pušimis, kas Gaiveniuose reta. Jaunimas iš anksto 
susitaria su muzikantu, eidami į Kirdeikių bažnyčią ir prie bažnyčios apskelbia, 
kur bus šokiai. Žiemą dažnai šokdavo pas mus troboje. Užteko vietos ir buvo 
savo jaunimo, todėl tėvai nesipriešino. Susirinkdavo jaunimas ir iš aplinkinių kai-
mų. Gegužės mėnesį pamaldos (mojava) būdavo ruošiama pas kaimyną Mizeikį 
Mediniškio kaime. Kai kas labai mėgo žvejoti. Kaimynas Juozas Valiulis, mamos 
brolis, buvo užkietėj s meškeriotojas, tuo užkrėtė ir sūnėną Rimantą Panelį.

Jurkos
Kaime šalia Mykolo Bivainio namų buvo Jurkos Adomo (prosenelio) sodyba. 

Šeima buvo gausi  du ved  broliai, jau augo daugiau kaip dešimt jų vaikų, dar 
trims seserims reikėjo suruošti pasogą. Tuometinė žemės reforma buvo labai pa-
ranki šiai šeimai. Šeima turėjo apie 12 ha žemės. Keliantis į vienkiemius broliams 
Kaziui ir Anuprui sklypus atmatavo greta, tolimiausiame kaimo pakraštyje, kad 
ir pačios blogiausios žemės, bet beveik dvigubai daugiau. 

Jų trys seserys jau buvo ištekėjusios. Veronika Jurkaitė – už Žilėno, gyveno 
A¹talksnės kaime (Linkmenų valsčiuje, Ignalinos r.), turėjo sūnus Liudviką ir 
Juozapą. Liudvikas Žilėnas buvo neved s, gyveno A¹talksnės kaime tėvų namuose 
ir mirė jaunas. Juozapas Žilėnas buvo ved s ir turėjo dukrą Aldoną, kuri gyvena 
Vilniuje su šeima, ir sūnų Povilą. Grasilia nutekėjo į Trinkūnÿ kaimą Saldutiškio 
valsčiuje. Monika Jurkaitė buvo ištekėjusi už našlio Vedricko, gyveno Plaučiškių 
k., turėjo sūnų Mindaugą ir dukras Eleną ir Veroniką. Moniką Jurkait -Vedrickien  
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ir jos vyrą Vedricką nužudė pokario metais stribai. Kai kuriuos vaikus atidavė į 
vaikų namus, kitus paeiliui augino giminės. Mindaugas Vedrickas ir Elena Vedric-
kaitė augo vaikų namuose. Veroniką Vedrickait  po tėvų mirties augino Uršulė 
ir Kazimieras Jurkos, vėliau išėjo tarnauti pas žmones.

Anupras Jurka
Anupras Jurka vienkiemyje įsikūrė tik 1939 m., turėjo 11,65 ha žemės sklypą, 

kuriame naudmenos nesudarė ir pusės ploto. Buvo ved s Augustą Paukštyt  iš 
Ripãičių kaimo. Namelius statėsi jau turėdamas pulką vaikų  dukros septynios ir 
du broliai. Vyriausiai Zosei jau buvo 29 metai, jauniausiam sūnui Juozui – tik 
6 metai. Anupras labai gailėdavo arklių, todėl ardavo negiliai, o kai žemė neder-
linga, javai užaugdavo prasti. Geresnį grūdą surinkdavo, kai pradėjo ūkininkauti 
sūnus Vincas. Anupras Jurka mirė 1953 m., palaidotas Gaivenių kapinėse. Augusta 
Jurkienė mirė 1966 m., palaidota Saldutiškio kapinėse. Tokia gausi šeima sunkiai 
prasimaitindavo, paaugusios mergiotės jau piemenavo, mergavo. Pasisekė toms, 
kurios spėjo ištekėti iki kolektyvizacijos, bet kartu buvo nelaimingos, nes karas, 
pokario metai palietė ir jas.

Vyriausia Zosė Jurkaitė ištekėjo į V¸žiškių kaimą už Juozo Ryliškio, turėjo 
du sūnus ir dukrą. Gyva likusi tik dukra ir trys anūkai  Stasys, Antanas, Ona.

Kita sesuo Veronika, gimusi 1918 m., ištekėjo Gaivenių kaime už Justino Gė-
gio, užaugino septynis vaikus – Reginą, Virginiją, Juliją, Lionių, Bronių, Stasį, Vidą.

Sesuo Jadvyga draugavo su seniūnu Ignu Kondratavičiumi. Kai jį partizanai 
nušovė – Jadvyga laukėsi dukros Stasės, todėl neištekėjo. Vėliau su dukra išsikėlė 
į Pakrúojo rajoną.

Eugenija turėjo nesantuokinį sūnų Julių, gimusi 1935 m., nors pagal doku-
mentus buvo prirašytas kaip sūnus senelei Augustai Jurkienei. Tai buvo padaryta 
dėl to, kad tada susidarė jai dešimt užaugintų vaikų ir kaip motinai didvyrei 
nereikėjo pokario metais atiduoti valstybei duoklių. Vėliau Eugenija Jurkaitė ištekėjo 
už Petro Paulausko, kilusio nuo Anykščiÿ. Persikėlė į Pakruojo rajoną.

Anupro Jurkos vaikai. 
1-oje eilėje sėdi  
Veronika, Ona,  
Eugenija, osė,  
stovi Juozas, Jadvyga, 
Elena, Adelė
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Ona Jurkaitė nutekėjo į Palsodės kaimą už Ipolito Tumilos, turėjo nesan-
tuokinį sūnų Joną. 1944 m. vokiečiams traukiantis, vyrą nušovė rusai, kadangi 
jis buvo Kiauneliškio geležinkelio stoties budėtojas. Ištekėjo antrą sykį už Kazio 
Gurkšnio iš to paties Palsodės kaimo, užaugino tris sūnus.

Elena Jurkaitė ištekėjo taip pat į Palsodės kaimą už Juliaus Žilio, apylinkės 
pirmininko, 1948 m. miško broliai jį nušovė. Elena laukėsi, bet dukrelė greitai 
mirė. Antrą kartą ištekėjo už Adolio Gurkšnio, užaugino šešias dukras, persikėlė 
gyventi į Pakruojo rajoną.

Adelė Jurkaitė ištekėjo į Šiaulius už Alekso Jaseckio. Užaugino tris vaikus, 
kurie jau mir , liko tik anūkai. Kaip matome, beveik visos seserys Jurkaitės pra-
sidėjus kolektyvizacijai su šeimomis persikėlė dirbti ir gyventi į Pakruojo rajoną, 
nes ten buvo geresnės žemės, jau ir pirmaisiais kolektyvizacijos metais buvo 
galima tiek uždirbti grūdų, kad negrėsė badas.

Brolis Jurka Vincas, gim s 1923 m., visą laiką buvo nenuorama. 1944 m., 
generolui Plechavičiui Lietuvoje organizuojant vietin  rinktin , su pusbroliu Vladu 
Jurka, kaimynu Vladu Bivainiu stojo į šią rinktin . Jeigu kiti savanoriai išforma-
vus rinktin  grįžo į namus, tai Vincas Jurka su vokiečiais besitraukdamas buvo 
kontūzytas, perėjo Berlyną, pasiekė Austriją. Kaip belaisvis pateko amerikiečiams. 
Po karo tarp sąjungininkų ir Tarybų Sąjungos vyko pasikeitimas belaisviais. Taip 
Vincas Jurka vėl atsidūrė Lietuvoje. Privalėjo pastoviai registruotis tuometiniame 
Švenčionėlių rajone. Apie 1946 m. nuvyk s registruotis atsitiktinai išgirdo sprogi-
mą ir apimtas nervinio sukrėtimo nusižudė. Karo metu atsinaujin s kontūzijimas 
jaunuolį privedė prie savižudybės.

Jauniausias brolis Juozas gimė 1933 m. Karo ir pokario metais ištekėjus 
ir išvažinėjus seserims, žuvus broliui Vincui, Juozas tapo ūkio savininku. Kaip 
ir visi tuo metu dirbo savo žem , susikūrus kolūkiui dirbo laukininkystėje, šėrė 
veršelius, buvo statybininkas. 1953 m. vedė iš Kemešio kaimo Veroniką Žilėnait . 
 šeimą atėjo ir jos dukra Nijolė, gimusi 1948 m. Apie 1980 m. buvo likviduotas 
Gaivenių skyrius, kontora tapo nereikalinga ir 1981 m. iš šios kontoros sieno-
jų pasistatė namus Kirdeikiuose, kur gyvena. Užaugino Nijol , kuri ištekėjo į 

Juozas Jurka prie tėvų 
namelio
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Bíliakiemio kaimą už Stasio Ruzgo, dirbo pieno punkte, užaugino dvi dukteris 
Rasą ir Liną, dabar turi dvi anūkes.

Dukra Aldona gimė 1957 m., medikė, dirba Ukmergės greitosios medicinos 
pagalbos stotyje. Su vyru Antanu Skukausku susilaukė dviejų sūnų – Donato ir 
Šarūno. Vėliau susituokė su Stasiu Kriugiškiu.

Sūnus Valdemaras gimė 1962 m. Lankė Gaidelių pradinė mokyklą, 1980 m. 
baigė Kirdeikių vidurin  mokyklą, 1981–1983 m. tarnavo sovietų armijoje, po armi-
jos dirbo vairuotoju. 1992 m. stojo savanoriu į besikuriančią Lietuvos kariuomen . 
Tuo metu nedaugelis tikėjo Lietuvos kariuomenės ateitimi ir ryždavosi pasilikti 
ilgesnei tarnybai. Užsitarnavo seržanto-majoro laipsnį, 2013 m. išėjo į atsargą. 
1988 m. vedė Ireną Andrulėnait , kuri dirba Molėtų rajono savivaldybės socialinės 
globos darbuotoja. Šeima gyvena Utenoje. Irena važiuoja į darbą Mol¸tuose, o 
Valdemaras, jaunas ir stiprus pensininkas, stengiasi kuo dažniau pabūti Kirdei-
kiuose ir padėti garbingo amžiaus sulaukusiems tėvams.

Kazys Jurka
Kazys Jurka vedė Uršul  Matusevičiūt  iš Vosiuliškių kaimo, Švenčionių 

rajono, gimusią 1881 m. Uršulė Matusevičiūtė-Jurkienė turėjo du brolius – Joną 
ir Gabrielių, nors archyviniuose bažnytiniuose dokumentuose jis minimas kaip 
Jurgis, gal turėjo du vardus. Vienas iš Uršulės brolių Gabrielius (Jurgis) Matuse-
vičius (1895–1980 m.) su žmona Pranute emigravo į Ameriką ir ten gyveno iki 
mirties. Jie turėjo dvi dukras – Eleną ir Oną. Viena ištekėjo už vokiečio, kita – už 
amerikiečio Jono Matusevičiaus (1873–1945 m.). Turėjo keturis vaikus  Kazimierą 
Matusevičiūt  (1901–1972 m.), Mykolą (1904–1986 m.), Vincą (1906–1980 m.), Juozą 
(1920–1944 m., nušautas).

Vienkiemyje namelius statė šalia brolio Anupro. Žemės matininkai atmatavo 
geresnės žemės, bet mažiau negu broliui  tik apie dešimt hektarų. Keltis į vienkiemį 
ypač ragino žmona Uršulė, nes norėjo turėti daugiau žemės. Kiekvienas kalnelis, 
pievutė turėjo pavadinimus. Nuo namų pusės Gaivenių link pieva Smuknônė, 
žema pieva buvo Duobė, lygi pieva – Grynia. Raistelis į Kemešio kaimo pus  – 
Kri¾giškės, kalnelis – Koplyčiakalnis, kitas kalnelis – Buõldiškė (anksčiau ten 
gyven s Buolda), status kalnas – Barsiukalnis. Aplink plytėjo miškeliai  Ataugas, 
Vingirykštės, Vaidulės. 

Susilaukė 15 vaikų, išgyveno keturi  Marijona, Adomas, Vladas, Jeronimas. 
Kazimieras Jurka pindavo krepšius, kašikus iš balanų šienui nešti, juos parduoda-
vo. Mirė 1946 m., palaidotas Gaivenių kapinėse. Uršulė Jurkienė mirė 1961 m., 
palaidota Tauragnų kapinėse. 

Duktė Marijona Jurkaitė-Šuminienė (1902–1989 m., palaidota Tauragnų mies-
telio kapinėse) buvo ištekėjusi už Silvestro Šumino (1904–1997 m.) ir gyveno 
Žiezdriÿ k. (Utenos r.). S. Šuminas buvo geras muzikantas, kil s iš Šuminÿ kaimo. 
Nusipirk s žemės, pasistatė namus Žiezdrių kaime. Marijona ir Silvestras Šuminai 
užaugino tris sūnus  Antaną, Alfonsą ir Stanislovą. Pirmagimės dukros Virgilija, 
Ona, Bronė mirė mažos.

Dar prieš karą broliai pasidalijo po tris hektarus žem , seseriai skyrė kraitį 
(pasogą). Adomui teko papildomai vienas hektaras žemės motinos išlaikymui. Ka-
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dangi Jeronimas gyveno Vilniuje, jo žem  dirbo Adomas. Pastatus susitarė pasida-
linti taip  kalvė tektų Adomui, pirtis – Vladui, klojimas – Jeronimui, gyvenamas 
namas – motinai Uršulei. Kadangi motina iki mirties gyveno su Adomu, po jos 
mirties visi pastatai atiteko Adomui. Vėliau jis prisistatė prie namo priestatą iš 
svainio Vedricko po mirties likusios medienos, troba tapo erdvesnė.

Adomas Jurka
Plačiausiai apie Adomo Jurkos šeimą, jo vaikų gyvenimą papasakojo vy-

riausioji duktė Marijona Laimutė Jurkaitė, gimusi 1941 m.
Adomas Jurka (1919–1976 m., palaidotas Tauragnų miestelio kapinėse) buvo 

vienas iš penkiolikos vaikų, kiti vienuolika mirė tik gim  ar visai maži. Vieną 
kartą kažkokia moteris Uršulei Jurkienei patarė  

„Jurkiene, paklausyk man s. Matau, tau neliks nė vieno vaiko, nes mirė jau vienuolika 
vaikų. Gyva buvo likusi tik duktė Marijona. Kai gims kūdikis, pakrikštyk pirmaisiais 
žmonių vardais; Adomu ir Ieva. Pamatysi, bus gerai.“

Uršulė taip ir padarė  pakrikštijo Adomu. Vėliau gim  vaikai daugiau nemirė. 
Po jo dar gimė broliai Vladas ir Jeronimas. Trys broliai užaugo sveiki. Šeimai 
gyventi buvo sunku, todėl paaug  vaikai vykdavo uždarbiauti. Prieškario metais 
tiesiant Žemaičių plentą, darbavosi ir A. Jurka. Bet labiausiai Adomas buvo žinomas 
apylinkėje kaip kalvis. Vyriausias Kazio sūnus Adomas Jurka 1940 m. susituokė su 
Anele (Angele) Svarauskaite (1921–2013 m.), kilusia iš Andreikėnų k. (Utenos r.). 
Ji palaidota Tauragnų miestelio kapinėse. Jos krikšto metrikuos įrašytas vardas 
Angelė, tačiau ją visi šaukdavo nuo vaikystės tik Anele; pase jos vardas Anelė. 
Anelė mokėsi Kvykliÿ pradinėje mokykloje, baigė dvi klases. Ją augino seneliai. 
Kai ją pasiėmė auginti Kumšõs kaime gyvenantis motinos brolis, mokėsi Gaidelių 

Kazio Jurkos sūnūs 
Vladas, Jeronimas, 
Adomas



564

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

mokykloje ir Plaučiškių mokykloje, baigė keturias klases. Anelės (Svarauskaitės) 
Jurkienės motina buvo Anelė (Svarauskaitė) Bivainienė.

Adomas kolūkyje dirbdavo įvairius kalvystės darbus. Susikūrus Kirdeikių 
tarybiniam ūkiui, iki pensijos dirbo kalviu. Artėjant Raudonajai armijai, prasidėjo 
vyrų šaukimas į kariuomen . Baigiantis karui niekas nenorėjo eiti kariauti, tuo 
labiau ne už savo Tėvyn , todėl beveik visi vyrai, pagal amžių šaukiami į ka-
riuomen , slapstėsi įsireng  bunkerius artimiausiuose miškeliuose, ūkiniuose pas-
tatuose. Kaip prisimena Adomo duktė Laimutė, vieną kartą naujoji valdžia tėvą 
buvo sugavusi ir vežė siauruku į Švenčionėlius, naujokų surinkimo punktą. Ties 
Kiauneliškiù Adomas, kai greitis sulėtėjo, sugebėjo sėkmingai prie krūmų iššokti iš 
traukinio. Nors apsauga ir šaudė, pavyko pasprukti. Tada teko slapstytis. sirengė 
du bunkerius  vienas gale kluonelio malkinėje, kitas buvo tarp gryčios ir kamaros, 
lyg vištidė. Ginklų tuo metu buvo lengva gauti, tai ir tėvas turėjo šautuvą. Kaip 
vėliau pasakojo kaimynai – vos ne tėtės ilgio. To šautuvo vienintelis šūvis vos 
nekainavo penkiametės dukros Laimutės gyvybės. Sugalvojo Adomas troboje ant 
stalo tą šautuvą išvalyti, o dukra užlipusi ant suolo už stalo palei sieną vaikštinėja. 
Ar sujudino stalą, ar tėvui ranka paslydo, kad driokstelėjo šūvis. Dievo laimė, kad 
kulka tik nuplėšė suknutės kampą, nedaug įdrėskė, stalo kampą nuardė ir sienoje 
išmušė skyl . Mergaitė liko gyva ir daktarų nereikėjo. Dar didesnis bunkeris buvo 
miškelyje, ten artėjant frontui slėpėsi ir Anupro Jurkos šeima.

Pokario metais žuvis gaudė visi tuo, ką turėjo. Adomas turėjo statomą 
tinklą, bet sugalvojo įsigyti traukiamą tinklą, vadinamąjį bradinį. Kadangi vienas 
neturėjo tiek pinigų ir žvejoti reikėjo mažiausiai trims, pirko kartu su kaimynu 
Teofiliu Aninkevičiumi. Tinklas liko pas kaimyną. Po kurio laiko Adomas pa-
stebėjo, kad kaimynas tuo metu brangaus tinklo neprižiūri, numestas suveltas, 
neišdžiovintas. Būdamas ūmaus būdo, kaimyną apibarė. Atsako ilgai laukti neteko. 
Pavakare sulaukėme nekviestų „svečių“ su šautuvais. Tarp jų ir Juozas Bulika 
nuo Ripaičių kaimo. Atėj  jie pradėjo šaukti ant tėvo ir supratome, kad bus 
blogai. Mes, seserys Laimutė ir Danutė, šaukėme iš baimės apsikabin  ant lovos, 

Adomo Jurkos šeima; 
sėdi motina Uršulė 
Jurkienė, Adomas, 
sūnus Bronius, žmona 
Anelė, antroje eilėje 
dukros Laima ir  
Danutė
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kai tėtį varėsi pro duris nušauti. Dievo laimė, kad tarpduryje susitiko Adomo 
brolį Vladą Jurką, kuris atėjo pasiskolinti kažkokio gelžgalio. Tas suprato, kad tai 
ne šposai, pradėjo kalbinti Juozą Buliką  kur dabar išeina, dėl ko čia triukšmas. 
Pradėjo aiškintis, pavyko šiaip taip peršnekėti miškinius. Ir liko tėtis gyvas. Bet 
Bulika nepaliko ramybėje. Turtingi tuo laiku nebuvome, mėsą valgydavome tik 
per šventes. Mama nupenėjo Kalėdoms ir Naujiems metams po kalakutą. Vėl 
atėjo J. Bulika su sėbrais, liepė įdėti į gerą užvalkalą kalakutą ir išsinešė. Po 
kelių dienų radome tą kruviną užvalkalą ant tvoros. Netoli nešta. Man buvo 
labai keista, kad Bulika nesivaržydamas dieną su Aninkevičiaus dukterimis laisvai 
vaikšto į bažnyčią Kirdeikiuose.

Bunkeryje už kluono vienu metu galėdavo slėptis keli žmonės. Duktė Laima 
atsimena, kad tuo metu bunkeryje slėpėsi tėtis Adomas, pusbrolis Vincas Matuse-
vičius, Gimžauskai iš Kemešio ir kiti, kurių neprisimena. Kieme apie tvartą buvo 
pristatyta indų su žibalu ir vištoms lesinti paruoštų grūdų. Mama nešė valgyti 
vyrams. Pastebėjo, kad nuo Boldiškės ateina skrebai su šunimis. Mama čiupusi 
lekelius su žibalu ėmė laistyti kiemą, po to barstyti vištoms grūdus, atseit lesina 
jas. Viskas baigėsi laimingai, tėtis su vyrais spėjo pasislėpti. Skrebai pavaikščiojo, 
šunys neužuodė pašalinių žmonių ir išsinešdino iš kiemo. Išgelbėjo žibalas. Tėvai 
suprato, kad ilgai slapstytis negalės, todėl pradėjo ieškoti galimybės legalizuotis. 
Sužinoj , kas Švenčionėliuose gali padirbti dokumentus, papjov  kiaul  važiavo 
gauti dokumentų. Kartu vežėsi ir brolien  Oną Jurkien , nes tik ji mokėjo rusiškai 
ir galėjo susišnekėti. Tada baigėsi Adomo vargai, nereikėjo slapstytis. 

Adomas turėjo gerą balsą, dainuodavo, giedodavo. Turėjo instrumentus 
degtinei gaminti, išsivarydavo savo reikmėms  šventėms, svečiams pavaišinti. Kai 
kada ir alaus išsivirdavo. Laisvo laiko beveik neturėdavo, po darbo kolūkyje 
ištisas valandas ir beveik visas laisvas dienas praleisdavo savo kalvėje. Reikėjo 
pagalbininko pūsti dumples. Vyriausią dukrą Laimut  anksti ryte prikeldavo, 
aprengdavo kailiniais, pasodindavo kalvės kampe ir reikėdavo aukštyn žemyn 
kilnoti dumplių kartį. Taip įgrisdavo vaikui toks monotoniškas darbas, kad kalvės 
iš tolo vengdavo. Bet reikėjo.

Anelė ir Adomas Jurkos užaugino tris vaikus  Marijoną Laimut  (gim. 1941 m.), 
Danut  (gim. 1945 m.) ir sūnų Bronių (gim. 1950 m.).

Vyriausioji dukra Laimutė 1962 m. ištekėjo už Petro Mikulėno (1931–2011 m.; 
palaidotas Utenos senosiose kapinėse) iš Klovinių kaimo. Tai civilinė metrikacija. 
Bažnyčioje susituokė 1963 m. sausio 6 d. per Tris Karalius, tada ir šventė. Lai-
mutė mokėsi Plaučiškių pradinėje mokykloje, baigė dvi klases. Tėvui užpykus, 
kad Marijoną Laimut  įrašė į pionierių gretas, ją perkėlė į Gaidelių pradin  mo-
kyklą. Septynias klases Marijona Laimutė baigė Sėlos mokykloje. Visą gyvenimą 
iki pensijos dirbo Biliakiemio kolūkyje. Iš pradžių lauko darbininke, po to kartu 
su savo vyru fermoje prižiūrėjo ir augino jaučius. P. Mikulėnas Utenoje baigė 
šešias klases. Gyvendami Klovínių kaime jie užaugino tris vaikus  sūnų Valdą, 
dukras Daivą ir Zitą. 

V. Mikulėnas (gim. 1964 m.) baigė 1982 m. Utenos Teofilio Tilvyčio vidurin  
mokyklą (dabar – „Saulės“ gimnazija), mokėsi Kaune. Dirba UAB „Rokiškio pieno 
gamyba“. Jis 1988 m. vedė Violetą Kalityt  (gimė 1966 m. Jotaučių k.) ir išvyko 
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gyventi pas žmoną, kuri su tėvais gyveno Vaikutėnų kaime. Jie augina sūnų 
Mantą (gim. 1992 m.) ir dukrą Ievą (gim. 1996 m.). Mantas Mikulėnas mokosi 
Utenos kolegijoje, Ieva Mikulėnaitė baigia Adolfo Šapokos gimnaziją.

Daiva Mikulėnaitė (gim. 1967 m. Klovinių k.) 1990 m. liepos 14 d. ištekėjo 
už Gailučio Snukiškio (gim. 1963 m. Utenoje). Po vestuvių apsigyveno žmonos 
tėviškėje Klovinių kaime. D. Mikulėnaitė 1985 m. baigė 11 klasių Utenos Teofilio 
Tilvyčio mokykloje. 1990 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dab. Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas) ir įgijo autotransporto inžinieriaus ekonomisto 
specialyb . Dirba operatore-buhaltere Utenos autobusų parke. Šeimoje augina dukras 
Renatą (gim. 1991 m.) ir Juditą (gim. 1993 m.), sūnų Aurimą (gim. 1999 m.). Re-
nata Snukiškytė 2010 m. baigė Dauniškio gimnaziją, studijuoja Kauno technologijos 
universitete, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete baldų ir medienos gaminių 
gamybą ir dizainą. Judita Snukiškytė 2012 m. baigė Adolfo Šapokos gimnaziją ir 
studijuoja Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Politikos mokslų ir diplomatijos 
fakultete. Aurimas Snukiškis mokosi Krašuonos pagrindinėje mokykloje.

Zita Mikulėnaitė (gim. 1968 m.) 1990 m. ištekėjo už Alvydo Garunkščio 
(gim. 1964 m. Užpaliuose), persikėlė gyventi pas vyrą ir susilaukė trijų dukrų  
Gretos (1992–1992 m.), Lauros (gim. 1993 m.) ir Justinos (gim. 1995 m.). Zita 
Mikulėnaitė 1986 m. baigė Utenos Teofilio Tilvyčio vidurin  mokyklą, po to iki 
1989 m. mokėsi Kauno miesto 13-oje VPTM, kur įgijo siuvėjos specialyb . Dirbo 
Utenos buitiniame kombinate siuvėja, vėliau Užpalių miestelyje UAB „Vitula“ 
staklininke rūšiuotoja. Laura Garunkštytė 2012 m. baigė Užpålių gimnaziją, įstojo 
į Vilniaus universitetą ir mokosi Komunikacijų fakultete informologijos specialy-
bės. Justina Garunkštytė šiais metais baigia dvylika klasių Užpalių gimnazijoje.

Danutė Jurkaitė (gim. 1945 m. Gaiveniuose) gyvena Utenoje, buvo ištekėjusi už 
Juliaus Ivanausko (gim. 1937 m. Kaboriškės k., Utenos r., mirė 2006 m., palaidotas 
Tauragnuose). Danutė baigė 4 klases Gaidelių pradinėje mokykloje ir dvi klases 
Saldutiškio mokykloje. Toliau tėvai mokytis neleido, teko prižiūrėti dėdės Jeronimo 
vaikus Vilniuje. Vėliau išbandė verslą  veždavo į Vilnių maisto produktus, juos 
parduodavo brangiau negu pirkdavo savo apylinkėse. Ištekėjusi ji kelerius metus 
dirbo Utenos universalinėje parduotuvėje valytoja, vėliau iki pensijos – Utenos 
mėsos kombinate išpjaustytoja. Julius Ivanauskas visą gyvenimą dirbo Utenos me-
lioracijoje traktorininku. Jie turi dukrą Almą, sūnų Kazimierą. Alma Ivanauskaitė 
(gim. 1968 m.) ištekėjo už Sauliaus Judicko (gim. 1965 m. Raseiniuose), augina 
sūnų Andrių (gim. 1990 m.), dukrą Egl  (gim. 1992 m.), gyvena Vilniuje. Alma 
1986 m. baigė Utenos 6-ąją vidurin  mokyklą, mokėsi Vilniaus prekybos techni-
kume (dab. Vilniaus aukštesnioji prekybos mokykla). Dirba buhaltere Vilniuje. Jos 
dukra Eglė yra Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto studentė, sūnus Andrius 
studijuoja Mykolo Romerio universitete. Kazimieras Ivanauskas (gim. 1963 m.) 
vedė Nijol  Rutkauskait  (gim. 1966 m. Varėnos r., Kibyšių k.), augina sūnų Julių 
(gim. 1993 m.), gyvena Vilniuje. K. Ivanauskas 1981 m. baigė Utenos Dauniškio 
gimnaziją, mokėsi Kauno politechnikos institute. Jo sūnus Julius studijuoja aktoryst .

Bronius Jurka (1950–2006 m.) 1974 m. liepos 6 d. vedė Stas  Strazdait  
(gim. 1950 m. Strazdų k.), su kuria turėjo sūnų Raimundą (gim. 1978 m.), dukras 
Gretą (gim. 1992 m.) ir Rositą (gim. 1976 m.), gyveno Utenoje. B. Jurka vakarinėje 
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baigė vienuolika klasių, Troškūnuose mokėsi vairuotoju. Baig s kurį laiką dirbo 
vairuotoju, po to – atsitiktinius darbus. Jo žmona Stasė visą gyvenimą dirbo bu-
haltere tai vienoje, tai kitoje įmonėje Utenoje. Raimundas Jurka gyvena Vilniuje, 
vedė Laurą (gim. 1979 m.) ir turi dukrą Kamil  (gim. 2008 m.). R. Jurka baigė 
Utenos 6-ąją vidurin  mokyklą, 2000 m. baigė Lietuvos teisės akademiją, kur jam 
buvo suteiktas teisės bakalauro laipsnis. 2002 m. baigė magistrantūros studijas 
Lietuvos teisės universitete. 2002–2009 m. R. Jurka dirbo Lietuvos teisės universi-
tete (dabar Mykolo Romerio universitetas) Teisės fakulteto baudžiamojo proceso 
katedros lektoriumi, 2006–2009 m. – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
Baudžiamosios justicijos departamento direktoriumi. Nuo 2009 m. ėjo Mykolo Ro-
merio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros docento pareigas, 
pradėjo verstis advokato teisine praktika. Nuo 2010 m. eina Mykolo Romerio 
universiteto Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso katedros vedėjo pareigas.

Rosita Jurkaitė pirmą kartą buvo ištekėjusi už Egidijaus Žiezdrio, vaikų 
neturėjo. Antroje santuokoje su vyru Napaliu Kamarausku (gim. 1952 m.) augina 
dukras Karoliną (gim. 2003 m.) ir Kristiną (gim. 2004 m.). Gyvena Alių kaime. 
R. Jurkaitė mokėsi Utenos 6-ojoje vidurinėje mokykloje, baigė vienuolika klasių, 
vėliau – Vilniaus universitetą. R. Kamarauskienė yra įmonės „Kibiras“ direktorė. 
UAB veiklos sritis – antrinės žaliavos, plastikas, guma, jų gaminiai.

Greta Jurkaitė baigė Utenos Adolfo Šapokos gimnaziją ir studijuoja Vilniaus 
universiteto Teises fakultete.

Vladas Jurka
Antras išgyven s Kazio Jurkos sūnus Vladas (gim. 1921 m.) baigė pradin  

mokyklą, mokėsi pas apylinkėje žinomus to meto siuvėjus amato. Buvo imlus 
amatams, tad labai praversdavo tėvų ūkyje. 1944 m. frontui artėjant į Vakarus, 
su kitais kaimo jaunuoliais stojo į Plechavičiaus vietin  rinktin , kurią vėliau 
vokiečiai likvidavo.

Pokario metais V. Jurka vedė Oną Šuminait  ir pradėjo kurtis ant pliko 
kalnelio savo trijų hektarų sklypelyje. Pradžioje gyveno pas Karoliną Gurkšnien . 
Mokėjo nedaug, tik „žibalui ir druskai“. Nelengva buvo statyba, iš savos žemės 
pragyventi buvo neįmanoma. Kaip prisimindavo Ona Jurkienė, teko į duoną kepti 
ne tik bet kokių grūdų miltus, bet ir bulvių. Gelbėjo, kad Vladas buvo univer-
salus meistras, gal ir ne visai profesionalas, bet mokėjo siūti, mūryti krosnis, 
dirbo staliaus darbus, mokėjo kitus kasdienius darbus. Buvo be galo darbštus, 
nesėdėdavo be darbo nė dienos. Žmona bardavo, kad dirba ir sekmadieniais. Už 
darbą iš geriau prasikūrusių užsakovų pinigų neimdavo, bet imdavo grūdus, kitų 
maisto produktų. Vykstant statyboms, miškų savininkai leisdavo nusikirsti vieną 
kitą medį, ypač Šuminų kaime, nes ten patys valdė nuosavą žem  ir mišką. Per 
dvejus metus sunkiai iškilo nedidelis jaukus namelis. Dar vykstant statyboms 
motina pradėjo sodinti sodą. 1948 m. gimiau aš – sūnus Vytas, dabar bandantis 
sudėlioti prisiminimus. 

Motinos Onos Šuminaitės-Jurkienės likimas buvo ne iš lengvųjų. Jos tėvai 
buvo pusininkai, beveik kas metai naujoje vietoje nuomodavo žem , už kurią 
savininkui atiduodavo pus  derliaus. Nei savo namų, nei žemės. Bet tai dar ne 
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didžiausia bėda, vos dešimtmetį perkopus liko našlaitė ji, keturi jaunesni broliukai 
ir sesutės. Jaunesniuosius pasiėmė globoti tetos, o mano mamai teko piemenės da-
lia. Vieni šeimininkai labiau rūpinosi, kiti kaip našlaitei, kurios niekas neužstos, ir 
duonos kriaukšl  pasverdavo. Nuo vaikystės buvo nenumaldomas noras drožinėti. 
Iš pradžių iš griežčių, bet šeimininkai pamat , kad gadina daržoves, negailėdavo 
rykščių. Laimė, po kelių metų piemenės darbelius pamatė Strazdÿ kaime vasaro-
jantis teatro režisierius Antanas Sutkus. Jis ir paėmė globoti našlait  su žmona, 
operos dainininke Jadvyga Ožkinaite. domi buvo ta globa. Apgyvendino Vaikelio 
Jėzaus našlaičių globos namuose, nors vasaroms dažnai pasiimdavo į savo ūkį 
Noreikiškėse, todėl tekdavo bendrauti su to meto Lietuvos įžymybėmis  generolu 
Pranu Sutkumi, rašytoju Augustinu Griciumi ir kitais. Beraštė mergaitė per šešerius 
metus pabaigė pradžios mokyklą ir gimnaziją. Sėkmingai įstojo į Kauno dailės 
mokyklą (vėliau – Dailės institutas). Studijavo skulptūrą ir keramiką. Studijos 
sekėsi. Gavo valstybės stipendiją tobulintis Čekoslovakijoje, vėliau – Italijoje, bet 
prasidėj s karas visa tai sutrukdė. Teko pasilikti Lietuvoje. 

Motina visada su humoru prisimindavo 1940 m., pirmąją okupaciją, kai 
teko susidurti su tarybinės valstybės saugumu. Artėjant Spalio šventėms, naujoms 
įstaigoms reikėjo daug Lenino ir Stalino 
portretų. Studentams tai buvo neblogas 
priedas prie kuklios stipendijos. Prisi-
mena motina  vieną naktį su triukšmu 
į kambarį įvirsta keli ginkluoti vyrukai 
ir su didžiausiu pasipiktinimu kaltina, 
kad blogai nupiešė tautų vadą Staliną. 
Nesupratusi, kokia problema, nuvyksta 
į studiją. Stalinas – kaip gyvas, tik 
sagos „prisiūtos“ kryžiuku. Per kelias 
minutes teptuku „persiuvo“ sagas. Gal, 
sako, ir būtų netek  daugiau Lietuvos 
matyti, išsigelbėjau todėl, kad buvau 
ne „klasinis priešas“, o iš vargingiausių 
sluoksnių – našlaitė. Prasidėjus karui, 

Ona, Vytas, Vladas 
Jurkai

Ona Jurkienė prie savo skulptūrų
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globėjai Sutkai atsisakė remti, o karo sąlygomis nei skulptorių, nei keramikų ne-
reikėjo, bet valgyti norėjosi. Gavo mokytojos darbą Zarasÿ rajone, Grióvadvaryje. 
Atlyginimas buvo labai įdomus  mokinių tėvai mokėdavo mokytojams maisto pro-
duktais. Artėjant frontui jau iš Rytų, vokiečiai pradėjo gaudyti jaunimą darbams 
į Vokietiją. Turtingesni išsipirkdavo, ypač maisto produktais, o vienišos našlaitės 
niekas nepagailėjo. Laimė, Žemaitijoje pavyko iš važiuojančio traukinio laimin-
gai iššokti. Per fronto liniją pėsčiomis į Ignalinos rajoną kelias užtruko beveik 
visą vasarą. Kaip brangiausią turtą su savimi saugojo kaltų komplektą medžiui 
drožti ir A. Šapokos „Lietuvos istoriją“. Šuminų kaime teko slapstytis, kol gavo 
dokumentus net nutylėdama išsilavinimą. Vėliau – vedybos su vietiniu valstie-
čiu Vladu Jurka, sunkiais pokario metais savo namelio statyba ant 3 ha žemės. 
Gyventi reikėjo, tai pritaikydavo žinias, įgytas dailės institute  drožė iš medžio 
kurpalius, dirbo medinukus (medziuolus), juos pardavinėjo turguje. Kunigai baž-
nyčioms užsakydavo nukryžiuoto Kristaus skulptūrų, tik tinkamo medžio sunku 
buvo gauti. 1950 m. vėl nelaimė, – eržilas sukramtė ranką, pažeidė stuburą. Kaip 
vėliau man suaugusiam pati pasakojo, vežama į ligonin  meldė Dievo, kad leistų 
sūnų paauginti, kad galėtų bent kiek užsidirbti duonai. Ilgi gydymosi metai, be 
sveikatos jau visam gyvenimui. Apie nuolatinį darbą teko pamiršti. Tėvas dirbo 
neseniai susikūrusiame kolūkyje. Išdirbdavo daugiau kaip 300 darbadienių per 
metus, bet visą uždarbį žiemą parsinešdavo iš sandėlio ant pečių. Už darbadienį 
mokėjo apie 100 gramų grūdų. Buvau visai pipiras, bet prisimenu kaip tėvas su 
motina verkė prie to „uždarbio“  ką reikės valgyti visus metus. Tik neprisimenu, 
kad būtume badav . Iš ko sugebėdavo iškepti duoną – nežinau, bet ji man buvo 
daug skanesnė negu kaimynų, po kepimo troba kvepėdavo kelias dienas. Ir da-
bar tokios duonos nerandu. Gal tai vaikystės idealizavimas... Namuose niekada 
netrūko daržovių, mama sodino sodą dar man negimus – „kad vaikas seilės ne-
varvintų į svetimą sodą“, kasdienius patiekalus ruošdavo su meile, ir dabar jaučiu 
jų skonį. Pati augindavo daržovių sėklas, dalindavosi su kaimynėmis. Mokėjo 
medelius skiepyti, užaugintus skiepus parduodavo. Skiepydavo ne tik vietines 
veisles, bet atsiveždavo ir iš Sutkÿ ūkio Nore¤kiškėse Kauno rajone. Sodas prie 
namų išsiplėtė – daugiau kaip 60 vaismedžių. Iš Gaivenių į Užpaliùs pas sūnų 
persikėlė 1977 m.

Nors gyvenime nuo arklių nukentėjo, bet savo kūryboje labai mėgo vaizduoti 
žirgus, ypač matydama Užpåliuose V. Jovarienės pasišventimą žirgininkystei. Pa-
skutiniais metais prieš mirtį kūrė daugiau, kažkaip sustiprėjo dvasiškai ir fiziškai. 
Insultas ištiko po krepšinio varžybų 1983 m., vos sulaukus 67 metų. Palaidota 
Užpålių kapinėse. Daug jos kūrinių saugoma Utenos kraštotyros muziejuje, jų turi 
privatūs asmenys. Keistas sutapimas  2009 m. susirinkome sveikinti Seimo narės 
M. Petrauskienės jubiliejaus proga ir labai nustebau, kai buvusi Utenos rajono 
TSKP partijos sekretorė J. Mykolaitienė įteikė mano motinos bareljefą, vaizduo-
jantį artoją ir arklį. Kur jis tiek metų saugotas – neaišku, kadangi mano motina 
į amžinyb  išėjo 1983 m. Antras malonus susitikimas su praeitimi įvyko 2010 m. 
sausį per uteniškių kraštiečių susitikimą Vilniuje. Dailės akademijos prorektorius 
A. Šaltenis pristatė buvusių studentų darbų parodą, šalia kitų autorių pamačiau 
savo motinos keramikos darbą. 
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V. Jurka norėjo daugiau uždirbti. 1959 m. sugalvojo su keliais kaimynais 
uždarbiauti Sibire  sakino pušis, rinko sakus. Iš to uždarbio liko šnipštas, nes 
ūkis sumažino sodybinį sklypą, teko vėl grįžti į tarybinį ūkį. Dirbo laukininkys-
tėje, ūkio statybininkų brigadoje. Susigund s didesniu uždarbiu, perėjo dirbti į 
Anykščių elektros tinklų mechanizuotą statybos koloną, kurioje mūrininku išdirbo 
iki pensijos. Išsiskyrė su žmona, vėl vedė, gavo butą Utenoje, kur mirė 1998 m. 
Palaidotas Užpalių kapinėse.

1948 m. aš, Vytas Jurka, išvydau pasaulį tėvų beveik įrengtame naujame 
name Gaiveniuose. Vaikystė, jaunystė prabėgo Utenos rajono Gaivenių kaime, 
pirmieji mokslai Gaidelių pradinėje, vėliau – Saldutiškio vidurinėje mokykloje. 
Kaime stebėjau, kaip auga medeliai, veda vaisius ir kiekvieną dieną klampodamas 
per sniegą užpustytais laukais 7 kilometrus iš mokyklos, spaudžiant šaltukui ir 
g stant žarai vakaruose, svajojau būti sodininku ir auginti žmonių džiaugsmui 
tokius pačius kaip žara raudonšonius obuolius. Norėjau stoti į Fredos žemės ūkio 
technikumą, sodininkystės specialyb . Kadangi mokslai gerai sekėsi, motina įkalbėjo 
baigti vidurin  mokyklą ir stoti į Lietuvos žemės ūkio akademiją. Studijuodamas 
susižavėjau fotografija. Tėvai kiek išgalėdami palaikė, bet norint nusipirkti geresnį 
fotoaparatą, laboratorin  įrangą, reikėjo lėšų, kurių nedrįsau kaulyti. Patyriau, 
kad galima užsidirbti ir fiziniu darbu  naktimis kroviau geležinkelio vagonus, 
vasaros atostogų metu Kazachstane iš akmenų stačiau namus, neakivaizdininkams 
padėdavau rašyti kursinius darbus. Vakarais, po paskaitų Noreikiškėse statomuo-
se namuose dėjau langus, grindis, stačiau duris. Tai ne tik užgrūdino, bet ir 
suformavo nuostatą, kad negalima būti išlaikytiniu, tik lengvai gauti, bet reikia 
užsidirbti savu prakaitu. gijau šiek tiek statybininko patirties, kuri labai pravertė 
tiesioginiame darbe ir statant namelį Užpaliuose. Baig s mokslus pasirinkau darbą 
„Ąžuolo“ kolūkyje, netoli tėviškės. 

 Šventosios kaspinu papuoštą tuo metu man nežinomą kraštą buvau at-
vežtas pirmininkauti 1972 m. tuometiniame „Pergalės“ kolūkyje, nuo to laiko šis 
kraštas man tapo artimas, žmonės – geriausiais kaimynais, bendradarbiais. Žmones 
vertinau pagal darbą, elgesį. Maniau ir tebemanau, kad žmonės keičiasi. pač 
gaila, kai kartais savo elgesiu susigadina gerą nuomon  apie save, bet visiems 
reikia sudaryti sąlygas pasitaisyti.

Gyvendamas Ilčiukuose pajutau, kad reikia daugiau dėmesio skirti ir šeimai, 
daugiau bendrauti, nes augo sūnus, dukra. Nelikdavo laisvų savaitgalių. O čia dar 
savo rankomis statybos, pradėtos beveik tuščiomis kišenėmis. Labai norėjau turėti 
savo pastog , už kurią nebūčiau niekam skolingas nei materialiai, nei morališkai. 
Fiziškai dirbdamas kartais iki paryčių pailsėdavau nuo nervinės įtampos kolūkyje.

Aplinkiniai gatvelės žmonės matė, kokie aitvarai sunešė tą „pilį“, kai vie-
nas dirbdavau per naktis iki paryčių. Labai dėkingas Užpalių krašto žmonėms, 
kai visuotiniame kolūkio susirinkime buvo svarstomas sodybos Galínių kaime ir 
pardavimas bityno, kurį sukūriau savo rankomis, – balsavo mano naudai. Dar 
bendrauju su bitelėmis.

Pasitaikius progai, 1988 m. išėjau iš Užpalių kolūkio ir pradėjau dirbti Užpalių 
apylinkėje. Tai buvo gerai nors tuo, kad buvo labiau normuota darbo diena. Su 
linksma ironija prisimenu, kaip atvyko iš rajono partijos komiteto ir vykdomojo 
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komiteto šnekinti dirbti Vilučiÿ kolūkio pirmininku. Atsisakiau motyvuodamas, 
kad dabar turiu kalendorių ir laikrodį. Vienas pasiūlė visa tai pasiimti, kitas, 
daugiau galvojantis, suprato ironiją ir pareiškė, kad agituoti neverta. 

Niekur nesiruošiu, kol leidžia sveikata, nei išvažiuoti, nei palikti Užpalių 
krašto. Čia rankomis susilipdžiau namelius, kapinėse ilsisi mano mamutė ir tėtė. 
Šiam kraštui, jo žmonėms – kiek leido mano jėgos ir galimybės – atidaviau be-
veik visą darbingiausią amžiaus dalį, nors svajonių kraštu visada liks Gaiveniai, 
Saldutiškio mokykla. 

Tuos vaikystės prisiminimus, praeitį praskaidrina šiandiena. Su žmona Lai-
mute Vitkevičiūte iš Lazdijų rajono susituokėme 1970 m. dar studentai, gyvename 
jau penktą dešimtį. Trys suaug  mūsų vaikai dar gali džiaugtis jos motiniška meile, 
tyliu švelniu rūpesčiu, ir duok Dieve, kad tai t stųsi kuo ilgiau. Sūnus Vidmantas 
baigė Užpalių vidurin  mokyklą, Vilniaus pedagoginiame institute studijavo che-
miją, tobulinosi magistrantūroje Kauno technologijos universitete, dirba Vilniaus 
universitete Optikos katedroje dėstytoju, turi kelias savaitines pamokas ir Vyžuonų 
pagrindinėje mokykloje. Vedė studijų draug  Jolantą, augina tris vaikus. Dukra 
Virginija iš močiutės paveldėjo menišką sielą  sidabro medaliu baigė Užpalių 
vidurin  mokyklą, Vilniaus dailės akademijoje studijavo tapybą, magistrantūroje 
gilinosi į paveikslų restauravimo paslaptis. Laimėjo konkursą studijoms Paryžiaus 
Sorbonos universitete, kur sėkmingai baigė kultūros ir meno vertybių vadybos 
programą. Ištekėjusi, gyvena Vilniuje. Vyras Simonas Liuga, architektas. Prie jų 
jau glaudžiasi du baltagalviai berniukai ir trys mergaitės. Jauniausia duktė Onutė 
baigė Užpalių vidurin  mokyklą, stu-
dijavo architektūrą Vilniaus Gedimino 
technikos universitete, magistrantūroje 
tobulinosi Ispanijoje, kur susipažino su 
ispanu studentu Rubenu Rodriges – iš-
tekėjo už jo ir gyvena Madride, augina 
sūnų Matiją.

 Jeronimas Jurka
Jauniausias Kazio sūnus Jeroni-

mas (gim. 1926 m.) baigė Plaučiškių 
pradin  mokyklą, vėliau įsikūrė Vilniu-
je. Pokario metais Vilniuje baigė amatų 
mokyklą, dirbo gamykloje Nr. 55 šalt-
kalviu. Tai buvo sąjunginio pavaldumo 
uždara gamykla. 

Buvo gabus juvelyrikai. Laisva-
laikiu bandė apdoroti gintarą, gamino 
bažnyčioms šviestuvus. Buvo neblogas 
muzikantas, dainininkas. Vedė Fausti-
ną Velutyt  (gim. 1930 m.) iš Užpalių 
parapijos. Užaugino du sūnus – K stutį 
(gim. 1955 m.) ir Rimantą (gim. 1960 m.). 

Jeronimas Jurka su žmona austina ir sūnumi 
K stučiu
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Abu sūnūs baigė vidurin  mokyklą, įsigijo specialybes. K stutis vedė Reginą Virk-
šait  iš Plungės, užaugino sūnų Mindaugą ir dukrą Rasą. Abu vaikai ved , vienas 
gyvena Vokietijoje, kita – Anglijoje. K stutis daug metų dirba naru gelbėtoju, mėgsta 
padėti žmonai šeimininkauti virtuvėje, ruošti patiekalus. Rimantas užaugino dukras 
Kristiną ir Agn , kurios gyvena Anglijoje ir jau turi po dukrą. Jeronimas mirė 
palyginti jaunas – 1980 m. Jausdamas silpstančią sveikatą paskutiniais gyvenimo 
metais aplankė visą gimin  ir atsisveikino. Palaidotas Užpalių kapinėse.

Petras Jurka
Netoli kaimo, bet jau vienkiemyje, stovėjo nedidelė vargana Petro Jurkos 

trobelė. Su kitais Jurkomis jie nesigiminiavo, sutapo tik pavardės. Gyveno P. Jurka 
(gim. 1915 m.) su žmona Adele (gim. 1918 m.) ir vaikais Petru, Juozu, Janina. 
Kartu su jais gyveno ir pamotė Teklė Jurkienė (gim. 1896 m.). Kaime ji kažkodėl 
vadinama Šepšiene, o šeima – šepšiukais. Šeima gyveno tikrai sunkiai. Vaikams 
meškeriojimas buvo ne pramoga, bet dažnas maisto šaltinis. P. Jurka buvo drau-
giškas, darbštus, neblogas statybininkas. Ne tik dirbdavo kolūkyje, bet ir pas 
žmones. Tiktai Petras turėjo vieną silpnyb  – gautas atlygis dažnai nepasiekdavo 
šeimos, pragerdavo. Mirė P. Jurka 1974 m., tais pačiais metais mirė ir pamotė 
Teklė. Abu palaidoti Gaivenių kapinėse. Po to šeima išsikėlė į Pakruojo rajoną. 
Apleista trobelė sunyko.

Bivainiai

Juozas Bivainis
Kiek pamenu, Gaivenių kaime labiausiai buvo paplit  Bivainiai – net penkios 

šeimos. Visas jas jungė prosenelis, kil s kažkur nuo Zarasų rajono, vėliau atsikraus-
t s į Saldutiškio valsčių, Drýžių kaimą. Plačiausiai apie gimin  pasakojo Rimantas 
Bivainis, gim s 1950 m. Prisiminė daug faktų apie senolius, bet prosenelio vardo 
neatsiminė, nors giminėje iš lūpų į lūpas ėjo pasakojimai apie prosenelį. Buv s 
labai stiprus. Caro penki kareiviai norėjo paimti į rekrūtus dvidešimt penkeriems 
metams, tai jis visus ištrank s, žinoma, po to turėjo slapstytis. Vėliau paveldėjo 
ar įsigijo 120 ha žemės, užaugino penkis sūnus. Turėjo silpnyb  „palaidokauti“. 
Pragėrė 20 ha žemės. Paaug  sūnūs suėmė tėvą nagan ir kol neiššvaistė viso 
ūkio – pasidalijo žem  po 20 ha. Vienas iš penkių brolių Vincas buvo Rimanto 
senelis. Tuo metu turėjo jau neblogą tarnybą, buvo Linkmenų valsčiaus teisėjas. 
Mirė jaunas nuo plaučių uždegimo, kai sūnui Juozui buvo vienuolika metų, apie 
1918 m. Ūkio našta užgulė motinos ir jaunuolio pečius. Pragyvendavo žem  
nuomodami, vėliau paaug s dirbo meistro pagalbininku tiesiant Žemaičių plentą. 
Nešiodavo liniuot . Vėliau dirbo akmenų sprogdintoju. Kalteliu akmenyje iškaldavo 
skyl , įdėdavo dinamito, uždegdavo knatą – ir akmuo sprogdavo. Tuo laiku tie-
siant kelius, nesuskald  didelių akmenų nepajėgdavo iš trasos pašalinti. Tuo metu 
vyko kaimų dalijimas į vienkiemius, žmonės statėsi naujus pastatus, statybininkų 
trūko. Su kitu Gaivenių kaimo statybininku Petru Jurka pradėjo statyti gyventojams 
pastatus. 1937 m. pasistatė trobesius vienkiemyje netoli buvusios sodybos. Žemės 
atmatavo 10 ha, kurie ribojosi su Justino Gėgio, Silvos Meidaus, Vinco Bivainio, 
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Liudo Leleivos valdomis. Paskutiniais karo ir pokario metais vengdamas karinės 
prievolės išeiti į frontą sugebėjo „pasenti“ ketveriais metais. Sulauk s pensinio 
amžiaus, sąžiningai neimdamas pensijos dar atidirbo ketverius metus. Bijojo, kad 
neišaiškėtų tikras amžius. Pokario metais dirbo Pågaluonės girininkijoje, Molėtų 
rajone, medienos sandėlininku. 1955–1956 m. dirbo eiguliu Påringio eiguvoje, 
Daugėliškio girininkijoje, Ignalinos rajone. sidarbinti padėjo girininkas – žmonos 
brolis Pelėda. Dirbti buvo nepatogu, atstumas didelis, arkliuku ne visada ir sa-
vaitgaliais namus pasiekdavo, todėl atsiradus galimybei tapo eiguliu Kirdeikių 
tarybiniame ūkyje. Neilgai tedirbo, nes keli kaimynai sugalvojo vykti uždarbiauti 
į Sibirą, Irkutsko sritį, su jais kartu ir J. Bivainis. Nerad  žadėto rojaus, po metų 
visi grižo į Lietuvą. Tuo metu kolūkiniame kaime valstybei remiant vyko sparti 
gamybinių ir gyvenamųjų namų statyba. Susikūrė 136-oji kaimo mechanizuota 
kolona, joje J. Bivainis ir įsidarbino iki pensijos.

1938 m. vasario 27 d. Kuktiškių parapijos bažnyčioje susituokė su Elena 
Pelėdaite iš Pånatričio kaimo, Antano Pelėdos ir Uršulės Čepurnaitės-Pelėdienės 
dukra (gim. 1920 m. liepos 25 d). Santuokos liudininkai buvo Mykolas Pelėda, 
Juozas Panelis ir Juozas Čepurna. Jos tėvas Antanas taip pat jaunas mirė nuo 
plaučių uždegimo. Elena Bivainienė tvarkėsi apie namus, augino vaikus. Paaugus 
vaikams, šėrė veršelius, melžė karves Gaivenių fermoje. Prisimena ūkio partijos 
sekretorių Romaldą Labogą, kuris mokino, kaip taupiai naudoti pašarus veršeliams. 
Vasarą išėdas liepdavo džiovinti ir sušerti žiemą. Šalia darbo fermoje užsiimdavo 
verslu – beveik kiekvieną mėnesį važinėdavo į tuometinį Leningradą. Veždavo, 
ką būdavo galima brangiau parduoti  vilnonius siūlus, žąsis, veršelių mėsą, bulves 
ir kt. Tuo metu tokia veikla buvo vadinama spekuliacija ir buvo rizikinga, grėsė 

Rimantas Bivainis su žmona Natalija prie tėvų namo
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kalėjimas. Noras geriau aprūpinti šeimą nugalėdavo baim . Iš Leningrado šeimai 
ir kaimynams parveždavo geresnių miltų, vaikams žaislų, saldainių, net apelsinų. 
R. Bivainis prisimena, kaip jis kartą į Gaidelių pradin  mokyklą nusinešė apel-
siną ir pavaišino draugą, – tas atsikand s išspjovė, nes pirmą kartą matė tokį 
vaisių ir pasirodė jam labai neskanus.

Šeima užaugino tris vaikus. 1942 m. gimė duktė Stasė, 1948 m. – Bronė, 
1950 m. – sūnus Rimantas. Stasė mokėsi Gaidelių pradinėje mokykloje, vėliau – 
Sėlos septynmetėje mokykloje. Ištekėjo į Nemeikščių kaimą už Petro Juodvalkio. 
Užaugino keturis vaikus. Bronė baigė Gaidelių pradin  mokyklą, vėliau mokėsi 
Kirdeikiuose. Ištekėjo už Skaisčio Navopolskio į Kùpiškį, užaugino penkis vaikus.

Šeimoje maždaug iki 1967 m. gyveno J. Bivainio motina, Rimanto senelė 
Marijona Bivainienė (Valiulytė), Jokūbo (gim. 1880 m.). Jos atmintyje dar išliko 
pasakojimai apie baudžiavą. Prisimena, kad lažą tekdavo eiti gretimame Kemešio 
kaime. Baudžiauninkus už mažiausią nepaklusnumą žiauriai mušdavo. Kaip ji 
prisimena, kaimyninio kaimo baudžiauninkas Strakšys kartą pavėlavo į dvarą ir, 
bijodamas mušimo, miškelyje pasikorė. Sako, kad ilgai tenai vaidendavosi. Vyresni 
žmonės šią vietą vadina Strakšuona.

Tėvų sodybą prižiūri ir daugiausia laiko tenai praleidžia sūnus Rimantas 
su žmona Natalija. Kaip ir dauguma Gaivenių kaimo vaikų, Rimantas lankė Gai-
delių pradin  mokyklą, baigė Kirdeikių vidurin  mokyklą, energetiko specialyb  
įgijo tuometiniame Utenos politechnikume, iki pensijos dirbo TEO inžinieriumi. 
1972 m. vedė Nataliją Jurgelevičiūt  iš Plaučiškių kaimo. Žmona – finansininkė, 
iki pensijos dirbo Utenos mėsos kombinate vyriausiąja buhaltere. Šeima užaugino 
du vaikus. Duktė Vaida baigė prancūzų ir anglų kalbų bakalauro studijas, psicho-
logijos magistro studijas, dirba Radvilų gimnazijoje Vilniuje mokytoja. Jos sūnus 
Marius jau studentas. Sūnus Gediminas – edukologijos magistras, dirba Vilniuje 
amerikiečių firmoje direktoriumi.

Bivainiai nugyveno gražų amžių  Juozas mirė 1999 m., 88 metų amžiaus, 
motina Elena mirė 2010 m., sulaukusi 90.

Rimantas išėj s į pensiją nori pagyventi sau – kol dar leidžia jėgos. Bene 
gražiausiai sutvarkyta kaime sodyba, prie miškelio aviliuose dūzgia bitės, atvy-
kėlį pasitinka šunelis. Apie medžiokl , nuotykius Rimantas gali pasakoti valandų 
valandas. Klausantis reikia gerai pamąstyti – teisybė ar jo fantazijos vaisius. Va-
dovauja vietiniam medžiotojų būreliui.

„Vincokas“
Netoliese pamiškėje prisiglaudė jau ganėtinai apleista kitų Bivainių „Vinco-

ko“ sodyba. Šeimininkai – Vincas Bivainis, netikras Juozo brolis (gim. 1900 m.) ir 
jo žmona Anelė Bivainienė, Juozo, gim. 1898 m. Kol galėjo – tyliai dirbo ūkyje, 
vaikai jau gyveno atskirai, todėl apie juos nedaug ką ir žinojau. Jie turėjo apie 
8 ha žemės, ją dirbo ir iš to pragyvendavo. Vincas vedė Anel  Svarauskait  iš 
Andreikėnų kaimo, Kuktiškių parapijos, kuri jau turėjo mergautin  dukrą Anel . 
Susilaukė dar trijų dukterų  Elena gyveno Vilniuje, Jadvyga – Širvintÿ rajone, 
Ona – Utenoje, visos jau mirė. Žemė ir sodyba užrašyta anūkui Sauliui Guogiui, 
gyvenančiam Švenčionėliuose.
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Vincą Bivainį, mirusį apie 1993 m., aplinkiniai prisimena kaip nepakeičiamą 
arklių mylėtoją. Širmą kumel  išsaugojo nuo Lietuvos nepriklausomybės laikų, 
kol atėmė kolūkiai. Vėliau tarybinis ūkis duodavo jam mažą kumeliuką, jis už-
augindavo, kartais skriausdamas pašaru ir maitintoją karv . Pas arklį eidamas 
pasiimdavo duonos riekel . Arklius išmokindavo, bet ateidavo laikas, kai tinkamą 
darbui arklį iš jo paimdavo. Tada vaikščiodavo pajuod s kelias savaites, bet be 
arklio gyventi negalėdamas, vėl paimdavo mokinti kokį jauniklį. Labai liūdėdavo, 
kai su jo išmokintu arkliu kiti kolūkiečiai nederamai elgdavosi, neprižiūrėdavo. 
Pats mėgo pasipuikuodamas važiuoti tik gražiu arkliu.

Mykolas Bivainis
Senojo kaimo vietoje, šalia Silvos Meidaus, priešais Kraujalių sodybą stovi 

dar pakankamai tvirtas, bet ganėtinai apleistas Mykolo Bivainio namas (namiškiai 
vadindavo Miku). Sodyba didelė, galima buvo galvoti, kad tai buvo stiprūs ūki-
ninkai, deja, žemės teturėjo tik apie 4 ha. Namas statytas 1920 m. Šeimininkas 
Mykolas Bivainis buvo vietinis, gim s 1899 m., mokyklos nelankė, jokio išsilavinimo 
neturėjo. Vedė Teofil  Strazdait  (gim. 1886 m.) iš Katiníškio kaimo Saldutiškio 
valsčiaus daugiavaikės šeimos. Jinai taip pat nelankė mokyklos. Be jos, šeimoje 
augo trys broliai ir keturios seserys. M. Bivainio šeima gyveno valstietišką gyve-
nimą, išpažino krikščioniškas vertybes ir tradicijas. Užaugino sūnų Vladą ir dukrą 
Angeliją Kazimierą. Vladas, nors tėvai ir buvo mažažemiai, nesižavėjo raudonuoju 
rojumi. Kai tik 1944 m. generolas Plechavičius ėmė organizuoti vietin  rinktin  – 
su kaimynais Vincu ir Vladu Jurkomis išėjo savanoriais. Nelemta buvo jiems 
apginti Tėvynės  V. Bivainį vokiečiai išvežė darbams į Vokietiją, Vincas Jurka 
kaip belaisvis atsidūrė Austrijoje. Vladas Jurka sugebėjo grįžti į namus. Angelija 
Kazimiera Bivainytė (gim. 1932 m.) Tauragnų valsčiaus Gaidelių kaime lankė 
pradin  mokyklą ir baigė keturias klases. Angelija Kazimiera prisimena pokario 
partizanin  kovą, sako, kad svarbiausia priemonė partizanų tikslams skleisti buvo 
jų leidžiama spauda ir atsišaukimai.

Apleisti Vinco  
Bivainio namai
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Partizanų spauda darė didžiul  įtaką kaimui, sulaikė jo sovietizavimą. 
Partizanų laikraščiai liudijo kitos – nesovietinės – Lietuvos egzistavimą, jie iš-
sklaidydavo niūrią beviltiškumo atmosferą. pač didelį poveikį laikraščiai darė, 
kai juos skaitė ir komentavo partizanai. Taip pat veikė partizanų dainos ir  
maldos. 

Drausdavo pasilinksminimus, šokius, ypač tremties dienomis, kurias jie lai-
kydavo gedulo dienomis. Ragindavo neleisti vaikų į pionierius ar komjaunuolius.

Ištekėjo už Antano Vytauto Babrausko (1929–1998 m.), kilusio iš Tauragnų 
valsčiaus Tautiškių kaimo. Babrauskas S¸lės kaime lankė pradin  mokyklą ir baigė 
penkias klases. Šeima apsigyveno Tauragnų miestelyje. Kaip kolūkiečiai turėjo 
apie 0,60 ha žemės. Pradėjo statytis savo namus. 

Užaugino dukrą Birut  Babrauskait  (gim. 1955 m.), kuri lankė Tauragnų 
vidurin  mokyklą, vėliau baigė Utenos prekybos technikumą, įgijo prekybininkės 
specialyb , dirbo Utenos universalinėje parduotuvėje vyr. pardavėja, vėliau – 
AB „Utenos mėsa“ dešrų ceche formuotoja. Ištekėjo už Žymanto Trimonio. Namų 
šeimininkė. Užaugino dukrą Milgland  Trimonyt , kuri, baigusi Utenos kolegiją, 
įgijo buhalterės specialyb , dirba I  „Utenos taksi“ vyr. buhaltere.

Antanas Bivainis
 Gaidelių pradin  mokyklą eidavau pro gražias Jono ir Antano Bivainių 

sodybas. 2013 m. vasarą apsilankius kaime, Jono sodyboje dar jautėsi šeimininko 
ranka, o Antano namų vietoje nejaukiai pasitiko tuščias kalnelis, kur nebeliko 
jokio sodybos ženklo. Apie Antano Bivainio šeimą maloniai sutiko papasakoti 
jų jauniausia dukra Irena Bivainytė-Bražiūnienė, gyvenanti Vyžuonÿ miestelyje.

Senelis Kazimieras Bivainis (gim. 1866 m.) gyveno Gaivenių kaime – kaip 
ir jo tėvai. Turėjo apie 10 ha žemės. Vedė Agotą Gimžauskait  ir susilaukė 
Antano (gim. 1906 m.), Jono (gim. 1908 m.), Teofilės (gim. 1916 m.), Veronikos 
(gim. 1918 m.). Dar buvo penktas vaikas Elena, ji mirė maža. Namas stovėjo kitoj 
pusėj kelio negu Kraujalių, šalia jų buvo Mykolo Bivainio namai. Kazimieras buvo 

Sena Miko Bivainio 
troba
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batsiuvys. Žmona Agota mirė, kai Veronika buvo visai maža. Kazimieras vedė 
Tekl  (jos pavardės neprisimenam), kuri labai vaikus mylėjo ir gražiai augino. 
Teklė irgi mirė nuo plaučių uždegimo, bet vaikai jau buvo užauginti, senelis 
daugiau nevedė. Abi žmonos palaidotos Tauragnų kapinėse. Senelis Kazimieras 
mirė 1948 m., palaidotas Kirdeikių kapinėse.

Antanas Bivainis (1906–1993 m.) 1927 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 
turėjo puskarininkio laipsnį. Ten mokėsi rašto, aritmetikos ir karybos mokslų. 
1930 m. vedė Eleną Augutyt  (1911–2001 m.). Jie užaugino 4 vaikus  Akvilė 
(pase – Evilija, gimė 1931 m.), Elžbieta (1932–1978 m.) mirė po sunkios inkstų 
ligos, Pranas gimė 1935 m., Irena – 1953 m.

Seneliai iš motinos pusės Adomas Augutis ir Julija Augutienė užaugino 7 vai-
kus  Juozapą, Vincą, Joną, Bronių, Praną, Veroniką ir Eleną. Žem  pardavė, norėjo  

Irenos Bivainytės-
Bražiūnienės šeima  
žentas Julius,  
dukra Dalia, vyras 
Rimantas, Irena,  
sūnus Irmantas, 
marti Eglė, anūkas 
Dovydas, dukra  
Vilma su draugu

Stovi Elžbieta  
Bivainytė- 
Livarauskienė, jos 
sūnus Romas, vyras 
Stasys, Elena  
Bivainienė, Irena 
Bivainytė, Antanas 
Bivainis, Rima  
Žilėnaitė – Akvilės  
duktė, tupi Pranas 
Bivainis su sūnum 
Sigitu. Gaiveniai, 
1970 m.
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nusipirkti kitoje vietoje, keitėsi pinigai – 
prarado pinigus ir žem . Su šei ma kelia-
vo iš ūkininko pas ūkininką  dirbo žem  
„iš pusės“. Kai mano tėvai susipažino, 
Augučiai dirbo Sakano žem .

Aš, Irena Bivainytė, gimiau 1953 m. 
rugsėjo 6 d. Gaivenių kaime. Baigiau 
Gaidelių pradin  mokyklą 1964 m. ir 
išvažiavau į Vilnių (mane pasiėmė sesuo 
Elžbieta), mokiausi Vilniaus A. Vienuo-
lio vidurinėje mokykloje ir 1971 m. 
ją baigiau. stojau į Vilniaus universi-
teto Matematikos fakultetą, jį baigiau 
1976 m. ir įgijau matematiko ir ma-
tematikos dėstytojo specialyb . Gavau 
paskyrimą į Anykščių rajoną. Trejus 
metus dirbau Žaliosios aštuonmetėje 
mokykloje matematikos mokytoja, pas-
kui 12 metų – Utenos skaičiavimo cent-
re inžiniere-programuotoja. 1991 m. 
rugsėjo 1 d. pradėjau dirbti Vyžuonų 
vidurinėje mokykloje matematikos ir 
informatikos mokytoja. Nuo 2001 m. mokykla tapo pagrindine, mokau informa-
cinių technologijų ir dirbu mokyklos bibliotekininke. Atvykimas į Žaliąją buvo 
lemtingas  tą patį rugsėjį Vyžuonose susipažinau su būsimu savo vyru Rimantu 
Bražiūnu ir 1977 m. balandžio 17 d. slapta susituokėm Vilniuje, Onos bažnyčioje, 
nes dirbau mokykloje. Brolis Pranas su žmona buvo liudininkai. Balandžio 30 d. 
šventėm vestuves ir Gaivenių kaime, ir Vyžuonosê, važiavom į Utenos metrika-
cijos skyrių ir vaidinom jaunavedžius. Tais metais gimė sūnus Irmantas, 1981 m. 
dvynukės Dalia ir Vilma. Pradėjom statytis namus Vyžuonose, pinigų, deja, davė 
mano tėvai, statyti padėjo vyro tėtis ir brolis. 1985 m. rugpjūtį apsigyvenome 
naujuose namuose. Su visa manta ir gyvuliais atsikraustė mano tėvai. Gyvenome 
septyniese, visi radome sau vietos ir veiklos. 1993 m. birželį tėtė mirė eidamas 
87 metus.  laidotuves susirinko daug Gaivenių kaimo žmonių, jis turėjo daug 
krikšto vaikų. Palaidojom Vyžuonose, abu tėvai buvo nusprend  laidotis Vyžuonų 
kapinėse. Mama mirė 2001 m. sausį, laidotuvės sutapo su brolio Prano Augučio 
mirimo metinėmis. 

Mama mokėjo ir mėgo austi. Atsivežė stakles ir audė lovatieses, rank-
šluosčius, anūkėms tautinius rūbus, užuolaidas. Mūsų vaikai mokėsi noriai  
Irmantas, baig s Vyžuonų vidurin  mokyklą, studijavo Kauno Vytauto Didžiojo 
universitete, kur įgijo informatiko specialyb . Dalia baigė Utenos A. Šapokos 
gimnaziją, Vilniaus universiteto Komunikacijų fakultetą ir ISM įgijo magistro 
laipsnį. Vilma baigė Utenos „Saulės“ gimnaziją, studijavo Kauno Vytauto Di-
džiojo universitete ir Vilniaus universitete įgijo magistro laipsnį. Turiu marčią 

Stovi Janė Tilvytienė, sėdi Elena Bivainienė
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Egl , du anūkus Dovydą ir Simoną, 
žentą Julių. Visi vaikai gyvena ir dir-
ba Vilniuje.

Sesuo Akvilė Bivainytė gimė 
1931 m vasario 10 d. Gaivenių kaime. 
Lankė Gaidelių pradin  mokyklą. Siu-
vėjos amato mokėsi Aviníškių kaime 
pas Petravičių. 1951 m. prisiregistravo 
Vilniuje pas Joną Šinkūną, kilusį iš Ap-
vinijõs kaimo, už tai pasiuvo du paltus, 
vyrišką ir moterišką. 1952 m. išvyko į 
Vilnių, kur lankė siuvimo ir kirpimo 
kursus, įsidarbino „Lelijos“ fabrike siu-
vėja prie konvejerio ir dirbo iki 1969 m. 
1954 m. ištekėjo už Broniaus Žilėno iš 
Strókinių kaimo. Tais pačiais metais jį 
paėmė į kariuomen , grįžo 1957 m., 
įsidarbino Vilniaus šlifavimo staklių 
gamykloje. Ją statė, o baig s kursus 
ten dirbo iki pat mirties. 1960 m. jiems 
gimė dukra Rima, 1969 m. gavo butą 
Lazdynuose, bet neilgai visa šeima ten 
pagyveno – Bronius mirė 39 metų nuo 
širdies infarkto. Akvilė 1969–1971 m. 
dirbo siuvimo ateljė „Rožė“. 1971 m 
vasario mėn. įsidarbino Vilniaus mo-
delių namuose sukirpėja, kur dirbo iki pensijos. 1980 m. ištekėjo už Jono Putrimo 
ir kartu gyvena. Akvilės dukra Rima baigė 40-ąją vidurin  mokyklą. Studijavo 
Pedagoginiame institute, dirba mokytoja. 1982 m. ištekėjo, susilaukė dviejų sūnų – 
Vaidoto ir Augustino. Vaidotas studijavo VU, baigė ekonomikos studijas, dirba. 
Augustinas gimnazistas.

Sesuo Elžbieta Bivainytė gimė 1932 m. gruodžio 25 d. Gaivenių kaime. 
Mokėsi Gaidelių pradinėje mokykloje, vėliau – Saldutiškio vidurinėje, kurią baigė 
1953 m., įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdinį skyrių ir išvažiavo 
mokytojauti į Prîenų rajono Jiìzno sen. Kašoniÿ pradin  mokyklą. Ten dirbo dve-
jus metus, atvažiavo į Vilnių, baigė prekybos mokyklą (11 mėn.) ir pradėjo dirbti 
pardavėja audinių parduotuvėje. 1957 m. ištekėjo už Stasio Livarausko, 1959 m. 
jiems gimė sūnus Romas. Tada ji susirgo inkstų liga, gydėsi, bet liga tapo lėtinė, 
kasmet atsinaujindavo, 1978 m. ji mirė. Sūnus Romas tada tarnavo sovietų kariuo-
menėj.  kariuomen  jį paėmė 1977 m., tik baigusį Vilniaus A. Vienuolio vidurin  
mokyklą. Grįž s įgijo profesinį išsilavinimą. 1981 m. vedė Birut  Ungailait , tėvas 
paliko jiems butą. 1982 m. jiems gimė duktė Dalia. Ilgai laimingi nebuvo, trukdė 
alkoholis. Dalią prižiūrėjo dažniau močiutė Bronė (Birutės mama) nei tėvai. Šeima 
iširo. Romas 1998 m. nusižudė. Dalia, dabar Vilutienė, gyvena Vilniuje. Su vyru 
Mindaugu augina sūnų Mykolą ir dukrą Barborą.

Antanas, Pranas, Sigitas, Stasė ir Elena  
Bivainiai
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Brolis Pranas Bivainis gimė 1935 m. vasario 4 d. Gaivenių kaime. Lankė 
Gaidelių pradin  mokyklą, dirbo ūkyje. 1952–1954 m. dirbo kolūkyje, išvažiavo į 
Vilnių mokytis amatų mokykloje dailide. Baig s mokyklą gavo paskyrimą į Rygą, 
iš ten jį 1957 m. paėmė į kariuomen , tarnavo tankistu, įgijo vairuotojo teises. 
Grįž s į Vilnių dirbo vairuotoju duonos kombinate, vežiojo duoną į Vilniaus 
miesto parduotuves. Vėliau įsidarbino taksistu ir sėkmingai dirbo iki pensijos. 
1963 m. vedė Stas  Ribokait , kilusią nuo Ignalinos, 1966 m. susilaukė sūnaus 
Sigito. Vaikas nebuvo link s į mokslus, baigė 8 klases ir išėjo mokytis profesijos. 
Tarnavo sovietų kariuomenėj, įsigijo vairuotojo teises. 1988 m. vedė, su žmona 
Edita susilaukė dukters Agnės. Vėliau išsiskyrė. Buvusi žmona ir dukra gyvena 
Anglijoje. Sigitas su tėvais gyvena Vilniuje.

Mūsų namuose kurį laiką, kol pastatė kaime, buvo Kirdeikių tarybinio ūkio 
Gaivenių skyriaus kontora. Mama dirbo valytoja už 5 rb algą. Ten gyveno ir 
dirbo buhalterė Danutė Kazlauskaitė. Atnešdavo paštą, laikraščius ir palikdavo 
pas mus. Nuolat būdavo žmonių. Beveik kasdien ateidavo Onutė Jurkienė (arba 
pieno, arba laikraščių), labai įdomu buvo klausytis jos pokalbių apie gyvenimą, 
žmones, bet jos kalbos nebuvo lengvos. Ji – liaudies menininkė, kūrė skulptūras 
iš medžio. Kai ateidavo Veronika Gėgienė, būdavo linksma popietė, nes ji mo-
kėjo linksmai, net pavaidindama, pasakoti įvairius nutikimus iš savo ir kaimynų 
gyvenimo. Nesvarbu buvo, kiek teisybės tuose pasakojimuose, buvo juokinga ir 
smagu klausytis. Mama mokėjo leisti vaistus, turėjo (metalinių) švirkštų komplektą, 
išvirindavo ant plytos, ir kam tik paskirdavo daktarai leisti kokių vaistų, mama 
sėkmingai be jokių komplikacijų leisdavo, turėjo „lengvą ranką“. Mama labai 
mėgo bendrauti, jai labai rūpėdavo laisvalaikiu, dažniausiai sekmadienio pavakary, 
pas kurią nors kaimyn  nulėkt pasikalbėti. Labiausiai sutarė su Jane Tilvytiene, 
taip ir sakydavo  „Lekiu pusvalandžiui pas Tilvytien .“ Aišku, pusvalandis būdavo 
ilgas. Jos abi iš Gaivenių kaimo dalyvavo Kirdeikių bažnyčios procesijoje, pačios 
išsiaudė tautinius rūbus.

Tėtė šeštadienį iškūrendavo pirtį, pasikviesdavo Vincą Bivainį, Juozapą Bivai-
nį, Justiną Gurkšnį (jį vadino Justuku). Nusipraus  sėsdavo prie stalo ir lošdavo 
tūkstantį, tuo metu ir puslitrį išgerdavo, pasikalbėdavo.

Mama ir tėtė gražiai dainuodavo, bet aš atsimenu daugiau giedančius. Kai 
buvau maža, mane užsikeldavo ant pečių ir eidavom į laidotuves, jie per nak-
tį gieda, aš ant kelių pamiegu, paryčiui vėl taip keliaujam namo.  laidotuves 
rinkdavosi visas kaimas, giedodavo ir melsdavosi dvi naktis, laidodavo tik trečią 
dieną. Pjaudavo gyvulį (kiaul  ar veršį), šeimininkės gamino valgį, vaišindavo 
visus kelis kartus per dieną.

1938 m. iš kaimo kėlėsi į vienkiemį, žemės daugiau negavo, tik prastesnės  
dirbama žemė labai akmenuota, kiekvienam lauke pilna akmenų krūvų, kurias 
krūsnimis vadinom, pieva viena (Darymu vadinom), asiūkliai augo. Namus ir 
ūkinius pastatus persistatė, bet pus  namo atidavė Veronikai kaip pasogą. Vero-
nika ištekėjo už Prano Augučio ir apsigyveno Dróbiškio kaime. Su broliu Jonu 
pasidalijo žem  rytuose riba buvo kelias, vakaruose – Jono Šinkūno žemė (kurį 
Kastuliu vadino), šiaurėje – Gėgio, pietuose – Lašinsko. Tėtė, Jonas ir kiti kaimo 
vyrai važiavo užsidirbti  tiesė Žemaičių plentą, statė Užvenčio cukraus fabriką. 
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Visą vasarą dirb , grįždavo rudenį šiek tiek užsidirb . Paaugus Akvilei, Elzei ir 
Pranui, nuo 1946 m. iki kolektyvizacijos dirbo Lašinskų žem  „iš pusės“. Žemė 
buvo akmenuota, sunkiai įdirbama, vienas laukas buvo vadinamas Devyniakrūsna, 
matyt, buvo devynios krūsnys akmenų. Pranas jau vienuolikos metų arė, pjovė 
šieną, rugius.

1950 m. vykusi kolektyvizacija buvo skaudi visiems  ir tiems, iš kurių 
daug atėmė, ir tiems, iš kurių nebuvo ką imti. Iš mūsų atėmė žem , arklį su 
pakinktais ir ūkio padargais, privatizavo klojimą. Labiausiai gaila arklio, nes ko-
lūkyje gyvulius laikė pusbadžiu. Kai eidavo arti lauko ar vežti šieno, kiekvienas 
kinkydavo savo arklį. Tėtė buvo paskirtas brigadininku, tai buvo labai sunkūs 
metai visai šeimai. Tėtė, prat s sąžiningai dirbti kiekvieną darbą, negalėjo dirbti 
kitaip, kažkas paskundė partizanams ir tik per plauką liko gyvas. Nestoti į kolūkį 
buvo neįmanoma, labai dideles pyliavas uždėjo (nuo 1 karvės 10 kg sviesto, nuo 
1 vištos – 10 kiaušinių per metus), visokiais būdais grasino. Tėvai dėjo pastangas, 
kad vaikai neliktų kolūkyje. Brolis Pranas dirbo kolūkyje 1952–1954 m., vėliau 
išvažiavo į Vilnių mokytis amatų mokykloje. Seserys kolūkyje nedirbo nė dienos.

Mano seserų ir brolio jaunystė praėjo karo ir pokario metais. Gegužinių 
ar šiaip pasišokimų niekas neruošdavo. Pas Joną Šinkūną Apvinijos kaime ge-
gužės mėnesį vykdavo „mojus“. Susirinkdavo daug žmonių, po maldų jaunimas 
pašokdavo, ateidavo ir partizanų. Tėtės seserį Teofil  Druteikien , jos vyrą Balį 
Druteiką, Balio seseris Verut  (dirbo Kirdeikiuos pašte) ir Aliut , jų tėvus sušaudė 
partizanai. Liko keturi vaikai  Antanas, Juozapas, Algis ir Elena. Algis ir Juozapas 
atsidūrė vaikų namuose, Elenut  ir Antaną užaugino Adelė Druteikaitė-Jankaus-
kienė (Balio sesuo). Algis žuvo mažas vaikų namuose, Antanas žuvo nelaimingo 
atsitikimo darbe metu, paliko žmoną ir vaikus. Elena Druteikaitė-Juodagalvienė 
gyvena su šeima Užpaliuose. Juozapas su šeima gyvena Rygoje.

Mano jaunystėje apie 1970 m. vykdavo gegužinės visais vasaros šeštadie-
niais, kartais ir sekmadieniais. Kaime merginų buvo nedaug  aš, Vida Gėgytė ir 
Genutė Bivainytė, vėliau paaugo ir prie mūsų prisijungdavo Aldona Tilvytytė ir 
Aldona Jurkaitė. Keturių kilometrų spinduliu pasiekdavom visas gegužines  S¸loje, 
Strókiniuose, Alžiut¸nuose, Pla÷čiškėse, Šãrkiuose, Grašiuosê. Eidavom pėsčios, 
kartais nuveždavo motociklais Gėgių berniokai, Meidaus Vidas ir Adomo Jurkos 
sūnus Bronius. Gyvenom draugiškai, muštynių tarp kaimų nevykdavo.

 bažnyčią tik mama eidavo kiekvieną sekmadienį, mes ir tėtė važiuodavom 
tik į atlaidus. Antaninės ir Atsimainymas – Saldutišky, Joninės ir Žolinė – Kir-
deikiuos, Petrinės – Tauragnuos. Tėtės Antano sveikinti suvažiuodavo visi vaikai, 
anūkai jau būdavo atvežti atostogų, būdavo balius, visi gražiai dainuodavo. Gražų 
balsą tebeturi Akvilė, jos pirmas vyras Bronius mokėjo groti keliais instrumentais, 
gražiai dainavo, labai aukštu balsu traukdavo Elzės vyras Stasys. Mama sakydavo  
„Einam dainuot į lauką, kad toliau girdėtųsi.“

Mūsų šeimoje maždaug nuo 1970 m., kol tėvai gyveno kaime, tapo tradicija 
bulviakasio talka. Antrą rugsėjo šeštadienį ne tik vaikai ir anūkai suvažiuodavo 
kasti bulvių, bet visi atsiveždavome draugų. Susirinkdavome 20–30 žmonių, tėvai 
pjaudavo aviną, dvi moterys ruošdavo maistą, kiti eidavome į lauką, kur vyrai 
jau būdavo praar  pirmas vagas. Iki vakaro bulvės būdavo nukastos, supiltos į 
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duobes, iki vidurnakčio ir avinas suvalgytas. Sekmadienį prisirink  maišus bulvių, 
obuolių ir kitokių daržo gėrybių talkininkai vykdavo namo.

Jonas Bivainis
Apie Antano Bivainio brolį Joną pasakoja jo anūkė Renata Bivainytė-Bakanienė.
Kazimieras Bivainis buvo ved s du kartus. Jonas, Antanas, Tapilia ir Ve-

ronika yra vaikai iš pirmos santuokos (jų mama Agota Gimžauskaitė iš Šarkių). 
Jonas pasakoj s, kad juos užauginusi pamotė Taklia iš Sėlos buvusi gera kaip 
tikra motina. Kazimieras buvo ūmaus, pikto būdo, sako, kad itin taupus  grindis 
žmonai leisdavo plauti tik per didžiąsias šventes, kad lentos nesudiltų. Išlik  
prisiminimų, kad Kazimieras buv s itin stiprus  pažasčiuose pasikiš s du maišus 
nešdavosi. Turėjo 10 ha žemės. Ją po lygiai padalij s abiem sūnums  Antanui ir 
Jonui. Abi Kazimiero žmonos ir netekėjusi sesuo palaidotos Tauragnų kapinėse. 
Paties palaikai jo valia palaidoti prie geriausio draugo Valiulio Kirdeikių (nau-
josiose) kapinėse.

Jonas Bivainis (1908–1982 m.) buvo raštingas žmogus, kolūkių kūrimosi 
pradžioje – kolūkio pirmininkas, vėliau sėdėj s kalėjime už prekybą arkliais. Grį-
ž s dirbo su broliu Antanu statybose, vėliau – Gaivenių brigados brigadininko 
pavaduotoju. Brolis Antanas su šeima gyveno tėvo Kazimiero namuose ir turėjo 
bendrą ūkį; Jonas su žmona Paulina (1940 m. rugsėjo 30 d. vedė Pauliną Bilaišyt  
iš Indubakių kaimo) pasistatė namą Gaivenių kaime. Jo žemė (5 ha) ribojosi su 
brolio Antano, Ignasiaus Gurkšnio ir Lašinsko iš Kemešio sklypais. 

Jonas Bivainis buvo ramaus, taikaus būdo žmogus, gerbiamas tame krašte. 
Užaugino tris vaikus  Vytautą (gim. 1941 m.), Vilią (gim. 1945 m.) ir Genut  
(gim. 1955 m.). Buvo geras tėvas ir senelis, pasisodindavo mane (Genut , jau-
niausią dukrą) prie stalo, užsidėdavo akinius, vartydavo kalendorių, pasakodavo 
kaimo atsitikimus, apie karo ir pokario laikotarpį, taip pat – apie savo mamą, 
kaip liko našlaitis 13 metų; buvo baig s keturis skyrius. Buvo nagingas  mo-
kėjo kirpti. Viso kaimo vyrai šeštadieniais susirenka kirptis, papsi suktinius,  
bendrauja.

Remontuojamas Jono 
Bivainio namas
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Vytautas, baig s vidurin  mokyklą, mokėsi Utenos politechnikume, visą amžių 
dirbo Utenos trikotaže elektriku-metrologu. 1968 m liepos 6 d. susituokė su Virgilija 
Žilėnaite iš Katiniškės kaimo. Užaugino tris vaikus  Žydrūną (gim. 1969 m.) – 
baigė Utenos politechnikumą, gyvena Airijoje; Renatą (gim. 1971 m.) – baigė VU, 
gyvena ir dirba Utenoje, Dauniškio gimnazijos mokytoja; Laurą (gim. 1979 m.) – 
baigė VPU, dirba UAB „Šviesa“. 

Vilia ištekėjo, užaugino sūnų Audrių (1968–2012 m.), nuo 1995 m. gyvena 
JAV. 

Genutė baigė Kauno ketvirtąją vidurin  mokyklą, užaugino du sūnus  Darius 
(gim. 1979 m.) baigė KTU, jaunesnysis sūnus K stutis (gim. 1983 m.) irgi baigė 
KTU, dirba institute ir t sia mokslus doktorantūroje.

Ignas Gurkšnys
Netoli Jono Bivainio sodybos tebestovi buvusi Igno Gurkšnio (Ignasiaus) 

sodyba. Šalia namo lysvėse br sta daržovės, kieme stovi nedidelis traktoriukas, 
pavasariais sužydi senos obelys. Čia vasaromis susigrąžin s tėvų turėtus 14 ha 
žemės šeimininkauja sūnus Jonas. Žiemą negyvena, nes kai užpusto – keleliu 
tik kiškiai tarp krūmų takelį prasimina. Dirbamos žemės beveik nebeliko, visa 
apaugo alksniais. Senasis šeimininkas Ignas Gurkšnys mirė 1949 m. jaunas, kai 
iki sūnaus Jono gimimo buvo lik  keli mėnesiai. Motina Karolina Venslovytė-
Gurkšnienė iš Trinkūnų kaimo jau augino dukterį Stefaniją, gimusią 1938 m., 
ir sūnų Kazį, gimusį 1939 m. Po tėvo mirties šeimos rūpesčiai užgulė motinos 
pečius. Prasidėjo kolektyvizacija. Geriau laikėsi šeimos, kuriose buvo darbingų 
vyrų, kurie sugebėdavo kažkokiu būdu parūpinti maisto, apdirbti sodybinį sklypą. 
Pus  namelio nuomojo jaunavedžiams „už žibalą ir druską“. Padėdavo gandrams 
į pasaulį atnešti Gaivenių vaikus, nes tada kvalifikuota medicininė pagalba ne 
visada buvo laiku pasiekiama. Bet nelaimės neaplenkdavo šios šeimos. Meningitu 
susirgo duktė Stefanija. Negalima jai buvo dirbti pasilenkus, bet jaunam tai nerūpi. 
Prieš aštuonioliktąjį gimtadienį laukdama svečių išsiplovė grindis, nuėjo pasikasti 
bulvių. Deja, kviesti į švent  svečiai pateko į laidotuves.

Jonas Gurkšnys prie 
tėvų namo
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Vos keturiasdešimtmečio sulauk s nuo širdies smūgio mirė sūnus Kazys. 
Nespėjo atšokti ir vestuvių. Karolina Gurkšnienė mirė 1982 m. Palaidota Utenoje.

Jonas baigė Gaidelių pradin  mokyklą, lankė Kirdeikių vidurin  mokyklą. 
Iš šeštos klasės buvo pasiųstas į Kapliÿ profesin  technikos mokyklą, kur įgijo 
ekskavatorininko specialyb . Tenai mokytis buvo priimtina ir dėl to, kad valsty-
bė išlaikydavo, kas Jonui buvo aktualu. Pradėjo dirbti vos sulauk s penkiolikos 
metų. Reikėjo pagalvoti kaip apsirengti, pavalgyti, kur gauti butą. 1968 m. vedė 
Marijoną Urbonavičiūt  iš Martinoniÿ kaimo Ukmergºs rajone. Nuo mažens pri-
prat s dirbti Jonas su žmona, kuri taip pat išskirtinio darbštumo, savo rankomis 
pasistatė namą Utenoje, užaugino tris dukras – Iloną, Irmą ir Ingą. Visos ištekėj , 
augina penkis anūkus.

Justinas Gurkšnys
Gim s 1899 m., paprastai kaime vadintas Justuku, gyveno vienkiemyje su 

žmona Michalina, gimusia 1900 m., kuri buvo šiek tiek švepla. Ūkiniai šeimos 
reikalai jai daugiausia tekdavo. Kaip jiems pavykdavo galą su galu sudurti, jau 
sunku pasakyti, nes Justinas buvo „labai retas“ (lėtas). Mėgo žaisti šaškėmis, 
bet buvo sunku su juo žaisti, nes ėjimą galvodavo pusdienį. Domėjosi politika, 
kol neturėjo radijo imtuvo, lankydavo kaimynus pasiklausyti „Amerikos balso“. 
Baigiantis karui buvo sugautas tarnauti tarybinėje kariuomenėje, bet sugebėjo su-
vaidinti nesveiką (gal toks ir buvo), todėl paleido. Taigi Justinas Gurkšnys buvo 
vienintelis kandidatas iš Gaivenių kaimo žygiuoti „Pergalės parade“. Turėjo dau-
giau kaip 9 ha žemės, bet pakriaušės, skardžiai, raistelis – dirbamos žemės liko 
nedaug. Vaikų neturėjo. Nusenusius Gurkšnius globojo sūnėnas Jonas Gurkšnys. 
Paskutinius gyvenimo metus praleido pas jį Utenoje. Mirė Justinas ir Michalina 
tais pačiais 1988 m. Palaidoti Gaivenių kapinėse, netoli savo namų. Be šeiminin-
kų namelis dar stovi, tvartelis sugriuvo. Užaugo krūmais ir keliukas, kuris pro 
jų namelius vedė į Klevíškį. Bijodamas mokesčių už nenašią žem , paveldėjimo 
nesusitvarkė ir juos globoj s sūnėnas. 

Žilėnai (Leleivos)
Senojoje kaimo vietoje likusi nedidelė gyvenama Žilėnų sodyba. Tiksliau 

reikėtų sakyti, kad tai Leleivų sodyba, nes Algirdas Žilėnas buvo užkurys iš gre-
timo Kemešio kaimo. Tikrasis ūkio savininkas buvo Liudas Leleiva, buv s caro 
rekrūtas, paaukoj s 25 gražiausius jaunystės metus Rusijos imperijai. Vedė būda-
mas brandaus amžiaus Veroniką Kaušylait , gimusią 1886 m., iš Kačiūnų kaimo. 
Susilaukė 1927 m. dukros Ievos ir 1933 m. – Janinos (mirė 1977 m.). Mirė Liudas 
Leleiva 1945 m. Palaidotas Gaivenių kapinėse. Veronika Leleivienė mirė 1965 m. 
78-erių, palaidota Gaivenių kapinėse. Mirus tėvui, ūkio priežiūros rūpesčiai teko 
motinai ir dukrai. Nors ūkis nedidelis, apie 5 ha žemės, bet verkiant reikėjo 
užkurio. Ieva Leleivaitė 1958 m. susituokė su Algirdu Žilėnu iš Kemešio kaimo. 
Netruko gimti vaikai. 1959 m. gimė Stasys, 1961 m. – Vygandas, 1964 m. – Vy-
tautas, 1965 m. – Danutė, 1969 m. – jaunėlis Alvydas. Tokį pulką vaikų auginti, 
prižiūrėti bet kokiai šeimai nelengva, bet šioje šeimoje buvo savų bėdų. Vidurinieji 
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trys vaikai normaliai lankė Gaidelių pradin  mokyklą, gerai mokinosi. Vygandas 
baigė Kirdeikių vidurin  mokyklą, sėkmingai studijavo Vilniaus inžineriniame ins-
titute, kurį baigė 1985 m. sidarbino Utenos kelių valdyboje – valdybos viršininku. 
1987 m. vedė Gražiną Papirtyt  iš Tauragnų. Abu gyvena Utenoje. Jaunesnysis 
brolis Vytautas baigė Vilniaus politechnikumą, dirba UAB ,,Ignalinos vanduo“ 
vyriausiuoju energetiku. Žmoną Daivą Leleivait  susirado kaimyniniame Alžiutėnų 
kaime. Ji dirba privačioje parduotuvėje „Danalta“. Augina tris vaikus – Dovydą, 
Evaldą ir Rolandą. 

Danutė baigė Vilniaus 31-ąją technikos mokyklą, tapo šaltkalvių kontroliere. 
Ištekėjo už Alvydo Klinavičiaus iš Daugÿ kaimo, Alyta÷s rajono. Trylika metų 
dirbo dulkių siurblių kontrolės skyriuje, vėliau septynerius metus – siuvykloje, 
vėliau – Valstybinėje teismo medicinos tarnyboje personalo skyriaus specialiste. 
Turi dukrą Renatą, kuri gyvena Anglijoje. Vyras mirė 2010 metais. 

Rodos, turėtų džiaugtis motina šiais vaikais – sveiki, gabūs, neblogai įsikū-
rė. Bet džiaugsmą temdė vyriausiasis Stasys ir jaunėlis Alvydas. Abu gimė labai 
maži, jau tada gydytojai sakė, kad reikės operuoti kojų pėdutes, kai sulauks metų 
amžiaus. Abu vaikus mažus operavo. Gydytojai sunerimusiai motinai aiškino, kad 
jos vaikai po truputį augs. Taip ir atsitiko; tik tas „truputis“ vos viršija metrą. 
Mama visą laiką tikėjo, kad jos sūnūs augs. Kai pradėjo lankyti mokyklą,viltys 
žlugo. Po Stasiuko kiti trys vaikai buvo sveiki, augaloti, o penktasis jaunėlis 
Alvydas negali džiaugtis ūgiu. Todėl abiejų brolių gyvenimo kelias panašus. Bet 
jeigu Dievas pagailėjo ūgio, stiprios fizinės sveikatos, tai protinio sugebėjimo davė 
daugiau negu kai kuriems stipruoliams. Tuo metu lankyti artimiausios už dviejų 
kilometrų Gaidelių pradinės mokyklos dėl sveikatos jie negalėjo, todėl mokytoja 
pasiūlė Stasį, vėliau ir Alvydą nuvežti į Kauno specialiąją mokyklą internatą, kur 
jie galėtų įgyti ir vidurinį išsilavinimą. Abu broliai gerais pažymiais baigė vidu-
rin  mokyklą, todėl jiems buvo atviros aukštesnių mokymo įstaigų durys. Stasys 
gerai baigė Vilniaus tuometinį Finansų ir kredito technikumą. sidarbino Molėtuo-
se buvusiame taupomajame banke buhalterio pavaduotoju, vėliau – vyriausiuoju 
buhalteriu. Išdirbo 18 metų, kol vėl užpuolė ligos. Teko operuoti klubo sąnarį, 

Senasis Leleivų 
namelis iki šiandien 
prižiūrimas
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pirma operacija nepasisekė, teko kartoti. Po operacijų gydytojai uždraudė bet 
kokį fizinį darbą, be ramentų gali žengti tik kelis žingsnius. Grižo į gimtuosius 
Gaivenius pas motiną. Tėvas Algirdas Žilėnas mirė 2005 m.

Alvydas baig s vidurin  mokyklą sėkmingai įstojo į Kauno politechnikos 
institutą. Mokėsi tik mėnesį, nes buvo beveik neįmanoma į studijas važinėti per-
pildytais miesto autobusais. Teko grįžti į tėvišk . Abu broliukai didžiųjų brolių 
padedami stengiasi išgyventi kaime, palengvinti laiko bėgsmą maloniais užsiėmimais. 
Alvydas labai mėgsta meistrauti. Remontuodavo radijo imtuvus, magnetofonus. 
Dabartin  aparatūrą sunkiau sutaisyti, reikalinga speciali įranga. Broliai mėgsta 
maudytis, gerai plaukioja, gaila, artimiausias ežeras tik už dviejų kilometrų, todėl 
būna sunkumų pasiekti vandens telkinį. Dienas paįvairina, kai ateina kaimynai, 
susirenka giminės. Broliai Stasys ir Alvydas Žilėnai kantriai neša jiems Dievo duotą 
kryželį ir dvasios stiprumu gali būti pavyzdžiu daugeliui susidūrusių gyvenime 
su mažesniais sunkumais. 

Leleivos (Silvokai)
Dabar į Juozo Leleivos Silvo („Silvoko“) sodybą nuo kelio į Alžiutėnus veda 

nežymus keliukas, pažymėtas krūmais apaugusiu akmeniu. Tarp medžių nematyti 
jos ir važiuojant nuo Akmeniškių. Nuolat sodyboje negyvenama, bet anksčiau 
gyveno pilnas pramanų Juozas Leleiva (gim. 1926 m.) su broliu Juliumi. Juozas 
vedė Emiliją Kurpyt  iš Mediniškio kaimo. Susilaukė sūnų Povilo, Danieliaus ir 
dukros Genovaitės. Turėjo 11 ha žemės. Juozas dirbo kolūkyje įvairius darbus  
nuo laukininkystės darbininko iki brigadininko. Mirė 2012 m. Emilija Leleivienė 
mirė 2009 metais.

Vyriausias sūnus Povilas lankė Plaučiškių pradin  mokyklą, baigė Kirdeikių 
vidurin  mokyklą, armijoje išmoko vairuotojo amato. Dirbo vairuotoju Kirdeikių 
tarybiniame ūkyje, vėliau – Utenos AT , buitinio aptarnavimo kombinate. Apie 
1985 m. pasistatė namą Utenoje. Žmona Aldona dirba medicinos srityje. Užaugino 
dvi dukras. 

Remontuojamas Juozo 
Leleivos namas
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 Šalimais senosios tėvų sodybos įsikūr s vasarnamio tipo namelis, iš kurio 
kamino besiraitantis dūmelis ir besiganantys du didžiuliais ragais ožiai rodo, kad 
čia gyvena žmonės. Laikinai apsistoj s Leleivos Juozo jaunėlis sūnus Danielius 
(gim. 1958 m.). Galima sakyti – ne iš gero gyvenimo. Mokėsi Strokinių pradinėje 
mokykloje, baigė Kirdeikių vidurin  mokyklą. Dirbo vairuotoju, vedė, pasistatė 
namus Utenoje. Po skyrybų namą paliko buvusiai žmonai, teko grįžti į tėvišk . 
Prie senosios trobos privežta statybinių medžiagų, ruošiasi naujam gyvenimui 
prikelti nors dalį gyvenamojo namo. Gal ir prasidės naujas gyvenimo etapas, nes 
sodyboje jau šmėsteli ir moteriška skarelė. 

Aninkevičiai
Vienkiemyje tarp Igno Gurkšnio ir Jurkų žemės ir Kemešio kaimo buvo 

įsiterp s Teofilio Aninkevičiaus 8 ha žemės sklypas. Ant žvyringo kalnelio stovėjo 
didelė dviejų galų troba, slėnyje – svirnas, didelis klojimas ir kuklus tvartelis. 
Sodybą juosė senas sodas. Bet kaimynų atmintyje išliko, kad prieš karą čia ūki-
ninkavo Adolfas Vasiulis su žmona Elena Leleivaite-Vasiuliene (gim. 1889 m.). Jie 
turėjo dvi dukras – Oną ir Maryt  Vasiulytes. Onai (gim. 1919 m.) nebuvo lemta 
ištekėti, mergavo ir iki amžiaus pabaigos gyveno pas 
Juozą Valiulį. Mirė 1972 m., palaidota Gaivenių ka-
pinėse. Marytė Vasiulytė gimė 1922 m., mirė 1997 m.

Adolfas Vasiulis anksti mirė, todėl likus vie-
nai moteriškei su dviem mažametėmis mergaitėmis 
sunku buvo tvarkytis ūkyje. Pasitaikė užkurys Te-
ofilis Aninkevičius iš Brinklíškių kaimo, Daugailių 
seniūnijos (Utenos r.). Jiems gimė 1926 m. Veronika, 
1929 m. – Bronė, 1931 m. – Emilija, 1927 m. – Teofilė, 
1932 m. – Antanas (vadindavo Algirdu, Algiu). Deja, 
Elena Aninkevičienė mirė 1936 m., palaidota Gaive-
nių kapinėse. Liko našlys su septyniais mažamečiais 
vaikais. Reikėjo šeimininkės. Aninkevičius antrą kartą 

Sodybos puošmena

Močiutė Ona Aninkevičienė
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vedė Veroniką Šuminait  iš Šuminų kaimo (Utenos r.). 
Daugiau vaikų jie nesusilaukė, bet Veronika užaugino 
visus vyro ir buvusios jo žmonos vaikus. Teofilis buvo 
užkietėj s žvejys. Kol niekas pokaryje nedraudė, gaudė 
su tinklu, vėliau – su meškere. Dabar sunku patikėti, 
bet Pakaso ežere netoli Kirdeikių meškere per dieną 
tiek prigaudydavo karšių, kad vakare sūnus motociklu 
turėdavo važiuoti parvežti. 

Pokario metais šeimoje augo merginos. Tarp 
jų pažįstamų buvo ir bendraamžių partizanų iš ap-
linkinių kaimų. Suėmus partizanus, pas juos rasta 
Marytės Vasiulytės rašytų laiškų. To užteko, kad 
Marytė būtų nuteista ir ištremta į Kazachstaną. Tenai 
susipažino su Juozu Ambrasu, kilusiu iš Suvalkijos. 
Grįž  į Lietuvą apsigyveno Kazlÿ Rūdojê, užaugino 
tris vaikus – Verut , Zenoną ir Giedr . Marytė Vasiulytė Gaivenių apylinkėje 
garsėjo kaip gera siuvėja.

Veronika Aninkevičiūtė ištekėjo už Antano Krivicko, sako – kad iš Amerikos, 
persikėlė į Vilnių, užaugino dukrą Beatrič . Dirbo Raudonojo Kryžiaus ligoninėje 
slaugytoja, vėliau iki pensijos dirbo su seserimis Brone ir Emilija fabrike „Audėjas“. 

Bronė ištekėjo už Igno Venskutonio iš Semeliškių (Trakų rajono). Užaugino 
dukrą Ritą. Gyvena Vilniuje.

Emilija ištekėjo už Boleslovo Siru-
čio, kilusio iš Užpalių (Utenos r.). Abu 
gyveno Vilniuje, vaikų neturėjo. Jau mir .

Antanas (Algirdas) jaunyst  pra-
leido tėviškėje, dirbo kolūkyje trak-
torininku. Kaip prisimena kaimynai, 
sugebėdavo vikšriniu traktoriumi skly-
peliuose taip įdirbti žem , kad obelaites 
aplenkdavo tik per sprindį. Turėjo mo-
tociklą, todėl aplinkinių merginų buvo 
mėgstamas. Per tą motociklą sudegė 
klojimas, pats apsidegino rankas. Kloji-
me laikė benziną traktoriaus paleidimo 
varikliui, kurio įsipildavo ir motociklan. 
Kartą pildamas benziną, gal rūkė ar 
pasišvietė degtuku, statinė sprogo ir 
uždegė klojimą, kuris supleškėjo. 

Vėliau išsilaikė vairuotojo teises, 
persikėlė gyventi į Uteną, vedė Leoka-
diją. Užaugino dvi dukras. Dirbo vai-
ruotoju Utenos gyvulių veislininkystės 
stotyje, vėliau vežiodavo po kaimus 
kino filmus.

Mama Elena Aninkevičienė

Tėvas Teofilis Aninkevičius
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Tėvas Teofilis Aninkevičius

Iki senatvės tėviškėje šeimininkauti liko Teofilė. Dirbo kolūkyje, vėliau 
tarybiniame ūkyje įvairius darbus. Buvo labai darbšti, neatsisakydavo talkinti ir 
kaimynams. Užaugino dukrą Nast  (visi vadindavo Irena) ir sūnų Joną. Nastė 
lankė Plaučiškių pradin  mokyklą, Saldutiškyje baigė aštuonias klases, Vilniaus 
2-oje profesinėje technikos mokykloje 
įgijo statybininko specialyb . Statybi-
nėje organizacijoje dirbo tinkuotoja, 
pablogėjus sveikatai tvarkė darbininkų 
tabelius, buvo kasininkė. Nastė ištekėjo 
už Prano Vaičiūno, gyvena Vilniuje. 
Pranas mirė 2011 m. Jonas jaunas žuvo 
avarijoje.

Sodybos pastatai neprižiūrimi, 
baigia sugriūti. Išliko kelios obelys, 
kaip ir tada, kai sodyboje klegėjo jau-
natviškas juokas, pasipuošusios balta 
žiedų skraiste pasitinka pavasarį. 

Justinas Gėgys
Keliuką į Gėgių sodybą užtveria metalinis užkardas. Matyt, kad sodyba 

negyvenama, bet turi šeimininką. Tvarkosi sūnus Bronius Gėgys ir dukra Vida 
Gėgytė-Jakutienė. Namai statyti prieš karą, kai skirstėsi iš Gaivenių kaimo į vien-
kiemius. Senosios Benedikto Gėgio sodybos vietoje kaime beliko didžiulė obelis. 
Šeimoje augo trys seserys – Marcelė, Petrulia, Ona – ir sūnus Justinas. Namus 
vienkiemyje statė jau Benedikto Gėgio sūnus Justinas (gim. 1911 m.). Vedė iš to 
paties kaimo Veroniką Jurkait  (gim. 1918 m.). Vykdant prieškarin  žemės refor-
mą, naujakuriams atmatavo 9,5 hektaro neblogos, bet labai akmenuotos žemės. 
Justinui neteko mokytis, buvo beraštis, bet ūkininkauti sekėsi neblogai. Vykstant 
kolektyvizacijai, tapo net kolūkio revizijos pirmininku. Dabar jau sunku susekti, 

Verutė, Antanas, Bronė Aninkevičiai

Prie namo stovi  
Teofilė, sėdi Teofilis,  
Nastė, Verutė ir 
pamotė Veronika



590

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

ar tai buvo beraščio nesugebėjimas sekti visų dokumentų, ar sąmoningai pasinau-
dota galimybe su bendrais pasipelnyti iš prekybos arkliais, todėl teko paragauti ir 
kalėjimo duonos. Jonas Bivainis ir Juozas Valiulis, kurie prekiavo arkliais, samdė 
advokatus ir nuo didesnės bausmės išsisuko. Justiną Gėgį nuteisė septyneriems 
metams, bet buvo amnestija ir po ketverių paleido. Šeimai sunkiausi buvo tie 
metai  pulkas burnų, o darbininkų nėra. Veronika Gėgienė mirė 2012 m., Justinas 
Gėgys – 1975 m., abu palaidoti Gaivenių kapinėse.

Šeima augino septynis vaikus  Reginą (gim. 1939 m.), Virginiją (1941–1944 m.), 
Juliją (gim. 1943 m.), Bronių (gim. 1948 m.), Leoną (gim. 1947 m.), Stanislovą 
(gim. 1949 m.) ir Vidą (gim. 1955 m.).

Regina Gėgytė ištekėjo už Romo Breivos, gyvena Panevėžyje. Regina Breivienė 
turi sūnus Vygantą ir Sigitą. Vygantas Breiva (gim. 1960 m.) vedė Viliją, gyvena 
Panevėžyje ir turi du sūnus  Mantą (gim. 1985 m.) ir Tomą (gim. 1992 m.). Man-

Negyvenamas, bet 
prižiūrimas Gėgių 
namas

Veronika Gėgienė  
su vaikais švenčia 
90-metį



591

I S T I A  K A I  I S T I S

to Breivos žmona Giedrė gyvena Vilniuje. Sigitas Breiva (gim. 1964 m.) gyvena 
Panevėžyje, žmona – Lolita. Turi sūnų Rimvydą ir dukrą Migl . Rimvydas Breiva 
(gim. 1987 m.) ved s Tomą ir turi sūnų Faustą (gim. 2008 m.), augina Tomos 
dukrą Ugn  (gim. 2004 m.). Miglė Breivaitė-Antanaitienė (gim. 1990 m.) ištekėjo 
už Evaldo Antanaičio, gyvena Panevėžyje.

Julija Gėgytė lankė Gaidelių pradin  mokyklą, baigė Kirdeikių vidurin  
mokyklą. Dirbo bibliotekoje, vėliau iki pensijos 31 metus dirbo Utenos trikota-
žo fabrike. Iš pirmos santuokos su Vladu Šimkūnu (1941–1997 m.), kilusiu iš 
Utenos seniūnijos Puodžių k., turi dukrą Daivą (gim. 1967 m.), kuri ištekėjo už 
Audriaus Diržio (gim. 1967 m.) ir augina du sūnus – Marių (gim. 1986 m.) ir 
Roką (gim. 1993 m.) Julija iš antros santuokos su vyru Broniumi Korsaku vaikų 
neturėjo, gyvena Utenoje.

Vida Gėgytė-Jakutienė ištekėjo už Viliaus Jakučio (gim. 1951 m.) ir augina 
sūnų Raimundą, dukrą Loretą (gim. 1975 m.). Gyvena Utenoje. Loreta Jakutytė-
Ramoškienė ištekėjo už Žydrūno Ramoškos (gim. 1975 m.) ir augina dukrą Lauritą 
(gim. 1996 m.). Gyvena Utenoje. Raimundas Jakutis vedė Niną ir augina sūnų 
Airidą (gim. 2002 m.), dukrą Lainetą (gim. 2009 m.). Gyvena Utenoje.

Leonas Gėgys buvo ved s Birut  Merkyt  iš Kėpių kaimo nuo Užpalių ir 
augino sūnų Artūrą (gim. 1979 m.), dukrą Birut  (gim. 1980 m.). Birutė Gėgytė 
gyvena Kaliekiuose ir augina du berniukus.

Bronius Gėgys, kaip ir kiti Gėgių vaikai, lankė Gaidelių pradin  mokyk-
lą, penktą klas  baigė Sėlės septynmetėje mokykloje, aštuonias klases baigė 
Kirdeikiuose, paskui baigė Antalieptės žemės ūkio technikume agronomijos 
specialyb . Pusmetį padirbėjo Šedu¤kių kolūkyje brigadininku, vėliau šešerius 
metus – agronomu Sėlos, Tauragnų kolūkiuose. Po to įsidarbino Utenos mėsos 
kombinate iki 1999 m. Vėliau ėmėsi savarankiško verslo  septynerius metus 
autobusiuku prekes vežiodavo po atokius kaimelius, tai nedavė laukiamo pelno 
ir iki pensijos 2011 m. dirbo Utenos mėsos kombinate. Pasistatė namus Utenoje, 
ten ir gyvena.

Vedė Stas  Sirvidyt  iš Rubíkių k. (Anykščių r.). Užaugino du sūnus – Nėrijų 
(gim. 1975 m.) ir Rytį (gim. 1982 m.). Sūnūs neved , dirba Anglijoje, bet – kaip 
tėvas sako – nežada ten ilgai pasilikti, tuo labiau kad jau kiekvienas turi namus 
Utenoje, turės kur parvesti marčias.

Stanislovas Gėgys (mir. 2007 m.) buvo ved s Dalią Paulauskait  (ji – Euge-
nijos Jurkaitės dukra, jie pusbroliai) ir turi dvi dukras – Jolitą (gim. 1974 m.) 
Neringą. Gyvena Utenoje. Jolita Gėgytė ištekėjo už Rolando Grašio (gim. 1969 m.) 
ir augina sūnų Martyną (gim. 1993 m.), dukrą Dominyką (gim. 1997 m.). Gyvena 
Utenoje. Neringa Gėgytė-Masiulienė (vyras iš Anykščių) gyvena Utenoje ir augina 
du berniukus – Tautvydą (gim. 2011 m.) ir Domantą.

Silva Meidus
Prieš penkiasdešimt metų einant keliuku nuo Kemešio kaimo, senojo Gai-

venių kaimo pradžioje keleivis pamatydavo tvarkingą Silvos Meidaus sodybą, 
apsuptą gražaus sodelio. Sodyba prižiūrima, apšienaujama žolė, genimos ir ša-
linamos persenusios obelys, nedideliame darželyje auga daržovės. Deja, svečią 
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dažniausiai pasitinka ant durų spyna. Ir keliukas sodybą aplenkia jau iš kitos 
pusės. Tik savaitgaliais atvažiuoja iš Vilniaus Meidaus dukra Elvyra su vyru  
Vidmantu. 

Šioje sodyboje Silva Meidus (gim. 1906 m.) įsikūrė kaip užkurys iš Vyžių 
kaimo, ved s Tekl  Bivainyt  (gim. 1923 m.). Šeima turėjo 8 ha žemės. Meidus 
Silva buvo „meistraunas“ žmogus. 1948 m. pasistatė namus ir įkurtuvės sutapo 
su dukros Elvyros gimimu. Labai mėgo meškerioti, kartu su Teofiliu Aninkevi-
čiumi, Juozu Valiuliu žuvis viliodavo Tauragno, Pakaso ežeruose. Užaugino tris 
dukras – Danut , Nijol , Elvyrą – ir sūnų Vidimantą. Visi vaikai lankė Gaidelių 
pradin  mokyklą. 

Vyriausioji dukra Danutė lankė Saldutiškio vidurin  mokyklą. Baigė Vilniaus 
universitetą, įgijo prekybininko specialyb . Ištekėjo už prekybininko Juozo Vilky-
šiaus. Užaugino sūnų Artūrą ir dukrą Loretą. Gyveno Vilniuje. Mirė 1999 metais. 

Nijolė lankė Sėlės septynmet  mokyklą, baigė Vilniaus statybos technikumą. 
Dirbo tuometinėse Statybos, Melioracijos ir vandens ūkio ministerijose. Ištekėjo už 
Kazimiero Mečelio, užaugino sūnų Vaidmantą ir dukrą Audingą. Sūnus gyvena 
Vilniuje, dukra nutekėjo į Italiją.

Elvyra baigė Kirdeikių vidurin  mokyklą, dirbo Vilniaus šlifavimo staklių 
gamykloje surinkėja, vėliau – ortopedinėje klinikoje valytoja. Ištekėjo už Vidmanto 
Peluričio iš Labanoro miestelio. Gavo butą Vilniuje, užaugino dukrą Auritą ir 
sūnų Marių.

Vidimantas baigė technikumą, įgijo mechaniko specialyb . Vedė Angel  
Stundžait  iš Beržatilčio kaimo, Tauragnų seniūnijos. Dirbo mechaniku gamykloje 

Meidaus šeima; pirmoje eilėje anūkės Aurita ir Žydrė, antroje eilėje duktė Elvyra,  
marti Angelė, tėvas Silva su žmona Tekle
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Utenoje, vėliau butą paliko dukroms ir persikėlė į Vilnių. Užaugino dukras Rasą 
ir Žydr , kurios ištekėjo, gyvena Utenoje. 

Juozas Valiulis
Dar vaikystėje iš tėvų gav s kelias kapeikas nubėgdavau į parduotuvėl  

Valiulio namuose nusipirkti saldainių (paduškučių). Tada man tie namai atrodė 
gražūs, tvarkingi. Ir tuo nereikia stebėtis, nes namas statytas jau pokario metais – 
dar iš nesuvisuomeninto miško. Kaip nustebau, kai po daugiau kaip penkiasde-
šimties metų radau apleistą, suvargusį namelį, pusiau išlaužytą, apdžiūvusį sodą. 
Liko tik prisiminimai apie šios gražios sodybos šeimininkus. Valiulio Juozo tėvai 
Jonas ir Grasilė turėjo 21 ha žemės. Palaidoti Kirdeikių kapinėse. Juozas Valiulis 
(gim. 1901 m.) vedė Pauliną Prunskait  (gim. 1902 m.) iš Paulinavo kaimo Linkmenų 
parapijos. Vaikų neturėjo. Juozas mirė 1982 m., Paulina – 1990 m. Abu palaidoti 
Tauragnų kapinėse. Juozas Valiulis mėgo kortomis žaisti, buvo užkietėj s žvejys. 
Mešker  merkdavo Kemešio, Pakaso ežeruose, bet labiausiai mėgdavo Tauragną. 
Susikūrus kolūkiams, dirbo buhalteriu. Už prekybą arkliais buvo nuteistas šeše-
riems metams kalėjimo. Atsėdėjo ne visą laiką, po to kurį laiką dirbo pardavėju 
savo namuose. Mokėjo pinti didelius krepšius (kašikus) šienui nešti. Kolūkyje juos 
naudojo pirmosiose fermose. 

Paulina Valiulienė buvo stamboka, sunkiai vaikščiojo, bet namuose sugebė-
davo susitvarkyti. Gražiai mezgė, mokėjo gerai paruošti ir išrūkyti mėsą. Laikė 
bičių. Namai buvo erdvūs, todėl priimdavo kaimo jaunimą pašokti.

Valiulių sodyba
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Pas Valiulius gyveno Ona Vasiulytė (Aninkevičiaus podukra), kuri padėdavo 
atlikti ūkinius darbus, nors jai pačiai reikėjo globos.

Namus paveldėjo žmonos giminės Prunskai.

Vytautas Glemža
1959–1964 m. Gaivenių skyriui vadovavo ūkvedys Vytautas Glemža (gim. 

1929 m.). Atvyko jis su žmona Ona, gimusia 1931 m., ir dukrele Laimute, maždaug 
7–9 metų amžiaus. Tuo metu ūkis savo butų neturėjo, todėl prisiprašė gyventi 
pas Karoliną Gurkšnien . Sunku dabar spr sti, kaip jam sekėsi vadovauti sky-
riui, bet vyresni žmonės prisimena kaip nelabai rūpestingą darbuotoją, mėgstantį 
išgerti ir mylėti moteris. Gal tai buvo tik paskalos, kurių patvirtinti ar paneigti 
jau neįmanoma. Žmona nedirbo, prižiūrėjo dukrel , kuri nevaikščiojo. Šeima pa-
galbinio ūkio nelaikė, kai daugeliui tai buvo pagrindinis pragyvenimo šaltinis. 
Gyveno iš vieno atlyginimo, todėl vertėsi nelengvai. Ar dėl materialinių sąlygų 
savo noru, ar ūkio administracijos iniciatyva V. Glemža ūkvedžiu dirbo neilgai. 
Šeima išsikėlė į Obeliùs. Kiek pasakojo Jonas Gurkšnys, Vytautas Glemža mirė 
jaunas – apie 1977 metus. 
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Ginučiai
Antanas Žilėnas

Graži ta mano gimtinė,
Melsvais ežerais pasipuošus.

Ginučių vardu pavadinta, 
Aplinkui miškais apsijuosus.

* * *
Gražiausia – tai mano gimtinė,
Miškais ežerais pasipuošus.
Aš jos niekada neiškeisčiau
 turtus pasaulio brangiuosius.
(„Gimtinė“. Danutė Gaižutienė-Guobytė.  
2012 m. Ginučiai)

Ginùčiai – gatvinis kaimas su įvairaus tipo gyvenamais namais ir ūkiniais 
pastatais. Kaime etnografinių sodybų nėra. Kaimas minimas nuo VI a. vid. Per 
kaimą vingiuoja vietinės reikšmės Vaišni¿nų–Kirde¤kių kelias. Pro Ginučiùs, nu-
krit s nuo aukštos malūno užtvankos, vingiais sruvena Sravės upelis, peršok s 
du kaimo tiltus ramiai neša vandenį į Aµmajo ežerą. Ginučiai – labai gražus, 
skambus, lietuviškas vietovardis. Kaimo vardas kildinamas nuo žodžio „ginti“. 
Tai liudija gynimosi ar gynimo svarbą turintis šalia Ginučių esantis piliakalnis. 
Kaimas per šimtmečius keitėsi, kentėjo nuo svetimšalių, niokojo gaisrai. Ginučiai 
sudegė 1917 m. vasarą. 

Ginuči  kaimo gyventoj  dinamika

Metai 1866 1870 1923 1959 1970 1977 1979 1985 2001 2003 2011 2016

Gyventojai 66 160 225 206 182 157 130 118 69 56 44 22

Per šimtmetį Ginučiuose gyventojų sumažėjo nuo 225 iki 22 – daugiau kaip 
dešimt kartų. Apylinkes garsina nuostabiausi gamtos ir žmogaus sukurti paminklai  
kalnagūbriai, ežerai, miškai, upės ir upeliai, senieji kaimai, technikos paminklai. 

Dabar Ginučių kaimas garsėja vandens malūnu, kuriame įrengti rekreacijos 
ir turizmo centro poilsio namai, muziejinė ekspozicija. 

Prie upių ir ežerų žmonės gyveno nuo seniausių laikų. Netoli Ginučių 
kaimo, tarp kojo ir Li¹kmeno ežerų, gražioje vietoje, greta vienas kito dunkso 
Ginučių piliakalniai. Piliakalnio papėdėje lik  senos gyvenvietės liekanų. Miškai 
ir vandenys buvo tie veiksniai, kurie jau žiloje senovėje traukė į šias apylinkes 
pirmuosius gyventojus – žvejus ir medžiotojus, vėliau tapusius žemdirbiais. 

„Nuo seno šio Lietuvos pakraščio žmonės yra žemdirbiai, – rašė profesorius Česlovas 
Kudaba. – Per tą laiką gerokai arklais nugaląsti kalvų išsikuprojimai. imtus kartų 
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verčiant velėną, lietūs plovė žemyn smulkožemį, žemino priemolio kalnelius ir sukrovė 
storokus papėdžių panuovolius. Keitė ir keičia žmogus žem , siekdamas iš jos naudos. 
Srauniuosius upių aukštupius tvenkė, statė malūnus, lentpjūves, milo vėlyklas. Iš gra-
žios krašto gamtos šio krašto žmogus ir mokėsi. Stengėsi suprasti jos prigimtį, gerbė 
vandenį, ugnį, medį, ieškojo gerųjų žolių (apynių, ugniažolių, čiobrelių, jonpaparčių) 
gyduolių, prieskoningųjų (pipirlapių, rūgštynių, pakalnučių ir kitokių kitokiausių). ia 
gausiai audžiama, čia gausu naminių rietimų, puošiamos pjaustiniais palangės, daugiau 
dainuojama „naminių“ dainų.“

Archeologiniai radiniai netoli Ginučių piliakalnio rodo, kad jau neolito pe-
riodu, t. y. III tūkstantm. pr. Kr., čia gyventa žmonių. Piliakalnio papėdėje lik  
senos gyvenvietės liekanų. Spėjama, kad čia stovėjusi stipri Linkmenų pilis, kurią 
kalavijuočiai 1373 m. sunaikino. Li¹kmenų pilis buvusi ankstesnių įtvirtinimų 
grandinėje. Ùžpelkių, Taurågnų ir Li¹kmenų atsparos punktai nuo riterių gynė 
senąsias Lietuvos vietas. Kaimas minimas nuo 1554 m. Valdant LDK kunigaikščiui 
Žygimantui Augustui, Ginučių kaime buvo 3 ūkiai, 3 valakai ir 10 margų žemės. 
VI a. viduryje Lietuvos valstybė buvo paskirstyta administraciniais vienetais, 

vadinamais pavietais. Pavietai iš esmės buvo sudaryti iš anksčiau egzistavusių 
genčių teritorijų. Ginučiai tada buvo Linkmenų valsčiuje, kuris įėjo į Vilniaus 
tijūnystės teritoriją, pavaldžią didžiajam kunigaikščiui. Lietuvos valstybėje tijūnas 
buvo dvarų valdytojas ir jų pajamų tvarkytojas. Vilniaus tijūnas turėjo aukščiausią 
valdžią. Linkmenyse gyveno tijūno įgaliotinis – tijūnėlis. 

Lietuviai nuo seno brangino gamtą, girias bei pavienius medžius. Ginučius 
supančios senosios girios išliko rūpestingų miško sargų, sugebėjusių girią apsaugoti 
nuo caro, vokiečių, bolševikų, užsienio pirklių ir miško gaisrų, dėka. Ginučiuose, 
suleid  šaknis į tekantį Sravės vandenį, auga vešlūs juodalksniai. Mažesniais plo-
teliais išsibarst  drebulynai, baltalksnynai, liepynai. Būta ir ąžuolynų, jų augimo 
vietas mena gamtos paminklai – Puziníškio, Salÿ, Trainíškio, Varníškių senieji 
ąžuolai, menantys žilą senov . Tarp Asºko ir Linkmeno ežerų 32 ha plote ošia 
neseniai pasodintas Ginučių ąžuolynas. 

Led kalnis (Ladåkalnis). Gamtos grožio, tobulo gamtos ir žmogaus veiklos 
pavyzdys. Nuo Ledakalnio atsiveria nepakartojamas reginys į Ginučių ežeryną, kur 
galima grožėtis Aukštaitijos kalvų, miškų, ežerų peizažais. Nuo kalno įspūdingai 
atrodo Šiliníškių gūbrys, kur išsiskiria keletas viršukalnių. Ginutiškiai Ginučių 
piliakalnį, Meškåkalnį, Ve»peto kalną nuo senų laikų apipynė legendomis. Ap-
linkui gilūs slėniai su ežerais. Gūburys šokinėdamas t siasi iki Salų, Puziniškio. 
Nuo Ledakalnio atsiveria vaizdas į Linkmeno ežerą, kur šalia kyla nauja ąžuolų 
giria, Asėkas – paukščių ežeras. Piečiau – Aµksnas ir Alksnãitis, šiaurėje tyvu-
liuoja Påkasas, vakaruose ir lik šiaurės vakarų apglėb s savo didybe daug valdų 
puikuojasi galiūnas kojas. Vietovardžio „Ladakalnis“ kilmės aiškinimų, susietų 
su padavimais, yra keletas. Realiausias aiškinimas, jog šiauriniuose kalvų šlaituose 
vėliausiai nutirpsta sniegas, kur naktinių atšalimų metu susidaro ledas. Kalvos 
aukštis – apie 155 m. Kalne įrengta apžvalginė aikštelė, papėdėje įrengti informa-
ciniai stendai, automobilių aikštelė. Išasfaltuoti privažiavimo keliai. 
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Ladakalnis.
Antano Žilėno 
nuotraukos

Žvilgsnis nuo 
Ladakalnio 
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Ginuči  piliakalnis. Linkmenų pilis stovėjo Ginučių piliakalnyje. Sprendžiant 
pagal dabartin  piliakalnio išvaizdą, Linkmenų pilis buvo įrengta iš dalies supil-
toje kalvoje ilgo ožnugario Linkmeno ežero vakariniojo kranto centrinėje dalyje. 
Jos kiemas užėmė keturkampį pailgą šiaurės pietų kryptimi 60  20 plotą, buvo 
apjuostas dviem medinėmis gynybinėmis sienomis. Kiemą glaudžiai juosusi aukš-
tutinė pilies siena stovėjo ant 1–3 m aukščio pylimo, kurio išorinis status 10–16 m 
aukščio šlaitas pereina į pilies kalvos šlaitus ir leidžiasi į 5–40 m pločio, 1–11 m 
gylio griovį, kurio išorinėje pusėje ant vakarinio ir rytinio šlaituose supilto 1 m 
aukščio, 8 m pločio pylimo stovėjo antra žemutinė gynybinė siena. Šiaurinio ir 
pietinio pylimo šlaituose griovys plačiausias ir pilies kalvą skiria nuo likusių ož-
nugario dalių, kuriose buvo įrengti papiliai. Aiškesnis yra pietinis papilys, kurio 
ilgo stačiakampio formos kiemas – 140  10 m dydžio, pailgas šiaurės – pietų 
kryptimi. Jį irgi juosė medinė gynybinė siena, kuri šiaurės ir pietų pusėse buvo 
pastatyta ant 1 m aukščio, 9 m pločio pylimų. Pietinėje pusėje nuo lengviausiai 
prieinamos pusės (ožnugario viršumi) šis papilys buvo įtvirtintas dviem gyny-
binėmis sienomis – už pirmosios ant pylimo stovinčios medinės sienos skersai 
ožnugario buvo iškastas 16 m pločio, 2 m gylio lanko formos griovys, už kurio 
supiltas antras 7 m pločio, 0,5 m aukščio pylimas, ant kurio ir stovėjo antroji 
papilio medinė gynybinė siena. Vakarų ir rytinėje pusėse papilį saugojo 10–28 m 
aukščio statūs šlaitai. Šiaurinėje pusėje papiliui panaudotas ankstyvesnis (I tūkstantm. 
pradžios) Papiliakalnės piliakalnis. Šio papilio pagrindinės gynybinės sienos bus 
ėjusios piliakalnio aikštelės pakraščiais, papildomos – ant nuo piliakalnio laikų 
buvusių ar specialiai sukastų pylimų skersai ožnugarį. Linkmenų pilis turėjo ir 
nutolintą gynybinį įrenginį – greičiausiai sargybinio bokšto vietą, įrengtą 180 m į 
rytus nuo Ginučių piliakalnio, priešingame Linkmeno ežero šiaurės vakarų įlankos 
krante esančioje Pilale vadinamoje atskiroje kalvoje stačiais 10 m aukščio šlaitais. 
Jos viršuje yra vos 1 m skersmens aukštelė, iš visų pusių apjuosta žiediniu 8 m 
pločio, 1 m aukščio pylimu. Piliakalnis apaug s medžiais (daugiausia pušimis), 
šiaurinis pylimas dalinai nuskleistas, aikštelėje žymios duobių liekanos. Jas užly-
ginant 1976 m. buvo rasta žiestos keramikos. 

Takas į Ginučių 
piliaviet . 
A. Žilėno nuotr.



599

I S T I A  K A I  I S T I S

Pirmasis Ginučių piliakalnį 1890 m. aprašė Mečislovas Davainis-Silvestrai-
tis. 1966 m. Linkmenų pilį Ginučių piliakalnyje lokalizavo Romas Batūra. I  a. 
7 dešimtmetyje piliakalnį bandė kasinėti. S. Gimžauskas, rado tik molio tinko. 
Žiesta keramika iš Ginučių piliakalnio (LIIR, f. 1, Nr. 578, p. 9). 

 rytus ir vakarus nuo piliakalnio 3 ha plote yra 2007 m. tyrinėta II tūkstantm. 
pradžios papėdės gyvenvietė, kurios radiniai (žiesta keramika) skiriami pilies 
laikotarpiui. 

Pilis datuojama IV– V a. pirmąja puse. 

alnėnai
Ir šiandien matomi gamtos kerai,
Susidar  čia pailgi ežerai.
 pirmąją grandin  stojas
Lūšia , Lūš kštis, A ksnas, P kasas, kojas.
iauryčių kryptimi vėl grandinė

Tai G vio, Du blio, Asaln , As ko,
Li kmeno, A majo pynė.
Tarp šių dviejų rinų – aure,
Kalnų grandinė – gaidžio skiauterė
Pab ržės, A talksnės, Sal ,
M škakalnio, ilin škių kalva...
Visų gražiausia – Ladakalnio galva.
Prie viso to reikėtų
Ir upelius mažus pridėti
vogin , J odupė, Pli ušė,

Buk , Skregžl , Srav ,
Kurie didingą darbą daro –
Ežerus sujungdami,
Vandenis į Že meną varo.

* * *
Istorija krašto nenutyli
Prie Ginučių buvus pilį.
Ir kaip mums kalba tos navynos –
Pilis ta Linkmenų vadinos.
Matau didingą pilies vaizdą
Ant aukšto kalno pilies sienas,
Jos – ąžuolo – tvirtos kaip plienas.
ia gilūs grioviai iškasti, 

Pylimų juosta apvesti.
Na, ir tiltai pakeliami
iai piliai buvo nesvetimi.

Be to Ginučių pilkapynas
Kadaise laukas buv s plynas.
Kiek prie Balu šo, kiek jų prie M nčios
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Dar prisiminkime Margav nes, Ažv nčius
Jie priglaudė karius, vadus, galinčius...
Leonas Šidla

Žeimena (Sravė). Žeimena – švariausia Lietuvos upė. Skaidrųjį vandenį 
gauna iš ežerų, pastarieji – iš šaltinių ir mažų upelių. Žeimena prasideda Minčios 
upeliuku, siauru ir giliu, kuris įteka į Utenio ir Utenôkščio ežerus. Praplaukus 
per  Ùtenio ir Utenykščio ežerus, ji jau turi kitą Bukos vardą. Buka – rami 
Minčiagirės upė. tekėdama į Baluõšą, Buka visiškai pask sta jo platybėse, tik 
vėliau ji išsiveržia į Baluošykštį, o iš ten – į Sravinaitį. Čia įgavusi Sravės vardą, 
peršokusi Ginučių malūno užtvanką, seklia sraunia tėkme skalauja Ginučių kaimo 
krantus. Sravės vardą atiduoda sesei Aµmajai. Almaja įsilieja į Asėko vandenis, 
vėliau plūsta jau sraunus upelis Aseka į didingąji Linkmeną. gavusi protakos 
Unksčios vardą, Aseka pask sta Asalnôkštyje. Peršokusi Asalnų ir Lūšių duburius, 
gilųjį Šakarvų ežerą, jau galinga srove pro Šakarvõs tiltą neša vandenį, lyg bro-

Sravės upelis 
ramiai vingiuoja per 
senuosius Ginučius. 
A. Žilėno nuotraukos
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liui, Žeimenio ežerui. Su Žeimenio vandenimis nuvilnija iki 
Kaµtanėnų miestelio. Nuo čia – jau tikra Žeimena. Surinkusi 
švarų vandenį, vingiuodama miškais, pievomis ir slėniais, 
neša sesei Nìriai. Sesių Žeimenos ir Neriìs surinktu vandeniu 
brolis Nemunas plačiomis žiotimis gaivina Ku»šių mariâs. Už 
užtvankos jau Sravė. 

Lietuvai 1918 m. paskelbus Nepriklausomyb , dauguma 
Ginučių kaimo jaunimo stojo į partizanų eiles, stojo ginti 
kraštą jau nuo naujos okupacijos. Lenkai veržiasi į mūsų 
kraštą. Ginučių partizanai 1920 m. rudenį kartu su Taurågnų, 
Daugėlíškio apylinkių partizanais Ginučiuose sumušė lenkus 
ir šie daugiau nei plėšikauti, nei nuolatiniam apsistojimui 
neužėjo. Daugelis patriotiškai nusiteikusių jaunuolių stojo į 
naujai besikuriančią pasienio policiją. Ginučių jaunimas tarnavo 
policijoje įvairiose Lietuvos vietose. Maže¤kių apylinkėse nuo kriminalisto kulkos 
žuvo policininkas Vincas Žilėnas. Vincas Žilėnas nuo pačių pirmųjų Lietuvos Ne-
priklausomybės metų pradėjo dirbti policijoje. Savo pavyzdžiu patraukė daugelį 
Ginučių kaimo patriotiškai nusiteikusių jaunuolių stoti į policininkų gretas. 

Vincas Žilėnas gimė 1989 m. Ginučių kaime. Tarnybą policijoje pradėjo 
savo gimtinėje 1920 m. rugpjūčio 10 d. Dirbo Kùktiškių policijos nuovadoje, vėliau 
daug metų tarnavo Utenos apskrities policijos viršininko padėjėju. 

Piliečių apsaugos departamento direktorius 1930 m. rugsėjo 16 d. įsakymu 
Nr. 36 skyrė atlyginimą pagal VI kategorijos IV tarnybos laipsnį. Nuo 1931 m. 
paties prašymu perkeltas į Mažeikių 
apskritį, kur buvo paskirtas Tirkšliÿ 
policijos nuovados viršininku. Vincas 
Žilėnas baigė policijos nuovadų virši-
ninkų kursus. Piliečių apsaugos de-
partamento direktoriaus įsakymu buvo 
išreikšta padėka, pažymint apie tai jo 
tarnybos lape. 1935 m. persekiojo nu-
sikaltėlius, norėjusius padegti Mažeikių 
teismo antstolio raštin , per susišau-
dymą buvo sužeistas (kulkos pataikė 
į abi kojas ir krūtin ). Tų pačių metų 
vasario 10 d. Mažeikių ligoninėje jis 
mirė nuo žaizdų. Vasario 9 d. sukvies-
tas gydytojų konsiliumas rado padėtį 
beviltišką ir kitos dienos rytą 9 val. 
V. Žilėno gyvybė užgeso. 

Paskutinieji velionio žodžiai buvo  
„Nuovadą palieku tvarkoje  Prašau pa-
sirūpinti mano šeima ir palaidoti mane 
mano Tėviškėj “

Tuo metu spauda rašė  

Policininkas 
Vincas Žilėnas. 
A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo

Veronika ir Vincas Žilėnai. Kuktiškės, 1921 m. 
A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo
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„Vasario 11 d. apskrities administracija, 
suvažiavusi policija ir sujaudinta Mažeikių 
visuomenė liūdnoj eisenoj lydėjo brangius 
didvyrio palaikus. Lydėjo ir velionies my-
limi šauliai, lydėjo ugniagesiai su deglais, 
lydėjo paskutinėn kelionėn draugą, žmogų 
ir pareigūną. Iš bažnyčios išlydėjus eisena 
sustojo ties apskrities viršininko įstaiga. 
ia Mažeikių apskrities viršininkas Volon-

sevičius, atsisveikindamas su savo mylimu 
tarnautoju, atpasakojo visą nelemtos nakties 
įvykį, pažymėjo sunkią ir pavojingą piliečių 
sargų tarnybą ir kvietė visuomen  padėti 
policijai sekant nusikaltėlius, kad išvengus 
kruvinų aukų.

Karstą atlydėjus į traukinį, visuo-
menės vardu atsisveikinimo žodį tarė gim-
nazijos mokytojas Januševičius. 

Su ilgamečiu Utenos apskrities po-
licijos nuovados policininku Vincu Žilėnu 
atsisveikinti Utenos geležinkelio stotyje su-
sirinko apskrities policininkai, bendražygiai. 

Traukinys pajudėjo į Saldutiškio sto-
tį. Saldutiškyje laukė didelė minia žmonių, 
kurių dauguma sekdami arkliais kinkytą 
kortežą, lydėjo iki jo gimtųjų Ginučių.“

Daugiau kaip dešimtmetį Ignalinos rajono policijos komisariato pareigūnai 
minėdami Angelų sargų (policijos) dienos švent  Ginučių kaimo kapinėse ap-
lanko ir tylos minute pagerbia žuvusį Tirkšlių (Mažeikių r.) policijos nuovados 
viršininką Vincą Žilėną.

Vinco Žilėno kapas Ginučiuose. A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo

Iš kairės  Justinas 
Žilėnas, Petras 
Baltaduonis, 
Anupras Žilėnas. 
Ginučiai, 19 7 m. 
Iš Baniutės 
Baravykienės 
(Žilėnaitės) asm. 
archyvo
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1997 m. Ignalinos rajono policijos komisariato tuometinio viršininko Artūro 
Kacevičiaus iniciatyva Ginučių kaimo kapinėse buvo sutvarkytas apleistas V. Ži-
lėno kapas. Nuo tada pareigūnai ėmė prižiūrėti V. Žilėno kapą. V. Žilėno 100-ųjų 
gimimo metinių proga Ignalinos rajono policijos komisariato ir rajono savivaldybės 
pastangomis 1998 m. rugsėjo mėnesį paminklas buvo restauruotas, per iškilmingą 
tų pačių metų Policijos dienos minėjimą pašventintas. 

Iki Ignalinos rajono policijos komisariato 2008 m. spalio 1 d. reorganizavimo 
per Policijos dienos minėjimus naujai atėj  pareigūnai prisiekdavo prie pareigūno 
kapo ištikimai tarnauti Tėvynei ir jos žmonėms.

Anupras Žilėnas, Petras Baltaduonis su šeimomis. Ginučiai, 19 7 m. 
Iš Sigito Baltaduonio asm. archyvo

Pasienio policininkas 
Justinas Žilėnas 
su šeima. 
Juodkrantė, 19 8 m. 
Iš Baniutės 
Baravykienės 
(Žilėnaitės) asm. 
archyvo
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Vladas Žilėnas buvo penkto pa-
sienio ruožo viršininkas, Antanas Ži-
lėnas (ne Anupro) – Utenos apskrities 
policijos vachmistras. Pasienio policijoje 
Klaipėdos krašte tarnavo Justinas Žilė-
nas, Antanas Žilėnas tarnavo pasienio 
policijos Utenos baro 2 ir 3 rajonuose. 
Vladas Guobys, broliai Antanas ir Ignas 
Kinduriai, Mikas Rukas, Petro Žilėno 
žentas Petras Baltaduonis nuo Suginčių 
tarnavo įvairiuose Utenos baro Pasienio 
policijos rajonuose.  

Ginučiuose buvo įsikūrusi rajono 
sargybos viršininko būstinė, veikė pa-
sienio policijos sekimo punktas, čia gy-
veno daug pasienio policininkų šeimų. 

Užėjus rusams, daug Ginučių 
jaunimo kovojo partizanų gretose. Su 
sovietiniais okupantais partizanų gre-
tose kovojo apie dvidešimt Ginučių 
kaimo jaunuolių. Dalis jų žuvo, kiti ne-
išvengė sunkios politinio kalinio dalios.

Aidukas Jonas (Ežys), Guobis 
Alfonas, Ivanauskas Antanas, Ivanaus-
kas Fortunatas, Maciulevičius Adolfas, 
Paukštė Povilas (Gabrys, Lazda), Paukš-
tė Vytautas, Pumputis Vincas (Kuntaplis, Žilvytis), Pumputis Vytautas (Kurmis), 
Rūkas Kazys (Mertizanas), Tijūnėlis Antanas, Žilėnaitė Julė (Audra, Lietuvaitė), Žilėnas 
Antanas (Stuobrys), Žilėnas Bronius, Žilėnas Edvardas, Žilėnas Vincas (Zubrus).

Pasienio policininkas Mikas Rukas su žmona. 
Ginučiai, 19 8 m. Iš dukters Jadvygos Rukaitės 
asm. archyvo

Policininkas Anupras 
Žilėnas. Iš Baniutės 
Baravykienės (Žilėnaitės) 
asm. archyvo

Petras Žigas. 
Iš sūnaus Stasio 
Žigo asm. archyvo

Pasienio policininkas 
Mikas Paukštė. 
Joniškis, 19 8 m. 
Iš Gintauto Paukštės 
asm. archyvo
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Tuometinė šalies vyriausybė 1960 m. šiame krašte gimusio geografo prof. Čes-
lovo Kudabos rūpesčiu įsteigė Ignalinos kraštovaizdžio draustinį. steigimo tiks-
las – apsaugoti Baluõšo, Dri¹gių, Lūšiÿ, Asalnÿ, Ūkójo, Aµmajo ir kitų čia esančių 
ežerų miškingas ir kalvotas pakrantes, gyvūniją bei retųjų augalų augimvietes, 
suderinti ūkin  ir turistin  veiklą su gamtos apsaugos siekiais. Uždrausta keisti 
kraštovaizdį, naikinti augalų bendrijas, ganyti miške gyvulius, pradėti statybas 
nesuderinus su suinteresuotomis šalies organizacijomis. Stovyklauti, statyti auto-
mobilius, kurti laužus leista tik tam tikrose vietose. Vėliau 1974 m. buvo įsteigtas 
Aukštaitijos nacionalinis parkas. Ginučiai tapo Aukštaitijos nacionalinio parko 
lankytojų traukos centru.

Mes, Tauragnų vidurinės mokyk los mokiniai su turistų būrelio vadove (vėliau 
Tauragnų vidurinės mokyklos direktore) Stase Dicevičiūte vasaros atostogų metu 
vykdavome dviračiais į žygius ir aplankydavome žymias Aukštaitijos vietas. Šioje 
nuotraukoje įsiamžinome prie akmens, kuriame pažymėta, kad 1934 m. Lietuvos 
prezidentas Antanas Smetona ant Ginučių piliakalnio pasodino ąžuolą. Pasienio 
policininkai šalia Prezidento pasodinto ąžuolo pastatė paminklinį akmenį. Vėliau 
vietiniai kolaborantai šį akmenį su istoriniu užrašu išgriovė ir nuskandino ežere. 
Ginučių gyventojai su Vilniaus žygeivių klubo nariais 1989 m. išgriebė akmenį 
su istoriniu užrašu, užrito ir pastatė piliakalnio viršūnėje.

Ginučių kaimas malūno užtvankos dėka jau seniai turėjo elektrą. Vandens 
turbinos suko ne tik malimo akmenines girnas, pikliaus ir kruopų valcus, milo 
vėlimo agregatus, bet ir suko lentų ir guntų pjovimo agregatus, kurie buvo įrengti 
dešinėje Sravės upelio pusėje. Malūną kaimas, vėliau kolūkis naudojo iki visiško 
jo susidėvėjimo. 

Apie Ginučių malūną rašytinės ar kitokios dokumentinės informacijos beveik 
nėra. Visa malūno istorija grindžiama vietinių gyventojų prisiminimais. Malūno 

Tauragnų vidurinės mokyklos turistai ant Ginučių piliakalnio. Antra iš dešinės – mokyklos 
direktorė S. Dicevičiūtė, 1958 m. A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo
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tikslūs statybos metai nežinomi. Matyt, malūnui statyti vietą išžvalgė geri specia-
listai. Malūnui statyti vieta parinkta tinkama. Iš gretimai esančio Srovinãičio išteka 
sraunus Sravės upelis, kurį patvenkus vandens baseinas susiliejo su ežerėliu ir 
naujas vandens telkinys mažai užėmė kaimo dirbamos žemės ir ganyklų. Tokioje 
vietoje, kur upelio vandens pratekėjimas (debitas) didelis, niekada nei vasarą, 
nei žiemą nekilo grėsmė nutraukti malimą dėl vandens stokos. Nepertraukia-
mas malūno darbas – didelis pranašumas. Daug mūsų apylinkėje buvo vandens 
malūnų, kurie padirb  kelias dienas stodavo ir laukdavo, kol užtvankoje prisi-
kaups vandens. Ginučių malūno darbui niekada negrėsė sausra, kadangi Sravės 
upelis prateka pro du ežerus, upelio baseinas didelis ir vanduo sausros metu 
jame labai mažai nukrisdavo. Užtvankai vieta parinkta prieš Ginučių kaimą, kur 
upelio dešinėje pusėje auga didelis miškas, kitoje pusėje – kalvos su raistais 
ir pievomis. Užtvankos pylimas įrengtas iš smėlingo vandeniui nepralaidaus 
grunto. Medinis tiltas ir vandens nuopila įrengta ant medinių polinių pamatų. 
Pylimo ilgis siekia beveik 200 metrų, aukštis upelio vagoje iki 3,5 metro. Link 
kaimo buvo pylimo išplatinimas su bomu arkliams pririšti ir vežimams sustatyti. 
Malūno pamatams, kurie eina lygiagrečiai su upelio vaga, įrengti buvo sukalti 
mediniai poliai. Vėlesniais laikais statytam milo vėlyklos pastatui pamatai įrengti 
irgi iš medinių polių. 

Pasakojama, kad aplinkinių dvarų savininkus ir Linkmenų dvarininką Gim-
žauską seniai viliojo tinkama vieta malūnui statyti ant Sravės upelio aukščiau 

Ginučių malūnas. 19 0 m. A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo
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Ginučių kaimo, kur palei upės ir Srovinaičio krantus žemos vietos su krūmais 
ir pievomis link miškų. Dvarininką viliojo ir tai, kad Linkmenų ir artimesnėse 
Ginučiams apylinkėse nėra gero malūno su pikliumi bei valcais įvairių kruopų 
gamybai. Gimžauskas susitarė su turtingesniais ginutiškiais, pradėjo statyti malū-
ną ir vėliau malūno užtvanką. Užtvenkus Sravės upelį, pakilo vanduo upelyje ir 
pakėlė vandens lygį Srovinãityje. Pakil s vanduo užliejo pievas ir dalį dirbamos 
žemės. Drąsūs Ginučių kaimo vyrai nakčia prakasė šalia užtvankos griovį ir 
nuleido sukauptą vandenį. Dvarininkas Gimžauskas pasiskundė ir kitą rytą caro 
žandarai suėmė aktyviausiuosius ir išvežė į Utenos kalėjimą. Tris mėnesius truk s 
teismas Antaną Ruką, Mykolą Žilėną ir dar kelis drąsuolius išteisino ir dvari-
ninkui Gimžauskui priteisė kaimiečiams kompensuoti patirtą žalą, netekus pievų 
ir dalies dirbamos žemės, svarbiausia – už prarastas ganyklas, kurių dideliame 
Ginučių kaime trūko. Dvarininkas, stengdamasis išlaikyti malūną, kaimiečiams 
siūlė įvairius pasiūlymus. Gimžauskas su ginutiškiais galiausiai sutarė, kad kaimie-
čiams mals nemokamai ir kad po jo mirties malūnas atiteks kaimui. Su tokiomis 
sąlygomis kaimiečiai sutik  ir kaimas malė nemokamai. Po Gimžausko mirties 
kaimas, turėdamas pažadėtą teis , nutarė malūną nuomoti. Kaimo bendruomenė 
nuomojo malūną keliems nuomininkams. Nuomininkai privalėjo kaimui mokėti 
nuomą, suteikti papildomas ganyklas. Nuomininkas savo sąskaita remontuodavo 
malūną. Malūno nuomininkais kas 2–4 metus buvo Juodvalkis, Drunga, Gaižu-
tis, Dagys, Čerškus. Nuomininkų lėšomis buvo pakeistas medinis vandens ratas 
metaline turbina. Vėliau buvo įrengta antra turbina, kuri suko elektros genera-
torių, pjovė lentas ir guntus, pastatyta medinė milo vėlykla. Senas stogas buvo 
pakeistas skardiniu, kuris, įsiveisus grybui, saugojo malūno sienas nuo suirimo. 
Apie malūno statybą kaimiečiai mažai prisimena. Tai labai įdomu, kadangi nuo 
užtvankos pusės ir žemyn palei upelį pamatams sukalti mediniai poliai. Mediniai 
poliai pamatams tuo metu buvo įrengiami labai retai. Malūnas pastatytas ant 
lauko akmenų pamatų. Sienos – iš tašytų rąstų, vidaus pastato konstrukcijos – iš 
įvairaus profilio medienos, malimo mechanizmai, skriemuliai, kampiniai sukimosi 
perdavimo mechanizmai – irgi mediniai, mechanizmų dantračiai – mediniai. Malimo 
mechanizmas – vertikalus, dviejų aukštų, įrengtas ant antresolių. Pirmo aukšto 
patalpas sudarė  gyvenamoji, kur buvo malūno nuomininko ir atvažiavusiųjų į 
malūną poilsio ir nakvynės patalpos; ūkinėje patalpoje buvo priemenė, kamara 
ir krautuvėlė; gamybines patalpas sudarė nedidelis priestatas vandens turbinoms, 
kur besisukantis turbinos velenas per diržines pavaras sukimąsi perduoda pagrin-
diniame pastate įrengtam vertikaliam malimo mechanizmui. 

Malūno užtvanką ir vandens nuvedimo lataką 1937 m. vasarą vieningai 
suremontavo kaimiečiai. 

Malūną pradėjo remontuoti ir aptarnauti kaimiečiai. Keitė supuvusias sie-
nų dalis, langus. Supuvusių rąstų vietose įrengė karkasą. Geras skardinis stogas 
išgelbėjo statinį ir jame esančius malūno agregatus nuo visiško supuvimo. Po 
karo malūnu naudojosi kaimo ir kolūkio bendruomenė, kol jis visiškai susidėvėjo. 

Iš mano gimtojo Ignõtiškio kaimiečiai daugiau kaip trisdešimt kilometrų 
arkliais važiuodavo į Ginučius. Ginučių malūnas plačiai garsėjo aukštos kokybės 
pikliumi. Kaimo moterys taupydavo Velykoms ar Kalėdoms pyragams kepti Gi-
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nučių pikliuotus miltus. Skanią duoną kepdavo iš Ginučiuose „razavai“ sumaltų 
miltų. „Razavi“ ir pikliuoti miltai, kruopos savo kokybe garsėjo plačiai. 

Vandens malūnai susieti su gražia gamta – kalnais ir slėniais, vandens 
telkiniu, užtvanka ir svarbiausia – su krintančio vandens energija, kuri priverčia 
visus malūno „narelius“ judėti. Apie vandens malūnus yra sukurta žodinės tau-
tosakos  legendų, pasakų, padavimų. Malūnus savitai apibūdina liaudies patarlės 
ir priežodžiai, daug vaizdingų frazeologizmų. Nykstančius malūnus drobėse 
vaizduoja dailininkai. Ilgiems laikams prikeltą Ginučių malūną drobėse įamžino 
ginutiškis Petras Gaižutis. 

Nustojus malti, prie malūno kolūkis pastatė priestatą kino aparatinei. Malūno 
viduje gyvenamojoje patalpoje išmūrijo sienas ir įrengė kino sal . Tokia kino sale 
ginutiškiai naudojosi iki 1975 m.

Kolūkis pradėjo grūdus malti iš Rusijos atvežtais elektriniais malūnais, 
kuriuos įrengė šalia fermų ar grūdų sandėlių. Senasis Ginučių vandens malūnas 
nustojo malti. Visiems laikams nutilo didelių girnų sukimosi akmeninis gergžde-
sys ir malimo agregatų vibruojantis bildesys, dingo dulkių ir voratinklių rūkas, 
nutilo iš tolo girdimas malimo mechanizmų dusliai gilus vientisas ūžimas. Dabar 
Sravelės tėkmės neužstoja turbinų mentės, vandenėlis stipria srove nuo užtvan-
kos peršoka medin  nuožulą ir ramiai vingiuoja sena Sravės vaga. Vandens jėga 
nereikalinga. Nuo Ginučių malūno užtvankos krintančio vandens malonumais 
džiaugiasi poilsiautojai.

Palūšės turistinė bazės populiariausias vandens žygio maršrutas baigdavosi 
prie Ginučių malūno. Turistai pailsėj , kartais malūne pernakvoj , į turistin  baz  

Malūno užtvankos remontas, 19  m. A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo
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grįždavo automobiliais. Malūne sukraudavo valtis ir kitą vandens žygio inventorių. 
Palūšės turistinė bazė, susitarusi su kolūkiu, ilgai taip naudojosi irstančio malūno 
patalpomis. Vėliau susidėvėjusį, grybo sugraužtomis ir pūvančiomis sienomis ma-
lūną kolūkis pardavė Palūšės turistinei bazei. Turistinės bazės vadovai Boleslovas 
Jurgelėnas, vėliau Feliksas Sirevičius savo jėgomis aplopė malūną, tačiau ir toliau 
šis unikalus technikos paminklas nyko. Nyko pastatas, nyko jo malimo ir kiti 
mediniai technologiniai įrengimai. Turistinė bazė naudojosi ir tuščiomis priestato 
patalpomis. Turistinės bazės vadovai saugojo unikalius malūno technologinius 
įrengimus nuo sunykimo ir išgrobstymo. 

steigus nacionalinį parką, tais pačiais metais tuometinė respublikos vyriausybė 
patvirtino nacionalinio parko tvarkymo priemonių planą. Parko tvarkymo darbai 
pavesti Žemės ūkio, Melioracijos ir vandens ūkio, Miškų ūkio ir miško pramo-
nės ministerijoms bei kitoms žinyboms ir organizacijoms. Vyriausybė (Ministrų 
Taryba), gelbėdama nykstantį technikos paveldo paminklą, pavedė Respublikinei 
turizmo ir ekskursijų tarybai, kaip Ginučių malūno naudotojai, restauruoti malūną 
ir pritaikyti poilsio ir turizmo reikmėms. Tokiu pačiu patvarkymu buvo pavesta 
vienai Panevėžio gamyklai (malūno savininkei) suremontuoti šalia esantį Minčios 
malūną, turintį įdomią praeitį technikos istorijos paminklą.

Lietuvos respublikinė turizmo ir ekskursijų taryba, vykdydama tuometinės 
Vyriausybės nutarimą, kreipėsi į Paminklų konservavimo institutą dėl techninės 
dokumentacijos parengimo. Projektavimo užduotis, suderinta su suinteresuotomis 
institucijomis, buvo patvirtinta 1976 m. pradžioje. Ginučių malūno ir milo vėlyklos 
restauracijos, rekonstrukcijos ir pritaikymo projektavimo užduotyje numatyta pa-
rengti techninį darbo projektą, atlikus statinio fotofiksaciją, istorinius ir cheminius, 
geologinius, hidrologinius ir konstrukcinius tyrinėjimus.

Taip jau sutapo, kad ir man teko prisidėti prie mano protėvių, senelių ir 
tėvų pastatyto, naudoto malūno tolimesnio išsaugojimo, paliekant unikalų techni-
kos paveldo paminklą ateinančioms kartoms. Dirbau Respublikos turizmo tarybos 
kapitalinės statybos skyriaus vedėju ir teko rūpintis Ginučių malūno projektavimu, 
vėliau – ir rekonstrukcijos darbais. Projektavimo procesas vyko sklandžiai, kaip 
ir dabar, užtrukdavo tik formalus projekto derinimas su įvairiomis institucijomis. 
Projektavimo ir rekonstrukcijos eigą kuravo Gamtos komitetas (Aukštaitijos nacio-
nalinio parko „krikštatėvis“). Visus iškilusius klausimus spr sdavome su K stučiu 
Balevičiumi – aukštos kultūros, inteligentišku, taktišku komiteto tarnautoju.

Anais laikais buvo viskas planuojama iš anksto – vyko „planinis ūkis“. 
Statyboms planuodavo ir skirdavo kapitalinius įdėjimus, t. y. skirdavo lėšas, me-
džiagas, įrengimus ir paskirdavo rangovą arba skirdavo tik lėšas, o medžiagas, 
įrengimus ir rangovą reikėdavo susirasti pačiam užsakovui (vadinamasis statybos 
būdas – ūkio būdas). Malūno rekonstrukcijai skyrė tik lėšas, todėl vykdant ma-
lūno restauravimo darbus ūkio būdu reikėjo susirasti rangovą, aprūpinti statybą 
medžiagomis ir įrengimais bei vykdyti statybos technin  prižiūrą. Tuo metu kul-
tūros paveldo objektus rekonstravo specializuota įmonė prie Kultūros ministerijos 
Paminklų restauravimo valdyba (vėliau – Paminklų restauravimo trestas) ir turėjo 
Vilniuje, Trakuose, Kaune, Klaipėdoje ir Kėdainiuose restauracines dirbtuves, kurios 
pagal teritorinį pasiskirstymą vykdė paminklinių objektų rekonstrukciją (daugeliu 
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atvejų konservaciją – apsaugojimą nuo tolimesnio sunykimo). Tada rangovų pa-
rinkimui jokių konkursų neorganizuodavo, juos, kai statyba buvo vykdoma ūkio 
būdu, parinkdavo įvairiais būdais, kadangi visos statybinės organizacijos buvo 
labai apkrautos ir laisvų gamybinių pajėgumų neturėjo. Rangovus visokiais būdais, 
tiesioginiais ryšiais reikėjo įkalbėti imtis vieno ar kito objekto statybos, užtikrinant, 
kad medžiagos ir įrengimai bus pateikti laiku. Dėl Ginučių malūno rekonstrukcijos 
darbų daug derėjomės su Vilniaus restauracinėmis dirbtuvėmis. Atsakymą vilkino 
ir galiausiai atsisakė imtis malūno restauravimo darbų motyvuodami, kad objek-
tas toli ir kad reikia turėti dailidžių (medžio specialistų), kurių vilniškiai beveik 
neturėjo. Vilniškius atbaidė ir tai, kad išardžius malūno sienas, reikėjo išmontuoti 
ir atskiroje statybos aikštelėje saugiai susandėliuoti visus malūno įrenginius, o po 
to, restauravus malūno sienas, vėl juos sumontuoti. 

Vykstu į Trakų restauracines dirbtuves. Trakų restauratoriai priėmė projektin  
dokumentaciją, pažadėjo susipažinti ir pranešti apie galimyb  imtis restauravimo 
darbų. Nesulauk s informacijos, vykstu dar vienam pokalbiui. Supratau, kad tra-
kiškiai vietoje turi apimčių restauruodami Trakų pilį ir pusiasalio pilį. Juos baido 
tik didelis atstumas iki Ginučių malūno. Prikalbinu dirbtuvių viršininką K stutį 
Baravyką nuvykti į vietą ir apžiūrėti objektą. Nuvykstame ankstų pavasarį. Gamta 
atbudusi. Matau, kad K stutį sudomino malūno statinys, jo visa tvarkingai išlaikyta 
malimo įranga, jį, kaip technikos paveldo mėgėją ir saugotoją, suneramino, kad 
griūvančią malūno užtvanką ir pastatą būtina skubiai gelbėti, priešingu atveju 
sunyks ir ten laikomi visi malimo įrenginiai. Detaliai apžiūrėj  grybo pažeistus ir 
kiaurus malūno sienojus, pasigrožėj  Ginučių apylinkėmis, pakeliui tvirtai sutarė-
me nedelsiant pradėti rekonstrukcijos darbus. Vėliau aptarėme medienos tiekimo, 
rąstų paruošimo klausimus. 

Taigi prasidėjo Ginučių kaimo pasididžiavimo Ginučių malūno restauravimo 
ir rekonstrukcijos darbai.

K stutis Baravykas, aukštaitis iš Pasvalio, augo Vilniaus senamiestyje moky-
tojų šeimoje. Vanda ir Vaclovas Baravykai užaugino tris sūnus  Vytautą – fiziką, 
Gediminą – architektą, ilgametį Vilniaus miesto vyriausiąjį architektą, tuometinės 
Tarybų Sąjungos dailės akademijos narį korespondentą, ir K stutį – geologą, ne-
nuilstamą, fanatišką kultūros paveldo objektų restauratorių. K stutis Baravykas, 
tik gav s geologo diplomą, pasuko restauratoriaus keliu. Nuo vaikystės jį jaudino 
griūvantis senamiestis, architektūros paveldo pastatų žalojimas, jų pritaikymas ne 
pagal pastato funkcijas. Gerai pažino Vilniaus senamiestį. Lietuvos architektūros 
istorijos žinios rodė, kad architektūros istorija yra jo pagrindinė specialybė.

Malūno rekonstrukcijos darbams vadovavo jaunas inžinierius Valdas Saulis, 
vėliau – trakiškis Manigirdas Listopadskis. Nuo pirmųjų darbo dienų iki visiško 
darbų užbaigimo dirbo dailidė Petras Paužuolis, brigadininkas ir aukštos kategorijos 
dailidė Vincas Orintas. Pastoviai dirbo ir globojo trakiškius ginutiškiai Danutė ir 
Bronislovas Gaižučiai su sūnumi Algirdu. 

Išardžius malūno sienas, visi malimo technologiniai įrenginiai buvo išmon-
tuoti ir susandėliuoti atskiroje aikštelėje, dalis jų buvo pervežti į Palūšės turistinės 
bazės teritoriją. rengimai buvo tvarkingai saugojami laikinai įrengtuose sandėliuose. 
Malūno pirmo aukšto įrengimai, atlikus pirminį jų restauravimą, buvo vėl su-
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montuoti. Malūno seni suir  pamatai užbetonuoti, iki cokolio apmūryti skaldytais 
akmenimis. Akmenis skaldė Trakų restauratoriai. Akmenis statybininkai rinko iš 
laukų, daug akmenų talkomis vežė ir kaimo gyventojai. Apipjautą ir Trakų res-
tauracinių dirbtuvių lentpjūvėje paruoštą medieną mašinomis gabeno iki Ginučių. 
Statybininkams geranoriškai talkino kaimo gyventojai, kai reikėdavo iškrauti ir 
susandėliuoti rąstus, užkelti į paruoštą vietą sunkų agregatą. Kaimiečiai talkomis 
padėdavo sumontuoti sunkų įrenginį, kur negalima buvo panaudoti krano ar 
kito pakėlimo mechanizmo. Talkas organizuodavo ginutiškis Bronislovas Gaižutis.

Per trumpą laiką Trakų restauratoriai, perstat  sienas, uždeng  stogą gun-
tais, pagamin  ir sumontav  langus bei duris, restaurav  ir sumontav  malimo 
įrenginius, pakėlė Ginučių malūną naujam gyvenimui. Dabar jis gausiai lankomas 
turistų, prižiūri jį geras šeimininkas.

Ginučių kaimo pasididžiavimas, unikalus technikos paveldo objektas – Gi-
nučių malūnas – vėl atgavo savo pirmykštį vaizdą. Dabar ilgam jis stovi ramus. 
Tik Sravės be perstojo krintančio vandens šniokštimas primena praeityje vandens 
jėgos panaudojimą, mena senus malimo laikus ir Ginučiuose vykusį gyvenimą.

Besidarbuodamas Lietuvos turizmo ir ekskursijų taryboje, dėjau daug pastangų, 
kad Palūšės turistinė bazė atlaisvintų parapijos namus, kuriuose vietinių kolabo-
rantų padedama buvo įsirengusi valgyklą. Pastate buvo įrengtas maisto gamybos 
cechas, išplėsta valgykla, vakarinėje dalyje pristačius priestatą. Šalia bažnyčios 
buvo įrengtas šokių paviljonas, kuriame tranki muzika sklido nuo pusiaudienio. 
Valgyklos projektą parengė tuometinis „Kurortprojektas“. Statybą planine tvarka 
vykdė „Kurortstrojus“. Statybinės organizacijos vadovas – geras mano pažįstamas 
Algis Leščinskas. Trijų šimtų vietų valgykla su nauju maisto gamybos cechu, 
keliais barais ir kavine, sandėliais pradėjo veikti 1990 m. pradžioje.

Lietuvoje nėra gražesnių vietų kaip Ginučių apylinkės. Nuo piliakalnio 
matyti ežerų virtinė, paskendusi miškų žalumoje. Ladakalnio aukštumų keteros 
atveria nuostabiausius ežerų ir miškų vaizdus, susipynusius su Aukštaitijos kal-
vomis ir slėniais, padabintais gražių kaimų ir vienkiemių labirintais, išraižytais 
kelių ir vieškelių gijomis. 

Ginučių prisiminimus eilėmis apdainuoja ginutiškės Baniutė Žilėnaitė (Ba-
ravykienė), Danutė Rukaitė (Gaižutienė). Leonas Šidla būdinga aukštaičių tarme 
eiliuotame pasakojime „Kalnėnai“ perteikia Ginučių apylinkių kaimo žmonių 
gyvenimą, Tėviškės istoriją, gamtos grožį. 

Taigi, mūs protėviai, mūs bočiai
Priešų turėjo sočiai.
Jie liejo kraują savo
Ir be perstojo kariavo
Su kryžiuočiais, su totoriais,
Su lenkais ir su maskoliais.

* * *
Po suiručių, po karų, marų,
Po padalijimo carų,



612

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Kurie šią šalį mūs ištiko,
Krašte Kalnėnų Lietuvos
Vos trečdalis gyvų išliko.

* * *
Ginutiškius gelbėja nuo bado
Ne Dievas, rusas, ne galiūnas,
Tik šis ginutiškių malūnas.

Gimtuosius Ginučius drobėse įamžino Danutė Gaižutienė ir Petras Gaižutis. 

Rukelių vienkiemis. 
A. Žilėno nuotraukos 
iš asm. archyvo
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Ginučiuose, 1923 m. surašymo duomenimis, gyveno 225 gyventojai. Kaime 
dominuoja Rukų, Guobių, Žilėnų pavardės. 1942 m. surašymo duomenimis, Gi-
nučiuose buvo 43 sodybos, iš jų – 9 su Žilėno pavarde. Šiuo metu gyvena dvi 
Žilėnų šeimos. 

Rukai, Žilėnai, Gaižučiai ir daugelis kitų ginutiškių turėjo pravardes. Gai-
žučius, kad išskirtų iš kitų bendrapavardžių, vadindavo Kasekiuku, Čebatu, Gai-
žučiuku, Motkiu. Rukus – Mikadamu, Zapu, Čiuku, Kuzma, Gabriuku, Ragutanu, 
Rukelioku. Žilėnus – Žilaniuku, Bobu, Kuzoku, Šabonu, Kiškiu, Gerve, Korinu, 
Adasiu. Brukštų – Jaura. (Brukštus iš Papiliakalnės – Taparu, Verma, Navininiu, 
Latviu, Kopkiu.) Blažį – Lauru. Žygą – Makaru.

Rytiniame Sravinaičio krante, apgaubtas šimtamečio pušyno, įsikūr s Rukelių 
vienkiemis. Vienkiemio pavadinimas Rukeliai lik s nuo pirmojo gyventojo Ruko 
pavardės. Dabar vienkiemis priskirtas Ginučiams, tačiau minimas Rukeliais ir Si-
moniškiu (antruoju). Dabar gražią Mykolo Ruko sodybą prižiūri anūkas Žydrūnas. 

Spaudos draudimo metais Ginučiuose veikė slapta lietuviška mokykla. Kaimas 
samdydavo mokytojus, daug žiemų samdomomis mokytojomis dirbo Balčiūnienė, 
Vaickutė. Nuolat veikianti lietuviška mokykla įkurta 1920 m. Mokytojavo Bronė 
Sultikaitė, Karolis Ruzgys. Nuo 1927 m. dirbo Antanas Biliūnas – anykštėnas, 
rašytojo Jono Biliūno sūnėnas. A. Biliūno tėvas Mykolas buvo vyriausias Juozo 
ir Zuzanos (Gražytės) Biliūnų sūnus, Jonas jų šeimoje buvo jauniausias. A. Biliū-
nas baig s gimnaziją mokėsi Marijampolės mokytojų kursuose ir buvo paskirtas 
Ginučių pradinės mokyklos vedėju. Su Antanu Biliūnu, jaunu Ginučių pradinės 
mokyklos vedėju, kunigas J. Breiva artimai draugavo nuo pirmųjų mokytojavimo 
dienų. Kunigo Juozo Breivos iniciatyva jis ilgam persikėlė dirbti į Kirdeikiùs. 
Ved s su šeima gyveno Kirde¤kiuose. 

Kirde¤kiuose nuo 1930 m. mokslo metų pradžios mokykla persikėlė į naujas, 
tam tikslui statytas, patalpas. Mokytojai Kunigunda ir Antanas Biliūnai Kirdei-
kiuose dirbo iki 1941 m. pabaigos. 

Tėvą prisimena sūnus Algimantas, gyvenantis Kaune  

„Gyvendamas ir dirbdamas Kirdeikiuose, Antanas Biliūnas aktyviai įsijungė į aulių 
sąjungos veiklą. Kurį laiką buvo vietinio būrio valdyboje ir pirmininku. Bendravo su 
kunigu Juozu Breiva, su pasienio policijos rajono viršininku, su artimesniųjų mokyklų 
mokytojais. Nuo 19  m. įsijungė į Vilniui vaduoti sąjungos veiklą. Pirmosiomis karo 
dienomis į Kirdeikius atvyko buv s Lietuvos kariuomenės leitenantas Kazys Gaižutis ir 
pradėjo apylinkės šaulius telkti tvarkai palaikyti ir pasipriešinti besitraukiančios sovietų 
kariuomenės veiksmams prieš vietinius gyventojus. K. Gaižučio nusiteikimas galutinai 
sutvirtino A. Biliūno pasiryžimą aktyviai įsijungti į organizuojamo sukilėlių būrio veiklą. 
Kirdeikių apylinkėse įvyko keletas susišaudymų tarp sukilėlių ir besitraukiančios sovietų 
kariuomenės. Vieno susišaudymo metu buvo sužeistas būrio vadas K. Gaižutis. Vežant į 
ligonin  storai šieno prikrautame vežime, jie trumpai buvo apsistoj  Kirdeikių mokyklos 
bute, kuriame mes gyvenome. Pasitraukus K. Gaižučiui, būriui vadovavo A. Biliūnas. 
Atvykus Jonui Gimžauskui ir tapus partizanų vadu, A. Biliūnas buvo paskirtas štabo 
viršininku. Vokiečiai 19 1 m. rugpjūtyje būrį paleido ir nurodė priduoti ginklus. A. Bi-
liūnas ir J. Gimžauskas pridavė tik nedidel  jų dalį, kitus dėl viso ko paslėpė Ripaičių 
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kaime. Vėliau K. Gaižutis buvo venčionių burmistru. J. Gimžausko 19  m. rudenį 
sutelkti partizanai apsiginklavo tais Ripaičiuose paslėptais ginklais priešintis antrajai sovietų 
okupacijai. A. Biliūnas buvo besitraukiantis į Vakarus, tačiau dar Žemaitijoje vokiečių 
buvo sulaikytas ir nuvarytas kasti apkasų. Vėliau buvo išvežtas į Vokietiją ir nusiųstas į 
darbo komandą netoli Eilenburgo. 19 5 m. balandyje pateko amerikiečių, vėliau prancūzų 
nelaisvėn. amburge 19 5 m. rugpjūčio pradžioje buvo perduotas rusų kariuomenės ži-
nion. Rusai, per kelis punktus „perfiltrav ”, išvežė į Uchtos pataisos darbų lagerį ir tik 
iš ten 19  m. lapkričio 11 d. grįžo į Lietuvą. Lietuvoje „filtracija“ nesibaigė. Mokytojui 

Mokytoja uzana 
Stakauskienė su 
mokiniais. Mokykla 
Guobio namuose. 
Iš D. ir B. Gaižučių 
asm. archyvo

Mokytojas Stalauskas su mokiniais. Mokykla Aiduko namuose. Iš J. Rukaitės asm. archyvo
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Mokytoja Janina 
Bivainienė su 
mokiniais. Mokykla 
Ruko namuose. 
Iš G. Žilėnaitės asm. 
archyvo

A. Biliūnui 19 1 m. rugsėjo pirmoji jo gyvenime buvo paskutinė. A. Biliūną 19 1 m. 
saugumas areštuoja. Teismas skiria šešerių metų bausm . Iki 19  m. lapkričio vidurio 
kalėjo Mordovijos kalėjimuose. Grįžo iš įkalinimo būdamas II grupės invalidu. Gyveno 
Utenoje. Mirė A. Biliūnas 1982 m. rugpjūčio 12 d., nesulauk s Lietuvos Laisvės, dėl 
kurios kovojo ir kentėjo, nors Lietuvos Laisvės Žiburys jau buvo čia pat.“ 

Vėliau Ginučiuose dirbo mokyto-
jai Teklė Šemklienė, Vlada Balčiūnaitė. 
Mokykloje nuo jos įsteigimo dirbo vie-
nas mokytojas, nors kai kuriais mokslo 
metais visose klasėse mokėsi iki pen-
kiasdešimties vaikų. 

Nuo 1940 m. mokykloje dirbo 
Kazys Šalna iš Antåliedės kaimo. K. Šal-
na, pabėg s iš lenkų okupuoto krašto, 
1931–1940 m. dirbo policijos vachmistru 
Užpåliuose ir Leli¿nų valsčiaus polici-
jos viršininku. Baigus pedagogikos ir 
metodikų vasaros kursus prie Kauno 
mokytojų seminarijos, jam buvo su-
teikta jaunesniojo mokytojo kvalifika-
cija. Netrukus mokytoją K. Šalną rusai 
areštavo ir „trijulė“ nuteisė dešimčiai 
metų nelaisvės. Šeimą ištrėmė. Su šeima 
grįžo į Lietuvą 1956 m. vasarą. 

Mokykla ilgus metus buvo įsi-
kūrusi Miko Ruko (Jadvygos Rukaitės) 
namuose, keletą metų, kai mokinių 
buvo daug, pamokos vyko Aidukų, Gai-
žučių ir Svirbutavičių namuose. Trum-

Mokytoja Vanda Skersinytė su mokiniais. 
Mokykla Svirbutavičiaus namuose. Iš E. Žilėno 
asm. archyvo
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Mokytoja Jadvyga Pumputienė Kindurytė su mokiniais. Mokykla Ruko namuose. 
Iš E. Žilėnaitės asm. archyvo

pai mokykla veikė Vinco Žilėno tėvų 
namuose. Nuo 1940 m. mokykla veikė 
Butavičiaus dideliame, erdviame name. 
Vėliau kolūkis pastatė didel  mokyklą 
su butais mokytojams. Mokykloje dirbo 
mokytojai Veronika Kardelytė, Zuzana 
Stakauskienė, Jadvyga Kindurytė-Pum-
putienė, Janina Bivainienė. 

Vyresnieji ginutiškiai prisimena 
čia dirbusius mokytojus  baltakas , ti-
krą lietuvait  Balčiūnait , Liepinyt , 
Raudonyt , Šimelien , Kaušylą, Krinic-
ką, Šalną. Mokytojai dažnai keisdavosi. 

Mokykloje beveik vienuolika 
metų dirbo mokytojas Vytautas Čer-
niauskas. 

Mokytojui Vytautui Černiauskui 
teko palikti Ginučius, neliko mokinių, 
mokyklą uždarė. 

Ginučiuose teliko 44 gyventojai.
Lenkams okupavus Vilniaus 

kraštą, iš Linkmenų į Lietuvos pus  
buvo perkeliamos visos valstybinės 

Mokytojas Vytautas erniauskas su mokiniais prie 
naujos mokyklos. Iš E. Brukštienės asm. archyvo
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įmonės. Šiam kraštui didžiausias įvykis buvo naujos Kirdeikių parapijos įsteigimas, 
naujos bažnyčios statyba Kirdeikiuose. Parapijos kleboną ir bažnyčios statytoją 
kunigą Juozą Breivą čia žino kiekvienas.

Kunigo J. Breivos šviesus atminimas giliai saugomas šių apylinkių gyven-
tojų širdyse. 

Kunigas Juozas Breiva gimė 1891 m. vasario 16 d. Natíškių kaime, Vabalni¹ko 
valsčiuje, Biržų apskrityje. Tėvai buvo šviesūs valstiečiai, trokštantys gėrio, žinių. 
Siekimas gėrio, dorovės, žinių ir būti laisviems persidavė jų vaikams. Juozapato 
ir Veronikos Breivų šeimoje augo trys sūnūs ir trys dukterys  Skolastika (Skolė), 
Salomėja, Jonas, Juozas, Jurgis, Ona. Anksti mirė tėvas Juozapatas. Veronika liko 
vyro ūkyje viena su mažamečiais vaikais. Juozuką, kuriam po tėvo mirties tebuvo 
aštuoneri, pasiėmė auklėti dėdė (motinos brolis) kunigas Juozas Šimavičius. Juozas, 
gerai išmok s skaityti ir rašyti pas vyriausiąją sesut  Skolastiką, kuri iki 1914 m. 
Breivų namuose daraktoriavo – mokė aplinkinių kaimų vaikus skaityti ir rašyti 
lietuviškai, nuo 1899 m. gyveno pas dėd  kunigą Juozą Šimavičių Slabodkoje. 
Mokėsi pradinėje mokykloje. J. Breiva Slabodkoje 1902 m. baigė pradin  mokyklą 
ir tais pačiais metais įstojo į realin  mokyklą Mintaujojê. Mintaujoje baig s tris 
klases, persikėlė į Panevėžio realin  gimnaziją. Panevėžyje dėl politinių aplinkybių 
baigė tik ketvirtą klas  (jis pats rašo  „Dėl politinių sumetimų apleidau mokyklą“). 

Po baudžiavos panaikinimo Lietuvoje pradėjo kilti naujoji inteligentija, kuri 
aktyviai pradėjo žadinti lietuvių tautą – siekiui Laisvės, siekiui Nepriklausomybės. 
Lietuvos naujoji inteligentija, skelbdama, kad mokslas skleidžia gėrį ir teisingumą, 
siekė ir skatino lietuvių tautą šviesti ir mokyti. Lietuvių inteligentija pirmenyb  
teikė kultūros interesams, ypač tautos dvasios žadinimui. Pagrindine ir vienintele 
išeitimi savo tautai jie laikė mokslą. Kaimo žmonėms dvasininkija tautinio pakili-
mo, krašto švietimo ir kultūrinimo procese buvo didžiausias autoritetas. J. Breiva, 
siekdamas mokslo ir turėdamas pašaukimą kunigystei bei turėdamas troškimą 
padėti atgimstančiai ir kylančiai Lietuvai, nutarė mokytis kunigų seminarijoje. 

Nuo 1906 iki 1908 m., jau kaip Vilniaus kunigų seminarijos kandidatas, slap-
tame bendrabutyje Vitebsko gatvėje Vilniuje mokėsi privačiai. Dėdė kunigas Juozas 
Šimavičius nesiuntė sūnėno J. Breivos į Kauno, bet į Vilniaus kunigų seminariją, 
kad atvėsintų jo lietuvyb , įdiegtą nuo vaikystės sesutės Skolės – „daraktorės“. 
J. Breiva 1909 m. įstojo į Vilniaus dvasin  kunigų seminariją. Sėkmingai baigė 
kunigų seminariją ir didesniuosius šventinimus priėmė  subdiakonatą 1913 m. 
gegužės 23 d., diakonatą – 1913 m. gegužės 26 d., kunigystės šventinimus gavo 
1913 m. spalio 11 d. Kunigystės šventinimus priėmė iš vyskupo Jano Ciepliako. 
Vilniaus dvasinėje kunigų seminarijoje J. Breiva savo lietuvišką nusistatymą išlai-
kė. Seminarijoje su kitais būsimais kunigais – Pranu Bieliausku, Kristupu Čibiru, 
Andriumi Cikota, Guljamu Gudjurgiu, Aleksandru Mikaila, Stanislovu Smolinskiu, 
Vytautu Zilniu – slapčia platino lietuviškas knygas ir lietuvišką spaudą. Palai-
kė ryšius su Vilniaus inteligentija, su kunigais Juozu Bakšiu, Petru Kraujeliu, 
ilgamečiais „Aušros“ redaktoriais, Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonu Juozapu 
Kukta, kunigais Vladu Jezukevičiumi, Leonu Petkeliu, Aloyzu Elertu. Susipažino 
ir vėliau bendravo su „Vilties“ redaktoriumi Pranu Dovydaičiu. Palaikė ryšius 
su Lietuvių katalikų blaivybės draugija, mokytojų sąjunga, religinėmis brolijomis, 
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Lietuvių mokslo draugija, lietuviškų leidinių Vilniuje leidėja Marija Šlapeliene, 
Vilniaus lietuvių kultūros draugija. Seminarijoje susipažino su ją aptarnaujančiais 
lietuviais, kurie klierikams iš miesto atnešdavo lietuviškų leidinių ir knygų. pač 
daug lietuviškų knygų, lietuviškų laikraščių ir žurnalų parūpindavo skalbėjomis 
dirbusios Petronėlė ir Uršulė Kisielytės ir kitos lietuvaitės. Su Antanina Kisielyte 
kunigas J. Breiva susipažino dirbdamas Linkmenyse. Pal¿šėje Antanina gyveno iki 
1923 m. Rengė lietuviškus vakarus Palūšėje, Méironyse, Antagarėje. Su lietuviškais 
vaidinimais pasiekdavo ir Švenčiónis.

Žemėje visos tautos turi nenuginčijamą teis  garbinti Dievą ir klausytis 
Dievo mokymo savo gimtąja kalba. Vilniaus kunigų seminarijos klierikas ir jaunas 
kunigas J. Breiva Vilnijos krašte rado kitaip. Be ilgo rusinimo, lietuviams Vilni-
jos krašte teko patirti lenkų kryptingą, veikusį per bažnyčias krašto lenkinimą. 
Vilniaus vyskupijos principai buvo tokie  katalikų tikėjimas – lenkų tikėjimas, 
lietuvių kalba – pagonių kalba, jos Dievas nesupranta. 

Išvykdamas į paskyrimą jaunas kunigas žinojo, kad Vilnijos krašte kovoti 
už lietuvyb  ir lietuvių kalbos vartojimą bažnyčiose bus sunku.

Pirmoji jauno kunigo J. Breivos kunigystės vieta buvo Rodūnia, kurioje nuo 
1913 m. spalio 29 d. iki 1914 m. lapkričio 19 d. dirbo parapijos vikaru. Kunigas 
J. Breiva vyko į Rodūnią tvirtai pasiryž s siekti, kad čia gyvenantys lietuviai galėtų 
melstis lietuviškai, skatinti ir kelti lietuvyb , padėti jiems nusikratyti polonizavimo 
ir ilgo rusinimo pasekmių. Rodūnios parapijiečiai tuo metu garsėjo kovomis už 
lietuvių kalbos vartojimą bažnyčioje. Rodūnios klebonu tuomet buvo iš Merkinės 
kil s, bet aršus lenkininkas kunigas Viktoras Kochanskis. Jaunas kunigas J. Breiva 
Rodūnios parapijoje gilino parapijiečių tautin  savimon , su užsidegimu kėlė lie-
tuvyb  ir turėjo pasisekimo  lietuviškai katekizuojamų vaikų skaičių nuo 20 pakėlė 
iki 120, dovanojo lietuviškas maldaknyges, sukūrė vaikų ir suaugusiųjų chorus 
ir jiems vadovavo, įtaisė lietuviškų spalvų ir su lietuviškais užrašais bažnytines 
vėliavas. Aktyviai reiškėsi katalikiškoje švietėjų spaudoje.

J. Breiva dvasinei vyresnybei buvo pastoviai skundžiamas ir Vilniaus vys-
kupijos valdytojas Kazimieras Michalkevičius jauną kunigą iš Rodūnios iškėlė. 

Nuo 1914 m. lapkričio 19 d. iki 1915 m. gegužės 22 d. ėjo Molėtų parapijos 
vikaro pareigas. Po pusės metų iš Molėtų iškeltas į Daugus.

Dauguose nuo 1915 m. gegužės 22 d. iki 1919 m. birželio 19 d. dirbo pa-
rapijos vikaru. Dauguose vokiečių okupacijos metais įsteigė per 20 mokyklų ir 
rengė joms „daraktorius“. Lėšas tam reikalui J. Breiva kaupė įvairiais būdais, net 
iš nuošimčių gabendamas visam dekanatui knygas, rėmė parapijiečiai ir koopera-
tyvas „Vienybė“. J. Breivos bendradarbiai Dauguose buvo klebonas kunigas Vladas 
Mironas ir kunigas Jonas Lapėnas. Dirbdamas Dauguose su kunigu V. Mironu, 
J. Breiva susipažino su iškiliais Lietuvos inteligentais, politikais, meno ir kultūros 
darbuotojais. Dažnai į Daugus pas V. Mironą atvykdavo jo bičiulis nuo Mintau-
jos gimnazijoje mokymosi laikų Antanas Smetona. Lankydavosi visuomenės ir 
kultūros veikėjai  Donatas Malinauskas, Pranas Dovydaitis, Justinas Vienožinskis, 
Antanas Žmuidzinavičius, pasižymėj  kunigai Alfonsas Petrulis, Juozas Bakšys, 
Pranas Bieliauskas, Teodoras Brazys, Kristupas Čibiras, Jonas Kunigėlis, Juozapas 
Kukta, Kazimieras Šaulys. 
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 1919 m. rugpjūčio 15 d. Vilniaus vyskupas Jurgis Matulevičius J. Breivą 
paskyrė Linkmenų (Švenčionių apskr.) klebonu. Kunigas J. Breiva 1919 m. rugpjū-
čio 15 d. paliko Daugus ir ten nuostabius žmones, paliko tikrąjį savo mokytoją 
kunigą V. Mironą – vėliau tapusį lietuvybės šaukliu ir valstybės kūrėju. 

Vykdamas į naujo paskyrimo vietą, kunigas J. Breiva žinojo tik ką įvykusius 
lenkų išpuolius, mąstė apie ten, „Lietuvos pakraštyje“, gyvenančius žmones, kūrė 
planus, kaip padėti keltis ir stiprėti Lietuvai. Vyko su dideliu pasididžiavimu ir 
begaliniu džiaugsmu, lydimas naujų sumanymų greičiau išvysti to atokaus Lietuvos 
krašto žmones, kurie kartu su visa lietuvių Tauta ryžtingai siekė Nepriklauso-
mybės. Dabar čia, Linkmenyse, kartu su nenuilstamais Rytų Lietuvos žmonėmis 
pasiryž s stiprinti Lietuvos valstyb , kurti jai materialias ir dvasines vertybes. 
Lenkijai okupavus Rytų Lietuvą, prasidėjo neregėtai žiaurus lietuvių nutautinimas. 
Rytų Lietuvai dabar dar atkakliau teko kovoti už lietuvyb , už lietuvišką žodį, 
spaudą, švietimą, mokyklas. Šiame krašte lietuvybės išsaugojimas ir jos gaivini-
mas buvo ryškus dar Lietuvai esant carinės Rusijos imperijos sudėtyje. Lietuvoje 
po spaudos atgavimo pradėjo kurtis draugijos, kurių pagrindinis tikslas buvo 
šviesti Lietuvos liaudį. Tam buvo steigiamos mokyklos, skaityklos, vaikų darže-
liai, skyriai. 1912 m. buvo įsteigta Lietuvių blaivybės draugija, 1913 m. įsteigtos 
Vilniaus ir Švenčionių „Ryto“ švietimo draugijos, 1914 m. Lietuvių labdarybės 
draugija, 1925 m. – Šv. Kazimiero draugija, Lietuvių studentų sąjunga ir Lietuvių 
mokytojų sąjunga, 

1927 m. „Kultūros“ švietimo draugija. „Ryto“ draugija rūpinosi lietuviškų 
mokyklų steigimu bei veikiančių mokyklų šelpimu šiame krašte. Buvo įkurti 
Švenčionių „Ryto“ draugijos Kaltanėnų, Palūšės, Vaišniūnų skyriai, kurie turėjo 
knygynėlius ir skaityklas. 

Lenkai lietuvių lenkinimui panaudojo visas savo valdžios institucijas – mo-
kyklas, bažnyčią, spaudą, šnipus, net ir jėgos struktūras. Buvo panaikintos visos 
po Pirmojo pasaulinio karo įsteigtos lietuviškos mokyklos ir skaityklos. Mūsų 
krašte liko tik Švenčionių „Ryto“ lietuviška gimnazija. Kunigų, mokytojų pastangų 
dėka šiame lenkinamame krašte dar gyva, nepalaužta lietuvybė. Sutelk  jėgas visi 
tautiškai nusiteik  lietuviai stoja į kovą su lenkinimo apraiškomis okupuotame 
Rytų Lietuvos krašte. Linkmenys tapo lietuviškos spaudos iš nepriklausomos Lie-
tuvos į okupuotą Vilniaus kraštą gabenimo centru. Spauda link Linkmenų buvo 
gabenama laiveliais. Ežere, kur lenkams buvo sunku kontroliuoti sienos ruožus, 
nužymėtus plūduriuojančiomis šluotomis, sutartu laiku atplaukdavo valtys. Taip 
iš Lietuvos perduoti lietuviški laikraščiai, žurnalai ir lietuviškos knygos patekdavo 
ir paplisdavo plačiai po okupuoto Švenčionių krašto artimiausias apylinkes.

Birutė Verkelytė, Antaninos Kisielytės-Verkelienės (iš Palūšės) dukra, prisi-
mena, kaip Vilniaus gimnazistai ir lenkiškojo Vilniaus Stepono Batoro universiteto 
studentai vykdavo į okupuotą rytin  Lietuvą ir gabendavo lietuvišką spaudą. 

„Per kaimus jaunimas eidavo vasarą, po egzaminų. Birželio pabaigoje jaunimas keliaudavo 
ne dėl sav s, bet kad žmonės būtų laukuose ir nereikėtų ieškoti gryčiose. Eidavom kaimo 
keliais ir dainuodavom lietuviškas žygio dainas. Žmonės bėga iš laukų džiaugdamie-
si  „Vėl vaikeliai, tikėjomės, gal jau tikrai Lietuvos kareivėliai.“ Vyskupas Romualdas 
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Jalbžykovskis buvo uždraud s lietuviškas 
maldaknyges, tauta juk pamaldi, vadinasi, 
meldžiasi iš lenkiškų. Iš Lietuvos ūkininkai 
maldaknyges per sieną persiveždavo šieno 
vežimuose ar bulvių maišuose. Pavyzdžiui, 
Meironyse kaimas buvo lenkų pusėje, o 
laukai – Lietuvoje. Sekmadieniais mes visi 
eidavome į bažnyčią, būtinai su tautiniais 
rūbais, prisikraudavome pilnas rankoves 
lietuviškų maldaknygių ir išdalindavome 
žmonėms. Pagauna – nusikaltimas. Vež-
davome maldaknyges iš kaimo į kaimą. 
Suplanuodavom maršrutą ir su pasamdytu 
vežimu judėdavom per kaimus. Nakvynes 
visada rengdavom arti bažnyčios. Vaikams 
veždavom iš Lietuvos nupirktų vaikiškų 
knygelių ir saldainių. Rengdavom vaikams 
žaidimus, deklamuodavom eilėraščius, ei-
davom ratelius – vis lietuviškus. Išeidami, 
rytojaus dieną, prašydavom vaikus pakar-
toti, ką išmoko.

Kiekvieną vasarą apie trisdešimt 
žmonių su dainomis eidavom vienais metais 
į Gerv čius, kitais į Tver čiaus-Ad tiškio, 
trečiais į Peles s kraštą. Dar kiti užsiim-
davo švietimo reikalais  vežiojo lietuvišką 
spaudą, knygas, žurnalus ir įvairią prenumeratą. Buvome savo laikų knygnešiais.“

Kunigas J. Breiva buvo sau ištikimas ir darbavosi su lietuviais ir Lietuvos 
naudai. Kunigo veiksmus sekė lenkų šnipai. Nors Linkmenyse buvo griežtas karinis 
lenkų režimas, daug lenkų legionų, daug viešos ir slaptos lenkų policijos, kuni-
gas J. Breiva vėl steigė lietuvių mokyklas, statė parapijos sal , rengė vaidinimus, 
iškilmes, šventes, kvietėsi iš visur daug lietuvių svečių.

Švenčionių krašto patriotų, šviesuolių, mokytojų dėka ir dabar jaučiami 
priešinimosi lenkinimui rezultatai. Atokiausiuose kaimeliuose visada buvo girdėti 
lietuviška šnekta ir lietuviškos dainos. Rytų aukštaičių dainos, padavimai, senoji 
aukštaitiška šneka, kaip didžiausia mūsų krašto praeities vertybė, čia surinkta ir 
sukaupta ateinančioms kartoms. Puoselėdami mūsų krašte lietuvyb , žadindami 
tautiškumą, nešdami žmonėms mokslą ir kultūrą, kovodami prieš lenkinimą didelį 
pėdsaką paliko šiame krašte dirb  ir iš šio krašto kil  kunigai.

Švenčionių krašto šviesuoliams, mokytojams, patriotams, kurie nuo knygnešių 
eros ir daraktorystės laikų iki praeito šimtmečio vidurio žadino, stiprino, neleido 
atėjūnams išstumti lietuviškos kalbos – Amžina Jiems Garbė. 

Linkmenys nuo 1920 m. spalio mėnesio liko lenkų pusėje. Tik kunigo 
J. Breivos sumanumo ir jo kontakto su lietuvių partizanais dėka demarkacinė 

Kunigas Juozas Breiva. Linkmenys, 1925 m. 
A. Žilėno nuotr. asm. archyvo
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linija perėjo palei patį miestelį, net keletą kilometrų toliau į vakarus. Lenkų pu-
sėje pasilik s J. Breiva steigė lietuviškas mokyklas, statė parapijos sal , sąmonino 
žmones žodžiu ir spauda. Bet vengdamas būti suimtas ir lenkų nuteistas, 1925 m. 
spalio 20-osios naktį paliko Linkmenis ir iš šioje pusėje likusios savo parapijos 
dalies įkūrė naują Kirdeikių parapiją, pastat s bažnyčią ir kunigo Silvestro Gim-
žausko vardo parapijos sal . Palaikė ryšius su likusiais savo parapijiečiais ir su 
visais Švenčionių apskrities lietuviais. Lenkų pavergtoje Lietuvos dalyje toliau 
varė dvasiškąjį, patriotinį ir kultūrinį darbą.

Kunigo J. Breivos tautinė veikla ir siekis padėti pavergtam kraštui erzino 
okupantus. Jo veikla per agentų ir šnipų tinklą buvo stebima. Švenčionių apskri-
ties saugumo policijos komendantas Komarovskis nuo pirmųjų kunigo J. Breivos 
atvykimo į Linkmenis dienų akylai sekė kunigo veiklą. Sekė ir rinko duomenis 
byloms apie lietuviškų patriotinių organizacijų, o ypač Šaulių sąjungos veiklą. 
Švenčionių apskrities saugumo policijos komendantas Komarovskis iš savo agentų 
tinklo turėjo surink s daug žinių apie kunigo J. Breivos veiklą ir ruošėsi jį areš-
tuoti. Savi patarė ir padėjo kunigui patriotui J. Breivai pasitraukti į neokupuotą 
Lietuvą. J. Breiva šiuo sunkiu momentu nusprendė trauktis nuo lenkų persekiojimo, 
persikelti į laisvą Lietuvą ir įsikurdinti Kirdeikių kaime. Kirdeikių kaimo žmonės, 
neturėdami savosios lietuviškos bažnyčios, entuziastingai rėm  ir padėj  lietuvyb  
ginančiam ir už ją kovojančiam kunigui J. Breivai, jau buvo paruoš  laikinus 
maldos namus ir kleboniją. Kirdeikių ir aplinkinių kaimų tikintieji buvo ryžtingai 
nusiteik  padėti ir visomis išgalėmis remti naujos Kirdeikių bažnyčios statybą.

Birutė Verkelytė-Fedaravičienė (Kisielių iš Palūšės anūkė), žymi Lietuvos 
visuomenės veikėja, lietuvybės Pietryčių Lietuvoje puoselėtoja, pasakodama apie 
kunigą J. Breivą, jam skirtas Dievo dovanas ir jo pasirinktą gyvenimo kelią, kelis 
kartus pažymėjo jo diplomatinius sugebėjimus, net ir gebėjimą diplomatiškai bend-
rauti su savo ir Tautos priešu. Lankantis pas gerbiamą Birut  (2015 m. gegužės 
30 d.) Kaune, ji apie patriotą ir diplomatą kunigą J. Breivą pasakojo  

„Kai lenkai galutinai nutarė suimti kunigą Juozą Breivą, tai niekas net ir niekur neužsi-
mena, kad lenkų aukštas karininkas išvakarėse atskubėjo pas kunigą į kleboniją ir patarė 
šią naktį dingti iš čia, nes rytoj prieš mišias atvyks policija areštuoti. Taigi, dėka jo 
diplomatiškumo net ir priešai apie jam gresiantį pavojų praneša ir įspėja, pataria bėgti.“

Patriotiškai nusiteik  parapijiečiai jam padėjo pabėgti į Kirdeikius ir taip 
išvengti ilgų kalėjimo metų.

Kunigas J. Breiva dar dirbdamas Linkmenyse buvo tvirtai pasiryž s neišvykti 
iš šio krašto, kurtis ir statyti bažnyčią Kirdeikiuose. Jo sumanymą su pakilimu 
palaikė ir rėmė neokupuotos Lietuvos, o ypač džiaugėsi ir aukojo, didžiuodamiesi, 
kad jų mylimas kunigas neišvyksta ir nepasitraukia toliau nuo lenkų persekiojimų, 
neokupuotos Linkmenų parapijos gyventojai.

Kirdeikiuose parapijiečių remiamas per trumpą laiką pastatė naują baž-
nyčią, kleboniją, parapijos namus, įrengė gražią alėją, parką. Išplėtė bažnyčios 
ūkį. Pastatė naujus ūkinius pastatus  kluoną, daržin , tvartus, svirną. Melioravo 
pievas ir paežerės dirbamą žem . Kirdeikiai tapo žinoma parapija, kurioje dirbo 
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ir gyveno daug išsilavinusių, patrio-
tiškai nusiteikusių žmonių. Mokyklos 
mokytojai, įstaigų tarnautojai, pasienio 
policijos policininkai buvo pagrindiniai kūrėjai ir dalyviai besikuriančių ir vei-
kiančių draugijų bei sąjungų.

Vyskupas Juozapas Kukta daug kartų lankėsi savo pamėgtuose Kirdeikiuose.  
Kirdeikiai jauno kunigo J. Breivos pastangomis iš nedidelio kaimelio tapo Rytų 
Lietuvos žinomu kultūros, patriotizmo, kovos su lenkinimu centru.

Kunigui J. Breivai Kirdeikiuose sekėsi kurti naują šiuolaikin  parapiją. Čia 
žmonės susiprat  lietuviai, patriotiškai nusiteik  kurti ir stiprinti Lietuvą. Tik 
čia pat grėsmingas lenkų grobuonis, klasta užėm s mūsų kraštą, kur už sienos 
pavergti kankinasi mūsų broliai. Nauji rūpesčiai nesumažino kunigo J. Breivos 
užsidegimo tvirtinti ir puošti iš amžių nelaisvės išsivadavusią Lietuvą, rūpintis 
pavergtu Vilniaus kraštu, šviesti ir skatinti šviestis Lietuvos jaunimą, skatinti ir 
stiprinti patriotiškumą, stiprinti siekį ne karu, o giliu tikėjimu susigrąžinti Vilnių ir 
Vilniaus kraštą. Čia jis aktyviai kūrė krikščioniškas, tautines-patriotines organizacijas. 

Kirdeikių kaimas, esantis šalia Ginučių, per trumpą laiką išaugo į Rytų Lie-
tuvos lietuvybės centrą. Kunigas J. Breiva – patriotas, švietėjas, visada pilnas naujų 
idėjų ir sumanymų, remiamas suburtų partijų, sąjungų, visuomeninių organizacijų 
ir kitų aktyvistų, Kirdeikiuose organizuodavo gausias iškilmes, minėjimus. Plėtėsi 
ir stiprėjo kultūrinis, patriotinis judėjimas.  Kirdeikius plūdo turistai, lankydavosi 
aukšti garbingi Lietuvos pareigūnai.

Kirdeikius ir lenkų pasienį lanko svečiai, žygeiviai, žymūs Lietuvos žmonės  
pulkininkas Kazys Skučas, Jonas Lapėnas (pažįstami nuo Daugų laikų), Pranas 
Dovydaitis su bičiuliu Lietuvos vandens telkinių tyrinėtoju profesoriumi Steponu 
Kolupaila. 

Vyskupas Juozapas Kukta Kirdeikiuose, 19 8 m. 
A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo
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S. Kolupaila – kil s nuo Vabalninko. Tėvas Jonas Kolupaila, medicinos fel-
čeris. Motina Liudvika Labunskaitė, dvarinininkė. Augino šešetą vaikų. Steponas 
1911 m. baigė Mintaujos gimnaziją, aukso medaliu 1915 m. baigė Maskvos mata-
vimų institutą. 1916 m. vedė lietuvait  muzik  Janiną Tomaševičiūt . Nuo 1919 m. 
Maskvos matavimo instituto profesorius. Tėvynės šauksmas, badas Maskvoje ir 
buvusio klasės draugo Kazio Bizausko kvietimas lėmė, kad 1921 m. su šeima grįžo 
į Lietuvą. Dirbo Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto Hidrotechnikos 
katedroje. Kompozitorius Juozas Gruodis ir Stasė Gruodienė buvo profesoriaus 
bendrakeleiviai po Lietuvą. Juozas Gruodis S. Kolupailą vadino „vandens žmogu-
mi“. Jie kartu ežerais ir upėmis apkeliavo visą Lietuvą. Beveik kiekvieną vasarą 
aplankydavo Kirdeikius, svečiuodavosi ir ilsėdavosi pas Breivas (kunigą Juozą 
Breivą ir sesut  Onut  Breivait ). Visada jų vandens žygiai eidavo pro Kirdeikius 
ir toliau Saldutiškio, Molėtų ežerais... Kartais net ir Nerimi iki Kauno. Profesorius 
S. Kolupaila, įplaukdamas į Vilnių, susipažino su lenkų statoma hidroelektrine 
Turniškėse. Jis pirmas Lietuvoje detaliai, iliustruodamas įdomiomis nuotraukomis 
aprašė Turniškių hidroelektrinės statybą. 

Teodoras Daukantas, atsargos generolas, prisimena  

„19 8 m. vasarą „ kininko Vyrų žygių“ graži jubiliejinė ekskursija su dr. Januškevičiu, 
red. Kupčiūnu, pan. soliste ofija Kazlauskaite, red. Matijošaičiu ir su kun. Milžinu 
priešakyje, viso 50 ekskursantų – laimingai lankėsi Kirdeikiuose ir sveikino jų didvyriškąjį 
kūrėją kun. J. Breivą.“

„Gaila ir puošniųjų Kirdeikių – šią vasarą su „ kininko Vyrų žygių” bend radarbiais ir 
redaktoriais nuvyk  į Kirdeikius jau nerasime gyvo paties kun. Breivos – bus gyvi tik jo 
didvyriški darbai “ – prisimena 1939 m. vandens žygį kunigas Nikodemas Švogžlys.

Mirė kunigas J. Breiva 1939 m sausio 21 d. netikėtai, pačiame jėgų žydėji-
me, su didžiuliu užsidegimu kurdamas Kirdeikių parapijos patriotinį, materialųjį, 
dvasinį turtą. 

Lenkams užėmus miškingas teritorijas, Linkmenų girininkija su Lietuvoje 
likusiais miškais perkelta į Saldutiškį. Saldutiškio girininkija priklausė Labanoro 
miškų urėdijai. Vėliau 1932 m. įkuriama girininkija Ginučiuose, kuri vadinosi 
Linkmenų girininkija. Girininkijai priskirti Meironių, Ginučių miškai (Linkmenų 
miškai), miškai Stripeikių–Vyžių link ir Trainiškio–Puziniškio miškai. Pirmuoju 
girininku Saldutiškyje dirbo Jonas Pocius. Ginučiuose girininku dirbo Jonas Gus-
tas. Girininkas Mykolas Borisevičius 1941 m. darbo vietoje buvo suimtas ir su 
šeima ištremtas į Krasnojarsko sritį. Vėliau dirbo iš pasienio policijos pasitrauk s 
Aleksandras Kibildis. Petras Šėža buvo paskutinis Linkmenų (Ginučių) girininkas. 

Girininkas A. Kibildis gimė Žagarėje. Atlik s karin  prievol  ir baig s sani-
tarijos puskarininkių mokyklą, nuo 1931 m. pradėjo dirbti pasienio policijoje. Iki 
1940 m. rudens tarnavo Trakų ir Eišiškių apskrityse. Bolševikams išvaikius pasienio 
policiją, A. Kibildis niekur nedirbo.  Lietuvos miškų žinybą A. Kibildis buvo 
priimtas nuo 1941 m. vasario ir paskirtas vyresniojo eigulio pareigoms Labanoro 
miškų urėdijoje. Po pusmečio, kaip darbštus, tvarkingas ir sąžiningas darbuotojas, 
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buvo paskirtas eiti girininko be girininkijos pareigas, o nuo 1941 m. lapkričio 
paskirtas Labanoro miškų urėdijos Linkmenų (Ginučių) girininkijos girininku. 

A. Kibildis Ginučių girininku dirbo iki netikėtos mirties 1943 m. gruodžio 
17 d. Palaidotas katalikų kapinėse. Našlaičiais liko sūnūs Romualdas ir Vaidotas. 

Dabar Ginučių kaimas išgražėj s. Apylinkes lanko Lietuvos ir užsienio tu-
ristai. Gausiai lankomas mūsų prosenelių statytas vandens malūnas su išlikusia 
tų laikų malimo technologija ir senais malimo įrengimais.

Populiarūs vandens žygiai ežerais ir upėmis, kurie veda prie Ginučių le-
gendinio piliakalnio ir prie Ginučių malūno.

Tėtukas nostalgiškai aprašė Pabaltºs vienkiemį, prisiglaudusį prie ramaus 
Jaskučio ežerėlio, iš visų pusių apsuptą aukštaūgių pušų lajomis. Karo metais 
brandus pušynas buvo iškirstas. Vienkiemio nedirbamą žem  sovietai apsodino 
mišku. Pušyno masyvas išplito po gražius kalnuotus Pabaltºs laukus. Liko čiurlenti 
maži šaltinėliai. Prie Jaskučio krantų dar pražysta kadaise Žilėnų kiemą puoš s 
alyvų krūmas. Atokiau į mišką, ant kalniuko, matyti trobesių akmeninių pamatų 
likučiai. Kelią link Bubulių žymi iš dirbamos žemės surinktų akmenų ir mažų 
akmenėlių pailgas kauburys, kurį laikas apmetė medžių nukritusiomis šakomis 
ir apgaubė samanomis.

Grįž s iš Vorkutos tėtukas viltingai ieškojo gimtų vietų. Paklajoj s po Jaskučio 
pamiškes, nerado Pabaltės likučių. Prieš pus  amžiaus pasodintas miškas visiš-
kai pakeitė vaikystės laukus ir gojus, čia ošia naujas brandus pušynas. Pomiškis 
panaikino kelius į vienkiemį, sodybos kieme neliko šimtamečių medžių. Dabar 
Pabaltės vienkiemio žem  miškininkystės planuose žymi, kad tai yra Ginučių miš-

Miškininkų kursai prie Vidurinės miškų mokyklos Vilniuje 19 1–19 2 m. 
Vidurinėje eilėje antras iš kairės – Aleksas Kibildis. Ketvirtoje eilėje pirmas iš dešinės – 
Balys Guobys iš Pažemio, 19 2 m. Iš Vaidoto Kibildžio asm. archyvo
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kas. Pabaltės kaimo pavadinimo neliko 
jokiuose įrašuose.

Apie savo gimtas vietas Pabaltėje, 
tėvus, senelius, kaimynus Tėtukas (Ži-
lėnas Antanas, sūnus Anupro) paliko 
mums brangius prisiminimus*, kuriuos 
rašė tarnaudamas pasienio policijoje.

Tarp žaliųjų miškų ir žavingų ežerų, prie 
upių Sravės ir Almajos stovi Ginučių 
kaimas, lyg jaunasis gamtos išpuoštas – 
vieno kaimo pakrašty skalauna Stravinaičio 
ežero bangos, antrą Almajo, kuris lyg 
veidrodis mėnesienos naktį parodo savyje 
eiminiškių kalną, kuriam dar daugiau 

priduoda aukštumo ir grožio. Upės lyg 
baleto šokėjos vidury kaimo susilieja į 
vieną vagą ir teka per kaimą rangydamosi, 
lyg apvainikuodamos. Tą nuostabią gamtos 
vietą mūsų proseneliai apgyvendino labai 
seniai. Tai liudija esanti kalno pilis, kuri 
stovi vidury ežerų. Toliau nuo Ginučių 
kaimo apie pusantro kilometro – kojo, į 
rytus tuojau po jo papėde ežeras Linkme-
nas, kuris nusit sia iki Salų kalnų. Pilis 
lyg vainiku apipinta ežerais ir kalnais. 
Matyti, mūsų senoliai turėjo didelį karinį patyrimą, statydami pilis priešui neprieinamose 
vietose. Gal juos viliojo ir gamtos grožis, nes kitos vietos Lietuvoje, kad prilygtų šiai 
piliai, aš neradau. Jos pradžią negalima nustatyti. Seneliai pasakojo, kad jie naktigonėn 
jodav  prie Pyliakalnio ir kad pačioje jo viršūnėje buvusi kiaurymė, iš kurios vidunaktį 
girdėdavosi duslus verksmas. Vieną naktį drąsesnis naktigoninkas užlip s ant pilies kalno 
viršūnės ir į ten esančią kiaurym -skyl  įmesdav s akmenų, kurie tuojau būdav  išmesti 
atgal. Daug man teko girdėti legendų apie Pyliakalnio praeities išdaigas. Bet grįžkime į 
Ginučių kaimą ir paimkime vieną šimtą metų atgal – rasime devynias nedideles dūmines 
gryčias su pilnais pečiais vaikų. Kaime tada buvo devyni ūkininkai ir kiekvienas turėjo 
po valaką žemės. Jeigu kuris sumanydavo vestis, tai bent dvi savaites kaimas ūžia, šoka 
ir geria. Žinoma, degtinės netrūko, nes gale kaimo stovėjo kaip tartum ragana – karčiama 
ir joje visą laiką sėdėjo žydas Elija, kuris ragino ir siūlė degtin  kaimo vestuvininkams, 
sakydamas, kad dabar mokėti nereikia. silinksmin  ir gerokai išsigėr , kaimiečiai prager-
dav  paskutinį grūdą. Po vestuvių karčiamininkas-žydas su maišais eidav s rinkti grūdų. 
kininkai atiduodav  paskutin  saują grūdų, nes bijojo, kad žydas jų neįskųstų ponui. 

Nežiūrint tų baudžiavos laikų, ir be mokytų žmonių, visas kaimas gyveno tarytum broliai. 
Jeigu pas ką vestuvės ar krikštynos, visas kaimas linksmindavosi. Tuomet nebūdav  nei 
muštynių, nei vagysčių. Jeigu pas Petrą 
vestuvės, tai ir pas jo kaimyną Joną ves-

Prie senolių pušies Pabaltėje. Adelė Norkienė 
(kairėje) su teta Terese Bileišiene, 2007 m. 
A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo

* Kalba ir stilius netaisyti.
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tuvės, ir Elija duoda bačkut  degtinės. Taip ir gyveno mūsų protėviai gamtos ir svaigalų 
užliūliuoti, leid  savo nors ir vargingą, bet linksmą gyvenimą.  jų kaimą nuolatiniam 
gyvenimui neįkėlė kojos joks svetimtautis. Jie mylėjo savo gražų kraštą ir savo lietuvišką 
kalbą. Mokyklų nebuvo. Prie ratelio mokino vienas kitą, Strazdas išmokino Žilėną, Žilė-
nas – Balčiūną, savo vaikus ir anūką Antaną. Buvo tikras auklėtojas Žilėnas Andrius, 
jis ne tik mokino skaityti, bet ir aiškino Lietuvos praeitį ir jos istoriją, pasakojimus 
surišdamas su padavimais. Vertėtų prisiminti ventą Kazimierą, vaidilutes, didžiavyrius, 
Gediminą ir jo pilį, paminėti juos atskirai, bet dėl laiko stokos palikime kitam kartui. 
Dabar geriau prisiminkime tą mūsų senelių Mokytoją Žilėną Andrių, pradedant nuo jo 
vargingo gyvenimo, pilno visokių nuotykių. Tamsi rudens naktis. Lynoja. Pučia šaltas 
šiaurys vėjas, jo staugimas susilieja su Stravinaičio ežero bangomis ir malūno monoto-
nišku klegėjimu. Visas kaimas miega, tik karčiamoje dega ugnis. Karčiaminininkas žydas 
Elija snaudžia už bufeto. Keletas ūkininkų, laukdami eilės malti, pasistat  kvortą degti-
nės, geria ir šnekučiuojasi. Kaime jokios dvasios – visi miega po sunkių dienos darbų. 
Tik vienas, turintis neramią sąžin , nemiega. Nerimauja, eina ten ir ten, visur neranda 
ramybės. Elija ir klausia, kodėl tu Guoby neini miegoti. Jis atsako, dar ne laikas. Jam 
atrodo kaipo būtų gera, kad Žilėną Joną – savo švogerį išgyventų iš kaimo. Jis batsiu-
vys, kam jam žemė. Juk dar prie 20 hektarų gavome tris miškų žemės, tegu ten eina 
ir gyvena. Bet kur tau – jis nori kaime sėdėti kaip karalius ir siūdamas batus auginti 
savo vaikus. Jonas turėjo keturis sūnus ir vieną dukterį. Dabar laikas pasirūpinti ir bus 
vėlu, kaip užaugs jo sūnus, tai tikrai paims pus  žemės, nes Guobienė yra Jono brolio 
duktė. Dabar Jonas žemės nedirba, nes siuva batus ir turi duonos. Jam brolis Andrius 
duoda rėžį ir jam užtenka duonos ir bulvių. Guobys, atsisveikin s su žydu Elija, eina 
lydimas juodų minčių. Pati dvylika valandų nakties, vėjas, lyg atspėdamas žmogaus 
juodas mintis, dar labiau pradėjo šėlti. Slenka kaip vagis prie Jono trobelės ir paėm s 
degtuką kiša į stogą. Jonas miega. Miegodamas sapnuoja baisų sapną, kad jį raudonas 
žaltys rengėsi praryti. Vaikai Andrius, Antanas ir Vincas lazdomis žaltį mušė, Justas su 
Pranele ir motina bėga pas Gaižutį eliksą. Pabunda iš miego – pilna gryčia dūmų ir 
ugnies, pagrieb s mažiausią vaiką, bėga prie durų – duryse pilna ugnies. Išmuša langelį, 
nors ir mažą, iškelia beveik užtroškusius vaikus. Visas jo turtas pask sta ugnyje. Dabar 
lieka ant žemės be duonos kąsnio ir šiltų rūbų, viskas sudegė, visi išsigelbėjo tik su 
marškiniais. Baisios nelaimės ištiktas, apsigyveno pas eliksą. Vyresnįjį sūnų Andriuką 
paleidžia už piemenį. ia jam nelaimė – vilkas nuneša veršiuką, šeimininkas neišmoka 
algos, nors jos buvo suderėta 5 kapeikos, bet ir jos prapuola. iaip taip pragyven s 
per žiemą ir sulauk s gražaus pavasario, susirūpeno sau Jonas pastog . Bet kur statytis 
sau namuką, kaime vėl ko gera gali tas pat būti. Nutaria pasistatyti miške. Ten tikrai 
niekam neklius, gyvens sau ramiai miškų ir paukščių liūliuojamas, bet čia ir vėl žmona 
baisiai nenori ten – netoli nuo tos vietos gyveno vienas kampininkas ir dėl vaiduoklių 
turėjo apleisti. iaip taip žmonai išaiškino, kad jokių vaiduoklių nėra, čia yra tik liguistas 
žmogaus įsivaizdavimas. Sutikus, pasistatė namuką ir gyvena siūdamas batus, augino 
vaikus. Juos mokino darbo ir rašto. Pirma išmokina Andriuką, o paskui Andriukas kitus 
ir dar kaimynų vaikus žiemos laiku mokina. Pats buvo geras darbininkas, darbas rankose 
degė. Kaip žmonės sako – prasigyveno ir rūbą susitaisė. Nors buvo vidutinio ūgio, bet 
turėjo darbe arklių jėgą. Nueina būdavo į mišką, pušį užsiverčia atneša ir yra savaitei 
malkų. Turėjo ir didelį pilvą, kurį sujuosti reikėjo dviejų juostų, bet tas tinka jo pilnam 
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veidui ir mėlynoms akims. Vaikai užaugo. Andrius apsived s liko prie tėvų gyventi. 
Antanas išvažiavo į iaulius, nusipirko 20 ha žemės. Justinas išvyko į Magiliavo sritį. 
Vinca išėjo užkurioms Antalksnės kaiman. Pranelė ištekėjo. Andrius, gyvendamas tėvo 
vienkiemy, susilaukia trejeto vaikų  Anupro, Jono ir dukters. 

Mūsų senelis Pabaltėje gyveno gerai. Darbą turėjo, apie Vaišnoriškes dirbo ūkve-
džiu (šaparnės), tvarkydavo ūkį. Jam mokėdava grūdais. Saulė, žaisdama pamiškėje, barsto 
savo paskutinius spindulius. Jaskučio ežeras lyg veidrodis spindi visame savo gražume. 
Iš kranto pažiūrėjus atrodo, kad jame yra išaug s lyg antras miškas. Tų laikų naujai 
pastatytas namas atrodo pasakiškai gražus, sodo žydėjimas visai sodybai priduoda roman-
tišką vaizdą. Antrame, arba tikriau pasakius, visas vienkiemis yra iš trijų pusių apaug s 
lieknų pušų mišku, lyg vainiku apipindamas tą mažą žemės sklypelį, suteikdamas kartu 
su ežeru dar daugiau malonesnio vaizdo. iuose gamtos gražiausiai apsuptuose namuose 
vyksta gyvenimas pilnu tempu. Anupras stato naujus namus, jo tėvas Andrius rūpinasi 
mano reikalais. Jo anūkas Antanas mokinas prie ratelio rašto, visi darbais užimti. Rodos, 
dabar iš namų nebūtų, kad ir svarbiam reikalui atsitikus, kam išvykti. Visi dirba triūsia. 
tai 191  m. rugpjūčio pirma diena. Visas kraštas pergyvena baimės dienas, tarptautinė 

padėtis neaiški. Prievakaris, tėvas Anupras veja virves, motina verda vakarien . eina 
seniūnas su šaukimais, pasideda portfelį ant stalo, visų dėmesys nukrypsta į seniūną. 
Kiekvienas sav s klausia, ką tas valdžios žmogus šiuo tik karo prasidėjimo metu atnešė. 
Išima iš portfelio, skaito šaukimus  Jonas Žilėnas s. Andriaus, Tamsta  Privalai tuojau 
vykti į rinkimosi vietą Linkmenyse, kaip rusų atsargos kareivis. Visi žiūri išgąsčio akimis 
Joną. Žmona verkia, vaikai irgi, matydami savo motiną, ir jie verkia. Žodis „tuojau“ 
visus prislegia. Rodosi, žmogus normaliais laikais ir pagalvoti negali, kad vienintelis 
šeimos maitintojas galįs savo šeimą palikti dar tokiu darbymečio laiku, kada reikia dirbti 
dieną ir dar pridurti nakties. Valstybės reikalai nulėmė viską – vyksta skaudžiausia šei-
mos tragedija  tėvas, paliekąs žmoną su mažomis trimis dukrelėmis, atsisveikina. Ašaros 
veržiasi kaip upės vanduo. Palydi vyrą ir tėvą į karą, kur jokio pasigailėjimo nėra, kur 
vien viešpatauja mirtis. Ar grįš iš ten tėvas  1915 m. ruduo. Žmonės renka vasarojų. 
Anupras su žmona veža žirnius. Pilnas kelias bėgančios rusų kariuomenės, įvairios ginklų 
rūšies  pėstininkai, artilerija, kavalerija ir kitos smulkios grupės. Visi suvarg , dulkėti 
traukiasi į Rusijos gilumą. Žmones žiūri nepatenkinti – tiek rusai buvo rizikingi, gyrėsi, 
kad vokietį sumalsią – dabar traukiasi skubiai, netvarkingai, palikdami juos Dievo valiai. 
Išaušo ankstyvas rytas, saulė lygi per mėlyną šydą teka, dūmais ir ūkanoje paskendus. 
Lėktuvai žvalgybiniai aukštai skraido. Iš miško pasirodo pirmieji vokiečių žvalgai. Vyrai 
augaloti, veidai lyg plieniniai, žvilgsniai lyg atbuk , jų mėlynos uniformos ir visas jų 
apsirengimas atrodo keistai, vaizdas kartu žiaurus. Jie pražygiuoja niekam nieko nepadar . 
Už kiek laiko atvyko jų užtvaros, pėsčių ir važiuotų, apsistojo pastoviai, arklius sustatė 
klojime. Tuo laiku klojimai pilni prikrauti javų, kuriuos vokiečių kareiviai vertė arkliams 
po kojomis. Kur tik jie apsistodavo, nors ir trumpam, visas derlius buvo sunaikintas 
per vieną dvi savaites. Statė arklius šalinėse ant nekultų javų, negalėdami ten pastatyti 
nešė, vertė, klojo arkliams po kojų, kurie be pasigailėjimo mynė, naikino visą žmonių per 
vasarą padėtą darbą. Aiškiai matėsi, kad viską sunaikins ir bus badas, bet jiems žmonės 
negalėjo nieko padaryti... Žmonės, tokį vokiečių elgesį pamat , vaikšto lyg be sąmonės, 
vienas antrą klausia – kas bus  Naujiems okupantams pašeimininkavus mūsų krašte, visas 
kraštas atsidūrė vargo bei bado naguose. Už metų kitų duonos niekas neturėjo, miestai 
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bėgo į kaimus, paskutinį savo rublį mainė į duonos kąsnį. Padaugėjo karo pabėgėlių nuo 
fronto, kuris buvo visai netoli. Moterys, nešinos vaikais, ėjo per kaimus elgetaudamos, 
bet niekas joms nieko neduodavo, nes retas kuris turėjo duonos. Kraštas atsidūrė skurde, 
miestuose žmonės ant gatvių krito iš bado, kaip nuo maro. Okupantai šeimininkavo mūsų 
krašte iki 1918 m. pradžios. Rusų imperijos galybė pradėjo byrėti, caras liko bolševikų 
nuverstas ir nužudytas. Rusų armijoj tvarka ir drausmė pašlijo. Vokiečiai veržėsi į Ru-
sijos gilumą, bet ir pas juos įvyko tas pats, sąjungininkų Amerikos ir Anglų verčiami 
pradėjo atsitraukti. Lietuvoje prasidėjo organizacinis darbas dėl Nepriklausomybės. Jau-
nimas stojo į lietuvių kariuomen , reikėjo gelbėti kraštą nuo naujų okupantų.  mūsų 
kraštą pradėjo veržtis rusų bolševikų gaujos, kurie dar labiau alino mūsų kraštą, nes jie 
buvo alkani, nuogi, basi – tiesiog ubagų gauja užplūdo mūsų jau taip nuniokotą kraštą. 
Iš kitos pusės vežėsi lenkai, prisimin  Unijos laikus. iaurės vakaruose lik  vokiečių 
kariuomenės likučiai nenorėjo, nors ir verčiami sąjungininkų, apleisti kraštą. Pagal savo 
sugebėjimus Lietuvos vyrai dirba Tėvynei naudingą darbą. Organizuojama kariuomenė, 
skubiai apmokoma ir siunčiama į frontą, kur pasižymi narsa. Tuojau išvejami bolševikai, 
prie Radviliškio sumušami bermontininkai, paimamas didelis karo grobis. Bet čia įsikiša 
Tautų Sąjunga ir Vyriausyb  priverčia duoti bermontininkams namo pasitraukimo kelią. 
Su lenkais sudaroma sutartis, kuria Vilnius ir dalis Vilniaus krašto atitenka Lietuvai, 
bet lenkai smurtu užima Vilnių ir okupuoja trečdalį Lietuvos. Sušvitus saulėtai dienelei, 
ir vėl naujas gyvenimo lapas. Mūsų Tautai suduotas didelis smūgis. Vilnius lietuviui 
yra brangesnis už viską. 

Vilniaus netekimas išjudina visą Tautą. Kuriasi įvairios organizacijos  iaulių 
sąjunga, Vilniui vaduoti sąjunga. iaulių sąjunga turi geriausią pasisekimą. Geriausias 
Lietuvos jaunimas stoja į ją. Pagyvėjo politinis patriotinis gyvenimas. Po ilgalaikės oku-
pacijos ir karų naštos mūsų tautos gyvenimas įgauna gyvenimo pradžią, nes Lietuvos 
kraštas buvo apleistas. Iki tol buvo apleistas ūkininkavimas bei ūkio tvarkymas visai 
netinkamas. Miestai nesutvarkyti, nebuvo tinkamo išplanavimo gatvių ir statybų, keliai 
neišvažiuojami. Vienu žodžiu, reikia, kad reikia viską iš karto kurti. Aprašytame gyvenimo 
sūkuryje gyvena ir dirba Žilėno Andriaus šeima. Daug ir čia yra pasikeit  ir keičiasi. 
1917 m. gruodį miršta tas gerasis eimos mokytojas ir auklėtojas. Anūkų Antano ir Ka-
ziuko buvo numylėtas. Andriaus sūnus Anupras paseno, su žmona nesugyvena, namuose 
vyksta barniai  ką vienas daro, antras nežino. Auga jų vaikai, kaip žinoma  Antanas, 
vyriausias, Kazys, jauniausias. Na ir trys dukrelės  Adėlė, Terėsė, Elvyra. Jonas, tas 1  
(keturioliktų) metų karys, grįžo iš fronto, laike rusų pasitraukimo, daug vargo perneš s. 
Vokiečių okupacijos laikais prabuvo namuose. Didesnių įvykių šeimoje nėra, visi rūpinasi 
ūkiniais reikalais, visų brangiausia – duona. Sutvarkyti ūkį, kad pajėgtų išmaitinti šeimą. 
Tiesa, dabar jie gaspadoriai. Tėvas Andrius paliko žemės Ginučiuose 11 ha, atsiteis s iš 
paveldėjimo, kurią paliko savo laiku jų senelis Jonas (čia du Jonai pinasi. Vienas Jonas 
yra Andriaus, o antras – Antasius, tai yra, pirmasis mūsų paminėtas Andrius yra Jono 
sūnus). Jau persikėl  gyventi į Ginučių kaimą, Anupras dar liko Pabaltėj prie to gražiojo 
Jaskučio ežero. ia jo šeima auga. Jaunimui čia tarp girių ir medžių nuobodu ir atrodo 
siaura, norisi draugauti su žmonėmis. Be to, ir dar prie to prisideda dabar turima žemė 
Ginučių kaime. 1922 m. tą patį namą, kur kadaise Elija gyveno ir iš kur išėjo Guobys, 
nuperka Anupras ir čia apsigyvena, nors labai tuo nepatenkintas, nes jisai yra aug s 
vienas tarp žaliuojančių girių, niekieno nekliudomas gali dirbti. O čia Ginučiuose nauja 
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aplinka ir žmonės ne tie, kuriuos senelis paliko čia. Dabar ir svetimą daiktą pasiima, ir 
taip ką nors padaro, nes rusų valdymo laikais buvo baisiai paliktas žmogaus auklėjimas 
Dievo valiai. Dar kurių tėvų vaikai žinoma doresni, sąžiningesni – ir jie doresni. O kitų 
virt  girtuokliais, mušeikos ir ne kurie vagiliai. Žydas ir karčiama sužalojo jaunąją kartą. 
Bet negalima būti šališku, nors ir žmogus būtų daug ką asmeniškai ir bloga padar s, tas 
pat ir čia tame minėtame kaime ir jis daug pergyveno karų, jį kaip mažažemį išvargino 
ir iškankino. To dar maža, 17 (septynioliktais) metais vokiečių valdžia uždėjo sunkią 
ant žmonių naštą, įvyksta didžiausia nelaimė – gaisras, sudega visas Ginučių kaimas, 
nekurių lieka nesėtas vasarojus, duonos beveik visi neturi. Kaima gaisro priežastis – Ruka 
Nikuodama. Vaikai našlaičiai virė pietus. Tėvų namuose nebuvo. Užsidegė kaminas. Kai-
mynas, jo pavardė Rukas. Kaimynė moteris prašo užgesinti kaminą. Jis atsako  išdegs ir 
užges. Nespėjo jis nuvažiuoti į kaimo galą, kai ugnis išplito, sudegė ir jo visi trobesiai. 
Per dvi valandas sudegė visas kaimas, nes pūtė į kaimo pus  stiprus vėjas. Ką reiškia 
žmogaus abejingumas. 

Lietuvą 1918 m. paskelbė Nepriklausoma Valstybe. Dauguma Ginučių kaimo jau-
nimo stoja partizanų eilėsna, apginti kraštą jau nuo naujos okupacijos. Lenkai veržiasi 
į mūsų kraštą. Norint laisviems būti, reikia gintis. 1920 m. rudenį Ginučių partizanai, 
padedant Daugeliškio partizanams, lenkai Ginučiuose sumušami ir daugiau nei plėšikau-
ti, nei nuolatiniam apsistojimui neužėjo. Kas svarbiausia tai apylinkei – tai Linkmenai. 
Miestelis ir bažnyčia lieka lenkų užimta. Energingas Linkmenų klebonas kunigas Breiva 
nuo lenkų išbėga į Lietuvą. Kirdeikiuose pastatoma nauja graži bažnyčia 1928 m. vasarą, 
birželio mėnuo visame savo gražume.

 Pasakiškas kojo ežero krantų gražumas, didingas eimyniškių kalno aukštumas. 
Kelias tik ką naujai pravestas. Tai teikia daug malonumo žmogui po darbų ir kasdieninių 
rūpesčių. Antanas tikrai poeto žodžiais tuomet pergyvena „mano sieloj šiandien šventa“, 
įspūdingos Kirdeikių bažnyčioj pamaldos. Nors lenkai mūsų kraštui padarė daug žalos, 
užgrobdami Vilnių ir visą trečdalį Lietuvos žemės, bet žmonės liko dvasiai nepalaužti. 
tai ir čia seniau buvo klampynė, šiandieną stovi didinga bažnyčia ir čia žmonės gauna 

naują impulsą darbui, čia iš aukštybių semia sau stipryb  darbams, turbūt ši vieta daro 
stebuklą. Kraštas nepaprastai greit kultūrėja, dygsta daug gražesnės naujos sodybos. Seniau 
šio krašto žmonės savo darbais puošė tolimą Rusiją, vesdami naujus plentus, statydami 
geležinkelius. iandieną tas ūkininkas, kuriam seniau atrodė, kad ant jo ūkio jokiu būdu 
negalima bus pragyventi, dabar gyvena savo ūkiuose puikiausiai. Ta pati žemė duoda 
derlių per pus  geresnį negu pirma, vienkiemio ūkis ir ūkininkavimas yra skirtingi. Visur 
nauja orientacija. Jaunimas, palyginus su seniau, vietoj degtinės ir kortų turi naudingą 
darbą. Kultūringos organizacijos perauklėjo ir šitam, seniau buvusiam kaime, yra kelios 
kultūringos organizacijos  aulių Sąjungos vienos rinktinės būrys veikia pavyzdingai.

iandien aulių būrio susirinkimas, narių salia pilna, daug aptariama einamų 
reikalų, daug yra per trumpą laiką padaryta, bet ir daug numatoma darbų. Visi yra 
parengti reikalui esant ginti tą gražų laisvą gyvenimą. Lenkai, provokacijos sumetimais, 
įteikė ultimatumą dėl diplomatinių santykių užmezgimo, nes nuo užgrobimo Vilniaus ir 
jo krašto jokių santykių nėra buv .

Lenkai triukšmauja ir rengiasi į karą su Lietuva. Atėjo sunkios dienos. Atsisakyti 
to, ko per dvidešimt metų siekta, atsižadėti Vilniaus ir jo krašto lietuviui yra sunkiausia. 
Visas kraštas susijaudin s, žmonės apgul  radijo imtuvus klausosi iš Kauno ir kitų kraštų 
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pranešimų. Karštesnieji tiesiog reikalauja laikytis seno nusistatymo, nepriimti ultimatumo, 
geriaus garbingai žūti, negu negarbinga taika. Bet laikas eina, sienos apsaugos vadovy-
bė dirba su visu įtempimu. Padėtis neaiški, jeigu ultimatumo nepriims – reiškia karas, 
mane paima į kariuomen . Žmona lieka viena tarp svetimų su sūnumi Mintautu, kur 
jai pasidėti. Ginučiuose ten vietos nebus, nes tėvas Anupras mir s jau keturi metai, prie 
tėvo galėjus gyventi, bet prie motinos negalės, nes ji nuolat ieško priekabių. Parvažiavus 
trumpam laikui atostogų, tai jai pinigų nedaug duodi, tai kam apsived s, nes dabar se-
serim neduosi pasogos, nei iš šio, nei iš to šneka, nepatenkinta. Ir duodu pinigų, ir kas 
reikia nuperku –vis negeras. Nors tas buvo ir iš anksto numatyta, bet Antanas nuo savo 
tėvų nenorėjo atsitolinti išeidamas užkuriom. Tada kiti reikalai ir kiti Tėvai, reikės jais 
rūpintis, o savi užmiršti, nes tiek neturėsi, kad galėtum visus patenkinti. Gyvendamas 
daug sunkių klausimų ir įvykių išsprendė – gerai turi būti, kad ir dabar gerai bus, 
kad tik valstybiniai reikalai gerai susitvarkytų. Antanas niekuomet savo reikalų pirmon 
vieton, dėl duonos kąsnio nesisielojo, jos visuomet turėjo ir kitiems padėdavo reikalui 
esant. Dabar turi naujų rūpesčių  žemės užpirko 10 ha. Pinigų visų neturi, grait reikės 
dokumentus dirbti, o čia kaip tyčiomis toks įvykis, kad tik gerai išeitų, nereikia ir že-
mės, tegu prapuola tūkstantis litų, kuriuos davė rankpinigių. Beli Vilnius mums grįžtų. 
Antanas skambina į Ginučius, kad atvažiuotų pasiimti žmonos, bet niekas neatvažiavo, 
kaip ir buvo tikėtasi. 

Lietuva kovo 19 d. lenkų įteiktą ultimatumą priėmė. Su lenkais diplomatiniai 
santykiai užmegzti, bet nieko naujo nedavė. Kraštą labiau išjudino, prasidėjo demons-
tracijos, pasipylė Ginklų fondo aukos, visuomenė pradėjo rugoti ant Vyriausybės, kam 
priėmė ultimatumą. Su Vilniaus krašto lietuviais pagyvėjo susisiekimas, pradėjo vieni pas 
kitus važinėtai, o tas vis ėjo Lietuvos naudai. Vilniečiai pamatė, kaip pas mus žmonės 
gyvena. Jie stebėjosi pas mus pakilusia kultūra, visas kraštas jiems atrodė kaip pasakoj. 
Žemės ūkis pas mus gerai stovėjo, keliai puikūs, miestai negalima pažinti. Kaime sodybos 
naujos. Kaimus dalijo vienkiemiais. Laukai užstatyti trobesiais. Raistus bei krūminus 
vertė kultūriniais laukais. Kraštas duonos pertek s. Tarptautinė padėtis neaiški. Karas 
neišvengiamas. Bolševikinė Rusija smarkiai ginkluojasi. Lietuva praranda Klaipėdos kraštą. 
Dangus niaukias, kažkas baisaus įvyks. ...  

Grįžtu iš Utenos suvarg s, bet patenkintas, šiandien gavo žemės pirkimo doku-
mentus. Po tiek vargo ir rūpesčių įvykdė tą, ką buvo pasiryž s. Turės savo kamputį, 
nes jo visa svajonė buvo turėti apie 10 ha žemės ir tinkamai sutvarkyti, nors ta žemė 
jam ne visai tiko, bet gerai sutvarkius galės būti pakenčiamas ūkis. Netoli nuo tėviškės 
Ginučių kaimo, nuo savo krašto. Prie pat Tauragnų miestelis, septyni kilometrai. Gražus 
pavadinimas Ignotiškis. Trobesių nėra, tik viena gryčiutė su žeme, Liulevičiui žadėjau 
po metų ją grąžinti, bet tai nieko – gyvens ir trobesiai bus, kad tik ramūs laikai būtų, 
žemės yra, o kita visa gyvenant įsigyti bus galima. Žem  pirkau iš Liulevičiaus Antano. 
Jų gyvenima istorija yra įdomi. Jo tėvas tvarkingai gyveno Utenos rajone Bareišių kaime. 
Pas juos tarnavo mergaitė Jūzė. Sūnus Antanas ją apgavo ir žadėjo vesti. Ištesėjo žodį ir 
prigautą tarnait  vedė. Jį tėvai už negarb  išvarė iš namų. Jis atvyko gyventi Ignotiškin. 
Po kiek laiko atvyksta ir tėvai. Ignotiškio dvare perka 2  ha žemės, bet kaip ten buvo, 
kad dokumentai buvo nesutvarkyti ir juos nuo žemės nušalino. Liulevičius mieste randa 
Advikatą ir jam aprašo 10 ha žemės. Tas Advikatas lošdamas kortomis susiginčija su 
karininku. Saka, tu nevertas karininko vardo. Karininkas saka, pakartok. Kaip tik Advikatas 
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pakartojo, tas karininkas jį nušovė ir liko vėl visa žemė Liulevičiui. Man žydas Salamonas 
ir parodyjo tą žem . Aš nuvažiav s susitariau dėl žemės pirkimo, bet žemė buvo pras-
kolinta. Man sako, kad Žemės banke yra tūkstantis litų, bet, kad leistų parduoti, reikia 
pasiųsti 500 litų, o 1500 litus vėliau leis per kelis metus išsimokėti. Sutartį sudarėm. 
Bet reikia jau dokumentai tvarkyti. Aš nerimauju, nuvažiuoju pas notarą, jisai man sako 
rodos esi ne kvailas ir pas mane neatvažiuoji pasiteiraut, žiūrėk kiek yra jau vekselių 
už praleistumą – apie tris tūkstančius litų. Aš paprašiau sąrašo. Tada su Liulevičium 
pervažiavam visus jo skolininkus. Aš jiems sakau, kurią dieną paskirkim, kad galėtume 
nuvažiuoti pas notarą, aš užmoku pinigus, jis pasirašo, kad iš man s pinigus gavo, o 
Jūs pasdalyjate, jei kuriam iš Jūsų trūktų pinigų, tai dar žemės liko 1  ha pas jį. Man 
jau rodos ant širdies lengviau. Važiuoju iš Utenos su juo. Jis man  ką dabar darysi su 
žeme, aš jam sakau  dėde, žem  pardavei iš bėdos, sėkis dar pats. Apsėjo viską linais. 
Gavo 500 litų, nusiperka namą. Antrus metus prašė iš pusės, bet aš nieko negavau, tik 
su linais žem  labiau nualina. Juokias iš man s vietiniai žmonės – palik s išvažiuos, ką 
čia jis darys šitam akmenyne. 

Pradėjau tvarkyti gyvenamą namelį. Sutvarkiau tvartą, pundamentus padėjau 
aukštus – daug akmenų sudėjau. Klaimą į pamatus dėjau akmenis. Rūsį iškasiau gilų, 
šonus išliejau akmenys su cementu. Pirčiai irgi reikia daug akmenų. Ir dirvon švaru 
liko. Žem  gerai išdirbau, trobesius sutvarkiau. Žmonės stebėjosi – daug darbo įdėta. 
Aš važiavau iš venčionėlių, atvažiav s į Kuktiškes, sutikau mokytoją Lekavičien . Jinai 
mane ir klausia  kur dabar važiuoji. Aš sakau  namo. Kurgi Jūsų namai, Ginučiai toli, – 
aiškinasi mokytoja. Aš pasigyriau, kad nusipirkau gnotišky pas Liulevičių žem . Jinai 
dar papasakojo apie Liulevičių bėdas su žeme. Aš paaiškinau, kad aš dabar sutvarkiau 
jų žemės reikalus, kad jiems grėsė elgetavimas, dabar jiems už vienkiemį apmokėjo. 
Dabar jie gyvena gerai. 

Neaišku, kada tėtė šiuos prisiminimus rašė. Tikėtina, kad prisiminimus 
apie Antaną (save) galėjo rašyti tik turėdamas laiko, tai tik tarnaudamas, gali 
būti pasienio policijoje tarnystės metu, gal šiek tiek praeitis prisiminta ir vokiečių 
laikais. Tik jokiu būdu ne rusų laikais. Atsiminimai rašyti dienoraščio forma. 
Rašyta ilgai, su pertraukomis, skirtingais rašikliais  rašaliniu parkeriu ir vietomis 
cheminiu pieštuku. Rašyto storo sąsiuvinio vidinėje viršelio pusėje galima per-
skaityti „Šioje knygoje yra šimtas lapų“. Prirašyti sąsiuvinio lapai numeruoti ir 
baigiasi skaičiumi 20. Galima manyti, kad mama sąsiuvinyje aprašytą pavojingą 
laikotarpį tėtės arešto metu, išplėšė. Sąsiuvinio pabaigoje tuščių lapų nėra. Ir dar, 
rudo viršelio apačioje leidėjo antspaudas  Valstybinė knygrišykla „POPIERIUS“ 
Vilnius, Pylimo g-vė 13. Tel. 26 95. 

Pastaba  čia rašoma, kad tėvas Anupras mir s prieš ketverius metus. „Tėvas 
Anupras jau mir s keturi metai.“ Senelis Anupras mirė 1935 m. 

 Šie tėtės prisiminimų likučiai rašyti 1939 m. ir 1940 m. pradžioje. Vėlesnių 
laikų užrašyti įvykiai iš sąsiuvinio išplėšti.

Anupras Žilėnas vedė Tekl  Basijokait , kilusią iš Gaveikėnų (gim. 1869 m.) 
1902 m. pradžioje.

Tėtės tėvai, iš Pabaltės atsikėl  į Ginučius, su vaikais gyveno iki mirties. 
Dukros ištekėjo ir išėjo gyventi kitur. Ginučiuose pasiliko gyventi jaunesnysis Kazys.
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Apie vyriausiąjį Antaną šiek tiek žinome, nes nemažai jis pats papasakojo 
apie save.

Antanas Žilėnas iki tarnybos pasienio policijoje dirbo įvairius darbus  miško 
ruošoje, rovė kelmus deguto ir dervos gavybai, plukdė sielius ežerais ir upėmis. 
Su Ginučių kaimo vyrais kasė griovius Biržų apylinkėse netoli Vabalninko.

Apie vyriausio Anupro ir Teklės sūnaus Antano Žilėno patriotin  veiklą 
surinkau medžiagą ir perdaviau Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos ty-
rimo centrui.

* * *
Labanoro, Saldutiškio, Ginučių, Tauragnų, Kuktiškių apylinkių partizanas. 

Būrio vadas – Stuobrys.
Antanas Žilėnas, Anupro, gimė 1903 m. rugpjūčio 14 d. Linkmenų valsčiaus 

Pabaltės vienkiemyje netoli Ginučių kaimo, mažažemio valstiečio šeimoje. Tėvų 
Anupro ir Teklės šeimoje augo penki vaikai  Antanas, Adelė, Elvyra, Teresė ir 
Kazys. Antanas šeimoje buvo vyriausias. Vėliau tėvai persikėlė gyventi į Ginučių 
kaimą. Ankstyvoje vaikystėje senelis Andrius išmokė Antaną skaityti ir rašyti. 
Antanas Žilėnas buvo apsišviet s raštingas savamokslis. 

Baigiantis karinei tarnybai 1926 m. puskarininkis A. Žilėnas buvo pasiųstas į 
pasienio policijos kursus Zarasuose. A. Žilėnas buvo aktyvus Šaulių sąjungos narys. 
Kirdeikių šaulių būrio vadas. Artimai draugavo su Linkmenų, vėliau Kirdeikių 
parapijos klebonu šviesuoliu ir patriotu kunigu Juozu Breiva. Pasienio policijoje 
pradėjo dirbti nuo 1928 m. (Utenos baro 3 ir 4 rajonų daugiausiai Paluknio ir 
Pasiaurės kaimų sargybose).

Nuo pirmųjų pasipriešinimo sovietų okupacijai dienų A. Žilėnas įsijungė į 
partizanin  kovą. Aktyviai dalyvavo formuojant naujus partizaninius junginius, 
rengiant štabų išdėstymą Labanoro miškuose ir gretimose apylinkėse. Daug laiko 
gyveno Kiauneliškio bunkeriuose. Nuo 1944 m. partizanavo Labanoro, Saldutiškio, 
Ginučių, Tauragnų, Kuktiškių apylinkėse. Palaikė ryšius su Liūto, Lokio ir Tigro 
rinktinėmis. Organizavo ir steigė naujus būrius. Jo iniciatyva kūrėsi nauji būriai 
Ginučių, Kuktiškių, Saldutiškio ir Tauragnų apylinkėse. Dalyvavo Vytauto apygardos 
formavime ir apygardos struktūros kūrime. Dalyvavo Ginučiuose rinktinės štabo 
steigiamajame susirinkime, priėmė naujų partizanų priesaikas. Nuo 1945 m. rudens 
buvo Kuktiškių valsčiaus Ignotiškio, Venslovynės, Buitūnų kaimuose bei Tauragnų 
ir Daugailių valsčiuose veikusio Ėgliaus būrio vadu, turėjo Stuobrio (Stuobrys) 
partizano slapyvardį. Šalia jo ūkio Ignotiškio kaimo miškuose buvo keli rinktinės 
štabo bunkeriai (kai kurių ir dabar yra išlik  aiškios žymės). Pas Antaną Žilėną 
daug laiko gyveno partizanas, buv s apygardos vadas Žalgiris – Jonas Kimštas.

Gav s dokumentus (Balio Snieganos pagalba), 1946 m. kovą išvyko ir ap-
sigyveno Vilniuje. Dirbo kūdikių namuose, prieš suėmimą dirbo Vilniaus alaus 
fabrike. Išdavikas Stasys Ruzgas iš Raistinių kaimo A. Žilėną išdavė ir saugumas 
1947 m. balandžio 4 d. suėmė. Saugumo rūsiuose tardomas ir kankinamas A. Ži-
lėnas gynėsi nuo kaltinimų, neprisipažino. Tardomas ir kankinamas nepalūžo ir 
absoliučiai nieko neišdavė, nors apie partizanus daug žinojo. Saugumiečiai ilgai 
negalėjo sudaryti kaltinamosios bylos. Vilniaus saugumo rūsiuose enkavėdistai jį 



633

I S T I A  K A I  I S T I S

intensyviai tardė, kankino beveik penkis mėnesius. Nieko nesužinoj , sufalsifikav  
kaltinimus, trijulė (karo tribunolas) 1947 m. rugpjūčio 6 d. nuteisė 15 metų kalėti 
ir 5 metams katorgos. 

Didvyriškai laikėsi Lukiškių rūsiuose tardoma ir kankinama, statoma akista-
ton žmona Adelė Žilėnienė (Ryliškytė). Palikti namuose vieni mažamečiai vaikai 
ilgai laukdavome „kažkur“ išvykusios mamos. Mama buvo tardoma intensyviai ir 
ilgai, savaitėmis negrįždavo namo. Dėl tėtės Lukiškėse buvo tardoma ir gretimai 
gyvenusi (atitekėjusi) mamos sesuo Levutė Liulevičienė. Tardomos moterys laikėsi 
didvyriškai, saugumiečiai iš jų nieko neišgavo.

A. Žilėnas kalėjo Vorkutos lageriuose, dirbo 5, 25, 27, 29 anglių kasimo 
šachtose. Dirbo įvairiausius darbus, vėliau dujų matuotoju.

Lageryje likimo draugo ruso teisininko patartas (matyt, jo parengtu pareiškimo 
tekstu) 1955 m. balandžio 16 d. kreipėsi su prašymu į SSSR Aukščiausio teismo 
Karin  kolegiją dėl Lietuvoje jų esančios trijulės kaltinimo ir 1947 m. rugpjūčio 
6 d. priimto sprendimo. Nėra žinoma, ar pareiškimas buvo nagrinėtas ir ar tai 
padėjo, A. Žilėnas labai greitai 1955 m. spalio 18 d. buvo paleistas į laisv . 

Tais pačiais metais spalį grįžo į Ignotiškio kaimą (Utenos rajonas, Tauragnų 
apylinkė), kur gyveno jo šeima. Ignotiškio kaime gyveno iki 1979 m. pabaigos, vėliau 
persikėlė į Ukmerg . Ukmergėje gyveno iki mirties. Palaidotas Ukmergės kapinėse.

Esu dėkingas prisiminimų apie Aukštaitijos partizanus sudarytojams, ypač 
partizanui, kilusiam iš gretimo (nuo mano gimtojo Ignotiškio) Maleckažemio kai-
mo Alfonsui Dauniui-Šriubui, už taip objektyviai pateiktus prisiminimus, kurie 
man yra šventi. Tėvelis su mumis, vaikais, apie tą laiką prisiminimais beveik 
nesidalindavo. Aš tik vėliau, susipažin s su jo byla, supratau, kad tai yra giliai jo 
viduje lik s ir pastoviai persekiojantis žiauraus kankinimo ir tardymo rezultatas. 
Aš dabar jaučiu didelį sąžinės graužimą, kad nesiekiau, kad tėvelis papasakotų ir 
perduotų mums daugiau Šventos kovos už Nepriklausomybės siekius prisiminimų. 
Partizanas Šriubas, dažnai minėdamas partizaną Stuobrį, prisimena, kad „tai jau 
pagyven s Ignotiškio kaimo gyventojas (jam tada dar nebuvo 45 metų – mano pas-
taba), Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu tarnav s pasienio policijoje, partizanų būrio 
vadas. Jo būriui priklausė Ignotiškio, Venslovynės ir Kuktiškių link esantys kaimai ir 
vienkiemiai šiapus Kuktiškių–Tauragnų vieškelio. Tai sumanus, tvarkingas, ramaus būdo, 
gerai mokąs prisitaikyti prie aplinkybių, neišsišokantis be reikalo vyras“. (Aukštaitijos 
partizanų prisiminimai. VI dalis. 2008 m.)

Patriotas, ištvermingas už Lietuvos laisv  karys Antanas Žilėnas mirė 1986 m., 
nesulauk s atgimusio ir ryškaus Laisvės šauklio – pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo.

Apie Tėtuko partizanavimo laikus daug prisiminimų įrašė jo buv s bend-
ražygis Alfonsas Daunys. Energingas Lietuvos kariuomenės karys ir aktyvus 
pokario partizanas, sulauk s garbingo amžiaus, gyvena Šiauliuose. Sužinoj s jo 
adresą, nuvykau aplankyti buvusį Tėtuko bendražygį. 

Paliko didelį įspūdį pirmas susitikimas. Pasibeld s laukiau ir tikėjausi, kad 
duris atidarys gyvenimo naštos stipriai paveiktas vyriškis. Išvydau tiesų, žvalų, 
malonių veido bruožų vyriškį. (Jis tada buvo įpusėj s 97-uosius.) Eisena, manie-
ros kariškos. Atmintis pavydėtina. vairius prieškario, karo, pokario ir vėlesnius 
prisiminimus „klojo“, lyg tai buv  prieš metus kitus. 
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Bendraudamas su nenuilstamu kovotoju, daug sužinojau apie partizanin  
kovą mūsų apylinkėse, apie Tėtuko indėlį pasipriešinimo kovoje labai sunkiu 
partizaninės kovos metu. Susitikome su kovotoju Alfonsu Dauniu kelis kartus. 
Supažindino jis mane su partizanų ryšininkėmis, gyvenančiomis Utenoje.

A. Daunys padovanojo man pilną sąsiuvinį prirašytą prisiminimų apie 
partizaną Stuobrį – „Alfonso Daunio partizano riubo prisiminimai. Apie pirmuosius 
pasibaigus karui partizanų organizavimosi ir veiklos metus 19 –19  m. Apie tuos, su 
kuriais bendrauta“.

Ant sąsiuvinio viršelio užrašė
Laisvės kovų bendražygio Antano Žilėno-Stuobrio sūnui Antanui Žilėnui.
201  m. liepos 10 diena.

Ilgai ieškojau, kol susiradau partizaną iš Ginučių, Tėtuko pusseserės Onos 
Ivanauskienės sūnų Fortunatą, dabar gyvenantį Ignalinoje. Buv s partizanas kalinys 
Fortunatas Ivanauskas iš Ginučių papasakojo apie partizanų susirinkimą Ginučių 
miškuose, kuris vyko 1945 m. gegužės pabaigoje. Šiame susirinkime aktyviai 
dalyvavo partizanas Stuobrys. Jis akcentavo, kad šiose apylinkėse tarp partizanų 
stipriai pašlijusi drausmė ir reikalavo iš vadų užtikrinti drausm , siekti kovos 
organizuotumo, išgyvendinti partizanų savival . Siekti, kad partizanai laikytųsi 
mažomis grupėmis ir turėtų patikimų ryšininkų tinklą. Partizanas Ivanauskas pa-
pasakojo apie ginutiškių partizaninį pasipriešinimą, apie išdavystes, apie netektis, 
areštus, apie tardymų žiaurumą ir prisiminė sunkią politinio kalinio dalią.

* * *
Bobut  Tekl  aš dar prisimenu. Su mama ir Eugenijumi lankydavome Bobut  

vasarą, kai vykdavo Šventos Trejybės atlaidai Kirdeikiuose. Mes vasaros ankstų 
rytą iškeliaudavome iš Ignotiškio. Dažniausiai eidavome kaimų keliais Saldutiš-
kio kryptimi – pro Mineiškiemį, Tautiškį, šalia Ripaičių ar pro Sėlą, Stripeikius, 
pasiekdavome Kirdeikius. Pabuv  atlaiduose, po susitikimų su giminėmis (Ripai-
čiuose gyveno gausi Emilijos ir Antano Mačiulių šeima. Mačiulienė buvo mamos 
pusseserė) t sdavome kelion  iki Ginučių. Pamenu sergantį, prikaustytą prie lovos 
tėtės brolį Kazį. Jis mirė anksčiau nei Babutė. Paliko žmoną Oną vargti su trimis 
mažamečiais vaikais  Elenute, Edvardu, Stasyte. Ji, kad išmaitintų šeimą, visą laiką 
be galo sunkiai dirbo kiaulių fermoje. Edvardas, prisimindamas sunkią vaikyst , 
pasakojo  „Dažnai būdavome alkani... ir kokie būdavo skanūs kiauliniai miltai.“

Tėtė, būdamas Vorkutos lageryje, labai sielojosi dėl brolio ir motinos mirties.
Ginučių namuose iki mirties gyveno dėdės Kazio žmona Ona Žilėnienė 

(Šuminaitė), atitekėjusi į Ginučius iš Vaišnoriškės.
Vaikai gyvena atskirai. Sūnus Edvardas – Vilniaus rajone, Marijampolio 

lietuviškoje gyvenvietėje. Elenutė nutekėjo į gretimą Stripeikių kaimą. Stasytė, 
būdama žemės ūkio specialistė, dirbo įvairiuose Utenos rajono ūkiuose ir vėles-
niais laikais nusipirko ūkelį Kuktiškėse. Su vyru Rimantu užaugino sūnų ir laukia 
didžiausio džiaugsmo – anūkų.

Ginučius Onos vaikai pardavė. Dabar sena Ginučių Žilėnų troba įgavo 
šiuolaikinį vaizdą. Mes giminės priekaištavome Edvardui, kad jis su savo sese-
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rimis neapgalvotai greitai pardavė mūsų giminės citadel  Ginučiuose. Žinoma, 
tai jų palikuonių teisė disponuoti tėvų palikimu, tačiau galima buvo paieškoti ir 
geresnių variantų.

Vasaromis, per atlaidus Kirdeikiuose, aplank  gimines, iš Ginučių grįžda-
vome kitu keliu.

Vyžiuose aplankydavome čia atitekėjusią tėtės seserį Adėl  Čičelien . Mama 
labai artimai draugavo su tėtės seserimi Adėle. Man susidarė toks vaizdas, kad 
mamą – marčią Žilėnų giminė priėmė nenoriai ir tik pas tėtės seserį Adaliut  
mama rasdavo dėmesio, šilumos ir artumo. Jos buvo panašios išvaizda, vidumi 
ir artimai giminiavosi. Iš Vyžių, pasisvečiav  pas Čičelius, aišku, tą pačią dieną, 
pro Daunorius, Šeimatį, Tauragnų paežerėmis grįždavome namo.

Adėlė, ištekėjusi už Petro Čičelio, pastoviai gyveno Vyžių kaime. 
Trumpai į praeitį. Man brolis Mintautas pasakojo, kad tėtė Čičelio tro-

boje paslėp s partizanavimo laikų svarbius dokumentus. Tą patį patvirtino ir 
Melniuose gyvenanti jo vienmetė pusseserė Julytė, kuri net mačiusi, kai tėvelis 
tinkuodamas gryčios sienas kažką susuk s į skudurus slėpė po tinku tarplangyje. 
Šis pasakojimas turi pagrindo. Visų pirma, mano tėtė aktyviai dalyvavo partiza-
nų struktūrinių padalinių kūrime. Jis turėjo partizanų sąrašus, štabų išdėstymo 
vietas, partizanų priesaikų dokumentus, pagaliau ir savo įvairius dokumentus ir 
nuotraukas iš jo darbo Šaulių sąjungoje ar tarnavimo pasienio policijoje laikų. Ir 
antra, jo švogeris Čičelis tuo metu nebuvo niekur įsivėl s, t. y. nepartizanavo ir 
jo neįtarinėjo vietiniai enkavėdistai ir skrebai, todėl slėpti svarbius dokumentus 
tuo metu buvo pas jį saugu. Ir dar viena aplinkybė, kuri sutampa su paslėpimu, 
kai atsirado būtinumas slėpti dokumentus, jis tuo metu tinkavo gryčios vidaus 
sienas. Tėtė po intensyvių skrebų ir enkavėdistų siautėjimų, kurių metu žuvo 
daug partizanų, partizanų junginiai buvo išblaškyti, prasidėjo suėmimai, 1947 m. 
pradžioje, pasidar s dokumentus, išvyko Vilniun. Jam išvykstant ir galėjo būti pas 
Čičelį slepiami pasipriešinimo – partizanavimo dokumentai. Su Julyte ir Adaliute 
dar tikslinsime dokumentų paslėpimo vietą. Bandysime jų ieškoti.

Taigi 2011 m. vieną vasaros dieną kartu su Adaliute stipriai darbavomės, 
draskydami visokius apmušalus. Išdrask  viską iki sienojų, nurodytoje vietoje nieko 
neradome. Slėpti nedideliems ryšuliukams tarp rąstų vietos tikrai tinkamos. Aš 
tikiu, kad tikrai ten yra paslėpta kažkas svarbaus iš tėtės partizanavimo laikų, ir 
su Čičelytėmis dar pasitar s, svarbiausia, gav s jų sutikimą, dar kartą ieškosiu. 
sipareigoju už ardymo ir už sudarytus kitus nepatogumus kompensuoti. Bet 
koks dokumentas iš tų mūsų Tautai svarbių pasipriešinimo okupantams laikų turi 
neįkainojamą vert  ateinančioms kartoms, mūsų vaikams ir anūkams.

Vyresniųjų ginutiškių buvo vienoda dalia  tiesė geležinkelius carinėje Rusijoje, 
dirbo sovietinės Rusijos kasyklose, kirto miškus ir plukdė medieną, statė kelius, 
kasė griovius, skaldė akmenis. Daugelis patyrė emigranto dalią. 

Ginučių kaimas plačiai garsėjo muzikantais ir dainininkais. Ginutiškiai mėgo 
dainas, muzikavo ir linksminosi. Kiekvienoje šeimoje dainavo, grojo armonika ar 
smuiku. Rukų daugiavaikėje šeimoje dainavo tėvai Marijona ir Benediktas. Visi 
vaikai buvo muzikalūs, Mykolas ir Kazys grojo armonikomis. Dabar pagyven  
ir jaunimas prisimena kaimo muzikantus ir dainininkus, entuziastingus dainos 
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Trumpas poilsis. Antanas Žilėnas stovi ketvirtas iš kairės. 
A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo

Ginutiškiai. Prie kelio tiesimo darbų. Iš Baltaduonio asm. archyvo
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Ginučių žvejai. 
Iš Baltaduonio asm. 
archyvo

P. Žigo sodyba. A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo

mylėtojus  Marijoną, Janiną, Oną, Veroniką Ivanaus-
kienes, Aldoną Blažūnien , Kazį Žilėną, Kazį ir 
Mykolą Rukus, Antaną Žigą, seseris Stas  Kliukien  
ir Mildą Pumputien .

Antanas (Petras) Žigas, garsus Ginučių kaimo 
saviveiklininkas, muzikantas ir dainininkas. Smuikas 
buv s jo didžiausias džiaugsmas ir nusiraminimas. 
Antanas smuiku galėdav s pritarti dainai, armoni-
kai, akordeonui, klarnetui. Grodav s ir su Labanoro 
dūda. Be Juozo Kliuko ir Antano Žigo, akordeono 
ir smuiko dueto, neapseidavo nė viena vakaronė. 
Plačiai jiedu apylinkėse garsėjo kaip išmaniausi ves-
tuvių muzikantai. Antanas Žigas gražiai dainuodavo 
liaudiškais motyvais, tankiausiai neapsieidavo ir be 
šmaikščių blevyzgėlių, kurias pritaikydavo laiku ir 
pačioje tinkamiausioje situacijoje. Nemažai dainuo-
davo paties sukurtus kupletus. 

P. Žigas groja – kaimas šoka. 
Iš Baltaduonio asm. archyvo
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Kazys Šuminas – Ginučių kaimo racionalizatorius, technikos mėgėjas. Apy-
linkėje plačiai garsėjo smuikų darymu. Smuikų drožyba buvo mėgstamiausias 
užsiėmimas. 

Ginučių jaunimo ansamblis „Jonvabalis“ aktyviai koncertavo, garsėjo ne tik 
savoje apylinkėje, buvo žinomi plačiai. Ansamblyje grojo  Algis Gaižutis – elekt-
roniniai, mušamieji; Saulius Kliukas – smuikas; Remigijus Šimkūnas – gitara. Visi 
grupės ,,Jonvabalis“ pasirodymai prasidėdavo šios dainos žodžiais. ,,Jonvabalio“ 
muzikantai  Algis Gaižutis, Algis Kliukas, Saulius Kliukas, Remigijus Šimkūnas –  
koncertuodavo daugiausia Antalksnės kaimo kultūros namuose, važinėdavo po 

Pasakotojas ir dainininkas Kazys Rukas. 
Iš . Kudabos leidinio

Kaimo dainininkas ir muzikantas ortunatas 
Ivanauskas. Iš A. Gaižučio asm. archyvo

Ginučių saviveiklininkai. Kairėje – 
. Ivanauskas, dešinėje – A. Gaižutis. 

Iš A. Gaižučio asm. archyvo
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kitus Ignalinos rajono kaimų kultūros namus, aktyviai dalyvavo organizuojant 
renginius ir kitas šventes savo gimtinėje Ginučių kaime. 

„Jonvabalis“ aktyviai koncertavo nuo 1985 iki 2000 m.
Ginučius plačiai garsina čia gim  ir aug  tautodailininkai Regina Bikuvienė 

(Rukaitė), Danutė Gaižutienė (Guobytė), Petras Gaižutis.
Danutė Gaižutienė (Guobytė), gimusi ir augusi Ginučiuose, labai jautriai 

savo eilėmis ir dainomis apdainuoja Gimtin . Drobėse įamžina nepaprastą Gimtinės 
grožį. Paveiksluose amžinai žydi jos pačios darželyje išaugintos gėlės, paveiksluo-
se atsiveria gražiausi vaizdai nuo aukštųjų Ginučių kalnų  ežerų vandens mėlis, 
vandens paviršiuje žydinčios lelijos, jų lapų švelnios žalumos dideli paklotai, 
miškų žaluma – nepaprastas spalvų švelnumas, tarytum kviečia kiekvieną atvykti 
ir pasigrožėti, visa esybe įkvėpti nuostabiausio Lietuvos kampelio grožio. 

Tautodailininkė Regina 
Bikuvienė. Iš R. Bikuvienės 
asm. archyvo

R. Bikuvienės „kryželiai“. Iš R. Bikuvienės asm. archyvo

Danutė ir 
Bronislovas 
Gaižučiai. Iš D. ir 
B. Gaižučių asm. 
archyvo
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Danutė piešti ir kurti eilėraščius pradėjo po Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo. Dabar ji su anūku Karoliu, kuris vasaras praleidžia senelių ir prosenelių 
namuose, kuria dainas. Ilgai anūkai prisimins močiut  Danut  – poet , kompozi-
tor , daininink  ir dailinink . Danut  skaitov  žino plačiai – ji savo sukurtų eilių 
žodžių gelme ir nuostabiu deklamavimu pravirkdo ne vieną. Be jos neapsieina net 
ir menkiausias kaimo bendruomenės suėjimas, dažnai ji kviečiama į įvairiausius 
renginius parapijose ir rajono centre. D. Gaižutienė dalyvauja įvairiose parodose, 
pelnė ne vieną apdovanojimą. Danutė visada su daina, dainuoja ji viena, su vai-
kais, su draugėmis, dabar (vasarą) su anūku Karoliu. 

Danutės ir Bronislovo Gaižučių sodybos erdvus kiemas pilnas žydinčių gėlių. 
Danutės prižiūrimos darželio gėlės nuostabiomis spalvomis žavi iki vėlyvo rudens. 

Danutė meil  dainai, grožiui, gamtai paveldėjo iš savo tėvų, meil  darželiui 
ir gėlėms – iš mamos. Mamos darželis visada buvo pilnas gėlių. Sakydavo – 
„Marijonos gryčia pilna vaikų, o darželis visame kaime gražiausias“, „Buvau pas tą 
Guobį, kur atšlaimas pilnas gėlių“. Marijonos ir Benedikto Guobių šeimoje augo 

D. Gaižutienės tapyba. 
Iš D. ir B. Gaižučių 
asm. archyvo
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šeši vaikai. Sūnus Juozas nuo vaikystės 
grojo armonika.

Petras Gaižutis – tautodailinin-
kas (medžio drožėjas skulptorius ir 
dailininkas). 

„Esu Petras, Amiliutės Rukelyčias ir Al-
girda Gaižučia (sanelį vadina Papeku) 
sūnus, išeitų aš Papekiokas. Tevas buva 
„zimagoras“, kolchoznikų duonas neragava 
ir mama. Tėvas aukleja sava pasakajimais 
ir diržu. Tėvas dirba ir Karelijaj, sakina 
medžius, plukde sielius, paskui meliarava 
Lietuvos žemelį. Prisimenu Sanelį iš mamos 
pus s – Rukelį. Linksmas buvą, meistravo-
davą viskų  klumpes, spintas, stalus, state 
ir namus. Jo žodžiai  geriausias slinkstys 
iš drabulas, nepūva ir nykštį ne taip sopa 
kai girtas parajys ažkliūvi. Gaila, man buva 
tik 1 , kai jį priglaude Ažukalnų žviriukas. 
Manau, kad ko nepamoke, tą aš esu gav s 
iš jo per kraujo ryšį. Tegul bus lengva 
Tėviškės žemelė, jam ir dešimtims kitų, šalia 
kurių teko laimė gimti, augti, mokytis ir 
gauti įvairiausias patirtis, kurias įvertinu 
tik laikui bėgant. Unikalūs tie žmones 
GINUTI KIAI – man GARB  buti vienu iš jų“, – taip apie save porina Petras Gaižutis.

Petras Gaižutis gimė ir augo Ginučiuose. Tėvų Emilijos ir Algirdo Gaižučių 
sodyba buvo kaimo viduryje, prie vingiuojančio kelio (dabar gatvė), netoli ramaus 
kaimo upelio Sravės. Nuostabi gimtų apylinkių gamta  kalnai, miškai, upeliai, 
ežerai bei senojo kaimo papročiai, tradicijos, piemenėlio dalia pažadino jaunąjį 
Petriuką drožinėti, vėliau imti dažus ir teptuką. Jau besimokydamas aukštesnėse 
klasėse, Petras suprato, kad vien pomėgio ir gabumų neužtenka. Daug metų pats 
studijavo, skaitė apie įžymius dailininkus, žmogaus psichologiją bei anatomiją. 
Baig s meninio medžio apdirbimo studijas, gyvenimą paskyrė medžiui ir aliejui. 
Petrui abu menai brangūs ir mieli, bet 

„vis dėlto medis yra darbas, tapyba tik laisvalaikis“. Petras dažnai sako  „Kasdien aliejus, 
drobė, medis – tai ne mano pasirinkimas. Tai mano likimas. O gal senelio dvasia manyje 
gyva, gal žmonos Loretos ir dukrelių Rūtos ir Agnės švelni ir rūpestinga apsuptis. Jų 
apsuptis man padeda mastyti ir kurti. Jos mano siela ir dvasia“.

Ginučių kaimo įžymybė – malūnas, papuoštas Petro paveikslais, kuriuose 
įamžinti šio krašto žmonių padavimai, įamžinta senovė su pilies valdovu. Kop-

Petro Gaižučio skulptūra. Nuotr. iš leidinio apie 
Ignalinos kraštą
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lytstulpiai, kryžiai, skulptūros, meniški baldai, pano plačiai paplit , paryškindami 
gimtosios Aukštaitijos vaizdus, primindami jos istoriją, jos garbingą praeitį. Didelė 
dalis jo darbų paplit  po visą Lietuvą, daug jų iškeliauja į užsienį.

Apie P. Gaižutį – menininką, tautinių tradicijų propaguotoją, patriotą – 
dažnai rašo rajono ir respublikos spauda.

Gilūs ir prasmingi Petro žodžiai  

„Neieškau grožio ir įkvėpimo svetur, užtenka to Tėviškės gamtoje, Ginučių malūne, Pi-
liakalnyje, Ladakalnyje, mituose ir utopijoje, padavimuose, Žmonėse. ia mano šaknys. 
ia pradžia ir pabaiga.“ 

Dabar Ginučių kaimas gražiai pavyzdingai tvarkomas. Sugrįžta į tėvišk , 
patyr  sunkmečius, daugiausiai, dėl įvairių aplinkybių pokaryje išvyk  ginutiškiai, 
tvarko ir puošia gimtąsias sodybas. važiuojant į Ginučius šalia kelio į Ladakalnį 
ant Sravės kranto, pasitinka senoji Onos ir Juozo Žilėnų sodyba. 

Dabar čia, sutvark  senąją tėvų ir senelių sodybą, pasidalij  valdas tvarkosi 
Antanas Žilėnas ir Genutė Žilėnaitė-Balčiūnienė. Genutė su vyru Edvardu dar 
gyvena Šiauliuose, bet vasaras leidžia gimtinėje. Ruošiasi jie persikelti ir nuolat 
gyventi tėviškėje.

važiuojant nuo Vaišniūnų, kaimo pradžioje atsiveria Genovaitės ir Valdo 
Gaidelių sodyba. Gaidelių sodyba ant Sravinaičio ežero kranto, šalia vandens 
malūno, išplėsta ir išmoningai pritaikyta poilsiui ir turizmui. Gretimai Ginučių 
piliakalnis, Ladakalnis, senovinis bitininkystės muziejus ir kitos lankytinos vietos 
bei gražūs gamtovaizdžiai. Sodyba tinkama apsistoti plaukiojantiems vandens 
maršrutais, keliaujantiems dviračiais ar automobiliais. Čia galima statyti palapines 
atskiroje teritorijoje, prie kurios yra pavėsinės su šaldytuvais ir laužavietėmis. 
Vandens maršrutų mėgėjams nuomojamos baidarės. Sodybos šeimininkas pagal 
pageidavimus veda edukacin  programą – žuvienės virimas pagal šimtametes Rytų 
Aukštaitijos krašto žvejų tradicijas. Galima įsigyti rytų Aukštaitijos tradicijomis 
rūkytos žuvies.

Genutė ir Edvardas 
Balčiūnai prie 
atnaujintos senelių 
sodybos. 
A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo
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Kaimo viduryje puikuojasi Remigijaus Šinkūno kaimo turizmo sodyba, įsikū-
rusi ant upelio kranto, šalia Almajo ir Sravinaičio ežerai. Sodyboje galima ilsėtis 
visais metų laikais – pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Sodyba skirta aktyviam 
pažintiniam poilsiui  automobiliu pėsčiomis, dviračiais, valtimis ir baidarėmis. Čia 
galima išsinuomoti namelį su pirtimi. 

Jolantos ir Algio Gaižučių sodyba Ginučių kaimo pakraštyje, šalia Alma-
jo ežero ir Srovės upelio. Erdvioje sodybos teritorijoje galima pailsėti ir atgauti 
sveikatą gamtoje, išgarinti stresą ir nuovargį garinėje pirtyje, sustiprėti keliaujant 
srauniais upeliais ir ežerais baidarėmis, prisirinkti įvairių vaistažolių, augančių 
natūralioje gamtoje. Vasarnamiuose bei palapinėse vienu metu gali gyventi iki 
50 žmonių. ra tinklinio, krepšinio, futbolo aikštelės, pavėsinės. Iš čia galima 
keliauti automobiliais, pėsčiomis, dviračiais, valtimis ir baidarėmis. 

Genovaitė ir 
Valdas Gaideliai. 
A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo

Remigijaus 
inkūno kaimo 

turizmo sodyba. 
A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo
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Vykstančius į Ginučius iš pietų 
pusės pasitiks ant Šiliniškių keteros 
aukštai virš medžių viršūnių iššok s 
apžvalgos bokštas ir Ginučius supantys 
pagal Ūkojo krantus išsit s  Paūkojės 
ir Papiliakalnės kaimai.

Paūkojės kaimo pakraštyje pui-
kuojasi graži senoviška sodyba, pasken-
dusi gėlėse ir žalumynuose. Kiek vieną 
svetingai visada priims namų šeimi-
ninkė Bronė Rukšėnienė (Šidlaitė). Ji 
čia senbuvė, atitekėjusi iš Papiliakal-
nės kaimo ano galo, nuo Ladakalnio 
papėdės. Bronė (Bronytė – taip ją čia 
visi vadina) nuoširdi pasakotoja, su 
širdgėla prisimena lenkų okupacijos 
laikus, karo košmarus ir siaubingąjį 
pokarį. Bronytės Rukšėnienės pasakoji-
mus apie praeitį būtina kaupti ir kaip 
neįkainojamą vertyb  palikti ateinan-
čioms kartoms. 

Nuo kelio į Ginučius dešinėje 
pusėje Papiliakalnės kaimo pradžioje 
pasitinka Guberto Brukštaus sodyba. 
Dabar senojoje tėvų sodyboje ūkinin-
kauja sūnus Donatas su žmona Onute. 
Jiedu augina sūnų Aivarą ir dukrą 
Vil . Vaikai lanko mokyklą Ignalinoje. 
Donatą Brukštų nuo 2016 m. vasaros 
pradžios išrinko Ginučių seniūnaičiu. 

Paukojės kaimas, 19 8 m. A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo

Bronė Rukšėnienė ( idlaitė) prie savo sodybos, 
201  m. A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo
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Kiekvienas, besilankantis Ledakalnio apylinkėse, pastebės neįprastą reginį  
ar kalno papėdėje ramiai besiganančius tvirtus jaučius, ar pamiške riedantį pilną 
žmonių didelių ir mažų jaučių traukiamą vežimą, ar raitelį, ramiai sėdintį balne 
ant plačios jaučio nugaros. 

Lina ir Petras Jančiai gyvena šalia Ginučių, gražioje sodyboje Antalksnėje. 
Marijampolietis Petras jaučių auginimu, jų veislėmis ir tuo, kas su jais susij , 
domisi jau seniai. Nusipirk s sodybą, jis ilgai ieškojo archajinių lietuviškų veislių 
jautukų. sigij s Petras juos prisijaukino, nuo mažens pratino prie žmonių, nupir-
ko vežimą, į kurį jie galėtų būti kinkomi. Dabar įsigij s puošnų balną, dar pats 
pratina jaučius ramiai balne laikyti raitelį.

 Petras ir Lina Jančiai svetingai kviečia visus į savo sodybą, susipažinti su 
čia auginamais senoviniais jaučiais Kan  ir Bal , pasivažinėti vienaašiu jų traukia-
mu vežimu ir smagiai praleisti laiką su visa šeima, vaikų ar su suaugusių grupe.

Tik čia galima iš arti pamatyti senovinių veislių jaučius. Ateityje ūkininkai 
norėtų vystyti daugiau veiklos – įkurti jaučio muziejų, pasiūlyti turistams pramogą 
paarti jaučiais žem  patiems ir kitokių įdomybių. Sodybos šeimininkas Petras pa-
sakoja, kad kaime gyveno vienas ilgai, o žmona Lina, kilusi iš Kauno, į Ignalinos 
rajone esantį kaimą Antalksn  persikėlė po kelerių metų. Beveik penkeris metus 
Petras čia gyveno vienas. Lina sako mieste nuolat pavargdavusi nuo triukšmo, 
purvo, žmonių, todėl gyvenimas arti gamtos ją visada viliojo. Moteris neslepia, 

Kunigas Vincas Pinkevičius svečiuose pas B. Rukšėnien , 201  m. 
A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo
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Petras Jančys su savo 
augintiniais šalia 
Ladakalnio, 2015 m. 
A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo

Pramogos su 
P. Jančio augintiniais. 
Nuotraukos iš www.
jautismaitintojas.lt



647

I S T I A  K A I  I S T I S

Ginučių malūno sienas puošia Petro Gaižučio paveikslai. A. Žilėno nuotr. iš asm. archyvo

Ginučių malūno įrengimai. A. Žilėno nuotrauskos iš asm. archyvo
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jog neįsivaizdavusi, kaip žmonės provincijoje gyvena, ką ten veikia ir tik pati 
čia persikėlusi atrado, koks įdomus čia gali būti gyvenimas, tačiau reikia daug 
dirbti. Apie savo gyvenimą kaime ir laikomus neįprastus augintinius bei sugalvotą 
pramogą poilsiautojams Petras ir Lina noriai pasakoja. Apsilankius Ladakalnio 
apylinkėse ar jų namuose, galima pamatyti egzotiškus senovinius jaučius. Pasiva-
žinėti, pajodinėti. Paragauti skanios kaimiškoje krosnyje iškeptos duonos. Petras, 
pristatydamas naują edukacin  programą „Jautis maitintojas“ su šūkiu „Jaučiai 
Kanai ir Balai veža“, kviečia visus aplankyti Jaučio sodybą. 

Ketinate atvykti į Ignalinos kraštą  Ieškote naujų potyrių, įdomios edukacinės 
programos arba smagios pramogos grupei žmonių, vaikams  Tuomet atvykite į 
Jaučio sodybą šalia Antalksnės kaimo  

Jau daugel metų Ginučių svečius, turistus ar šiaip keliautojus pasitinka ir 
palydi Ginučių malūnas. Malūne veikia malūno malimo technologiniai įrengimai, 
daug muziejinių eksponatų. Sienas puošia Petro Gaižučio tapyti paveikslai.

Nuostabus tas Lietuvos kampelis Ginučiai. 
„Unikalūs tie žmones GINUTI KIAI“ (Petras Gaižutis). 

Apie malūno 
eksponatus pasakoja 
gidės Rimutė 
Rutkauskaitė ir Ieva 
Kindurytė (kairėje). 
A. Žilėno nuotr. 
iš asm. archyvo
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Katiniškio kaimas
Ona Graužinienė

 rytus nuo Šãrkių kaimo prasideda Katiníškio kaimas. Pietuose ribojasi su 
Riešutínės o šiaurėje su Indùbakių kaimais. Kaimas labai mažas – tik trys sody-
bos, tačiau visos tvarkomos ir apgyvendintos. Graužinių ir brolių Kondratavičių 
iš Garnìlių kaimo, todėl turi Garnelių pravardes.

Graužinių šeima
Sodybą kūrė ir statė 1909 m. 

prieš Pirmąjį pasaulinį karą senelis Ka-
zimieras Graužinis. Po senelio mirties 
1917 m. sodyba atiteko sūnui Kazimie-
rui, gimusiam 1893 m. Pirmoji antrojo 
Kazimiero žmona Sudnytė Marcelė iš 
Šarkių kaimo. Su ja Kazimieras susi-
laukė 3 vaikų, Bronislavos, Alberto ir 
Genovaitės. Po žmonos mirties vedė 
antrą kartą. Antroji žmona Graužinytė 
Uršulė iš Vidži¿nų kaimo. Su ja su-
silaukė keturių sūnų  Jurgio, Antano 
Edvardo ir Kazimiero, taip pat 20 vaikaičių.

Sūnus Albertas turi 4 sūnus  Kazį, Joną, Antaną, Alvydą.
Vyriausiasis sūnus Jurgis gimė 1934 m., dirbo mechanizatoriumi. Su šeima 

gyveno tėvų namuose. Su žmona Ona sulaukė 3 dukrų ir sūnaus. Vyriausioji 
dukra Regina buvo artimiausia mano draugė. Sūnus Antanas gimė 1935 m. Grįž s 
iš sovietų armijos dirbo Komijos respublikoje žvejybiniame laive, vėliau melio-
racijoje, Utenos pieno kombinate. Jis su žmona Genute užaugino dvi dukras ir 
sūnų, taip pat Kazimierą. Atšvent s savo 80 m. jubiliejų su žmona Genute gyve-

Graužiniai Antanas 
ir Genutė prie savo 
sodybos, 200  m.

Tėvai Kazimieras ir Uršulė Graužiniai, 195  m.
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na ir ūkininkauja tėvų sodyboje. Susilaukė 5 sūnų  Jono, Danieliaus, Mindaugo, 
Mečislovo, Juozapo.

Antano brolis Edvardas gim s 1937 m. baigė jūreivystės mokyklą ir daugelį 
metų dirbo žvejybiniame laive kapitonu. Daug metų gyveno Kla¤pėdoje, o dabar 
su žmona Stase persikėlė į Čiutìlių kaimą Šilùtės rajone.

Edvardo ir Antano brolis Kazimieras baigė Kauno politechnikos institutą (KPI).
gij s pramonės ekonomisto išsilavinimą daugelį metų gyveno Kaune, dirbo 

elektromechaninėje gamykloje „Elektra“ ir AB „Eurolita“. Vėliau Širvi¹tų rajone 
dalyvavo atstatant Šešuolºlių dvarą. Lankėsi JAV. Kazimieras turi sūnų Dainių ir 
dvi vaikaites Meil  ir Laim . Šiuo metu gyvena Saldùtiškyje.

Kondratavičiaus Kazimiero šeima
Kondratavičius Kazimieras gimė 1900 m. Visą gyvenimą gyveno Katiniškio 

kaime.
Padėdavo žmonėms, susirgus gyvuliui. Jo šeimoje augo 7 vaikai  broliai Nor-

bertas, Juozapas, Hubertas ir Ignas ir 2 seserys  Eleonora ir Marijona. Kazimieras 
vedė Moniką Strolyt  (gim. 1903 m.) iš Antålamėstės kaimo. Kazimieras ir Monika 
susilaukė 3 atžalų  Nastės, Janės ir Vygando. Duktė Nastė gimė 1933 m. Gyve-
no Pla÷čiškių km. Užaugino 3 vaikus. Duktė Janė Kvedaravičienė gimė 1937 m. 
Turi taip pat 3 vaikus, gyvena Saldutiškyje. Vygantas (gim. 1940 m.) vedė Mildą 
Lupeikait  iš Kupiškio raj. Augina 2 dukras. Dabar grįž s į tėvišk  ūkininkauja. 

Kondratavičiaus Juozapo šeima
Namas, kuriame šiuo metu gyvena Irena-Veronika, priklausė senelei Kond-

ratavičienei Marcelei. Senelio vardo nepamena. Kurį laiką su mama gyveno ir 
sūnus Juozapas. Jis vedė Klimavičiūt  Pauliną iš Indubakių kaimo. Susilaukė 
dviejų dukrų Veronikos (Irenos) ir Onutės, sūnaus Rimanto. Šiuo metu vaikai su 
šeimomis gyvena Utenoje.
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Kirdeikiai ir jų apylinkės
Elena Trimonytė

 rytus nuo Kirde¤kių yra daug ežerų. Kirde¤kiai įsikūr  prie Påkaso eže-
ro. Šis ežeras 3,3 km ilgio ir užima 140 ha žemė plotą.  jį įteka Ta÷ragnas, 
jungdamas kelis ežerus ir nutįsta per 26,7 km. Pakaso ežeras jungiasi su gražiu 
ir dideliu kojo ežeru. Šio ežero šiaurės vakarų krantai statūs, rytiniame ežero 
krante – Papiliakalnio kaimas. Jo laukuose yra Ginùčių piliakalnis, įrengtas seno-
vėje kitų kalvų grandinėje. Tai paprasta kalva, perkasais atskirta nuo kitų kalvų, 
paaukštinta ir pritaikyta anų laikų gynimosi reikalams. Aplink piliakalnį randama 
plytų, akmenų, kalkių ir kitų senosios statybos liekanų. Kuliniÿ kaime, esančiame 
netoli to paties Ūkojo ežero, vanduo išplauna geležinių, senų kaukolių liekanų ir 
raitytų spyruoklinio tipo papuošalų.

Žmonėse yra išties daug padavimų apie vaiduoklius, piktąsias dvasias, baltus 
klajojančius arklius, avis be galvų. Prie paties Ūkojo esanti tikra raganų karalystė. 
Kai kurios raganos turėjusios ilgas rankas. Tautosakoje ypač gausu piktųjų dvasių  
jų esama beveik kiekviename kaime, o naktimis ypač daug pirtyse.  rytus nuo 
Ūkojo yra Li¹kmeno ežeras. Tarp Ūkojo ir Linkmeno ežero traukiasi Papiliakalnio 
gūbrys – Ledåkalnio, Papiliakalnio ir Verpìto kalvos. Ten yra keletas piliakal-
nių, iš kurių pažymėtinas Pilelės kalnas, esąs lygioje vietoje (pievoje). Jo aukštis 
siekia 50–60 metrų. Ant Pali¹kmenės kalno, pasak padavimų, kitados gyvavusi 
kunigaikštytė, kuri čia turėjusi savo rūmus, o Piliakalnyje bažnyčią. Kunigaikštytė 
buvusi kažkieno užkeikta  važiuodama šešetu arklių įvažiavusi Linkmeno ežeran 
ir nuskendusi. Ten pat kažkokiu būdu atsidūr  ir bažnyčios varpai. Kalne pa-
silik s grandine pririštas šuo, kuris ir dabar tebesaugojąs kunigaikštytės turtus. 
Pati kunigaikštytė kartais pasirodanti ant ežero bangų, retkarčiais yra girdimas 
ir varpų skambėjimas. Tarp Ūkojo, Alksnãičio ir Li¹kmeno ežerų dūkso Leda-
kalnis. Jo viršūnė, pakilusi apie 160 m nuo jūros lygio, visiškai plika. Nuo jos 
matyti Daugeliškio aukštumos ir keliolika ežerų, kalvotos žemės paviršius gražiai 
apaug s miškais.

Pakaso ežeras
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Greta Linkmeno ežero yra daug 
ežerėlių  Asºkas, Aµksnas, Srovinãitis, 
Aµmajas, Usalnai, Baltýs ir kt. Už jų į 
šiaurės rytus yra didelis Balaušo ežeras 
apie 4,5 km ilgio, iš jo išteka Balaušo 
upelis, Balaušo ežeras turi daug įlankų 
ir keletą salų, iš kurių viena, esanti pi-
etinėje ežero dalyje, gana didelė, ežeras 
užima apie 406 ha žemės plotą, jame 
gausu įvairių rūšių žuvies. 

Šiauriniame ežero krante yra pil-
kapių grupė, išsidėsčiusi 10–12 ha plote. 
Pilkapių aukštis siekia 1–1,5 m aukščio, 
juose rasta senovinių ginklų liekanų ir 
kitų įkapių. Už 3,5 km į šiaur  nuo 
Kirdeikių yra nedidelis Šùmino ežerėlis, 
jo pietiniame krante įsikūr s Stripe¤kių 
kaimas, kuriame 1923 m. buvo 23 so-
dybos ir  126 gyventojai. Jo laukuose 
yra Stripeikių piliakalnis, jau 1357 m. 
minimas Livonijos ordino raštuose kaip 
vienas iš lietuvių atsparos punktų. Ka-
dangi nuo piliakalnio tik du kilometrai 
iki žinomo Tauråpilio, tai reikia ma-
nyti, kad Stripeikių piliakalnis drauge 
su kitais apylinkės piliakalniais sudarė 
vieną gynimosi (sieną) sistemą.

Kirdeikiai
Kirdeikių kaimas yra pietvaka-

riniame Pakaso ežero krante, apie 30 km į šiaurės vakarus nuo Švenčioniÿ, 
14 km nuo Ignalínos, 12 km nuo Taurågnų, 10 km nuo Saldùtiškio, 10 km nuo 
Šakarvõs, 7 km nuo Lamėsto. Kaimo laukuose rasta VI–VIII a. pilkapių su akme-
nimis apdėtais vainikais, taip pat degintinių kapų. Kauno ir Vilniaus muziejuje 
yra siauraašmenių kirvių, ietigalių V–VIII a.

Vietov  reikia priskirti prie pačių seniausių gyvenviečių. Senais laikais 
Kirdeikiai priklausė Li¹kmenų karališkajam dvarui, jam ir baudžiava ėjo. Bene 
pirmas jau žinomas rašytinis šaltinis „Linkmenų dvaro inventorius“. Čia ir minimas 
1554 m. Kirdeikių vardas. Taip pat 1554 m. dvaro inventoriuje minimi Kirdeikių 
29 kiemai, pavardės Gimžauskai, Rasteniai, Paukštės ir t. t. Ūkininkai tarnavo 
Linkmenų karališkajam dvarui, turėjo duoti duokl  po 30 kapų grašių, 5 statines 
avižų, 28 vežimus šieno ir nemaža kitų žemės ūkio gėrybių. Prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą slapta veikė pradinė mokykla, 1897 m. buvo įsteigta vieno ūkininko 
troboje. Susirinkusius vaikus mokė skaityti, skaičiuoti vadinamieji daraktoriai, juos 
rėmė vaikų tėvai. Daraktorinės mokyklos veikė iki 1918 m. Kai kaime pašaliečių 

Kirdeikių herbas. Pektoralas įsteigtas kun. 
Juozapo Breivos – Kirdeikių parapijos įkūrėjo ir 
bažnyčios statytojo atminimui. venčiant  
šventovės gyvavimo auksinį jubiliejų 1927–
1977 m. Pektoralas naudojamas  kun. J. Breivos 
mirties metinėse, minėjimų-jubiliejų bei aktų 
metu, priimant garbingus asmenis
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nebūdavo, vaikai mokydavosi, bet kai tik vadinamosios mokyklos link eina ne-
pažįstamas žmogus, vaikai išsitraukdavo iš pastalės plunksnų puodus ir imdavo 
jas plėšyti. Kai pavojus praeina, plunksnas pakeisdavo elementoriais.

Tai gražus lietuviškas vargo mokyklos pavyzdys. Namų durų dieną niekas 
nerakino, kas nori, tas gali užeiti į trobą. Nakčiai sklend  uždėdavo (užbraukdavo). 
Vokiečiams užėmus Lietuvą, Kirdeikių mokykla jau drąsiau išėjo iš pogrindžio 
ir veikė legaliai. Lietuvos ir Lenkijos kovų laikais 1919 m. po šv. Velykų užėjo 
lenkai. Okupavus rytin  Lietuvą, Kirdeikiai ir jų apylinkės atsidūrė neutralioje 
zonoje. Kirdeikiuose bažnyčios nebuvo, priklausė Linkmenų parapijai. Linkmenų 
parapija padalinta į 2 dalis, nubrėžus demarkacijos liniją. Didžioji dalis Linkmenų 
miestelio su bažnyčia pateko lenkų valdžion, o mažesnė dalis be bažnyčios – 
Lietuvai. Buvo padalinta ne tik parapija, bet atskirti ir artimi žmonės, taip pat ir 
ūkininkų laukai. Tuomet Linkmenų parapijos klebonas buvo kun. Juozapas Breiva 
(1919–1925 m.). Parapijos klebonas stengėsi aptarnauti ir atskirtus parapijiečius. 
Kirdeikiuose Jono Paukštės name buvo įrengtas maldos kampelis. Bet netrukus 
prasidėjo lenkų valdžios trukdymai, nes kun. Juozapas Breiva pamokslus sakydavo 
lietuviškai, lenkams tai nepatiko  Klebonas Juozapas Breiva buvo žymus veikėjas, 
šaulys, lietuviškos spaudos platintojas, platino maldaknyges, o tai lenkams dar 
labiau nepatiko. Susisiekimas per demarkacijos liniją darėsi neįmanomas. Tikintieji 
iš Kirdeikių į Linkmenų bažnyčią galėjo ateiti tik su leidimais ir tik sekmadie-

Parapijos steigėjas, bažnyčios statytojas – kunigas Juozapas Breiva. Kirdeikių bažnyčia  
pradėta statyti 1925 m. Kaišiadorių vyskupas Juozas Kukta 1927 m. per Jonines koncekravo 
naujai įkurtą bažnyčią. Bažnyčiai suteiktas v. Jono Krikštytojo vardas. Nuo to laiko kaimas  
vadinamas bažnytkaimiu. Autorės nuotr.
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Kirdeikių kaimo kryžius pastatytas 1927 m. Su koplytėle – 5 m aukščio. Kryžių darė  
Kajetonas Alekna iš Ripaičių kaimo. Tai puošnus, ažūrais išraižytas, puoštas geometriniais  
augalų motyvais. Viršuje įkomponuoti paukšteliai. 1971 m. įrašytas į dailės paminklų sąrašą. 
1988 m. Kryžiui apdegus padaryta kopija, kurią padarė Gintaras Mikolaitis ir Robertas  
Petravičius. Kryžius stovi kaimo centrinėje dalyje, netoli kryžkelės. Senasis apdeg s kryžius  
saugomas Utenos kraštotyros muziejuje. Autorės nuotr.

ventoriaus kryžius Kirdeikių bažnyčios 
šventoriuje stovi v. Mykolo skulptūra.  
Pastatyta ir pašventinta 2002 m. per  
v. Mykolo atlaidus. Skulptorius iš Ginučių 

kaimo J. Gaižutis. Autorės nuotr.
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niais. Kun. Juozapas Breiva, lenkų varžomas, toliau dirbti Linkmenų bažnyčioje 
negalėjo. Bet jis nesitraukė į Lietuvos gilumą. 1925 m. atsigaben s Linkmenų para-
pijos archyvą, brevorijų ir nemaža liturginių reikmenų, apsigyveno Jono Paukštės 
name, kuriame laikydavo šv. Mišias. Su kokiu džiaugsmu žmonės eidavo melstis. 
Jis ryžosi įsteigti naują parapiją Kirdeikiuose. Lietuvos valdžia naujos bažnyčios 
statybai skyrė nemokamos miško medžiagos, piniginės paramos 35 tūkst. litų, 
parapijos klebonui skyrė žemės. Kirdeikiai su dideliu entuziazmu ėmėsi darbo, 
pirmiausia rinko vietą bažnyčiai. Pirmasis pasiūlymą davė Juozapas Tumonis. 
Jam pritarė dauguma. Tai ta vieta, kur šiandien stovi bažnyčia. Tuo metu buvo 
apaugusi medžiais. Vyrai pjovė, rovė medžius, ruošė plotą bažnyčios statybai. Iš 
laukų rinko akmenis, arkliais vežė... Vyrai dirbo iš peties prakaitą braukdami. Su 
kokia meile, su kokiu džiaugsmu ir viltimi, kad Kirdeikiai ir aplinkiniai kaimai 
turės naują savo parapiją, nereikės keliaklupsčiauti lenkams. Pavasarį 1925 m. 
pradėjo statyti bažnyčią, darbus prižiūrėjo inžinierius iš Utenos.

1927 m. bažnyčia pastatyta labai gražioje vietoje netoli Pakaso ežero, tolėliau 
nuo kaimo. 1927 m. Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta iškilmingai konsekra-
vo naują Kirdeikių parapijos bažnyčią. Pirmasis Kirdeikių bažnyčios klebonas 
ir bažnyčios statytojas kun. Juozapas Breiva 1891–1939 m. palaidotas Kirdeikių 
bažnyčios šventoriuje. 

Artimiausi Kirdeiki  kaimai

Eil. 
Nr.

Vietovės 
pavadinimas

Nuo Kirdeikių 
(km)

Nuo Saldutiškio 
(km)

Nuo Utenos 
(km)

Pastaba

1. Gaiveniai 8 25

2. Gatakiemis 6 30
3. Geniakalnis 3 28
4. Indubakiai 5 32
5. Kalytiškė 13 30
6. Katiniškė 5 28
7. Kemešys 7 10
8. Kirdeikiai 10 25
9. Kleviškis 8 21
10. Kuliniai 7 29
11. Lamėstas 5 29
12 Mediniškis 8 21
13. Mineiškiemis 10 35 Šiauriniu pakraščiu 

teka Gelainės upelis, 
kuris įteka į Ūkojo 
ežerą.

14. Plaučiškis 5 30 Plaučiškių vietovė mi-
nima 1751 m. Kuktiš-
kių dvaro inventoriuje.

15. Prusokiškės 6 32 Prusokiškės minimos 
1731 m. Kuktiškių 
dvaro invenotiuje.

16. Sarakalnis 7 29
17. Staniuliškės 2 7 27
18. Strokiniai 12 27
19. Trimoniškis 5 27 Viensėdis po žemės 

valakų reformos 
1557 m. atiduotas  
Kuktiškių bažnyčiai.
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Švietimas Kirdeikiuose
Spaudos draudimo metais (1864–1904) veikė slaptos daraktorinės mokyklos. 

1871 m. daraktorius ir mokinių tėvus baudė 300 rb bauda arba 3 mėn. arešto, teko 
pogrindyje mokyti vaikus skaityti, skaičiuoti, rašyti, geografijos, istorijos, amatų, 
žaidimų. Daraktorius išlaikė (rėmė) mokinių tėvai. Daraktorinės mokyklos veikė 
iki 1918 m. Po Pirmojo pasaulinio karo ypač susirūpinta švietimu. Nuo 1928 m. 
įvestas pradinis mokslas nuo 7–14 m. tačiau nemaža dalis vaikų nelankė mokyk-
los, nes neturėjo lėšų, drabužiams, apavui, knygoms. Po Antrojo pasaulinio karo 
mokyklų ir mokinių skaičius sparčiai augo. 1949 m. nutarimu įvestas 7 klasių 
privalomas išsilavinimas. 1975 m. – privalomas vidurinis išsilavinimas.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. dėl mokinių skaičiaus 
mažėjimo kaimuose dalis pradinių ir vidurinių mokyklų uždaryta. 1986–1987 m. 
pereita prie privalomo 12 klasių mokymo. Nuo 1897 m. Kirdeikiuose veikė pra-
dinė mokykla, nuo 1950 iki 1958 m. septynmetė mokykla, kiek vėliau vidurinė, 
plytinė 2 aukštų mokykla, pastatyta šalia pradžios mokyklos. Pastaraisiais metais 
neveikia nei buvusi pradinė mokykla, nei buvusi vidurinė mokykla, nes nėra 
mokinių. Biblioteka veikė nuo 1945 m. Jauni žmonės išvažiavo į miestus, ten ir 
kūrė savo šeimas, Kirdeikiuose gyvena daugiausia garbaus amžiaus žmonės, bet 
ir jų sumažėjo. ra ir jaunų šeimų, bet labai mažai. 

Kultūros puoselėtoja Kirdeikiuose

Užrašė Loreta igelskienė

Eugenija Masiulytė-Paukštienė, baigusi Saldutiškio vi-
durin  mokyklą, 1956 m. rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti kultū-
rinėse įstaigose, kadangi tais laikais ne visiems buvo lemta 
siekti tolimesnių mokslų. Pirmiausia pusantrų metų dirbo 
tuometiniame Švenčionėlių rajono Krivasalio klube-skaityk-
loje. Turėjo kelis saviveiklinius ratelius (jaunimo tautinių 
šokių, dramos, pagyvenusių moterų ansamblį). Nors meno 
vadovo nebuvo, tačiau visi meniniai būreliai buvo paruošti 
gerai. Apžiūrose, dainų šventėse bei kituose pasirodymuose 
užimdavo pirmaujančias vietas, todėl Švenčionėlių kultūros 
skyriaus vedėjas Pilipavičius perkėlė E. Masiulyt -Paukštien  
dirbti į Kirdeikių kultūros namus meno vadovės instruktorės 
pareigoms iki 1958 m. 

Atvykus į Kirdeikius buvo su kuo dirbti. Vidurinėje 
mokykloje mokėsi 280 mokinių, nemažas mokytojų kolektyvas. Kolūkyje dirbo daug 
specialistų, kontoros darbuotojų, mechanizatorių, lauko darbininkų. Tad nieko ne-
laukdami subūrėm daug saviveiklos kolektyvų, kuriuose dalyvavo patys mažiausieji, 
moksleiviai, pagyven  žmonės. Moksleivių tautinių šokių būrelis – 8 poros, jaunimo 
tautinių šokių būrelis – 8 poros, pagyvenusių žmonių šokių būrelis – 8 poros. 
Moterų ansamblis – 16 moterų, vyrų ansamblis – 12 balsingų vyrų, senjorių an-

Eugenija Masiulytė-
Paukštienė. Nuotr. iš 
asmeninio archyvo
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samblis – mūsų kaimo močiutės su savomis senovinėmis dainomis  E. Trimonienė, 
V. Černiauskienė, J. Mačiulienė, J. Buivydienė, B. Černiauskienė, A. Vinčiūnienė, 
A. Kindurienė, J. Gimžauskienė. Šio moterų ansamblio vedantysis balsas buvo 
E. Trimonienė, ji visas sutelkdavo senovinei dainai, nes turėjo gražų išskirtinį balsą.

Dainuodavo savos kūrybos daineles. 

Aukštam kalnelį, prie ežerėlio
Stovi bažnyčia rūtų daržely...
Pats Dievas Tėvas, darželį tveria,
Motina venčiausia, žolynus sėja.
Aplink bažnyčią žali medeliai
Ant viršūnėlių maži paukšteliai.
Mūsų klebonas paukštelius myli,
Kai mišias laiko paukšteliai tyli.
Ir po darželį aniolas vaikščiojo,

Moterų ansamblis 
dainų šventėje. 
Nuotr. iš asmeninio 
archyvo

okių būrelio  
pasirodymas 19 2 m. 
Nuotr. iš asmeninio 
archyvo
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Kožnas kvietkelis jam pasiklonojo.
Ir mes turim Kirdeikiuos gražų kunigėlį,
Kaip iš rojaus išraškytą puikiausią kvietkelį.
Kai įeina jis bažnyčion, mus visus apšviečia, 
Atsisėd s spaviednyčion prie Dievo kviečia.
Kai prieina prie altoriaus žalabnais rūbeliais,
Mūs visų siratėlių krenta ašaralės.
Kai užkopia kazauničion pamokslo sakyti,
Atbunda mūs širdelas jo žodelių klausyti.
Nelaimingi tie žmoneliai, kurie jo neklauso,
Užkietėj  jų širdelas, kaip medžio sauso.
Užrašė Uršulė Mačiulytė

Taip pat buvo meniškai stiprus dramos būrelis. Kadangi turėjo gerus savi-
veiklininkus, visur buvo kviečiami, visur gerai pasirodydavo, pelnė daug apdova-
nojimų, padėkų. Tai buvo ne tik E. Masiulytės-Paukštienės nuopelnas. Nors meno 
vadovai nuolat keitėsi, bet jų indėlis į kultūrą buvo nemažas. Meno vadovais 
dirbo T. Daškevičius, jį keitė V. Kondratavičius, J. Virvytis ir kt.

Saviveiklininkai, kurie buvo atsidav  menui  P. Jakštonis, V. Maniušis, 
J. Gabrėnas, Z. Misiūnas, M. Kindurienė, M. Dičienė, Eug. Bugailiškienė ir dar 
daugelis kitų. Daugelis jų jau išėj  į amžinyb , liko tik gražūs prisiminimai.

Kirdeikių parapijos bažnyčioje nuo jos pastatymo laikų švenčiamos Joninių 
šventės (birželio 24 d.) atlaidai, tai mes, kultūros darbuotojai, prisijungdavome 
prie Joninių atlaidų, pradėjom organizuoti Joninių švent  – festivalį prie Pakaso 

Tautinių šokių kolektyvas Joninių šventėje 19 5 m. Nuotr. iš asmeninio archyvo
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ežero, turim ten nuostabią salel , „Ščiūriu“ vadinamą. Šios šventės tradicijos 
puoselėjamos iki šių dienų. 

Nors dar sovietmečiu kultūra buvo griežtai atskirta nuo bažnyčios ir bet 
kokie renginiai buvo draudžiami, tačiau darbuotojai, nepaisydami draudimo, ėjo 
tiesiog „per galvas“, rizikuodami ir Joninių festivalį po atlaidų surengdavo. Tai 
būdavo šventė su meninėm programom, atrakcionais, šokiais, laužo kūrenimu, 
paparčio žiedo ieškojimu ir t. t. 

Tai kultūros darbuotojų darbo nuopelnas. Tradicijas t sia laisvas ir nevaržomas 
žmogus – jaunimas. Taip E. Masiulytė-Paukštienė dirbo kultūros srityje, bendravo 
su vietos gyventojais, maloniais, meniškais, darbščiais žmonėmis 25 metus.

Vėliau, mažėjant mokinių mokykloje, sumažėjo ir mokytojų kolektyvas, 
iširo kolūkis, sumažėjo žmonių. Uždarius kultūros namus liko Bendruomenės 
laisvalaikio salė, kurioje ir dabar skamba Kirdeikių kaimo kapelos, vadovaujamos 
D. Aidukienės, skambiosios dainos, organizuojami susitikimai, švenčiamos šventės. 

Kirdeikių biblioteka
Kirdeikių kaimo biblioteka įsteigta 1956 m. Prieš tai buvo biblioteka tik 

vidurinės mokyklos patalpose, ji įsteigta 1945 metais. 1992 m. bibliotekos buvo 
sujungtos į vieną. Keitėsi ir darbuotojos, ir pačios bibliotekos buvimo vieta. 

Kai aš pradėjau lankytis bibliotekoje, ji buvo J. Breivos pastatytuose para-
pijos namuose. Tai buvo tamsus didelis kambarys su kūrenama krosnimi ir daug 
knygų ne tik suaugusiesiems, bet ir vaikams. Bibliotekoje tada dirbo L. Dervinytė. 
Aš ją prisimenu geriausiai, nes ji ne tik padėdavo išsirinkti knygut , bet dar ir 
paskaitydavo.

Nuo 1992 m. sujungus bibliotekas ir uždarius vidurin  mokyklą, liko tik 
pradinės mokyklos skyrius, kuris priklausė Saldutiškio pagrindinei mokyklai. 
Pradinė mokykla iš didelės mokyklos kėlėsi į buvusio darželio patalpas, kartu 
su ja ir biblioteka išsikėlė su visu knygų ir periodinių leidinių fondu, o fondas 
tikrai buvo didelis (18 tūkst. vnt.). Po truputį keitėsi bibliotekos įvaizdis ir darbo 
kokybė. Biblioteka tapo prieinama visiems kaimo gyventojams ir atvažiuojan-
tiems poilsiautojams. Joje galima rasti ne tik knygų, periodinių leidinių, bet yra 
ir interneto prieiga, veikia parodos, kurios vis atnaujinamos, vyksta edukaciniai 
užsiėmimai, susitikimai su rašytojais, įžymiais žmonėmis. Vaikai dalyvauja kon-
kursuose (knygų skaitymo, piešinių). 
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Medinų kaimas
Rimantas Lisauskas

Mìdinų kaimo pavadinimas gali 
būti tik spėjamas, nes kaimo senbuvių 
niekas nepažinojo, todėl apie tai ne-
pasakojo. Manoma, kad jis yra naujas. 

1846–1863 m. Rusijos imperijos 
išleistame kariniame – topografiniame 
žemėlapyje Mìdinų ir Jovara÷čiškių 
kaimai įvardinti Šerėnų užkampiais 
( астенок араны). Todėl galima tvir-
tinti, kad tuo metu šiuose kaimuose 
gyveno šeimos Šerėnų pavarde, o pa-
tys kaimai buvo priskiriami Šíškinių 
kaimui, arba kaip viensėdžiai įvardinti 
ten gyvenusių šeimų pavarde.

Trumpa kaimo  
urbanistinė apžvalga
Mìdinos, tai padrikos struktūros 

7 sodybų kaimas, išsidėst s 180–188 m 
virš jūros lygio aukštumų ir todėl la-
bai gerai matomos nuo Krivåsalio ir 
Linkmenų pusės. Už 3 km Li¹kmenys, 
o už kilometro prasideda pirmosios 
Šíš kinių kaimo trobos. 

Medinų kaimo sodybos skirtin-
gos. Vienos didesnės, kitos mažesnės, 
tačiau šiam kraštui būdingų pastatų  pirkios, svirno, daržinės, kluono ir pirties. 
ra ledainių, o K. Baužio ir V. Palikšos sodybose būta ir kalvių. Tiesa, iki mūsų 

dienų jos neiišliko. 
Sodybų pastatų tūriai ir siluetai charakteringi Aukštaitijos regiono architek-

tūrai. Statyti po 1916–1920 m. gaisro sunaikinusio visą kaimą. Gyvenamųjų namų 
statybai naudota apipjauta mediena, ūkiniams pastatams – apvali. Būdingas išt sto 
stačiakampio pirkios planas trijų dalių  priemenės centre, kamaros ir gyvenamojo 
pirkios galo atatinkamai orientuoto pagal pasaulio šalis, optimaliai jį atsukant į 
šviesą. Tiek gyvenamųjų, tiek ūkinių pastatų fasadai funkcionalūs, be puošybos 
ar kitų raiškesnių architektūrinių detalių. Mažosios plastikos ir mažosios architek-
tūros elementų sodybose nebuvo. Tiesa, pakelės kryžius esantis tarp Šiškinių ir 
Medinų kaimų priskirtas Medinų kaimui. Tai lotyniško silueto ąžuolinis kryžius 
stovėj s ant aukštumėlės. Jo liemuo ir kryžmė lygi be dalinimų ir be puošmenų. 
Kryžmės galai paryškinti briaunuotomis įpjovomis, centre pritvirtinta lieto metalo 

Medinų kaimo planas
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Nukryžiuotojo skulptūrėlė. Didžiųjų bažnytinių švenčių metu kryžiaus liemenį me-
diniškiai apjuosdavo pintų gėlių vainiku. Neatlaik s metų naštos kryžius nugriuvo. 

Pietiniu kaimo pakraščiu, nuo Vlado Palikšos daržinės kampo, vingiavo se-
nasis ir dulkėtas vieškelis jung s Uteną su Švenčionėliais. 1966 m. nutiesus naują 
plentą Utena–Švenčionys kaimas atsidūrė užspaustas tarp dviejų kelių. Taip pat 
ir kaimo žemė daugumoje buvusi šniūruose liko anapus plento. O per patį kaimą 
einantis kelias, vadinamas ulyčiala, jį padalina į dvi dalis. Šiandien taip ir matom, 
keturias sodybas dešinėje ir tris kairėje pusėje. 

Mediniškių žemė nepasižymėjo gerais derliais, o ir tos pačios kaimiečiai daug 
neturėjo. Jų gyvenimas nebuvo nei turtingas, nei sotus. Todėl tarpukariu iš Medinų 
žmonės ėjo prie didelių darbų. Tiesiant Žemaičių plentą ir net traukė laimės svetur 
ieškoti. Taip Silva Šerėnas su žmona Juozapota ir penkiolikmečiu sūnumi Augus-
tu 1929 metais išvyko į Braziliją sotesnės duonos ieškot. Apsigyveno San Paulo 
mieste, bet ir ten košės dviem šaukštais nekabino. Gyveno vos galus suvesdami.

Pagal 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymą kaime buvo 9 sodybos, jose 
gyveno 42 žmonės. 

Einant metams kaimas išgyveno daug permainų  gaisras 1916–1920 m. su-
naikin s kaimą. Po karo tveriantis kolchozams pamažu išnyko svirnai ir kluonai, 
keitėsi ir kiti pastatai. Buvusius šiaudų ir skiedom dengtus stogus pakeitė pilko 
asbocemento plokštės, sudegė abi kalvės. Nelikus kaimo senbuvių pasikeitė ir jo 
gyventojai. Keliose sodybose jas paveldėj  iš tėvų gyvena jaunos šeimos, bet dau-
gumoje gyventojai atvažiav  iš didžiųjų miestų dabar jose leidžia vasaras. Reikia 
pasidžiaugti, kad kaimas šiandien gyvas ir toks išliks dar ilgam.

K. Baužio kalvė
Kalvė iš rąstų, dvišlaičiu šiaudų stogu. Skliautai užkalti vieno pjovimo len-

tom. Šalimais stovėjo ledainė. Kalvėje buvo žaizdras su dumplėmis, vertikalaus 
gr žimo grąžtas sukamas ranka, įtaisas ratų šinom tempt ant ratlankių. Kazimie-
ras Baužys kaustė arklius, taisė plūgus, kaldavo akėčiom virbalus. 1953–1954 m. 
vasarą kalvė sudegė. Po gaisro Baužys kalv  nuomavo pas Vladą Palikšą. Ten 
dirbo visus darbus kaip ir savoje kalvėje. 

Apie Medinų kaimo gyventojus*
1-oji troba prie kelio dešinėje pusėje Alfonso Šerėno ir Leonoros (nuo La-

banoro). Alfonsas buvo geras dailidė ir stalius, turėjo medžio apdirbimo stakly-
tes. Buvo nepalankus naujai sovietų valdžiai, turėjo ryšių su partizanais. Sovietų 
valdžios suimtas, nuteistas 15 metų kalėjimo. 1956 m. pastatė K. Baužiui naujus 
namus. Turėjo du brolius Silva ir Kazimierą.

Nuoskaudą tėveliai jautė būrėjai išpranašavus, kad išdavė artimi žmonės 
(gal kaimynai) juodas vyras ir šviesi moteris. Grįž s Alfonsas atėjo atsiprašyt. 
Iki išnaktų tėveliui pasakojo apie gyvenimą Sibire, o aš gulėjau lovoj užsidengus 
galvą ir klausiau tų baisybių. Tuomet ir sužinojau apie tremtį. 

2-oji Kazimiero Šidlos troba su 
didele priemene. Jis buvo griežto būdo, 
neleisdavo vaikams triukšmaut. Buvo 

* Onos Kirkaitės prisiminimai iš mamos Teklės 
Palikšaitės Kirkienės pasakojimo.
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įsisūnij s Kazimierą Baužį, kuris 1934 m. vedė Pauliną Kinduryt . Vaikai  Iru-
tė – 1935 m., baigus vidurin  mokyklą Saldutiškyje, vienus metus mokytojavo 
Kirdeikiuose. Algimantas – 1940 m., baigė Linkmenų vidurin  mokyklą 1958 m., 
mokėsi Panevėžio melioracijos technikume, dirbo Vilniaus rajone melioracijos darbų 
viršininku. Vilius – 1945 m., tarnavo armijoj Tolimuose Rytuose, grįž s dirbo ir 
gyveno Salininkuose.

K. Baužys turėjo nemažai žemės, pasodino didelį sodą. Mėgo medžio dar-
bus. Turėjo kalv . Kolūkių laikais keletą metų dirbo eiguliu. Paulina labai darbšti, 
dirbo žemės ūkio darbus kolūkyje, augino gyvulius.

Prisimenu, kaip degė kalvė užsidegusi nuo žarijos o daržinė – žaibui kirtus 
į ąžuolą. Dabar K. Šidlos trobos lik s tik galas, ūkinis pastatas. K. Baužys 1946–
1947 m. pastatė naują namą. Vėliau gyveno Petras Kirka, po jo Rulienė Danutė.

3-ioji Silvos Šerėno sodyba (g. 1878 07 10) vedė Juozapotą Aškinyt , sulaukė 
dviejų sūnų – Adomo ir Augusto. Deja, 18 metų Adomas mirė. 

Medinų kaimo 
genplanas. 
Perpiešė architektas 
R. Lisauskas
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Silva Šerėnas turėjo didelį kluoną 
vadintą Silviškių klojimu, arba Silviškėm. 
Taip vadintas nuo Silvos vardo. Klojime 
vykdavo kaimo suėjimai ir vaidinimai. 
Šeimai išvažiavus į Braziliją kluonas 
buvo parduotas Tomui Urbanui. 

Gyveno San Paule, Brazilijoje. 
Augino du sūnus ir vieną dukrą. Ver-
tėsi labai sunkiai.

Kiek prisimenu, jo name gyveno 
Tomas Urbanas (1888–1987) ir Vero-
nika (1895–1984) nuo Buitūnų. Tomas 
ateidavo pas tėvelį (J. Kirką) parūkyt. 
Atsisėsdavo ant slenksčio ir kalbėdavo. 
Tikėjo, kad Lietuva bus nepriklausoma. 
„Taip nebus, pasaulis apsišviet s, daug 
mokytų, padės amerikiečiai.“ Aš tuomet 
netikėjau. domūs buvo senukai. Vero-
nika mokėjo „nurišt grizą“, gydė nuo 
gyvatės įkandimo. Tomas nuspėdavo 
orus, žinojo, ką ir kada sėti. Turėjo 
obelų ir kelias kriaušes, vaisius vež-
davo į kermošių parduot. Vaikai su 
antrosiomis pusėmis  Balys ir Vanda 
Dubauskaitė; Anelė ir Adomas Kamins-
kas (iš Lamėsto); Vytautas ir Elena 
Kaminskaitė. 

Kairėje kelio pusėje 1-oji Antano 
Palikšos troba (jis yra mano prosene-

Silva erėnas ir 
Juozapota Aškinytė 
erėnienė. 

Augustas erėnas. 
Nuotraukos iš 
užsienio paso 
1927 m.

Tomas Urbanas ir Veronika Adomavičiūtė 
Urbanienė Medinų senbuviai. 1972 m. 
N. Urbonaitės archyvo nuotr.

Juliaus Kirkos šeima. Iš kairės  sūnus 
Arvydas, mama Teklė (Palikšaitė) Kirkienė, 
dukra Ona, tėvas Julius Kirka, sūnus 
Jonas 195  m. Onos (Kirkaitės) Bukertienės 
archyvo nuotr.
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lio Vinco brolis). Susituokė su Teofile. 
1916 m. sudegė beveik visas namas, 
liko tik galo dalis. Visus pastatus at-
statė sūnus Antanas  namą, tvartą, daržin . Teofilė ilgai sirgo ir 1963 m. mirė. 

2-oji troba Vinco Palikšos (mano prosenelio). Su Murmulyte susilaukė sū naus, 
taip pat Vinco (mano senelio), bet nevedė. Kirdeikiuose su Paukštyte susilaukė 
5 vaikų (4 dukrų ir 1 sūnaus). Vincas Palikša (1860–1920 m.), mano senelis, labai 
sąžiningas (laikydav s kitų darbininkų pinigus). Turėjo 3,6 ha žemės, pynė krepšius, 
siuvo pakinktus, vijo virves ir kt. 1908 m. vedė Bikut  Marcel  (1874–1949) Jurgio 
Bikaus ir Grasildos Kindurytės dukrą iš Strokinių kaimo. Abu dirbo žem , laikė 
gyvulius. Karvei susižalojus, labai šaltą žiemą Vincas ėjo į Tauragnus (23 km) pirkti 
ožkos. Užklupo ligos, ir po kelių metų mirė. Liko trys vaikai. Teklė (1909–1998) 
susituokė su Kirka Juliumi (1905–1988).

Veronika (1910–1948) susituokė su Jakučiu Antanu (1900–1945) Gyveno Kri-
vasalio kaime. Abu žuvo.

Juozas (1914–1946) piemenavo, dirbo ūkio darbus. Savanoris. 1944 m. Kaune 
sulaikė, kalėjo Lukiškėse, 1946 m. žuvo.

Teklė (mano mama) – 7 metų išėjo ganyt, tarnavo pas Sūdnius, Rukšėnus, 
Klieras, lentpjūvėj Bubuliuos, audė drobes, verpė siūlus.

Julius (tėvas) 5 vasaras su broliu Vladu ir kitais vyrais tiesė Žemaičių 
plentą, ruože Ariogala–Klaipėda. 

Vladas Palikša ir Teklė Lašinskaitė Palikšienė kilusi iš Pažiezdrio kaimo 
1942 m. apsivedė. Trys vaikai  Ona (1943 m.), Jonas (1946–1987 m.), Arvydas 
(1948–1991 m.). Abu broliai žuv .

Kasmetinis tradicinis kaimo gyventojų suėjimas 
2017 m. liepa. N. Urbonaitės archyvo nuotr.
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1948 metais tėvas pastatė namą ten, kur buvo Stasio Palikšos (prosenelio 
brolio) namai. 

Visi mokėmės Šiškinių pradžios, Linkmenų vidurinėje mokykloje. Jonas baigė 
zootechnikos mokslus Kaune, dirbo Dubingiuose. Arvydas KPI elektrotechnikos 
inžinierius Vievio GK. Kiek prisimenu, tėvas grįždavo vėlai, dirbo miško darbus 
Kaltanėnų girininkijoj iki 1950 m. Abu tėvai buvo darbštūs. Tvarte turėjo kolū-
kio paršaved , kiaules, veršelius. Padėdavau visuose darbuose, nešdavau žol , 
vandenį. Pamenu veršį Mendelį, pamat s mane kasdavo žem  ir baubdavo. Per 
metus abu tėvai uždirbo du kilogramus grūdų. Atėjo juokaudamas, užsidėj s 
maišą ant pečių. 1956–1957 m. už darbadienius parodė kiną. Pirmą kartą mačiau 
tėvą verkiant, kai išsivedė grąžų, baltą, įmitusį arklį. Mama net iki 1970 m. kepė 
skanią rugin  duoną.

4-oji troba Šidlų. Dvi dukros Marijona ir Anastazija (maždaug 1916 m.) 
kepė prie namo žuvį. Sudegė visas kaimas. Anot Teklės Palikšienės, čia gyveno 
Petras Brukštus ir Kotryna. Jų sūnūs Pranas ir Valentinas – buvo partizanai, abu 
žuvo bunkeryje su Juršiu ir kitais Šiškinių vyrais. Mirus Petrui, Kotryna susirgo 
insultu, ją globojo Julė Juršienė o namą nupirko Gričiuvienė Adelė. Dabar gyvena 
jos dukra Ona Trinkūnienė.

Marija Palikšienė 

ra šalis, kur upės teka 
Jinai vadinas Lietuva. 
Ir ežerų melsvos akys 
Vilioja jus ir mane.

itoj šaly yra daug miestų, 
Mažų kaimelių žalumos, 
Prie žalių medžių prisiglaud s 
Mažas kaimelis – Medinos.

ia mūs tėvai, seneliai, bočiai 
Laukus suardavo arkliais, 
O rudenį javus suvež  
Kluonuos pykšėjo spragilais.

Nebuvo usnių ir balandų, 
Visur gražu kur užmatai, 
Laukai apsėti nedirvonavo, 
Rūtų darželiai panamėj.

Vaikus gimdydavo namuose 
Ir augdavo visi kartu, 
Žilas senelis darė vyg , 
Senelė supdavo mažus.

Ir šienpjovėliai dalgius plakė 
Anksti rytais kai dar rasa, 
Ir basos piemenaitės ganė 
Kas karves, o kas ir kiaules.

Visa žemelė buvo rėžiais 
Labai ilgais ir siaurais... 
Su pjautuvais rugius nupjovė, 
Ir pėdus statė į gubas.

O kai laukuos neliko nieko, 
Linus paklojo žemumoj 
Paskui juos mynė ir šukavo 
Tada kaip šilkas liko linai.

Ir verpė gryčion susirink  
Ratelius suko be paliovos, 
Maža spingsulė degė ant stalo 
Labiau mėnulis švietė languos.

O kai dienelės pailgėjo, 
Kamaroj statė stakleles. 
Vyniojo drob  į rietimus 
Kraitelį krovė į skrynias.
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O kas dabar  Kad prisikeltų 
Kaimo senoliai iš kapų, 
Jiems širdys plyštų, o gal neverktų  
Juk nepažintų savo namų

Nauji stogai ir langai šviečia 
Palangėj žydi jazminai, 
O tų gėlelių jau gražumas 
Tokių nebuvo net kadais.

Tiktai laukai – vieni usnynai 
Taip akį rėžia nesmagiai, 
Nebėra pelkės, išpjauti beržynai 
Ir nutiesti nauji keliai.

Kaimiečių čia mažai beliko 
O jei ir yr, bežemiai jie, 
Mat ponai neskuba grąžinti 
Sako, kad žemės jau nėra.

O Mediniškiai žmonės kantrūs 
Nors žemės nėr, žemės gana, 
Jie gražina namus, sodybas tvarko 
Tegul juos lydi Dievo palaima.

Medinos
2007 12 30
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Puziniškio kaimas
Kaimo geografinė padėtis ir istorija

Kazimieras Lukoševičius

Puziniškis įsikūr s nuostabiai gražiame pusiasalyje  iš 
šiaurės ir šiek tiek iš rytų apsuptas paslaptingai ošiančio 
neaprėpiamo miško, dabar vadinamo nacionaliniu parku; iš 
vakarų skalaujamas žuvingojo Asėko ežero ir Asėkos upelės; 
iš pietvakarių – Unkmeno, toliau iš pietų – Dumblio, Asalnykščio, Asalnų ežerų, 
kai kurie iš jų susijung  sąsmaukomis. Asalnykštyje tūno viena maža salelė, an-
troji – gūbriu iškilusi Gimžiškės sala; Asalnuose – Ščiurio pusiasalis.

Kada šis nuostabus kampelis apgyvendintas, tiksliai niekas nežino, aišku 
tik viena, kad tai sena gyvenvietė ir iš kartos į kartą buvo perduodama, kad 
čia apsilank s Lietuvos didikas Puzinas, sužavėtas gamtos grožio, nutarė įkurti 
gyvenviet , kurią vėliau čia apsigyven  žmonės ir pavadino Puziniškio vardu.

Iš pradžių buvo atgabentas gausus būrys darbininkų, jie kirto mišką, statė 
namus ir kitus pastatus. Kai jau buvo pakankamai statinių pastatyta, didikas 
Puzinas atvyko su penkiomis Lietuvos bajorų Lukoševičių šeimomis, kurios čia ir 
apsigyveno visam laikui. Viena Lukoševičių duktė Birutė buvo nepaprasto grožio, 
dainininkė, ją didikas Puzinas pamilo ir vedė, o vėliau išvyko ir tik vasaromis 
atvykdavo su šeima čia pailsėti. Taigi pirmieji ir pagrindiniai Puziniškio pradi-
ninkai ir buvo bajorai Lukoševičiai su savo darbininkais. Vėliau čia atsirado ir 

Puziniškio nuostabaus 
grožio apylinkės.
G. Baltrukaičio nuotr.
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daugiau kitų gyventojų, jie keitėsi, bet Lukoševičių giminės 
atžalos išliko iki šių dienų. Gyvenvietėje, tiek pradžioje, tiek 
ir vėliau buvo vos 5–7 sodybos, daugiau nesiplėtė.

1933 m. liepos 17 d., kai visa Lietuva gedėjo žuvu-
sių Atlanto nugalėtojų Dariaus ir Girėno, Puziniškis skendo 
liepsnose ir pelenų svilėsiuose. Septynmečiui Lukoševičiaus 
Antano sūnui Jonukui degant degtuką, užsidegė visa dėžutė, 
ir jis, nieko negalvodamas, ją pro savo tėvo tvarto langą 
įmetė į vidų, kur buvo krūva šiaudų. Ugniai to tik ir rei-
kėjo. Po keliolikos minučių iškilo didžiulis ugnies stulpas 
ir užsiliepsnojo toje eilėje esančios keturios trobos su visais 
ūkiniais pastatais. Ugnies nepaliestos liko tik Šilnyko Jono, Lukoševičiaus Jono 
ir Kliuko Vinco trobos. Iš įkaitusių kai kurių pastogių pradėjo tratėti užslėpti 
šoviniai, sproginėti sviediniai. Žmonės, subėg  iš laukų, nieko nebegalėjo išgelbėti  
sudegė visas turtas, gyventojai liko kaip stovi. Kaimo tragediją skelbė aplinkinių 
bažnyčių varpai. Tais pačiais metais Kirdeikių parapijos klebono Juozo Breivos 
rūpesčiu kaimelis buvo išdalytas vienkiemiais.

Prasidėjo nauji žmonių vargai ir rūpesčiai  pamiškėse ir laukuose kūrėsi 
naujos sodybos. Antros bolševikų okupacijos metais miške veikė partizanų būriai. 
Iš Puziniškio į ginkluotą kovą prieš okupantus išėjo du jaunuoliai  tas pats Jonas 
Lukoševičius, kuris, būdamas mažametis, netyčia padegė Puziniškį, ir Bronius 
Rukšėnas. Abu žuvo kovose.

Puziniškio ąžuolas
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Ripelialaukis 
Rimantas Lisauskas

Ripìlialaukis – vienas didesnių 
kaimų prie Baluõšo ežero. Išsidėst s prie 
pat vandens ir iš visų pusių apsuptas 
gražaus pušų miško. Kaimas nutol s nuo 
Li¹kmenų 14 km, o nuo Pal¿šės 21 km. 
Greičiausiai atsirad s 19 a. pabaigoje 
iš vienkiemių, vadinamų „užsieniais“ 
(rus. „zastenok“). Pagal kaimų klasifi-
kaciją Ripelialaukis priskirtinas padrikų-
jų kaimų tipui. Tarpukariu jame būta 
10 sodybų, tačiau per ilgą laiką vienų 
sodybų pastatai sudegė, kitos, likusios 
be gyventojų, buvo nukeltos, pastatai 
išardyti, todėl dabartinis Ripelialaukis 
jau kitoks  išliko tik 7 sodybos, o iš sen-
buvių jose nelik  nė vieno gyvo. domu 
tai, kad 1923 m. surašyme pažymėta, 
jog Ripelialaukyje yra net 12 namų ir 
juose gyvena 81 žmogus. Deja, bėgant 
laikui jame ne tik sumažėjo pirkių, bet 
jau ir naujos kartos gyventojų liko tik 6 
(2003 metų duomenys.)

Manoma, kad kaimo pavadini-
mas Ripelialaukis susideda iš dviejų 
žodžių – rypuoti (raudoti) ir laukas. Toks 
paaiškinimas kalbine prasme būtų logiškas, tačiau labai įdomu, ko gi šitiem pa-
ažerės kaimiečiams daugiau nei kitų kaimų artojams prisiėjo tiek rypuoti, kad net 
kaimą „raudotojų lauku“ pavadino  Tačiau tai ne vienintelis kaimo pavadinimas. 
Kasdieninėje žmonių kalboje jis dar vadintas Påbaluoše, nuo ežero Baluõšas. Tokia 
vietovardžių daryba Aukštaitijoje dažna  kaimas Pažiìzdris – prie Žiìzdro ežero, 
Pakiaunýs – prie Kia÷no ežero, Papliaušys – ežeras ir upelis Pliaušė. Štai randa-
me į 1851 m. Ažvínčių dvaro inventoriaus vienkiemių sąrašą įrašytą Pabaluošės 
vienkiemį. Ir 1932 m. lenkų karinio geografinio instituto išleistame žemėlapyje 
taip įvardintą Baluošo krante esantį Pabaluošės kaimą (lenk. Pobolosze). Tačiau 
šis pavadinimas neturėtų klaidinti, nes kalbama apie visai kitą kaimą – Šuminÿ. 
O Ripelialaukis yra kaip tik priešingam ežero krante ir lenkų kariniame žemėlapyje 
didelėm raidėm įrašyta  Rypelelawkis. Taigi, tai du skirtingi kaimai. Tai patvirtina 
ir rusų caro laikais vadinamosios Vilniaus liustracijos komisijos 1869 m. atliktas 
Ripelialaukio kaimo („vyseloko“1) žemių planas. domu tai, kad tada kaimas 
priklausė Švenčioniÿ rajonui (ujezdui), 
Linkmenų valsčiui. 

Ripelialaukio kaimo žemių planas. 18 9 m.

1 ыселок (rus.) – valstiečių gyvenvietė naujoje vie-
toje, žemėtvarkos atskirta nuo didelės gyvenvietės. 
D. I. Ušakovas. Dalykinis žodynas.
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Dar žmonėse Ripelialaukis vadintas Bubuliais, pagal tarpukariu kaime gy-
venusių brolių Jono ir Juozo Bubulių pavardes. Nepriklausomos Lietuvos laikais 
kaimas priklausė Saldutiškio apylinkei ir taip pat Utenos apskričiai. Sovietmečiu 
1950 m. atlikus administracinį perskirstymą Kirde¤kių, Li¹kmenų, Labanóro ir 
Saldùtiškio apylinkės perduotos Švenčionºlių rajonui. Dabar Ripelialaukio kaimas 
Linkmenų seniūnijoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Utenos apskrityje, nors 
sovietmečiu priklausė Palūšės apylinkei. 

 Netoli kaimo yra pilkapių grupė. Tai Výžių, Ripelialaukio pilkapynas. 
Kultūros paminklas. Saugomas valstybės. 0,5 km į š. nuo Ripelialaukio kaimo, 
15 km į p. nuo Vyžių kaimo, 0,1 km į š. v. nuo Baluošo ežero š. v. kranto, Dau-
nõrių girininkijos kvartale. ra apie 70 pilkapių. Sampilai nuo 6–8 m iki 14–15 m 
skersmens. Būdingi VI–VIII a.2

Baluošo ežero žemėvardžių planas. 2002 m. Rimanto Lisausko pieš.

2 Iš tinklalapio  www.ignalina.lt
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Ripelialaukio kaimo gyventojai iki 1940 metų
1. Jonas Rukšėnas. Iki šių dienų po namų gaisro išliko tik namų 

pamatai. Pravardė „Jasius“. Steponas mirė paskutinis 1937 m.
 Stasys mirė kariuomenėje. Palaidotas Ukmergėje karių kapinėse.
2. Petras Bilaišis. Namas, pastatytas iš apvalių rąstų, stovi ir dabar.
3. Vincas Tijūnėlis. Tėvas Vinca Tijūnėlis, motina Tapilia Tijūnėlienė, 

vadinama „Žingelova“. Vaikai  3 sūnūs ir 3 dukros.
4. Liudvikas Garliauskas. 4 vaikai  Jonas, Antanas, Jurgis ir dukra 

Uršulė.
5. Jonas Bubulys. 2 sūnūs – Antanas ir Jonas ir 5 dukros. Pravardė 

„Jančiai“.
6. Juozas Bubulys. 2 sūnūs  Petras ir Pranas – ir 6 dukros. 
7. Kazimieras Aidukas. 4 sūnūs  Antanas, Juozapas, Bronius, Stepo-

nas – ir dukra Teklė. Juozapas pravarde „Gaidukas“ 1939–1940 m. 
policininkas, 1941 m. sukilėlis, partizanavo. Žuvo 1945 10 15 
rudenį Ripelialaukio kaimo lauke. Jis merginosi Valei. Steponas 
jaunas išprotėj s pasikorė. Teklė ištekėjo Pratkūnuose už Pipiro.

8. Lunius. Buva jų namas ir juos vadino „Mažeikelam“. 
9. Ušauskas. Jų namas stovėjo tuščias, nes žmonės išmirė. Ir jame 

apsigyveno Rukas. Jis darė statines. Apie 1937–1938 m. namas 
sudegė. Atrodo, kad kažkas namą padegė, o nuo jo galėjo ir 
mūsų namas užsidegt. Tuo metu vyko Meškausko išleistuvės 
kariuomenėn.

10. Vincas Rukas. Jų tėvas Vinca. (Antano Ruko vaikai  Antanas, 
Vinca, Genė.) Mirus žmonai Vinca Rukas vedė moterį iš Vyžių 
kaimo ir gyveno tame kaime iki savo mirties 1939 m.

11. Guobys. Namai išnyko jiems praradus žem . Guobių Liucija 
tarnavo būdama sena pana. Ją ir vadino „Liucė“. 

 3 sodybos, esančios už miško, taip pat priskirtinos Ripelialaukio 
kaimui. Pasakojo dėdė Zenys, Varaučiškės. 2009 m. birželio 23 d.

Ignas ir Rozalija Lisauskai 191  m. venčionyse, prieš išeinant  
į frontą. Tuo metu ten buvo rusų kariuomenės mobilizacijos punktas.
Medalis už 1905 m. revoliucijos nuslopinimą. otografuota žydo  
R. . Leibovo ateljė venčionyse. R. Lisausko archyvo nuotr.
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Ripelialaukio gyventojų ir kitų apylinkės  
žmonių pravardės
 Kaime, Ripelialauky, buvo priimta žmones vadinti ne vardais ar pavar-

dėm, o pravardėm. Dažniausiai pravardžių darybą lėmė to žmogaus tėvo vardas, 
kaimo pavadinimas, kartais ryškesnė charakterio ar išorės ypatybė ar net poelgis. 
Daugiausia pravardėmis būdavo vadinami aplinkinių kaimų vyrai. Moteris pra-
vardžiuodavo rečiau, todėl mažai ir sutinkamos.

1. „Zapukiokas“ – Juozas Bubulis, tėvas. Trumpinant vardą Juozupas, 
vadino „Zapiu“. Iš čia ir „Zapukiokas“. „Zapukiokais“ vadino  
Bubulį Petrą, Bubulį Praną.

2. „Bukis“ – Petras Bilaišis iš Ripelialaukio kaimo. 
3. „Kakova“ – Steponas Rukšėnas. Jo brolis Stasys Rukšėnas tarnavo 

Lietuvos kariuomenėje. Mirė. Palaidotas Ukmergėjê. Man teko 
matyt jo kapą. (2007 m. gruodžio 26 d. Vilnius, Antakalnis. Dėdė 
Zenys).

4. „Meterliukai“ – broliai senberniai Justinas, Liudas, Antanas ir 
Terėsia iš Papliaušio kaimo. Jie neleido jai ištekėt. Užsiprašė daug 
pasogos pinigais ir dar kumelio. Piršliai jiems atsakė  „Kumelį 
užsiaugink pats, ja pinigų pasogai pastovėk pa tiltu.“

5. „Ragutonai“. Taip vadino Kazį Ruką ir jo šeimą  Aduolpa, An-
tanas, vadintas „Unčia“, Kazimieras iš Ginučių kaimo.

6. „Šabonai“ – Antanas ir Kazys Žilėnai iš Ginučių. (Vincas Žilėnas 
irgi „Šabonas“.) Antanas Žilėnas tarnavo pasienio policijoje.

7. „Borkis“ – Petras Bubulys iš Ripelialaukio kaimo.
8. „Šernas“ – Ignas Lisauskas iš Ripelialaukio k. „Tėvas buvo 

pražilys, gal todėl jį vadino „Šernu.“ Pirmas jį pavadina Juozas 
Tijūnėlis. Taip ir nuveja toliau. (Pasakojo dėdė Zenys.) 

9. „Makaras“ – Petro Žigo pravardė, sutrumpinta nuo rusų laivyno 
viceadmirolo S. O. Makarovo pavardės.  Taip jį pirmas pavadino 
Ignas Lisauskas, kai vaiku būdamas valtį pastatė ne į įprastą 
vietą. Ignas ir sako Žigui – tėvui  „Taigi, tava Makarovas čelnų 
(valtį) ti, pasta.“ Nuo tada jį ir vadino „Makaru“.

 (S. O. Makarovas, žymus karo laivyno teoretikas ir praktikas, 
admirolas. Išgarsėjo 1904–1905 m. Rusijos–Japonijos kare. 1904 m. 
paskirtas rusų Ramiojo vandenyno laivyno vyriausiu vadu. 1905 m. 
kovo 31 d. prie Port Artūro uosto žuvo kreiseriui „Petropav-
lovskas“ užplaukus ant japonų minos.) Ignas Lisauskas tarnavo 
caro kariuomenėj leibgvardijos Izmailovo pulke, Sankt Peterburge, 
žinojo rusų karo vadus, tai juoko dėlei ir pavadino tokį labai 
judrų Petruką admirolo pavarde.

10. „Bikeras“ – Justinas Palunkiškis iš Trainíškio kaimo. Senas bernas, 
silpnaprotis. Vertėsi žvejyba. 

11. „Štropkela“ – Brukštutė (gali būti, kad ši pavardė). Ji įdomi tuo, 
kad meškeriojo, nes tai vyrų, ne moterų užsiėmimas.

12. „Kalvaratas“ – Kazio Palunkiškio žmona. Ją taip vadino „Bikeras“.
13. „Karvelis“ – Juozas Palunkiškis iš Simoniškio kaimo („Karanauc-

kų“). Pas jį buvo gyventa Simoníškio kaime. „Karanauckais“ 
vadino Simoniškį nuo jo pirmojo gyventojo.
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14. „Kėkštas“ – Antanas Palunkiškis, Juozo Palunkiškio brolis. Parti-
zanų sušaudytas. (Greičiausiai uteniškių partizanų, bet tikrai ne 
„Juodalksnio“.) 

15. „Jančiai“. Taip vadino Joną Bubulį ir jo šeimyną iš Ripelialaukio 
kaimo. 

16. „Silvestrukai“. Pagal tėvą, jo vardą – Silvestrą Palunkiškį, jo 
vaikus  Juozapą, Adolfą ir dukras – vadino „Sivestrukais“. Iš čia 
pasakojime skaitome  „Karui su vokiečiais prasidėjus su Silves-
truka Juozupu smalava medžius...“

17. „Čiočys“ – Jonas Kriugeriškis kil s iš Čiočiÿ kaimo, todėl taip 
ir vadintas. Gyveno Vaidžiuškų kaime, į kurį atėjo užkuriom iš 
Varniškų kaimo.

18. „Vėtralaužis“, „Vėtra“ – Glinskas Kurelis (žydas) – labai smarkaus 
būdo. Dėl to taip ir pramintas. Gyveno Didžiojo karo (Pirmojo 
pasaulinio karo) laikotarpiu.

19. „Justiniokai“. Pagal Justino Gaižučio vardą iš Påpliaušio kaimo. 
Taip vadino jo vaikus. 

20. „Zinevičiokai“. Mirus Silvestrui Lisauskui Pabaltės kaime liko 
vaikai  Ignas 4, Vincas 3 metų – ir našlė Uršulė. Juozas Zinevi-
čius ją vedė. Vaikams tai buvo patėvis, bet jis vadintas šeimoje 
seneliu, o jie abu ir jų vaikai aplinkinių vadinti „Zinevičiokais“. 

Igno Lisausko sodyba Ripelialaukio (Bubulių) kaime
1. Namas maždaug 7  7 m dydžio pagal vidaus matmenis, iš apvalių rąstų, su priemene. 

Stogas šiaudinis.
2. Tvartas ir daržinė. Buvo sujungti vienu šiaudų stogu. Daržinė apkalta lentom. Tvartas 

iš rąstų. 
3. Pirtis pastatyta „Vigane“. Šiuo metu, grąžinus žem , ši bendros paskirties žemė tapo 

Kazio Urbano nuosavybe. Žeminės tipo su nuolaidžiu stogu, apdėtu žemėm. Per laiką 
apaug s samanom. (Pasakojo Zenys, 1994 m. lapkričio 13 d., Varaučiškės.) 

4. „Sklepas“. Jo vidus pastatytas iš rąstų. Stogas šiaudinis.
5. Lieptas. Tai buvo maždaug 5 m ilgio pušies rąstas. Nuo jo semdavo vandenį, ant jo 

skalbdavo. 

„Langinių namas neturėjo. Kaime jos buvo pas Bubulius, Tijunėlį ir Garliauskų. Nei 
pagražinimų, nei vėjalenčių nebuvo. Skliautai užkalti pusiau špuntuotom lentom. Vienam 
iš jų įstatytas langelis. Namo vidus išklijuotas baltu popierium, kaip papuošimas. Tam 
tikslui buvo specialus baltas popierius. Dar buvo išklijuota tapetais ir laikraščiais. Durys 
filinguotos, klemka kaltinė, su brauktuve uždarymui iš vidaus, o iš lauko užrakinama 
pakabinus spyną. Virš langų kabojo „ v. Kazimiero ir v. Petro“, „Pasaulio sutvėrimo“ 
paveikslai, – spalvoti, dideli. Kampe stovėjo laikrodis. Vežant Sibiran jį skrabai pasiėmė 
Saldutiškin. Taip pat išsivežė Alekso dviratį ir mamos skrynią. Ji drabužius susidėjo 
maišan.“ (Pasakojo dėdė Zenys. Levuko laidotuvės, 2009 m. birželio 23 d.)
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Igno Lisausko sodyba  gyvenamasis namas, vidaus planas. 201  m. Rimanto Lisausko pieš.
Sodybos planas sudarytas 199  m. lapkričio 1  d. pagal eniuko pasakojimą, 
jam lankantis Kaune

Igno Lisausko sodyba  pirtis. 2015 m. Rimanto Lisausko pieš.
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Pirtis
Ripelialaukio kaime buvo trys pirtys  pas Petrą Bubulį, Vincą Tijūnėlį ir Igną 

Lisauską. Buvo tokia tradicija  jei pas mus pakūrena – ataina kaimas, jei pas kitus, tada 
mes einam. Mūsų pirtin sueidavo viso kaimo vyrai – apie 10, o pravoralis buvo didesnis 
net už pačią pirtį.

 
„Pirtis žeminės tipo. Pastatyta iš tujnų (plonų, maždaug 10 cm storio eglių rąstelių). 
ėjimas buvo nuo ežero pusės, grindys iš vienu kraštu aptašytų pušelių – brusų, pri-
kaltų prie balkių. Vandeniui šildyti padaryta medinė bačka iš smalingos pušies. Ją tėvo 
užsakymu padarė Povilas Rukšėnas iš Vaišni nų kaimo. Ta pati bačka buvo skirta ir 
samagono varymui. Tada ją išsinešdavo laukan. Pirtį apšildydavo akmenų krūsnis. Kamino 
nebuvo – tik liuktas dūmams. Gultai padaryti iš brusų, durys iš lentų. Aukštumo buvo 
pakankama, nes sėdint ant viršutinių palų galva lubų nesiekė. Jeigu norėjo praustis daugiau 
žmonių – papildomai pastatydavo bačkely ir įkaitintais akmenim sušildydavo vandenį.“

„Bunkeris, tiksliau slėptuvė, pirty buvo už durų. Kai atidarai lauko duris, tai jomis 
uždarai landą į bunkerį.“ (Pasakojo tėtė.) Joje slapstėsi tėtė. „Kartą jis atėjo bunkerin. 
jo iš miško pusės, atbulas, įlindo per tą liuką ir pasislėpė, bet neuždar s landos gulėjo, 

kai į vidų suėjo „skrabai“. eidami jie atidarė duris į vidų, tuo pačiu nuo sav s užden-
gė landą į slėptuv . Pasižiūrėjo – pačioje pirtyje nieko nėra, ir išėjo. Taip ir liko tėtė 
nesurastas.“ (Pasakojo dėdė Zenys, Vilnius)

„19  m. pirtį sudegino Saldutiškio „skrabai“. Tuo metu ten buvo paslėpti „Tarzano“ 
būrio partizanų ginklai. Kai uždegė pirtį, žemės užgriuvo ir nieko daugiau neįvyko  nei 
kas iš jos išbėgo, nei šaudmenys ugnyje šaudė, nors pora pavienių šūvių buva. Aš ti, 
keletą šovinių tarp lentų buvau inkiš s, bet kadangi buvo skrabam žinoma, kad pirtį statė 
kareiviai, tai į tuos kelis šūvius niekas dėmesio ir nekreipė. O kai nerado to, ko ieškojo, 
t. y. pasislėpusių partizanų, tada skrabų vadas Kapitovas pasak s mamai  „Navierno 
naprasno banių spalili “ (Turbūt veltui pirtį sudegimome ) (Pasakojo dėdė Zenys.)

Pokaris. Slapstymasis. Bunkeriai
„Prie Ba čio ežero buvo du bunkeriai, iš jų vienas priklausė Ripelialaukio kaimui. Bunkeris 
buvo dar ir prie G labalčio. Munčiaragy prie Baluošo buvo bunkeris, ir kaip sakė Julius 
Palepšis, tai vienintelis lik s ir „skrabų“ nesurastas bunkeris. Dar bunkeris buvo ir Pa-
pliaušy. Jame slapstėsi Papirtis, Kurpė ir kiti. Kai jau buvo nereikalingas, mes su tėvu 
vežimų lintų iš ti atsivežėm.“ (Pasakojo dėdė Zenys, 2005 m., Vilniaus gel. stotis.) 

Pokario metų gyvenimo vaizdai
Bunkeriai ir slėptuvės. Bunkeris įrengtas šalia gyvenamojo namo.
Ripelialaukyje Lisauskų namuose buvo iškastas ne vienas bunkeris, o trys  

virtuvėj, paežerėj ir pirty.
Slėptuvė pirtyje skirta trumpalaikiam pasislėpimui. rengta priepirtyje, va-

dinamam pravoralyje. Landa į vidų užmaskuota išpjovus iš tų pačių sienos tujnų 
skydą, uždaromą pačiam įlindus į vidų. Padėtis įmanoma slėptis tik gulomis. 
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Igno Lisausko sodyba  gyvenamasis namas, bunkeriai. 201  m. Rimanto Lisausko pieš.

Igno Lisausko sodyba  pokaris, partizanai. Tėvams beariant žem , jų akivaizdoje skrebai  
sušaudė partizaną. 201  m. Rimanto Lisausko pieš.
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Tik tujnų, plonų rąstelių, sienelė skyrė nuo įėjusių. Bet koks garsas – kosulys 
ar čiaudulys – galėjo išduoti besislepiantį. Laimė, kad buvo sugalvotas landos 
pridengimas pirties durimis. Pirtis neturėjo langų ir norint matyti vidų reikėjo 
atidaryt kairinio darymo duris, taip uždengiant nuo sav s landą į slėptuvą. Sie-
kiant didesnio slaptumo į pirtį buvo patenkama per stoge esančią angą, atliekančią 
kamino paskirtį. 

Šioje slėptuvėje buvo laikomi Tarzano būrio ginklai. Pirtį sudegino Saldu-
tiškio skrabai.

Galvojant apie didesnį slaptumą, prie pirties atviru būdu kasė bunkerius, 
bet ėjo Šeimaties rusės „staravierkos“ ir pamatė jau iškastą duob . Tėtė tada 
pasak s  „Kasti daugiau nereikia“ ir paliko taip.

,,Slėptuvė Baluošo krante. Ją iškasė Algirdas su Edvardu Lenkaičiu jau karui pasibaigus, 
bet dar nepasirodžius partizanams atviru būdu per naktį. Bunkeris buvo nematomas, nes 
kiauruma – įlindimas į jo vidų buvo virš vandens, kaip pas bebrą. Tam, kad ten įlįsti, 
reikėjo ateit vandeniu, nuo ežero keturpėsčiam statant rankas ir kojas vandenin. ituo 
bunkeriu naudojosi Algirdas, eponiukas ir tėtė.“ (Pasakojo dėdė Zenys, 2003 m. 
liepos 17–18 d.)

Namie buvo du bunkeriai. Vienas buvo virtuvėje. Iškastas po asla. Dangtis 
landai į bunkerį uždengti išpjautas irgi iš aslos, šlapias nuo pamazginio kibiro. 
Jį laikė specialiai tam, kad nesuuostų skrabų šunys.

,,Pirmas bunkeris buvo iškastas iš virtuvės. Kasė tėtė, epanas Marijonas, Algirdas.
Perdanga iš tujnų. Sienos ir sutvirtintos tujnais ir lentom. Grindys natūralaus 

grunto – smėlio. Paskirtis trumpalaikis pasislėpimas, nes be ventiliacijos ir oro prite-
kėjimo. Kelių vyrų buvimo laikas ten buvo ribotas. ėjimas, tiksliau įlindimas buvo iš 
virtuvės per landą. Per ją į bunkerio vidų lengvai pralįsdavo vyras. Nusileidimui visą 
laiką stovėjo kopėčios. Landa iš virtuvės uždengiama iš tos pačios aslos išpjautu dangčiu. 
Rankenos ar kitokio paėmimo nebuvo. Nukėlus pirmąjį dangtį užpiltas smėliu buvo dar 
antras dangtis, imituojantis natūralų gruntą po asla. Ant pačios landos dangčio viršaus 
buvo statomi kibirai, taip pat ir pamazginis, kad neužuostų šunys, jei skrabai ateitų su 
šunim. Bunkeris buvo pakankami talpus. Jame vienu metu galėjo slėptis –  žmonės ir 
galima buvo stovėt stačiam. Sienos buvo apdailintos medžiais. Bijodami, kad šitą bun-
kerį skrabai gali vieną kartą surast, 19 –19 5 m. šalia jo, maždaug metro atstumu už 
pirmojo bunkerio sienos, atviru būdu per naktį Julius Palepšis, Kazys Papirtis, Juozas 
Tijūnėlis iškasė antrąjį bunkerį. Kopėčiom nusileidus į pirmąjį, atidarius užmaskuotas 
tujnuose duris landa patenkama į antrąjį bunkerį. Jo viduje žmogus galėjo stovėti visu 
ūgiu. Buvo padaryti gultai, ant kurių galėjo atsigulti du vyrai. Orientaciniai matmenys 
būtų 2  2 m ir 2 m aukščio. Kampuose stovėjo storesnio medžio sienojai, sunerti su 
išilginiais juos palaikančiais stulpais.  juos rėmėsi horizontaliai sudėti nestori sienų 
rąsteliai. Bunkerio lubos taip pat buvo iš nestorų pušies rąstelių. 

Kai vis dėlto Tauragnų skrabai rado pirmąjį bunkerį (virtuvėje) ir nusileido ten – 
mama stovi, nieko nesako, tik juokias. Ji sako, kad čia slėpėsi vyrai nuo vokiečių reicho 
tarnybos. Mato, kadgi nieko čia nėra, o Kapitovas kasa vis gilyn ieškodamas antrojo 
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Ančių medžioklės įrenginiai Baluošo ežere. 2009 m. Rimanto Lisausko pieš.

Igno Lisausko sodyba  įrengta žvejybos vieta Balčio ežere. 201  m. Rimanto Lisausko pieš.
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bunkerio. Kasė gilyn, kol prisikasė iki vandenio, bet antro bunkerio 
taip ir nerado. O mama stovi, savim užstoja inlindimą, esantį 
šone, ir juokias. Jau paskui, išėjus skrabam, ji sako  „Raikė tik 
pus  metro šonan kast ir būtų radį.“ 

Kadangi šitas virtuvės bunkeris jau buvo žinomas, tai jame daugiau nuo  metų 
niekas ir nesislėpė.

19 1 m. nugriaunant namus kartu buvo sunaikinti ir abu bunkeriai. 
(Pasakojo dėdė Zenys, Varaučiškės, 2006 m. liepos 16–17 d.)

Tremtis į Sibirą
1949 m. kovo 25 d. Lisauskus, taip pat Antano Ruko šeimą ištrėmė į Rusiją 

be teisės sugrįžti į Lietuvą. Buvo ištremti  mama – Rozalija, Aleksas, o Zenys 
sugebėjo pabėgti3.

Pasirašė Bilaišis ir Petras Bubulis. Bilaišis prisipažino tai padar s, o P. Bu-
bulis slėpė ir tik vėliau paaiškėjo. Tada iš Švenčionių rajono buvo ištremta iš viso 
679 žmonės  banditų 39, buožių 155, iš viso 194 šeimos. Taigi Aleksas su Rozalija 
ir Zeniuku turėjo būti tarp tų 39 šeimų, kaip banditus remianti šeima. 

 Po karo tai buvo antras pagal dydį žmonių vežimas 1949 m. (Pirmasis 
buvo 1948 m. rugpjūčio mėnesį.) Iš Lietuvos teritorijos buvo suplanuota ištremti 
6 000 buožių ir 2 500 banditų bei nacionalistų šeimų. Operacija buvo pradėta visoje 
respublikoje vienu metu – kovo 25 dieną, apskrityse 6.00 val. ir baigta 1949 m. 
kovo 28 d. 18.00 val. Vilniuje, Kaune 
ir kituose miestuose operacija buvo 
įvykdyta visiškai tvarkingai per naktį 
ir užbaigta 6.00 ryto4.

Bunkeris. 2012 m. 
Rimanto Lisausko pieš.

3 Šis įvykis užrašytas ir išspausdintas Švenčionių 
rajono laikraštyje Rytas, 1949, nr. 5.

4 Duomenys iš straipsnio „Didysis Sibiro kančių 
kelias“, Lietuvos aidas, 1992 07 30.
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Rukšėnų kaimas
Elena Skudutytė-Svarauskienė 

Tėviškės niekas tikrai nepakeis, 
ventas man šitas kampelis. 

Palmių nei kopų čionai nebėra,
Tik ošia svyruoklis berželis. 
L. Purvinis, „Tėviškė“

Niekas nebelaukia  
Saulės nutviekstas gražus vasaros sekmadienio rytas. Aš pareinu nuo alks-

nynėlio vešliai sužaliavusia pakluone. Gulėdama ramiai atrajoja mūsų Palšutė. Iš 
pirkios apsirėdžiusi šventadieniais drabužiais, lygiai susišukavusi plaukus, apsirišusi 
šviesia skarele išeina Mama  

Tai gražus sapnas, kuris vis stovi prieš akis. Jau daug metų tik iš nuotraukų 
žvelgia tėvelis, grįžtančiųjų nebepasitinka mama, nesustoja atkelti vartų brolis, 
nesodina gėlių brolienė  

Kaskart liūdnesnė pasitikdavo užsukusius aplankyti gimtoji sodyba  užžėlė 
nebevaikščiojami takeliai, apsipylė krūmokšniais nešienaujamos pievos, užako 
linksmas upelis, keliskart įsibrovė į trobel  kažko ieškodami svetimi, ką tinka-
mesnio rad  išsinešė  

Tad ryžomės  reikia tėviškės atsisakyti. Per daug skaudu matyti kasmet vis 
labiau nykstančias trobeles, žvelgti į jų nykų vidų. 

Ir štai gimtoji gūžtelė parduota. Vėliau paaiškės, kad atiduota tiesiog vel-
tui. Naujo turtingo jos savininko iškasti tvenkiniai – ne gyvulėliams girdyti, dėl 
grožio. Sako, išlygins, užsodins, bus gražu. Gal ir bus, bet jau užpilti tėvelių 
išvaikščioti, mūsų išbėgioti takeliai, jau niekad nebetyvuliuos pavasariais Gilasai 
(Gilusis), nieks nebepurens mūsų Lygumų  O kas bežinos, kaip vadinosi mūsų 
laukeliai, pievelės, kalneliai  

Ta mintis man gyvu priekaištu stovi jau keletą metų  nieks neatmins, nieks 
nežinos  Nieko vertingesnio ir neparašysiu  gimtas kaimas negarsėjo didžiais 
žmonėmis, talentais, pagaliau nepasieksiu aš jokių archyvų, nepateiksiu jokių 
statistinių duomenų, apraminsiu tik save, prisimindama vaikyst , be galo mielus 
kaimo žmones, jų vargus ir džiaugsmus. 

Laikas bėga. Buvau paėmusi plunksną prieš penketą metų, bet vėl atidė-
jau. Numezgiau ilgais vakarais keletą megztinių, kurių niekam nereikia, o kaime 
netekome didžiai gero žmogaus, kurio dar daug ko šiandien būtų buv  galima 
pasiklausti. Nepasiklausiu  Kviečiau rašyti vyresnius, gal ką daugiau prisimintų. 
Tie juokiasi  kas čia tavo skaitys  Tegul neskaito, aš rašysiu sau, o gal koks anū-
kas ar proanūkis bus keistuolis (kaip ir aš), pavartys. Mano vaikai ranka moja  
et, mes ten nieko nežinom. Ir ne jie dėl to kalti. Per daug ilgai žiūrėjom, kokie 
draugų baldai, kas jų sekcijose sudėta, o tikros vertybės nyko. Daugiau atidėlioti 
negaliu, tad, Dieve, man padėk  
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vinto ežeras. Niekas neatsimena, kad vinte būtų kas nors nuskend

Mano kaimas –  
Rukšėnai  

Kodėl Rukš¸nai  Nežinau, bet 
gal seniau jame gyveno daug žmonių, 
turėjusių pavard  Rukšėnas. Kaip aš 
prisimenu, šia pavarde mūsų kaime 
gyveno tik dvi šeimos. 

Nebėga pro mano gimtą kaimą 
dideli keliai, niekas neatsimena čia 
buvusių kokių mūšių ar šiaip ypa-
tingesnių įvykių. Iki karo kaimas pri-
klausė Utenõs apskričiai, Saldùtiškio 
valsčiui. Pokario metais buvo priskirtas 
Švenčionºlių rajonui, vėliau – Švenčio-
nių, pagaliau gal nuo kokių 1963 m. ir 
iki šiolei – Ignalínos rajonui, Linkmenų 
seniūnijai. 

Kaimas priglud s prie Šve¹to 
(mes visad sakom „Švi¹to“) ežero. Čia 
greičiausiai ir buvo mano prosenelių 
sodybos. Bandžiau išsiaiškinti, iš kur 
kil s toks ežero pavadinimas. Esą vež  
žiemą ežeru pas ligonį kunigą su paskutiniais sakramentais, ledas įlūž s, kunigas 
ir vežėjas nuskend . Užtatai vėliau niekas neatsimena, kad Švintê būtų kas nors 
nuskend . Vakarinėje dalyje kaimas ribojasi su Sėliškiu (Guobiais), šiaurinėje – su 

vinto pakrantės užaugo medžiais
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Mala¤šiais, rytinėje – su Šíškiniais. Pietuose, už Švinto ežero, girdėdavosi Krivåsalio 
kaimo (Antano Terlecko gimtinė) balsai, matydavosi jų trobų žiburiai („Par Valaikų 
da su ugniu“, – sakydavo mama, pažvelgusi pro langą, mums jau einant gulti). 
To žiburio net labiausiai įsigeidus nepamatytum dabar, nors žmonės tebegyvena. 

Esu pokario vaikas, gimiau 1948 m., todėl pabandysiu apžvelgti visas „mano 
atminime“ kaime gyvenusias šeimas, žmonių skaičių bei pravardes, kurias paskui 
bandysiu paaiškinti. 

1. Kazys Pilipavičius 
 (Blažiai) 12 žm. 
2. Jonas Pilipavičius 
 (Blažiai) 6 žm. 
3. Vladas Noreikis 
 (Bladzius) 2 žm. 
4. Antanas Rukšėnas 2 žm. 
5. Petras Paukštė 5 žm. 
  Ši šeima buvo labai gausi, 
  dvylika vaikų, bet kai aš jau ėmiau 
  atminti, jie buvo išsiskirst . 
6. Adolfas Paukštė 5 žm. 
7. Adolfukas Paukštė 8 žm. 
8. Vincas Paukštė 6 žm. 
9. Gubertas Noreikis 4 žm. 
10. Antanas Puodžiukas  4 žm. 
11. Anupras Paukštė 5 žm. 
12. Justinas Rukšėnas 3 žm. 
13. Andrius Vidžiūnas 5 žm. 
14. Jonas Skudutis 6 žm. 

Iš viso prisimenu apie 70 žmonių, bet kartojuosi, kad šeimas jau buvo pa-
liet s pokaris, prasidėj s masinis bėgimas nuo kolchozų į miestus ir t. t. 

Taip vadinosi mūsų laukeliai...
Gal būsiu bloga istorikė, bet manyčiau, kad iki karo pradžios, tiksliau gal 

iki 1940 m., kaimas buvo suskirstytas rėžiais. Daugmaž visos sodybos stovėjo prie 
ežero, o žemės turėjo ilgus siaurus rėžius, nueinančius iki Malaišių kaimo. Tėvai, 
tiksliau tėvelio neved  dėdė ir teta, turėjo 7 ha žemės, kuri vėliau, viengungiui 
dėdei mirus, atiteko tėveliui. Tėvelio mama, viengungių dėdės ir tetos sesuo, buvo 
nutekėjusi net prie Ignalinos, į Antagavės kaimą, kur tėvelis ir gimė, o vėliau 
atsikėlė į Rukšėnus slaugyti senų giminaičių. Kita priežastis, dėl kurios tėvelis 
atsikėlė į Rukšėnus, buvo ta, kad jau per Linkmenis ėjo demarkacinė siena su 
Lenkija, tad Antagavė buvo jau tikroj Lenkijoj, ir tėveliui būtų tek  eiti tarnauti 
jos kariuomenėje. Jaunimas svetimos šalies kariuomenėje tarnauti vengė, slapstėsi, 
ne išimtis buvo ir tėvelis.  Rukšėnus kažkieno surodytas tėvelis parsivedė jaunut  
Žiezdryt , ir prasidėjo mūsų šeimos linija. Menu tėvelio pasakojimus, kad dėdė 
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ir teta buv  labai taupūs. Žinia, seniau viską virdavo tik pečiuj, nebuvo kokių 
dujinių ar elektrinių viryklių, tad dėdė su teta stengdav si nuolat išlaikyt krosnyje 
degančias žarijas, kad nereikėtų degt naujo degtuko, nes tai jau kainuoja pinigus. 
Būdav  taip, kad reikia pečių kurt, o žarijų nebėra, visos užges . Tada, sako, 
pasitaria abu suėj , na, ką darysi, reiks imt naują degtuką. Taip buvo iki tėvelis 
vedė, mama to nepasakojo. 

1940 m. tėveliui išduota Saldutiškio valsčiaus pažyma, leidžianti statytis 
trobesius vienkiemyje. Per žemės padalinimą tėveliams buvo atmatuota 15 ha ga-
lulaukėj (nes prastesnė žemė). Čia gyventi atsikėlė mano tėveliai, tėvelio motinos 
brolis ir sesuo, mano sesuo ir brolis. Aš gimiau dar negreitai. Iš mamos pasakojimų 
prisimenu, kaip sunku buvo įsikurti  prasidėjo karas, vaikai maži, lėšų nėra, jėgos 
taip pat nedaug. Iš pradžių pasistatė tvartą ir gyvulius vieną žiemą laikė jau jame, 
o patys tebegyveno ūlyčioj, tad šiltą gėralą gyvuliams nešdavo daugiau nei pus  
kilometro. Ogi būdavo žiemos  Mama sakydavo  galvodavau, kad numirčiau, tai 
bent išsimiegočiau iki soties. Sako, neši tą gėralą, sijonas apsilaisto, tuoj sušąla, 
taip ir eini sau laukais žvangėdama. Pasistačius trobas, netruko paaiškėti didelė 
nesėkmė  gal medis pasitaikė koks užsikrėt s, gal ne laiku kirstas ar dar kokia 
priežastis – gyvenamą trobą ėmė naikinti medienos grybas. O jis plinta labai 
greitai ir negailestingi – sunaikina medį kaipmat. Ką daryti  Tėvelis lupo sudėtas 
grindis, iš po jų kasė žemes ir aplink trobą supylė tokį kalnelį, o po grindimis 
pasiliko tokia didelė duobė. 

Nežinau, kaip aprašyti, kaip pavaizduoti nuostabiai gražius mūsų kaimo 
žmonių santykius. Esu „vištos“ (palyginus) amžiaus, neprisimenu smetoninio kaimo, 
nežinau, ar mėgo rukšėniečiai pasilinksminimus, ar buvo dainininkai, bet mano 
atmintyje visi jie išliks kaip nepaprastai darbštūs, sąžiningi, paprasti žmoneliai. 
Nebuvo kaime tarp moterų apkalbų, pletkų. Jei kurioj šeimoj ir pasitaikydavo 
koks garbės nedarantis įvykis, pašnekėdavo apie tai savuose namuose, jokiu būdu 
ne viešai, ne pieninėj. Kad būtų buv  kaime vagišių, gal niekas nuo senų senelių 
neatmena. Mama dažnai sakydavo, kad spynel  ant durų uždedanti tik kaip ženk-
lą, kad namuose nieko nėra. Dažnai ir rakto iš spynos neištraukdavo. „Kažin, ar 
kas paimtų, kad pinigų maišą pamestum“, – svarstydavo mama. 

Tad pasistatė tėveliai trobeles, pradėkim susipažinti su jų artais, akėtais, 
ravėtais, purentais laukeliais, pievelėmis ir gojeliais. 

Dar nepaminėjau, kad taupydamas geresn  žem  trobesius tėvelis pastatė ant 
prastos žemės, žvyro, dėl to mama paskui išliejo galybes ašarų, bet apie tai vėliau. 

Lygumai Lygumai  Kiekvienas jūsų grumstelis iščiupinėtas, kiekviena smiltelė 
dešimtis kartų paliesta. Čia džiaugtasi gražiai pakilusiu javu, čia širdį skaudėjo 
žiūrint į negailestingai nuo kaitros išvirtusias bulves. Pagaliau iš čia ir piktesnis 
žodis kaimynės adresu paleistas, kai nutrūkusi jos karvė vidurvasarį gerokai 
ūgtelėjusius burokus, svogūnus nuniokojo. Kad nors būtų nuėdusi, betgi ne – 
išsukta, išsukta ir palikta. Lenciūgą tokiai ant ragų uždėtų, nenutrūktų, o dabar 
nuo padelkų koks raištis, kur tau ji nenutrūks  Lygumai – pietinė mūsų lauko 
dalis. Už jų pakil s kalnelis, vadinamas Lygumų kalnu, jo pakalnėj – nedidelė 
pievelė, vadinama Kaušeliu. Pavadinta taip turbūt todėl, kad pati pievelė apvali, 
o iš jos išeina tokia nuoteka (gal primena kaušo kotą ). Atsiremia ši pievelė į 
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Geriausia dirbama 
mūsų žemė vadinosi 
Lygumais

Paukštės Samanykščių (irgi pieva). Toliau mūsų rubežius peršoka pievą, vadi-
namą Nuotaka (gal nuo žodžio „nuoteka“, mat pavasariais ja į vintą bėgdavo 
linksmas upeliukas), ribojasi su Noreikio Vlado (Bladziaus) Krūsnônėmis (gal dėl 
daug buvusių akmenų), bėga dirva Lygiąja, kairėje palikdamas Pilipavičių (Blažių) 
Vingiorykštynes, leidžiasi keleliu į pakaln , kur dešinėje pasilieka Lóbinė Girìlė 
(Girala), kildamas į Kãlnin  Girel , o ten jau ir Mala¤šių kaimo laukai. 

Ten, kampe, mūsų pieva, vadinama Kuzìliaraisčiu (nuo pavardės Kuzelis), 
rytuose remiasi į pievą, vadinamą Ilgąja, niekad neturėjusia gero vardo. Dabar gal-
voju, kad ta pieva panaši į gyvat , bet šio padaro vardo žmonės garsiai netardavo, 
sakydavo Ilgóji. Ši pieva jau ne mūsų, o Rukšėno, vadinamo Bitinu (gal dėl jo 
darbštumo ). Augdavo joje tokie asiūkliai, nuo kurių arklius užpuldavo gelažunis. 

Tokie natūralūs mūsų sklypo riboženkliai. Prie pat tvarto buvo pieva, va-
dinama Gilúoju. Joje augo vieni kemsynai, kurie atsistojus siūbuodavo. Lietingą 
vasarą Gilasai būdavo pilnas vandens ir visą šieną tekdavo vilkti į pakraščius 
(panuovolius). Augdavo ten vien viksvos, tad nupjauti stengdavosi prieš Šventą 
Joną, tada jas labai mėgdavo gyvuliai. 

Iš Gilojo bėgo, skubėjo minėtas linksmuolis upelis į Švintą, o abipus jį spaudė 
Paskardės kalneliai. Ant vieno jo užlipus matei visus Rukšėnus, o nuo antrojo 
galėjai stebėti Sėliškį (Guobius). Paskardėj augo alksniai, juodalksniai, aukščiau 
pasilypėj s plytėjo pušynėlis. Tad malkų netrūko, tokio tyro vandens, kaip mūsų 
šulinio, nebuvo gal visoj apylinkėj, su pievomis buvo prasčiau  

Prie Gilojo stovėjo mūsų pirtis. Niekada nepamiršiu subatvakarių. Kai 
pavasarį eidavom iš pirties, Gilasai būdavo apsipyl s šviežia žaluma, Paskardėj 
žydėdavo ievos, suokdavo lakštingalos, ant Pirties kalno kvepėdavo jauni pušelių 
ūgliukai. O varlių koncertai  Mama sakydavo  „Kokia Dievo galybė “ 

Už tvarto takelis, per Girel  vedantis pas artimiausius kaimynus Pilipavičius. 
Ten buvusi mūsų pieva su dviem beržų gojeliais. Ryškiausias lik s prisiminimas, 
kaip tėveliai joje džiovino šieną. Tad nupjovė tėvelis Girel , šienas jau pradžiūvo, 



685

I S T I A  K A I  I S T I S

išvartėm, eina valgyt pietų. Bevalgant debesis ūžt  Bėgam grėbt. Kol sugrėbiam, 
saulė šviečia, dangum ridinėjasi. Ir taip kelias dienas iš eilės. Supūdėm šieną 
juodai. Tėveliai labai gailėjo, nes buvo pats kolchozų įsiūtis, pasišienauti sočiai 
neduodavo. Kuo gyvulėlius šersi, jei supūdei  Visą likusį gyvenimą prisiminsiu, 
kai mama, jau gulėdama mirties patale, kartą man tarė

– Jei turėčiau sveikatos, eičiau stebuklingon vieton, gal man palengvėtų (ją labai 
kamavo dusulys). 

Aš suklusau  ar tik mama nekliedi. Apie kokią stebuklingą vietą ji šneka 
(mama iki paskutinio atodūsio buvo labai sąmoninga). 

– Kur eitum, mama  – paklausiau. 
– Ten, už tvarto, kaip pas Blažio Anc  eina takas, rudenį rišau karv  (tai Girelėj). 

Man pasidarė taip lengva kvėpuoti, visas sunkumas nuo krūtinės nuslinko. Jei turėčiau 
jėgų, eičiau... 

Nenuėjom, nes už lango buvo sausis, „stebuklinga“ vieta mamai buvo per 
toli  

Už Girelės – pievos, už beržynėlių, prieš pakylant į Kalnin  Girel , buvo 
dirva, kurią vadindavom Pridotku (gal kaip pridurkas ). Už jo Kalninė pieva ir 
jau Malaišių laukai. 

Tokius aš atmenu savo mielų laukelių pavadinimus, kuriuose augo mus 
maitin s grūdas, saugoj  nuo šalčių, teik  pavėsį gyvulėliams medžių gojeliai. 
Ten aš rinkau kvapnias žemuoges, rudeniop beveik kasdien pradžiugindavo bara-
vykas, kartais pasislėpdavo koks raudonikis, o jau tokių gražių rudų paberžiukų 
vakarienei dažnai užtekdavo. 

Aplankiau šią vasarą visus savo kaimo žmonelius, ketindama prašyti, kad 
papasakotų kokių prisiminimų apie kaimo senbuvius bei išvardintų vietovardžius. 
Nieko naujo jie man beveik ir nepasakė, tik nuoširdžiai stebėjosi, kad aš su tokia 
misija vaikštau. „Gal neturi ko veikt Skudutyčia“, – turbūt pagalvojo ne vienas. 
Keletą vietovardžių išpešiau. 

Didžiausias mūsų kaimo kalnas vadinamas žianugare.  mūsų pus  Ožia-
nugarė buvo atsisukusi šiaurine ketera. Pavasarį sniegas visur jau nutirpdavo, 
o Ožianugarėj ilgai dar boluodavo. Kitas kalnas link Šiškinių kaimo vadinamas 
Kaukórų kalnu. Labai gaila, bet šie kalneliai jau toliau nuo mūsų, tad juos tik 
paminėsiu, o jų vardų kilmės nežinau. Auksåkalnis, Åkmenio kalnas, Jãuros kalnas 
(jaura – prasta žemė, toks baltas priemolis), Pušìlės kalnas, Papartônės kalnas, 
Låpės olos kalnas, Móliabrastis (iš čia imdavo molį mūrijimui). 

Mūsų kaimo pievos  Viµkaraistis, Indrínis, Daržiniåvietės, Šaltekšnônė, 
Mata÷šiškė, Ìžero pieva, Kunigåpievis, Gojìlis, Pagrundìla, Ilgîeji raisteliai, jau 
anksčiau minėti Samanôkščius, Kaušìlis, Ilgóji. 

Javus bei bulves mano kaimo žmoneliai augino Rėksn¸j, ties Šalčiūno ke-
liūte, Guobiškėj, Padumblínėj, Majókiškėj, Krūsnônėse, Žvyrônėse, o vieną dirvą 
vadino žuolo kelmo dirva. 

Paaiškinami tik pavadinimai „Žvyrynės“, kur, matyt, vyravo žvyrinis dir-
vožemis. ir „Krūsnynės“, pavadinimą gavusios nuo daugelio akmenų. 
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Truputėlį į praeitį  
Ikikarinis kaimo gyvenimas buvo įprastas  vyravo natūralinis ūkis, su iš-

auginamu pardavimui gyvuliu, sumušamu sviesto kilogramu ar surenkama kapa 
kiaušinių. Mūsų krašto jauni neved  vyrai važiuodavo užsidirbti prie kelių tiesimo. 
Važiuodavo arkliais, pasidar  tokius vežimus, vadinamus kuoikomis. Kartu įsidėdavo 
arkliams avižų (arkliai turėjo būti stiprūs ), tepalo ratams. Vietinių gyventojų mū-
siškiai vyrai buvo vadinami zimagorais ir nelabai mėgiami. Taip mano tėvelis tiesė 
plentą ties Siesikais, Ukmerge, o vėliau dirbo net prie Žemaičių plento tiesimo. O 
ką tie vargšai zimagorai valgydavo, koks jų laukdavo patalas  Ogi rūkytų lašinių 
bryzą, dar kokį džiovintą sūrį, reta šeimininkė susimylėdavo dubenėlį viralo ar 
karšto vandens. Nakvodavo daržinėse ant šieno. Matyt, dėl to ir mano tėvelis 
susigadino skrandį, du kartus buvo operuotas ir mirė skrandžio vėžiu 1964 m., 
eidamas 62-uosius. Dar neseniai mamos sesuo, mano teta, pasakojo  „Atvažiuoju 
Rukšėnuos, švogeris (tėvelis) vargsta su grybo ėdama pirkia, kasa žemes ir vis tokio 
balkšvo, lyg pienuoto vandens pageria. Sako, klausiu, ką gi čia, švogeri, geri  Ogi, sako, 
labai graužia skrandį, tai išgeriu vandens su gesintomis kalkėmis, lyg ir geriau pasida-
ro.“ Taip tėvelis gydėsi, matyt, turėtą skrandžio opą, kuri vėliau išsivystė į vėžį. 

Nežiūrint to, pasistačius trobeles, tėveliai taupė ir buvo nutar  įsigyti ku-
liamąją (gal kokią padėvėtą), bet sutrukdė švelniai vadinama kolektyvizacija. 

Žiemomis vyrai dirbdavo miškuose prie medžio ruošos darbų. 
Karas praėjo kaimo nepaliet s. Vokietmečiu žmonės kantriai vykdė okupantų 

uždėtas prievoles, trūko būtiniausių buities reikmenų, bet niekur nuo to nepabėgsi. 
Rusams paskelbus karo pabaigoje visuotin  mobilizaciją, vyrai ėmė slapstytis. 

Dar nepapasakojau, kad mano tėvelis priklausė šauliams. ra išlikusi nuotrauka, 
kur mano tėvelis nusifotografav s su kaimynu apsireng  šaulių uniformomis. 
Saldutiškyje buvo šaulių namai, kur jie rinkdavosi sekmadieniais po pamaldų. 
Prie geležinkelio stoties ir dabar tebestovi paminklas, pažymintis Lietuvos Nepri-
klausomyb . Mama juokdavosi, sako, taigi nueina jie ten pulkas su šaulių vėliava 
prie paminklo, parėkia, parėkia „Vilnius mūsų“ ir vėl eina atgal. Daugiau nieko 
jie ir nenuveikė, o rusams užėjus dar turėjo strioko dėl priklausymo šauliams. 

Mano tėvelis karo pabaigoj rusams paskelbus mobilizaciją su kaimynu tūnojo 
klojime, po pelude. Tėvelis pasakojo, kad susapnav s sapną, kur labai malonus 
moters balsas liep s eiti namo. Greitai iš tikrųjų moterys praneš , kad vyrams 
tėvelio metų mobilizacija atšaukta. 

Mūsų kaimynas Gubertas Noreikis, kurį minėjau rašinio pradžioje, su švo-
geriu buvo išsikas  bunkerį Kaukorų kalne. Jo vyresnysis brolis Vincukas buvo 
silpno proto  jei dirba – prakaitai žliaugia, jei dainuoja – jo nesustabdysi, jei 
keikiasi, naktimis barasi – irgi nieko nepadarysi. Bijodami, kad Vincukas savo 
nenuspėjamu elgesiu jų neišduotų, vyrai iš Kaukorų bunkerio išėjo į Kiauneliškio 
mišką, kur didžiulius bunkerius buvo išsikas  Krivasalio, Šiškinių, aplinkinių ir 
netgi tolimų kaimų vyrai. 

Sykį atsitiko taip, kad Vincuką pačiupo rusų garnizonas, ieškoj s po kaimą 
partizanų. Liep  parodyti banditų bunkerį, o tas nuved s prie bulvių duobės ir 
sakąs  „Va, gyvatės, bunkeris.“ Vincuką suėmė, labai mušė, kankino, galvojo, kad 
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apsimet s. Pagaliau išvežė į Rusiją, tiksliai nežinau, į Maskvą ar dar toliau. Ten 
kiek laiko jį išlaikė kalėjime, įsitikino, kad nesveikas protiškai ir paleido namo. 
Kaip Vincukas, nemokėdamas nė žodžio rusiškai, pasiekė namus, neįsivaizduoju. 
Mes tik ausis pastatydavom, kai Vincukas kartais nei iš šio, nei iš to kelis žo-
džius pratardavo rusiškai. 

Gubertas, kai rusai apsupo Kiauneliškio bunkerius, stovėjo sargyboje. Ėmė 
bėgti. Kulka kliudė kailinukų rankov , bet kūno nepalietė. Bėgo toli per kovo 
polaidį, aplenkdamas namus, atsidūrė, berods, netoli Tauragnų. Vėliau prisistatė 
milicijai, legalizavosi ir taip išvengė mirties ir tremties. Bunkerius subombardavo, 
daugybė vyrų juose žuvo. Kraujas, sako, liejosi upeliais. Kūnus sukrovė į plat-
formą, nuvežė į Švenčionėlius, iš ten – už Švenčionių, kur ir užkasė. Lietuvai 
atgavus Nepriklausomyb , ten pastatytas paminklas. 

Savo partizanavimo, pabėgimo istorijas dėdė Gubertas yra pasakoj s ne vieną 
kartą, bet tada neužsirašiau, dabar jau tiksliai neatsimenu, o paklaust nebėra ko  
Ne kartą magėjo nueiti pas Utenos kraštotyros muziejaus direktorių ir paprašyti 
aplankyti šį žmogų, juk buvo gal vienintelis išlik s to baisiojo 1949 m. pavasario 
liudininkas, bet nenuėjau. Tokių dalykų atidėlioti negalima. 

Gal kad mūsų kaimo žmonės buvo tokie santūrūs, laikė liežuvius sukand , 
tremtis jų nepalietė. Prisimenu, sekmadieniais grįž  iš bažnyčios tėveliai apkal-
bėdavo, kad išvežė tą ar aną, bet, ačiū Dievui, likimo ranka mūsų kaimui buvo 
palanki, o juk lankydavosi naktimis ir skrebai, ir partizanai, vyrai iš Krinicko 
(partizanų vado) būrio. Krinicko vyrai buvo mandagūs, gražiai paprašydavo įdėt 
tik valgyt, o vieną naktį atėjo nepažįstamieji, taip pat prisistatė partizanais ir 

Obuolių pjaustymas 
ir džiovininimas 
įprastas rudens darbas. 
Nuotr. iš Nacionalinio
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus
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elgėsi labai žiauriai  tėveliui liepė užsidengti akis, įrėmė į nugarą šautuvą, nusi-
varė į tvartą, kur nusišovė didel  nupenėtą kiaul . Aišku, kad šeimą tais metais 
paliko be mėsos. 

Lankiau Šiškinių pradin  mokyklą ir dabar pagalvoju, kiek mažytėje mūsų 
kaimo pradinėje mokykloje buvo našlaičių, netekusių tėvų partizanų vaikų  Virgi-
nija Juršytė, Elena Čeponytė, Algis Guiga  O kokia sunki buvo jų motinų dalia  
prisiglaudusios prie brolių šeimų, negaunančios pilnų pasodybinių arų, dėl to 
nelabai patenkintos brolienės  

Mes didžiuliam kolektyve
Kolektyvizacija. Prasidėjo ji mūsų krašte apie 1950 m., o gal ir vėliau. Kaip 

tada žmonės neišprotėjo, nesusirgo depresijomis, kaip iškentėjo  Atėmė arklius, 
padargus, suvarė į krūvą darbštuolius ir tinginius ir liepė dirbti nežinia už ką, 
nežinia iki kolei. Iš mūsų kolchozas iš karto atėmė klojimą, svirną, arklį, atrodo, 
porą galvijų, padargus. Per karą iš mūsų rusų kareiviai atėmė labai gerą kumel . 
Tiesiog užklydo ieškodami arklių, surado kumel , paslėptą krūmuose, ir nujojo 
sau užsėd , jos vietoj palikdami seną nukaršusį arklį, kurį mūsiškiai pavadino 
Stalinu. Nežinia, koks buvo ankstesnis vargšo Stalino gyvenimas, kokius frontus 
jis buvo perėj s, bet Rukšėnų žol  ėdė neilgai – atgulė po velėna. Be arklio kaimo 
žmogus negi bus. Geras mūsų kaimynas Trinkūnas po karo spekuliavo arkliais ir 
pasiekdavo net Skaudvil , kur būdavo dideli arklių turgūs. Matyt, tėvelis įsiprašė 
Trinkūno kartu su juo, Skaudvilėj nusipirko arklį, kuriam kažkuris davė vardą 
Jakšis. Jakšį visi labai mylėjome, nes buvo protingas, lėto būdo arklys. Neišma-
nau, bet buvo ar tik ne ardėnų sunkiųjų veislės, palvas, su žvaigžde kaktoje. 
Atėmė kolchozas ir Jakšį. O kadangi arklys drūtas, tai visi ir griebia, visi važiuoja, 
muša, o ką jis paėda paleistas iš pakinktų  Rudų viksvų. Jakšis buvo ypatingai 
didelis arklys, o kinkydavo kuo pakliūdavo, tad vargšo pečiai būdavo nutrinti 
iki kraujo. Gailiai hugendavo arkliukas, kai pamatydavo tėvelį ar mano brolį, šie 
pavaišindavo duonos riekele, paglostydavo. O kaip skaudėdavo širdis visiems, kai 
pasakydavo, kad šiškiniečiai pernakt girtuokliavo, paskui pulkas suvirt  į roges, 
mušdami Jakšį, dar šlaistėsi po kaimus, ieškodami samagono. 

Pagaliau palūžo Jakšio sveikata. Tėveliui pasakė, kad pats arklys jau nepa-
sikelia, jį prilaiko keldami virvėmis. Tuo metu buvo chruščiovizmo laikai, įtampa 
šiek tiek atslūgusi. Kolūkiui vadovavo neblogas žmogus, bet pijokėlis, buv s mo-
kytojas, tai tėvelis bučiavo jam rankas, prašydamas Jakšį atiduoti šerti patiems. 
Atidavė. Tėvelis arkliuką išslaugė, atšėrė, išgydė. Dar keletą metų laikėm prie 
sav s, šėrėm susidėj  3–4 šeimos (taip vėliau buvo padalinti arkliai), kol slapčia 
paėmė iš ganyklos ir išvežė Jakšį. Šiuokart negrįžtamai. Sakė, kinams dešroms. 

Pradžioj kolūkių buvo tokia tvarka. Prireikė žmogui arklio. Eina vargšas 
nusiėm s kepur  pas pirmininką, tas parašo kortel , kurią įteikia arklininkui, o 
šis jau duoda pasikinkyt arklį, kuris tuo metu būna arklidėse kitų nepaimtas, ir 
pakinktus kokius pasilikusius (gerus juk pasiimdavo pirmiausia). 

Mano tėvelis buvo nagingas. Pasidarė sau tokį žieminį važelį, manė, turės 
sau, vienus padargus juk jau atėmė. Ne, nepaliko ramybėje  pamatė važiuojantį 
ir liepė atiduoti kolchozui. Sykį grįžtu iš mokyklos, o pečiukas tik pleška, tėvelis 
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važelį tik kapoja, ugnin tik kiša. Supleškino  nei kolchozui, nei sau. Gerai, kad ne 
Stalino laikai jau buvo, būtų kliuv  už sabotažą. 

Sako, vogdavo žmonės kolchozuose. Vėliau taip, bet iš pradžių  Mūsų šeima 
bado nematė, bet taip buvo ne pas visus. Labai gerai atsimenu, kaip biedna našlė 
iš Malaišių Klimašauskienė kelerius metus atsėdėjo kalėjime už per kūl  įsipiltą 
žirnių maišelį. Koks ten buvo maišelis, kiek galėjo panešti moterėlė  Juk viešai 
nenešė, o po skvernu pasikišusi. O pasiėmė bobelė žirnių prasimalti blynams  

Minėjau, kad trobas tėvelis pasistatė galulaukėje, prastoje žemėje (žvyre). 
Kiekvieną pavasarį eina komisija, atmatuoja pasodybinius arus (be leidimo jokiu 
būdu dirbti neturi teisės, nubaus). Gerai, jei „komisija“ vietinė, leidžiasi pavai-
šinama, atmatuoja palankiau, o vienais metais vaikščiojo toks rusas, pavarde 
Chojeris, kuris pasižymėjo ypatingu nuožmumu. Tad atmatavo mums arus aplink 
namus vien dirvoną, ariamos nė trupučio (mūsų trobos gana plačiai išdėstytos). 
„Sadi, baba, agurcy“, – pasakė mamai. Verkė mama, priekaištavo tėveliui, kad jos 
neklausė trobas statydamas. Laimei, pirmininku stojo toks geras žmogelis Martin-
kėnas, kuris nelabai paisė rajono valdžios, tad pasisodinom ir bulvių, ir agurkų 
kur mums reikėjo  

Pradžioj kolchozų kultūrinių pievų nebuvo, tad iššienaudavo alei pievel  
valdiškiems gyvuliams, o asmeniniams kas likdavo. Neišblės iš atminties vaizdas  
užšal s mūsų Gilasai, nurudusios viksvos ir mama, bandanti tas viksvas grėbti 
(anksčiau pasišienauti neleido). Pavasaris vėlyvas, pašaro nebėra nė šapo. Dar 
iš Smetonos laikų turėjom tokią rankin  šiečkarn  (akselin ). Nuplėšė tėvelis nuo 
paviečio šiaudinį stogą, pjovė šiaudus šiečkarne, mama plikė verdančiu vandeniu 
ušėtke ir taip užbaigė iššerti karvyt . Mama juokėsi, kad dar ir šokinėjo Žalutė, 
išvesta pavasarį laukan. Vasarai atėjus irgi ne pyragai  aplink kolūkio pasėliai, 
savas sklypelis, kiekviena pievelė saugoma pasišienavimui, o kur rišti gyvulį  
Lenciūgas ar virvės sutrumpinamos iki dviejų metrų, kad kur dirvonėlį, niekam 
iškados nepadarydamas, gyvulys nuėstų. Kitokios buvo ir karvės. Turėjom to-
kią juodą karvyt  (ir ne tik ją), kuri pririšta giliausiuose krūmuose gražiausiai 
išsisaugodavo ir neapsisukdavo, už savo išmintį gaudama sočiai ten paėsti. 
Joks lapelis iš daržo, jokia virtuvės atlieka nenuėjo veltui – karvytė sušlamštė, 
paršiukas sučepsėjo, kas dar liko – vištelė pabaigė ir gražiai snapelį nusišluostė. 

Susišienautą pašarą rudenį matuodavo bent kelios komisijos, paskui dar 
apmokestindavo arba atimdavo kolchozo gyvuliams, tad žmonės slėpdavo, kuo 
kiečiau stengdavosi suminti, kad tik kaip nors išsisuktų. 

Vėliau išsigalvojo kolūkis duoti auginti burokus namuose, rudenį atiduodavo 
nustatytą jų normą. Auginant namuose, į kolūkį ravėti burokų tada nevarydavo. 
Mama tuo buvo labai patenkinta  paimdavo auginti kokius 15 arų, normą atiduo-
davo nesunkiai ir dar šiek tiek likdavo saviems gyvuliams. Man tai buvo „parduotos 
vasaros“. Burokus paprastai sodindavo plencais, ne grūdais. Mama sakydavo, kad taip 
atsimeta vienas ravėjimas. Ravėjimas gal ir atsimesdavo, bet laistymo  Šis darbas 
tekdavo man, nes sodinti tingėdavau. Vandenį tekdavo nešti gana iš toli, bet tas 
darbas man neatrodė sunkus, nors buvau visiška mergaičiukė. Nešdavau visada su 
naščiais (juos iki šiol labai mėgstu), pildavau gausiai, nes žinojau, kad iš „taupymo“ 
nieko nebus  rytojaus dieną vėjas išgairins, daigelis nuleips, o tada turėsi laistyt ilgai 



690

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

ir nenuobodžiai. Su laistymu kartais labai pasisekdavo  vos spėjo pasodinti, lietutis 
nupylė, daigelis stovi kaip gaidžiukas, dienelė kita, jis jau sustiprėjo, tada truputį 
salietros, ir daržas bujoja, kolei kokia nelemta svetima karvė užklysta. 

Nežinau, kaip kitur, bet mūs kolchozas įsivedė dar vieną madą  nupeni jiems 
bekoną, gal kokių 90 kg, jie tau duoda žemės 15 arų papildomai. Dar vėliau 
leisdavo nupenėti veršelį nuo apsiveršiavimo iki rudens, už tai atlygindami 20 arų 
žemės. Viską tėvai augino  burokus, bekoną, veršelį, kad tik tos žemės daugiau 
prisidurtų. Paskaičiuokit, kiek mes jos dirbom. Nagi, beveik hektarą  Bet taip 
buvo vėliau, vėliau, vėliau  

Dabar išeikvoja bankus, grobia milijonus (viskas įstatymų ribose), bet 
Chruščiovo laikais, nėr ko sakyt, nesnaudėm ir mes – „vogėm“. Taigi neleisdavo 
pasišienauti. Kadangi valdiškų klojimų buvo nedaug, kolūkio pašarus krauda-
vo į privačius, t. y. buvusius žmonių, bet nusavintus klojimus. Tai va, į tuos 
klojimus, esančius už kelių kilometrų, ir susiruošdavo tėvelis su broliu, nešini 
rezginėmis. Nemanykit, durų atlapotų nerasdavo, šieno pasipešdavo kur atrad  
plyšį ir grįždavo baimės kupinom širdim, kad ko pakeliui nesusitiktų, kad šieno 
šapelių nepribarstytų  

Vėliau šieną ėmė krauti ir mūsų klojime (klojimas buvo erdvus, su grindi-
mis). Mama vaišina pašarų sandėlininką, tokį senioką Brukštų, kepa jam kiauši-
nien , įpila samagono, kad leistų pašaro pasiimti. Kolei geria, tėvelis porą naštų 
nusineša į tvartą, o baigia gerti, klojimą užrakina ir į spynelės skylut  popierių 
įdeda  kiši raktą, pradursi popierių, matys, kad lindai. Buvo nieko, kolei seniokas 
įkišdavo paprastą mokyklinio sąsiuvinio liniuotą popierių. Tokio turėjom ir mes, 
nesunkiai brolis pakeisdavo, bet, matyt, pastebėjo seniokas apgaul , pradėjo kišti 
popierių žaliomis linijomis. Tokio, nors tu ką, neturėjom  

Laikas vietoj nestovėjo. Atėjo kukurūziniai laikai, o jie irgi nepamirštami. 
pač jie man įsiminė vidurinėje mokykloje. 

Orams gerokai sušilus, mokyklos „Zose“ (toks pokarinis sunkvežimis) va-
žiuojam sodint kukurūzų. Laukas surėžytas skersai ir išilgai, padaryti kvadratai. 
Jų susikirtimuose vienas vaikas kauptuku iškasa duobut , kiti du iš paskos neša 
kibirą mėšlo, iš kurio plikom rankom (nebuvo jokių guminių pirštinių) įkrečia į 
ją mėšlo, dar kitas įberia porą kukurūzų grūdų ir duobut  užlygina. Iš paskos 
eina mokytojai ir akylai stebi, kad pakankamai šūdo įkrėstum chruščioviokui. Kar-
tais mėšlas būdavo jau papuv s, toks su durpėmis, bet niekuomet nepamiršiu, 
kai atveždavo iš fermos šviežio, beveik šilto, ir mes jį rankomis  Nesusirgom, 
neužsikrėtėm, nors čia pat išalk  valgėm duoną, apteptą sviestu  O jau prisi-
tampydavom su tais kibirais  Užaugdavo kukurūzai tikrai dideli, tankūs, rudenį 
vėl būdavo vargas, kirtom juos kirviais. 

Minėjau, kad labai gausi buvo mūsų kaimynų Pilipavičių (Blažių) šeima – 
septyni vaikai, visi sūnūs. Kartu dar gyveno du seni tėvai ir dvi netekėjusias 
Pilipavičiūtės, taigi iš viso apie dvylika žmonių. Antrą namo galą, „kamarą“, Blažiai 
prisistatė vėliau, o visi septyni vaikai (dargi devyni, nes du berniukai mirė) gimė 
gyvenant „vienam gale“. Taigi jokių atskirų salonų, jokių miegamųjų, kambarių 
vaikams, o koks gimstamumas  Kodėl juos vadino Blažiais, niekas nežino, bet dėl 
to jie visai nepykdavo. 
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Papasakosiu, kaip Blažiokai „uždarbiaudavo“. Tais laikais supirkinėdavo 
kurmių kailiukus ir mokėdavo, atrodo, po 10 kapeikų (pinigais, buvusiais apy-
vartoje iki 1961 m.). Tad prisidirbdavo berniokai spąstelių ir gaudydavo kurmius 
ne tik savo laukuose, bet ir kas paprašydavo. Vos išdrįsdavo kurmis paarti daržą, 
mama jau ir kviečiasi Blažiokus. Tie vakare pastato spąstus, rytojaus dieną jau 
nešasi bent kelis. Kiek jie kurmiams kailių nudyrė  Mane erzindavo, kad siūs 
man paltą iš jų odelių. 

Kitas vaikų „pajamų šaltinis“ buvo karklų žievės. Nežinau, dėl ko supirkinė-
davo karklų (o gal šaltekšnių) žieves. Tad jie tas žieves lupdavo, rišdavo į tokius 
kūlelius ir parduodavo. Žinau, kad taip susitaup s kažkuris nusipirko dviratį. 

Su tėvu priešaky berniukai rinkdavo pušų kankorėžius. Juos supirkinėdavo 
eiguliai. 

Patys iš mažens buvo labai kruopštūs, prisižiūrėdavo kad ir menką savo 
avalyn , drabužėliai buvo švarūs ir tvarkingi. 

Kaip šeima vertėsi, aiškinti netenka. Kazienė sakydavo, kad kai pakliūda-
vo valgant į burną spirgas, stengdavusis jį palaikyti burnoje kuo ilgiau – toks 
jo buv s gardumas  Antra vertus, ką šeima valgė, tą, bet dėka savo darbštumo, 
tvarkingumo bado nekentėjo, iš kitų nieko neprašė, svetimo nė trupinio nepasi-
savino. Šeima buvo be galo tvarkinga ir dievobaiminga. 

Prasidėjus kolūkiams, visi eidavo dirbti į laukus. Tėvelis juokdavosi, kad 
gražu žiūrėti, kaip Blažiai pjauna rugius  didesnis neša du kūlius, mažesnis kūlį, 
kuris nepaneša, tas žeme tempia  Kiekvienas naujai atėj s pirmininkas gale metų 
už darbadienį pasižadėdavo duoti po 1 rublį ir po 1 kg grūdų (prie sunkaus darbo 
per dieną uždirbdavo apie porą darbadienių). Ir ką jie gaudavo  Per ataskaitinį 
parodydavo atvežtą kiną apie šarvuotį Potiomkiną, šiškinietės pašokdavo, mat 
smagesnės visur buvo, o Rukšėnų moterys į ataskaitinius neidavo, atstovaudavo 
tik vyrai, ir tai ne visi. Tad ir bėgo Blažiokai į Vilnių, Klaipėdą, Uteną, kaime 
nepasiliko nė vienas. Ir ne tik jie  

Mano tėvelis buvo labai stropus. Jis tiesiog negalėjo dirbti blogai. Negalėjo 
važiuoti pustuščiu šieno vežimu į daržin  (kad būtų didesnis vežimų skaičius, 
nes nuo to skaitydavosi darbadieniai), negalėjo palikti išdraikytų pagrėbstų, dar ir 
mane mažą išmokė į valdišką vežimą krauti rugius varpomis į vežimo vidų, kad 
mažiau išbyrėtų. Ryte taip ir stovėdavo prisidėj s ranką prie kaktos, žiūrėdamas 
į laikrodį, ragindamas mamą  „Pasiskubink, jau greitai devynios, vėluojam.“ Taigi 
devynios. O kiek dar nueiti, iki Jovaraučiškių geri trys kilometrai

Mama tokia stropi nebuvo. Rugius tėvelis pjaudavo plačiom pradalgėm. 
Mama, kad būtų greičiau, surišdavo suėmusi kuo didesnį kūlį. Kolei nebuvo 
kombainų, javus kuldavo vėlai rudenį kuliamosiomis, kurioms pėdus reikėdavo 
užkelti „ant stalo“. Tai buvo pats sunkiausias darbas kūlime, nes „stalas“ būdavo 
aukštai, virš galvos. Dažniausiai šį darbą atlikdavo Noreikių Vincukas, kurį vargšelį 
visi išnaudojo. „Aik juos skradžiai Skudutienės kūlius, pakelt nemuožna“, – keikdavo 
atpažin s mamos rištus pėdus Vincukas. „Dabok, kitais metais rišk mažesniais kū-
liais“, – mokydavo mamą, atėj s pas mus. 

Visas dienas varydavo dirbti į kolūkį. Saviems arams likdavo vakarai, anks-
tyvi rytai ir sekmadieniai. Nuo tada žmonės gal ir įprato dirbti šventą dieną. Su 
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nerimu tėvelis laukdavo kiekvieno partijos suvažiavimo. „Jau anys, šėtonai, prie 
karvytės taikysis“ (norės atimti), – dėl brangiausio kaimo vargdienio turto baimin-
davosi tėvelis. Neatėmė, nors laikyti leido vieną karv  ir prieauglį iki 6 mėn. 

Fenomenalūs protai
Chruščiovo valdymo pabaigoje kolūkiai truputį prakuto  atsirado kultūrinių 

pievų, trąšų, ėmė leisti pasišienauti ir žmonėms, leido laikyti netgi antrą karv , 
bet už tai turėdavom atiduoti veltui kažkiek pieno, ar tik ne 300 litrų. Išpildavom 
nuneš  į pienin  ir viskas. Matyt, kėlėm kolūkio „pieno gamybą“. 

Tėveliui, o ir dar keletui vyrų už stropų darbą paskyrė „premiją“  davė šta-
pelinės medžiagos pasisiūti marškiniams. Ne marškinius, medžiagos  Turėjo tėvelis 
tų marškinių, bet, neįžeisdamas pirmininko, dar mamos pamokytas, pirmininkui 
padėkojo. Šiaip jau keikdavo tėvelis valdžią, kolchozus, Staliną, keikdavo  Visą 
bėdą versdavo žydams, esą, viskas jų išmislas. 

Gretimas mūsų kolūkis buvo „Ąžuolas“. Jie jau buvo išdidūs, nusipirko 
sunkvežimį ir turėjo kuo nuvažiuoti į Uteną, į turgų. Mama pradėjo kalbinti mūsų 
pirmininką, kad susidėj  pirktume sunkvežimį ir mes (kolūkis). Gerai prisimenu, 
kad nuo šeimos rinko po 25 rublius (pinigais, buvusiais apyvartoje iki 1961 m.) 
ir taip pat nusipirko sunkvežimį. Taigi važiuodavo sekmadieniais Šiškinių kolūkio 
Gaz–51, prisigrūd s žmonių, pora karvių, grūdų, maišų, šienui nešti kašikų iš 
Utenos turgaus, taigi kreivuliuodavo nuo kelkraščio prie kelkraščio, vairuojamas 
įraudusio šoferio. Ir vietos kelyje užteko, nes ne visada ir pasitaikydavo prasilenkti 
su atvažiuojančia priešais kita mašina. 

Prisimenu, nubiedno mūsų kolchozėlis visai. Pragėrė jį kas ten buvo valdžioje, 
išvogė, kas kur priėjo, ką pasiekė. Pinigų nėra ir benzinui nusipirkti iki Utenos 
nuvažiuot. Sykį vaišinosi pas mus pirmininkas. Mama ėmė jį kalbint, kad galima 
būtų žirnių ankščių paskint ir parduot Palūšėj vasarotojams. „Nusipirktume benzi-
no“, – ūkiškai protavo mama. Pirmininkas susidomėjo, bet patarimu nepasinaudojo, 
mat kažkas pasak s, kad užtrauks gėdą Šiškiniams, pardavinėdami žirnių ankštis. 

Mirė tėvelis, atidav s kolūkiui sveikatą, arklius, padargus, gražiausius me-
tus, neturėj s jokių atostogų, negav s nė vienos pensijos, o kokį gavom atpildą 
už skriaudą

Atkūrus Nepriklausomyb , puolė atiduoti savininkams namus, vilas, dvarus, 
tik niekas neprisiminė vargšo kaimiečio, braukusio ašarą dėl svetimų mušamo jo 
arkliuko, kelis dešimtmečius lenkusio nugarą dėl tuščio durnadienio (taip šmaikš-
čios Šiškinių moterėlės pavadino darbadienius) ir labai svajojusio, kad nors kelias 
dienas paliktų ramybėje  susitvarkytų jis savo ūkelį ir ramiai ramiai pameškeriotų. 
Neteko  

Taip „pasiekėm brandų socializmą“, rytuose ėmė žėrėti „komunizmo aušra“. 
Vis dažniau vasaromis, užmainydama mamą, į kolūkį eidavau aš. Dirbti prie 
šieno man be galo patikdavo. Iš pradžių moterys nebuvo labai manimi patenkin-
tos, bandydavo įteigti brigadininkui, kad aš dar nelygiavertė darbininkė, bet aš 
stengdavausi  griebdavau kuo storesnį pradalgį, nešdama iš balos šieną, puldavau 
į patį jos vidurį, tik kupetų nelabai mokėjau gražiai sukrauti. 
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Šiškinių kaimo moterytės visos ne pėsčios, nuo jų alaso skambėdavo laukai. 
O jau išsikoliodavo, o jau išsivadindavo viena kitą susipykusios  Viena buvo labai 
mėgėja užpakalį rodyt. Kai tik susipyksta, tuoj sijoną vėst  ir ploja  pabučiuok, 
girdi, tu man va čia  Su kelnaitėmis, gražiai rausvomis, buvo moterėlė, ne taip, 
kaip dabar misės ir visokios gražuolės. Rukšėnietės laikydavosi atokiau ir į barnius 
nesileisdavo. Mūsų kaimą šiškiniečiai kažkodėl vadino Turkija. Aiškindavo, kad 
esą labai vieningi rukšėniečiai. 

Vyrai su dalgiais ant pečių eidavo nuo pievos prie pievos. Susirinkdavo 
daugiau kaip dvidešimt dalgių. Kadangi buvo jauni, tai ir uždainuodavo namo 
pareidami, ypač taurel  padar . Geriausiai prisimenu dainavusius Antaną ir Petrą 
Murmulius. Tai stiprių ūkininkų sūnūs. Prie jų sesers bernai džiaugdav si „nors 
ir dešimti nuo Murmulyčios“, bet vis tiek prie stalo kartu sėdėj  

Lankiau Šiškinių pradin  mokyklą. Prisimenu mūsų, vaikų, ruošimąsi spa-
linėms, Gegužės 1-ajai. Mokyklos sargės vyras, Šiškiniuose vadinamas Papuku, iš 
ožių ir lentų sukala „sceną“, mums prisakyta atsinešti naminių lovatiesių „scenai  
uždengti, mergaitėms mokytojos kažkodėl liepdavo pasigarbanoti plaukus, tad 
sukdavom kaip kuri sugebėdama ant popieriukų ir skudurėlių, puošdavomės, 
darydavomės vaidinimams kaukes. Vakaras prasidėdavo paskaita, kurią paprastai 
skaitydavo mokytoja ar bibliotekininkė, toliau sekdavo mūsų, vaikų, programa, 
o tada jau aš (dažniausiai būdavau „pranešėja“), paskelbdavau, kad „toliau seka 
šokiai ir žaidimai“. Na, ir prasidėdavo  Mokykloje dvi klasės, perskirtos stumdoma 
siena, tad švenčių metu, jas sujungus, vietos būdavo gana daug, bet ir šaunių 
šokėjų netrūkdavo. Kaip nuoširdžiai linksmindavosi Šiškinių, Pylimo, Mineiškiemio 
kaimų žmonės  Štai skrieja, net kareiviška milinė sukasi, Šidla Baliukas, nusitvėr s 
Adomien , tai net skarytė nuo galvos nusmukusi, 

Rudas tėvas, ruda močia, 
Ruda buva krikštamočia.

Skelia padu žiežirbą su savąja Pylimo Kindurys, polkas raito Kirkos, kaip 
bačkutė, bet kojomis žemės nesiekia Mineiškiemio Kindurienė, ratelius vinguriuoja, 
akutėmis stengiasi suvilioti Vytautą Vaidutė. O Palikšų Vyganto gražumas  veidas 
skaistus, plaukai vešlūs, kaklaraištį melsvą pasiriš s. Nusiseks jau kuriai šįvakar, 
ale gi tik vienai, o jau mergų priėj , nors vežimu vežk, dargi kartim paveržė-
damas. Ir tos moterėlės, kurios vasarą raštin  užverčia gydytojų atleidimais nuo 
sunkaus darbo dėl širdžių nepakankamumų, nesveikų sąnarių, šiandien šoka, 
ūkčioja, sukasi. Nuo sienos pasiriš s taškuotą kaklaraištį orus žvelgia Leninas  

Kur jūs šiandien, šokėjai  O varge, retas po šią žemel  vaikšto, lazdele 
pasiremia, dažnam vienos jau ir neužtenka  

Nuklydau nuo savo gimtųjų Rukšėnų, susiliejau su šiškiniečiais, bet kaipgi 
be jų, juk artimiausi kaimynai buvom. Jų kaimas buvo be galo didelis, bet labai 
skaudžiai nukentėjo pokaryje, vyrai kaip žiedai po dalgiu žuvo bunkeriuose, 
ir šiandien kaimas merdi. Aš gi dar norėčiau prisiminti savo kaimo šventes ir 
kasdienybes. 
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Tad vėl į praeitį  
Vaikus moterys, aišku, gimdydavo namuose. Mane, pavyzdžiui, Šiškinių 

Pruopulienė (tikra pavardė Guigienė) rado pamestą kanapėse (kovo 11 d. ). Kaimynė 
Dervinienė juokėsi, kad kai mama vaikščiojo manimi nėščia, kaimynas Rukšėnas 
Justinas sakydav s  „Bijau ait in Skudučius, matai, gali kepurį palydėt.“ Mat buv s 
paprotys, jei gimdavo berniukas, pribuvėja bobutė nutraukdavusi atėjusiems vy-
rams kepur , jei mergaitė – moterims skarel . Taigi bijojo Justukas be reikalo, 
bet ką galėjo žmogus žinot. 

Gimdyvei šiek tiek sustiprėjus, kaimynės eidavo jos aplankyti. Sakydavo  
atėjo apgelais. Eidamos nusinešdavusios naminio pyrago, kiaušinių, kartais vyno. 

Per krikštynas ypatingų apeigų nebūdavo. Sakydavo, kas paduoda kūmai 
vaiką, paprastai tai būdavusi bobutė, kūma turėdavusi duoti saldainių. Kūmų 
laukti neidavo net vaikai, krikštynose dalyvaudavo tik prašyti svečiai. 

Labai gražiai prisimenu mūsų kaime vykusias piršlybas. Ženijosi jau anks-
čiau minėtas mūsų kaimo šviesuolis Gubertas su savo kaimo mergina Onute 
Paukštyte. Prieš tai su savo dėde Vladu Noreikiu nuvyko pas Paukštes piršliais. 
Dėdė Noreikis, piršlys, ir sakąs  „Atėjom atsiklaust, ar galima gėlės plencą (atžalą, 
ataugą) nusiskint.“ Greitai buvo ir vestuvės. Mama juokėsi, kad „plencą jau ir su 
šaknim išrovė“. 

Vestuvėse jau dalyvaudavo visas kaimas, tik vieni svečiais, kiti – guogiais 
(nekviestieji). Iš ryto visi eidavome išleisti jaunųjų į bažnyčią. Gailiai verkdavo 
jaunoji, su visais atsisveikindama. Ją išlydinčios moterys, vaikai irgi ašarodavom, 
santūresni gal būdavo tik vyrai. Ne visos jaunosios turėjo baltas suknutes. Atsime-
nu jaunąją Apaliut  suknelė violetinė. Tad išraudodavom jaunuosius į bažnyčią, 
suaugusieji namuose apsiruošdavo ir vėl eidavom pasitikti veselnikų. Bromas kaime, 
kiek prisimenu, statydavo prie jaunosios namų, ne pakelėj (gal ten statydavo kiti 
kaimai ). Bromų irgi nebūdavo daug, ne taip, kaip dabar  vieni stato ant kalno, 
kiti pakalnėj. Moterys niūniuoja, prisimena dainas, pasiruošia apdainuoti svočią. 

Parvažiuoja veselnikai  visi važiuoti arkliais, susėd  po du, arkliai papuošti 
džengais, apdengti namuose austomis gūniomis. Groja muzikantas, bet jaunoji jau 
linksmesnė, vėl su visais sveikinasi pasibučiuodama, nebeverkiam ir mes, visus 
vaišina saldainiais. Vaikų daug, kur čia atrinks, kuriam davė, kuriam ne, tad 
trinamės aplinkui, kad gautumėm dar po saujel . Bromose vestuvininkai pildavo 
saldainius į viršų, o vaikai puldavo jų rinktis. Vaikai vaikais, bet tėvai labai 
šaipydavosi iš moterų, ypač gretimo kaimo, kurios kūlvirsčiom irgi puldavo prie 
saldainių. Tai man įsiminė visam gyvenimui, ir kaip atrodo žema, bjauru, niekin-
ga, kai politikai per rinkimus mūsų tautą „nuperka už kubelius sriubos, ledinukus, 
iš lėktuvų mėtomus ledus, sumuštinius “ 

Kad po bromų būtų buv  didelės pijokystės, neprisimenu. Matyt, mano 
tėveliai buvo labai spakaini ir skubėdavo namo prie ruošos. 

Vakare būdavo šokiai, pas mus vadinamas prieveselis. Jei namuose, kur vyk-
davo vestuvės, vietos būdavo daug, ten pat būdavo ir prieveselis, jei ne, šokdavo 
pas kaimynus arba klojimuose, jei būdavo vasara. Žmonių sueidavo daugybė, mat 
į prieveselį susirinkdavo ir aplinkiniai kaimai. 
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Rytojaus dieną jaunoji išvažiuodavo „kiton pusėn“. Kaimynai eidavo išleisti 
jaunosios, palinkėti jai laimingo gyvenimo. Ir vėl verkdavo jaunosios, o mums, 
vaikams, būdavo baisiai gaila tų mergaičių. Išsiveža į kelintą kaimą, jau nebesu-
sitiksim Adeliutės, nepakalbins ji mūsų, o dar siuvėja buvo, kas pasiūs dabar  
Prisimenu bene pirmąsias mano atmintį siekusias vestuves, kada į gretimą Šiškinių 
kaimą tekėjo Paukštės Jugasiutė. Tėvelis juokėsi, kad kai reikėjo anan šonan va-
žiuot, Jugasiutė, sako, verkia įsitvėrusi suolelio, muzikantas groja, o ji nevažiuoja, 
nors tu ką. Jėga reikėj  atplėšt jaunąją nuo suolelio. Važiavo Jugasiutė su savo 
Antaniuku Šiškinių pusėn, o jiems iš šonų vežime jaunosios išauginti fikusai  
Tokios jos buvo, kaimo mergaitės  

Išleisti eidavom ir jaunojo, išvažiuojančio atvežti mums naujos rukšėnietės, 
tik šįkart visi būdavom linksmi  taigi atveš naują kaimyn , ne išsiveš  Prieš 
vestuves jaunosios tėvai, kartais ir broliai atvažiuodavo pas jaunąjį „skaičiuoti 
kiaulių“ (į pražvalgas). Menu, kai ženijosi jau gana suaug s Paukštės Vytautas. 
Susirinkom gana ankstoką vasaros sekmadienio rytą kone visas kaimas. Atburzgė 
mūsų kolūkio GAZ–51, vairuojama Gimžausko, jaunimas greitai papuošė pasku-
bom nukirstais berželiais, muzikantui Rasteniui trenkiant maršą į kėbulą sušoko 
pajauniai, barškindami nuo butelių išpampusiais portfeliais, šio šono pamergės, ten 
pat pasitalpino ir svotas (Gubertas), o svočia (jaunojo sesuo Onytė) ir su mumis 
atsisveikin s jaunikis Vytautas susėdo į kabiną. Išmojavom, išlydėjom, išvažiavo  
Vestuvininkų laukė sunki diena  nuvažiuoti į jaunosios pus , išsiprašyti iš ten 
jaunąją, į bažnyčią, vėl pas jaunąją  

Ilgai ir kantriai laukėm, vaikai vis į pražvalgas ant kalnų lakstydami, kol 
pirmadienio pavakary parsivežė Vytautas iš gana tolimos Daunorių parapijos jaunut  
Angel . Dabar kabinoj sėdėjo abu jaunieji, o visa svotija šurmuliavo kėbule. Dairėsi 
jaunoji pro trobos langus, juk pirmą kartą matė savo naujų namų aplinką. Vytauto 
motina Monikutė buvo jau sena, jaunoji šeimininkė visą namų ruošą turėjo perimti 
beveik nuo rytojaus. Ką reiškia jaunajai „perimti ruošą“  Ogi tai, kad turėsi tau 
neįprastame duonkepyje pečiuje virti kiaulytėms bulves, šeimynai viralą, parūpinti 
vakarui šilto gėralo gyvuliukams. Gerai, jei pečiaus padas lygus, sėkmingai neį-
prastomis tau kačergomis traukysi puodus, o jei ne, bus kitaip  puodas ant šono 
virst, jo turinys šliūkšt – nei šeimynai viralo, nei gyvuliams ėdalo. Su jaunamartė-
mis mūsų kaimui sekdavosi  visos buvo geros, nepaprastai darbščios, kaip mama 
sakydavo, „džiugios“. Dar nepapasakojau, kad pajauniai, o ir svotas, išvažiuodami 
iš jaunosios į jaunojo pus , tapdavo labai „pavojingais vagimis“. Žinia, kraičio 
tėvai kad ir davė, bet jaunai šeimai visko daug ir reikia, tad pajauniai stengdavosi 
nugvelbti papildomai. Dažniausiai „vagių“ aukomis tapdavo vištos, kurias atvežtas 
vargšeles naujoj šeimynoj ilgai kapodavo (kas nežino, kaip pešasi vištos ), kaip 
apduj , nerasdami savo laktų, ilgai maklinėdavo ir negreit užgiedodavo pavogtieji 
gaidžiai, nebrokydavo vagišiai visokių kočėlų, šeškams, žiurkėms gaudyti spąstų, 
na, ir dar daug visokio gero atsidurdavo pas jaunąjį šalia paskirto kraičio. 

Bene visi mūsų kaimo žmonės buvo labai dievobaimingi, mano tėvai ypač. 
Nuostabiai gražus gegužės vakaras. Blažių Jono svirnas pilnas žmonių. 

Susirink  netgi gretimų (Sėliškio, Lamėsto) kaimų sodiečiai. Svirne įrengtas Marijos 
altorėlis. Šv. Marijos litanija giedama, ne skaitoma  
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Ištuštėjo kaimas, bet gegužinės pamaldos išliko iki pačių paskutinių mano 
mamos gyvenimo metų (vėliau – nežinau, gal jau nebuvo kam melstis). Būdavo, 
tik ateina gegužės pirma, ir jau drožia pro mus Noreikių Vincukas, nešdamasis 
Marijos paveikslą, pasirink s žibučių jam papuošti. Guobių Eleną mama vadinda-
vo „kunigu“, mat toji atlikdavo vedančiosios pareigas. Pasišnekėdavo žmoneliai 
susirink , pasimelsdavo ir gražiai skirstydavosi nakties poilsio. 

Kaip būdavo gera tyliais vakarais
Suklupt prieš altorių, papuoštą žiedais  

Vaikystėj, jaunystėj šeštadienius prisimenu kaip pasiruošimą šv sti sekmadienį. 
Reikia dvigubai daugiau prilapauti buroklapių (dėdavo į ėdalą kiaulėms), prirauti 
žolės veršeliams, prikasti bulvių, kad šių darbų nereikėtų dirbti sekmadienį. Po 
to sutvarkoma troba (pas mus vadinama pirkia)  išpurtomi austiniai takai, iš-
plaunamos grindys, nušluostomos dulkės. Man ir dabar prieš akis paprastas, bet 
toks mielas tas gimtos trobos apstatymas  du ilgi susikertantys suolai, stalas. Už 
stalo palangėj – žydinčių hortenzijų vazonėliai. O kokios būdavo didelės, gražios 
hortenzijų kekės  Langai mat būdavo nemaži, o mama vakarais, išplovusi koštuvį, 
jas protarpiais palaistydavo, tad žydėdavo visą vasarą, keisdamos spalvas. 

Kitam kambary – vėlgi kelios tėvelio darytos kėdės, stalas, namų darbo 
spinta, lova, papuošti sesers siuvinėtais takeliais, kilimėliais, kampe išsikeroj  
didžiuliai fikusai. 

Trečias – mažytis saulėtas kambarėlis, kuriame dvi lovos, kraitinė skrynia, 
uždengta mamos jaunystėje nunertu užtiesalu. Jokių kerėplų fotelių, jokių dulkių 
surinkėjų kilimų  Iššluostei, išplovei – žinai, kad pas tave švaru, oras kambaryje 
kvepia (mane ir dabar mieste ima pagunda išbrukti tuos fotelius pro balkoną, 
gal kada taip ir padarysiu). 

Sekmadienį kaime tylu. Mišių laikas (pusėj pirmos) ir namuose pasilikusiems 
būdavo šventa valanda – kalbėdavome rožančių  ne vieną jo dalį, o visas tris.  
Melsdavomės ne kartu, kiekvienas atskirai. Mes su broliu, pasiėm  rožančius, 
daugiausia išeidavome į lauką. Pavakare kartais ateidavo pasišnekėti kaimynės, 
o mama pas kitus vaikščioti nemėgo, eidavo tik su reikalu. Tėvelis, nors ėmė 
kursuoti autobusas, į Saldutiškio bažnyčią ten ir atgal penkis kilometrus visada 
eidavo pėsčias. 

Visada prisiminsiu atlaidus. Saldutiškyje vasarą būdavo Šv. Antano bei At-
simainymo atlaidai. Atlaidai atlaidais, bet jaunimui labiausiai rūpėdavo susitikimai 
po atlaidų. Tad ir pradėdavo kaimo merginos, jaunamartės, jiems ruoštis. Užneš-
davo, užversdavo Adeliut  žoržetais, šilkais, krepdašinais, krepžoržetais (nežinau, 
kokie tikri medžiagų pavadinimai, bet vadindavo taip) ir visos prašydavo atlaidų 
dienai pasiūti, tad stengdavosi Adeliutė iš paskutiniųjų, gerai dar, kad bent dvi 
učnias (mokines) turėjo. 

Ir sumarguodavo atlaidų dieną kelias į Saldutiškį. Eidavom pėsti kaimo laukais. 
Štai išeinam mes išsipuoš , rankose nešdamiesi apavą, pakeliui matom – ateina 
būrelis moterų nuo Paukščių, vyrai – Vytautas, Gubertas, Puodžiukas – užsidėj  
baltas skrybėles iš lėto važiuoja dviračiais. Pakeliui prisijungia Laurinavičių mote-
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rys (Laurinavičius, K. Glavecko senelis, 
bažnyčion nelabai eidavo), Leleivienė 
su dukromis, priešaky jau boluoja Ūniš-
kių, Vėžiškių kaimų žmonės. Pereiname 
mišką, greitai ir bažnyčia, tad sustoj  
pasirenkam dirvonėlius, aunamės. Mo-
terų rankos šiurkščios, o kaproninės 
kojinės plonytės, siūlas tik ir taikosi 
užsikabinti, akis tuoj ir nubėga  O 
kolei įtaiko, kad kojinių siūlė tiesi būtų, 
juk kaip gadina vaizdą persisukusi  

Žmonių – lūžta šventorius  Pa-
maldų ilgumas, pamokslo nuobodu-
mas, nei galo, nei krašto jo pabaigai. 
Bijau suklysti, bet pirma mišių dalis 
vadindavosi votyva, po jos būdavo 
pertrauka, kurios metu susidarydavo 
ilgiausios eilės prie klebonijos šulinio 
atsigerti, paskui būdavo mišparai. 

Po pamaldų vienintelė miestelio 
parduotuvė ir aludė sausakimšos  visi 
nori nusipirkti ką nors pakermošiui ar parnešti lauktuvių į namus. Paskui nusėda, 
numarguoja miestelio pievos, dirvonai kermošiautojais, jaunimas būreliais eina 
iš vieno miestelio galo į kitą, tikisi rūpimą susitikti, pakalbėti. Pasigirsta jau ir 
dainos, kartais ir nelabai darnios, merginos kviečiasi vienos kitas „viešniomis“, jas 
iš paskos lydi dviračiais kavalieriai, vėliau jau imdavo ir motociklais išsivežioti, 
o vakarais Stasi¿nuose, Šãrkiuose, Štaruosê suskardena gegužinės  

 Nežinau, kaip kitur, bet pas mus mano ankstyvos vaikystės metais prieš 
atlaidus puošdavo bažnyčią vainikais, kuriuos pindavo kaimų jaunimas. sivaiz-
duojate, kiek reikėjo nupinti vainikų  Mama juokdavosi, kad rukšėnietėms nesi-
seka  jų pintas vainikas vis pakabinamas un vargonų (t. y. papuošiamos viškos). 
Tai reikšdavo nelabai prestižin  vietą, mat gražesni vainikai būdavo kabinami per 
bažnyčios vidurį, nuo lubų, visiems prieš akis. 

Ir štai gal kokie 1956 m. Atsimainymo atlaidai, kaime pinam vainiką. Einu 
pinti ir aš. Pinti aš, aišku, dar nemoku, bet darysiu ir padavinėsiu puokšteles. 
Mama įdeda ir sūrio, kad nereikėtų iš Paukščių pareiti pietų, nebūtų gaišto. 
Pinam iš rūtų. Berniokai duodasi su dviračiais po visą kaimą, veža rūtas ir viso-
kias gėles papuošimui, Malvinutė, Angelė, Aldutė, Adolfuko mergaitės pina, mes, 
mažosios, darom ir padavinėjam puokšteles. Dirbam, stengiamės kiek begalim. 
Pavakare vainikas nupintas, nežinau, kuris vyras nuveža arkliu į Saldutiškį ir 
paduoda bažnyčios tarnams. Sekmadienį, nuėj  bažnyčion, dairomės  kur mūsų 
vainikas  „Un vargonų “ 

Labai įspūdingai prisimenu Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaidus Labanore. 
Labanóras, kaip sakydavo mama, laikomas stebuklinga vieta. Mama, jei tik turė-
davo galimyb , į Labanorą pėsčia 12 km eidavo iš vakaro. Ilgai vakare, o gal ir 

Tokią Saldutiškio bažnyčią atsimena Elena. Nuotr.  
iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės muziejaus
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naktį bažnyčioj melsdavosi, paskui eidavo nakvoti į mažyt  pirkel  pas davatkėl  
Pranut . Eidama vis nunešdavo Pranutei lauktuvių  sūrį, ragaišio, lašinių. 

Sekmadienio rytą, jei būdavau namuose, prisižiūrėdavau daugybės pro mus 
važiuojančių į Labanorą  kaip imdavo ratai klegėti nuo ankstaus ryto, taip iki 
pat kokios vienuoliktos. Pavakare vėl imdavo klegėti grįždami. Grįžtant dažnai 
važnyčiodavo jau moterys, vyrų galvelės kažko būdavo nulinkusios į šonus  

Ruošiamės didžiosioms šventėms
Prieš Kalėdas kunigas su bažnyčios tarnais imdavo lankyti kaimus, kalėdoti. 

Mums, vaikams, tai įvarydavo ir nerimo  gerai, jei kunigas paklaus tik poterių, 
juos tai moku, bet jei dar užklaus ir priepasakių (taip tikėjimo tiesas vadindavo 
mama)  Be to, prisakydavo kunigui ranką bučiuoti ir dar būti labai mandagiai  
žiūrėti kunigui į akis. Atrodo, jau stengiesi, lyg ir nieko, bet kunigas išvažiuoja, 
mama, žiūrėk, apibara – vėl kažką ne taip padarei. Kunigą veždavo vienas veži-
kas, o tarnus, t. y. vargoninką ir zakristijoną, kitas. Dažniausiai vežiodavo mano 
tėvelis ir Blažio Kazys. Tėvelis mėgdavo pasakoti visokius anekdotus, nevengdavo 
ir susikeikti, tad mama, tėtį išleisdama Saldutiškin paimti kalėdotojų, prisakydavo  
tėvai, kunigą tegul veža Kazys. Jis prie kunigų priprat s ir niekad nesikeikia. Tu 
jau vežk tarnus  su tais kaip bus, taip. Atvažiuoja kalėdininkai – kunigas sėdi 
tėvelio rogėse. Sako, įsigrūdo, ką aš jam padarysiu. Pasigiria ir pabliuznij s, sako, 
juokėsi kunigas net susiriesdamas. 

Valgyt kalėdotojams paprastai duodavo pas Vladą Noreikį. Noreikienė 
išvirdavo kopūstų sriubos, mėsos, padarydavo džiovintų obuoliukų giros. Tokie 
būdavo iškilmingi pietūs. 

Labai laukdavom Kalėdų, tiksliau – Kūčių. Tik dabar įvertinu, kaip pavarg-
davo mama ir kokia romantika būdavo man, mažiausiajai. Mamos darbštumo ir 
apsukrumo dėka Kalėdoms kvietinių miltų turėdavom, tad mūsų kleckiukai ir 
pyragai visada būdavo balti. Prisimenu tik vienus metus, kada Kūčioms negavom 
silkės ir per Kūčias valgėm raugintus kopūstus, bet svarbiausia ne tai. 

Patalyn  pakeisdavo, pirkią iššveisdavo jau anksčiau, bet Kūčių dieną mama 
užmaišydavo kleckiukus ir, palikus juos pakilti, eidavom į pirtį. Mums, vaikams, 
po pirties būdavo įdomu  mama kurdavo pečių, mes darydavom kleckiukus, juos 
kepdavo didelėj, per visą pečių blėkoj. Tokių blėkų būdavo 2–3. Kisieliai, miešimas 
(saldus vanduo) būdavo išverdami dieną. 

Iškepus kleckiukus, tėvelis atnešdavo šieno, mama dengdavo stalą, padėda-
vo plotkeles. Melsdavomės trumpai. Niekas niekados daugiau gyvenime nevalgys 
tokių kūčių, kokios jos būdavo vaikystėj pas tėvelius. Silkė padaryta paprastai, su 
svogūnu ir aliejumi, bet kokia skani išalkus  Žuvies neturėdavom, gal labai seniai 
ir gaudavo par ribokus. Po silkės valgydavom kleckiukus su miešimu. Aš dabar 
niekaip neišverdu tokio skanaus spanguolių kisieliaus, kokį išvirdavo mama, na ir 
nepakartojamas mamos vaisių kisielius  Ko tik jame nėra  džiovinti obuoliai, vyšnios, 
avietės, mėlynės, žemuogės. Ir toks tirštas, su krakmolo peršviečiamais gumuliukais  

Dieve, kodėl tiek mažai Kūčių kartu šv sti mūsų šeimai skyrei  Sesuo ištekėjo, 
vyras išsivežė net į Švėkšną, brolį paėmė į kariuomen , ankstyva tėvelio mirtis  
Likom abi su mama, o tada jau ašaros sulaukus švenčių, nebe džiaugsmas  
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Mano mokykliniais metais eiti į bažnyčią mokytojai drausdavo. Saldutiškio 
vidurinė, kurią aš lankiau, visai greta bažnyčios, iš mokytojų kambario beveik 
matosi bažnyčios durys, gali stebėt, kas įeina, kas išeina. Mama prisakydavo per 
Kalėdas prieš pamokas išklausyt bažnyčioj Piemenėlių mišias. eit tai dar nieko, 
tamsu, bet išeinant labai bijodavom, kad koks mokytojas nepamatytų. Ne visų 
ir mokytojų vienodai vengėm, bet būdavo tokių, kurie nepasibodėdavo ir prie 
šventoriaus vartelių pastovėt, pastebėt  „Ubagėliai, jūs dvasios elgetos“, – liūdnai 
linguodavo galva senutė mokytoja Marija Juronienė. Nesupratom tada, kodėl mes 
ubagėliai, juk buvom „sotūs, laimingi, šiltai aprengti “

Po Kalėdų prasideda mėsiedas. „ iemet mėsiedas ilgas, visos mergos ištekės“, –
sakydavo mama, jei Velykos būdavo vėlyvos. 

Žiemą mama mėgdavo. Apsiruošia, gyvulėlius pasišeria, užlipa ant pečiaus 
ir džiaugiasi  „Tai dungaus karalystė “ Jauku žiemą ir man. 

Netrukdavo ateiti gavėnia. Triukšmingų užgavėnių Rukšėnuose nebūdavo, 
mažum jaunesni kokią čierką ir išgerdavo užsigavėdami, o mūsų šeimoj tik pašne-
kėdavo, šiandien reikią dvylika kartų valgyt, važinėtis, sniege voliotis, bet nieko 
ypatingesnio nedarydavo. 

Trečiadienį Pelenų diena, sausas pasninkas. Prisimenu komišką situaciją, 
užlaikant pasninką mokykloje. Jau bebaigiant vidurin , gal apie 1965 m., mo-
kykloje duodavo priešpiečius  bandel , užteptą sviestu, dešros, arbatos. Taigi 
nuveda valgyt tų priešpiečių ir Pelenų dieną. Neitumėm, bet liepia ne kad locka. 
Mes stengiamės, mokytojai nematant, nubrukt dešrą po stalu, o mokytoja buvo 
tokia griežta, stovi kaip žandaras ir akyliausiai stebi. Pastebėjus, kad vaikas 
dešrą numetė, rėkia baisiausiai. Man tąkart pasisekė  vos mokytoja akimirksniui 
nusisuko, pastalėn nubrukau ne tik dešrą, bet nukasiau ir sviestą, tad pasninko 
nesugadinau. 

Mama pasninkaudavo trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį. Ji buvo raugienės 
specialistė. Darydavo raugien  iš ruginių miltų, paraugindavo, būdavo tokia sal-
džiarūgštė. Valgydavo su karštomis bulvėmis. Kaimynas Pilipavičius, jau gulėdamas 
mirties patale, siuntė žmoną pas mano mamą, bene gausianti raugienės. Gal tik 
viena mano mama virdavo barščius su kietai džiovintu sūriu. Sūris iš vasaros 
būdavo labai kietai įdžiūv s, net ir gerokai pavir s būdavo toksai diržingas, ne-
išsileisdavo. Valgydavo tuos barščius su keptomis ant karštos plytos rinkių (arba 
pečiuj) bulvėmis. Sakydavo, kad tokius barščius virdavusi jos mama. Šiaip jau 
gavėnioj virdavo žirnių, pupų (kokios skanios, virtos pečiuj ), darydavo avižinį 
kisielių. Sėliškio Laurinavičienė pasakojo, kad avižas sumaldav , užraugdav , dėl 
geresnio rūgimo dar dėdav  anglių ( ), kisielius parūgdav s ir valgydav . Man 
vaikystėj teko avižinio kisieliaus ragauti, bet nepatiko, pasirodė neskanus. 

Darydavo gavėnioj raštiną (maišymą). Tai viralas iš naminės ruginės duonos, 
svogūnų, dėdavo, jei turėdavo, džiovintų grybų. 

Pavasarėjant imdavom laukti Velykų. Svarbiausias mano rūpestis, kaip su-
rinkti penkiasdešimt kiaušinių – tada visiems mūsų šeimoj teks po dešimt (kaip 
mes jų tiek ir suvalgydavom ). Ir tai dar nesočiai, pasičėdijant. Mama, kaip tyčia, 
užsakydavo, kad reikią nunešti kunigui, dar dėl kokio reikalo parduoti desėtką kitą 
ir tik tada jau kiaušiniai būsią renkami Velykoms. Tad išgirsti vištą kudakuojant 
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ir jau bėgi paimt, kad nesulestų, nesumaigytų raiboji. Padedi kiaušinį krepšelin 
ir vėl iš naujo perskaičiuoji, ar visi. 

Namiškiai pasakodavo juokingą vaizdelį. Kada mūsų kaimas dar buvo neiš-
siskirst s vienkiemiais, vištas visi laikydavo papečkiuose. Prieš Velykas papečkius 
kuopdavo. Taigi du vaikai, broliukas ir sesutė, imdami po du kiaušinius, išvaly-
davo visiems kaimynams papečkius. Išvalydav  labai gražiai, mat labai darbščių, 
dorų žmonių stropūs buvo ir vaikai. 

Išaušus Velykų rytui, visi, kas tik galėdavo, skubėdavo į bažnyčią. Namuose 
pasilikdavo mama, nes reikėdavo išvirti valgyti, apsiruošti gyvulius. Margučius 
dažydavo ryte, daugiausia svogūnų lukštais. Dar atmenu, kad dažė vantos lapais, 
bet buvo nelabai gražūs, tokie šviesiai žalsvi. Pareidami iš bažnyčios, parsinešdavo 
šv sto vandens. Mama pasiimdavo krapylą (buvo namuose padarytas specialiai) ir 
apeidavo šlakstydama šv stu vandeniu visas trobas  tvartą, klojimą, svirną, pirtį. 
Po to sėsdavom valgyti. Po pasninko, grįž  iš bažnyčios, visi būdavom labai išalk , 
bet valgyti pradėdavom daužaudami margučius. Mama iškepdavo velykinio pyrago, 
turėdavom sviesto, saldaus sūrio. Paskui ateidavo eilė kopūstams (kopūstienei). Tik 
tas žino, kas gyveno kaime, kokie skanūs velykiniai kopūstai  virti su parūkyta 
mėsa, rieboki, karšti, skaniai rūgštūs... O jau kvepia virta rūkyta karka, kumpis, 
šonkauliukai  Kartais Velykoms pjaudavo teliuką. Tada kumpelį kepdavo pečiuj 
skardoj, o šonkauliukus ištroškindavo su bulvėmis. Mėsą šveisdavom su krienais  
stipriais, atskiestais burokėlių rasalu. Užsigerti mama padarydavo naminio kvaso 
(būdavo tokie pakeliai su nupiešta kriauše). 

Rytojaus dieną ateidavo kaimynai  pasišnekėdavo, palošdavo kortomis. Loš-
davo ir mama, daugiausia vežimą. Lošti jai sekdavosi neblogai – išvažiuodavo 
„sausa“ iš gana keblių situacijų. Labai mėgdavo lošti kortomis profesoriaus 
K. Glavecko senelis Jonas Laurinavičius. Jis nepatingėdavo pas mus ateiti ir gana 
tamsiais vėlyvo rudens vakarais. Išeina, būdavo, namo, o lauke tamsu, nors į akį 
durk, kaip jis ir nepaklysdavo. 

Negaliu apsieiti nepapletkavojusi apie J. Laurinavičių truputį daugiau, 
nebūčiau juk tikra lietuvė  Kaip minėjau, gyveno jie gretimame Sėliškio kaime. 
J. Laurinavičius buvo našlys, lik s, berods, su keturiais vaikais ir antrą kartą ved s 
Noreikio Vlado seserį Maryt  (dabar jau gerokai įkopusi į antrą šimtą metų), su 
kuria susilaukė dar vienos dukters. Atėj s Jonas sveikindavosi visiems nuo di-
džiausio lig mažiausio paduodamas ranką ir laikydavo dideliu nemandagumu, jei 
pasisveikindavai tik ištariant „laba diena“ (ar „labas vakaras“), nepaduodant rankos. 
Mane, dar vaiką, tai varžydavo, bet mama (į mokyklą eidavau pro Laurinavi-
čių) prisakydavo susitikus Raupį (taip jį vadindavo) būtinai paduoti ranką, nes 
antraip jis sakydavo  „Anas gi kiaulė, man s nepasisveikino.“ Pasisveikinimo galvos 
linktelėjimu Laurinavičius nepripažino. Sutik s žmogų, išklausinėdavo smulkiai  
ko eini, iš kur, ką pirkai, kiek mokėjai  Ne veltui klausinėdavo – viską dėjosi 
ir į atmintį, žinojo, pažinojo pus  svieto. Sėliškis – Utenos rajono pradžia, o 
kartą pas mus atvažiavo iš Meironių kaimo, esančio prie pat Ignalinos, Jonas 
Liepinis. Tuo metu pas mus buvo ir Laurinavičius. Mama jam ir sako  „ sižiūrėk, 
Jonai, ar pažinsi šitą svečią “ Žiūrėjo žiūrėjo ir dūrė kaip pirštu į akį  „Meironių 
Liepinis “ Atpažino
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Kartą Laurinavičius nuvedė arklį pagirdyti į ežerą. Buvo gal labai ankstyvas 
pavasaris, ledas pakraščiais jau aptirp s, bet tai jokia kliūtis prisiekusiems žvejams 
ant jo lipti ir kiauras dienas sėdėti, belaukiant kuojos ar ešerioko. Girdo seniokas 
arklį, girdi – žvejys rėkia, šaukiasi pagalbos, įsmuk s į eket . „A velnias ten tave 
nešė  Palauk, atsinešiu liesvas“, – atskaitė moralą seniokas. 

Eketėje kepurnėjosi gretimo Šiškinių kaimo Čeponis, dėl mažo ūkio vadina-
mas Čeponiuku. Veikė Raupys neskubėdamas, bet apgalvotai  partursen s atsinešė 
kopėčias, prišliauž s ledu jas ištiesė Čeponiukui, o šis laimingai išsikabariojo. 
Laurinavičius parsivedė šlapią, sušalusį žvejį namo, pervilko jį sausais rūbais, 
sušildė iš išorės, nepakeičiamais „vaistais“ – į vidų, apnakvindino ir rytojaus 
dieną, pasikink s arkliuką, šiltutėlį, sveikutėlį Čeponiuką pristatė jo Ievutei. Toks 
buvo mūsų gretimo kaimo kaimynas. 

Kaimas atsisveikina  
Dirbo, vargo, nesiskundė, tyliai mirė namuose kaimo žmoneliai lyg pavargu-

sios bitutės aviliuose. Kaime buvo paprotys padėti namiškiams budėti prie sunkaus 
ligonio. Prie merdėjančiojo susirinkdavo kaimynai, melsdavosi, atsisveikindavo. 

Mano tėvelis sirgo visą žiemą. Iki vėlyvo rudens brigadininkas dar vis varė 
dirbti į kolūkį. Jį aplankė ne tik kaimynai, bet viso kolūkio žmonės, kiti net po 
kelis kartus. Jausdamasis silpstąs, tėvelis paprašė parvesti kunigą. Aš apibėgau 
visą kaimą, pakviesdama ateiti jo sutikti. Sutikome lauke, suklaupdami ant snie-
go. Tėveliui atlikus išpažintį, suėjome į vidų, kunigas su visais pasišnekėjo. Po 
dviejų savaičių, per Velykas, tėvelis su šiuo pasauliu atsisveikino. Dar ryte tėvelis 
kalbėjo, kad tai pirmos, kaip jis atmena, gyvenime Velykos, kada jis ne bažnyčioj. 

Karstui lentas tėvelis dar rudenį, vos pasijut s blogai, buvo atsirink s pats  
storas, smalingas pušines  Amžinuosius namus padirbdino gretimo kaimo meist-
ras. Jokių kvietimų į laidotuves nereikėjo  ėjo visi, sužinoj  viens nuo kito. Jokių 
gėlių, jokių vainikų (be to, žiema, kur jų gausi ). Atėjusiųjų rankose žvakės, lūpose 
malda, širdyje užuojauta. Viskas labai paprasta, neišlaidu, bet nuoširdu ir tikra. 

Laidoti tėvelio susirinko visas kraštas. Procesija važiavo arkliais, saviškiai 
gi paskui karstą ėjome pėsti. Vos įvažiavus į Saldutiškio mišką, tėvelį paskutinį 
kartą pasitiko bažnyčios varpai ir skambėjo skambėjo... 

Eiti nekviestiems į laidotuves mūsų krašte išliko iki šių dienų, nors, ištuštėjus 
kaimams, nebėra kam eiti, o štai turtingesniame Utenos rajono krašte to pasigedau. 

Kaimo vaikai labai mylėdavome senus žmones. Mūsų šeimoje gyveno 
tėvelio motinos sesuo Agnieškutė, kuri buvo pusiau akla (gal sirgo katarakta), 
netekėjusi. Jos brolis Liudvikas, irgi neved s, taip pat gyveno mūsų šeimoje, bet 
aš jo jau neprisimenu. Mama sakydavo, kad aš ir užaugau po laukine obelimi, 
mat Agnieškutė, menkai tepagalėdama, vis sėdėdavo po ta obelėle, kurią pati ir 
buvo pasodinusi, o aš niekur nuo jos nesitraukdavau. Agnieškutei mirus, ilgai nė 
paliesti neleisdavau jos medinio šaukšto, mat vis pasigesdavau senutės, verkdavau, 
o mama ramindavo, kad Agnieškutė sugrįš. 

Jos laidotuvėms, buvo 1953 m. ruduo, tėvelis papjovė didelį aviną. Prisimenu, 
kai po laidotuvių skaniai srėbė karštą kopūstien , dubenyse garavo mėsa. Tokie 
buvo gedulingi pietūs. Jokių samdytų šeimininkių, viską paruošė pora kaimynių. 
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Bėgiojimo saviškiams, stengiantis pamatyti kiekvieną naujai atėjusįjį ir jį būtinai 
pavaišinti, tuo metu dar nebuvo. 

Matyt, ilgai aš zyziau, klausinėdama ir laukdama pareinant senutės, kad 
tėvelis pažadėjo parodyti, kur dabar senelė gyvena. Važiavome kartą gruodėtu 
keliu pro kapines, tėvelis mostelėjo botkočiu ir parodė į pakaln , ten dabar esą 
Agnieškutės namai. Labai stengiausi įžiūrėti, bet mačiau tik kažkokį rudą kauburį 
žemių. Niekas nepaaiškėjo, bet nusmelkė kažkoks negerumas, daugiau nebeklau-
sinėjau  

Dar apie šį bei tą  
Negražių pravardžių mūsų kaime niekas neturėjo. Buvo daug šeimų vienoda 

pavarde – Paukštė, tad vadindavo  Paukštės Jonas, Paukštės Adolfas, Paukštės 
Adolfukas, Paukštė Vincokas. Dar buvo Paukštė Anupras, kuriam mirus (dvi jo 
žmonos jau buvo mirusios) našlaičiais liko daug vaikų, tad mano tėveliai jų na-
mus vadindavo „Paukščių vaikų“. 

Jauni mirė Jonas Paukštė ir jo žmona, palikdami dvylika vaikų (apie vienos 
iš jų, Apaliutės, vestuves truputį pasakojau). Jai ištekėjus, namuose šeimininkauti 
liko šešiolikmetė Angelė ir vyresnis brolis Petras. O jau graži buvo Angelė, kaip 
lėlytė  juodbruva, gražiai nuaugusi, skaistaveidė, linksma, maloni. Kaip gražiai jie 
tvarkėsi  Petras irgi buvo labai gražus, bet mėgo „atsipalaiduoti“. Laikė gyvulius, 
tad visa atsakomybė tekdavo Angelei. Prisimenu jų trobel  visa apaugusi alyvomis, 
viduj plūktinė asla, o jau švarumas neišpasakytas. Kiekvienas daiktelis nušveistas, 
savoj vietos padėtas, Angelės gražiausiais rankdarbiais kiekvienas kampelis pa-
puoštas. Vis birbdavo pro mus motociklu gretimo kolūkio pirmininkas Bulika pas 
Angel  subatvakariais, paskui dar tankiau, kolei netekom ir Angelės. Išsivežė  

Valgom patys, vaišinam svečius, aunamės, rengiamės. Iš ko
Kuo vaišindavo rukšėniečiai svečius  Ką beklausiau, visi, kaip susitar , 

tvirtino  kiaušiniene, sviestu, sūriu, pastatydavo samavorą. Jokio samavoro mes 
neturėjom, mama virdavo arbatą, įdėdama žiupsnelį džiovintų uogų  vyšnių, 
aviečių, mėlynių. Atėjus svečiui, mūsų, vaikų, prie stalo neleisdavo  galėsi valgyt, 
kas liks nuo svečio. Tad žiūri pro koptūrą nuo pečiaus ir, anot brolio, lauki  ar 
viską sušveis tas svečias, ar dar liks. Likdavo paprastai kiaušinienės trupinėlis, 
koks atšal s spirgas ir skaniosios arbatos šlakelis. Tai jau atitekdavo mums, vai-
kams (brolis už mane buvo dešimčia metų vyresnis). Aš nužiūrėjau, kur mama 
padeda tą terbel  su džiovintomis uogomis, pasakiau apie tai broliui ir abu nu-
tarėm „paūžti“. Ištaikėm progą, kai mama kažkur išėjo, pasiėmėm mes tą terbel  
ir nudrožėm už kluono į pušynėlį. Čia brolis sukūrė ugnį, prisivirėm arbatos ir 
gėrėm, kiek norėjom  

 Visada prisiminsiu, kaip mama, kepdama duoną, pirmą kepaliuką pažy-
mėdavo kryžiaus ženklu. Likusiems tik šonuose įspausdavo pailgus griovelius 
delnais. Sakydavo, kad duona kepdama mažiau sutrūktų. Kartais tarpukepėj duonos 
tekdavo pasiskolinti iš kaimynų. Skolinta visada atrodydavo skanesnė negu sava. 

Tiesiog šventė būdavo, kai išprašydavom mamą išvirti bulvinių kleckiukų. 
Bulvės paruošiamos kaip didžkukuliams, bet padaromi maži rutuliukai, suformuo-
jami delnuose, išverdami, užbalinami. Vesdavom su mama derybas, kad sudėtų 
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visą krakmolą. Mat mama, kad nereikėtų daryti krakmolo, kurio prireikdavo 
verdant kisielius, jį „nusukdavo“ nuo kleckiukų, tada šie nebūdavo tokie skanūs. 

Menu labai nuobodžius tarpus, kai užtrūkdavo karvė ir neturėdavome pie-
no. Va tada tai jau neskanios būdavo vakarienės  bulvės su raugintais kopūstais, 
raugiene. Išvirdavo mama ir zacirkos, bet užspirginta, be pieno ji būdavo neskani. 
Atnešdavo kartais pieno ir kaimynės, bet svetimo pieno aš valgyt negalėdavau, 
vis atrodydavo, kad nešvariai paruoštas. 

Kartais iš Adeliutės mamos Paulinos Rukšėnienės mama atsinešdavo raugintų 
agurkų. Jie turėjo gerą rūsį, vadino ladaune – ilgai agurkus išlaikydavo. Kaip 
skanu būdavo agurkai su karštomis bulvėmis  Be kopūstų jokių „salotų“ žiemą 
neturėdavome. Vakarais mielai triaukšdavome griežčius, ant svirno turėdavome 
pasipyl  sušalusių laukinių obuoliukų. 

Vasarą laukdavome nesulaukdavome, kada galėsim pasiskinti svogūnų laiškų. 
Tada jau nebereikia nieko, pietų meniu aiškus  lašiniai, svogūnai su ridikėliais, 
grietine, desertui – šaltas rūgpienis. 

Raudonuodavom, plyšdavo žandai, ne taip, kaip dabartiniai vaikai  išgelt , 
išbal , amžinai jiems vitaminų trūksta

Maistą valgydavome tik pasigamintą namuose. Labai retai iš miestelio tėvai 
parsinešdavo silkės, kartais vasarą gretimo kaimo Antanas Guobys pasiūlydavo 
šviežios žuvies. 

Pusryčiams mama daugiausia kepdavo blynus  bulvinius, maišytus su mil-
tais, kartais vienų kvietinių miltų (būdavo tokie antrarūšiai). Padarydavo dažinį  
paspirgindavo lašinukų, įdėdavo grietinės. Sekmadieniais darydavo kopūstinį dažinį. 

Pietums žiemą virdavo mėsos ir viralo  kopūstų, raugintų burokų, „mai-
šymo“. Užsigerti nuolat būdavo privirta nesaldinto džiovintų obuolių kompoto 
(tai gal ir ne kompotas), kmynų. Vakarien  virdavo ne visada. Apsieidavom 
užvalg , kas liko nuo pietų. Šiaip vakarienei virdavo bulves, kurias valgydavom 
su saldžiu ar raugintu pienu, dar virdavo tokią sriubą, kurią mama vadindavo 
buljonu (virtos vandenyje pjaustytos bulvės, užspirginamos lašinukais su svogū-
nais). Kažkodėl retai išprašydavom mamos išvirti zacirkos (leistinukai iš kvietinių 
miltų, užbalinti pienu). 

Vasarą mama išvirdavo tris puodynes uogienės  agrastų, raudonųjų serbentų 
ir mėlynių (parinkdavo sesuo). Tai, aišku, buvo skirta svečiams. Stovėjo tos trys 
puodynės pirkaitėje, tolimoje lentynoje, už girnų. Kur tu, žmogau, prieš tokį ne-
apsakytą, neaprašytą skanėstą atsispirsi  vos mama kur išeina, kartais tik į tvartą, 
aš prie tų puodynių  šaukštą – nagi tik vieną šaukštą – iš vienos, iš antros, iš 
trečios  Dar truputėlį  O, užtenka, jau žymė  Neteko gauti nuo mamos, gal 
suprato, kaip rūpi vaikui žiemą uoga, gal kmynų arbata pavaišino viešnią.

Paaugusi labai mėgau uogauti. Kur tik nutrūkusi valandėl  nuo daržų ra-
vėjimo, šieno, apibėgdavau visus kalnelius, kirtimus ir pririnkdavau žemuogių, 
aviečių. Jas mama džiaudavo ant pečiaus. Kokį kvapą skleisdavo džiūdamos uo-
gos, kvepėdavo jomis visa gryčia  Didesnė jau viena nubėgdavau į mišką, esantį 
gana toli, už kokių 3 km, ir prisirinkdavau mėlynių. Vienai miške man labai 
patikdavo  miškas ošia ošia  Rudenį su džiovintomis uogomis jau būdavo bent 
kelios terbelės, tad taupyti nebereikėdavo, arbatą mama virdavo dažnai. 
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Vėliau „civilizacija“ palietė ir mus. Matyt, atsirado atliekamas rublis nusi-
pirkti cukrui, ėmėm virti uogienes. Be to, pastačius lauko virtuv , nebekūrendavo 
pečiaus, nebuvo kur džiovinti. Uogienių stovėjo ne tik puodynės, bet ir kibirai, 
jos visai nebuvo skanios  

Populiariausias apsiavimas žiemą būdavo veltiniai. Kai kurios merginos, 
jaunesnės moterys turėdavo siuvinėtus veltinius. Mūsų šeimoj visos buvom didžia-
kojės, tad nešiojom paprastus. Vietoj kaliošų dažnai nešiodavo namuose darytas 
šliaukas (naminiai, gilesni kaliošai). liaukos būdavo nedailios, sunkokos, bet į jas 
neprisirinkdavo sniego ir sušalusios nuo veltinio nenusmukdavo. Vasarą moterys 
vaikščiodavo daugiausia basos ar įsispyr  į kokį nudėvėtą apavą (sandalus). Labai 
populiarios būdavo „baltuškos“. Jomis apsiavusios, nutepusios dantų milteliais, 
eiliniais sekmadieniais merginos eidavo ir į bažnyčią. Kadangi visais laikais moterų 
bažnyčioje daugiau, jų pilna ir vyrų pusėj, tad tėvelis labai pykdavo, kad, kai 
atsiklaupia, šios baltuškomis jam ištepa kelnes. Valydavo kelnes ir vis pykdavo, 
kam jos vyrų pusėn lenda, ir vis ketindavo atsiklausti zakristijono, ar neleistų 
jam atsinešti bažnyčion deguto, kad tas mergas su baltuškom pamokintų nelįst 
vyrų pusėn. 

Labai gerai prisimenu, kai mama verpė vilnonius siūlus, dažė, audė milą. 
Išaudus vežė į Andreikėnų malūną velti. Veldavo ištemp  audinį ant volų, nuo-
lat drėkindami. Medžiaga pasidarė vientisa, labai lygi, gana graži. Prisimenu, 
buvo juoda su mėlyna juostele. Tėvelis pasisiuvo kostiumą ir santūriai didžiavosi 
mama, sugebėjusia įtaisyti išeiginį drabužį. Kai buvau dar maža, prisimenu, kad 
apatinius drabužius mama irgi siūdavo namuose iš drobės. Išplauna, iškočioja, 
sulopo, o kai lopyti jau nebėra ką, ištraukia iš skrynios rietimą kvepiančios dro-
bės, atkerpa, ištaikiusi laisvesn  valandą prisėda prie siuvamosios ir pasiuva. O 
juk ištekėjo jauna, dvidešimties metų  Kada ji spėjo visko išmokti, dargi drobių, 
rankšluosčių rietimų prisiausti

Sukneles aš vaikystėj turėdavau tris  kasdienin , sekmadienin  ir bažnytin . Per 
vasarą kasdieninė paprastai suplyšta, kitais metais sekmadieninė virsta kasdienine, 
o bažnytinė, ką beveiksi, pasiuvama nauja. „Tas pats  ar pijokas pragėrė, ar mažas 
sunešiojo“, – kartodavo mama ir dėl mano aprėdų per daug galvos nesuko. Sesuo 
už mane trylika metų vyresnė, ta jau pana, todėl aprėdyti pirmiausia stengdavosi 
ją. Populiariausia kasdieninių vasarinių suknelių medžiaga buvo mielasis kartūnas, 
kurio tais laikais buvo gana daug ir įvairaus, ir nebrangaus. 

Mano brolis į mokyklą ėjo dar avėdamas mediniais, knygas nešdamasis 
medinėje skrynutėje. Sakydavo, kad prie medpadžių žiemą labai lipdavo sniegas, 
bet patogu būdav  muštis su berniūkščiais  skrynel  nuo pečių, jei tos dar neuž-
tenka – į darbą medpadžius  

Gal čia ir nelabai tinkama vieta, bet norėčiau papasakoti apie mamos „vers-
lą“ – tik nuo ko pradėti

Sunkūs pokario metai  suvarė į kolūkius, viską atėmė, dirbt varo, už darbą 
gale metų kinas, gyvulių laikyt neleidžia, šeima auga, reikia ir apsivilkt, ir ap-
siaut, o rublį iš kur nori paimk. Pradėjo mama „verslą“ su sviestu. Pirmadieniais 
eina į Saldutiškį, kartais net į Tauragnus (gal kas pavėžėdavo, nes labai toli, apie 
10 km), prisiperka ten sviesto, parsinešusi į namus minko, žiemą dar įpila morkų 
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sulčių, kad būtų gelsvesnis, formuoja tokius sviesto kepaliukus ir, prisikrovusi du 
krepšius per pečius, du per abi rankas, dažnai iki Saldutiškio stoties palydima 
tėvelio (pėsti, kas tau duos arklį ), laukia tenai traukinio į Švenčionėlius. Galvojat, 
taip lengvai prisiperka, lengvai į traukinį įsėda ir važiuoja sau laisvai  Nematėt, 
nežinot pokarinės tvarkos, drausmės ir bausmės, jei taip galvojat. Toks verslas 
buvo vadinamas spekuliacija, o tokios moterėlės kaip mama – spekuliantėmis, 
jas sugavus buvo labai skaudžiai baudžiama  ne paromis, ne kokia baudele, bet 
kalėjimu. Gaudydavo šias moterėles visur  turguose, stotyse, traukiniuose. Tad 
sakydavo mama  eini su sunkiausiomis tašėmis, akys iš kaktos šoka, o turi vaiz-
duoti, kad jos lengvut lengvutėlės, na, tiesiog kaip pūkeliai. Gal būtų susodin  ten 
jas visas, bet Saldutiškyje, gal ir kituose turguose milicininkai buvo vietiniai, gal 
kokį rublį ten jiems pakišdavo, kad kažkaip išsisukdavo. Tad mama su sviestu jau 
Švenčionėliuose. Traukinys į Vilnių tik anksti ryte, o stotyje žmonių sausakimša, 
čia pat zuja visokie žulikėliai, besitaikantys išpjauti kišen  ar nutempti taš , tad 
turi būti budrus, į tualetą nueina irgi tik pasikeisdamos su pažįstamomis, kurioms 
palieka saugoti tašes. Atvyko traukinys, į jį su trimis keturiais nešuliais, Vilniuj 
per tunelius irgi lengvai, bėgte, kad įtarimo kuo mažiau, po to pėstute, jei į Ha-
lės turgų, arba troleibusu, jei į „Kalvaricko“. Pjaustyti tiems sviesto kepalėliams 
turėdavo tokį medinį peilį. Jei pasisekdavo, sviestą parduodavo, vakare vėl į 
traukinį, į Švenčionėlius, ten vėl pernakt stotyje, o ryte siauruku, vinguriavusiu 
iš Švenčionėlių į Panevėžį, vėl su pilnomis tašėmis miltų, duonos, batonų, silkių 
mama parsirasdavo į namus. Jei mamos šį rytą nesulaukdavome, neramumas 
baisus – ar tik nesulaikė, ar tik neuždarė. Ačiū Dievui, kalėjimo mama išvengė, 
bet kiek uždirbdavo  Kai jau labai gerai sekdavosi, uždarbis siekdavo net šimtą 
rublių (pinigais iki 1961 m.), kartais užtekdavo dešimties, kartais vos atsipirkdavo 
kelionė, o kartais prie viso vargo tekdavo pridėti ir jau uždirbtus anksčiau. 

Niekad nepamiršiu vieno vakaro. Buvo vėlyvas ruduo. Tėvelis išlydėjo į 
Kiauneliškio traukinių stotį su „lengvaisiais“ nešuliais mamą, o aš pasilikau na-
muose viena. Sesuo Saldutišky mokykloj, kur gyvendavo „ant buto“ brolis, turbūt, 
jau dirbo MTS pričepčiku, vadinamu prikabinėtoju. Išeidami tėvai durų neužbraukė, 
šviesos (aišku, žibalinės lempos) taipogi nedegė. Užlipau ant pečiaus, susiriečiau 
kamputyje ir tūnau, bijodama sukrutėti. Nulipt tamsoj nuo pečiaus ir užsibraukt 
durų taip pat bijojau. Garsų, kai bijai, taip pat netrūksta  tai pelė kur krebžda, 
tai ant pirkios lyg kažkas vaikšto, tai lauke kažkas pasigirdo. Bet kas tai  Kažkas 
iš tikrųjų toj baisioj tamsumoj daro priemenės duris, kažkas ateina  Kas galit 
suprasti mano vaikišką baim  ėjo, tamsoj pasilabino. Pažinau atėjusį kaimyną 
Vincą Paukšt . Atitokau, kaimyno tai jau nebijau. O atėjo Vincokas ieškodamas 
arielkos, mat tėvai prilaikydavo „dėl reikalo“ kokį butelioką kitą samagono. Ėmė 
mane kalbint, ar aš nežinanti, gal kartais turį kur lašelį pasislėp . Žinojau  Turi  
Taigi pačiam pačiam spintos kamputy buteliukas užglaustas ir čierkutė, tokia 
„kleboniška“, kažkodėl ten stovėdavo. Nusiritau nuo pečiaus, suieškojau nė kiek 
nedvejodama, ko kaimynas prašė, įteikiau, tas patenkintas išėjo, o aš likau toliau 
tamsoj viena, bet jau greitai, susisukusi į truputėlį šiltą gūnel , kuri būdavo dedama 
Jakšiui ant pečių, užmigau. Vėliau ilgai kaimynas prisimindamas juokdavosi, kaip 
aš jam skolinau arielką, o tėvai barė  sako, galėjo ateit nors žandaras, bet jeigu jau 
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ką, mūs Elena žino – paslapties nebėr. Dėl to, kad buvau palikta tamsoj namuose 
viena, kažkaip nuskambėjo per kaimą, kitos moterys mamai net papriekaištavo. 

Vieną kartą, o gal ir daugiau, važiavo mama su kitomis moterimis, kurios 
šiek tiek mokėjo rusų kalbą, su mėlynėmis į Leningradą. Nepasisekė. Būtų stebu-
klas, jei būtų pasisek  kolei mėlynes iš uogautojų supirko, susiruošė, praėjo kelios 
dienos. Kolei tos uogos pasiekė leningradiečius, sušlapo, ėmė iš krepšių varvėti, 
pasidarė neskanios. Mama saviškes gal dar šiaip taip pusvelčiui iškaišiojo, kita, 
jautresnės širdies, išpylusi turgaus patvory verkė, o minėto kaimyno Paukštės 
žmona buvo labai smarki moterėlė. Sako, uogas išpylė, pašoko pasispardė ant jų, 
nusispjovė, nusikeikė ir, parvažiavo visos „gerai uždirbusios“. Gal dar kokį kartą 
buvo nuvažiavusi irgi į Leningradą su siūlais, bet, nė kiek nemokėdama rusų 
kalbos, bijojo nuo kitų atsilikti, pasimesti, nukentėti nuo vagių. Taip mūs mama 
„spekuliavo“. Iš čia mums buvo per Kalėdas balti kleckiukai, gražesnė suknelė, 
gal iš čia mamai ir nepakeliamas, smaugiantis dusulys visam gyvenimui  

Mūsų kaime vaidendavosi  
Nežiūrint, kad kaimo žmonės buvo niekuo nenusidėj , padorūs, „strošylų  

pasitaikydavo. Gero vardo neturėdavusi Majokiškė, nors nieko konkretesnio rukšė-
niečiai pasakyti ir negalėjo, o štai kad vaidenosi kaime (kol dar buvo neišsiskirst  
į vienkiemius) pas Blažius (Pilipavičius) – medžiagos kiek norit. Viską man jau 
seniau pasakojo pati Blažių Anciutė. 

Atėjusi pas ją viešnia Noreikių Uršulė. Uršulė išėjusi į kamarą gulti anks-
čiau, o Anciutė kažko užtrukusi pirkioje. Sako, tik įlekia Uršulė persigandusi, 
vienais apatiniais. Vos tik atsigulusi, ėm s kažkas čiupinėti kojas šaltais pirštais. 
Baisiausiai persigandusi Uršulė, o Anciutei buv  gardaus juoko, nes visokių šposų 
jų šeima jau buvo patyrusi ir anksčiau. 

Kitąkart Ancė miegojusi su motina vienoj lovoj (šeima buvo didelė, visiems 
atskirų lovų neužteko). Naktį irgi pajutusi, kad grabalioja šaltais pirštais. Ėmusi 
žadinti motiną sakydama  „Mama, ką čia darai ” Ta sakanti  „Ką čia prasimanai, aš 
kietai miegojau ir nieko nedariau.“ 

Speiguotą žiemos pavakar , šeštadienį, grižtąs jų tėvas ledu per ežerą iš 
miško, vež s medžius. Pirtis jų stovėjusi prie Švinto. Iš tolo pamat s, kad pirties 
durys atdaros, pirtis iškūrenta, žarijos tik žėruoja. Apsidžiaug s senukas, mat bu-
v s labai sušal s, o pirtis net kvepianti  ėj s į trobą pagyr s šeimyną, kad pirtį 
iškūreno. Tie žiūrį akis išskėt  nei jie tos pirties kūreno, nei ką. Netikįs senelis, 
einąs pats įsitikinti. Taip ir yra  pirtis šalta, jokių žarijų. 

Kitąkart vakarieniauja visi susėd , tik girdį  malkos bur bur bur – visas 
griežinys išgriuv s (mat prie trobos sienos buv  sukrauta). Tėvukas ir sakąs  „Tai 
kad tau čertas  Kiek darbo pridirbo, reiks kraut iš naujo “ Ryte atsikėl  žiūrį – nė 
viena malka nenukritusi. 

Persikėlus gyventi į naujus namus vienkiemyje, dar ir čia girdėdav  palo-
vyje žiemą zyziant bit . Užsidegus šviesą, zyzimas nutildav s, jokios bitės rasti 
nepavykdav . 

O štai ką savo akimis matė mano mama. Kaimynai Vladas ir Leonora Norei-
kiai gyveno vieni, vaikų neturėjo. Pas juos prisiglaudė iš kalėjimo grįž s žmogus, 
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kurio pavardės minėti nenoriu. Tas žmogus praeityje buvo turtingas, gretimame 
kaime turėjo didelius namus, daug žemės, o prie vokiečių dirbo viršaičiu. Užėjus 
rusams, viršaitį nuteisė kalėti, jo namus nugriovė. Grįžo jis į mūsų kraštą gal 
apie 1963 m. Pas Noreikius atsigabeno spintą, kažko prikrautą lagaminą. Buvo 
link s meistrauti  mums padarė gonkelį, medinėmis lentelėmis apkalė gryčią. 
Mirė Noreikis, netrukus pasiligoj s ligoninėje mirė ir jų įnamis, palikdamas visus 
atsineštus rakandus. Pašarvojo jį Saldutiškio bažnyčioje, rytojaus dieną palaidojo. 

Noreikienė ėmė skųstis, kad prasidėjo negeri reiškiniai  žiūrėdamas į tamsą 
troboje ima loti šuo, atsigulusi girdi žingsnius ir t. t. Keliskart sakiusi kunigui, 
tas patar s vienai nebūti. O kur tu, žmogau, dingsi iš savo namų

 Ir štai gal 1970 m. žiemos naktis. Sniego tą žiemą buvo labai gilu, jų 
vienkiemis gana nuošalus. Noreikienei užgesinus troboje šviesą, prasidėj s baisus 
triukšmas  muzika, kažin kokie garsai, vėliau kad dav s kažkas į duris  Mūsų 
namai nuo jų gana toli, bet Noreikienė įtikinėjo, kad turėj  girdėti ir mes, toks 
tas garsas buv s stiprus. Prie jos gulėjusi katytė, tad išsigand s gyvulėlis kad 
šok s (vėliau katytė nudvėsė)  Po to pradėj  viską brukti nuo aukšto priemenėn  
visokius skietus, pavalkus, žodžiu, visokį šlamštą, koks ten tik buvo. O juk lauko 
duris buvo užsibraukusi  Pratūnojusi leisgyvė per naktį, o ryte norinti išeiti – ne-
atsidaro durys, užverstos griozdais. Tad šiaip taip išlindusi pro trobos langelį ir 
atbėgusi pas mano mamą. Nubridusios abi per pusnis, įėj  į priemen , o trobos 
durys užgriozdintos. Tad abi pasidar  tarp durų tarpelį, prasistūm  ir vos ne 
vos įėj  į trobą. 

Mano brolis Noreikien  mokino  „Velniam, tu, dėdien, laikai tą svetimą šlamštą. 
Išbruk laukan ir sudegink.“ Nežinau, ar sudegino, bet daugiau Noreikienė nesi-
skundė. Azanovas šį reiškinį, manau, paaiškintų kaip poltergeistų atsikraustymą 
su svetimais daiktais. 

Kaimas šiandien  
Tie patys kalneliai, šilai, uogienojai, 
Tik aš nebe tas jau esu  

Aplankiau savo mielą kaimą pereitą vasarą. Ką jame mačiau  Pastoviai kaime 
gyvena 5–6 senbuviai žmoneliai. Tiesa, vasarą susirenka šiek tiek daugiau. Keletas 
sodybų parduotos, perleistos svetimiems  mūsų, Vlado Noreikio, Blažių Anciutės. 

Vasarą kaimas tebegyveno vos bealsuojančioje Linkmenų bendrovėje. Ką tik 
už „baltus čekius“ buvo gav  kas kokį telioką, kas besispardančią karv , kai kas 
sakė, kad dar ir visai nieko karviotė atitekusi. Santūrūs buvo žmogeliai  niekas 
nieko nekeikė, nežadėjo piketuoti, mitinguoti, o tik tempė į pašalėlius, rinko nuo 
ežių, ką Dievulis vasarą padėjo išaugint ir nepavydėjo, kad kaimynas gavo netgi 
nesispardančią karv , o jis leisgyvį telioką. 

Pernai buvo pirma vasara, kai mūsų kaime nebesiganė palaidos bendrovės 
telyčios, nemaurojo galingi buliai. „Išvasarojo“ jos ten gal apie dvidešimt metų, 
kai susijungus Linkmenų TŪ su kolūkiu „Viltis“, kolūkis pasidarė be galo ilgas  
prasidėjo nuo Ignalinos, baigėsi ties Saldutiškiu, prie Utenos rajono ribos. Pirmi-
ninkauti tada liko a. a. žymus tais laikais pirmininkas Zigmas Gurskis. Na, ir 



708

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

užleido jis mus, šiškiniokus, telyčiomis. Aptvėrė tvoromis, paskyrė prižiūrėtoją ir 
taip visus metus  ateina pavasaris, atveža telyčias, bulius ir paleidžia per vasarą 
ganytis, o rudenį, kai prasideda šalnos, vėl susigaud  išsiveža. Buliai būdavo 
dideli, masyvūs, riaumodavo vakarais kaip liūtai Afrikos savanose. Važiuodami 
žmonės turėdavo sustoti, atsikelti vartus, o jie kelią pastodavo bent keli, kolei 
išvažiuodavo ant plento. Smarvė vasarą būdavo nuo tų telyčių, kalneliai nutrempti, 
medžiai nulaužyti besikasant, šaknys plikos  Pigiai atsieidavo kolūkiui jų išlai-
kymas  buliai kergdavo, jie gal ir apsėklinimo apskaitą zootechnikams vesdavo, 
natūrali girdykla ilgus metus buvo vinto ežeras. 

Tad telyčių jau nebesusitikau, vartų atsikilnoti neprireikė, o kadangi žemė 
įtr šta, išdirvonavusi dešimtmečiais, tad užžėl  visur žolėmis, užėj  krūmais, 
žmonės takelius naujai prasimyn . 

Po didesnį lopinėlį žemės tedirba 4 sodybos (nėr kaip pavadinti šeima vie-
nišos našlės), kiti tik truputėlį pasisodina bulvių, daržo. Jokių perspektyvų grįžti 
į kaimą dirbti žemės niekas nepuoselėja  vaikai miestuose, šiaip taip verčiasi, o 
ką čia tokiam užkampy veiksi. Trobos, kuriose tebegyvena senbuviai, sutvarkytos, 
aplinkui apšienauta, pasodinta gėlių  Iš senesnio statymo pasilik s neperstatytas 
Antano Rukšėno ūkinis pastatas, sena jų ir gryčia, tebestovinti visai prie vinto  
graži vieta, užuovėja, netoliese ošia mano tėvų namelius nuo vėjų ir žaibų sau-
gojusios liepos. 

Tiek norėjau papasakoti apie mažytį, niekur nepažymėtą, niekuo neišsiski-
riantį, beišnykstantį mano kaimą Rukšėnus. 

Labai norėčiau, kad kur nors kertel  atrastų tėvų vartoti posakiai, aišku, 
jeigu dar nėra kur nors užrašyti. 

Kai įkyriai imdavau ko nors zyzti, mama subardavo  „ irzi kaip kiaulė liūty.“ 
Apie kavalierių, turėjusį daug panų, sakydavo  „Eina per mergas kaip šuva 

per girnas.“ Pasakymas „eina per mergas“ jokiu būdu neturėjo vulgarios prasmės. 
Mama jau sirgo, o aš kažką, matyt, nevykusiai pasakiau, kad ji mane išjuokė 

tardama  „Pasakei, kaip sermėga užsiklojai.“ Sermėga turbūt ne pats tinkamiausias 
apklotas. 

Vyraudavo posakis „vienas galas dega, kitas nė nerūksta“. Vartodavo apibū-
dindami vienašališką tvarkymąsi. 

Kokia skambi, turtinga, graži kaimiečių šnekta  Tai ne dabartinių mūsų 
pašnekovų kas antras žodis vartojami „klausyk, supranti“ ir dar palydimi svetimais 
keiksmažodžiais. Bardavo Blažių Anciutė savo karv  vakarais  „Gal tu iš kvarabos 
šitokia atsiradai; aik tu uošustai; gal iš pečiaus tu šitokia; aik tu šuniu“ ir t. t. Pasi-
mirė prieš Kūčias ir Anciutė, palikdama nuostabaus grožio austus rankšluosčius, 
drobelių rietimus. Ar įvertins kas jos triūsą  Vargu  

O Mama sakydavo  
Daug ką Mama sakydavo. Dienelė nepraeina, kad jos neprisiminčiau ir ne-

pagalvočiau, ar tam, ką aš darau, sakau, ji pritartų, nebartų. Ne visada pritartų, 
oi, ne visada  Na, bet kad dabar ir laikai pasikeitė, ir žmonės  Taip, pasikeitė, 
bet amžinos kaimo vertybės niekur nedingo  padėk bėdoje, neapkalbėk, silpnesnį 
paglobok, nesavanaudiškai patark  Neturi obuolių, o kaimyno pilnas sodas, net 
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ant tako prikrit  Na, tai kas, eik tarsi jų nematydamas, gink, Dieve, neliesk. 
Duos kaimynas – gražiai padėkok, bet imti pačiam „nevalnia“, gali ir skaudžios 
rykštelės neužtekt  Jei rukšėniečių soduose būdavo vaisių, o mūsiškis tuščias, 
mama tik ranka mostelėdavo  ne bėda, pilna pas Blažius, pas Anciut , Noreikius, 
duos  Duodavo. Ne tik duodavo atliekamą, bet ir parinkdavo kur gražesnį, 
raudonšonį, saldinį  

Mama labai tikėdavo kai kuriais ženklais ir prietarais. Ėmė giedoti višta – 
gero nelauk, namuose bus bėda  susirgs, kris gyvulys, bus kokia nelaimė šeimoje, 
pagaliau gal pati višta išsigiedos sau galą. Kartais taip ir būdavo  pakildavo į 
orą raiboji ant vanago sparnų, kartais išsitaisydavo pietus lapė. Mama vištos visai 
negailėdavo, nors ši būdavo dar jauna, dėsli. „Gerai tau, kirmėle, in savo galvos 
išsigiedojai“, – sakydavo. O mamos sapnai, tie pranašingi sapnai  Kaip retai su-
sapnuosi gėles, kurios laim  žada, betgi ne  susapnavai žalią mėsą – nuopuolis 
su gyvuliais, valgysi sapne uogas – ašarose sk si, matysi sapne vaiką, o dar jį 
žindysi – nuo rūpesčių, klapatų neatsiginsi. Per sapną mirusieji išsiprašydavo, 
kad reikia eiti pas kunigą ir prašyti atlaikyti už juos šventas mišias, duodavo 
kitus pranašingus ženklus. 

Blogu ženklu mama laikydavo trobos lubų traškėjimą – kažkas iš savųjų 
mirs. Traškėdavo tie balkiai šaltomis žiemomis, kaipgi netraškės nuo šalčių ir 
atlydžių, bet mano namiškiai taip pat „ištraškėjo“ jauni, nelaiku  

Išsiruošei į kelion  ir susitikai kaimyną su tuščiais kibirais  Tai geriau ir 
grįžk, nes vis tiek nepasiseks  turgus bus prastas, sūrius, sviestą pigiai parduosi, 
kiaušiniai bus tiesiog pusvelčiui, o parduotuv  rasi uždarytą – revizija. Po dienos 
kitos vėl važiuok, kelionės išlaidos, gaištas. Blogai, jei kas perėjo ir skersai kelią  
gal nieko, jei vyras ir dar į užantį, bet jeigu boba  

Gražu pavasarį, kai kukuoja gegutės  Gražu, kai jos metus skaičiuoja sau 
toliau, beržyne, bet jeigu atskrenda tau po langais ir taip pakvatodama pakukuos, 
gero tais metais nelauk. Labai svarbu, kaip tave užkukuos pirmąkart. Kad geras 
ženklas, jei užkukuos su pinigais kišenėj – visi žino, bet kas jau čia labai su pi-
nigais apie gyvulius ar po namus kaime vaikšto. Džiaukis, jei užkukuos judantį, 
krutantį, kokį mielą darbelį dirbantį, bet nieko gero, jei gulėsi lovoj, o ji tau po 
pat langu „kukū“  O jei dar ir nusikvatos  Džiaugdavosi mama, jei parskris-
damos pasveikindavo pempės, o kai kuriais metais liūdna sakydavo  „Praskrido 
pempės, ale man s nepasveikino.“ 

Dar labai svarbu pavasarį, ką pirma pamatysi  varl  ar skruzdėl . Jeigu 
varl , tai ir būsi per visus darbymečius nerangi, vilksiesi su darbais, nespėsi, 
o jei skruzdėl  – visai kas kita. Apie jų darbštumą niekam aiškinti netenka, 
tik įsižiūrėk tu ją ant rudos pavasario žemelės, ogi varlė va ir bekvarksinti ant 
paties tako. 

Sakydavo mama  „Tai kad kas surašytų, kaip seniau žmonės gyveno.“ Surašyčiau, 
bet ko paklausti  Tu vėjo paklausk, tau vėjas atsakys... Parašiau, ką pro pečiaus 
koptūrą nužiūrėjau, ką pati mačiau ir talpion vaikiškom galvelėn įsidėjau. 

Štai tiek, daugiau neprisimenu  Atsisveikinant visada ko nors palinkima, 
tad ko palinkėti mano gimtam kaimui  Labai norėčiau, kad daug vasarų žydinčiais 
baltais dobiliukais kvepėtų daržiniavietės, vakarais skambėtų plakami dalgiai, lin-
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guotų pilni vežimai šieno, svirtų rugių varpos, vėl mano kaimiečiai eitų pasitikti 
jaunųjų, apdainuotų svočią. 

Neįgyvendinamos mano svajonės  Tada palinkėsiu nedaug  tegu ilgai saugo 
kaimo rimtį ir išmintį senelių sodintos liepos, tegu mano mieliems kaimynams 
gegutės skaičiuoja ilgus ir laimingus metelius, tegu į Rukšėnus ateina geri žmonės. 
Graudu, bet jie mūs laukelių vardų nežinos  

Manyje gyvena kaimas, 
lama liepom ir beržais, 
aukia tėviškės atšlaimas, 

Kur daugiau jau nieks nežais  
E. Drėgva, „Bėgsiu basas“
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Šarkių kaimas
Ona Trinkūnaitė-Steikūnienė (Graužinienė)

Mano gimtasis kaimas, kuriame gimiau ir au-
gau, yra prie kelio. Ribojasi su Katiniškio, Riešutinės 
ir Antalamiestės kaimais. Kita dalis – palei Kemešio 
girią, driekiasi toliau link Dirniškių kaimo. Tokio 
gražaus kaimo nėra visoje Lietuvoje. Mūsų tėvišk  
puošia Kemešio ežeras. Sodyba apsodinta įvairiais 
medžiais  klevais, uosiais, šermukšniais, ievomis ir 
liepomis, augo didelis sodas, vyšnynas ir serbentynas, 
kurį sodino tėvukas. 

Mano prisiminimuose, vaikystėje, kaime buvo 
12 sodybų. Rytais būreliais klegėdami vaikai skubėjo 
į Saldutiškio mokyklą. Tiesa, apie 1957 m. Šarkiuose, 
t. y. mūsų namuose, įsikūrė pradinė mokykla, kurios 
vedėju buvo Kostas Miliukas. Tai – puikus pedagogas. 
Jo buv  mokiniai, inžinieriai, mokytojai, valstybės tar-
nautojai ir net profesorius, pasklido po visą Lietuvą. 
Iš tėvų bei vyresniojo amžiaus žmonių pasakojimų, 
kaimas turi savo istoriją. 

Iš 12 sodybų, liko 10, pokario metais buvo 
sunaikintos. 

Artimiausi mūsų kaimynai buvo Paulioniai. 
Paulionis Adomas kil s iš Rūdiškių k. Trakų raj. Gimė 1914 m., baig s 4 klases, 
buvo viso kaimo šviesulys. Jo brolis Aleksas – kunigas. Adomas Paulionis buvo 
Saldutiškio valsčiaus šaulių būrio vadas. Jis pats režisuodavo vaidinimus, gražiai 
piešdavo ir apipavidalindavo stendus. Kaimo kapeloje grojo smuiku. Čia jis susi-
pažino su savo būsima žmona Elena Sudnyte iš Šarkių kaimo. Elena turėjo seserį 

Kostas Miliukas arkių  
pradinės mokyklos vedėjas. 
Išugd s didelį būrį mokinių. 
Autorės archyvo nuotraukos

Namas, kuriame buvo 
1957 m. įkurta  
arkių pradinė  

mokykla ir mūsų  
visų trijų vaikų  
Mindaugo, Vytauto  
ir Onos tėviškė
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Tekl , o jos broliai yra išsibarst  Ka-
nadoje ir JAV. Elena buvo Šarkių km. 
garsi siuvėja. Pas ją nuolat siūdinosi 
drabužius aplinkinių kaimų žmonės, 
o taip pat Saldutiškio bei Utenos gy-
ventojai. Turėjo kelias mokines, kurias 
mokė siuvimo amato. Adomo ir Elenos 
šeimoje užaugo 5 sūnūs. Vyriausias 
sūnus Gediminas gim. 1940 m., Algi-
mantas gim s 1943 m., Žintautas gim s 
1945 m., K stutis 1947 m., Rimantas – 
1950 m. 

Tačiau didelė šeima nuolat jautė 
nepriteklių. Pagrindinė šeimos išlaiky-
toja buvo Elena. 1965 m. šeimą išti-
ko skaudi nelaimė. Žuvo sovietinėje 
armijoje tarnav s sūnus Algimantas. 
Vėliau vienas po kito tragiškai žuvo 
ir kiti broliai. Susirg s nepagydoma 
liga mirė tėvas Adomas. Elenai teko 
vienai išgyventi visas netektis. 

Paulionių šeima po karo gyveno 
Adomo Sudniaus namuose. Pardavus 
namus šeima apsigyveno Jono Gim-
žausko namuose. Su jais kartu dar 
gyveno ir Adomo motina, vadinama 
„baba“. Mirus šimtametei Elenos gimi-
naitei Sudnytei Marijonai, šeima persta-
tė trobą ir 1956 m. įsikėlė čia gyventi. 

Leleivų šeima
Antano ir Monikos Leleivų šei-

moje augo 8 vaikai  Edvardas, Antanas, 
Vytautas, Apolonija, Eleonora, Ona, 
Valė ir Mindaugas. Edvardas 1944 m. 
išvyko į Vokietiją, o vėliau į JAV, kur 
visą laiką ir gyveno. Mirė 1988 m., 
palaidotas Niujorke.

Leleivų šeima ūkininkavo, turėjo 
32 ha žemės. 1948 m. ištremti į Revu-
čių gyv., Krasnojarsko sritį. Brolis Antanas nuteistas 10 metų, praleido Vorkutos 
kalėjime.

Sužinoj , kad ištrems visą šeimą, Apolonija, Vytautas ir Mindaugas slaps-
tėsi. Mindaugas pabėgo į Kemešio girią, ten 2 metus ganė karves, todėl nelankė 
mokyklos. Apolonija slėpėsi pas Deveikius, o Vytautas pas Petkevičien  Aldoną. 

Visa Paulionių šeima apie 1955–195  m.  
Viduryje sėdi „baba“

Antanas, Valė, Ona Leleivos ir jų motina  
Monika tremtyje 195  m.
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Krašto žmonių  
suėjime apie 1970 m.

Leleivaitė Valė su 
vyru Algiu Kaminsku 
tremtyje

Tremtinių dienos  
minėjimas  
Saldutiškyje.  
Iš kairės Antanas, 
neatpažinta, 
Vytautas, Eleonora ir 
Mindaugas Leleivos
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Atvyk  į sodybą stribai paėmė viską  
grūdus, baldus, gyvulius. Paliko tik 
spintą. Antrajame namo gale apgy-
vendino Antano Morkaus šeimyną. 
Morkutė Janina, kuri dirbo Saldutiškio 
bibliotekoje, buvo nušauta ir palaidota 
Saldutiškio kapinėse. 

Sudnių šeima
Tėvas – Mykolas, gimė 1880 m. 

Mirė 1969 m. Motina Veronika gimė 
1890 m., mirė 1967 m. Palaidoti Sal-
dutiškio kapinėse. Šeimoje augo 4 sū-
nūs ir dukra Veronika, kuriai sukako  
85-eri metai. Ji gyvena Šarkių km. savo 
namuose. Verutė turėjo gražų balsą 
ir ilgai giedojo Saldutiškio parapijos 
bažnytiniame chore. Broliai Algirdas, 
Augustinas, Alfonsas ir Albertas. Jų jau 
nėra gyvųjų tarpe. Algirdas ir Albertas 
spr sdavo ir sudarinėdavo kryžiažo-
džius, gerai žaidė šaškėmis. Albertas 
užaugino 3 dukras, o Alfonsas 3 sūnus  
Joną, Antaną ir Kazį. Vaikai su savo 
šeimomis vasarą atvyksta pasisvečiuoti 
senelių ir tėvų namuose. Gražiai prižiūri ir tvarko sodybą.

Gimžauskienės-Trinkūnienės Konstancijos šeimoje sūnus Mindaugas (iš pir-
mosios santuokos) ir vyras Adolfas, 1896 m. gim. Namas statytas Adolfo tėvo 
Kazio Gimžausko apie 1900 m. Sūnus Adolfas turėjo 8-metį išsilavinimą ir dirbo 
darbų vykdytoju tiesiant gatves ir statant tiltus. 1947 m. mirus vyrui Adolfui, 
Konstancija liko našlė su sūnumi Mindaugu. Anksti gyvenimo sunkumus patyrusi 
moteris ištekėjo už samdinio Trinkūno Prano iš Vajelių kaimo. 1950 m. gimė sūnus 
Vytautas-Pranciškus, o 1952 m. – duktė Ona. Sūnus Mindaugas baigė LŽŪA Kaune 
ir ilgus metus dirbo Ignalinoje vyr. inžinieriumi Lietuvos žemės ūkio susivienijime. 
Vėliau dirbo Linkmenyse pašarų cecho vedėju, o vėliau Ignalinos vandentiekyje. 
Šiuo metu su antra žmona gyvena Ignalinoje. Brolis Vytautas-Pranciškus taip pat 
baigė LŽŪ akademiją, kur įgijo inžinieriaus elektriko specialyb . Ilgus metus dirbo 
Utenos profesinėje technikos mokykloje, vėliau politechnikume vedėju. Šiuo metu 
turi savo individualią įmon  ir darbuojasi savo srityje. 

Aš, Ona Trinkūnaitė-Steikūnienė 1970 m. baigiau Saldutiškio vidurin  mo-
kyklą, įstojau į Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą. Dirbau Mažeikių, Plungės, 
Pakruojo miesto mokyklose. 1978 m. atvykau į Saldutiškį ir metus laiko dirbau 
Saldutiškio apylinkės sekretore. Po to metus dirbau Kirdeikių vid. mokykloje, o 
likusius metus iki užtarnauto poilsio, dirbau Saldutiškio pagrindinėje mokykloje 
pradinių klasių mokytoja. 

Verutė su broliu Algirdu ir kaimynu Jonu  
Kurlavičiumi 1958 m.
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Ramonų šeima
Šie namai, kurie dabar yra tvarkomi vaikų ir vaikaičių, kažkada priklausė 

Valiulių šeimai. Juose augo 5 vaikai  Adelė Valiulytė gim. 1924 m., ištekėjo už 
Jono Ramono iš Krivasalio kaimo. Ramonų šeima kurį laiką dar gyveno su Va-
liulio Antano šeima. Jonas ir Adelė Ramonai susilaukė 4 sūnų  K stučio, Algirdo, 
Valento ir Ričardo.

K stutis gim. 1950 m. Baigė KPJ studijas. Šiuo metu gyvena ir dirba Vil-
niuje. K stutis susilaukė 2 atžalų, sūnaus ir dukros. Algirdas gim. 1952 m., dirba 
tekintoju AB „Utenos vandenys“. Valentas gim. 1960 m., dirbo policijoje. Turėjo 
1 sūnų. Ričardas gim. 1969 m. gyvena tėvų sodyboje Šarkiuose. Dirba pašte. Su 
žmona Inesa augina 2 dukras. Visa šeima tvarko ir prižiūri tėvų paliktą sodybą. 

Šarkiuose jau nebėra 7 sodybų  Jono Gimžausko, Motiejaus ir Onos Sudnių, 
Juozo ir Cecilijos Sudnių, taip pat Petkevičių, Deveikių, Bulikų (kurių vardų 
nepamenu).

Sūnaus Alberto  
vestuvėse visi artimieji 
giminės

Ona Trinkūnaitė  
Steikūnienė – 17 metų

Onos dukros  
Skirmantė, Beata ir 
Gitana Steikūnaitės
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Adelė Ramonienė su seserimi Veronika  
po 20 metų grįžo iš Sibiro

Ona akalienė-Ramonis, karo metais  
pasitraukė į Vokietiją, ilgai gyveno Anglijoje, 
Mančesteryje. Prieš 20 metų buvo  
atvykusi į arkius ir apsistojusi Prano 
Trinkūno sodyboje. Palaidota Mančesteryje. 
Ji yra tikra Jono Gimžausko sesuo

Iki dabar išlikusios arkių kaimo kapinaitės 
netoli Kemešio girios
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Šiškinių kaimas 
Sūnaus Valdo prisiminimai

Kazys Kuzelis

Gimiau ir augau Šiškiniuose. Kaimas Ignali-
nos r., 5 km nuo Linkmenų. 1970 m. Šiškiniuose 
gyveno 167 žmonės, 2011 m. – 35 žmonės. Šalia 
ežerai  Pakalas, Šventas, Žiezdrelis, Lamėstas, Aisetas, 
Kemešys, Alksnas, Usiai. Upeliai  Gilainė, Kiauna, 
Aiseta. Miškai  Pakiaunio, Paisetės, Saldutiškio. Tai 
Aukštaitijos aukštuma, pasižyminti gražia ir įdomia 
gamta.

Šiškinių pradinėje mokykloje prieš pamokas 
kalbėdavome maldą atsigr ž  į Linkmenų pus , tai 
reiškė, kad mes solidarizuojamės ir meldžiamės už 
lenkų okupuotą Lietuvą ir už kenčian-
čius lietuvius. Pirmasis mokytojas buvo 
J. Veteikis, toliau kas metai mokytojai 
keitėsi. 4-os klasės baigimo egzaminus 
laikėme Krivasalyje su tos mokyklos 
mokiniais. Apie save daugiau nepasa-
kosiu, noriu papasakoti apie savo tėvo 
Kazio Kuzelio įdomų ir pilną kančios 
gyvenimą.

Tėvas gimė 1900 m. rugpjūčio 
11 d. Šiškinių kaime Linkmenų vls. 
(tuo metu), Utenos apskrityje. Pagal 
archyvinius duomenis 1914 m. baigė 
rusišką liaudies mokyklą Linkmenyse. 
Tarnavo Lietuvos kariuomenėje 2-ojoje 
sunkiojoje baterijoje savanoriu ar šauk-
tiniu. Nuo 1922 m. vasario 22 d. iki 
1923 m. spalio 1 d. dalyvavo kautynė-
se su lenkais. 1923 m. baigė policijos 
mokyklą ir tarnavo Užulėjų užkardoje 
pasienio policijos sargybiniu Trakų ap-
skrityje. Vėliau tarnavo Šiaulių miesto 
policijoje 6 m. ir 10 mėn.

Grįž s į gimtin  vedė Karoliną 
Juršyt . Gavo žemės, medienos, pastatė 
gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus ir 
pradėjo ūkininkauti. 1942 m., vokiečių 
okupacijos metais, žmonės tėvą išrenka 
Saldutiškio valsčiaus viršaičiu.

Savanoris Kazys Kuzelis, 
1920–192  m. Iš Valdo  
Kuzelio šeimos archyvo

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje Antrojoje 
sunkiojoje baterijoje 1920–192  m. Iš Valdo  
Kuzelio šeimos archyvo
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Tėvas su mama Karolina Juršyte. Tarnyba  
policijoje nuo 192 –19 2 m. Taip pat ir 
pasienio policijoje Užulėjų užkardoje Trakų 
apskr. Iš Valdo Kuzelio šeimos archyvo

Politiniai kaliniai tremtyje, įkalinti Vorkutoje, 
Uchtoje ir Abezėje (Komijos TSR) nuo 19  m. 
gruodžio 11 d. iki 1955 m. rugsėjo 1  d. Kairėje 
Vladas Nagevičius, buv s Lietuvos užsienio  
reikalų ministras, tėvas Kazys Kuzelis, stovi 
Kazys Lukoševičius Saldutiškio mokyklos  
lietuvių kalbos mokytojas

Kazio Kuzelio prašymas žemei 
gauti. aksimilė
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Buvo aktyvus šaulių ir tautininkų organizacijų narys. 1943 m. vasarą įstojo 
į LLK (Lietuvos laisvės kovotojų) sąjungą. Kovojo su okupantais „Vanagų“ būryje, 
slapyvardžiu „Bitinas“, kuriam vadovavo Apolinaras Juršys (Vitenis).

Vokiečiams traukiantis į vakarus tėvas į namus parsinešė daug ginklų, šau-
tuvų, kelis kulkosvaidžius, šovinių, granatų. Visą amuniciją paslėpė savo žemėje 
atitinkamai paruoš s.

Artėjant antrajai sovietų okupacijai tėvas pasitraukė į Vakarus, bet po kurio 
laiko sugrįžo. Nes namuose pasiliko žmona ir 4 vaikai, trys dukros  Irena, Kazė, 
Valė ir sūnus Valdas. Sugrįžus, Leonui Vilučiui padėjo organizuoti partizanų bū-
rius, išdalino ir tuos ginklus. Namuose turėjo bent 3 slėptuves. Dalyvavo susirė-
mimuose su stribais prie Ginučių piliakalnio ant Obelių kalno. Dažnai miegodavo 
Kiauneliškio bunkeryje. 

1945 m. rugsėjo mėn. buvo areštuotas. Vorkutos prokuroras siūlė net mirties 
bausm , bet kalėjo 10 m., Vorkutoje, Uchtoje, Abezėje. 1953 m. mirus Stalinui 
dalyvavo kalinių sukilime. 

1956 m. grįžo iš lagerių į Lietuvą, Šiškinių kaimą. Vedė antrą kartą Oną 
Gurkšnien , nes pirmoji žmona mirė 1953 m. jo nesulaukusi. 

1986 m., sulauk s garbingo 86 metų amžiaus, tėvas mirė. Palaidotas Link-
menų kapinėse su antrąja žmona. 

Didžiuojuos, kad iš mano Šiškinių kaimo kil  28 vyrai buvo partizanai ir 
dalyvavo Lietuvos kariuomenės mūšyje Kiauneliškio kautynėse.
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Varaučiškės
Rimantas Lisauskas

Kaimo atsiradimo metus ir jo pavadinimo kilm  nėra lengva nustatyti. Juo 
labiau kad žmonėse jis vadinamas Varaučiškėm, o dokumentuose rašoma – „Jo-
varaučiškės“. 

„Vieni saka  auga daug jovarų, kiti, kad dvarininku buva Javarauckas. Iš jo žmones 
pirka žemį. Nuo Jovaraucką ir lika kaimą vardas. Ja, kad trumpiau sakyt, žmones saka  
„Varaučiškės“, – taip kalbėjo kaimo senbuviai. 

O ieškodami atsako archyvose, užtinkame 1783 m. Linkmenų parapijos vi-
zitacijoje įrašytą kaimo pavadinimą suslavinta forma – „Jovaraučyzna“. Taip pat 
tokį pavadinimą randame ir Linkmenų RKB metrikos įrašuose  VIA 604-10-120. 
Linkmenų RKB 1802 m. „Gimimai“  

„1802 01 2  (gimė 01 2 ) pakrikštytas Benediktas Tertilas. Tėvai  Maciey Tertyl ir Kristina 
erėnaitė iš Jaworowfzcyznos.“ 

Linkmenų RKB 1812 m. „Santuokos“  

„1812 11 22. Susituokė jaunuolis Antanas 
erėnas (Szaran) ir Marijona Paukštaitė iš 

Jowarowczynie.“ 

Kaimo pavadinimas kinta pri-
klausomai nuo politinės krašto priklau-
somybės – nuo lenkiškų, rusiškų iki 
lietuviško pavadinimo variantų  Jawo-
rowzcyzna 1783, 1802 m.,  
1901 m.,  1912 m., Java-
raučiškės 1942 m. 1846–1863 m. Rusi-
jos imperijos kariniame topografiniame 
žemėlapyje dviejose (Jovaraučiškių ir 
Medinų kaimų) vietose įrašyta  Šerė-
nų užkampis (    
liet. užkampis), liudijantis ten dau-
giausia Šerėnus gyvenus. Todėl galima 
teigti, kad Jovaraučiškių kaimui dau-
giau nei 200 metų su ten gyvenančiais 
Šerėnais. Varaučiškių kaimas – tikras 
aukštaitiškas kaimas su stipria lietu-
vybės ir patriotizmo dvasia, kuri at-
siskleidė ir išryškėjo didžiųjų istorinių Varaučiškių kaimo žemių planas. 18 9 m.
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Planinė gyvenamųjų namų (pirkios) schema  dviejų galų medinis namas 
su priemene per vidurį. Vienas namo galas gyvenamas, kitas, vadinamas kamara,
daugiau skirtas vėsiam podėliui. 201  m. Rimanto Lisausko pieš.

Pirkios vidaus interjeras. 201  m. Rimanto Lisausko pieš.
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sukrėtimų metu. Lenkams okupavus Vilniaus kraštą, kaimas liko Lietuvos pusėje, 
nes 1920 metais padalijus Li¹kmenis, valsčių perkėlė į Saldùtiškį. Varaučiškės – 
keturių sodybų padriko, kupetinio tipo kaimas su mediniais tipiškais šiam kraštui 
pastatais, nepasižyminčiais architektūrinių detalių įvairumu ar puošnumu. Pastatų 
vietos parinktos atsižvelgiant į žemės reljefą ir jos savybes. Tai gerai matyti iš jų 
išsidėstymo, sodybos pastatų sustatymo plano. Adomo Murmulio pirkią pridengia 
kalnelis, kuris užstoja šaltus rytų vėjus. Sodybos ūkiniai pastatai išdėstyti sklypo 
pakraščiu, taip suformuodami didelį ir erdvų kiemą su kluonu. Jono Šerėno 
šlapia pieva turėjo įtakos atšlaimui ir kluono vietos parinkimui. Jis pastatytas 
ant kalnelio, nes pavasario polaidžio vandenys, atbėgantys iš aplinkinių laukų, 
ir pavasariniai lietūs visą kluoną įmerkia ilgam. Drėgmė laikydavosi iki birželio 

Antano erėno sodyba. Pirkia. 201  m. Rimanto Lisausko piešiniai
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mėnesio. Kajetono Šerėno galusode iš kaimyninio Jono Šerėno drėgno atšlaimo 
tekantis upelis padalija visą sodybą į dvi dalis  gyvenamąją ir ūkin . Stanislo-
vo Šerėno ūkio pastatai sustatyti ant aukštumėlės, kadangi iš Jono ir Kajetono 
sklypų atitekantis vanduo užliedavo didžiul  pievą, kuri pavasarį ir lietingą ru-
denį pavirsdavo nemažu „ažerioku“. Jame ilgai laikydavosi vanduo, kol dalis jo 
nutekėdavo į Pakalo ežerą ir išdžiovindavo vasaros saulė. Sodybines erdves su 
atšlaimais ir kiemais ribojo kluonas, tvartas ar svirnas. Stogai pusvalmiai, dengti 
šiaudais, su dideliais pašaliais, gerai pridengiantys nuo šoninio lietaus ir vėjų. 
Puošyba kukli ir saikinga, esanti tik langų angų ir durų varčių dekore. Langų 
karnizai dekoruoti pjaustinėtu laiptuotu ornamentu ir apvalių kiaurymių dekoru. 
domu tai, kad gyvenamieji pirkios galai turėjo dar ir rėminės konstrukcijos fi-
linguotas ir suveriamas langines, o kamaros – ne. Mažosios kiemo architektūros 
elementų kaime nebuvo pastatyta. Pirkias jungė lauko akmenim grįsta ūlyčiala 
ir lauko keliūtės. „Buva ulyčiala, ir tadu pirkias. Taliau ulyčiala baigias ir prasideda 
keliūte. Ana nuo kumpa aina tiesiai, galu svirna in Varniškį.“ (A. a. mama, 1994 m., 
Varaučiškės.) Kaimo sodybas sudarė ne tik pastatai, bet ir dideli vaismedžių 
sodai, daržai ir gėlių darželiai. Kai kurios obelys turėjo savo vardus, išvestinius 
iš jų pomologinių pavadinimų. Pirmą kartą juos išgirdome iš mamos, o paskui 
jau ir mūsų kalboje tie pavadinimai rado vietą ir įaugo į ją  kalmukinė, černagū-
zinė, šokoladinė, saldūnė, antaninė, saldžioji grūšela. Daug augo rudeninių obelų 
veislių, todėl obuolius kaime skindavo vėlų rudenį apie „Visus Švintus“, dalį 
jų parduodavo Ignalinos ar Švenčionėlių turguose. Atsiradus obuolių paklausai, 
priduodavo „Anykščių vyno“ įmonės supirkėjams. Nedidel  dalį suskintų obolių 
pasilikdavo žiemai ir laikydavo apkloj  pastogėse „un pirkios“ iki didžiųjų šalčių. 
Atskirų ir specialių podėlių tam neturėjo. Šeimininkės dar obuolius ir rudenines 
kriaušytes džiovindavo krosnyje, iš jų žiemą virdavo kompotą. Kaime ribas tarp 

Kajetono erėno sodyba. Priemenės vaizdas. 2011 m. Rimanto Lisausko pieš.
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sodybų ženklino tvoros. Jos saugojo daržus ir kitus pasėlius nuo gyvulių ir 
laisvai vaikščiojančių po kiemą vištų, ančių ar žąsų. 

Tarpukario gyvenimo epizodai
Gegužės mėnesį, baigus namų ruošą, daužant į kastuvą kviesdavo Varau-

čiškių, Pažiezdrio ir aplinkinių kaimų žmones į vadinamą „majovką“, kuri vyko 
Jono Šerėno pirkios kamaroje. Žmonės sueidavo prie apdengto stalo, išpuošto 
gėlėmis – savadarbio Dievo Marijos altorėlio, kur stovėjo kryžiukas, Švč. panelės 
Marijos paveikslas, degė žvakės. Jie melsdavosi ir giedodavo šventas giesmes. 
Buvo giedama Švč. panelės Marijos litanija. („Majovkos“ – gegužės mėnesį vyk  
kolektyviniai suėjimai kartu melstis, be kunigo.) Užimti sunkiais žemės darbais 
žmonės mokėjo ir linksmintis. Aplinkiniai kaimai buvo pilni jaunų žmonių. Todėl 
savaitgaliais po darbų sueidavo kaimo pirkiose, dažniausiai kamarose, kur gra-
žiai linksminosi. Alkoholis nebuvo toleruojamas, kuris vėliau, sovietų laikotarpiu, 
išplito tarp jaunimo 70-aisias metais, kai girtas vaikinas ir dar ne vienas nieko 
nestebino, buvo sudėtinė to vakaro dalis. 

„ okiai ir vakaruškas būdava ir pas mus kamaraj. Būdava atadainuoja Pažiezdria jau-
nimas. A-aa gražūs balsai buva. Armuoniku grodava Vladas Ramonas iš Krivasalia. 
Mes šokdavam, žaisdavam žaidimus, „Žilvitėli, tūta tūta“ ir ktokius.“ (A. a. Mama, 
1994 m., Varaučiškės.) 

Didžiosios permainos ir įvykiai prasidėjus karui 
Didieji įvykiai ir su jais atėjusios didžiulės permainos palietė visus kaimo 

žmones. Nuo šių įvykių ir Varaučiškių kaimas neliko nuošalyje. Tik vieni anksčiau, 
kiti kiek vėliau įsitraukė į juos savo noru ar prievarta ir juose žuvo, kiti visam 
laikui paliko gimtuosius namus ir nugyveno savo amžių svetimuose kraštuose. 
Dar kiti susidėjo su rusų okupantu. Iš keturių kaimo sodybų partizanauti miškan 
išėjo du vyrai, o viena buvo partizanų ryšininke. 

Juozapas Murmulis – partizanas slapyvardžiu Lokys, viršila. Dalyvavo kartu 
su kitais karininkais kuriant Tigro rinktin . Žuvo 1948 metų kovo 11–12 d. Laba-
noro (Kiauneliškio miške) mūšyje su NKVD kariuomene. Gyvendami prie sovietų 
valdžios ir nenorėdami sau pakenkt, Murmuliai nuo valdžios šį faktą slėpė. An-
tanas prisiėmė jo vardą ir oficialiai visur vadinosi Juozu Murmuliu, nors žmonėse 
jis ir liko Antanu. Tik Atgimimo metu tiesa buvo atkurta ir žuvusiojo Juozapo 
brolis Antanas vėl atverstas į Antaną. Antanas Murmulis, jo brolis, ruošėsi eit pas 
partizanus, tik laukė, kol jo giminaitis L. Rastenis pasiūs batus, ir jau po trijų 
dienų būtų išėj s, bet partizanų stovyklą kovo 11 dieną apsupo rusų kariuomenė. 
Mūšio metu nelygioje kovoje 83 vyrai žuvo. Likimo dėka Antanas išliko gyvas, ir 
kaip jis pats sakė  „Turiu būt dėkingas švogriui Rastaniui, be kad ne anas, būčia ir aš 
ti papuolys.“ Taip jis ir nugyveno kolūkinėje ubagystėje savo gyvenimą, sulaukė 
80 metų. (Mirė 2009 m.) Palaidotas ant senųjų Linkmenų kapinių. 

Vladas Šerėnas karo pradžioje įtrauktas į žydų žudynes. Tegul ir pasyviai, 
bet jose pradžioje buvo kaip buv s Lietuvos valstybės policininkas pristatytas 
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saugoti suimtų žydų. Pamat s žudynes, ištiktas šoko iš ten pabėgo. Rusams atėjus 
antrą kartą išėjo partizanaut į miškus pas Antaną Krinicką-Romelį, kur buvo vado 
pavaduotoju ūkio reikalams. Areštavus Vlado tėvą Adolfą Šerėną, jis iš parti-
zanavimo pasitraukė ir padedamas pusseserės Leokadijos Šerėnaitės legalizavosi 
(registravosi), taip nutraukdamas pasipriešinimą. Faktiškai toks pasitraukimas to 
meto sąlygom lygus išdavystei, todėl būrio vadas Antanas Krinickas-Romelis jį 
būtų sušaud s už tai. (Teta Gienia, 1994 m. Varaučiškės.)

Janina Šerėnaitė (Stanislovo Šerėno sesuo), Antano Krinicko-Romelio par-
tizanų būrio ryšininkė, slapyvardis Arturas. Išduota ir suimta. Nuteista rusiškos 
„Troikos“ „už ryšius su banditais ir tėvynės išdavimą“. Kalėjo Irkutsko srityje 
Ozerlage, esančiame netoli Taišeto miesto. (Lagerio pavadinimas nuo gel. stoties 
ir gyvenvietės pavadinimo Oziornoje. Ozerlagas – griežto režimo lageris, skirtas 
politiniams kaliniams, šnipams ir kontrrevoliucionieriams kalinti.) 1952 m. rugsėjo 
12 d. Janina mirė Ozerlage 29 metų. Palaidota lagerio kapinėse. 1991 m. į Sibirą iš 
Lietuvos vyko ekspedicija, kur savo tetos kapo ieškojo K stutis Šerėnas. Kapinės 
apleistos ir sulaukėj , kapai sunyk , todėl ten nieko rasti neįmanoma. Atvežta tų 
kapinių žemė su simboliniu karsteliu tų pačių metų rudenį pakasta Stanislovo 
Šerėno šeimyniniame kape. 

Stanislovas Šerėnas, aktyvus Šaulių organizacijos narys, dalyvavo birželio 
23 d. sukilimo akcijose. Prasidėjus antrai rusų okupacijai, slapstėsi nuo rekrūta-
vimo sovietų kariuomenėn ir nuo stribų siautėjimo. Savo kluone išsikasė bunkerį 
ir kartu su Petru Murmuliu jame slapstėsi. 1945 m. balandžio 11 d. savo kieme 
Saldutiškio skrabų nužudytas. Palaidotas senosiose Linkmenų kapinėse. Iki pat 

Jaunimo suėjimas Saldutiškyje. Lietuvos kariuomenės karininkai, merginos. Su smuiku –
Kazimieras erėnas. otografuota iki 19 1 m.
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Atgimimo laikų Stanislovo Šerėno nu-
žudymas nebuvo įregistruotas, todėl 
prireikė teismo jį išbraukti iš gyvųjų 
sąrašo. 

Petras Murmulis kartu su Vladu 
Palikša iš Medinų, Antanu Kuprėnu 
iš Pažiezdrio kaimo dalyvavo 23-osios 
dienos sukilimo akcijose. Su savo gi-
mine bend ravo, todėl slapstėsi Stanislo-
vo Šerėno kluone iškastame bunkeryje. 
Pergyven s šį sunkų laikotarpį, niekur 
nesireiškė, dirbo kolūkyje ir 1985 m. 
mirė sava mirtimi. 

Kazimieras Šerėnas artėjant fron-
tui su dviem broliais Romualdu ir 
Edvardu 1944 m. liepos mėnesį pasi-
traukė į Vakarus. Kazimierą vokiečiai 
pristatė gesinti degančio subombarduo-
to Drezdeno. Jau karui pasibaigus visi 
kelerius metus praleido perkeltųjų as-
menų stovykloje Hanau miestelyje šalia 
Frankfurto prie Maino. Išdalinant karo 
pabėgėlius po valstybes, broliai išsisky-
rė  Kazimieras į Kanadą, Romualdas 
į JAV, Edvardas į Naująją Zelandiją. 
Vėliau visi atvažiavo gyventi į JAV 
(Čikagą ir Los Andželą), kur ir baigė savo dienas. Ten ir palaidoti. 

Leokadija Šerėnaitė noriai dėjosi prie okupacinės valdžios, ištekėjo už komu-
nisto Boleslovo Barono ir pati įstojo į Komunistų partiją. Padėjo savo pusbroliui 
Vladui Šerėnui, pasitraukusiam iš ginkluoto pasipriešinimo, legalizuotis. Jos aktyvią 
veiklą galima vertinti dvejopai ir dar nežinia, ko joje bus daugiau – pagalbos, pa-
ramos giminėms ir artimiesiems, savo kaimo žmonėms ar kolaboravimo su tautos 
duobkasiais bolševikais  Iškalbingas ir nesuprantamas jos poelgis – pasirašymas 
ant tremties dokumentų savo tikrai pusseserei Sofijai Šerėnaitei-Dicevičienei. Tai ji 
padarė niekieno neverčiama kartu su komjaunuoliu Vytautu Guiga iš Šiškinių k. 

Adolfas Šerėnas – mūsų senelio Antano Šerėno „švogeris“, vienas iš septynių 
vaikų Jono ir Liucijos Šerėnų šeimoje. Adolfas – ryški ir įsimintina asmenybė to 
meto kaimo aplinkoje  nešiojo baltas pirštines ir savo elgesiu išsiskirdavo iš kitų. 

„Anas buva šposininkas  matydamas sunkiai sergantį ligonį, kasas krūtinį ir juokias  ,,koo-oš, 
ko-oš, koo-oš, ir sako jam tiesiai – šitas jau kiaušinią nelups.“ (Mama, 1994 m., Varaučiškės.) 

Reikia suprasti, jo dienos suskaičiuotos ir ligonis iki šv. Velykų neišgyvens. 
O jeigu kas mirdavo, sakydavo  „Bus, kur pučias.“ Reikia suprasti – bus ant 
mielių besikeliantis šermenų pyragas. Dėl tokio jo elgesio kaimo žmonės Adalpų 

Janina ir Malvina (su smuiku) erėnaitės.
19 7 m.
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vadino „Laukiniu“. Sūnui Vladui išėjus 
partizanauti, Saldutiškio skrabai visa 
laiką jo ieškojo, o nerad  siautėjo dar 
labiau. Kartą Adalpą suėmė, kluone 
sudauž  leisgyvį išvežė į Švenčionių 
kalėjimą. Čia jį kankino, kol jis numirė. 
Palaikų neatidavė, nors liepė pasiimt. 
Kai Adalpienė skolintu arkliu nuvažia-
vo, jai atsakė  „Jau ažukasėm.“ Taip ir 
guli Adolfas Šerėnas bendrame raudo-
nojo teroro aukų kape prie Cirkliškio k. 
Ten sumesti ir Labanoro (Kiauneliškio) mūšyje 1945 05 10–12 d. žuvusiųjų kūnai. 
Šiandien toje vietoje prie Cirkliškio k. Švenčionių r. partizanų memorialas, kur 
saugomas partizanų atminimas. 

Sofija Šerėnaitė-Dicevičienė sovietų valdžios „nubausta už savo vyrą“. Jos 
vyras – Pranas Dicevičius, Lietuvos pasienio policininkas – rusams sugrįžtant 
pasitraukė į Vakarus, tačiau ji pasiliko su savo motina ir sūnumi Pranu. 1945 m. 
liepos 17 d. ištremta į Permės srities Kočevo kaimą. Iš ten pabėgus vėl išvežta 
į tremtį ir kalinta Kudymkare.  Varaučiškes grįžo tik pasibaigus tremties lai-
kui 1957 05 03. P. Dicevičius gyveno 
Kanadoje, rašė laiškus ir siuntiniais 
materialiai padėjo jai ir sūnui Pranui. 
Taip ji ir nugyveno savo gyvenimą 
Varaučiškių kaime iki mirties 2001 m. 
Palaidota ant naujųjų Linkmenų kapų. 

Neįvykusi Petro Murmulio de-
portacija į Sibirą. 

„Traukinys buva jau išejįs. Neturėja kur 
dėt, tai tuo pačiu mašinu atavežia atgalio 
kaiman. Kas pasrašia – sunku pasakyt 
dabar.“ 

,,Ašiai buvau ijonuos, ja tėvai par Kuprė-
nus. Ir kai jau aprima viskas, ataja namo 
pažiūrėt. Tadu juos ir pajamia. Nuvežia 
ti kur tai Liubakavan, a traukinys jau 
išvažiavys. Tai tadu ir palaidia namo. 
Paraja pėsti, kas tau ti vež. Kokias ti tau 
nuotraukas bus  Nieka nelika, išnešia visa-
kų.“ (Juozapas, Varaučiškės, mūs kieme 
po a. a. Levuko laidotuvių, 2009 m. 
birželio 24 d.) 
„19 9 m. mes buvom irgi vežami Sibiran. 
Gal kovo mėnesį  Tadu iliūtį, Antanų 

Ona ir Adolfas erėnai. Apie 19 8 m.

Iš kairės  Konstancija erėnaitė, Malvina  
erėnaitė, Ona Murmulytė. Apie 19 9 m.
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vežia. Mes buvam pas Kuprėnų. Nuvežė 
Liubakavan. Ti prišiukšlinta, nešvaru. Pen-
ki mes ti buvom. Pasiroda – traukinys jau 
buva išėjįs, tai mus pakrove mašinan ir 
atavežia Linkmenysna. Turta par mus buva 
kaip pas gaspadorius  pilni grūdų aruodai, 
vilnų maišai, pinigai (auksiniai) mažučiai 
  10 mm, pilni kapčiai, spinta pilna. 

Aš buvau du kartus sustikus Kuda-
benį. Jinai išsigyne, kad mus išvežus išneše 
mūs turtų. Saka, „ 9-ais“ jau mes buvam 
venčion liuos. Tai nieka ir nelika, kokias 

ti nuotraukas tadu rasi “ (Genė Rukai-
tė-Murmulienė, Varaučiškės, 1990 m. 
kovo 8–9 d.)

Senieji Jovaraučiškių 
kaimo gyventojai

Gyventojai iki 1940 m. 
birželio 15 dienos
Vara÷čiškių kaimo pirkios buvo 

pilnos žmonių, nes tada tradiciškai kai 
kuriose pirkiose gyveno net trys kartos  
seneliai, tėvai ir vaikai. 

Pagal Utenõs apskrities sodybų 
ir gyventojų 1923 m. surašymą Varau-
čiškių kaime buvo 5 sodybos ir jose gyveno 35 žmonės.

 Keitėsi valdžios, retėjo ir Varaučiškių gyventojai  ne visi gyveno savo na-
muose, kiti mirė. Sakysim, mamos mama Uršulė mirė 1920 m. spalio 12 d. Karo 
metu išsisklaidė kas kur galėjo, o 1944 m. ateinant rusams pasitraukė vieni į 
Vakarus, kiti žuvo kovodami miške, buvo nužudyti ar ištremti iš namų. 

 Adomo Murmulio namuose gyveno  tėvas Adomas Murmulis (1872–1936), 
motina Veronika (Aleknaitė) Murmulienė (1882–1922), sesuo Cecilija Murmulytė 
(1875–1949). Vaikai  Petras, Juozupas, Bronislava, Antanas, Rozalija, Ona.

 Jono Šerėno  tėvas Jonas Šerėnas (1853–1917), motina Liucija (Rukšėnaitė) 
Šerėnienė (1854–1924). Vaikai  Adolfas, Vincentas, Juozapas, Marcelė, Karolina, 
Veronika, Uršulė. Sūnus Adolfas. Ona (Bilkytė) Šerėnienė, jų vaikai  Vladas, 
Sofija, Malvina. Dukra Sofija Šerėnaitė (Dicevičienė). Vyras Pranas Dicevičius 
(1908–1993).

 Kajetono Šerėno  tėvas Kajetonas Šerėnas (1846–1928), motina Karolina 
(Murmulytė) Šerėnienė (1860–1953), sūnus Antanas (1889–1944), žmona Uršulė (Še-
rėnaitė) Šerėnienė (1888–1920). Jų vaikai  Konstancija, Kazys, Romualdas, Edvardas, 
su antra žmona (Tekle Mačiulyte) sugyventi vaikai  Leokadija, Gienė.

Stanislovas erėnas (Kajetono sūnus) – 
caro armijos kareivis. Smolenskas, 
191  m. liepos 1  d.
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 Stanislovo Šerėno namuose gy-
veno  tėvas Stanislovas Šerėnas (1883– 
1934), motina Kazė (Petravičiūtė) Šerė-
nienė (1883–1948). Jų vaikai  Stanislo-
vas, Janė, Vytautas. Sūnaus Stanislovo 
žmona Grasilda (Činčikaitė) Šerėnienė 
(1914–1997). Jų vaikai  Remigijus, K s-
tutis (gimė 1943 m.).

Ostrausko namai  Apie šią so-
dybą ir jos gyventojus nėra duomenų. 
Išlik  tik vieno iš pastatų lauko akmenų 
pamatai. Aišku tik tiek, kad 1923 m. jie 
gyveno, nes tais metais atliktame su-
rašyme kaime yra 5 sodybos. Tai jų 
ir bus 5-oji. 

Račiaus darbai.  
Kalvystė. Šerėnai
Kajetonas erėnas ir jo abu sūnus 

Antanas ir Stanislovas buvo valstiečiai 
iš prigimties. Mama, prisimindama savo 
tėvus („tatukas“), sakydavo  Anys buva 
gaspasdoriai. Pagrindinis jų užsiėmimas – 
žemės darbai ir amatai  račiaus, kalvio, rogininko. iltu metų laiku jie dirbo ūkio darbus, 
o juos užbaigus per žiemą meistravo  darė roges, važelius, pats Kajetonas, o po jo ir jo 
vienas iš sūnų, Antanas, užsiėmė vežimų ir rogių gamyba. Galima sakyti, kad jie buvo 
račiai, nes vežimus darė ne tik sau, o daugiausia pardavimui, kadgi tas litas paimt. Tiek 
Kajetonas, tiek Antanas gerai mokėjo apsieit su medžiu ir geležim, turėjo tam reikalingus 
„intaisus“ ir įrankius, todėl ir visus darbus darė patys  tekino stebules, lenkė ratlankius, 
lankus, rogių pavažas, juos kaustė lankais ir „šinom“. „Tatukas pats darė ratus, kauste 
lunkus, tekina stabulas, viskų pats, bet turėja kalvį ir visus intaisus. Atsimenu, namie 

Antanas erėnas su žmona Uršule erėnaite ir
dukrele Konstancija erėnaite. Ryga, 191  m.

Varaučiškių kaimo
jaunimas (iš kairės)
neatpažintas,
Petras Murmulis,
Stanislovas erėnas
ir Kazimieras erėnas.
Apie 19 8 m.
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buva tekornia koju minama. Mes, vaikai, do padėdavam tatukui uždėtų lintų kojam mint. 
itia peržiem padarydava važelį. Tik anys patys važelia nemaliavodava, ja veždavo Salakan 

ir jau tadu turguj parduodava“ (a. a. mama, 199  m., Varaučiškės). Ko gera, to meto 
„salakonai“, buvo gerai įvald  dažytojų, apdailininkų amatą ir jame specializavosi, kad 
net iš taip toli veždavo meistrai savo gaminių dažyt. Suprantama, jie iš to ir gyveno.

 Prieškariu geležis kaip žaliava buvo labai brangi, todėl ją naudojo taupiai ir pirko 
tik tiek, kiek reikėjo konkrečiam gaminiui ir darbui atlikti. Taupant stengdavosi panaudoti 
jau turimą daiktą jį perkalant į naują. Buvo atvejų, kai reikėjo ir pirkti metalą, sakysim, 
juostinį pavažų, vežamų ratlankių apkalimui. Baigtinės fabrikinio darbo detalės buvo 
brangios kaimo žmogui. tai reikalinga vėjo malūnui transmisijos ašis nebuvo nupirkta 
vien todėl, kad ji pasirodė labai brangi, o kainavo apie 0 litų. Bet tuos 0 litų galima 
buvo gauti pardavus bekoną. eimoje svarstyta ir tartasi buvo ilgai, o jos nenupirkus 
malūnas dar stovėjo su laikinom girnom, malė. Taip dėl tos nenupirktos ašies šešiolikme-
čiui Kaziui prarado svarbą ir sunyko. Galiausiai buvo nugriautas.

 Geležį apdorojo įvairiai  kalė, plojo, suko, lenkė, kirto, tempė.
Metalo apdirbimui naudojo visus būdus, karštą kalimą. Kalvėje buvo žaizdras su 

dumplėm anglims įkurt, žarijom įpūst. Taip pat šaltą kalimą, kernavimą arba kalstymą, 
spaudimą. Detales jungė kniedydami. Kalvės įrankiai – paprasti, tvirti ir patikimi  prie-
kalas ant didelis kaladės, kūjai, plaktukai, kalviškos replės, grąžtai.

Darbo buvo daug  kaustė medines dalis – ienas, rogutes, dėjo ratlankius, kaustė 
šinom roges, važelius, taisė plūgus, akėčias. Kalė smulkias interjero detales  durų ir vartų 

Broniaus Lisausko
pagamintas sviesto
mušimo įrenginys –
„bojkela“. Rimanto
Lisausko pieš.
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apkaustus – „zoviesus“, kablius, rankenas, 
klemkas, užraktus. Dirbama buvo visus 
metus, net ir žiemą. Pradžioje tėtis vienas, 
o vėliau su padėjėju. pač daug jų ras-
davosi pavasarį, prasidėjus lauko darbams. 
Atvesdavo kaustyt arklius iš aplinkinių 
kaimų  iškinių, Pažiezdrio. Arklių kanopų 
tvarkymui tėtis turėjo atskirus įrankius. 
Atvažiuodavo ir nepažįstami žmonės iš 
tolimų kaimų  Lam sto ir dar tolimesnių 
vietų, jo nepažinodami, bet girdėj  tokį 
meistrą čia esant. Nakčiai atėjus kalv  
rakindavo.“ (A. a. teta Gienia, 1994 m. 
vasara, Varaučiškės.)

Audimas.  
Konstancija Šerėnaitė
Tarpukariu Vara÷čiškių kaimo 

žmonėms, kaip ir visame Li¹kmenų 
krašte, audiniai buvo natūrinio ūkio 
produktas. Neatsitiktinai Linkmenys 
garsėjo savo kokybiškais linais. Antano 
Šerėno namai irgi nebuvo išimtis. Nuo linų auginimo, pluošto paruošimo iki gata-
vų siūlų pagaminimo ir jų suformavimo, išaudimo sekė ilgas ir sunkus tų pačių 
vienos šeimos narių darbas, reikalaujantis daug laiko ir stiprių vyriškų rankų. O 
jų Antano Šerėno ūkyje per daug nebuvo, todėl ir žemės ruošimo darbus  linus 
sėt ir raut, juos mint ir šukuot – teko kartu su suaugusiais „tatuku ir mačekeli“ 
ir mūsų mamai. Likus našlaite aštuonerių metų, ji nuo mažens dirbo visus namų 
ruošos ir lauko darbus, kuriuos atlikdavo anų laikų jau suaug  moterys. Netgi 
daug daugiau nei tai galėjo padaryt 13 metų mergaitė. Taip mama išmoko ir 
verpt, ir austi audeklus.

 Šeimyna buvo didelė  šeši vaikai, du tėvai ir saniūtė Karolina. Todėl linų 
reikėjo daug ir daug jų sėdavo. Pirmiausia audeklam aust, kurie sudarė namų 
ūkio pagrindą. Ir visus tuos lauko darbus atliko šeimos galva pats ir vaikų ran-
komis arklio padedami. 

 O ilgais žiemos vakarais mama kartu su mačekeli sėsdavo prie kalvarato 
verpt linų ir paskui jau aust drobių. Taip atsirado įvairios paskirties drobiniai 
audiniai naudojant paprastą drobinį pynimą – ruoželį. 

Atskirai audė storesnį drobinį audinį vasariniams drabužiams siūti. Iš jos 
austos drobės brolis Romusis pasisiuvo vasarinį kostiumą – pagal to meto madą 
paprastutį, vienbortį švarką, užsegamą trim sagom, su įleistom į vidų kišenėm. Ilgą 
laiką mama jį laikė savo pasoginėj skrynioj ir kai aš užaugau iki to kostiumo dy-
džio – mama man jį padavė. Taip aš ir jį sunešiojau 70-aisiais metais. Va, šiandien 
tai būtų buv s vienas iš madingų aprėdų, o tais laikais – tai kaimietiškas rūbas. 

Kazimieras erėnas. Saldutiškis, apie 19 1 m.
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Audė plonas drobes, iš kurių siu-
vo ilgus marškinius. Juos tada nešiojo 
vaikai iki paauglystės, iki piemenio 
amžiaus. Siuvo paklodes, kurias tiesė 
lovosna ant šiaudais prikimštų čiuži-
nių. O vyrai iš tokios drobės siuvosi 
viršutinius marškinius ir nešiojo net 
po šventiniu kostiumu. Jų namudi-
nei kilmei pridengti po kaklu dėdavo 
„manišką“ ir prisegdavo rankogalius. 
Ir tik nusivilkus švarką matydavai, kad 
drobiniai marškiniai, ne pirktiniai, ne „kramski“, o namudiniai, kaimiečio, t. y. 
mažiau prestižiški, sakytumėm šiandien. 

 Taip pat audė dekoratyvinius audinius, dvispalves lovatieses, rankšluoščius, 
staltieses. Lovatieses dvejomis nytimis. Tai rinktinių raštų iš skirtingų dvispalvių 
siūlų audinys su būdingais geometriniais ornamentais  baltas – tamsiai rudas, 
raudonas – tamsiai raudonas. Tam naudojo savo darbo skirtingų spalvų siūlus. 

 Gyvenant Kla¤pėdos krašte (Bãičių kaime) 1952 m. vasario 3–17 d. dalyvavo 
Klaipėdos rajono meno kūrinių parodoje su savo austa lovatiese. (Eksponatas Nr. 6.) 
Buvo ten pastebėta ir apdovanota pagyrimo raštu. Tais pačiais metais balandžio 
mėnesį dvi lovatiesės buvo išstatytos Klaipėdos srities liaudies kūrybos parodoje, 
po to buvo išvežtos į LŪPP parodą Maskvoje. Ten parduotos ir už jas atsiųsti 
pinigai.  audinius atkreipė dėmesį, pastebėjo ir ją pakvietė dirbti į Klaipėdos 
dailės kombinatą. Bet tėtės ir mamos supratimu, gyvenimas mieste buvo sunkesnis 
nei kaime, todėl šio kvietimo atsisakė ir pasiliko gyventi valstietišką gyvenimą 
Baičių kaime, gyventi ūkiškai, kaip sakydavo tėtis. O išsikėlus į Pakaµnės kaimą 
lengva taip pat nebuvo, todėl sunkiai verčiantis audinius keitė į duoną pas mūsų 
kaimynus vokiečius. Deja, iš gausaus mamos audinių palikimo iki šių dienų išliko 
tik viena lovatiesė ir staltiesė, paskutiniais gyvenimo metais austi grindų takai 
ir pagrindiniai mamos audėjos darbo įrankiai  kalvaratas, audimo staklės (rėmai, 
skriemuliai, nėra tik skieto), lininių audinių lyginimo įrankiai ir vytukas.

Paaiškinimai
Šerėnų namams būdingas švelnus ir ramus kalbos tonas, gražūs žodžiai, 
todėl kasdieniniame žodyne randame tokius žodžius. Čia tik keletas jų  
Tatukas – tėtis. Vadino „teveliu“, „tatuku“ ir niekada kietai – tėvas.
Saniūte, sanela – senelė.
Mačekela – pamotė. Net taip vadino savo pamot , kuri atėjo į Varaučiškes 
po mamos Uršulės Šerėnaitės mirties 1920 m. spalio 19 d.
„Kramski“ – „fabrikinės“ gamybos buities ir aprangos daiktai.
„Maniška“ – „kalnieriukas“ su gabalu medžiagos, uždengiančiu krūtin .

Lovatiesė  Iš gausybės mamos išaustų lovatiesių išliko viena. Tai tamsiai 
raudono kolorito 150  200 cm dydžio audeklas, kruopščiai susiūtas iš dviejų 
75 cm pločio ir 200 cm ilgio palų. Galai ir kraštai užbaigti tradiciškai – atsiūlėti 
paprasta siūle. Pagrindinis kompozicinis motyvas du 160  160 mm dydžio sti-
lizuoti geometriniai augalinio rašto ornamentai, išdėstyti horizontaliomis eilėmis, 

Antano erėno sodyboje išaustų audeklų raštas
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pakaitomis užpildantys visą audinio plotą. Raudono-vyšninio atspalvio nyčių ir 
juodos spalvos ataudų. Ataudai vilnoniai, dažyti juodai. Lovatiesės galai be kom-
pozicinės pabaigos. Ji susiūta iš ruloninio audeklo, todėl ir lovatiesė pradedama 
ir užbaigiama vertikaliu ornamento padalinimu pusiau. Horizontalūs lovatiesės 
kraštai užbaigti šachmatiškai išdėstytais 5  5 mm dydžio langeliais. Namuose to 
paties piešinio ir kontrastingo derinio buvo dar viena lovatiesė – baltų nyčių ir 
tamsiai rudų ataudų. Ja užklodavo iki 70-ųjų metų didžiajame kambaryje stovinčią 
prie durų lovą. Kartą svečiuojantis mačekelai (Taklei), ji, lygindama drabužius, 
paliko ant lovatiesės elektrinį lygintuvą. Kiaurai išdegė skylė ir daugiau ja lovos 
neklojo. Taip šis mamos rankų darbo kūrinys pranyko. Neliko. Kaip ir pasoginės 
skrynios, kurioje ji laikė savo audinius. 

Šerėnų verslas. Restoranas Saldutišky
Restoranas Saldutišky buva intaisytas akalio nami. Lauke virš durų kabėjo iš 

skardos dažais išrašyta iškaba „Restoranas“, o žemiau mažesnėm raidėm užrašyta „Antanas 
erėnas“. Visus baldus  stalus, kėdes, bufetą – tėvelis pats padarė savo dirbtuvėj. Buvo 

pastatyti 5 stalai po  taburetes, kur vienu metu galėjo susėsti restorane 20 žmonių. 
Atidarydavo ryte kaip ir visas parduotuves, 9 valandą ryto ir buvo atidarytas iki 19 va-
landos vakaro. Užsidarydavo irgi vienu laiku su parduotuvėm. Labai žiūrėdava tvarkos, 
nes tikrino policija. Vakare, uždarius restoraną, mama plaudavo grindis, valydavo stalus, 
suplaudavo indus ir pasiruošdavo kitai dienai. Taip pat reikėjo dalį šaligatvio priešais 
restoraną anksti ryte ir kiekvieną dieną nušluot. Mes tai darėm pasikeisdami  Advertas, 
Romusis, Gienia. Vakare to daryti nebuvo galima, kad nesutrukdyt miestelio gatvėm 
išėjusių pasivaikščiot Saldutiškio ponių. aligatvis, prasidėj s nuo aikštės, t sėsi iki pat 
geležinkelio stoties.

Restorane valgyt buvo siūloma  duona su labai skania rūkyta dešra, sriuba, at-
sigerti – limonadas, alus, o jau vėliau buvo galima užsisakyti ir karštą valgį  kotletus, 
grynos keptos mėsos kepsnį. Pas mus ateidavo valgyt ir valdžios nusamdyti darbininkai, 
kurie brukavojo akmenim gatv , bet daugiausia žmonių sueidavo sekmadieniais, pasibaigus 
bažnyčioj Mišioms. O per Atsimainymo atlaidus, rugpjūčio  d., restoranas pilnut pilnas 
žmonių būdavo. Tada jie gerdavo alų, limonadą. Skanus buvo limonadas. Jį veždavosi 
net iš Utenos. Atsimenu tik tiek, kad tatukas sakydavą  „Uždarbis už gėrimus išeina tik 
už butelius.“ Degtinės buteliuose buvo dvi rūšys  brangesnė – „Skaidrioji“ ir „Prasto-
ji“ – pigesnė. Gerdavo degtin  iš nedidelių apvalių čerkelių be kojyčių, o alų iš didelių 
stiklinių. Alų pirkdavo nedideliuose buteliuose. Užsakydavo prie bufeto, užsimokėdavo ir 
ten pat iš butelių pilstė į stiklines. O jau įpiltą patys klientai nusinešdavo prie stalo. 
Prekybai degtine būtinai reikėjo išsipirkti valstybinį leidimą, kuris buvo labai brangus, 
bet vis tiek apsimokėjo. (Teta Gienia, Vilnius, 2006 m.)

„Apyvarta buvo gera. Išeidavo apie tūkstantį litų per mėnesį, be lankytajų buvo pakan-
kamai. Tadu mes ir atsigavam. Gaila, kad šitai trumpai buvo, bo ažiajo karas. A sudegė 
rastaranas pačioj karo pradžioj. Spėjama, kad pats namo šeimininkas susdegino, bijodamas 
žmonių keršto už prisidėjimą prie žmonių trėmimų. Ugny sudege visakas  iššaudė degtinė. 
Ir ne tik pats namo savininkas sudegė, bet ir katė su kačiukais – nieko neišliko.



734

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Kiek gali būt šituose spėjimuose tiesos – šiandien jau nepasakysi.“ (A. a. mama, 
1994 m. liepos mėn., Varaučiškės).

Kartą 70-aisiais metais Saldutiškyje belaukiant autobuso mama parodė aukštus 
juostinius betono pamatus ir pasakė  

„ ia buvo mūsų restoranas, kol jis nesudegė. Gal tie pamatai dar ir šiandien stovi liudi-
jantys prieškario miestelio gyvenimo šurmulį, o gal ant sav s laiko naują ir šiuolaikišką 
namą “

Epizodas iš restorano gyvenimo

„Jau rusams ažiajus rastaranan ateidava toks Tamašauskas. Anas vietinis, iš Saldu-
tiškia. Būdava vyrai tik išgeria, nu tadu anys ir pradeda palitikuot. itia rozų ir klausia 
kalbėdami tarpsavy vienas kitą  „Ja, kas gi, tas kamunizmas bus “ Nu, ja, Tamašauskas 
ir saka rodydamas in ubagų ainuntį namo palungi kitoj gatves pusaj, ti, buva tokis  
„Matai, dabar tai vienas ubagas aina ja, kai bus tas kamunizmas, tadu šimtas takių 
ubagų ais.“ In rytojaus daugiau šitą Tamašauską niekas ir nemate – išvežia žmogų tam 
pirmam vežimi Sibiran, iš katro mūs kraštan mažai kas ir sugrįža.“ (Pasakojo mama 
apie 1990 m., Varaučiškės.)

Žinios apie Varaučiškių Šerėnus glaustai
Jau prieš 200 metų Šerėnai gyveno ne tik Varaučiškių, bet ir aplinkiniuose 

kaimuose  Šíškiniuose, Mìdinose. Matyt, jų būta daug, nes abu vienkiemiai net 
vadinami Šerėnų. (Šiandien tai Jovaraučiškių ir Medinų kaimai.) Šį įdomų faktą 
randame 1865–1867 m. Rusijos imperijos Vilniaus gubernijos kariniame-topografi-
niame žemėlapyje, kur net dviejose vietose įrašyta  Z. Šarany. Nepanašu, kad to 
meto rusų caro karininkai patys sugalvojo taip įvardinti tas gyvenamas vietas, o 
tam turėjo būti rimtas pagrindas.

 1920 m. Lietuvos–Lenkijos demarkacine linija pusiau padalinus Linkmenis 
valsčiaus centru tapo nedidelis parapinis kaimas Saldutiškis. Nuo tada šioje ma-
žoje gyvenvietėje, istorijos aplinkybių dėka tapusia valsčium, susitelkė ūkinė ir 
komercinė, švietėjiška ir kultūrinė veikla. Prasidėjo aktyvus ir įvairiapusis gyve-
nimas  veikė Žemės ūkio mokykla (apie 1920 pabaigą išsikėlė į Uteną), malūnas, 
veikė eksportuojamų gyvulių supirkimo punktas, prie kurio paromis eilėje laukė 
ūkininkai, norėj  priduot savo bekonus. Didel  teigiamą reikšm  turėjo siaurojo 
geležinkelio linija, jungianti Saldutiškį su apskrities centru Utena. Veikė aktyvi 
Šaulių organizacijos kuopa.

 Tai darbštūs, iniciatyvūs ir veiklūs žmonės, ieškantys naujų veiklos ir 
pragyvenimo šaltinių. 1921–1923 m. Antanas Šerėnas su broliu Stanislovu Šerė-
nu nuomojo Ginučių malūną, o 1940 m. Antanas Šerėnas Saldutiškyje atsidarė 
restoraną, kuriame labai sėkmingai vertėsi. Pastat s sodyboje vėjo malūną, tačiau 
negav s medžiaginio palaikymo, Saldutiškyje A. Šerėno sūnus 16-metis Kazimieras 
atidarė šaltkalvio dirbtuv .

 Ne tik Kajetonas Šerėnas buvo dailidė, garsus rogių ir vežimų meistras, bet 
ir jo sūnus Antanas perėmė šį amatą. Jis pats statė rąstinius pastatus, meistravo 
baldus. Turėjo varstotą, tekinimo stakles, ragalunkstį ir gerus, reikalingus, užsieni-
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nius medžio apdirbimo įrankius. Apie tai buvo žinoma visoje apylinkėje. Antanas 
Šerėnas pastatė kalv  ir tapo labai reikalingu visai apylinkei žmogumi – kalviu.

 Ūkis natūralus. Jame buvo auginami rugiai duonai, linai drobėm aust, avižos 
arkliam šert, bulvės valgyt ir kiaulėm penėt. Laukai gerai įdirbti, taikyta sėjomaina. 
Žemės darbams naudota nauja ir pažangi įranga ir priemonės. Mineralinės trąšos  
zuperis, salietra buvo brangi, todėl jų pirkdavo tik minimumą, o stengėsi apsieit 
su gyvulių tvarte per žiemą pristovėtu mėšlu, nes gyvulių laikė daug. 

Kajetono žmona Karolina Murmulytė-Šerėnienė, fitoterapeutė – garsiausia 
visoje apylinkėje liaudies gydytoja ir gimdyvių pribuvėja (priėmė apie 100 nau-
jagimių visoje apylinkėje),

Šerėnai iš prigimties muzikalūs  apdovanoti gera muzikine klausa ir balsais. 
Bažnyčios chore giedojo Uršulė Šerėnaitė-Šerėnienė (mano senelė) ir Karolina 
Murmulytė-Šerėnienė (mano prosenelė (vedantieji balsai – sopranai). Kajetonas Še-
rėnas smuikavo, jo anūkas Romualdas grojo armonika, o Kazimieras pats pasidarė 
smuiką, kuriuo griežė vestuvėse, vakarėliuose Saldutiškyje ir apylinkėse. 1944 m. 
emigravus į JAV, Čikagoje Romualdo Šerėno sūnus dainavo ir pats skambino gitara.

 Šerėnai buvo to meto pažangūs, tautiškai nusiteik  ir gerbiami apylinkėje 
kaimo žmonės. Patriotizmo ir lietuvybės dvasia gyven  tėvai taip išauklėjo ir 
savo vaikus. Raštingi, prenumeravo žurnalus „Trimitas“, „Ūkininko patarėjas“, 
turėjo radiją „su kristaliuku“, per kurį sužinodavo pasaulio naujienas. Konstancija 
Šerėnaitė (mano mama) buvo Šaulių sąjungos narė ir priklausė Saldutiškio kuopai. 

Nepripažindami rusų atneštos tvarkos ir nenorėdami gyventi su sovietais, 
1944 m. liepą pasitraukė į užsienį visi trys A. Šerėno sūnūs  Kazimieras, Romu-
aldas ir Edvardas.

Šiandien Varaučiškių Šerėnų liniją t sia Domantas Šerėnas. Norisi tikėti, 
kad ši garbinga giminė neištirps ir neišsisklaidys sviete tarp kitų ir bus verta 
savo protėvių.

Karolina Murmulytė-Šerėnienė
(1860 01 21(25)–1953 04 28)

Vinco Murmulio dukra gimė Varaučiškių kaime. Pakrikštyta 1860 m. vasario 
13 d. Linkmenų Švč. Trejybės bažnyčioje. Ištekėjo 18 metų Varaučiškėse 1879 m. 
birželio 24 d. už 32 metų Kajetono Šerėno, gyvenusio kaimynystėje šitam pačiam 
Varaučiškių kaime. 

Nedidelė ūgiu, dikta moteris. ,,Iki pat mirties turėjo visus dantis ir matė akim, galėjo 
skaityt. Gera šeimininkė, visos apylinkės kaimo daktaras, žolelių žinovė, „babskų ligų“ 
daktaras ir naujagimių priėmėja. ra priėmusi apie šimtą naujagimių. 21 vaiką pagimdė 
Palikšienės Taklios mama iš Medinų k., o pati Karolina pagimdė 1  vaikų. Iš jų liko tik 
du broliai  Antanas ir Stanislovas. O kad neužmiršt pagimdytų vaikų – raišiojo mazge-
lius, be būt užmiršus. Po mirties rado virvutį su mazgeliais po pagalve, iš kurių galima 
spr sti apie priimtų vaikų skaičių. Moterims, katros vaikų neturėdava – suieškodava, ja 
abuortų nedarydava. Makėją ažužadėt „rožį“. 

„Kas susirgą kur – tuoj žiūrėk, ir vežas Kajetanienį.“ (Pasakojo mama.) 



736

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Susirg  ir dideli, ir suaug  atvažiuodavo ir namo. Karolina virdavo gydo-
muosius nuovirus, darė tepalus trynimui, kad žmogų pagydyt.
„Pati rinkdavo apylinkės pievose vaistingas žoleles. Pagalbai vesdavosi ir vaikus. Už tai 
jiems mokėdavo po 5 centus. Surinktas iki 12 valandos žoleles surišdavo šluotelėsna ir 
sukabindavo kamaros pirkaitėje. Ten jas laikė sudžiovintas ir sukabintas palubėj. Turėjo 
jom laikyti dar pintą kuparą. Ineini kamaron, o kvepia tos žolelės.“ (Pasakojo Danutė 
Šerėnaitė-Rulienė.) 

Karolina gerai pažino gamtą, suprato ryšį tarp gamtos ir žmogaus, jų reikš-
m  ūkyje. Ūkio darbuose buvo kaip ir „galva“, į kurią įsiklausydavo ne tik jos 
vyras Kajetonas, bet ir aplinkinių pirkių moterys. 

„Būdava klausia Kajetonas  „Kų gi šiundia darysma  Ja ana pažiūri in dungų ir saką  
„ iundia žirnių diena.“ Ir sėja abudiai. Ažudera žirniai. Ana žinoja kadu ir kų raikia 
daryt, todia aplinkinias bobas sakydavą  „Ut, Kajatanienią žirnius sėja – tai ir mum raikia 
skubėt.” Pagal jų anas derinas. Ana in dungaus pažindava  kadu bulbas sadint, linus 
sėt, žalalas pažinoja. Turėjo gražų balsą ir giedojo bažnyčios chore. „Karalina, saniūte, 
bažnyčiaj gedot buva pirmoji. Pamaldi. Kalbėdavo poterius, kad tik nereikėtų in patala 
gulėt, ale iškart numirtų.“ (Pasakojo mama.) 

Saniūtė nugyveno net 93 metus ir palaidota Linkmenyse ant „Margavonių 
kapų“.

Antano erėno sodyba  šuliniai. Rimanto Lisausko pieš.
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Varniškės kaimas 
Rimantas Lisauskas

Trijų sodybų padrikos struktūros kaimas išsidėst s ant 
aukšto šiaurinio Pakalo ežero kranto. (Šio kaimo nereikėtų 
maišyti su etnografiniu Vãrniškių viensėdžiu esančiu Taurågno 
ežero pietrytinėje pakrantėje) Påkalo ežero kranto reljefas 
raiškus ir kontrastingas, – nuo rytinės pusės pridengtas dviejų 148 ir 165 metrų 
aukščio kalvų. Ir beveik priešais šias Vãrniškių kalvas yra giliausia Pakalo ežero 
vieta siekianti 20,5 metrų ir taip pat 6,0 metrų gylio sekluma vadinama ,,Sėklius“. 
Varniškių kaimo sodybos toliau statomos pagal ežero krantą vakarų pusėn. Jos 
pastatytos gerai išnaudojant reljefo savybes ir skleidžiasi tarp kalvų prisideng-
damos nuo atšiaurių rytinų vėjų, tai lygioje vietoje už didelių medžių, todėl jų 
kiemai išt sti ir netaisyklingi. Pastatai mediniai, tradiciniai, sukirsti į spynas ir, 
matmenimis neišskiriantys iš šiam kraštui būdingų pastatų tipų  dviejų galų pirkia, 
kluonas, tvartas, svirnas ir pirtis. Jie ir grupuojami tradiciškai  arčiau prie pirkios 
svirnas, toliau tvartas ir daržinė, kluonas su didele kluonaviete. Ir užbaigia sodybą 
atokiausiai nuo visų pastatų stovinti pirtis. Pastatų stogai pusvalmės konstrukcijos, 
šiaudiniai, laikui einant perdengti plėštinėm skiedom.

Varniškės kaimas nėra senas ir jo atsiradimo pradžia nėra žinoma, bet jis 
jau pažymėtas 1865 metų Vilniaus Liustracijos komisijos atliktame žemės sklypų 
plane ir įvardintas pagal to laiko formuluot  – užkampiu. ( астенок арни ки) 
Nežinant vietovės istorijos sunku paaiškinti kaimo vardo kilm . Juo labiau, kad 

Varniškių kaimo planas. 
Braižė architektas  
R. Lisauskas
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jis neretas šiame regione. Kaimas labai mažas, bet 1923 metų 
atlikto gyventojų surašyme Varniškės turi tris sodybas su 
net 19 gyventojų.

Liudo Tijūnėlio sodyba. Jis gimė 1868 metais. Liu-
das vedė Grasiliją Navickait  iš Ginučių. O kai Liudą pa-
ėmė kariaut už rusų carą Didžiajam kare, namuose likusi 
Grasilija ne tik dirbo ūkio darbus, bet ir 1919 metais pasikvietusi statybininkus 
ėmėsi sodybos pastatų. Taip atsirado dviejų galų pirkia, tvartas, svirnas, kluonas, 
daržinė ir pirtis. Žemės turėjo 13 ha. Iš Liudo Tijūnėlio prieš II-ąjį karą apie 
1938–1939 metus Antanas Šerėnas iš Varaučiškių kaimo nupirko 5 hektarus žemės, 
taip vadinamas, ,,kaliuonijas“ ir dalį salos. Bendrai Tijūnėliai gražiai bendravo 
su Šerėnais iš Varaučiškių  „Kartu Pakali bradiniu brisdavo, buvo bičiuoliais (kartu 
prižiūrėjo turėtas bičių kalades) dažnai suveidavo.“

Liudas su Grasilija sugyveno du sūnus Joną ir Vincą. Vincas po nelaimingo 
atsitikimo mirė ir taip liko vienas Jonas. Jį irgi paėmė už rusų carą kariaut į 
Didįjį karą. Ten pateko į prancūzų nelaisv , bet iš jos pabėgo. Namo parsirado 
leisgyvis ir labai išsek s. Ilgai gulėjo prižiūrimas brolio ir motinos kol vėl tvirtai 
atsistojo ant kojų. 1921 metais vedė Veroniką Ryliškyt  iš Tauragnų valsčiaus 
Ryliškių kaimo ir su ja sugyveno aštuonis vaikus  Ona (1922–2007), Veronika 
(g. 1926), Pranas (1929–2001), Genė (g. 1930), Eugenija (g. 1932), Elena (g. 1934), 
Antanas (1936–1936), Romas (g. 1939). 

1940 metais užėjus rusams prasidėjo ir jų ,,nauja tvarka“ su turto nusa-
vinimu. Pasiekė ši bėda ir Varniškes. Atėjo ir atėmė arklį su padargais, savo 
reikmėm nugriovė kluoną ir svirną, palikdami ūkį ir be svarbiausių pastatų ir 
be inventoriaus. Pergyveno Jonas. Apimtas širdgėlos ryte nuėjo ant kalno ir taip 

Liudo Tijūnėlio  
sodyba, 195  m.  
Nuotr. iš Romo  
Tijūnėlio asm.  
archyvo
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visą dieną ten prasėdėj s tik vėlai vakare parėjo namo. Parėjo ir atgulė, o kitą 
dieną iš širdgėlos numirė.

Romas Tijūnėlis gimė 1939 02 21 baig s Linkmenų vidurin  mokyklą iš šitų 
namų išvažiavo į Klaipėdos jūreivystės mokyklą. Ją baigė įgij s inžinieriaus – 
mechaniko specialyb  ir visą gyvenimą plaukiojo žvejybiniais laivais po pasaulio 
jūras. Apie tai ir apie Lietuvos jūreivyst  parašė tris knygas. 

Sodybai papuošti prie pirkios dideliame alyvų krūme stovėjo maždaug trijų 
metrų aukščio masyvaus aliejiniais dažais dažyto medžio kryžius. Stiebas lygus, 
padalintas į dvi dalis, santūriai dekoruotas. Jo grožį sudarė kryžmės galai užbaigti 

Liudo Tijūnėlio  
sodyba. 1959 m. 
(nuotr. viršuje) ir  
1970 m. Nuotraukos 
iš Romo Tijūnėlio 
asmeninio archyvo
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charakteringu šiam kraštui apvalaus 
trilapio motyvu. Ir neįprastai atrodantys 
ant kryžmės prikalti iš medžio išpjauti 
įrankių siluetai  replių, plaktukų, kopė-
čių. Tiesa, Nukryžiuotojo skulptūrėlė 
lieto metalo. Šis kryžius buvo vienas iš tų nedaugelio sodybose pastatytų mažosios 
architektūros paminklų visoje Linkmenų apylinkėje. 

Antra taip pat Tijūnėlių sodyba. Joje gyveno Veronika Tijūnėlytė aplinkinių 
vadinta ,,Varusiūte“. Kadangi vyrų namuose nebuvo, o ji viena nepajėgė apžiūrėti 
sodybos tai gražūs ir dideli pastatai pamažu akyse nyko. Taip likusi be stogo 
sukirsta iš storų sienojų stovėjo pirtis kol visai supuvo. Ji pati netvarkė, bet ir 
kitiems pirties nepardavė.

Ir trečia naujausia sodyba Antano Kuorsos. Ji atsirado kunigui Juozui Breivai 
užsiėmus bažnyčios statyba Kirdeikių kaime. Tam prireikė tinkamo ir nemažo 
žemės sklypo. Taip buvo panaudota Antano Kuorsos žemė ir 1926–1927 metais 
ant jos pastatyta Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia jam mainais atlyginant žeme Var-
niškės kaime. Taip atsirado ši trečia sodyba. Joje be suaugusiųjų gyveno dar du 
sūnūs. Kadangi Kuorsos istoriškai nebuvo susij  su šita žeme tai jų aplinkiniai 
savais nelaikė, o paprasčiausiai vadino ,,atėjūnais“.

Pakalo ežeras. Priekyje matyti pieva, vadinta 
,,Kumša“, toliau sala ir horizonte Sidariškių 
dvaro kluonas (nugriautas apie 1980 m.).  
1970 m., R. Lisausko nuotr.
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Ūniškių kaimas
Unė Lašinskaitė

 rytus nuo Saldutiškio 2,5 km buv s Ūniškių kaimas. 
Apsuptas pievų, miškų, kiek tolėliau Švento ir Žiezdrelio ežerai. 
Kuktiškių dvaro inventoriuje minimas 1731 m. kaip užsienis. 
1865 m. čia įsikūrė Kazimiero Lašinsko (gim. 1840–1931) šei-
ma. Iki 1903 m. buvo dvejos Ūniškės. Antrosiose Ūniškėse 
išlik  iki šių dienų kelios sodybos – tai ir viskas, kas liko iš 
5 ūkių, kuriose 1923 m. gyveno 32 gyventojai. 

Iš tolo matosi Antano Lašinsko sodyba, didelis klevas 
menantis čia gyvenusius, rymantis namas aukštais skliautais, 
veranda dekoruota mažais langeliais. Mažai dabar tokių bepa-
matysi. Namas skleidžia nenusakomą žavesį, nuostabų jausmą 
ir didelį norą saugoti ir puoselėti jį ateinančioms kartoms. 

Antano Lašinsko šeima
Kazimiero sūnus Antanas Lašinskas (gim. 1885–1969) gyveno ir kūrė šiame 

kaime. Jo gyvenimas sudėtingas ir margas. 1908 m. buvo paimtas kariaut už rusų 
carą. Kadangi buvo aukšto ūgio, pasiųstas į Semionovo pulką (įkurtas 1691 m. 
Rusijos imperatoriaus Petro I, kovos žaidimams, vėliau išaug s į garbės sargybos 

Autentiška veranda išlikusi iki šių dienų. 
201  m. restauruota G. Baltrukaičio

Prosenelio Kazimiero Lašinsko pasas, 
išduotas 19 0 m. (nuotraukos kairėje)

Kazimiero Lašinsko 
paso nuotrauka. 
19 0 m.
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pulką). Šauktiniai turėjo būti ne žemesni nei 1,90 m ūgio, mėlynom akim, brunetai... 
Visi šio pulko kariai turėjo išlaikyti karybos egzaminus (tai liudija diplomai). Nuo 
1925 m. pulko kariai buvo siunčiami kaip garbės kuopa lydėti aukštų vadovų.

Grįž s iš karo prievolės, po Pirmojo pasaulinio karo kūrėsi taikiam gyve-
nimui. Vedė Barborą Vaišnorait  (gim. 1906–1949 m.) iš Sėlos kaimo, Tauragnų 
vls., Teofilio Tilvyčio giminait . Su ja Antanas sulaukė 4 vaikų, dukrų Genovaitės 
ir Stefanijos, sūnų Juozo ir Antano. Duktė Stefanija, taip ir nesukūrusi šeimos, 
iki gyvenimo pabaigos gyveno Ūniškėse. 

Vyriausiasis sūnus Antanas sulaukė sūnaus K stučio ir 4 vaikaičių.
Duktė Genovaitė – sūnaus Gintauto 

ir 2 vaikaičių. Sūnus Juozas turi 2 dukras  
Žibut  ir Laimut , vieną vaikaitį. 

Lenkams okupavus Li¹kmenis, 
1921 m. lapkričio 20 d. Antanas Lašinskas 
buvo paskirtas viršaičio pavaduotoju, vėliau 
kasininku. 1926 m. paskirtas valsčiaus vir-
šaičiu ir jam perduotas 1 ha žemės sklypas 
su trobesiais  medinis namas 24,4 m ilgio, 
9,6 m pločio ir 2,5 m aukščio, dengtas gon-
tais, vidutinės būklės, įkainotas 1 500 litų; 
plytų mūro kalvė 6 m ilgio, 5,3 m pločio, 
2,4 m aukščio, dengtą gontais, geros bū-
klės, įkainota 250 litų; plytinė pirtis 10 m 
ilgio, 8,4 m pločio, 2,0 m aukščio, įkainota 
350 litų. Savivaldybė 1925 m. pradėjo tai-
syti kelius ir tiltus. 1926 m. pataisyti visi 
mediniai tiltai, pastatyta 19 betoninių vamz-
džių ir 23 mediniai tiltai. 1926 m. įsteigta 
žyginių arklių stotis. 1928 m. rugpjūčio 
31 d. vietoj viršaičio A. Lašinsko viršaičiu 
paskirtas Vincas Šustikas.

Antanas Lašinskas 
19 5 m. 

Diplomas, išduotas Antanui Lašinskui. 
Asmeninio albumo nuotr.
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Pradinė mokykla
Dainius Guobis, Romualdas inkūnas

Daraktorinė mokykla

Lietuvoje spaudos draudimo laikotarpiu (1863–1904) samdomas kaimo moky-
tojas buvo vadinamas daraktoriumi, mokykla – daraktorine. Dažniausiai daraktoriai 
neturėjo pedagoginio išsilavinimo. Mokė skaityti lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai 
iš maldaknygių, rašyti grifeliu.

Mokykla veikė su pertraukomis. Paprastai vienoje vietoje veikdavo tiek 
savaičių, kiek iš to kaimo mokėsi vaikų. Sąlygas lėmė klasės – valstiečio tro-
bos – dydis ir įprasti šeimos darbai. Remiantis senesniųjų apylinkės gyventojų 
pasakojimais, pirmoji daraktorinė mokykla buvo Antålamėstės kaime, Antano 
Klimašausko namuose, tolimesnėje pastato dalyje, kamaroje.

Mokyklos įsteigimo data nežinoma, bet greičiausiai mokykla buvo įsteigta dar 
prieš rusų ir japonų karą, kai dar buvo draudžiama spauda ir raštas lotyniškais 
rašmenimis (lietuviškos spaudos draudimas panaikintas 1904 m. gegužės 7 d.).

Mokykla veikusi bemaž dvi žiemas. Pirmoji mokytoja buvusi A. Gry-
bauskaitė iš Inturkės (dabar – Mol¸tų r.). Kažkas pranešė Li¹kmenų valsčiaus 
uriadnikui apie veikiančią mokyklą. 1903 m. Antalamėstėje gyveno 199 gyvento-
jai. Uriadnikui atvykus į kaimą, mokytoja gerų žmonių buvo perspėta ir laiku 
paslėpė knygas, išmetė iš kamaros suolus, o vaikai spėjo išsibėgioti. Antanas 
Klimašauskas dav s uriadnikui kyšį – maišą avižų (kelionė arkliu į vieną pus  
maždaug 10 kilometrų).

Pasakojimai apie tą patį faktą skirtingi. „Utenõs krašto enciklopedijoje“ (Vilnius, 
2001, p. 363) rašoma, kad daraktorinė mokykla veikė 1902–1904 metais, įskundus 
valdžiai, persikėlė į Trinkūnÿ kaimą, o p. 365 rašoma, kad Antalamėstės pradinė 
mokykla įkurta apie 1903 metus toj pačioj troboj, o mokytoja dirbo A. Grybauskai-
tė. Mokykla perkelta į Trinkūnų kaimą pas Antaną Trinkūną, o 1920 m. lenkams 
okupavus šį kraštą, atkelta į Saldutiškį. Mokytoją J. Janonį lenkai nuteisė 15 metų 
kalėti, tačiau pasikeitus kaliniais, jis grįžo 
ir dirbo Saldutiškyje.  Perspausdinta iš knygos „Saldutiškio mokykla“, 

Utena, 2006.

Pirmoji daraktorinė 
mokykla buvo  
Antalamėstės kaime, 
Antano Klimašausko 
namuose, tolimesnėje  
pastato dalyje,  
kamaroje



744

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Kyla neaiškumų, ar Trinkūnų kaimas buvo okupuotas lenkų, ar J. Janonis 
grįžo į Saldutiškį, jeigu iki 1941 m. rugpjūčio 15 d., kai jis buvo paskirtas į 
Sudeikiùs, dirbo Smilgiuose ir Krinčinè.

Apie daraktor  A. Grybauskait  kalbama Labanoro mokyklos istorijoje, o 
pagal P. Pauliukevičiaus „Strūnaičio kryžkeles“ (Firidas, 2002, p. 50), „1916 m. 
įsteigta valdiška lietuviška mokykla. Paskirta mokytoja Karklytė iš Vaišk nų k., o vėliau – 
Grybauskaitė. Mokykla buvo J. ičelio troboje“.

Toliau istorijoje teigiama: 

„Daunys Antanas, Karolio, gim s 1905 m., mir s 1988 m., Antalamiestės pradžios 
mokykloje baigė  pradžios mokyklos skyrius. Jo mokytoju buvo Ramanauskas, kuris po 
II pasaulinio karo dirbo Saldutiškio progimnazijoje ir dėstė rusų kalbą... Buvo apsišviet s 
žmogus, neblogai mokėjo lenkų, rusų ir vokiečių kalbas.“

Tai galėjo būti prieš pat Pirmąjį pasaulinį karą (1914 08 01 prasidėjo karas, 
1915 10 02 – užimtas Vilnius, 1915 08 31 – užimtas Kaunas).

Turime gerbti garbingo žmogaus – A. Daunio atsiminimus, perduotus sū-
nui – KTU garbės profesoriui Mykolui Dauniui.

Iš Antalamėstės daraktorinė mokykla persikėlusi į Trinkūnų kaimą pas 
Antaną Trinkūną. Tai Kazio (Kazimiero) Trinkūno vaikaitis. Jo broliai Kostas 
(geležinkelietis), Vladas („amerikonas“) ir sesuo Elena. Antanas Trinkūnas mirė 
būdamas 83 metų, 1978 m., palaidotas Saldutiškio kapinėse. Vladas (1890–1969) 
palaidotas šeimos kape.

Antaną Trinkūną ir daraktorių Antaną Ramanauską rėmė ne tik mokinių 
tėvai, bet ir Labanóro parapija.

Mokykla negalėjo persikelti į jokį klebonijos namelį 1917 m., nes prie Laba-
noro, Kùktiškių, Taurågnų, Kirde¤kių ir Linkmenų bažnyčių tokių namelių nebuvo.

1921 m. rugsėjo 17 d. pradėjo veikti Salgùdiškio pradžios mokykla, kuri tuoj 
buvo pertvarkyta į pradin .  ją dirbti atvyko „niekur neareštuotas“ mokytojas, 
o vėliau vedėjas Jonas Janonis iš Linkmenų. Ten jis dirbo mokyklos mokytoju ir 
vargonininku Linkmenų bažnyčioje (parapijoje) 1919–1921 m.

Kartu su mokytoju iš Linkmenų – iš Trinkūnų daraktorinės mokyklos į 
IV skyrių atėjo trylikamečiai Antanas Pelėda iš Paąžuõlių ir Antanas Rukšėnas 
iš Antalamėstės kaimų.

Mokykla įsikūrė dabartinės ambulatorijos name. 

Jonas Janonis – pirmasis Salgudiškio  
mokytojas, mokyklos vedėjas
Gimė 1892 m. sausio 12 d. Kil s iš Bùiviškių (Biržų–Påsvalio apskr. 

Salõčių vls.) – mokytojas, vargonininkas.
1919 m. įsteigė Taurågnuose kooperatyvą. Nuo 1919 iki 1921 m. birželio mėn. 

buvo Linkmenų vargonininku ir mokytoju. Bažnyčios klebonas – kunigas Juozas 
Breiva (1919–1925). 1920 m. J. Janonis Linkmenyse organizavo šaulius – partizanus, 
drauge dalyvavo kovose su lenkais. Nepriklausomoje Lietuvoje – Salgùdiškyje 
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1921 m. įsteigė pradžios mokyklą. Buvo pirmasis mokytojas. 
1924 m. nuėj s į Linkmenų atlaidus, lenkų buvo areštuotas, 
apkaltintas agitacija prieš lenkus 1920 m. ir nuteistas 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Iškalėj s pusantrų metų Švenčioniÿ 
ir Vílniaus Lùkiškių kalėjimuose, buvo paleistas keičiantis 
politiniais kaliniais.

1927 m. baigė Lietuvos katalikų mokytojų sąjungos 
Ukmergºs 2 metų mokytojų kursus. Vėliau mokytojavo Smiµ-
giuose, Krinčine.

Nuo 1941 m. rugpjūčio 15 d. paskirtas Sude¤kių pra-
džios mokyklos vedėju. Žmona Zuzana – mokyklos mokytoja.

Artėjant frontui iš Rytų, J. Janonis pasitraukė į Vo-
kietiją. Vokietijoje mokytojavo įvairiose vietovėse veikusiose 
lietuviškose mokyklose. Vasario 16-osios gimnazijoje Diepholze 
buvo muzikos mokytoju.

Nuo 1919 m. bendradarbiavo spaudoje  yra raš s „Vienybėje“, „Garnyje“, 
„Lietuvos mokykloje“, „Biržų žiniose“, „Drauge“. Jo vaidinimas vaikams „Mūsų 
senelių mokykla“ Lietuvaičių seselių instituto konkurse laimėjo III premiją.

J. Janonis mirė 1966 m. sausio 20 d.
kurta 1921 m. mokykla oficialiai vadinta Salgùdiškio pradedamąja mokykla. 

Pirmieji mokslo metai prasidėjo rugsėjo 17 d., nors vaikai buvo registruojami iki 
gruodžio mėnesio. Iš viso surašyti 95 mokiniai, pusė jų lankė I skyrių. 14 mokinių 
skyrius nenurodytas. Juos mokė iš Linkmenų atsikėl s Jonas Janonis. IV skyriuje 
mokėsi trylikamečiai Antanas Pelėda iš Paąžuolių ir Antanas Rukšėnas iš Anta-
lamėstės.

Utenos apskrities švietimo kultūros komisija nusprendė (1922 08 28 posėdžio 
protokolas) 1922 m. mokslo metus pradėti rugsėjo 11 d. Tais metais į Salgudiškio 
mokyklą susirinko 75 vaikai.

Linkmenų valsčiaus Riešutínės vienkiemio gyventojas Juozas Didžiapetris 
1922 11 30 skundėsi Švietimo ministerijos Pradžios mokslo departamentui, kad 
Salgudiškio pradedamosios mokyklos mokytojas J. Janonis pavarė iš mokyklos du 
jo vaikus, prašė iškelti minimąjį mokytoją. Šį skundą departamentas 1922 12 01 
išsiuntė Utenos apskrities pradedamųjų mokyklų instruktoriui ir prašė pranešti, 
kas bus padaryta dėl skundo (pasirašė departamento direktorius J. Vokietaitis).

Iš 7 užsirašiusiųjų į IV skyrių 1923 m. pavasarį baigė ne daugiau kaip 4  
bežemio Juliaus Levicko iš Salgudiškio 15-metis sūnus Julius, prekybininko Vlado 
Nasevičiaus iš Antalamėstės 11-metis sūnus Vytautas, žemdirbių vaikai – 15-metis 
Jonas Sudnius iš Dirniškių ir 11-metė Veronika Vinclavytė iš Trinkūnų.

1923 m. rudenį pirmosios pamokos užrašytos rugsėjo 24 d. Nuo lapkričio 
15 d. į Salgudiškį mokytojauti buvo paskirtas 26 metų Saliamonas Kerutis. Kovo 
mėnesį mokyklą lankė 93 vaikai, o iki gegužės 22 d. liko tik 23.

Jonas Janonis –  
pirmasis Salgudiškio 
mokytojas, mokyklos 
vedėjas
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Mokini   m  baigusi  V skyri  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Amžius (metai) Gyvenamoji vieta

1. Dailidė Edvardas 14 Lam¸stas

2. Didžiapetris Vladas 11 Riešutínė

3. Gratkauskas Antanas Kemešýs

4. Paukštytė Veronika 13 Salgùdiškis

5. Ryliškas Edvardas 13 Vídiškės

6. Ryliškis Vincas 12 ®niškės

7. Ryliškytė Ona 14 Vºžiškės

8. Ryliškytė Veronika 14 Geniakalnis

9. Trinkūnas Konstantas 14 Trink¾nai

10. Vilūnas Juozas 12 Rýliškės

Salgudiškio mokyklos vedėją J. Janonį 1924 06 25 Linkmenyse suėmė lenkų 
valdžia ir įkalino.

Vedėjas Adomas Prunskus
Vietoj J. Janonio nuo rugsėjo 1 d. pradėjo dirbti 38 metų Adomas Prunskus 

iš Kirde¤kių. Jis ir S. Kerutis 1924 metų vasarą Ukmergėjê lankė mokytojų kursus.
Gimė 1886 m. birželio 16 d. 1906 m. baigė Švenčioniÿ 3 klasių miesto 

mokyklą. Petrapilyje 1907 m. išlaikė vaistinės mokinio egzaminus. Ukmergėje 
1924 m. baigė vasaros mokytojų kursus. 1923 09 01 paskirtas Kirdeikių pradžios 
mokyklos mokytoju. Nuo 1924 09 01 – Salgudiškio pradžios mokyklos vedėjas. 
Mokė I ir IV skyrių vaikus. Dirbo sąžiningai, kiek gebėjo. Jo paties prašymu nuo 
1924 09 01 iš darbo atleistas.

Gali būti, kad Švietimo ministerija buvo įspėjusi mokyklų vedėjus nepriimti 
mokslo metų viduryje naujų mokinių, nes 1924 11 27 inspektorius persiuntė tėvų 
komitetų prašymus su pavėlavusių įstoti į mokyklą vaikų sąrašais ir prašė leisti 
mokyklų vedėjams priimti tuos vaikus į mokyklą.

Mokyklą 1925 02 05 tikrino pradžios mokyklų inspektorius Pranas Gineitis. 
Jis nurodė, kad antrus metus dirba du mokytojai – Adomas Prunskus ir Saliamonas 
Kerutis. „Mokyklos butas svetimas, bet nemokamas (Salgudiškio dvaro rūmuose, mūre). 
Dvaras tuo tarpu yra Utenos apskrities žemės tvarkytojo žinioje. Mokomieji kambariai 
visai tvarkingi  šviesūs, aukšti. Mokytojų butai irgi geri (mokytojai be šeimų užima tik 
po 1 kambarį).“ Lankymo dieną rasti 57 berniukai ir 21 mergaitė.

Vedėjas A. Prunskus mokė I ir IV skyrių mokinius, mokytojas S. Kerutis – 
II ir III skyrių mokinius. IV skyriaus „vaikai gerokai pralavinti. Skaičiuoja ir orien-
tuojasi gerai“. Keručio mokomi trečiokai nemokėjo savais žodžiais reikšti minčių. 
Inspektoriaus išvada  „Mokytojai dirba sąžiningai, kiek sugeba. Mokyklose tvarka, jauku. 
Vytis sena, suplyšusi, kryžiaus nėra.“

Apie tų laikų mokytojų atlyginimus galima spr sti iš Jonui Janoniui ap-
skaičiuotos sumos už 1924 m. birželį – 331,8 Lt, iš jų 240 Lt pagrindinės algos, 
15 Lt – už vadybą, 24 Lt – už trimetį priedą ir 52,8 Lt pagrindinių priedų. Be 
to, už tikybos dėstymą sausio–gegužės mėnesiais priskaičiuota 123,6 Lt.
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Mokini   m  baigusi  V skyri  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Amžius (metai) Gyvenamoji vieta

1. Grapšys Adolfas 12 Antåkalnis

2. Jurgelevičius Antanas 11 Pla÷čiškės

3. Pelėda Vladas 14 Pakapis

4. Pilipavičiūtė Apolonija 14 Apydėmis

5. Pumputis Danielius 10 Plaučiškės

6. Pumputis Silvestras 12 Plaučiškės

7. Rukšėnas Aleksandras 10 Pakapis

8. Sudnius Edvardas 14 Dírmiškės

9. Trinkūnas Povilas 14 Trinkūnai

Abu Salgudiškio (taip parašyta įsakyme) mokytojai (S. Kerutis ir A. Pruns-
kus) prašėsi atleidžiami, ir švietimo ministro K. Jokanto nuo 1925 09 01 buvo 
atleisti iš darbo. Turbūt jie pakeitė pedagogin  veiklą arba išsikėlė į kitą apskritį, 
nes apie juos vėliau žinių neaptikta.

Vedėjas Jonas Puodžiūnas
Gimė apie 1896-uosius. 1918, 1920 ir 1921 m. Marijampolėje ir Panevėžyje 

lankė mokytojų kursus, gavo jaunesniojo mokytojo teisių pažymėjimą ir rankų 
darbų pedagoginių kursų pažymėjimą. Vedė žmoną Oną. 1924 m. gimė dvyniai 
Janina ir Jonas. Nuo 1918 09 15 Anykščių pradžios mokyklos mokytojas.

1925 09 01 paskirtas Salgudiškio mokyklos vedėju. Mokė III ir IV skyrių 
vaikus. Dirbo sąžiningai. Anykščių valsčiaus taryba 1926 08 06 kreipėsi į švieti-
mo ministrą prašydama grąžinti mokytoją Joną Puodžiūną į Anôkščius. Tarybos 
ir vedėjo prašymas buvo patenkintas – J. Puodžiūnas nuo 1926 09 01 laikinai 
paskirtas Anykščių pradžios mokyklos vedėju.

1925 m. rudenį iš Anykščių atkelta mokytojų šeima  29 metų Jonas Puo-
džiūnas, jo 24 metų žmona Ona ir vienerių metų vaikai Janina ir Jonas. Abu 
mokytojai lankė mokytojų kursus.

Mokykl     patikrinęs inspektorius pirm  kart  Salg dišk  pa-
vadino Sald tiškiu

Ataskaitoje rašoma, kad mokyklos pastatas iš parapijos, nuoma nemokama. 
Iš parceliuojamo dvaro mokyklai skirta 3 ha žemės, bet dar neperduota. Mokyklos 
sargui mokama 25 Lt per mėnesį, šviesai skirta 2,5 Lt, smulkioms išlaidoms – 
4,15 Lt. Lėšas skyrė Švietimo ministerija.

Pirmą kartą paminėtas mokyklos inventorius  6 žemėlapiai, gaublys, 16 pa-
veikslų, skaitytuvas, kilnojamoji abėcėlė, saikų modelis, fisharmonija, barometras, 
termometras, magnetas ir svarstyklės. Mokytojų bibliotekoje buvo 64 knygos, 
mokinių bibliotekoje – 92 knygos. Veikė 5 tėvų komitetas. Vedėjas J. Puodžiū-
nas mokė III ir IV skyrių mokinius, mokytoja O. Puodžiūnienė – I ir II skyrių 
mokinius. Abu mokytojai dirbo sąžiningai ir rūpestingai – vaikai skaitė ir rašė 
gana gerai. Sausio mėnesį mokyklą lankė 85 vaikai, kovo – 76, gegužės pradžio-
je – 36 vaikai.
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Inspektorius P. Gineitis, 1926 m. pradžioje apsilank s Saldutiškyje, rašo, jog 
mokykla įkurta 1920 m., bet vėlesnėse lankymo apyskaitose užrašyta 1921 m. Gal 
nutarimas buvo 1920 m., bet mokykla pradėjo veikti tik 1921 m. Naujų mokyklų 
steigimas itin paspartėjo 1922 m., išleidus privalomo pradinio 7–14 metų vaikų 
mokslo įstatymą.

Arčiausiai Salgudiškio esančiuose kaimuose mokyklos veikė jau VIII– I  a.
Labanoro mokykla atkurta 1921 m., o Kirde¤kiuose – 1922 m. Iš kaimų tik 

Sºla galėjo pasigirti valdine 18 ×  15,5 m mokykla, kurioje buvo 9 kambariai, 19 lan-
gų. Kaimų pradinių mokyklų buvo ne tik Salgudiškio valsčiuje, bet ir Kùktiškių, 
Tauragnų valsčiuose. Apžvelgsime artimiausias pradines mokyklas kaimuose.

1922 m. buvo įkurtos Gaidìlių, Ginùčių, Mine¤škiemio, Pakiãunio, Šiškinių 
pradžios mokyklos ir kt. Patalpas jos nuomodavosi iš vietos ūkininkų. Metinė 
nuoma buvo apie 200 Lt, kartu su mokytojo butu – apie 400 Lt.

Gaideli  mokykla įsteigta 1922 m. Nuo tų metų vasario 1 d. mokytoju 
dirbo Kazys Vilutis, nuo spalio mėn. – Stefanija Jankevičiūtė. Nuo 1924 09 01 
iki 1928 01 15 mokyklos vedėjas – mokytojas Jonas Baltakys. Mokykla 1925 m. 
buvo Jono Stundžios namuose (nuoma 25 Lt mėn.). Tikybą dėstė kun. V. Grašis. 
1924 m. buvo 38, 1925 m. – 32 mokiniai. 1925 m. mokyklos inventorius  19 suolų 
(visi suir ), lenta (maža, suskilusi), 4 žemėlapiai, gaublys, 4 paveikslai, 221 knyga, 
barometras, termometras, kompasas. Inspektoriaus nuomone, mokytojos mažai ir 
nenoriai dirba.

Mineiškiemio mokykla įsteigta 1922 m., 1926 m. buvo 32 mokiniai. Mo-
kykla veikė A. Vaitkevičiaus name (nuoma 200 Lt m.). Mokyklos inventorius  
11 suolų, 5 žemėlapiai, 8 paveikslai, termometras, svarstyklės, 38 knygos mokyto-
jui, 73 knygos mokiniams. 1925–1929 m. mokytoja Ona Rukšėnaitė. Buvo baigusi 
lenkų vidurinės mokyklos 4 klases. Atleista, nes trūko mokslo cenzo. 1926 m. 
inspektoriaus P. Gineičio, tikrinusio mokyklą, išvada  „Mokytoja nėra darbšti ir 
sumani, dirba paviršutiniškai.“

Pa žuoli  mokykla įsteigta 1925 m., mokytojas Pranas Gylys, tikybą dėstė 
Kuktiškių parapijos klebonas K. Daukša. 1926 m. mokėsi 32 mokiniai. Mokykla 
veikė Adolfo Gylio name (nuoma 20 Lt mėn.). Inventorius  10 suolų, 1 žemėlapis, 
8 paveikslai, 35 knygos.

Pakiaunio mokykla įsteigta 1922 m., atkelta iš Vasiùliškės. Nuo 1923 m. 
mokytojavo Bronė Šustikaitė. Už mokyklos ir mokytojos butų nuomą Ašebargui 
mokama 400 Lt m. Inventorius 1926 m.  12 suolų, stalas, 2 kėdės, lenta, laikro-
dis, 5 žemėlapiai, 8 paveikslai, saikų modelis, barometras, termometras, svarstyk-
lės, kompasas, 52 knygos mokytojams ir 109 knygos mokiniams. 1926 m. buvo 
50 mokinių.

Plaučiški  mokykla įsteigta 1920 m. Ilgai mokykloje dirbo Paulius Veteikis, 
gim s 1902 m., minimas 1931 ir 1941 m. Nuo 1925 m. dirbo Vaikutėnų pradžios 
mokykloje, 1931 m. buvo baig s seminarijos 4 kursus, pedagogin  literatūrą skaitė 
vokiečių, prancūzų, lotynų ir rusų kalbomis.
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R liški  (Tauragn  vls ) mokyk
la įsteigta 1923 m. Maleckažemio k., bet 
nesuradus tinkamų patalpų 1924 m. 
perkelta į Ryliškius – į Liudviko Rožės 
namą. 1923–1925 m. mokytoja dirbo Adėlė Rimkevičiūtė, baigusi metinius mokytojų 
kursus. Klasė buvo nedidelė, galėjo tilpti iki 30 vaikų, o 1924 m. susirinko jau 
iki 50. 1924 m. valsčiaus valdyba pradėjo nuomoti patalpas iš Antano Trinkūno, 
mokėdama jam 20 Lt mėn. Nuo 1925 m. lapkričio 20 d. pradėjo dirbti Donata 
Žvironienė. Nuo 1930 m. rudens mokykla pavadinta Linkÿ pradžios mokykla.

Sėlės (Sėlos) mokykla įsteigta 1913 m. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą pradėtas, 
o po karo baigtas pastatas 18 ×  15,5 m. Jame buvo 2 klasės, 4 mokytojų kambariai 
ir 1 sargo kambarys. 1924 m. mokytojavo Marė Šalnaitė. Nuo 1925 m. mokytoja 
Kazė Katinaitė, tikybą dėstė kun. J. Vitkus. 1925 m. inventorius  10 suolų, 3 stalai, 
3 kėdės, lenta, 4 žemėlapiai, gaublys, 24 paveikslai, 305 knygos. 1924 m. buvo 
54, o 1925 m. – 53 mokiniai.

Šiškini  mokykla įsteigta 1922 m. Nuo 1925 m. mokytojavo Jonas Pakalnis. 
1926 m. mokykla buvo Jono Biveinio name (nuoma 200 Lt m.). Inventorius  20 suo-
lų, stalas, 2 kėdės, spinta, lenta, laikrodis, 10 žemėlapių, 18 paveikslų, svarstyklės, 
12 knygų mokytojams, 107 knygos mokiniams. 1926 m. mokėsi 68 mokiniai.

Pradinės mokyklos IV skyriaus mokiniai Sėlos 
kaime 19 8 m. Nuotr. iš Utenos kraštotyros 
muziejaus
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Mokini   m  baigusi  V skyri  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Amžius (metai) Gyvenamoji vieta

1. Didžiapetris Mikas 10 Riešutínė

2. Gimžauskaitė Veronika 14 Pla÷čiškės

3. Gimžauskas Jonas 13 Šarkia¤

4. Gurkšnytė Konstancija 10 Trink¾nai

5. Kapelinskas Jonas 14 Saldùtiškis

6. Lunius Mikas 21 Drõbiškis

7. Maciulevičius Juozas 14 Plaučiškės

8. Maciulevičius Jurgis 11 Plaučiškės

9. Stundžia Vincas 13 Dryžiai

Švietimo ministras nuo 1926 05 16 atleido iš tarnybos Saldutiškio mokytoją 
Oną Puodžiūnien , neturinčią įstatymų nustatyto mokslo cenzo.

Utenos apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus Prano Gineičio 1926 07 20 
raštas Nr. 352 Švietimo ministerijai

„Saldutiškio išparceliuotame dvare yra paskirti mokyklai  ha žemės su mediniu namu. 
Tas trobesys reikalingas naujo stogo, nes senasis šiaudinis ir kiauras; gali be laiko su-
pūdyti grindis bei lubas. Iki šiol mokykla bei mokytojai talpinosi dvaro rūmuose, betgi 
dabar tenka iš ten išsikraustyti, nes juosius žemės reformos valdybos sprendimu užima 
bažnyčia ir Labanoro miškų urėdija.

Tuo būdu mokyklai tektų įsikraustyti į jai skirtus namus. Betgi juosius tuo tarpu 
užima gavusieji tame dvare sklypus ir, einant „Žemės reformos įstatymui“, berods, pas-
tarieji turi teises čia pasilikti bent kelis metus. Tie laikinieji gyventojai, žinoma, namų 
taisyti nė nemano.

Kadangi tie namai reikalingi pačiai mokyklai ir kadangi jie reikalingi skubiai re-
montuoti (o sklypininkai jų neremontuoja), šiuo turiu garbės prašyti vietimo ministeriją 
dėl tų namų palaisvinimo nuo sklypininkų susitarti su Žemės ūkio ministerija. Gal Žemės 
ūkio ministerija ras galimu apgyvendinti dvaro sklypininkus kur kitur ir visai atleisti 
mokyklai skirtus namus. Jei to nebūtų galima padaryti, tai minėtieji mokyklos namai per 
kelius metus netaisomi virs neturinčiais vertės, o mokyklai šiems mokslo metams vargu 
ar gausime kame išnuomoti tinkamą butą.“

Turbūt gyventojai buvo iškraustyti, nes mokyklą remontavo Kazys Leščinskas. 
Tačiau 1927 05 23 aplank s mokyklą inspektorius teigė, kad ją reikia remontuoti  
žiemą klasėse šalta, krosnys apirusios, mokytojų butai nesutvarkyti.

Iš Anykščių valsčiaus tarybos 1926 08 06 posėdžio protokolo  

„Buv s Anykščių pradžios mokyklos mokytojas Jonas Puodžiūnas, mokytojav s Anykščiuose 
8 metus, dėl politinių intrigų ...  be jokių priežasčių ir prieš tėvų komiteto bei moki-
nių tėvų norus buvo perkeltas į Saldutiškį. Todėl taryba dauguma balsų nutarė prašyti 
vietimo ministerijos mokytoją Joną Puodžiūną atkelti į Anykščius. 

Pasirašė Anykščių valsčiaus viršaitis J. Banėnas“
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Vedėjas Liudas Buteliauskas
Gimė 1905 m. vasario 18 d. 1924 m. Utenoje baigė 2 metų mokytojų kursus, 

Prienuose 1927 m. – sodininkystės, daržininkystės ir bitininkystės kursus, Kaune 
1928 m. – kūno kultūros kursus, Šiauliuose 1929 m. – muzikos ir dainavimo 
kursus. Nuo 1924 09 01 paskirtas Kirdeikių pradžios mokyklos mokytoju. Jo 
prašymu nuo 1926 09 01 nukeltas į Saldutiškį pradžios mokyklos vedėju, mokė 
I ir IV skyrių vaikus. Pradžios mokyklų inspektoriaus K. Plungės, 1927 m. pa-
tikrinusio Saldutiškio mokyklą, nuomone, vedėjas yra „darbštus, rūpestingas, bet 
labai nervingas, flegmatikas, be iniciatyvos“. 1929 m. aplank s Saldutiškį, tas pats 
inspektorius nustatė, kad L. Buteliauskas „darbuojasi tinkamai“, jo „darbo vaisiai visai 
geri“. Nuo 1930 m. spalio CF nukeltas į Skudutiškį pradžios mokyklos vedėju, 
bet, jo prašymu, nuo tų pačių metų lapkričio 1 d. savo noru išėjo į kariuomen  
ir iki 1932 12 01 nemokytojavo.

Paskirtas Pumpučių pradžios mokyklos mokytoju, dirbo iki 1933 03 29. 
Susirgo psichine liga ir iki 1934 09 18 dar nebuvo pasveik s.

Švietimo ministras nuo 1926 09 01 nukėlė vedėją J. Puodžiūną, jo prašymu, 
laikinai į Anykščius pradžios mokyklos vedėju, o Kirdeikių mokyklos vedėją Liudą 
Buteliauską, jo prašymu, į Saldutiškio mokyklą vedėju; baigusį Utenos mokytojų 
kursus Joną Tarvydą – į Saldutiškio mokyklą mokytoju.

1926 m. mokslas prasidėjo rugsėjo 5 d. Visi vaikai suregistruoti iki spalio 
5 d. Dėl skarlatinos nuo gruodžio 18 d. iki Naujųjų metų mokykla buvo uždaryta. 
Gegužės mėnesį mokyklą lankė 31 vaikas. L. Buteliauskas mokė I ir IV skyrių 
vaikus, J. Tarvydas – II ir III skyrių vaikus. Aplank s IV skyrių per gamtos 
pamoką, inspektorius pastebėjo, kad vaikai pasakoja nesąmoningai, nedrąsiai, o 
III skyriaus mokiniai gerai linksniuoja ir asmenuoja. „Abu mokytojai darbštūs ir 
rūpestingi, bet Buteliauskas labai neenergingas, flegmatikas, be iniciatyvos. Tarvydas 
nepalyginamai sumanesnis ir geresnis mokytojas.“

1926 m. inventorius papildytas žemėlapiu, 14 paveikslų, kryžiumi, 2 laik-
rodžiais, smuiku, stereoskopu, elektroforine mašinėle, kompasu. Mokykloje buvo 
33 suolai, 4 stalai, 10 kėdžių, spinta, 2 rašomosios lentos.

Per mokslo metus surengtos 3 ekskursijos gamtos mokslams tirti ir 4 krašto 
mokslui bei geografijai. Metų pabaigoje mokytojų biblioteka turėjo 97 knygas, 
mokinių biblioteka – 136 knygas, beturčiams skirti 284 vadovėliai.

Mokini   m  baigusi  V skyri  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Amžius (metai) Gyvenamoji vieta

1. Deveikytė Ona 12 Kemešys

2. Gimžauskas Vincas 13 Plaučiškės

3. Pelekauskas Pranas 12 Saldutiškis

4. Ralikauskas Kazys 12 Žiezdrìlė

5. Siekonas Adolfas 12 Saldutiškis

6. Tijūnelytė Janė 12 Va»niškės
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Nuo 1927 m. rugsėjo 1 d. Jonas Tarvydas nukeltas į Žaibiškių pradžios 
mokyklą vedėju, o Kačérgų pradžios mokyklos mokytoja Marija Cibavičienė – į 
Saldutiškio mokyklą mokytoja.

Mokslo metai prasidėjo rugsėjo 12 d. su 15 vaikų. Pagal sąrašą buvo 106 ber-
niukai ir 90 mergaičių. Mokyklą lankė 62–72 vaikai, iš jų – 30 beturčių vaikų. 
Mokyklos nelankė 7–13 metų 121 vaikas. Dalis Saldutiškio mokyklai priskirtinų 
vaikų galės lankyti steigiamas Gatakiemio ir Plaučiškių mokyklas.

1927–1928 mokslo metais Saldutiškio mokyklą inspektorius aplankė du 
kartus – rudenį ir pavasarį. Jis apibūdino, kad mokykla yra medinė, 28 ×  7 m 
ploto, 3 m aukščio, joje 8 kambariai (2 klasės, 5 mokytojų kambariai, drabužinė), 
5 krosnys, 15 langų. Mokomosiose klasėse tilptų 80 mokinių. Mokyklos remontui 
(baigtas spalio 5 d.) vedėjas išleido savo 81 litą. Reikėjo dar „ištinkuoti visą namą, 
apdengti stogą, apmušti lentomis iš lauko, įdėti 5 langus, sutvarkyti krosnis, įdėti grindis“.

Prie mokyklos buvo medinis 15,5 ×  6,7 m2 ploto tvartas, 1,8 m aukščio, 
kurio „stogas dengtas gontais, bet jau suplyš s“.

Mokini   m  baigusi  V skyri  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Amžius Gyvenamoji vieta

1. Deveikytė Bronė 11 Kemešys

2. Gimžauskaitė Ona 12 Plaučiškės

3. Jurgelevičius Adolfas 11 Plaučiškės

4. Maciulevičius Jonas 11 Plaučiškės

5. Nasevičius Antanas 10 Saldutiškis

6. Nasevičiūtė Ona 11 Saldutiškis

7. Ryliškytė Ona 14 Geniakalnis

8. Stundžia Julius 12 Dryžiai

9. Šiprikevičius Henrikas 13 Antalamiestė

10. Trinkūnas Edvardas 13 Vídiškės

11. Urbonas Antanas 13 Pagranda

Mokinių sąraše 1928–1929 mokslo metais įrašyta 31 berniukas ir 36 mergai-
tės. Mokslo metai pradėti rugsėjo 1 d. su 48 mokiniais. 22 vaikai buvo beturčių 
tėvų. Jiems išduota rašomosios medžiagos už 100 litų.

Inspektoriaus išvada apie mokytojų darbą  „Buteliausko darbo vaisiai visai geri, 
ibavičienė darbuojasi silpnai.“ Apie mokyklos pastatą rašo  

„1927 m. apdengtas toliu, bet ir tas keliose vietose kiauras. Mokyklos kambariai dideli, 
bet šalti; abu mokytojai dirba su kailiniais. Mokyklos namui reikia didelio remonto. Reikia 
prašyti Žemės ūkio ministerijos užleisti mokyklai keletą kambarių dviejų aukštų dvaro 
rūmuose, kuriuose anksčiau buvo bažnyčia (koplyčia). Saldutišky 1928 metais pastatyta 
pirmoji nauja bažnyčia.“ 

Parapijos klebonu 1924–1937 m. buvo Stanislovas Švėgžda – bažnyčios 
statytojas.
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1929 m. pavasarį IV skyrių baigė 3 berniukai ir 1 mergaitė, bet dienyne 
įrašyti 5 berniukai, todėl nežinia, kurie 2 iš jų nebaigė  Gasiulis Juozas, Gasiulis 
Pranas, Maciulevičius Juozas, Petkevičius Mikas, Pilipavičius Pranas ir Štuikytė 
Zuzana.

L. Buteliauskas 1929 m. nubraižė mokyklos žemės sklypo planą ir išsiuntė 
jį Švietimo ministerijos I departamentui. Saldutiškio pradžios mokyklos žemės 
sklypo paskirstymas

A Mokykla 226,9 m2

B Tvartas 101,8 m2

C Kiemas 525 m2

D Vaikų aikštelė 550 m2

E Daržas 1 000 m2

F Keliai 1 260 m2

G Gėlynas 57,3 m2

K Medžių tvora 464 m2

L Akmenų tvora 294 m2

M Sodas su medelynu 4 993 m2

N Bandomasis laukelis 2 500 m2

O Pavyzdingas ūkis 18 055 m2

Iš viso   m

Cecilija Lopetienė iš Žiezdrelės 1929 m. spalio 25 d. pasiskundė švietimo 
ministrui, kad mokytojas L. Buteliauskas vėluoja į pamokas, palieka vienus mo-
kinius. Iš mokinio Jono Lopetos išvilioj s 5 aukso rublius ir už tai dav s 5 si-
dabrinius litus.

Inspektorius K. Plungė pranešė Švietimo ministerijos I departamentui, kad 
darydamas reviziją 1929 10 15 apie Buteliausko darbą susidarė gerą nuomon . 
Tik neaišku, ar pinigus paėm s iš mokinio su globėjų žinia. Utenos apskrities 
V nuovados policijos viršininkas lapkričio 7 d. raštu pranešė, kad įvykdyta kvota 
ir byla atiduota Molėtų taikos teisėjui. 1930 m. kovo 15 d. įvyk s teismas Liudą 
Buteliauską išteisino, nes mokytojos Sudniūtė ir Tuskenytė paliudijo, jog pinigai 
rinkti Utenos muziejui.

1930 m. IV skyrių baigė 6 berniukai ir 4 mergaitės.
Švietimo ministro įsakymu nuo 1930 m. spalio 1 d. Saldutiškio mokyklos 

vedėjas L. Buteliauskas perkeltas į Skudùtiškio pradžios mokyklą vedėju, o tos 
mokyklos vedėjas Adolfas Telksnys – į Saldutiškio mokyklą vedėju.

Vedėjas Adolfas Telksnys
Gimė 1903 m. gruodžio 19 d. Alantõs valsčiuje, Runiõnyse. Buvo iš penkių 

vaikų šeimos, jauniausias iš trijų brolių ir dviejų seserų. 1920 m. neteko tėvo, 
dirbusio felčeriu, ir brolio Prano. Pranas Telksnys – Lietuvos kariuomenės sa-
vanoris, nepriklausomyb  atgavusios Lietuvos karo mokyklos Kaune pirmosios 
karininkų laidos absolventas, leitenantas – žuvo 1920 m. kautynėse su lenkais, 
ties Giedra¤čiais, Bakupės dvare.
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Šeimai sunkiai verčiantis, Adolfas Telksnys, norėdamas 
mokytis, įstojo į Ukmergės gimnaziją, baigė 6 skyrius. 1924 m. 
Marijampolėje baigė pedagoginius kursus, kuriuose buvo ren-
giami pradinių mokyklų mokytojai. Kaune 1927 m. baigė 
kūno kultūros kursus, 1930 m. – karinio parengimo kursus, 
1931 m. – žemės ūkio ir kanklių muzikos kursus. Merkinėje 
1935 m. baigė kūno kultūros kursus. Rusų ir lenkų kalbomis 
skaitė pedagogin  literatūrą. Nuo 1924 m. spalio 1 d. buvo 
Mockėnų pradžios mokyklos mokytoju. 1927 m. minimas kaip 
Skudutiškio pradžios mokyklos vedėjas. 1930 m. vedė Oną 
Paulėnait . Nuo 1930 m. spalio 1 d. – Saldutiškio pradžios 
mokyklos vedėjas.

Adolfas Telksnys 1930–1941 m. buvo ne tik Saldutiškio 
mokyklos mokytojas, mokyklos vedėjas, bet ir aktyvus Saldu-
tiškio šaulių būrio vadas, 1941 m. birželio mėnesio sukilimo 
Saldutiškyje vadovas (Šaulių sąjunga Lietuvoje likviduota 
1940 m. liepos 13 d.).

Vokiečių okupacijos metais (1941–1944) mokytojavo Alan-
tos pradžios mokykloje. 1944 m., rusams antrą kartą okupavus 
Lietuvą, šeimos gyvenimas susikomplikavo. Adolfas Telksnys 
buvo įsitikin s, kad okupantai Lietuvoje ilgai nebus, todėl iki 1945 m. viešai 
nesirodė, slapstėsi. Situacijai nesikeičiant, 1945 m. paliko gimtin , pakeitė pavar-
d  – tapo Jonu Ruzgu, pradėjo mokytojauti Kėdãinių rajone, Pajîeslyje. 1948 m., 
kažkam jį išdavus, buvo areštuotas, nuteistas 25 metams, ištremtas į Sibirą. Grįžo 
į Lietuvą po 15 metų, apsigyveno Runionyse.

Mirė 1968 m.
1931 m. kovo pabaigoje aplank s mokyklą inspektorius pažymėjo, kad 

A. Telksnys dirba gerai, o M. Cibavičienė – vidutiniškai.
1931 m. IV skyrių baigė 4 berniukai ir 2 mergaitės.

Mokini   m  baigusi  V skyri  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Amžius (metai) Gyvenamoji vieta

1. Blažys Kazys 11 Saldutiškis

2. Dailidė Juozas 14 Lamėstas

3. Deveikytė Uršulė 12 Kemešys

4. Gurkšnys Kazys 13 Drobiškis

5. Ryliškytė Adelė 13 Geniakalnis

6. Sudnius Alfonsas 13 Šarkiai

Marija Cibavičienė nuo 1931 m. rugsėjo 1 d. perkelta į Kauno apskrities 
Jonavõs pradžios mokyklą mokytoja. Janoniÿ pradžios mokyklos vedėja Ona 
Telksnienė savo prašymu perkelta į Saldutiškio mokyklą mokytoja.

Pagal pradžios mokyklų programą, patvirtintą 1925 m., gimtajai kalbai (I ir 
II skyriuose kartu su krašto pažinimu) skirta 28,1 proc. pamokų, aritmetikai – 

Adolfas Telksnys 
19 0–19 1 m. buvo 
ne tik Saldutiškio 
mokyklos mokytojas, 
mokyklos vedėjas, bet 
ir aktyvus Saldutiškio 
šaulių būrio vadas
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19,3 proc., krašto pažinimui, istorijai, gamtos mokslui ir 
higienai – 16,7 proc., gimnastikai ir žaidimams – 12,3 proc., 
tikybai – 7 proc.

Ona Telksnienė (Paulėnaitė)
Gimė 1904 m. Utenos apskrityje, Užpålių valsčiuje, 

Kušneri¿nų kaime. Mirė 1997 m. Vilniuje.
Ji – vyriausioji iš trijų dukterų. Per Pirmąjį pasaulinį 

karą neteko fronte sužeisto tėvo – felčerio. Troško mokytis. 
Remiama Utenos kunigo, vieno iš Utenos „Saulės“ progim-
nazijos įkūrėjų Vlado Butvilo, Utenos progimnazijoje baigė 
4 klases ir 2 metų pedagoginius kursus. Karmėlavoje 1927 m. 
baigė namų ruošos kursus, Utenoje 1930 m. – muzikos kur-
sus. Nuo 1924 m. iki vestuvių (1930 m.) mokytojavo prie 
Utenos – Klovíniuose.

1930 m. lapkričio 24 d. Telksniams gimė sūnus Laimutis. 
Iki 1931 m. sausio 6 d. Ona Telksnienė atostogavo, vėliau dirbo Janonių pradžios 
mokyklos vedėja. Nuo 1931 m. rugsėjo 1 d., leidus dirbti vyro pavaldinystėje, 
paskirta į Saldutiškio pradžios mokyklą mokytoja. Po 1941 m. birželio 13 d. iš 
Saldutiškio su šeima pasitraukė.

1934 m. birželio 24 d. gimė antrasis sūnus – Vygandas.
Sūnūs Laimutis ir Vygandas vaikyst  leido Saldutiškyje, tarp mokyklos sie-

nų, kur tėvai gyveno ir mokytojavo. Trečiasis, Gintautas, gimė 1943 m., motinai 
gyvenant prie Alantos Telksnių vienkiemyje. Gintautas Telksnys (1943–2003) tapo 
architektu, Vygandas Telksnys (1934–1991) – kompozitoriumi, Laimutis Telksnys 
yra informatikos profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Pagrindinė sūnų rėmėja buvo motina, nes Adolfas Telksnys (tėvas) iki 
1945 m. viešai nesirodė, slapstėsi. Situacijai nesikeičiant, 1945 m. jis paliko gim-
tin , pakeitė pavard  ir, tap s Jonu Ruzgu, pradėjo mokytojauti Kėdainių rajone, 
Pajieslyje. Ona Telksnienė, pasiskelbusi našle su trimis vaikais, pradėjo mokytojauti 
Kėdainių rajone, Kråkėse, už keliolikos kilometrų nuo Pajieslio. Ten mokytojavo 
iki 1969 m., o išėjusi į pensiją apsigyveno Vilniuje, vasarą vykdavo į vienkiemį 
prie Alantos. Mirė 1997 m.

Dėl vyskupo vizitacijos 1931 m. mokslas prasidėjo rugsėjo 3 d. rašyti 
76 berniukai ir 68 mergaitės (iš jų – 3 žydų berniukai ir 3 mergaitės). Pavasarį 
ir rudenį mokyklą vidutiniškai lankė 63 vaikai, žiemą – 100 vaikų. I ir IV skyrių 
vaikus mokė O. Telksnienė, II ir III skyrių vaikus – A. Telksnys. Rugsėjo 5 d. 
įsteigta žemės ūkio klasė. Ją lankė 15 klausytojų. Visų dalykų mokė vedėjas. Nuo 
1925 m. mergaites megzti ir siuvinėti mokė O. Telksnienė, berniukus drožinėti ir 
karpyti – A. Telksnys.

Pradėtas rengti senienų muziejus. Gruodžio pradžioje aplank s mokyklą 
inspektorius pažymėjo, jog mokyklos pastatui reikia naujų grindų. Klasių plotas 
77 m2. Vienam mokiniui tenka 2 m3 oro. Nuo mokyklos reikalų liekama 3 ha 
žeme naudojosi mokyklos vedėjas.

Ona Telksnienė 
(Paulėnaitė) 
Saldutiškio pradžios 
mokyklos mokytoja
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Inspektoriaus nuomone, I skyriaus mokiniai pažinojo beveik visas raides ir 
sąmoningai skaitė. II skyriaus vaikai gerai skaičiavo, lengvus straipsnelius gana 
gerai skaitė, pakankamai mokėjo gimtinės mokslą. Trečiokai gerai skaičiavo, skaitė 
ir pasakojo, mokėjo gramatiką, krašto ir gamtos mokslo pagrindus. IV skyriaus 
mokiniai gerai skaičiavo ir atsakinėjo į klausimus iš geografijos, gamtos ir kraš-
to mokslo. Visų skyrių rašomieji darbeliai geri. Abiejų mokytojų dirbama gerai, 
rūpestingai. Mokyklos vedėjo A. Telksnio žemės ūkio klasėje dirbama rimtai  tos 
klasės mokiniai iš išeitų dalykų atsakinėjo gerai, sąmoningai.

Mokini   m  baigusi  V skyri  ir toliau Saldutiškyje  
nesimokiusi  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Amžius (metai) Gyvenamoji vieta

1. Dailidė Stepas 10 Lamėstas

2. Jakimavičiūtė Anelė 13 Pavyžintys

3. Kaušylas Juozas 13 Lamėstas

4. Krikštaponis K stutis 10 Saldutiškis

5. Pilipavičius Julius 12

6. Ryliškytė Veronika 12 Pajúodnė

1932–1933 mokslo metus pradėjo 94 berniukai ir 106 mergaitės. Mokinių 
skaičius padidėjo, ir klasėse tapo ankšta.

Savaitės pamokos ir j  skaičius  mokslo metais

Skyriai I II III IV

Dalykai

Daiktų pažinimas 8

Dailyraštis 5 3 3 2

Dainyba 2 2 2 2

Diktantas 1 1

Gamta 3 4

Geografija 3

Gimtoji kalba 5

Gramatika 4 4

Krašto mokslas 3 3

Mankštyba 1 1 1 1

Paišyba 2 1 2 1

Rašymas iš knygų 2 2

Rankų darbai 1 1 1 1

Skaičiavimas 6 7 5 5

Skaitymas 5

Tikyba 1 2 2 2

Iš viso 26 29 29 29

Saldutiškio mokyklos IV skyrių 1933 m. pavasarį baigė 11 mokinių, iš jų 
rudenį keturi nebelankė.



757

I S T O R I J A .  Š V I E T I M A S  I  K U L T A

Saldutiškio mokyklos tėvų komitetas 1933 m. birželio 22 d. per inspektorių 
kreipėsi į Švietimo ministeriją. Prašyme nurodyta, kad dviejų komplektų pradžios 
mokykla yra sename mediniame name. Viena klasė 4,9 ×  8,0 m, su 3 langais į 
šiaur  (4,8 m2), antra klasė 6 ×  7 m su 4 langais (2 į šiaur  ir pietus). Aukštis 
2,97 m. Tame name dar yra butai dviem mokytojams. 1932–1933 m. žiemą mokyklą 
lankė 130 mokinių. Klasių grindys skylėtos, apačioje šalta, prie grindų yra 0 ° C, o 
viršuje – 18 ° C. 5 mokiniai susirgo reumatu. Komitetas prašė, kad kitiems mokslo 
metams būtų išnuomota patalpa klebonijos rūmuose arba Šaulių būrio namuose. 
Vėliau reikėtų pastatyti naują mokyklą ir įsteigti trečią klasių komplektą.

Inspektorius 1933 m. rugpjūčio 2 d. atsakė, kad mokyklą numatoma remon-
tuoti, todėl kitų patalpų nereikia. Reikėtų įsteigti 6 metų mokyklą.

1933–1934 mokslo metus pradėjo 93 berniukai ir 83 mergaitės (iš jų – 6 žydų 
berniukai ir 3 mergaitės). Nuo gruodžio l d. iš Mol¸tų atkelta pradžios mokyklos 
mokytoja Stefanija Vilutienė.

Gruodžio 2–17 d. mokykla buvo uždaryta dėl skarlatinos epidemijos.

Mokinių, 1934 m. baigusių V skyrių ir toliau Saldutiškyje nesimokiusių, 
sąrašas

1. Avižienis Antanas
2. Baronas Anupras
3. Deveikytė Uršulė
4. Didžiapetris Jonas
5. Jancevičius Balys
6. Jancevičius Jurgis
7. Jancevičiūtė Teresė
8. Kanapienis Antanas
9. Kanapienytė Ona
10. Kondratavičius Gubertas
11. Krinickas Kazys
12. Ryliškytė Marcelė
13. Strakšytė Apolonija
14. Tamašauskaitė Pranė

Švietimo ministerijos lėšos  skirtos Saldutiškio mokyklai (Lt)

Eil. 
Nr.

Kam skirta 1931 1932 1933

1. Mokytojų algoms 7 963,2 5 116,5 387,95

2. Mokyklos remontui 2 300,0 904,00

3. Knygoms ir mokymo prie-
monėms

51,0 84,6 105,00

4. Švarai palaikyti 135,0 135,0 135,00

5. Smulkiems ūkio reikalams 36,0 36,0 36,00

6. Beturčiams mokiniams šelpti 16,5

7. Šviesai 24,0 34,00

8. Iš viso 10 530,2 5 410,6 591,95
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1934–1935 mokslo metais mokykla, be savų patalpų, dar 96 m2 nuomojosi. 
I skyriaus jaunesniųjų vaikų grup  ir IV skyrių mokė vedėjas, I skyriaus vyres-
niųjų grup  ir IV skyrių – O. Telksnienė, II ir III skyrių mokinius – S. Vilutienė.

Ministrų kabineto 1934 m. spalio 30 d. nutarimu mokytojai privalėjo nusi-
pirkti nustatytą kiekį žąsų. A. Telksnys ir S. Vilutienė pirko po 7 žąsis, O. Telks-
nienė – 6 žąsis.

Nuo 1935 m. vasario 1 d. mokytoja S. Vilutienė, jos prašymu, iš Saldutiškio 
perkelta į Ukmergės apskrities Antåkalnio pradžios mokyklą, o buv s okupuoto 
Vilniaus krašto mokytojas Mikalojus Luneckas atkeltas į Saldutiškio mokyklą 
mokytoju.

1935 m. pavasarį V skyriuje mokėsi 21 vaikas  2 palikti antriems metams, 
6 gavo pataisas, kiti perkelti į VI skyrių.

1935–1936 mokslo metai prasidėjo rugsėjo 2 d. su 182 vaikais (iš jų – 1 žydų 
berniukas ir 4 mergaitės, 1 rusė). Du mokyklos klasių komplektai buvo savose 
patalpose, kiti du – nuomojamame mediniame pastate. Bendras klasių plotas – 
217,6 m2.

Mokinių, 1935 m. baigusių V skyrių ir toliau Saldutiškyje nesimokiusių, 
sąrašas

1. Bulika Bronius
2. Deveikytė Veronika
3. Deveikis Gubertas
4. Didžiapetris Balys
5. Didžiapetrytė Veronika
6. Galgatavičius Kazys
7. Jakimavičiūtė Stefanija
8. Pelėda Jonas
9. Lapinskas Vytautas
10. Leleiva Edvardas
11. Nasevičiūtė Bronė
12. Ryliškis Kazys
13. Rukšėnas Pranas
14. Strolytė Veronika
15. Žygas Albertas

Nuo 1935 m. lapkričio 1 d. iš Saldutiškio iškeltas mokytojas Mikalojus Lu-
neckas į Kuolakasių pradžios mokyklą vedėju, į jo vietą atkeltas atsargos mokytojas 
Alfonsas Dikinis (abu – jų prašymu) ir iš Šiškinių pradžios mokyklos – moky-
toja Adelė Lekavičiūtė. Ji Saldutiškyje mokė II skyriaus ir atsilikusius I skyriaus 
mokinius. A. Dikinis mokė I ir III skyrių vaikus, O. Telksnienė – IV skyriaus, 
A. Telksnys – V ir VI skyrių vaikus. Inspektoriaus nuomone, visi mokytojai dirbo 
sumaniai ir rūpestingai, o A. Telksnys – itin gerai.

 Turėjo pataisų.
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1935–1936 mokslo metais V skyriuje mokėsi 20 vaikų, iš jų 5 gavo pataisas 
ir kitais mokslo metais Saldutiškyje VI skyriuje nesimokė

1. Baronas Stasys
2. Jakimavičius Edvardas
3. Juozapavičius Vladas
4. Leleiva Jeronimas
5. Pumputytė Adelė

1936 m. įvedus 6 metų pradžios mokslą, parengti nauji mokymo planai ir 
programos. I–IV skyrių programose šiek tiek sumažinta gamtos mokslo ir krašto 
pažinimo, padauginta fizinio lavinimo ir rankų darbų pamokų. V ir VI skyriuo-
se šalia bendrųjų disciplinų nemažai pamokų skirta žemdirbystei, sodininkystei, 
gyvulininkystei ir kitiems specialiems dalykams.

Apie 1936–1937 mokslo metus galima spr sti tik iš klasių dienynų (kitokios 
medžiagos nepavyko rasti). Pagal sąrašą I skyrių sudarė dvi grupės  I grupėje 
buvo 48, II grupėje – 26 vaikai. Spalio mėnesį I grupės 6 mokiniai buvo palikti 
toje pačioje grupėje, kiti – perkelti į II grup . Po pertvarkymų spalio mėnesį II gru-
pėje buvo 30 mokinių, iš jų 7 palikti antriems metams, kiti – perkelti į II skyrių. 
Gruodžio mėnesį II skyriuje buvo 50 mokinių, iš jų 35 perkelti į III skyrių, du 
palikti antriems metams, kitiems duotos pataisos. IV skyrių baigė 10 berniukų ir 
9 mergaitės. VI skyriuje mokėsi 19 mokinių, baigė 18 (iš penkių, gavusių pataisas, 
vienas neišlaikė, tik neaišku kuris).

 mokslo met  V  skyriaus mokini  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Gimimo metai Gyvenvietė

1. Adomauskaitė Stasė 1923 Saldutiškis

2. Adomauskas Leonas 1925 Saldutiškis

3. Augutis Juozas 1923 Paãisetė

4. Gasiulis Jonas 1922 Dryžiai

5. Kapelinskaitė Elena 1922 Pavyžintys

6. Kaušylaitė Veronika 1924 Andreikėnai

7. Kraujelytė Emilija 1923 Gaivìniai

8. Lunius Algirdas 1923 Drobiškis

9. Rastenis Juozas 1922 Male¤šiai

10. Rukšėnas Antanas 1921 Pakapis

11. Sadaunikaitė Stasė 1923 Pasiaurė

12. Šimkūnas Algirdas 1923 Gatakiemis

13. Šimkūnas Antanas 1922 Gatakiemis

14. Trinkūnaitė Morta 1924 Va»niškės

15. Trinkūnas Antanas 1922 Vaikùtiškis

16. Vasiulis Kazys 1921 Kiauneliškis

17. Vilūnaitė Cirilė 1924 Dirniškės

18. Vilūnaitė Genė 1924 Ryliškės

19. Žiemytė Valė 1924 Sålos

 Gavo pataisų.
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1937 m. vasarą 50 mokinių buvo surengta 5 dienų ekskursija į Klaipėdos 
kraštą.

Saldutiškyje 1937–1938 mokslo metais mokytojavo 31 metų neved s Kazimieras 
Lekavičius (vietoj A. Dikinio; kada jie susikeitė vietomis – neaišku). K. Lekavičius 
labai gerai mokė II skyriaus vaikus. Gerai su IV skyriumi dirbo A. Lekavičiūtė. 
O. Telksnienė mokė III skyriaus, A. Telksnys – V ir VI skyriaus mokinius. III–
VI skyrių vaikų choras mokėjo dainuoti dvibalsių, tribalsių ir keturbalsių dainelių. 
„Telksnio rūpesčiu ir jo išmokytas 2  styginių instrumentų (smuikų, mandolinų ir gi-
tarų) orkestrėlis groja liaudies dainų ir šokių muziką. Telksnio darbo vaisiai labai geri.“ 
(Utenos apskr. I rajono pradžios mokyklų inspektorius K. Plungė.)

1938 m. pavasarį IV skyrių baigė 15 berniukų ir 18 mergaičių, VI skyrių 
baigė 11 berniukų ir 2 mergaitės.

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Gimimo metai Gyvenvietė

1. Blažiūnas Vytautas 1926 Saldutiškis

2. Bivainis Gediminas 1923 Šiškíniai

3. Gadliauskas Antanas 1923 Ažùraistė

4. Jatautis Romualdas 1926 Saldutiškis

5. Nenėnaitė Elena 1925 Kùktiškės

6. Paukštė Vilhelmas 1925 Saldutiškis

7. Pelėda Alfonsas 1922 Pastasiūnė

8. Pelėda Antanas 1925 Pastasiūnė

9. Pelėda Idelfonsas 1924 Pakapis

10. Stundžia Faustas 1925 Saldutiškis

11. Šironas Bronius 1923 Pūčkoriškiai

12. Vilūnaitė Rufina 1925 Dírniškės

1938–1939 mokslo metus IV skyrius pradėjo su 42 vaikais; birželio mėnesį 
jų liko 37, iš jų 4 neišlaikė egzaminų, 1 nebaigė dėl ligos. Egzaminus išlaikė 
16 berniukų ir 16 mergaičių.

VI skyrių baigė 11 berniukų ir 10 mergaičių (sąraše trūksta 1 berniuko)
1. Augutytė Eleonora
2. Dervinis Antanas
3. Gadliauskaitė Elena
4. Galgatavičius Ignas
5. Gaivelis Julius
6. Imelytė Eleonora
7. Jancevičius Juozas
8. Karnackas Amerikas
9. Kliukas Juozas
10. Kralikevičius Juozas
11. Kraujelytė Ona
12. Kuzelytė Valerija
13. Paukštė Vilius  Turėjo pataisų.
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14. Staliauskaitė Ona
15. Šuminas Algirdas
16. Tarasevičiūtė Valerija
17. Tartilaitė Stasė
18. Tijūnelytė Eugenija
19. Trinkūnaitė Ona
20. Valiulis Edvardas

1939–1940 mokslo metų Saldutiškio mokytojų sąrašuose nėra Kazimiero 
Lekavičiaus. Vietoj jo dirbo 31 m. amžiaus Natalija Kazlauskienė (baigusi mo-
kytojų seminariją, turėjusi 10 metų darbo stažą) ir tokio pat amžiaus neved s 
Valerijonas Ruzgas (baig s dvejų metų mokytojų kursus, mokėj s rusų ir lenkų 
kalbas). Mokiniams buvo surengta ekskursija į Švenčionėlius ir Vilnių. Mokslo 
metai prasidėjo rugsėjo 1 d. Be mokinių lietuvių, I skyriuje dar mokėsi 5 žydų 
berniukai ir 1 mergaitė. Per mokslo metus praleistos 38 darbo dienos  du kartus 
mokyklos patalpas buvo užėmusi kariuomenė ir dėl šalčių.

Be nuosavo 2 komplektų mokyklos pastato, buvo nuomojami dar 3 komp-
lektai. Iš viso klasių plotas sudarė 248 m2.

Mokini   m  baigusi  V  skyri  s rašas

Eil. 
Nr.

Pavardė, vardas Gimimo metai

1. Bukauskas Albinas 1928

2. Čerpavičiūtė Chana 1925

3. Druteika Edvardas 1926

4. Goda Vladas 1927

5. Graužinytė Ona 1926

6. Juodis Jonas 1926

7. Kuzelytė Kazimiera 1927

8. Leleiva Antanas 1926

9. Lulavičiūtė Alvyra 1928

10. Matiekaitė Aleksandra 1927

11. Pelakauskas Mykolas 1927

12. Petravičius Stasys 1926

13. Pilipavičius Jonas 1926

14. Pumputytė Apolonė 1927

15. Rastenytė Veronika 1925

16. Ryliškis Alfonsas 1925

17. Sakalis Stasys 1927

18. Šerėnaitė Leokadija 1926

19. Šilinikas Algirdas 1927

20. Trinkūnas Stasys, Augusto 1926

21. Trinkūnas Stasys, Silvestro 1926

22. Vaišnoras Antanas 1926

23. Žiemytė Valerija 1925

24. Žukauskas Algirdas 1928
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L. Šerėnaitė VI skyrių baigė vien penketais, o Ch. Čerpavičiūtė, E. Druteika, 
K. Kurelytė, A. Lulavičiūtė ir M. Pelakauskas – be trejetų.

1940 metų gegužės pabaigoje I skyriaus jaunesniųjų grup  mokė mokytoja 
O. Telksnienė, vyresniąją grup  – N. Kazlauskienė, IV skyrių – A. Lekavičiūtė, 
V skyrių – V. Ruzgas, VI skyrių – vedėjas A. Telksnys. Ruzgas vadovavo vietos 
jaunųjų ūkininkų rateliui.

Klasi  dienynuose rašytas mokini  skaičius

Mokslo metai  I II III IV V VI Iš viso

1921–1922 47 25 7 2 95

1922–1923 25 27 17 7 75

1923–1924 49 30 20 16 115

1924–1925 37 32 18 10 112

1925–1926 37 38 19 14 108

1926–1927 22 22 15 10 72

1927–1928 26 26 11 13 76

1928–1929 21 30 17 9 67

1929–1930 43 31 9 9 92

1930–1931 38 29 14 6 87

1931–1932 78 37 18 11 144

1932–1933 109 40 32 11 192

1933–1934 67 41 40 28 176

1934–1935 30 32 37 23 23 143

1935–1936 30 63 26 28 18 17 182

1936–1937 75 50 - 27 17 19 187

1937–1938 - 57 48 41 21 12 179

1938–1939 31 - 58 42 28 21 180

1939–1940 94 - 43 56 22 24 239

nspektoriui patikrinus  rastas toks mokini  skaičius

Mokslo metai I II III IV V VI Iš viso

1925 02 05 78

1926 01 07 17 25 11 10 63

1927 11 12 23 20 9 12 64

1928 05 22 51 - - 11 62

1929 03 07 7 14 14 8 43

1929 05 18 30 3 - 8 41

1931 12 05 13 24 14 10 61

1932 04 13 28 30 14 9 81

1932 11 11 34 33 27 11 95

1933 04 28 25 33 24 11 93

1933 10 17 59 - - 24 83

1934 12 05 29 31 37 22 21 140

1938 04 09 - 55 45 37 21 12 170

1940 05 29 81 - - 44 21 22 168
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Apie Saldutiškio mokyklos 1940–1941 ir 1941–1942 mokslo metus Lietuvos 
centriniame valstybės archyve nepavyko rasti jokių dokumentų.

Vadovėliai, iš kurių mokėsi Saldutiškio mokiniai  
1926–1940 m.

 m
 skyrius
Esmaitis (S. Matjošaitis). Sakalėlis, „Spaudos fondas“.
 skyrius

J. Murka. Vaikų darbymečiai, I ir II d., 77 p. ir 216 p.
P. Mašiotas. Aritmetikos uždavinynas, I d., 144 p., „Ptašekas“.

 skyrius
J. Murka. Vaikų darbymečiai, III ir IV d., 404 p. ir 272 p.
P. Mašiotas. Aritmetikos uždavinynas, II d., 138 p., „Ptašekas“.
V skyrius
P. Klimas. Skaitymas lietuvių kalbos pamokoms, 400 p.
J. Stonkus. Aritmetikos uždavinynas, I d., 192 p., „Ptašekas“.
A. Alekna. Lietuvos istorija, 236 p., „Šv. Kazimiero draugija“. 
E. Baronienė. Geografijos pradžia, 156 p., „Ptašekas“.

 m
 skyrius
Esmaitis (S. Matjošaitis). Sakalėlis, 96 p., „Spaudos fondas“.
J. Damijonaitis. Aritmetikos uždavinynas, I d., 64 p., „Dirva“.
 skyrius

J. Murka. Vaikų darbymečiai, II d., 216 p., „Spaudos fondas“.
J. Damijonaitis, Aritmetikos uždavinynas, I d., 64 p., „Dirva“.
M. Vasiliauskas. Praktinis lietuvių kalbos vadovėlis, I d., 60 p., „Dirva“.

 skyrius
Esmaitis (S. Matjošaitis). Sakalėlis, II d., 408 p., „Spaudos fondas“.
J. Damijonaitis. Aritmetikos uždavinynas, II d., 70 p., „Dirva“.
M. Vasiliauskas, Praktinis lietuvių kalbos vadovėlis, II d., 160 p., „Dirva“.
V skyrius
M. Vasiliauskas. Praktinis lietuvių kalbos vadovėlis, II d., 160 p., „Dirva“.
J. Damijonaitis. Aritmetikos uždavinynas, III d., 102 p., „Dirva“.
J. Tarvydas. Geografija, 176 p., „Spaudos fondas“.
J. Trojanovskij. Gamta ir jos reiškiniai, III d., 92 p.

 m
V skyrius 
V. Kamantauskas. Kirčiuota lietuvių literatūros chrestomatija aukštesniajai mo-

kyklai, 352 p.
J. Baltušis. Aritmetikos uždavinynas, I d., 114 p., „Dirva“.
A. Busilas. Jaunas matininkas, I d., 56 p.
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J. Maciūnas. Trumpas higienos vadovėlis aukštesniosioms ir vidurinėms mokyk-
loms, 112 p.

P. Šinkūnas. Europa. Geografijos vadovėlis progimnazijai ir gimnazijai, 160 p. 
A. Busilas. Gamtos reiškiniai ir žemės ūkis, I ir II d.

 m
 skyrius
J. Ambraška, S. Zaborskas. Aušrelė, I d., 96 p., „Sakalas“.
J. Damijonaitis. Aritmetikos uždavinynas, I d., 64 p., „Dirva“.
K. Paltarokas. Katalikų tikybos katekizmas, 128 p.
 skyrius

J. Ambraška, S. Zaborskas, Aušrelė, II d., 192 p., „Sakalas“.
I. Malinauskas, J. Talmantas. Lietuvių kalbos gramatika pratimais, 72 p., „Šv. Ka-

zimiero draugija“.
J. Damijonaitis. Aritmetikos uždavinynas, II d., 70 p., „Dirva“. 
K. Žitkus. Tėve mūsų, 96 p., „Žinija“.

 skyrius
J. Ambraška, S. Zaborskas. Aušrelė, III d., 352 p., „Sakalas“.
I. Malinauskas, J. Talmantas. Lietuvių kalbos gramatika pratimais, 96 p., „Šv. Ka-

zimiero draugija“.
J. Damijonaitis. Aritmetikos uždavinynas, III d., 102 p., „Dirva“.
K. Žitkus. Sveika Marija, 160 p., „Žinija“.
V skyrius
J. Ambraška, S. Zaborskas. Aušrelė, IV d., 564 p., „Sakalas“.
I. Malinauskas, J. Talmantas. Lietuvių kalbos gramatika pratimais, 108 p., 

„Šv. Kazimiero draugija“.
J. Damijonaitis. Aritmetikos uždavinynas, IV d., 118 p., „Dirva“.
K. Žitkus, Tikiu.
V skyrius
I. Malinauskas, J. Talmantas. Lietuvių kalbos gramatika pratimais, 112 p., 

„Šv. Kazimiero draugija“.
Esmaitis (S. Matjošaitis). Sakalėlis. Literatūra ir tautosaka, 250 p. 
K. Klimavičius. Lietuva. Geografijos vadovėlis, 128 p.
P. Šležas, V. Čižiūnas. Lietuvos istorija, 176 p., „Sakalas“.
P. Tuminas. Liturgika, 68 p.
V  skyrius
Esmaitis (S. Matjošaitis). Sakalėlis, VII ir VIII d., 304 p. ir 368 p., „Spaudos 

fondas“.
I. Malinauskas, J. Talmantas. Lietuvių kalbos gramatika pratimais, 82 p., „Šv. Ka-

zimiero draugija“.
K. Klimavičius. Skaičiavimo uždavinynas, 176 p., „Spaudos fondas“.
P. Šležas, V. Čižiūnas. Lietuvos istorija, 152 p., „Sakalas“.
S. Tarvydas. Visa žemė, 192 p., „Sakalas“. 
K. Paltarokas. Katalikų tikybos katekizmas, 128 p.
P. Tuminas. Bažnyčios istorija, 64 p., „Šv. Kazimiero draugija“.
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Mokslo šviesos suviliotas

Bronius Jauniškis- arasaitis

Pabėgimas
Tai buvo 1938 metais. Man ėjo aštuoniolikti metai. Mama Melanija Labuc-

kaitė-Jauniškienė, kilusi iš bajorų, tėvas – Feliksas Jauniškis – siuvėjas, paveldėj s 
amatą iš senelio. Per prievartą pas tėvą aš buvau gizeliu. Gyvenome tėvo skolon 
nupirktame 7,5 hektarų ūkelyje, Baibiÿ kaime, Zarasÿ apskrityje. Kaimą supo keturi 
ežerai, netoliese tekėjo Šventoji. Aš siūdavau „Singer“ mašina, ardavau Pakalnínės 
šlaitus, irstydavausi su merginomis Uolio ežere. Pajut s laisvą valandėl , mokyda-
vausi iš „Savišvietos“ konspektų, o sekmadieniais eidavau į Antaliept  šventoms 
pamaldoms. Po mišparų jaunimas rinkdavosi širdiečių vienuolių sodelyje. Seselė 
Stanislava, netikėtai prie man s prasibrovusi, pusbalsiu tarė

– Vienuolis Jonas Žemaitis, tas, kuris katedroje sakė pamokslą, yra iš Sal-
dutiškio saleziečių vienuolyno. Eik, paprašyk, kad tave priimtų mokytis.

Namie pasigyrus, kad žada mane vienuoliai iš Saldutiškio mokyti, tėvas 
taip užsirūstino, kad parodė į tamsiąją kamarait .

Neilgai tėvas mane laikė užrakintą kamarėlėje. Tačiau bijojau kur nors išeiti. 
Mama iš pašto slapta atnešė man J. Žemaičio laišką. Jame buvo parašyta

„Tau padėti noriu, bet kaip, pats nežinau. sivaizduoju, kad Saldutiškyje privačiai galė-
tum mokytis, kad tu per metus gali baigti dvi klases. Gali padėti mūsų vargonininkas, 
ką nors galiu padėti ir aš, gal ir klebonas. Gali atvykti į Saldutiškį. Nenustok buv s 
geras ir melskis į v. Joną Bosko, o jis padės nugalėti sunkumus, pasimelsk ir už mus. 
Lig pasimatant.

Kun. J. Žemaitis“

Motina, saugodamasi tėvo, į lininį maišelį įdėjo duonos kriaukšlį, bryzą 
lašinių, švarius marškinius.  futliarą įsidėjau namų darbo smuiką. Prieš aušrą 
pažadino mane, peržegnojo ir pro Aukštuoliåkalnio beržynus išlydėjo į vieškelį. 
Vakarop pasiekiau Saldutiškį.

Pasiruošimas mokslams
Ryte pasijutau keistoje aplinkoje  miegojau metalinėje lovoje. Per kiemą, 

kuriame ošė milžiniški maumedžiai, visas būrys vienuolių (ir aš tarp jų) sugužė-
jome į nedidel  medin  dvibokšt  bažnytėl . Po neįprastų pusryčių – su kava ir 
olandišku sūriu (valgiau ir gėriau pasigardžiuodamas) – kunigas J. Žemaitis mane 
nuvedė į cel  pas parapijos kleboną, kongregacijos viršininką, neseniai grįžusį iš 
Indijos Šilongo misijų, kunigą Juozą Gustą. Jis buvo baig s Romos Grigoriano 
teologijos-filosofijos fakultetą, gav s licenciato laipsnį. Poetas. Mokėjo dvylika 
pasaulio kalbų.

Kunigo J. Gusto celėje ant spintos buvo mažytės beždžionėlės makakos 
iškamša, o spintoje už stiklo stovėjo iš rausvo sandalo medžio išdrožtas induistų 
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dievo Šivos ir jo žmonos Parvatės statulėlės. Dar labiau sujaudino, kai tėvas 
J. Gustas uždegė sandalo šakel  ir celė pakvipo svaiginamai maloniu aromatu. 
Tada aš pagalvojau  „Kiek reikės mokytis iki Indijos misijų “ Mano nuogąstavimą 
nutraukė kunigas J. Žemaitis

– Aš novicą (vadinasi, mane) pamokysiu užsienio kalbų  italų ir lotynų, 
o kas mokys bendro lavinimo kurso  Skaičiavimas, algebra man labai nesisekė

Visi trys ilgai tylėjome. Staiga viršininkas J. Gustas pakėlė abi rankas ir 
šūktelėjo savo nuolatinį priesaką

– Ad majora natus sum  (Aukštiems tikslams esame gim ) Mokyklos vedė-
jas Adolfas Telksnys  Jam skirsime klas . O Bronius oratorijoje mokys mokyklos 
smuikininkus. Berods, Broniau, ir kankliuojate ..

– Taip. Dar ir beržo tošele lakštingalą imituoju, – pasakiau didžiuodamasis.
– Nė Indijoje nesu sutik s tokių jaunuolių, – nusistebėjo J. Gustas.
Ir prasidėjo  ir darbas, ir mokymas, ir mokslas. Sekiau ir valandas, ir mi-

nutes. Po rytmetinių pamaldų bažnyčioje bėgau į dirbtuv  taisyti vienuolių abitų. 
„Singer“ siuvimo mašina buvo geresnė nei tėvo. Net seniausius buvusio klebono 
Antano Maciulevičiaus bažnytinius drabužius taisiau. Paskiau mokymosi klasėje, 
besimokydamas lietuvių kalbos linksniuočių, laukiau mokyklos vedėjo A. Telksnio. 
Bet jis neatėjo net susipažinti. Vis buvo užimtas. Kiek galėjo, jį pavadavo kunigas 
J. Žemaitis. Jis lygino lietuvių kalbos linksniuotes su italų ir lotynų. O mano 
„smegeninėje“ viskas susijaukė, susivėlė, aš ne kartą esu užsnūd s ant sąsiuvinio. 
Tada mane pavarydavo į miegamąjį pailsėti. Ir aš truputį atsigaudavau.

Po pietų jau aš tapdavau mokytoju. Gyvenome tuose pačiuose dvarininko 
Boleslovo Jalovieckio rūmuose, kur ir vienuoliai. Čia buvo smuiko ir kanklių kla-
sė. Pagal personalinį tvarkaraštį su smuikeliu berniukus mokiau traukti smičiumi 
per stygas, o mergaites plastmasiniu liežuvėliu virpinti kanklių stygas. Tai buvo 
džiugūs užsiėmimai.

Tikrieji mokslai
Vieną rytą kunigas J. Žemaitis į mažąją klas  atėjo su pradinės mokyklos 

vedėju A. Telksniu. Jis pasakė
– Negaliu atitrūkti nuo mokyklos. Vienuoliai sutinka, kad tu, Broniau, eitum 

į mūsų mokyklą mokytis. Tiesa, tarp mažiukų, bet į penktąją klas .
Senokai baigus tik tris, – tiesiai į penktąją. Susijaudinau, o mažiukų – ne-

įsivaizdavau. Sutikdamas linktelėjau galva. Ir mudu su vedėju, kuris ir mokė 
penktąją klas , nuėjome tiesiai į mokyklą pas penktokus. Mane pasodino klasės 
gale į atneštą aukštą suolą. Lyg egzaminuodamas paskelbė diktantą  J. Biliūno 
„Brisiaus galas“. Raizgiau raides, braukiau jas, taisiau ir visiškai susipainiojau. Jau 
praėjo devyneri metai, kai trečioje klasėje rašiau diktantus pas mokytoją A. Grigonį.

Po pamaldų bažnyčioje kitą rytą atėjau vienas iš pirmųjų. Virš juodos len-
tos pamačiau kryželį su metaliniu krucifiksu. Virš jo – Vyčio paveikslą. Priešais 
langus – Vaižganto, J. Biliūno portretai. Šiuos rašytojus gerai prisiminiau, daug 
jų kūrybos buvau skait s. Po skambučio vedėjas A. Telksnys atnešė sąsiuvinius 
su diktantais. O Viešpatie, manasis – paskend s raudonuose brūkšniuose.

– Ištaisysi klaidas pats ir perrašysi. Pažymio šiuo kartu nerašysiu.
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Mokiniai sužiuro į mane, tačiau 
ašaras didvyriškai sulaikiau ir mintyse 
kartojau  „Ad majora natus sum.“ Per 
pertrauką apie mane susispietė vienuo-
lyno oratorijos smuikininkai. Jie aiškino 
mano klaidas, mokė mane. Nedaug liko 
neištaisytų klaidų. Per matematikos pa-
moką prie lentos skaičiavau neblogai ir 
buvau pagirtas. Apsidžiaugiau. Galbūt 
peršoksiu į ketvirtąjį skyrių

Mokslo metai prabėgo nejučia. 
Koks buvo begalinis džiaugsmas, kai 
pirmą kartą už atpasakojimą gavau 
trejetą  Tik vis tos aukštaitiškos klai-
dos, lyg kokios piktžolės, mano rašinių 
darbuose suraudonuodavo. O gyvas 
žodis – ar istorija, o ypač geografija – 
penketukais žydėdavo.

Mokslo metų pabaigoje bažny-
tėlėje surengėme koncertą. Skelbimas 
sukvietė visą Saldutiškio parapiją. Po 
koncerto išgirdome, kad mums, kon-
certuotojams, pavydėjo miestelio Šaulių 
choras, kaimo kapela. Dabar jau įtikė-
jau, kad mokysiuos Paduvos Monfre-
dino koledže, kad būsiu Brazilijos Amazonės misionierius.

Vasara buvo kiek laisvesnė. Pasigrožėti apylinke nueidavau ant Dryžių 
piliakalnio. Vedėjas A. Telksnys per istorijos pamoką pasakojo, jog karaliaus 
Mindaugo laikais ant jo vaidilutės kūreno šventąją ugnį, o vaidila, skambindamas 
kanklėmis, apdainavo senovės dangaus ir žemės valdovą Perkūną, ugnies deiv  
Praurim , šviesos nešėją Saul  ir daugelį kitų senovės dievų ir deivių. Dažnai 
maudydavausi Šve¹to ar Žiezdrìlio ežeruose, o atvykus iš Italijos provincijolui 
Tironei pavasaroti, jį valtimi irsčiau po gražuolį Aiseto ežerą. Su juo bandžiau 
kalbėtis itališkai. O jeigu su mumis plaukdavo ir kunigas J. Gustas, jiedu kal-
bėdavosi prancūziškai, angliškai, hindi kalbomis. Ar galėjau jiems nepavydėti ..

Kiti mokslo metai buvo lengvesni. Dvasios tėvui P. Petraičiui paskyrus, 
organizavau angelaičius. Dirbau ir su oratorijos lankytojais. Mokyklos VI skyriuje 
tapau neblogu mokiniu. Mokytojas A. Telksnys buvo manimi patenkintas, nors 
Dievą „apgaudinėjau“  bažnyčioje per pamaldas, į maldaknyg  įsidėj s, mokiausi 
įvairių teoremų ar taisyklių, nusiraš s iš gramatikos ar algebros. Išlaikiau egzaminus 
gerais pažymiais.  atestatų teikimą atėjo mokinių tėvai, vietoj jų man asistavo 
prof. J. Gustas. Buvo svečių, kuriuos esu mat s bažnyčioje per pamaldas arba 
vienuolyne. Sugiedojus Lietuvos himną ir įteikus mokiniams atestatus, buvau ir 
aš kunigo J. Žemaičio pasveikintas. Tik jo dėka baigiau šiuos mokslus.

Kunigas J. Žemaitis ir L. Telksnys po Pirmosios
komunijos
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Langas į pasaulį
Tai buvo 1940 metai. Rengiausi išvykti į Italijos Turino saleziečių vienuolyną 

mokytis. Netikėtai pas mus atvažiavo iš centro nunciatūros sekretorius monsin-
joras Juozas Abo. Užsidar  kabinete su J. Gustu, paskui ir su J. Žemaičiu, ilgai 
kalbėjosi. Kai jis išvažiavo, atgarmėjo iš Lenkijos būrys saleziečių klierikų. Pas 
mus įsteigė dvasin  seminariją teologijai studijuoti, nes jų šalį užpuolė Hitleris.

Vieškelyje prie Žiezdrelio pasirodė Raudonosios armijos tankai. Karas. 
Okupacija. Pertvarkymas. Mūsų vienuolyną uždarė. Mane paleido namo. Atrodė, 
vėl sėsiu „kriaučiauti“ pas tėvą. Bet mano Zodiako Avino „ragai“ nepasidavė. 
Pradėjau mokytis privačiai ir per karą pasirengiau iš 4 klasių gimnazijos kurso. 
Išlaikiau egzaminus į Ukmergės mokytojų seminariją.

Apie mokymąsi Saldutiškio pradžios mokykloje rašiau knygose  „Už vie-
nuolyno sienų“ (1966), „Žmonės su abitais“ (1970), „Posledniaja ispoved“ (1972, 
Maskva), „Mana padėjėja grėksūdze“ (1984, Ryga), „Ludze w habitach“ (1972, Kau-
nas), „Ukanaskneli Agsareba“ (1985, Tbilisis). Magistras, poetas, kunigas Valerijus 
Rudzinskas apie mano gyvenimą ir kūrybą išleido monografiją „Nuo Šventosios 
iki Gango“ (2000).

1944–1950 metai
Pagal 1940 m. liepos 21 d. priimtą „Deklaraciją apie valstybės santvarką“, 

„LTSR konstituciją (Pagrindinis įstatymas)“, priimtą Liaudies seimo 1940 m. rug-
pjūčio 25 d., paskelbiama, kad visos mokyklos pereina valstybės žinion. Mokykla 
atskiriama nuo bažnyčios. Po 1940–1941 m. Lietuvoje buvo pradėtas pertvarkymas 
tarybinės santvarkos pagrindais. Po Vokietijos okupacijos 1944 m. vasarą grįžta 
vėl nauja okupacija ir tvarka, pradėta 1940–1941 mokslo metais. 1944–1945 mokslo 
metų pradinės (4 skyrių) mokyklos atskiriamos ir sudaro atskirą bendrojo lavinimo 
mokyklų pakopą, arba kitaip kalbant, Saldutiškio pradinė mokykla grįžta atgal – 
1933 08 02 mokyklų inspektorius yra nurod s įsteigti 6 metų pradin  mokyklą, 
kuri dirbo iki 1944 m. – šio tarybų valdžios nutarimo.

Saleziečių vienuolynas
Saldutiškyje
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Pradinis 4 skyrių mokslas 7–14 
metų amžiaus vaikams buvo priva-
lomas. Baigusieji pradines mokyklas 
galėjo toliau mokytis gimnazijose, pro-
gimnazijose, amatų mokyklose.

Anksčiau išleistais vadovėliais neleista naudotis, o naujų nebuvo. Trūko 
sąsiuvinių, rašymo priemonių. Geriausias rašalas – atskiestas tušas. Išradingesni 
rašalo pasigamindavo iš šaltalankio uogų. Rašyti teko ant įvairaus popieriaus  
nepanaudotų įstaigų knygų ar blankų, iš vyniojamojo popieriaus susegtų sąsiuvi-
nių. Mokymo priemones vaikai dažniausiai nešiodavosi dar vyresniųjų brolių ar 
seserų naudotose fanerinėse kuprinėse lenktais dangteliais. Vėliau atsirado portfelių. 
Rengdavosi dažnai iš naminių audinių siūtais drabužiais. Skurdo ir mokytojai. Jų, 
kaip ir kitų tarnautojų, atlyginimai buvo maži. Mokinių tėvai mokytojus šelpdavo, 
duodavo maisto produktų. Fizikos mokytojas (vėliau seniūnas) nešiojo verstą švarką.

1944–1945 mokslo metais mokiniai galėjo išmokti tik tai, ką išgirsdavo iš 
mokytojo ir gebėdavo prisiminti. Pagrindinė vaizdinė priemonė buvo klasės lenta, 
kuria buvo naudojamasi per visų dalykų pamokas.

1944 m. pradinės (4 klasių) mokyklos pradėjo veikti savarankiškai ir sudarė 
atskirą bendrojo lavinimo mokyklų pakopą.

Mokyklos patalpos nesikeitė, liko kaip ir vokiečių okupacijos pradžioje. 
Mokinių skaičius viename skyriuje – apie 30 vaikų.

1944–1945 mokslo metus pradėjo perėj  iš I skyriaus – 37, iš II – 31, iš 
III – 30 mokinių.

Saldutiškyje pradinė mokykla, tik mažesnė, darbą t sia  1944–1945 mokslo 
metai prasidėjo spalio 2 d.

Mokyklos vedėju skiriamas Pranas Antanaitis.

Saldutiškio progimnazija valsčiaus
administraciniame pastate 19 –19 5 m.
Nuotr. iš Utenos kraštotyros muziejaus



770

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Krivasalio pradinės mokyklos mokiniai su mokytoja Juodčepyte 19 2 m.
Nuotr. iš Utenos kraštotyros muziejaus

Krivasalio mokykla 19 2 m. Ant plausto Brazaičiai.  
Nuotr. iš Utenos kraštotyros muziejaus
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Vedėjas Pranas Antanaitis
Gimė 1904 m. rugsėjo 6 d. Švenčionių apskr. Kaltanėnų vls. Antaliedės k. 

valstiečių šeimoje. Nuo 1921 m. mokėsi Švenčionių gimnazijoje, kur 1924 m. baigė 
6 klases. 1927 m. įstojo į Vilniaus mokytojų seminariją. Mokėsi vienerius metus. 
1931 09 01–1939 10 25 dirbo Lenkijos okupuotos Švenčionių apskr. slaptose lietuvių 
pradžios mokyklose mokytoju, vedėju. Nuo 1939 11 01 iki 1941 07 01 – Pabradės 
pedagoginės mokyklos mokytojas, 1941 09 01–1944 07 10 (vokiečių okupacijos 
metais) – Kurinių pedagoginės mokyklos mokytojas.

Nuo 1944 08 11, jau turintis 13 metų pedagoginio darbo stažą, paskirtas 
Saldutiškio pradinės mokyklos vedėju.

Nuo 1945 09 01 – Saldutiškio klubo-skaityklos vedėjas (antraeilės pareigos).
Nuo 1945 11 01 – Saldutiškio valsčiaus švietimo skyriaus vedėjas. Dėl LTSR 

administracinio suskirstymo pasikeitimo ir etato sumažinimo nuo 1950 07 15 at-
leistas iš valsčiaus Švietimo skyriaus vedėjo pareigų.

Nuo 1951 08 31 Pranas Antanaitis paskirtas naujos Strūnãičio lietuvių sep-
tynmetės mokyklos direktoriumi.

1952–1953 mokslo metais prie septynmetės mokyklos atidaroma vakarinė 
jaunimo mokykla.

1962 m. atidaroma aštuonmetė mokykla.
1965 m. išeina į pensiją, išdirb s direktoriumi 25 metus.
Šioje mokykloje daugiausia – net 50 metų – dirbo Stasys Trinkūnas (dėstė 

pradinėms klasėms matematiką, darbus). Jis 1940 m. baigė Saldutiškio pradin  
mokyklą (6 skyriai). Mokyklos vedėjas – Adolfas Telksnys (1903–1968).

 Saldutiškio pradin  mokyklą susirinko 144 mokiniai  iš jų 73 mergaitės 
ir 43 antramečiai, į I klas  atėjo mokiniai nuo 7 iki 11 m. amžiaus. Juos mokė 
mokyklos vedėjas Pranas Antanaitis (IV skyrių), mokytojas Jonas Kiela (III skyrių), 
I ir II skyrių – mokytoja Leokadija, kurios pavardės galūnė „ienė“. Deja, archyvo 
dokumente šios mokytojos sąrašuose jau nėra. Ji gimusi 1909 m., baigusi gimnazijos 
7 klases ir pedagoginius kursus; darbo stažas – 11 metų. Pagal Švenčionių rajono 
savivaldybės archyvus (rasta vėliau), ši mokytoja yra Ignatėnienė Leokadija, nuo 
1945 05 26 perkelta iš Saldutiškio pradinės mokyklos į Kaltanėnų progimnaziją 
mokytoja. Nuo 1945 11 05 keliama iš Kaltanėnų į Saldutiškį, bet čia neatvyko.

domi mokytojo Jono Kielos biografija. Baig s gimnaziją, turėdamas vie-
nerių metų pedagoginį stažą, nuo 1944 09 25 skiriamas Saldutiškio pradinės 
mokyklos mokytoju. Nuo 1945 03 08 įsakyta atleisti išvykusį į Vilnių gydytis; 
nuo 1945 06 16 – priimti grįžusį iš gydymosi atostogų. Nuo 1945 10 07 išeina 
atostogų, kad gydytųsi  Švenčionių archyve daugiau duomenų nėra. Papildomų 
žinių apie Joną Kielą galima rasti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
išleistoje L. Vilučio knygoje Likimo mozaika (Kaunas, 1992).

Nuo 1944 10 25 mokytoja priimta Bronė Juodžiūnaitė, baigusi gimnazijos 
6 klases, be stažo. Nuo 1945 09 01 atleista – išvyksta mokytis.

1944–1945 mokslo metų pradžioje iš 144 mokinių I klasėje buvo 46, II – 37, 
III – 31 ir IV klasėje – 30 mokinių. 1945 m. pavasarį baigė mokyklą 19 mokinių. 
 mokyklą atėjo du nauji mokytojai  Kazys Ryliškis (su juo dar susitiksim daug 
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metų) ir Teklė Blažytė-Dybauskienė. Ji gimė 1908 02 18. 1926 m. baigė Švenčionių 
lietuvių gimnazijos 6 klases. 1927 m. Vilniuje išlaikė gimnazijos 8 klasių humani-
tarinių dalykų (visuotinės istorijos, geografijos, lietuvių kalbos) egzaminus. Turėjo 
septynerių metų stažą. Nuo 1944 08 09 – Labanoro pradinės mokyklos vedėja, 
nuo 1945 09 01 perkeliama į Saldutiškio pradin  mokyklą mokytoja.

Pradin  mokyklą 1946 m. baigė 20 mokinių (iš 31 buvusio mokslo metų 
pradžioje). Rudenį susirinko 138 mokiniai (iš jų 70 mergaičių, 25 antramečiai). 
Dirbo 4 mokytojai (jų sąrašas nepateiktas) ir 2 pagalbinio personalo darbuotojai. 
Pradinės mokyklos (4 skyrių) bendras plotas – 167 m2.

Pradin  mokyklą 1947 m. baigė 18 mokinių, rudenį susirinko 131 mokinys 
(iš jų 58 mergaitės, 23 antramečiai). Juos mokė P. Antanaitis (I sk.), K. Ryliškis 
(II sk.), Eleonora Augutytė (II sk.), atkelta iš Saldutiškio progimnazijos, ir Jonas 
Girnius (gim. 1928 m., 1947 m. baig s Utenos gimnazijos 8 kl.) mokė V sk.

Pradinė mokykla 1948–1949 mokslo metus pradėjo su 129 mokiniais (iš jų 
63 mergaitės, 22 antramečiai). I skyrių mokė Rufina Vilūnaitė, II – P. Antanaitis, 
III – J. Girnius, IV skyrių – K. Ryliškis. Nuo 1949 07 27 J. Girnių atleido kaip 
netinkamą mokymo ir auklėjimo darbui.

1949 mokslo metų pradžioje į Saldutiškio pradin  mokyklą susirinko 126 mo-
kiniai, pabaigoje liko 124, buvo perkelti į aukštesnius skyrius 103 (iš jų skyriaus 
nebaigė 25). Antriems metams palikta 13, su pataisomis – 8 mokiniai.

Mokinių skaičiaus suvestinė Saldutiškio pradinėje mokykloje nuo 1944 m. 
rudens (mokslo metų pradžios, kai pereita prie 4 klasių pradinių mokyklų iki 
Lietuvos TSR MT 1949 m. lapkričio 17 d. nutarimo nr. 875 „Dėl bendrojo la-
vinimo mokyklų struktūros Lietuvos TSR“, kai pertvarkomos progimnazijos ir 
gimnazijos į septynmetes ir vidurines mokyklas ir 12 metų mokymo keičiami į 
11 nuo 1949–1950 mokslo metų.

Progimnazija
Lietuvoje progimnazijas pradėta steigti per Pirmąjį pasaulinį karą. Tai ati-

tiko 4 žemesniąsias gimnazijos klases. Po 1936 m. mokyklos reformos (įvedus 
šešerių metų pradin  mokyklą ir septynerių metų gimnaziją) progimnazijose 
įvestas trejų metų kursas. 1949 m. progimnazijos perorganizuotos į septynmetes 
mokyklas. Kaip ir visoje respublikoje, Saldutiškyje atskyrus pradinės mokyklos 
4 skyrius savarankiškam darbui (1944–1949), liko 5–6 skyriai, kurie ir sudarė 
naujai pradėjusią veikti 1944–1945 m. oficialiai vadinamą Saldutiškio lietuvių pro-
gimnaziją. Pirmąja direktore nuo 1944 m. rugsėjo 1 d. skiriama Elena Plieskytė 
(įsak. nr. l3-54; 1944 08 01).

Direktorė Elena Plieskytė
Gimė 1920 06 23 dabartinio Molėtų Zamokų kaime, brolio Vytauto jaunė-

lė sesuo. Baigusi pradin  mokyklą, 1931 m. rugpjūčio 31 d. įstojo į prestižinės 
Panevėžio valstybinės mergaičių gimnazijos pirmąją klas , 1939 m. birželio 14 d. 
mokytojų taryba jai įteikė atestatą, patvirtinantį teis  stoti į aukštąsias mokyklas. 
Baigusi Pedagoginio instituto gamtos-matematikos specialyb , paskiriama į Ignali-
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nos vls. N. Daugėliškį mokytoja. Po 3 metų, nuo 1944 m. rugsėjo 1 d. skiriama 
Saldutiškio progimnazijos direktore ir mokytoja.

Progimnazijos mokytojų kolektyvas buvo nedidelis. Teklė Maniušytė (gim. 
1922 11 30, baigusi Utenos gimnazijos 8 klases ir pedagoginių kursų lietuvių 
kalbos specialyb , stažas 1,5 m.), pervesta nuo 1944 m. spalio  2 d. iš Labanoro 
pradinės mokyklos. Petras Šepetys (gim. 1920 02 18, 1941 m. baig s Biržų gim-
naziją, vasarą Panevėžyje pedagoginius kursus (stažas 4 metai).

Toks trijų mokytojų (direktorė mokytoja ir 2 mokytojai) kolektyvas su 
36 mokiniais pradėjo pirmuosius progimnazijos mokslo metus 1944 m. spalio 2 d.

Progimnazijoje skyriai buvo vadinami klasėmis. Pirmoje klasėje buvo 16, 
antroje – 20 mokinių, iš jų 14 mergaičių.

Dalis mokinių yra ir nuotraukoje (1944 m. pavasaris – su mokyklos vedėja 
Adele Lekavičiūte, Krivasalio pradinės mokyklos vedėju Juozu Brazaičiu ir kt. – 
pradinėje mokykloje).

Progimnazija veikė valsčiaus patalpose, pamiškėje (dabar Miško g. 11). 
Dalimi patalpų (rytinis įėjimas) naudojosi Saldutiškio valsčiaus administracija, o 
likusiomis (vakarinis įėjimas) – progimnazija. Namas statytas vokiečių kareivi-
nėms per Pirmąjį pasaulinį karą, kai veikė Sylgudychki geležinkelio stotis, stovėjo 
dvaro savininkų Jalowiecki sodyba su rūmais, kumetynas (pradinė mokykla nuo 
1925–1926 m. pradžios) ir gyveno geležinkelio stoties darbuotojai.

Progimnazijos mokymo priemonės – tai, kas liko po vokiečių okupacijos. 
Materialinė bazė silpna. Nebuvo žemėlapių, žurnalų, knygų, jokios rašomosios 
medžiagos.

„Baigus Saldutiškio pradin  mokyklą ir įstojus į Utenos gimnaziją, 11-mečiui teko netgi 
ant „siauruko“ (siaurojo geležinkelio venčionėliai–Panevėžys) vagonų stogų važinėti į 
Uteną ir atgal į Saldutiškį“, – prisimena Algirdas Garliauskas, pirmosios 1951 m. 
Saldutiškio vidurinės mokyklos laidos abiturientas, Lietuvos kariuomenės savanorio, 
valstiečio, gavusio 13 ha žemės, vaikas.

Tai buvo pradžių pradžia.
Rinkosi mokyklos tėvų komitetas. Komiteto atstovai  Mykolas Jatautis (1895–

1979), baig s keturklas  mokyklą Petrograde, į Lietuvą grįž s 1918 m., dirbo Laba-
noro miškų urėdijos sekretoriumi 1925–1945 m., Saldutiškio girininku, Kiauneliškio 
girininkijos, Utenos miškų ūkio buhalteriu iki 1956 m. – pensijos.

Antanas Daunys (1905–1988), baig s Antalamėstės daraktorinės mokyklos 
4 skyrius prieš Pirmąjį pasaulinį karą pas mokytoją Antaną Ramanauską – dabar 
aprašomos Saldutiškio progimnazijos vėlesnių metų mokytoją.

Antanas Daunys buvo net vokiečių vertėju, nes mokėjo lenkų, rusų, vo-
kiečių (pasak žydo) kalbas. Po 1949 m. įvykusios kolektyvizacijos buvo kolūkio 
sąskaitininku, pirmininko pavaduotoju, kolūkio eiguliu.

Pranas Guobis (1891–1958), gim s Linkmenų vls. Kleviškio kaime. Nuo 
1921 m. dirbo Labanoro miškų urėdijoje raštininku, miško žvalgu, po 1941 m. 
persikėlė į Saldutiškį ir dirbo girininkijoje buhalteriu.
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Šie vyrai kartu su mokytoju P. Šepečiu agitavo už mokyklos plėtimą Sal-
dutiškyje, rinko pritariančiųjų pareiškimus.

Su visomis peticijomis mokytojas P. Šepetys (vėliau mokyklos direktorius) 
kartu su M. Jataučiu varsto Švietimo ministerijos įvairaus lygio institucijų vadovų 
duris. Nors nepartiniai, bet randa kelią į LLKJS CK – susipažįsta su kraštiečiu 
pirmuoju sekretoriumi Antanu Raguočiu (per antrąją išvyką į Vilnių).

Gauna papildymą viena klase (IV) dvejiems metams.
1945–1946 mokslo metai. Progimnazija pasipildė 2 klasėm, iš kurių viena – 

augančioji gimnazijos sąskaita. Mokykloje rugsėjo 1 d. – 121 mokinys (I – 40, 
II – 23, III – 31, IV – 27).

Jau pradeda atsirasti pirmųjų tarybinių vadovėlių  originalių ir verstų iš rusų 
kalbos. Bet daugelį dalykų teko mokytis iš užrašų, kuriuos diktuodavo mokytojai.

Reikėjo pratintis prie studentų mokymosi stiliaus. Nukentėjo rašysena – 
užmiršti dailyraščio reikalavimai.

1945–1946 m. progimnazijos mokytojų kolektyvą papildė 3 mokytojai  Vlada 
Nekrašienė (26 m., baigusi Pedagoginio instituto gamtos geografijos specialyb , 
stažas 1 m.), Vilhelminas Paukštė ir Edvardas Gaidelis (mokytojų biografijos ats-
kirame knygos skyrelyje).

Naujieji metai atnešė daug netikėtumų.
Pirmaisiais mokslo metais (1944–1945) direktorė mokytoja Elena Plieskytė, 

mokytojai Teklė Maniušytė ir Petras Šepetys vakare būdavo kviečiami į Švenčio-
nėliuose, Vilniaus gatvėje, esantį saugumo komitetą. Iš Saldutiškio į Švenčionėlius 
traukinys važiuodavo tik vakare. Po vieno apsilankymo Švenčionėliuose progim-
nazijos direktorė Elena Plieskytė negrįžo.

„ sakymas Nr. 1 7. venčionys, 19 5 m. gruodžio 1 d. §2 Plieskyt  Eleną, d. Jurgio, 
Saldutiškio progimnazijos direktor , nuo 19 5 m. lapkričio mėn. 1  d. skaityti mechaniškai 
išstojusią, kaip areštuotą.“

Po šių įvykių į progimnazijos direktoriaus mokytojo vietą nuo 1945 12 01 
skiriamas Aleksandras Pivoriūnas „kaip pereinantis pagal specialyb “. Tačiau pagal 
įsakymą nr. 143 §1 nuo 1945 12 14 A. Pivoriūnas „mechaniškai išstojo“ – neatvyko.

Pagal 1945 12 14 d. įsakymą nr. 143 §2 Švietimo ministerija nuo 1945 12 15 
skiria Petrą Šepetį Saldutiškio progimnazijos direktoriumi-mokytoju. Pagrindas  
1948 02 24 ministro įsakymas nr. 59-12.

Brolis Vytautas, pas kurį Saldutiškyje gyveno sesuo Elena Plieskytė, gauna 
įsakymą per 24 valandas išvykti iš Saldutiškio. Vytautas 1936 m. buvo baig s 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą ir pagal paskyrimą nuo 
1937 m. gruodžio dirbo Saldutiškyje, Švenčionėliuose.

Elena Plieskytė karinio tribunolo buvo nuteista pagal RTFSR BK 58-1a str. 
10 metų kalėjimo ir 5 m. be teisės grįžti į tėvyn . Po ilgų stumdymų 1958 09 01 
įdarbinta Panevėžio kūdikių namuose virėja, po kursų – nuo 1970 09 01 – medi-
cinos seserimi, nuo 1979 10 20 – auklėtoja. 1990 09 28 išeina į pensiją, išvažiuoja 
į Molėtus pas brolį. 1990 11 26 mirė. Palaidota Molėtų miesto kapinėse.
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Kaimyninės mokyklos
Mokyklos teritoriją apima geografinis žemės plotas, aprašytas knygos pra-

džioje (su ežerais ir kalneliais, su miškais ir arimais), ir griežta teritorija tarp 
Linkmenų, Tauragnų, Kuktiškių, Labanoro ir Kirdeikių administracinių centrų, 
kurie yra Saldutiškio kaimynai su mokyklomis, iš kurių daug mokinių eina t sti 
mokslo Saldutiškyje. Pridedame kaimyninių mokyklų istorijas.

Linkmenų mokykla
Li¹kmenys – sena gyvenvietė, rašytiniuose šaltiniuose minima 1373 m. 

1517 m. Linkmenyse pastatyta medinė bažnyčia ir įsteigta parapija. 1534 m. Link-
menyse leista steigti miestelį, rengti turgus. 1613 m. miestelis pažymėtas Lietuvos 
valstybės žemėlapyje.

Apylinkės gyventojams Linkmenys buvo savotiškas švietimo centras. 
1750 m. fundaciniame Palūšės akte vietos klebonas buvo įpareigotas laikyti 

Linkmenyse mokyklą. Taigi VIII a. pabaigoje mokykla tikrai veikė Linkme-
nų miestelyje. Mokyklai atskiro pastato nebuvo, todėl buvo kilnojama iš vieno 
namo savininko pas kitą. 1781 m. Linkmenų mokyklą lankė 7, 1782 m. – 9, 
1805 m. – 8 mokiniai. Linkmenyse buvo vienintelė liaudies mokykla visame 
valsčiuje. 1885–1986 m. joje mokėsi 64 mokiniai. Kai kurie valsčiaus kaimai buvo 
net už 14 kilometrų, todėl ne visi vaikai galėjo lankyti mokyklą, o gyventi prie 
mokyklos buvusiame bendrabutyje neužteko lėšų. Tuo metu mokykloje buvo 
uždrausta mokytis gimtąja lietuvių kalba. Atskiras pastatas mokyklai pastatytas 
1881–1883 m. Dvariškiuose. Šioje mokykloje iš pradžių buvo vienas, vėliau – trys 
skyriai. Pirmasis mokytojas buvo A. Varanėjus. Buvo dėstoma rusų kalba. Kur 
išvyko pirmasis mokytojas A. Varanėjus – žinių nėra.

Po Pirmojo pasaulinio karo Linkmenų mokykla buvo vadinama „Ryto“ 
mokykla. Mokykloje dirbo mokytojai Maminskaitė ir Skabaitė. Buvo 4 skyriai. 
Trečiame ir ketvirtame skyriuose reikėjo mokytis dvejus metus. Ten dirb  moky-
tojai Svantickiai labai rūpinosi gabiais mokiniais.

1945 m. mokykla reorganizuota į septynmet  mokyklą. Trūko patalpų. Mo-
kiniai mokėsi dviem pamainomis, viena klasė buvo privačiame name. Patalpos 
buvo tolokai vienos nuo kitų. Baig  septynmet , mokiniai mokėsi Saldutiškyje, 
Ignalinoje, Švenčionėliuose. Mokyklos vadovai nuo įsikūrimo pradžios iki 1955 m.  
A. Varanėjus, Ona ir Marijonas Svantickiai, Teklė Jarmalienė, Marija Terleckienė, 
Balys Kardelis, Kazys Kardelis, Gertrūda Paukštytė.

1955 m. mokykla reorganizuota į vidurin  mokyklą ir išdėstyta 4 pastatuose. 
Pirmasis vidurinės mokyklos direktorius V. Petrelis dirbo trejus metus.

1956–1957 m. dabartiniuose kultūros namuose buvo įrengtos dvi klasės, o 
buvusiame gaisrininkų name – centrinės patalpos ir trys klasės. Klasių kambariai 
buvo netinkuoti, šalti, nebuvo grindų.

1958 m. mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą – 26 mokinius. Klasės 
vadovas – mokytojas J. Juškaitis.

Nuo 1958 m. direktore dirbo I. Aginytė. Išleista antroji laida – 23 abiturientai, 
trečioji – 16 abiturientų. Nuo 1960 m. direktore dirbo Danutė Banevičienė. Ketvir-
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tąją laidą baigė 24 abiturientai, penktąją laidą – 14 abiturientų, iš jų B. Brukštutė 
ir B. Žemaitytė – sidabro medaliais.

Nuo 1967 m. direktore dirbo B. Jurkšaitė-Menčienė. Per 10 metų išleista 
219 abiturientų, iš jų dešimtojoje laidoje aukso medaliu baigė L. Jurkšaitė, septy-
nioliktojoje – V. Alekna.

Nuo 1977 m. direktore dirbo J. Baldiševičiūtė. Per 3 metus išleisti 103 abi-
turientai.

Nuo 1980 m. direktorium dirbo A. Jurgelėnas. Per 4 metus išleisti 94 abi-
turientai.

25-oje laidoje aukso medaliu baigė D. Motiekaitė. Nuo 1984 m. direktoriumi 
dirbo V. Šimkūnas. Per 6 metus išleisti 62 abiturientai.

29-oje laidoje sidabro medaliu baigė I. Valaikaitė ir A. Žygaitė.
33-ioje laidoje sidabro medaliu baigė Skaidrė Tureikytė.
1990 m. pradėtas statyti mokyklos priestatas. Dirbo 18 mokytojų.
Nuo 1967 iki 1990 m. aukso medaliais baigė  L. Jurkšaitė, V. Alekna, D. Mo-

tiekaitė, sidabro medaliais – I. Valaikaitė, A. Žygaitė, S. Tureikytė.

Abiturientų išleistuvės
Išleistuvės moksleivio gyvenime – neeilinis įvykis. Išleistuvių pokyliui rei-

kėjo lėšų. O iš kur jų gauti  Teko manytis patiems. Pastatytas veikaliukas, pjesė 
buvo vaidinama ne tik mokykloje, bet ir Kirdeikių bažnytkaimio salėje. Gautos 
lėšos ėjo išleistuvių fondui. teikiant kvietimą, mokytojai jį apmokėdavo. Kiti „iš-
mesdavo  ir nemažą sumą, o koks „nagas“ apsiribodavo keliais rubliais arba tik 
padėkodavo. Rublio perkamoji galia buvo menka, o norėjome pasirodyti ir prieš 
mokytojus, ir prieš save. Žuvį vaišėms gaudėme Aiseto ežere bradiniu. Pokylio 
šeimininkėms – klasės draugų A. Guobio ir G. Rukšėnaitės motinoms – dėko-
jome kiek įmanoma, bent mums taip atrodė  trynėm cukrų, plakėm kiaušinius. 
Kiek vienas abiturientas turėjo įnešti į išleistuvių fondą po 50 rb (senais). Dabar 
tai menki pinigai, tačiau moksleivių tėvai, dūstantys nuo nepakeliamos mokesčių 
naštos, buvo nualinti ir vargani kaip bažnyčios pelės. Pokylis praėjo šauniai, buvo 
alaus ir Anykščių vyno vienas kitas buteliukas. Pasigerti ir kvailioti tais laikais 
abiturientui nebuvo madinga.

Tai, kas vyko vakar, – šiandien istorija. Romėnai sakydavo, kad praeities 
negali niekas pakeisti, net dievai. Praeitis priklauso mums. Ji gali būti našta ir 
turtas.

Likimo deivė Laima man buvo palanki. Padedant geriems žmonėms, išvengiau 
Sibiro, pusiau slapstydamasis baigiau vidurin  mokyklą, su suklastotu socialinės 
kilmės pažymėjimu ir pagražinta mokyklos charakteristika įstojau į universitetą.

Jaunystė turi savo žavesio. Tačiau nenorėčiau, kad ji grįžtų tokia, kokia 
buvo  su trėmimais, lavonais aikštėse, girtais skrebais, privalomu melu, diktatorių 
stabų garbinimu, neigimu visko, kas lietuviška. Tik pasakose paukštis Feniksas, 
pajut s artėjant mirtį, susidegina, bet iš pelenų prisikelia jaunas ir dar gražesnis. 
Indų išmintis sako, jog žmogus gyvenime turi nueiti du kelius  kelią pirmyn ir 
kelią atgal. Atsiminimai yra kelias atgal, žvilgsnis į praeitį, subjektyvus sav s ir 
aplinkos įvertinimas.
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Mokyklos apylinkės
Senoji dabartinė mokykla ir visas miestelis pastatyti vadinamojo Tauragnų 

moreninio kalvyno pietinės dalies pakraštyje. Kalvynas susidarė atsitraukus ledy-
nams, kurie buvo atslink  nuo Skandinavijos, Suomijos ir tada dar nebuvusios 
Baltijos jūros dugno. Vadinasi, galingos gamtos jėgos jau daugiau kaip prieš 14 000 
metų, palikusios mums tų kraštų nuogulas, tarsi sujungė Baltijos šalis.

Apie 7 km į šiaur  nuo mokyklos yra aukščiausia kalvyno vieta Papi»čių 
piliakalnis, iškil s 246 m virš jūros lygio ir apie 30 m nuo papėdės. Ties Vajìliais, 
Šãrkiais ir Pla÷čiškėmis aukštuma pažemėja iki 200 m. Šioje vietoje ledynas buvo 
ilgiau sustoj s ir palik s daug gargždo, žvirgždo, riedulių. Neatsitiktinai Vajelių 
ir Indùbakių riedulynai paskelbti geologiniais paminklais. Daug akmenų buvo ir 
arčiau Saldutiškio, bet daugumą surinko dvaro pastatų statytojai, kitais aptvėrė 
parką. Dalis akmeninės tvoros pažymėta mokyklos sklypo plane. Per Antrąjį pa-
saulinį karą tvoros pradėtos ardyti, akmenys išvežti geležinkeliu. Likusius riedulius 
į pamatus sukrovė miestelio naujakuriai.

Apie 400 m į šiaur  nuo mokyklos iškil s žvyringas gūbrys. Už mobilio-
jo ryšio transliacijos bokšto jo viršus pažemėj s, susidar s iš juostuotojo molio, 
kuris susiklostė šioje vietoje ilgokai telkšojusio prieledyninio ežero dugne. Iš to 
molio Drýžių plytinė gamino labai geras plytas (plytinės pastatus apie 1945 m. 
nugriovė vėtra).

Kanadinėmis tuopomis apsodinta dabartinė Sodų gatvė išvesta gūbrio te-
rasa. Dvaro sodybos – mokyklos pastatai priglausti pašlaitėje, užstojančioje nuo 
šiaurės vėjų.

Dėl įvairaus grunto ir banguoto paviršiaus gruntinis vanduo slūgso nevie-
nodame gylyje (palyginkime šulinių gylius). Dubumose vanduo išeina į paviršių – 
ten susidaro ežerai, pelkės ir durpynai. Saldutiškio pagrindinė gatvė geležinkelio 
stoties link išlenda tarp durpinių pievų ir raistų.

Tauragnų kalvyno vidurį perskiria giliausias Lietuvos ežeras (60,5 m) – 
Tauragnas.

Saldutiškio apylinkių papuošalas – už 1 km į pietus nuo miestelio telkšantis 
didžiulis Aiseto ežeras  15,8 km ilgio, bet siauras (apie 0,6 km). Aisetas – didžiulės 
ledynmečio upės liekana. Jo plotas – 540 ha.

Ežere yra keturios nedidelės salos.  Aisetą įteka Vyžinta, Dumblė, Tauru-
pys, Lapavartė, Alna (Elnė), Vadokšna, o išteka Aiseta–Kiaunė. Aiseto, Galuono 
ir Dumblio ežerai sudaro vientisą ilgiausią Lietuvoje natūralų rininės kilmės hid-
rografinį kompleksą (880 ha).

Mokyklos apylinkėse nėra didelių upių. Ilgiausia – Vyžinta (apie 16 km) teka 
pro Stasi¿nus į Galuono ežerą. Iš Piliakalnio ežerėlio išteka Kemeša į Kemešio ežerą, 
iš jo – Lamėsta, teka per Lamėsto ežerą į Aisetą. Jų abiejų ilgis – apie 15 km.

Nors Saldutiškio apylinkių žemės nelabai derlingos, bet žmonės čia gyvena 
nuo seno. 2 km į šiaurės vakarus nuo mokyklos yra Drýžių piliakalnis. Jis buvo 
apgyvendintas jau akmens amžiuje. Kunigo Broniaus Bulikos brolis Antanas į 
mokyklą buvo atsineš s dailų neolito laikų akmeninį kirvį, rastą prie piliakalnio. 
Prie Stasi¿nų kaimo esantys pilkapiai, manoma, yra V–VIII a., o Geniakalnio 
senkapis – V– VI amžiaus.
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Žemdirbiai plėtė dirbamųjų žemių plotus, bet tausojo ir mišką. Todėl ga-
lima džiaugtis prie pat mokyklos augančiu Saldutiškio mišku, toliau – Dryžių 
alksnynais, Kìmešio ir Labanoro giriomis, dvaro parko liekanomis  mišriojo plano 
sodybos parkas įkurtas I  a. pabaigoje.  parko teritoriją gražiai įsilieja dvaro 
rūmai, nedidelė medinė Saldutiškio bažnyčia ir tvenkinukas, prie kurio stovi bu-
vusi pradinė mokykla. Šalia vietinių medžių ir krūmų (mažalapės liepos, papras-
tojo klevo, uosio, ąžuolo, baltalksnio, baltojo gluosnio, kalninės guobos) čia auga 
gana daug egzotinių augalų  vakarinė tuja, jos koloninė forma (Thuja occidentalis 
„Columna“), paprastasis kaštonas, balzamininis ir sibirinis kėniai, europinis ir 
plačiažvynis maumedžiai, pilkasis riešutmedis, totorinis klevas, baltojo gluosnio 
svyruoklinė forma (Salix alba „Tristis“), Tunbergo raugerškio raudonlapė forma 
(Berberis thunbergii „Atropurpurea“), geltonasis žirnmedis, šviesiosios hortenzijos 
stambiažiedė forma ( ydrangea arborescens „Grandiflora“) ir kiti.

Kirdeikių mokykla
Pirmas žinomas rašytinis šaltinis, kuriame minimas Kirde¤kių vardas, yra 

1554 m. Linkmenų dvaro inventorius. Vietovė priklausė Li¹kmenų karališkajam 
dvarui. Kirdeikių laukuose dar randama V–VII a. pilkapių su vainiku apdėtais 
akmenimis, taip pat degintinių kapų. Todėl vietov  galima priskirti prie pačių 
seniausių gyvenviečių.

Pirmoji pagrindinė dviejų klasių mokykla veikė Vílniaus krašto lietuvių švie-
tėjo, rašytojo, poeto, kunigo Silvestro Gimžausko (1844–1897) – spaudos draudimo 
laikų veikėjo name – tėviškėje 1897 m.

Švietėjas mokėsi Švenčioniÿ ir Daugpilio gimnazijose. Rinko tautosaką, kalbin  
ir etnografin  medžiagą. Nuo 1884 m. spausdino eilėraščius ir korespondenciją 
„Aušroje“, „Šviesoje“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“. 

1888 m. parašė „Pradžiamokslį“.
Anksčiau minėtos mokyklos pirmoji mokytoja, vadinamoji daraktorė, buvo 

M. Stopkaitė. Mokė skaityti rusiškai, o slaptai – lietuviškai. Skaitydavo daugiausiai 
iš maldaknygių. Rašydavo grifeliu ant lentelių. Mokytis vaikai galėjo tuomet, kai 
nebūdavo kaime pašaliečių. Vos tik pasirodydavo mokyklos trobos link einantis 
pašalietis, iš pastalės pasiimdavo puodus plunksnų ir imdavosi jas plėšyti. Pavojui 
praėjus, plunksnas pakeisdavo maldaknygės. Vėliau atsirado knygų  „Elemento-
rius“, galbūt S. Gimžausko „Pradžiamokslis“, „Žiupsnelis“, „Darbymėlis“ ir kt.

1915 m. mokykla persikėlė į Antano Paukštės namus, kur mokytoju dirbo 
jo sūnus Antanas. Mokiniams teko mokytis vokiškai, nes buvo kaizerinės Vokie-
tijos laikai. Mokytojomis dirbo Valė Macelicaitė, Raiderytė. Mokykla jau drąsiau 
„išlindo“ iš pogrindžio ir veikė legaliau.

1920 m. parapinė mokykla pertvarkoma į 4 skyrių pradžios mokyklą. Mokykla 
veikė privačiuose namuose pas A. Paukšt , A. Mačiulį. Ten buvo ir mokytojų butai.

Pradinėje dvikomplektėje mokykloje mokėsi jau turtingesnių tėvų vaikai. 
Tuo laikotarpiu mokytojais dirbo  Burokas, L. Buteliauskas, A. Lekavičiūtė (vėliau 
abu Saldutiškio mokytojai), K. Biliūnienė, A. Biliūnas, J. Gimžauskas, Raudonytė, 
A. Valiulytė, J. Rastenis, K. Brukštus.
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1927–1928 m. pastatė mokyklą. 
Statybai vadovavo Kazys Mačiulis. 
Ten mokytojaudami apsigyveno K. ir 
A. Biliūnai.

Mokykloje veikė „Angelaičių“, 
„Jaunųjų ūkininkų“ būreliai, tėvų komitetas iš 4–5 ūkininkų, kurie rūpinosi daž-
niausiai neturtingų tėvų vaikais. Suteikdavo pašalpų knygoms, rašymo priemonėms 
įsigyti.

Kitas žymus veikėjas, t s s S. Gimžausko pradėtą veiklą, – šaulys ir lietu-
viškos spaudos platintojas, Linkmenų parapijos klebonas kunigas Juozas Breiva 
(1891–1939). Jis po lenkų valdžios trukdymų pasitraukė į Kirdeikius. Kirdeikiai 
liko Lietuvoje – be parapijos bažnyčios.

Padedant Lietuvos valdžiai ir vietos gyventojams, 1927 m. Kaišiadorių vys-
kupas J. Kutka iškilmingai pakonsekravo naują Kirdeikių bažnyčią. domu, kad 
pirmasis Saldutiškio mokyklos mokytojas ir vedėjas J. Janonis buvo Linkmenų 
parapijos bažnyčioje vargonininku 1919–1921 m. Kunigas J. Breiva Linkmenų pa-
rapijos klebonu buvo 1919–1925 m.

Prasidėjo karas. Nuo 1940 m. mokytoja dirbo A. Valiulytė. Iki 1945 m. 
mokykla turėjo pradinės mokyklos statusą. 1945 m. jau buvo septynios klasės. Iki 
1952 m. mokyklai vadovavo J. Gaidelis (būsimasis Saldutiškio vidurinės mokyklos 
direktorius) ir J. Stonkus. Jiems dirbant, augo klasių skaičius, ir 1958 m. mokykla 
jau gavo vidurinės mokyklos statusą, o 1960 m. išleido pirmąją Kirdeikių vidu-
rinės mokyklos abiturientų laidą.

Mokyklai stigo patalpų, todėl dalis klasių buvo privačiuose namuose. 
1964–1965 m. pastatytas priestatas prie buvusio pastato, statyto 1927–1928 m. Nuo 
1969 m. direktorius V. Zabarauskas, pavaduotoja V. Daškevičienė. Direktorių perkė-
lus į Saldutiškio vidurin  mokyklą, jo pareigas perėmė V. Rastenienė, pavaduotoja 

Kirdeikių pradinė mokykla 19  m. Sėdi
mokytoja Kunigunda Biliūnienė, inspektorius
Kazys Plungė, mokytojas Antanas Biliūnas.
Nuotr. iš Utenos kraštotyros muziejaus
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D. Baškytė. V. Rastenienei sulaukus pensinio amžiaus, ją pakeitė M. Kindurienė, 
kuri direktoriavo iki vidurinės mokyklos, o vėliau – ir pagrindinės mokyklos 
uždarymo. Kirdeikių vidurin  mokyklą papildydavo apylinkėje esančių pradinių 
mokyklų moksleiviai – Mine¤škiemio (mokyt. Kliukienė ir Samulis), Ripaičių (mokyt. 
A. Aleknaitė), Strokiniÿ (mokyt. E. Bugailiškienė), Stripe¤kių, Ginùčių, Antaµksnės.

Dabar Kirdeikiuose veikia tik pradinė mokykla. Dirba mokyt. E. Bugai-
liškienė ir Stunžienė. Mokiniai, baig  keturias klases, toliau mokosi Saldutiškio 
pagrindinėje mokykloje.

Direktorius Petras Šepetys
Gimė 1920 02 18 Biržų apskrities ir valsčiaus Šviµpiškių vienkiemyje, ūki-

ninkų Zuzanos ir Jokūbo šeimoje. Vyresnysis brolis Povilas – Lietuvos karininkas, 
pasitraukė į Vakarus, mirė 1979 m. Detroite, jaunesnysis – Vytautas, ištremtas į 
Vorkutą, mirė apie 1946–1947 m.

Petras, 1941 m. baig s Bíržų gimnaziją, vasarą Panevėžyjê baigė pedagoginius 
kursus pradinių mokyklų jaunesniojo mokytojo cenzui įgyti.

Vokiečių okupacijos metais dirbo Švenčionių apskrities Rieškut¸nų, Påringio 
pradinėse mokyklose mokytoju, vedėju.

Turėdamas 4 metų pedagoginį stažą, 1944 10 02 paskiriamas Saldutiškio 
naujos lietuviškos progimnazijos mokytoju (įsakyme – dėstytoju).

Susiklosčius ypatingoms sąlygoms progimnazijoje (direktorė Elena Plieskytė 
areštuojama), 1945 12 01 skiriamas direktoriumi Aleksandras Pivoriūnas, kaip 
„pereinantis į darbą pagal specialyb “. Jis atleidžiamas įsakymu 1945 12 14 kaip 
„mechaniškai išstoj s“ – neatvyko.

Nuo 1945 12 15 mokytojas Petras Šepetys skiriamas progimnazijos direkto-
riumi. (Pagrindas  ministro įsakymas Nr. 59–12; 1948 02 24.)

Daugiau kaip metus jis dirbo mokytoju, suprato padėtį progimnazijoje, 
„iškovojo“ priaugančią ketvirtąją klas  (direktoriaujant Elenai Plieskytei). Tada 
P. Šepetys buvo progimnazijos organizatoriumi, tėvų komitetui vadovavo M. Ja-
tautis, A. Daunys. Vėliau prisijungė Pr. Guobis ir kt.

Pateikiu progimnazijos mokinių kiekin  sudėtį, kad ir Jūs, skaitytojai, su-
prastumėte organizatorių planus

Mokini  skaičius mokslo met  pradžioje ( )

Mokslo metai Klasės Iš viso

I II III IV V VI

1944–1945 16 20 36

1945–1946 40 23 31 27 121

1946–1947 45 24 19 23 111

Matyti, kad mokinių skaičius auga labai sparčiai. 1945–1946 ir 1946–1947 moks-
lo metų pradžioje į mokyklą įstoja atitinkamai 40 ir 45 mokiniai. Dalis iš jų baigė 
leistas 4 klases.
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Tačiau esant džiugioms permainoms mokykloje, įvyko nelaimė. Apie Saldu-
tiškį nebuvo fronto linijos – nevyko mūšiai, bet visur buvo apstu mirtį nešančių 
fronto liekanų – sprogmenų. Vaikams įdomu viską sužinoti ir išnagrinėti.

Vėliau Valdas Jatautis (Mykolo Jataučio sūnus) prisiminė

„Kadangi pagal tuometines sistemos normas progimnaziją sudarė  pradinės mokyklos 
skyriai ir  progimnazijos klasės, vadinasi, 19 7 m. mes baigėm progimnaziją.

viesią, saulėtą 19 7 m. rugsėjo 2  d. mokinius, mokytojus ir visos apskrities žmones 
užgriuvo baisi žinia  susisprogdino trys progimnazijos moksleiviai  Jonas Guobys, Algirdas 
Grašys ir Mečys Leleiva. Einant iš mokyklos, jų rankose sprogo rasta minosvaidžio mina.

O kas toliau  Daugumai tėvų vaikus leisti į tolimesnius mokslus – į gimnaziją 
buvo ne pagal išgales  nuomok butą, nuolat aprūpink maistu.

Todėl negaliu pasakyti, kam kilo mintis daryti kitą žygį, kad Saldutiškio progimnazija 
toliau augtų į gimnaziją. Tačiau tėvas M. Jatautis savo idėjos įgyvendinimo ėmėsi labai 
stropiai  talkino daugelis mokinių tėvų. Kartu su progimnazijos direktoriumi P. epečiu 
vežė pareiškimus į Vilnių, vaikščiojo jau eitais keliais ir koridoriais. Kažkas valdžios vir-
šūnėse abejojo, ar tikslinga Saldutiškyje steigti gimnaziją, bet tam turėjo įtakos palanki 
geografinė padėtis  geras susisiekimas geležinkeliu su venčionėliais, tena ir V lniumi. 
Taigi – mokinių noras ir jų tėvų ryžtas nugalėjo “

Pažvelkime į progimnazijos augimą pagal mokinių ir juos mokančių mokytojų 
skaičių  1946 m. baigė 19, rudenį susirinko 111 (iš jų 58 mergaitės, 2 antramečiai). 
Dirbo 7 mokytojai ir 3 personalo darbuotojai.

1947 m. progimnaziją baigė 22 mokiniai (sėkmingi mokslo metai), susirinko 
133 mokiniai (iš jų 78 mergaitės ir 6 antramečiai). Iš anksčiau dirbančių mokytojų 
liko tik P. Šepetys ir T. Maniušytė. Nauji mokytojai  

1. Romualdas Jatautis (fizinis lavinimas, muzika ir choras, sportininkų  tre-
niravimas).

2. Vytautas Limanauskas (fizika, chemija, geometrija, vokiečių kalba).
3. Antanas Ramanauskas (rusų kalba).
4. Ona Stundžaitė (vokiečių kalba, gamtos mokslas, piešimas, braižyba).
5. Birutė Tarasevičiūtė (istorija, geografija, lotynų kalba).
6. Stasys Byla (aritmetika, lietuvių kalba, muzika).
7. Teodora Bylienė (geografija ir vokiečių kalba).
8. Valerija Dockaitė (chemija ir gamtos mokslas).
9. Birutė Marčėnaitė (rusų kalba ir konstitucija).

Ne visi šie mokytojai dirbo vienu metu. Trumpos jų biografijos pateiktos 
atskirame „Biografijų“ skyrelyje.

Progimnaziją (nors buvo beveik gimnazija) 1948 m. baigė 16 mokinių. Rudenį 
susirinko 165 mokiniai (iš jų 88 mergaitės, 3 antramečiai).
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Vidurinė mokykla
Mokini  skaičius mokslo met  pradžioje ( )

Mokslo 
metai

Klasės Iš viso

I II III IV V VI

1947–1948 27 36 20 17 33 133

1948–1949 34 26 33 22 22 28 165

1949–1950 43 30 59 33 21 29 215

Moksleiviai, rinkdamiesi į pradinių mokyklų skyrius, o progimnazijų ir gim-
nazijų moksleiviai – į klases, nežinojo, kad respublikoje jau rengiami dokumentai 
bendrojo lavinimo mokyklų tinklo rekonstrukcijai.

Švietimo ministro 1949 m. rugpjūčio mėn. 30 d. įsakymas Nr. 208a „Dėl 
1949 50 mokslo metų bendrojo lavinimo mokyklų tinklo nustatymo“. 

„Vykdydamas LTSR MT 19 9 m. rugpjūčio 0 d. nutarimą Nr. 0 „Dėl LTSR bendrojo 
mokyklų tinklo patvirtinimo, miestų ir apskričių Liaudies švietimo skyriaus vedėjams įsakau

. Pertvarkyti septynmetes mokyklas ir buvusias gimnazijas į vidurines mokyklas 
pagal priedėlį Nr. 2.

. Pertvarkyti pradines mokyklas ir buvusias progimnazijas į septynmetes mokyklas 
pagal priedėlį Nr. .

5. Užtikrinti visų mokyklų bei klasių atidarymą ir aprūpinti naujas pertvarkomas 
mokyklas ir atidaromas klases mokytojais, patalpomis, inventoriumi, mokomosiomis – pa-
vaizduojamosiomis priemonėmis.

. Pristatyti asmeniškai ligi š. m. rugsėjo mėn. 15 dienos 19 9 50 mokslo metų 
pradžios ataskaitas pagal A–IV, 7 –A, 7 –A raštišką pranešimą, analizuojantį mokslo 
metų pradžios rezultatus ir vardinį vienkomplektinių pradžios mokyklų sąrašą -se eg-
zemplioriuose.

LTSR vietimo ministras A. Knyva.“

Ištrauka iš „Priedėlio Nr. 2“
venčionių apskr.

1 0. venčionių I vidurinė mokykla
1 1. II vidurinė mokykla
1 2. Saldutiškio vidurinė mokykla
1 . Ignal nos vidurinė mokykla
1 . Melag nų vidurinė mokykla
Švenčionių apskrityje iš viso 5 vidurinės mokyklos. 

Ištrauka iš „Priedėlio Nr. 3“
venčionių apskr.
. Linkmenų septynmetė mokykla

51. Kirdeikių septynmetė mokykla
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52. Labanorų septynmetė mokykla (Labanorų, bet ne Labanoro) Utenos apskr.
571. Kuktiškių septynmetė mokykla 
57 . Tauragnų septynmetė mokykla

Direktorių E. Plieskytės ir P. Šepečio, tėvų komiteto narių M. Jataučio, 
A. Daunio, P. Guobio, visų mokinių tėvų, mokinių, norinčių ir galinčių mokytis, 
svajonė išsipildė  Saldutiškyje jau galima siekti vidurinio išsilavinimo.

Vykdant mokyklų tinklo pertvarkymą, nuo 1950 m. liepos 15 d. vykdomas 
atskirų vietovių priskyrimas kitų rajonų pavaldumui.

Pagal 1950 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. 79 § 1 Saldutiškio vidurinė mokykla 
pereina Švenčion¸lių r. liaudies švietimo skyriaus žinion tokios sudėties

1. Šepetys Petras...
2. Limanauskas Vytautas...
3. Stundžaitė Ona...
4. Marčėnaitė Birutė...
5. Byla Stasys...
6. Bylienė Teodora...
7. Dockaitė Valerija...
8. Petrašiūnaitė Celicija...
9. Eglinskas Antanas...
10. Šepikaitė Pelagija...
11. Miknevičius Juozas...

Saldutiškio pradinės mokyklos mokytojai
1. Ryliškis Kazys,
2. Vilūnaitė Rufina,
3. Gruodis Juozas,
4. Antanaitis Pranas (iki 1950 07 15 buvo ir Saldutiškio valsčiaus švietimo 

skyriaus vedėjas).

Pavienių mokytojų kaita truko iki 1952 m. rudens, kol direktoriumi dirbo 
P. Šepetys. Kaita vyko dėl politinių priežasčių (A. Eglinskas, V. Limanauskas), 
dėl tarybinio mokytojo vardo kompromitavimo (A. Meškauskas), dėl numatytų 
pareigų nevykdymo (R. Jatautis) ir dėl reikiamo išsilavinimo vidurinės mokyklos 
mokytojo cenzui neturėjimo.

Siekiant kelti Švenčionėlių mokytojų kvalifikaciją ir vadinamąjį idėjinį-politinį 
lygį, pagal 1951 02 01 įsakymą Nr. 1 įkuriamas ir Saldutiškio me todinis punktas, 
apimantis Saldutiškio, Labanoro, Gåtakiemio, Paužuõlių ir Plaučiškių mokyklas. 
Rezultatai  pagal 1952 03 09 įsakymą Nr. 2 – „Už aktyvų dalyvavimą mokomajame 
darbe“ – padėka mokyt. M. Juronienei, o pagal 1952 03 01 įsakymą Nr. 3 – „Už 
nedalyvavimą darbe“ (darbo disciplinos pažeidimą) – neišmokėti vienos darbo 
dienos atlygio M. Saplytei, S. Murauskaitei, J. Bielovai, B. Stipinui.

Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje (nuo 1944–1945 iki 1951–1952)
1944–1945 – 180
1945–1946 – 257
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1946–1947 – 249
1947–1948 – 264
1948–1949 – 294
1949–1950 – 341
1950–1951 – (žinių nėra)
1951–1952 – 368 (pateikė kiti asmenys)

Augant mokinių skaičiui, reikėjo naujų patalpų. Valstybė nepastatė nė vieno, 
nė mažiausio pastato mokyklai, išskyrus tualetą – „kur ir karaliai pėsti vaikšto“.

Prisiminkime 1921 m. Pagal Laikinąjį žemės reformos įstatymą (1920 08 03), 
Didžiosios žemės reformos įstatymą (1922 03 29), pradėjus Salgudiškio dvaro Jalo-
vieckių sodybos dalybas, mokyklai atiteko „kumetynas“. Tačiau jis buvo užimtas 
dvaro darbininkų (kumečių), kurie ten gyveno iki 1926 m. Mokykla įsikūrė so-
dininkų name, kur dabar yra Saldutiškio ambulatorija (anot Onos Petkevičiūtės-
Petrėnienės, gim. 1913).

Iki 1926 m. miestelis buvo vadinamas Salgudiškiu, iki Lietuvos Nepriklau-
somybės, apie 1918 m. (prie vokiečių), geležinkelio stotis vadinama Sylgudyschki. 
Atsiradus Saldutiškio pavadinimui jau neliko jokio Saldutiškio dvaro. ra tik 
Sylgudyshkio, Salgudiškio dvaro savininkų Jalovieckių (Jalowiecki) rūmai su pa-
galbiniais pastatais.

O. Petkevičiūtė su kitais mokiniais mokėsi (dabartinėje ambulatorijoje) vie-
nerius metus. Po metų mokykla perkelta į centrinių rūmų šiaurės vakarų flygelį 
(kampą). Pirmus metus atėj  iš Trinkūnų daraktorinės mokyklos mokėsi ketvirtokai 
Antanas Pelėda ir Antanas Rukšėnas. 1922 m. įstojo mokytis Adolfas Grabštus 
(Grabšys), mir s 2005 11 21.

1926 m. mokykla grįžo į jai atiduotą „kumetyną“, po 1930 m. visą dešim-
tmetį vadintą „Telksnių mokykla“  – pagal dirbusį mokyklos vedėją A. Telksnį, 
jo žmoną mokytoją O. Telksnien  ir jų sūnus L. Telksnį ir V. Telksnį. Telksnių 
šeima ten gyveno ir mokė vaikus.

Po 1933–1934 m. pradėto mokyklos perėjimo iš 4 skyrių į 6 mokykla nuo-
mojosi patalpas iš Šaulių namų pastato (A. Telksnys buvo šaulių kuopos vadas).

Pradedant 1944–1945 m., prisimintas LTSR AT pirmininko 1940 m. spalio 
31 d. įsakas „Dėl stambiųjų namų miestuose ir pramonės vietovėse nacionali-
zavimo“ bei LTSR LKT 1940 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr. 353 „Dėl namų 
nacionalizavimo“  

„  ...  prie jų esančiais trobesiais  a) namai, priklaus  įvairioms dabar likviduo-
toms visuomeninėms-politinėmis organizacijoms (buv  aulių namai),

b) ...  namai, kurių savininkai pabėgo i užsieį (Jalovieckiai, gav  išmokas iš 
Lietuvos Respublikos, išvyko į Lenkiją ir toliau),

... , kurie sudaro visuomenin -istorin  ir menin  vert  (valsčiaus savivaldybė),
namai, užimami valstybinių įstaigų (Vlado Trinkūno („Amerikono”) namas Stoties 

g-vėje Nr. 21 ir malūnas).“
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Nacionalizacija buvo vykdoma 
remiantis LTSR LKT 1944 m. sausio 
25 d. nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos 
TSR Liaudies komisariatų ir centrinių 
įstaigų veik los atnaujinimo ir jų aparato sukomplektavimo“, pagal kurį įsigaliojo 
jau minėti 1940 m. nutarimai.

Šie darbai vertė „galvoti“ mokyklos administratorių-direktorių P. Šepetį. Jo 
reikėjo ir namuose  buvo ved s mokytoją Eleonorą Augutyt , ji 1950 m. pagimdė 
dukrą Dalią.

Žmona prisimena  „Jis gyvas ar ne, jis Vilniuje ar venčionėliuose “ Norėda-
mas rytojaus dieną būti rajone ar sostinėj – išvažiuodavo iš vakaro, miegodavo 
Švenčionėliuose, grįždamas atgal vėl miegodavo Švenčionėliuose ir ryte eidavo 
į įstaigą, arba Saldutišky – į mokyklą. Gerai, kad gyveno rytiniame mokyklos 
flygelyje. Vėliau ten priėmė ir mokytojų Juronių šeimą.

Pažvelkime, kieno turtais naudojomės, kokie buvo tie ponai ar „amerikonai“.
Dvaro savininkas Boleslovas Jalovieckis (1847–1917) laiške sūnui Mečislovui 

(1976–1962) 1913 m. sausio 14 d. iš Peterburgo rašo  

„ ...  iš idėjos įsigijau Sylgudiškį, kad mano vaikai augtumėte tevynėje ir būtumėte 
kilniais jos piliečiais.“ „Mūsų gimtinė siejama su Rurikovičiais. Ir šis faktas, ir tai, 
kad jautėmės lenkais, Rusijoje daug reiškė. Mano močiutė škotė prisirišusi prie škotiškų 
tradicijų. Gi mano senelis ir mes visi buvome katalikai, stipriai veikiami lenkiškos kul-
tūros ir katalikiškos filosofijos.“

Saldutiškio pradžios mokyklos mokinių spektaklis 
„Paparčio žiedas“ 19 7 m. Nuotr. iš Utenos
kraštotyros muziejaus
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„Boleslovas buvo žymus visuomenės veikėjas  190  m. venčionių apskr. dvarininkai jį 
išrinko atstovu į Rusijos Valstybės Dūmą. Jis buvo šalininkas Didžiosios Lietuvos vals-
tybės, prie kurios kvietė jungtis lygiomis teisėmis lenkus ir gudus.“

„Boleslovas Jalovieckis bendravo su lietuvių visuomenės veikėjais P. Bučiu, A. Jakštu, 
Maironiu ir kt., bet buvo už uniją (sąjungą) su Lenkija. Lietuva, kurianti savarankišką, 
nepriklausomą valstyb , liko jau nesuprantama ir svetima.“

Iš Jalovieckių palikimo mokyklai atiteko pagrindiniai rūmai, o iš senesnių 
laikų – kumetynas su gražiu parku ir sodu.

Kitomis patalpomis (dar prieš karą) mokykla naudojosi nuomos tvarka – 
Šaulių namais iki 1940 07 13, kol buvo likviduota ši sąjunga. Po karo Šaulių namai 
tapo klubu, bendrabučiu ir sporto sale (iki 1960 m.), kol buvo pastatyta salė su 
keturiomis klasėmis ir butu mokyklos direktoriui antrame aukšte, pastogėje. Nuo 
1931 m. pradžios iki Šaulių sąjungos likvidavimo Saldutiškio šaulių kuopos vadas 
buvo mokyklos vedėjas A. Telksnys.

Pokario metais progimnazija patalpas gavo iš valsčiaus savivaldybės. Tai 
Pirmojo pasaulinio karo metais, kai dar Salgudiškis buvo vokiečių okupacinės 
apskrities centras, statytos medinės kareivinės, kuriose buvo įsikūrusi Linkmenų 
valsčiaus savivaldybė (su būstine Saldutiškyje), vėliau Saldutiškio valsčiaus ir 
karkasinės (fachverkinės) konstrukcijos kepykla (dabar J. Žernio malkinė). Atga-
vus Nepriklausomyb , pirmuoju Salgudiškio apskrities viršininku buvo Antanas 
Gineitis (1860–1936).

Paskutinis Saldutiškio mokyklos „rėmėjas“ buvo Vladas Trinkūnas („Ameri-
konas“). Saldutiškio apylinkėse tokia pravardė neturi pikto atspalvio. V. Trinkūnas 
vadinamas „amerikonu“, nes iš tikrųjų yra buv s Amerikoje, nors teisingiau jį 
būtų vadinti „keliautoju aplink pasaulį“.

Vladas Trinkūnas gimė 1890 m. Trinkūnų k., prie Saldutiškio, Trinkūno 
(Kazio) Kazimiero namuose, kur po Pirmojo pasaulinio karo iki 1921 m. veikė 

Iš Jalovieckių palikimo
mokyklai atiteko
pagrindiniai rūmai,
o iš senesnių laikų –
kumetynas su gražiu
parku ir sodu
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daraktorinė mokykla. Joje dirbo mokytojas Antanas Ramanauskas. Vladas yra 
Kazio Trinkūno vaikaitis. Tarnaudamas carinėje kariuomenėje, nuo Smolensko 
per Kiniją ir Japoniją, užėmus J. Uborevičiaus (1896–1937) vadovaujamai Liaudies 
revoliucinei armijai Vladivostoką (1922 11 22), V. Trinkūnas 1923 08 09 atsidū-
rė Jungtinėse Amerikos Valstijose. Iš užjūrio į Lietuvą grįžo 1932 m. Nupirko 
malūną iš Vaišvilos ir gyvenamąjį namą, kuris yra dabartinėje Stoties gatvėje,  
nr. 21.

Tarybų valdžia abu objektus nacionalizavo, o V. Trinkūną 1949 03 26 išvežė 
į Irkutsko sritį. „Kelionės aplink pasaulį ratas“ užsidarė. Iš Sibiro tremties grįžo 
1957 05 28. Šis žmogus mirė 1969 m., palaidotas Saldutiškio kapinėse.

Malūnu naudojosi kolūkis „Pirmūnas“, šeštajame dešimtmetyje tam tikromis 
valandomis teik s elektros energiją ir vidurinei mokyklai.

Iš gyvenamojo namo 1941 06 14 buvo išvežta Krivåsalio šaulių kuopos 
vado, Antåkalnio (Saldutiškio) lentpjūvės tarnautojo P. Žukausko šeima su dviem 
sūnumis. Namas perėjo geležinkelio sistemos žinion  buvo įrengtas bufetas-baras. 
Vėliau, šeštojo dešimtmečio pabaigoje, mokykla gavo kelis kambarius, kuriuose 
įrengė bendrabutį moksleiviams, atvykstantiems į vidurin  mokyklą iš kaimyninių 
septynmečių mokyklų.

Pažvelkime į mokytojų ir mokinių gyvenimo sąlygas. Direktoriai nuolat 
keisdavosi, įsikurdavo šiaurės rytiniame mokyklos kampe. Nuo 1950 m. vasaros 
nuolatiniais direktorių kaimynais tapo mokytojų Juronių šeima. Visi kiti mokytojai 
gyveno privačiuose namuose prie šeimų. Tokiomis sąlygomis buvo sudėtinga kurti 
šeimą, turėti asmeninį gyvenimą.

Sąlygos kiek palengvėjo po Lietuvos TSR MT (Ministrų tarybos) 1947 m. 
gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl miltų pardavimo vietoj duonos mokytojams, 
žemės ūkio specialistams ir partinio-tarybinio aktyvo darbuotojams, gyvenantiems 
kaimo vietovėse tuose rajonuose, kur nėra reikiamos duonai kepti bazės“

„2. Leisti prekybos ministerijai ir Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjungai išimties 
keliu laikinai pardavinėti miltus vietoj duonos mokytojams ...

 ... , remiantis nustatytąja norma duonai į vienas rankas pardavinėti.“

Rimtas nutarimas kaimo vietovėse gyvenantiems ir dirbantiems mo kytojams 
buvo Lietuvos TSR MT 1950 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 513 „Dėl lengvatų 
ir pirmenybių kaimo vietovės pradinių, septynmečių bei vidurinių mokyklų mo-
kytojams“

„2. pareigoti visus valsčių vykdomuosius komitetus neapmokamai aprūpinti šviesa, 
kuru ir butais dirbančius kaimo vietovėje pradinių, septynmečių ir vidurinių mokyklų 
mokytojus, direktorius (vedėjus), mokymo dalies vedėjus ir kartu su jais gyvenančius 
šeimų narius; nesant komunalinių butų, valsčių vykdomiesiems komitetams pavedama 
sudarinėti sutartis butams nuomoti mokyklų mokytojams, direktoriams (vedėjams) ir 
mokymo dalies vedėjams, taip pat aprūpinti šiuos darbuotojus šviesa ir kuru pagal šiose 
vietovėse veikiančias normas, atgabenant visiems metams reikalingą kurą į namus ne 
vėliau kaip rugsėjo 1 d.“
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Tai buvo didelė, nors ir dalinė lengvata mokytojams, dirbantiems kaime. 
Dar buvo biblioteka, atvežamasis kinas, šokiai mokyklose. Apie visa tai plačiau 
bus rašoma „Atsiminimų“ skyrelyje.

Sunku buvo ir moksleiviams, ypač tiems, kurie buvo baig  Linkmenų, Kir-
deikių, Labanoro, Kuktiškių ir Tauragnų septynmetes mokyklas, nutolusias nuo 
Saldutiškio vidurinės apie 10 kilometrų.

Privačiuose butuose 1952–1953 mokslo metais gyveno net 79 moksleiviai. 
Vėliau buvo gauti keli kambariai buvusiame V. Trinkūno name, Stoties gatvėje. 
Moksleiviai atvykdavo sekmadienį, o išvykdavo šeštadieniais, po pamokų (tada 
pamokos vykdavo šešias dienas per savait ). Vėliau tokiems mokiniams kultūros 
namuose vakarien  gamindavo šeimininkė (jeigu mokiniai atveždavo produktų 
sriubai ar mėsos gabaliuką). Vėliau mokiniams skyrė kambarius kultūros namų 
antrame aukšte – pastogėje.

Direktorius P. Šepetys dirbo daug. Jam nebuvo kada pasirūpinti savimi. 
Reikėjo rūpintis jauna šeima, nebuvo laiko mokymuisi. 195l m. neakivaizdžiai baigė 
I kursą Vilniaus VPI (Valstybinis pedagoginis institutas) matematikos fakultete.

Po Lietuvos TSR MT 1951 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1124 „Dėl jaunųjų 
specialistų, baigiančių aukštąsias ir vidurines specialiąsias mokyklas, ir specialis-
tų, baigusių aspirantūrą, naudojimo sutvarkymo“ buvo uždrausta priimti į darbą 
baigiančius, bet dar nebaigusius mokslų būsimuosius specialistus ir specialistus 
be atitinkamos ministerijos (žinybos) paskyrimo.

Nustatyta, kad jaunieji specialistai visais atvejais, be paskyrimą davusios 
organizacijos žinios, privalo atidirbti ne mažiau kaip trejus metus.

Gali būti, kad, remiantis išsilavinimo cenzu vidurinėse mokyklose, mokytojų 
A. Eglinsko, V. Limanausko „tarybinio mokytojo normų neatitikimu“, direktoriui 
P. Šepečiui buvo pasiūlyta vykti į Anykščių r. Liaudies švietimo skyriaus žinion.

1952 09 01 Anykščiÿ r. liaudies švietimo skyriaus vedėjas D. Kazlauskas 
pasirašo įsakymą  „Sutinkamai su liaudies ūkio planu Mick¿nuose nuo š. m. 
rugsėjo 1 d. atidaroma septynmetė mokykla.“ Direktoriumi skiriamas P. Šepetys, 
baig s pedagoginius kursus Panevėžyje (1941). 1953 m. mokykla remontuojama  
šiaudinis stogas keičiamas skardiniu. P. Šepetys tai įprat s daryti  Saldutiškyje 
„pono“ rūmuose, o prieškariu – bažnyčiai priklausančiuose rūmuose, kur nuolat 
keitėsi nuomininkai. Karo metais pastatai buvo nuniokoti.

1959 08 03 pereinant prie 8-mečio mokymo plano, direktorius keičiamas. 
P. Šepetys (mokytojas) 1960 m. rugsėjo l d. išvyksta į Juostini¹kų septynme-
t  mokyklą. Juostininkuose pastatoma nauja aštuonmetė mokykla. P. Šepetys 
joje dirba 20 metų. Pablogėjus sveikatai, nebaig s mokslo metų, 1980 m. išėjo 
į pensiją. 1981 m. persikėlė gyventi į Anykščius. 1985 08 58 grįž s iš armijos, 
nuskendo jo sūnus Audronius (gim. 1964). Po metų (1986) prie sūnaus atgula 
ir tėvas P. Šepetys. 

Jis buvo Saldutiškio vidurinės mokyklos pirmasis direktorius, tėviškai besi-
rūpinantis mokyklos ateitimi. Jo vadovavimo metais mokykla išleido dvi pirmąsias 
vidurinės mokyklos abiturientų laidas. Dauguma jų baigė įvairias aukštąsias ir 
aukštesniąsias mokyklas Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje. Dirbo ir iki šiol dirba ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, taip garsindami Saldutiškio mokyklą.
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Direktorius Julius Gaidelis
Gimė (1923 01 03) Švenčionių apskr. Ignalinos vls. Kazakåvo kaime ūki-

ninkų šeimoje. Turėjo apie 8 ha nederlingos Rytų Lietuvos žemės. Šeimoje jau 
augo dar du vyresni broliai, todėl jau vaikystėje buvo numatyta, kad jaunėliui 
teks gyventi ne tėvų ūkyje.

Šeima buvo religinga, todėl tėvai svajojo, kad Julius bus kunigas, bet gy-
venimo kelias ėjo kita kryptimi.

Baig s Paringio pradžios mokyklą, įstojo į Vilniaus Vytauto Didžiojo gim-
naziją (1936 m. ji buvo uždaryta). Teko persikelti į Švenčionių gimnaziją, kur 
mokslą nutraukė karas. 1945 12 01 pradėjo dirbti Budníkių pradinėje mokykloje 
vedėju. 1946 06 10 perėjo į Kini¿nų (Daug¸liškio vls.) pradin  mokyklą vedėju. 
Dirbdamas neakivaizdiniu būdu mokėsi ir, eksternu išlaik s brandos egzaminus, 
įstojo į Šiauliÿ pedagoginį institutą. Jį baig s, dirbo direktoriumi Kirdeikių septyn-
metėje mokykloje. Saldutiškio vidurinės mokyklos direktoriui P. Šepečiui išvykus į 
Anykščių r., į laisvą jo vietą nuo 1952 08 25 atkeliamas J. Gaidelis. Jis skiriamas 
mokyklos direktoriumi ir mokytoju (mokė lietuvių kalbos ir geografijos). Direktorių 
sutiko 1951–1952 m. atnaujintas kolektyvas. Kolektyve dirbo mokytojai veteranai  
V. Juronis (gim. 1903 m.; dėstė vokiečių k.), M. Juronienė (gim. 1904 m.; dėstė 
lietuvių kalbą ir literatūrą) ir maestro B. Normantas (dėstė muziką, vadovavo 
chorams mokykloje, Saldutiškio kultūros namuose ir Švenčionėlių pedagoginėje 
mokykloje). Mokymo dalies vedėja nuo 1952 09 01 buvo paskirta mokytoja Ona 
Levanaitė. 1951 m. baigusi Vilniaus VPI Gamtos specialybės fakultetą, mokė che-
mijos. Ji pakeitė Melaniją Saplyt , baigusią Švenčionėlių pedagogin  mokyklą ir 
pagal mokslo cenzą galėjusią dirbti tik septynmetėje mokykloje. 

Ona Levanaitė (vėliau Levanaitė-Miknevičienė) dirbo net 5 metus, kol 1957 m. 
ją pakeitė mokytoja Stanislova Žernienė. Direktoriui teko stiprinti mokyklos ma-
terialin  baz , bendravimą su aplink esančiomis septynmetėmis mokyklomis, su 
kaimyniniais kolūkiais ir jų jaunimu. 

Lietuvos TSR MT ir LKP (b) CK 1948 m. kovo 20 d. išleido nutarimą nr. 
37 „Dėl kolūkių organizavimo Lietuvos TSR“. Šiame nutarime rašoma  

„18. pareigoti ...  Kultūros-švietimo įstaigų komitetą, miestų bei apskričių vykdomuosius 
komitetus, parapijos miestų bei apskričių komitetus plačiai organizuoti kultūrinį kolūkiečių 
aptarnavimą, steigti kolūkiuose klubus-skaityklas, bibliotekas, saviveiklos ratelius, siųsti 
kilnojamuosius kino įrenginius, lektorius, artistus ir t. t.“

Vadovaudamasis šiuo nutarimu ir kitais nurodymais, direktorius J. Gaidelis 
iš dviejų šefuojamų ūkių („Pirmūnas“ ir „Ąžuolas“) daugiau bendravo su „Ąžuolo  
pirmininku Leonu Času, dirbusiu 1953–1958 m.

Abu, būdami saviveiklos gerbėjai ir dainininkai, padėjo vienas kitam. Mokyk-
la talkindavo žemės ūkio darbuose, kolūkis išnuomodavo sunkvežimius, kuriais 
moksleiviai vykdavo į ekskursijas į Vilnių, Ka÷ną, Trakùs. Žmonės buvo paten-
kinti, matydami savo vaikus, koncertojančius per įvairius renginius. Abiturientai 
galėdavo parodyti, ko išmoko per 11 metų ir oficialiai (už bilietus) gauti pinigų 
abiturientų išleistuvėms.
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„Pirmūno“ kolūkio pirmininkai keitėsi labai dažnai. Saldutiškio mokykla buvo 
greta kolūkio kontoros, kolūkio kultūros namų, kolūkio bibliotekos. Kolūkio kontora 
ir mokykla buvo kolūkio pirmininko ir mokyklos direktoriaus susitikimų vietos.

Kultūros namuose būdavo demostruojami filmai, vykdavo mokyklos, kolū-
kiečių ir svečių koncertai. Salėje taip pat vykdavo ir „Ąžuolo“ kolūkio administ-
racijos renginiai.

Daug mokyklai padėjo „Pirmūno“ kolūkio biblioteka (vedėja Antanina Kau-
šilienė (1913–1990); keturios jos dukros – Irena, Vilhelmina, Angelija ir Zita – yra 
mok si Saldutiškio mokykloje. Mokykla bibliotekos neturėjo  buvo keliasdešimt 
knygų, sudėtų į spintas indams, mokyklos raštinėje.

Pagal anksčiau paminėtą nutarimą nr. 37 (1948 03 02) biblioteka buvo vedėjos 
A. Kaušilienės (1948–1969) namo pusėje. Antroje pusėje gyveno pati bibliotekos 
vedėja, trys jos dukterys (Irena mokytojavo) ir mokytojai, kurie užėmė pusrūsį 
ir ankštą palėp .  biblioteką ateidavo laikraščių, knygų skaitytojai, rinkdavosi 
šachmatų mėgėjai  mokytojai J. Gruodis, J. Miknevičius ir mokiniai J. Balčiūnaitė 
ir A. Vilkauskas (vėliau – šachmatų kompozicijos meistras; yra išleid s knygą 
„Šachmatų kompozicijos pagrindai“ (Vilnius, „Mintis“, 2002) su Lietuvos šachmatų 
kompozitorių sąjungos prezidento, kompozicijos meistro Boriso Gelperno dedikacija).

Biblioteka buvo pripažinta geriausia metų biblioteka respublikoje. A. Kau-
šilienė buvo išrinkta I moterų suvažiavimo delegate, yra gavusi apdovanojimą.

Ši biblioteka gerai aprūpino knygomis Saldutiškio vidurinės mokyklos, gre-
timų septynmečių mokyklų moksleivius. A. Kaušilienė buvo neetatinė kultūros 
namų meno vadovė, apylinkės fotografė (drauge su Jonu Labučiu, bažnyčios 
vargonininku). Juos pakeisdavo Vilhelmina ir Angelija Kaušilaitės ir Juozas La-
butis (vargonininko sūnus). Jis tiek buvo užsiėm s klasės (IV laida) ir mokyklos 
kronika, kad jo nuotraukose net nėra.

domu ir tai, kad A. Kaušilienė buvo delegacijoje, kuri pasitiko P. Šepetį ir 
M. Jatautį, gavusius „antrąjį palaiminimą“ dėl progimnazijos klasių kiekio plėtimo 
gimnazijos link.

Nors bibliotekose tada buvo sukaupta knygų, išleistų Lietuvoje ir TSRS, 
bet ne visos atitiko cenzūros reikalavimus, 1954 m. buvo tris ar keturis kartus 
„išimamos“ pagal pridedamus „pasenusių leidinių“ bibliografinius sąrašus. Są-
rašų archyve prie įsakymų nėra. Išlik s vienas konkretus 1954 m. rugsėjo 16 d. 
įsakymas Nr. 1681 „Dėl Švietimo ministerijos sistemos įstaigų, bibliotekų knygų 
fondų valymo nuo politiškai žalingos literatūros Berijos, Kimutaičio, Iešmanto, 
Moskaliovo“.

Reikėjo rūpintis ir moksleivių išsilavinimu žemės ūkio gamyboje, pirminiais 
jų įgūdžiais. Nors buvo įvesta privaloma talkų praktika ūkiuose, reikėjo mokytis 
ir mokyklose.

Pagal Lietuvos TSR MT 1947 m. lapkričio 15 d. nutarimą Nr. 804 „Dėl 
žemės sklypų prie pradinių ir vidurinių mokyklų“  

„1. ...  išskirti pradinėms ir vidurinėms mokykloms kaimo vietovėse ir apskričių paval-
dumo miestuose nuolat mokomiesiems – bandomiesiems darbams žemės sklypus nuo 0,5 
iki 2 ha dydžio (pagal mokinių skaičių ir vietos sąlygas).
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...  Didesni negu čia nustatyta mokykliniai žemės sklypai, jei jie faktiškai užimti 
vaisių sodais, medelynais ir uogynais, taip pat paliekami atitinkamai mokyklai ...

2. ...  pagal liaudies švietimo skyrių užsakymus daržininkystės inventoriaus (kas-
tuvų, grėblių, kauptukų, kibirų, laistytuvų) gaminimą ir užtikrinti, kad tas inventorius 
būtų laiku parduodamas mokykloms.“

Mokykla suteiktomis galimybėmis nepasinaudojo nuo pat nutarimo išleidimo 
datos. Sodas ir parkas, garsėj  vaismedžiais, rudenį buvo naikinami akmenimis ir 
pagaliais. Gamtos mokytojai tuomet gavo ir papildomų paskatinimų šiai atsiminimų 
knygai apie Saldutiškio mokyklą, bet neturėjo ką parašyti. Rašant apie parką, teko 
pasinaudoti L. Januškevičiaus knyga „Lietuvos parkai“ (Kaunas, „Lututė“, 2004).

Pažvelkime į mokymo dalies vedėjos O. Levanaitės valdas. Tai 1952–1954 m. 
laikotarpio rugsėjų pradžios.

1952–1953 mokslo metų pradžioje buvo 15 klasių (V, VI, VIII ir  klasių po 
dvi). Taip buvo dėl to, kad į V ir VI klases veržėsi mokiniai iš gretimų kaimų 
pradinių mokyklų, o į VIII klas  – iš gretimų septynmečių mokyklų po reorga-
nizacijos 1949–1950 mokslo metų pradžioje.

1953–1954 mokslo metų išvakarėse mokytojų sąrašas pateiktas įstaigai, kuri 
atsakymą reikalavo perduoti per šefuojantį inspektorių ar telefonu. Nuorodos, kur 
juos rasti, nebuvo (Švenčionėliuose – Vilniaus gatvėje).

Derėtų papildomai aiškinti apie 1953–1954 m., nes mokinių padaugėjo, 
11 klasėje buvo net 46 (iš jų – 27 mergaitės).

„Pagal Lietuvos TSR MT 19 9 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. 875 „Dėl bendrojo 
lavinimo mokyklų struktūros Lietuvos TS Respublikoje“

2. Pervesti mokyklas į 11-kos metų mokymo laiką, sujungiant šiuo metu esamas 
ir III-ąsias ir IV-ąsias gimnazijų bei progimnazijų klases. Sujungtąsias klases pavadinti 
VII-ąja vidurinės bei septynmetės mokyklos klase.“

Pertvarkius mokyklą 1949–1950 m. pradžioje, ši klasių „sandūra“ atidėta 
iki 1953–1954 m.

1953–1954 m. į mokyklą atvyko mokytojai  Juozas Vėbra (gim. 1923 m. 
Rokiškio r. Pačkių k.), Magdalena Vėbrienė, Juzė Slabadaitė (gim. 1931 m. Šven-
čionėlių r.), Zofija Pelėdaitė, Algirdas Mardosas, Irena Kaušilaitė, Justinas Juškaitis 
(1928 m. dėstė karinį parengimą). Mokė 23 mokytojai, iš jų – 20 pagrindinių. 
Dirbo 10 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Mokyklos bendras plotas – 923 kv. m, 16 klasių – 724 kv. m.
Esant didesniam psichologiniam ir fiziniam krūviui, per pavasario egzaminus 

(tuomet egzaminai būdavo IV– I klasėse) Lietuvos TSR švietimo ministras išleido 
1954 m. birželio 30 d. įsakymą Nr. 480  

„Sutinkamai su pradinių, septynmečių ir vidurinių mokyklų keliamųjų ir baigiamųjų eg-
zaminų ir brandos atestato instrukcijos § 9 įsakau  vietimo ministerijos atstovais skirti

p. 15  Duksien  Apoloniją V. Saldutiškio vid. mokykla.“
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Mokslo 
metai

Mokinių skaičius metų pradžioje Iš viso

I II III IV V VI VII VIII I I

1952–1953 19 22 27 27 46 44 34 53 21 49 21 356

1953–1954 22 15 31 31 51 43 31 56 42 22 46 390

Egzaminai išlaikyti, gauti baigimo pažymėjimai, įteikti brandos atestatai – 
galima atostogauti, todėl Švietimo ministerija išleidžia 1954 06 12 įsakymą Nr. 619a  
„Dėl mokinių ekskursijų ir turistinių žygių organizavimo“ ir primena ministerijos 
instrukciją „Apie turistinių žygių organizavimą 7-metėse ir vidurinėse mokyklose“.

Prie šio nutarimo prisideda ir direktorius J. Gaidelis, kuris paties prašymu 
nuo 1954 09 01 atleidžiamas iš Saldutiškio vidurinės mokyklos direktoriaus ir 
mokytojo pareigų.

Jis įsidarbina Grikiapolės septynmetėje mokykloje mokytoju, o nuo 1957 01 01 
paskiriamas šios mokyklos direktoriumi. Apie 1964 m. skiriamas Ignalinos r. kul-
tūros skyriaus vedėju. 1968 m. iš šių pareigų atleistas. Po darbo Anykščių KMK, 
LKP Ignalinos rajono skyriuje, nuo 1975 m. Ignalinos r. Strigailíškio žuvininkystės 
ūkyje 1985 m. išėjo į vadinamąją stažin  pensiją. Mirė 1998 08 26.

Palaidotas netoli gimtinės, Juodìliškės kapinėse, prie giminių ir šeimos narių.

Direktorius Vladimiras Melnikovas 
Gimė 1916 m. Rytų Lietuvos krašte. Baigė lenkišką pradin  mokyklą, 1937 m. 

baigė Švenčionių mokytojų seminariją (lenkų kalba). 1941 m. pradėjo mokytojauti 
Švenčionių apskr. lenkiškose mokyklose.

Nuo 1944 08 01 pradėjo dirbti Švenčionėlių lenkų progimnazijos mokytoju, 
o nuo 1945 07 01 – tos pačios lenkų progimnazijos direktoriumi. Nuo 1945 09 01 
jau dirbo Švenčionėlių rusų pradžios mokyklos vedėju. Nuo 1946 08 01 – Šven-
čionėlių švietimo skyriaus vedėjas, o po dviejų mėnesių – jau Švenčionėlių rusų 
pradinės mokyklos mokytojas.

Nuo 1949 10 01 V. Melnikovas skiriamas Švenčionėlių valsčiaus švietimo 
skyriaus vedėju.

Nuo 1954 08 25 paties prašymu atleidžiamas iš Švenčionėlių r. liaudies švie-
timo skyriaus ir skiriamas Saldutiškio vidurinės mokyklos direktoriumi ir mokytoju.

Pagal 1957 01 31 įsakymą nr. l2 § 1 direktorius V. Melnikovas atleidžiamas 
iš laikinai einamų direktoriaus pareigų Saldutiškio vidurinėje mokykloje nuo 1957 
02 15, paliekant jį mokyklos mokytoju.

Pagal 1957 07 15 įsakymą Nr. 832 (pirmą) V. Melnikovas (pagal pareiškimą) 
nuo 1957 01 01 skiriamas Sudervºs septynmetės mokyklos direktoriumi, o pagal 
1957 08 31 įsakymą Nr. 1385 (antrą) skiriamas ten pat direktoriumi ir mokytoju.

Rengiant medžiagą knygai, jo žmona Aldona (likusi gyventi Sudervėjê), 
paprašyta papildyti šiuos sausus archyvinius faktus, tarsi klausė  „Ką mes davėm 
Saldutiškiui, ką davė Saldutiškis mums “ Žmona tik pasakė, kad Vladimiras Melni-
kovas mirė 2002 10 29 Sudervėje (Vilniaus r.).

Nepaisant paskutinių vadovų „nukrypimų“, mokytojų ir mokinių tarpusavio 
santykiai buvo geri. Saldutiškio vidurinė mokykla klestėjo nuo pat jos įkūrimo 
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pradžios. Mokytis Saldutiškio vidurinėje siekė kaimyninių Kuktiškių, Tauragnų, 
Kirdeikių, Linkmenų ir Labanoro septynmečių mokyklų moksleiviai. Pavyzdžiui, 
1954–1955 m. į Linkmenis susirinko 173, į Kirdeikius – 147, į Labanorą – 87 mo-
kiniai, o 1955–1956 m. dar daugiau (228, 128 ir 90).

Saldutiškio vidurinei mokyklai 1954–1955 m. buvo rekordiniai  susirinko 
393 mokiniai, nors atestatus gavo tik 15 abiturientų. Buvo 16 klasių (V–I  po 
dvi klases).

Mokslo 
metai

Mokinių skaičius metų pradžioje Iš viso

I II III IV V VI VII VIII I I

1954–1955 18 19 13 28 63 49 42 72 44 29 16 393

1955–1956 20 18 18 14 64 45 43 42 24 33 26 347

1955–1956 m. sumažėjo mokinių skaičius ir pirmoje klasėje liko 15 mokinių 
(V–VIII buvo po dvi klases), dar po metų liko 14, dar vėliau – 13, palaipsniui 
buvo pereinama prie kabinetinės sistemos. Jau anksčiau buvo įrengti bei įrengiami 
fizikos, chemijos, karinio parengimo, metalo ir medžio dirbtuvių kabinetai. Fizikos 
ir chemijos kabinetai – vienoje patalpoje, kur 1948–1949 m. buvo didelė I skyriaus 
patalpa, o metalo ir medžio dirbtuvės – pusrūsyje, po fizikos ir chemijos kabinetu.

Dirbtuvių (medžio) mokytojo pareigas ėjo Juozas Miškinis, metalo ir auto-
mechaninių – Julius Ryliškis, Vytautas Venclova.

1957 m. mokyklos bendras plotas buvo 1598 m2, klasių – 455 m2, o 1959 m. 
bendras plotas 1859 m2, klasių – 399 m2. Mažėjo mokytojų skaičius  1957 m. dirbo 
25, 1958 m. – 24, 1959 m. – 22 mokytojai.

Mokykloje klestėjo saviveikla, ji buvo plėtojama nuo progimnazijos laikų. 
Mokytojai entuziastai būrė moksleivius, mokė suprasti meną, padėti vieni kitiems.

Vienas pirmųjų saviveiklos entuziastų buvo Romualdas Jatautis (1926–1991), 
dirb s progimnazijoje 1946–1950 m., dėst s muziką bei fizinį auklėjimą. Buvo 
meniškos sielos (kaip ir brolis Valdas), domėjosi muzika, teatru, literatūra. Turėjo 
gražų balsą. Mėgdavo dainuoti bičiulių būryje ir solo koncertuose. Progimnazijoje 
organizavo dramos būrelį, režisavo spektaklius, rengė skaitovų konkursus. Su kitais 
mokytojais, klasių auklėtojais ir vyresniųjų klasių mokiniais pastatė M. Gogolio 
„Piršlybas“, K. Binkio „Atžalyno“, Žemaitės „Petro Kurmelio“ ištraukas. Inscenizavo 
A. Gončiarovo „Oblomovą“, deja, progimnazijoje šio veikalo pastatyti nebespėjo.

Parašė apie šimtą eilėraščių, bet jie niekur nebuvo išleisti, nebe visi išliko. 
Vienas eilėraštis yra skirtas Saldutiškiui.

Beržų giraitė
Dega auksu giraitė beržų, 
Tuščias mano pamėgtas takelis. 
Tik šaltuos spinduliuos pamažu
Skraido vienišas miško drugelis.

Ir giraitės tyliam ošime
Aš girdžiu praeities aidą gyvą,
Kai jaunystė svaigino mane
ia tą rudenį, vaiskų, ankstyvą.
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Nors laikai tie prabėgo seniai 
Ir šarma jau nubalino plaukus,
Tačiau aš aplankau gan dažnai
į kampelį tėviškės jaukų.

Meno mylėtoja buvo ir Ona Stundžaitė-Keršulienė (1928–1972), gimusi ir au-
gusi Dryžių kaime, Saldutiškio kaimynystėje. Baigusi Saldutiškio pradžios mokyklą, 
Utenos gimnaziją, 1947 m. sugrįžo mokytojauti ir šokti į Saldutiškio progimnaziją, 
prieš reorganizuojant ją į vidurin  mokyklą. Mokytoja koncertuodavo kaimyninė-
se septynmetėse mokyklose, kolūkiuose, net Švenčionėlių rajono mokytojams ir 
moksleiviams. Ji buvo tautinių šokių būrelio vadovė.

Meno saviveiklai daug jėgų skyrė ir maestro Boleslovas Normantas (1911–
2004 08 22), Saldutiškyje su šeima gyven s 1951–1957 m., subūr s jaunesniųjų ir 
mišrų vyresniųjų mokinių chorą, berniukų kamerinį chorą, ansamblius, duetus 
ir dramos būrelį vidurinėje mokykloje. Taip pat jis dirbo Saldutiškio kultūros 
namuose ir Švenčionėlių pedagoginėje mokykloje. Meno kolektyvai pasiekė gerų 
rezultatų – 1955 m. mokyklos pionierių choras Respublikinėje dainų šventėje už-
ėmė I vietą, o Saldutiškio mišrus jaunimo choras, kuriame dalyvavo „Ąžuolo“ ir 
„Pirmūno“ kolūkių jaunimas, atstovavo Švenčionėlių rajonui Respublikinėje dainų 
šventėje 1955 m. (Plačiau apie Boleslovą Normantą skaitykite kitame skyriuje.)

1957 m. B. Normantas išvyko į Marijãmpol , nes Švenčionėlių pedagoginė 
mokykla buvo uždaryta ir jam stigo darbo. Be to, jis nenorėjo dirbti Saldutiškyje 
su mokyklos direktoriumi, kuris savo gyvenimo ir mokslo kelią buvo susiej s su 
okupacinės Lenkijos sistema ir lietuviškai net pasirašinėti vengdavo.

Saldutiškio moksleivių
mišrus choras Dainų
šventėje Vilniuje
1955 m.
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Štai įdomus epizodas. Švenčionių r. savivaldybės archyve, kur saugoma dalis 
Švenčionėlių rajono dokumentų (kol rajonas buvo panaikintas 1959–1960 m.), sau-
goma f. 134 aplanko 2 byla 13A su mokytojų sąrašais. ra ir mokytojų, mokančių 
lenkų kalbą, atskiras sąrašas. domu  Tame sąraše Ed. Lazauskas, V. Melnikovas, 
P. Antanaitis, J. ir K. Brazaičiai.

Vidurinėje mokykloje meno saviveiklą propagavo mokytoja Zofija Pelėdai-
tė-Kastravickienė. „Baigusi gimnaziją, pradėjau dirbti venčionėlių pradinėje mokykloje 
mokytoja ir šokių ratelio vadove, – prisimena mokytoja, „gimusi šokyje“. – Visą laiką 
vadovavau jaunesniųjų mokinių pramoginių ir tautinių, kultūros namų jaunimo šokių 
rateliams.“

„Vakaruškose“ moksleiviams labai norėdavosi pabūti be mokytojų, tačiau 
mokytoja M. Juronienė, gyvenusi už salės sienos, sėdėdavo šokiuose  gal dukrą 
saugojo, o gal stebėdavo šokėjus. Kartais į šokius ateidavo mokytoja Z. Kastra-
vickienė. Ji mokydavo, kaip pakviesti šokti, kokie turi būti šokio žingsneliai, kaip 
suktis, kaip nusilenkti ir atsitiesti.

Mokytojos vadovaujami šokių kolektyvai kviesdavo į koncertus Saldutišky-
je, arkliais vykdavo į gastroles po artimesnes apylinkes, septynmetes mokyklas, 
gegužines, atlaidus.

Direktorius Pranas Kuliešius
Gimė 1929 m. sausio 21 d. Švenčionių apskr. Raga÷činos k. 1949 m. baigė 

Švenčionių gimnaziją. 1954 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos-matematikos 
fakultetą ir įgijo fiziko specialyb . 1954 m. pagal paskyrimą kelis mėnesius padir-
bėj s D¿kšto vidurinėje mokykloje mokytoju, skiriamas to rajono Liaudies švietimo 
skyriaus inspektoriumi. 1957 02 12 perkeliamas į Saldutiškio vidurin  mokyklą, 
patvirtinamas direktoriumi ir mokytoju.

„  Saldutiškio vidurin  mokyklą dirbti atvykau 195 –1957 mokslo metų antroje pusėje, 
žiemą. Tų metų ir žiema buvo graži. Didelių šalčių nebuvo, o sniego danga negili.

Saldutiškis – tai bažnytkaimis, kuris išsiskyrė iš kitų panašių galbūt tuo, kad 
ten buvo vidurinė mokykla, kur mokymo lygis nenusileido rajono centrinei venčionėlių 
vidurinei mokyklai, turėjusiai žymiai geresnes darbo sąlygas.

Tuo metu mokykla, kaip ir Saldutiškis, neturėjo elektros, reikėjo tenkintis tik ži-
balinėmis lempomis.

Mokytojų kolektyvas buvo jaunas, darbštus ir energingas. Dauguma mokytojų turėjo 
aukštąjį išsilavinimą, keli iš jų mokėsi neakivaizdžiai. Mokymo dalies vedėjos mokytojos 
Onos Miknevičienės dėka mokomasis darbas buvo gerai organizuotas. Mokytojai dirbo 
negailėdami savo laiko, padėdavo atsiliekantiems mokiniams. Mokykloje drausmė buvo 
gera. Mokytojai draugiški. Tuo pokario laikotarpiu visi turėjome buitinių sunkumų, reikėjo 
įveikti nesklandumus ir trūkumus.

Ideologinių priešybių buvo stengiamasi neryškinti, kad nesukeltume tarpusavio 
neapykantos. Mokinių tėvai noriai lankydavosi tėvų susirinkimuose. Mokyklos materiali-
nė bazė buvo patenkinama. Dirbome viena pamaina, tai ir buvo svarbiausia. Mokomąjį 
kompleksą sudarė keturi pastatai. Sporto salės neturėjome – naudojomės kultūros namų 
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sale, kuri buvo už 00 metrų. Mokykla turėjo moksleivių bendrabutį, kur gyvendavo visi 
pageidaujantys mokiniai.

Mokiniai dalyvavo užklasinėje veikloje. Tai sportas, tautinai šokiai (vadovė – moky-
toja . Kastravickienė), dailusis skaitymas (vadovė – mokytoja M. Juronienė), moksleivių 
choras (vadovas – mokytojas B. Normantas). 

Man reikėjo rūpintis ne tik darbu, bet ir pasirengimu ateinantiems mokslo me-
tams – žinoti, kiek ateis į penktąją, aštuntąją klases moksleivių iš aplinkinių mokyklų, 
kiek bus klasių komplektų.

Svarbu laiku pristatyti vietimo skyriui paraiškas ir nurodyti, kokių dalykų mo-
kytojų reikia. Taip pat reikia aprūpinti mokyklą ir mokytojus butais ir kuru, rūpintis 
mokyklos patalpų remontu.

Be šių darbų, mokyklos direktoriaus statusas įpareigojo mane rūpintis mokyklos 
sporto salės ir keturių klasių statyba, kuri buvo vykdoma pagal rajono vykdomojo ko-
miteto projektą.

Statyboms buvo skirta 00 kubinių metrų medienos. Ją suvežėme kaimyninių kolūkių 
transportu, o medieną statybai ruošė „Pirmūno“ kolūkio lentpjūvėje.

Darbai vyko nesklandžiai, ir atrodė, kad statyba nutrūks, bet 1958 m. į Saldutiškį 
atvyko Respublikos aukščiausioji vadovybė – A. Sniečkus (rinkimų į Aukščiausiąją Ta-
rybą reikalais). Po oficialiosios programos buvo surengtas įstaigų ir organizacijų vadovų 
pasitarimas, pasisakyta apie darbe pasitaikančius sunkumus.

Aš atstovavau Saldutiškio vidurinei mokyklai.
itame pasitarime dalyvavo ir rajono vykdomojo komiteto pirmininkas. Aš išdės-

čiau savo nuomon  apie mokyklos sporto salės ir keturių mokymo klasių pastato statybą, 
nes visi statybos rūpesčiai teko mokyklos direktoriui. Respublikos vadovas pareiškė, kad 
statybos darbais turėtų rūpintis ne mokyklos direktorius, bet rajono vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojas. Pastarasis pažadėjo, kad viskas bus padaryta.

Saldutiškio vidurinėje mokykloje dirbau iki 1959 m. balandžio mėn. pradžios. Vė-
liau atsirado galimybė persikvalifikuoti elektroninės skaičiavimo technikos specialistu, juk 
pagal išsilavinimą buvau fizikas (pedagogu buvau tap s po papildomų kursų, jau baig s 
Vilniaus universitetą).

Persikvalifikavimas pagal sąjungin  programą pusantrų metų vyko Maskvos Ener-
getikos institute. Visas tolimesnis darbas susij s su skaičiavimo technikos konstravimu 
ir eksploatacija Vilniuje.“

Tai buvo specialus konstravimo biuras prie Vilniaus skaičiavimo mašinų 
gamyklos (vyr. inžinierius L. Telksnys). Ten buvo sukurtas rašto ženklus skaitantis 
automatas „Rūta–701“.

Malonu skaityti, kai mokytojos su padėka atsiliepia apie savo vadovus  
„Esu dėkinga mokyklos direktoriui Pranui Kuliešiui ir vietimo skyriaus vedėjui Stasiui 
Tumėnui  jie padėjo man nepalūžti ir kurti gyvenimą, kuris tik vieną kartą duotas, – 
rašo net 2001 09 10 Saldutiškio vidurinės mokyklos I abiturientų laidos mokinė, 
baigusi Vilniaus VPI Vanda Laurinavičienė. Vanda ištekėjo, gimė sūnus, bet greit 
mirė vyras. Mokyklos vadovai pasiūlė jai mokytojos ir bibliotekininkės darbą 
Saldutiškio vidurinėje mokykloje, o sūnelis gyveno pas močiut  už 8 kilometrų.
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Jie pasiūlė variantą pagal Lietuvos TSR MT 1949 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą 
nr. 588 „Dėl gyvenančių kaimo vietovėje darbininkų ir tarnautojų, nesančių ko-
lūkių nariais, sodybinių sklypų“. Šiuo nutarimu siekiama nustatyti tvarką „Kaimo 
mokytojams sodybinius žemės sklypus skirti pagal kalbamojo rajono kolūkiečių kiemams 
nustatytas normas, bet ne daugiau kaip 0,25 ha mokytojo šeimai“.

Pasiūlymas tiko  Vanda Laurinavičienė atsikėlė namą iš tėviškės ir jį perstatė, 
pas ją apsigyveno motina ir sūnelis. Vanda mokytojavo ir direktoriavo. Ji rašo  
„Nekeisčiau Saldutiškio į jokį kitą miestą. Noriu gyventi tik Saldutiškyje, nes tai – gra-
žiausias Lietuvos miestas. ia prabėgo jaunystė ir visas gyvenimas.“

Praėjus beveik dešimtmečiui nuo 1949 m. rupjpūčio 30 d. įsakymo nr. 208 a 
„Dėl 1949 50 mokslo metų bendrojo lavinimo mokyklų tinklo nustatymo“ p. 4. – 
„Pertvarkyti pradines mokyklas ir buvusias progimnazijas į septynmetes mokyklas ... “, 
1959 m. balandžio 22 d. išleidžiamas Lietuvos TSR AT prezidiumo įsakymas „Dėl 
mokyklos ryšio su gyvenimu stiprinimo Lietuvos TSR“ – 1959–1962 metais pereiti 
prie privalomo 8-mečio mokymo sistemos. Visoms bendrojo lavinimo mokykloms 
privalomi Švietimo ministerijos nustatyti mokymo planai, todėl mokymo dalies 
vedėjai mokytojai D. Miknevičienei teko „tik dalyti“ ir kontroliuoti, kaip mokytojai 
pateikia dėstomą medžiagą mokiniams.

Prieš išleidžiant šį įstatymą (1959 04 22), buvo išleistas 1954 08 15 įsakymas 
nr. 813 „Dėl dešimtmečio mokymo sistemos įvedimo Lietuvos TSR mokyklose“, 
kur rašoma  

„Vykdant Lietuvos TSR MT ir Lietuvos KP K 195  0  0 nutarimą Nr. 50 įsakau
§ 1. Nuo 195 55 09 01 pradedant 8-ja klase, palaipsniui per  m. iki 195 57 mokslo 

metų visas mokyklas pervesti į dešimtmetės mokyklos mokymo sistemą.
§ 2. Užtikrinti, kad 11-kos metų mokymo sistema būtų likviduota palaipsniui, pa-

liekant dėstymą pagal 11-kos metų mokymo planus
195 55 m. m. – I , , I klasėse,
1955 5  m. m. – , I klasėse,
195 57 m. m. – I klasėje.“

Tačiau šis įstatymas tuokart buvo neįgyvendintas ir „liko archyve“. statymas 
buvo įgyvendintas tik septintajame dešimtmetyje – po 1960 metų.

Prisiminkime mokyklos sportinį gyvenimą. J. Miknevičius, atvyk s į Saldutiškį 
1949 m. rugpjūtį, po mėnesio sulaukė dvejais metais už save jaunesnio J. Gruodžio.

1952 m. atvyko Algirdas Mardosas. Jis buvo baig s Švenčionėlių pedagogin  
mokyklą.

Sportinės bazės beveik nebuvo. Kvadrato ir tinklinio aikštelė buvo prie bu-
vusios pradinės, prieš karą vadintos Telksnių, o pokariu – „Kamčiatkos“, mokyk-
los. Kita aikštelė buvo rytinėje centrinių rūmų pusėje (po direktorių ir mokytojų 
M. ir V. Juronių butų langais). Vėliau buvo sumontuoti mediniai gimnastikos 
įrenginiai (skersinis, virvės, kopėčios ir kt). 30, 60, 100 metrų bėgimo takas buvo 
trasa miestelyje, prie Jataučių namo, vaistinės link.

Nestandartinių aikščių futbolui užteko – prie kultūros namų, o rudenį – ir 
miestelio ganyklose.



798

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Blogesnė padėtis būdavo žiemą. Išsigelbėjimas – slidės ir lengvoji gimnastika 
(ant lygiagrečių ir „arklio“). Specialių sportui pritaikytų salių nebuvo. Mokykloje 
už durų vykdavo pamokos. Kultūros namai – „Pirmūno“ kolūkio nuosavybė, dėl 
to direktoriaujant V. Melnikovui kildavo nesantaikos.

Kaip ir visas liaudies ūkis ir mokslas, taip ir sportas, laisvalaikio užsiėmimai 
buvo planuojami. Pvz.  1954 m. gegužės 21 d. Lietuvos TSR liaudies švietimo 
ministerijos įsakymas nr. 587 „Dėl sporto atskyrininkų parengimo 1954 metais“. 
Atskyriai  I – 15; II – 250; III – 3000; ir jaunių – 4028. Miestų ir rajonų liaudies 
švietimo skyriai pateikia mokykloms planus iki birželio 10 d.

Vartant viso aptariamo laikotarpio bylas, akivaizdu, jog prieš kiekvieną va-
saros ar žiemos spartakiadą būdavo pateikiamos užduotys, vėliau – rezultatų ir 
prasižengimų suvestinės. Saldutiškio nepavyko aptikti, nors Švenčionių apskrityje 
tarp buvusių penkių vidurinių mokyklų saldutiškiečiai nebuvo paskutiniai.

Derėtų paminėti Danut  Trinkūnait -Lavorčik. Žinodama savo fizinius ga-
bumus ir ištverm , ji vienintelė iš saldutiškiečių įstojo į Valstybinį kūno kultūros 
institutą Kaune ir jį baigė.

Vyrams teko ne tik fizinio pasirengimo, bet ir saugumo kontrolė. Kazys 
Ryliškis, baig s Saldutiškio vidurin  mokyklą, įstojo į Troicko civilinės aviacijos 
mokyklą. Dirbo Vilniaus oro uoste su įvairiais reaktyviniais lėktuvais. Jis dar 
mokyklos laikais buvo žinomas kaip šuolininkas iš antro aukšto ant „ledainės“, 
matyt, treniravosi kaip būsimasis aviatorius.

Keletas vyrų pasirinko jūrininkų kelią. Edvardas Graužinis, 1956 m. baig s 
vidurin  mokyklą, įstojo į Klaipėdos jūreivystės mokyklos laivavedybos fakultetą. 
Plaukiojo ir žvejojo Norvegų jūroje, Amerikos ir Afrikos pakrantėse. Dabar yra 
akcinės bendrovės „Senoji Baltija“ laivyno viršininkas.

Jo pavyzdžiu pasekė Rimgaudas Bureika, Edmundas Šidla, Juozas Vinciūnas. 
Visi šie žmonės buvo sekami saugumo – tyrinėjami jų giminystės ryšiai, aiškina-
masi, ar nėra senelių ar prosenelių už „geležinės uždangos“ ar Sibiro platybėse. 
Paplaukioj  Baltijos jūroje, nepabėg  į Švediją, vėliau buvo leidžiami ir į platesnius 
vandenis, tačiau visada slaptai kontroliuojami.

Saldutiškio pradinės
mokyklos pastatas
1959 m.
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Kiti Saldutiškio sportininkai pasirodydavo rajono komandų sudėtyje. Vienos 
įdomiausių buvo zoninės futbolo varžybos Jõniškyje (Jõniškio r.). Du susitikimus 
saldutiškiečiai pralaimėjo rezultatu 0 14 ir 1 14, tačiau su kuo žaidė – nebeprisimena.

Istoriją rašyti nesant dokumentų, remiantis tik atskirų žmonių pasakojimais – 
gana sunku. Fizinio auklėjimo mokytojas J. Miknevičius (1927–2001) atsiminimų 
nepaliko, o iš nuotraukų ir išlikusių pažymėjimų įvykių atkurti beveik neįmanoma. 
A. Mardosas, dirb s mokytoju Saldutiškyje, per 10 metų pakeitė darbą ir dirbo 
partinėje, ūkinėje ir privataus darbo srityje. Gav s sau ir šeimai butą, dirbo net 
„tinkuotoju“. Jo atmintyje prisiminimai apie Saldutiškio vidurin  mokyklą išblės . 
Dabar gyvena Ukmergºs rajone.

Mokytojas J. Gruodis, sporto entuziastas ir smegenų „mankštintojas“, buvo 
šachmatų ir dainų entuziastas. Pasak Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos 
prezidento B. Gelperno, J. Gruodis buvo ir A. Vilkausko sporto idėjų rėmėjas ir 
treneris.

Daugiau apie sportą yra paraš  sporto entuziastai, varžybų ir švenčių dalyviai.
Direktorius Pranas Kuliešius, studijuodamas Vilniaus valstybiniame univer-

sitete, buvo rengiamas kaip specialistas Lietuvoje kuriamai skaičiavimo technikos 
pramonės šakai. 1959 04 03 jis atleidžiamas iš Saldutiškio vidurinės mokyklos 
direktoriaus ir mokytojo pareigų, paskiriant į jo vietą mokytoją Juozą Miknevičių 
laikinai einančiu direktoriaus pareigas nuo 1959 04 03.

Direktoriui P. Kuliešiui vadovaujant Saldutiškio vidurinei mokyk lai, peda-
gogai išleido 1956–1957 ir 1957–1958 m. abiturientų lai das. O 1958–1959 mokslo 
metų laidą perdavė 1959 04 03 apiforminti l. e. p. Miknevičiui. Atestatus 1959 m. 
birželio 21 d. 17 abiturientų jau įteikė laikinai direktoriaus pareigas einantis 
J. Miknevičius ir komisija. Tai buvo pirmoji klasės auklėtojos mokytojos Teklės 
Jarmalienės (1909–2004) abiturientų laida. Tai – Saldutiškio vidurinės mokyklos 
I  (1958–1959) ir paskutinė aptariamo laikotarpio abiturientų laida.

Mokyklos kolektyvas, vadovaujant direktoriui P. Kuliešiui, padedant l. e. p. 
J. Miknevičiui, parengė ir į gyvenimą išleido būrį mokinių.

Saldutiškio vidurinės
mokyklos pastatas
1959 m. Sporto salė
ir klasės
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Mokslo 
metai

Mokinių skaičius metų pradžioje Iš 
viso

I II III IV V VI VII VIII I I

1957–1958 19 16 16 15 53 42 42 43 25 19 19 309

1958–1959

1959–1960 13 13 17 15 45 35 46 44 30 19 24 302

1950–1951 ir 1958–1959 m. mokyklos dokumentaciją pasisavino kažkuris mo-
kyklos darbuotojas, nes tolimesnių švietimo institucijų tie dokumentai nepasiekė.

Sprendžiant pagal lentelėje pateiktus duomenis, į penktąją klas  mokiniai 
papildomai susirinko iš kaimyninių pradinių ar septynmečių mokyklų, o į 8-ąją 
ir 9-ąją klases – iš septynmečių, aštuonmečių mokyklų.

J. Miknevičius nuo 1959 08 25 atleidžiamas iš laikinai einamų direktoriaus 
pareigų, paliekant jį dirbti mokytoju.

Saldutiškio vidurinės mokyklos direktoriumi nuo 1959 08 25 skiriamas 
Vaclovas Juknys, atleidžiant jį iš Va»nių r. liaudies švietimo skyriaus vedėjo ir 
Varnių vidurinės mokyklos mokytojo pareigų.

Direktorius Vaclovas Juknys
Gimė 1923 09 23 Ukmergės r. (dabar) Jogvinÿ kaime, mažažemio valstiečio 

šeimoje, tarp trijų brolių ir keturių seserų. Mokėsi pas kaimyną mokytoją  žiemą 
lankydavo pradin  mokyklą, eksternu baigė progimnaziją. Baig s Ukmergės mo-
kytojų seminariją, metus dirbo Švenčionėlių rajono Luknõs pradinėje mokykloje. 
1952 m. įstojo į Vilniaus VPI istorijos fakultetą. 1956 m. baig s institutą ir įgij s 
pedagogikos-psichologijos kvalifikaciją, paskiriamas Varnių rajono švietimo skyriaus 
mokyklų inspektoriumi.

1959 08 25 V. Juknys atleidžiamas iš Varnių r. liaudies švietimo skyriaus 
vedėjo ir Varnių vidurinės mokyklos mokytojo pareigų ir skiriamas Saldutiškio 
vidurinės mokyklos direktoriumi ir mokytoju.

1959 ir 1960 m. sandūroje Saldutiškio mokykla (iš Švenčionėlių r.) pereina 
į Utenos rajono priklausomyb .

Saldutiškio mokykla nuėjo ilgą raidos kelią  iš pradžių buvo pradinė mo-
kykla (keturių ir šešių skyrių), progimnazija (priauganti į gimnaziją), „pralenkė“ 
septynmetės mokyklos statusą ir 1959 m. rugsėjo 1 d. tapo vidurine mokykla. 
Dar po dešimties metų darnus mokytojų kolektyvas, vadovaujamas direktoriaus 
V. Juknio, ir 302 mokiniai 1959–1960 m. rugsėjo 1 d. pereina į Utenos rajono 
liaudies švietimo skyriaus jurisdikciją.

Vadovaujant direktoriui V. Jukniui, baigta sporto salės statyba, pastatyta 
pirtis mokytojams, suplanuota ir pradėta sporto aikštyno statyba.

V. Juknys 1964 m. vasarą persikėlė į Mol¸tų r. Ambrazíškių aštuonmet  
mokyklą dirbti direktoriumi, mokytoju. Nuo 1986 m. – pensininkas, su šeima per-
sikėlė į Uteną. Užkluptas sunkios širdies ligos, Vaclovas Juknys mirė 2001 11 22. 
Palaidotas Utenos Rašės kapinėse.
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Direktoriai
Elena Plieskytė (1920–1990), 1944–1945.
Petras Šepetys (1920–1986), 1945–1952.
Julius Gaidelis (1923–1998), 1952–1954.
Vladimiras Melnikovas (1916–2002), 1954–1957.
Vincentas Kastravickas, l. e. p. 1957 01 15–02 15.
Pranas Kuliešius, 1957 02–1959 04.
Juozas Miknevičius (1927–2001), l. e. p. 1959 04 03–08 25.
Vaclovas Juknys (1923–2001), 1959–1962.
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Kai kurie faktai apie Saldutiškio valsčiaus  
mokyklas 1939–1944 metais 
Stanislovas Buchaveckas

Lietuvai ir jos visuomenei labai 
sudėtingų ir permainingų 1939–1944 m. 
įvykiai negalėjo neturėti didelės įtakos 
ir švietimo įstaigoms. 1939 m. pabaigoje–1940 m. pradžioje sudarytoje Švenčio-
nėlių apskrityje atkurto Saldutiškio valsčiaus pradžios mokyklos, jų mokytojai ir 
mokiniai bei pastarųjų tėvai taip pat patyrė tai, ką išgyveno Lietuvos gyventojai 
kitose apskrityse ir valsčiuose, miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Tik padėtis 
tuomet čia dar sudėtingesnė, kaip ir kituose Lietuvos valsčiuose, kurių kaimai ar 
dalis gyvenviečių 1920–1939 m. laikotarpiu buvo atsidūr  demarkacinėje zonoje ar 
Lenkijos okupacijoje (po 1920 m. generolo Luciano Želigovskio vedamų „maišti-
ninkų“ žygio, kuris iš tikrųjų buvo Juzefo Pilsudskio suplanuota karinė operacija, 
klastingai įvykdyta vos prieš kelias dienas per derybas pasirašius Lietuvos ir 
Lenkijos Suvalkų sutartį). Iki 1939 m. rudens Saldutiškio miestelis (bažnytkaimis) 
priklausė Utenos apskričiai, o jame dirbusius pedagogus inspektavo tos apskrities 
pradžios mokyklų inspekcija. 

1940–1941 mokslo metais Saldutiškio gyvenvietės ir viso valsčiaus pradžios 
mokyklų reikalais rūpinosi trumpai egzistavusios Švenčionėlių apskrities pradžios 
mokyklų inspekcija. Nuo 1941 m. panaikinus Švenčionėlių apskritį, Saldutiškio 
valsčiaus pradžios mokyklas kontroliavo ir jų mokytojams metodin  ir kitokią 
pagalbą teikė Švenčionių apskrities valdininkai. Vieni jų dirbo sovietų okupacijos 
sąlygomis (sovietmečiu), kiti – nacių okupacijos laikotarpiu (nacmečiu). Tai atsi-

Demarkacijos linija. Utenos kraštotyros 
muziejaus nuotr.
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spindi Lietuvos centrinio valstybės archyvo (santrumpa – LCVA) fondų (R-629 ir 
391) ir Lietuvos ypatingojo archyvo (santrumpa – L A) fondų (K–1) bylose, kurių 
medžiaga remiamasi straipsnyje. Iš archyvinių šaltinių sužinome, kad 

1939–1944 m. Saldutiškio valsčiuje, be pradžios mokyklų nebuvo kitų bend-
rojo lavinimo mokyklų. Tačiau jau 1939–1940 mokslo metais didesnės valsčiaus 
mokyklos turėjo penktąjį ar ir šeštąjį skyrius. 

Straipsnio tikslas – priminti iš Saldutiškio miestelio ir iš jo apylinkių kai-
mų ir viensėdžių sodybų kilusiems skaitytojams, jų vaikams ir vaikaičiams bei 
kitiems buvusios Trakų apskrities istorija besidomintiems žmonėms apie daugiau 
kaip prieš pus  amžiaus veikusias pradžios (pradines) mokyklas, jų „geografiją“. 
Taip pat siekiama tas pradinio švietimo įstaigas ir bent kai kuriuos mokytojus 
sugrąžinti į dabartinių saldutiškiečių (plačiąja prasme) istorin  atmintį. 

Pasirinkti 1939–1944 m. chronologiniai rėmai straipsnio autoriui leidžia skai-
tytojams priminti apie išbandymų kupiną mokytojų dalią tais istorinių pervartų 
laikotarpiais, kurie buvo susij  su Antruoju pasauliniu karu bei nacių ir bolše-
vikų okupacijomis. Saldutiškio valsčiuje pradžios mokyklų tinklas susiformavo 
1918–1940 m. Nepriklausomybės laikotarpio pabaigoje ir per pirmąją bolševikų 
okupaciją, ir Vokietijos–Sovietų karo bei nacių okupacijos metais, ir antrosios 
sovietų (bolševikų) okupacijos pradžioje. 1939–1944 m. valsčiuje, be pradžios mo-
kyklų, nebuvo kitų bendrojo lavinimo švietimo įstaigų. Tik vėliau Saldutiškio ir 
kai kuriose kitose didesnėse gyvenvietėse atsirado aukštesniųjų mokyklų klasės 
ir buvusios pradžios (pradinės) mokyklos virto septynmetėmis, aštuonmetėmis, 
vidurinėmis mokyklomis. Straipsniui faktinės medžiagos rasta LCVA. Tačiau ar-
chyvo, kuriame pavyko rasti faktų ne apie visas Saldutiškio valsčiaus pradžios 
mokyklas, fondų duomenis papildė per 2013 m. „Versmės“ leidyklos ekspediciją 
rinkti žmonių atsiminimai bei kiti šaltiniai.

1939–1940 mokslo metai buvo paskutiniai laisvos Lietuvos sąlygomis, nors 
jau nuo 1939 m. spalio mėnesio valstybinį nepriklausomumą varžė Lietuvos teri-
torijoje įkurdintos bolševikų Rusijos Raudonosios armijos karinės bazės. Tai kurį 
laiką sąlygiškai pamiršti leido džiaugsmas atgavus sostin  Vilnių su ruoželiu iš tos 
teritorijos, kuri po J. Pilsudskio suplanuotos ir L. Želigovskio įvykdytos karinės 
intervencijos buvo prarasta 1920 m.  lietuvių apdainuotąjį Vilnių vyko mokinių 
ekskursijos ir iš Saldutiškio valsčiaus. Pavyzdžiui, Saldutiškio mokyklos ekskursi-
jai buvo panaudota dalis iš 300 litų – surinktų pinigai už mokytojų ir mokinių 
visuomenei surengtą vakarą-–koncertą. Kita pinigų dalis buvo skirta ekskursijai 
į Švenčionėlius. Tačiau po gero pusmečio prasidėj  sovietų (bolševikų) ir nacių 
(vokiečių) okupacijų laikotarpiai atnešė visos Lietuvos švietimo sistemai ir moky-
tojams įvairių išbandymų. Pirmoji sovietų okupacija (sovietmetis, bolševikmetis) 
reiškė profesin  diskriminaciją iki tol buvusiems aktyviausiems ir autoritetingiau-
siems pedagogams. Tada, kai su Stalino portretais „Lenino kampeliais“ ir kitais 
primityvios indoktrinacijos atributais buvo vykdoma šiurkšti mokyklų sovietizacija 
ir brukama bolševikų ideologija, daugumai mokytojų iškilo moraliniai išbandymai. 
Dalis valsčiaus pedagogų buvo represuoti. O nacių okupacija (nacmetis) sutapo su 
karu ir jo nepritekliais bei dar didesniu žmogaus gyvybės nuvertinimu, Saldutiškio 
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valsčiaus žydų bendruomenės sunaikinimu. Tiesa, pastaroji nebuvo gausi. Kaip 
per „Versmės“ leidyklos ekspediciją prisiminė Anupras Trinkūnas, Saldutiškyje 
gyveno septynios žydų šeimos. Dar penkios žydų šeimos gyveno kaimuose ir 
vertėsi žemdirbyste. 1941 m. rudenį Saldutiškio mokykla neteko žydų šeimose 
augusių vaikų, kurie kartu su tėvais buvo nužudyti nacių okupacijos pradžioje. 
Bet gelbėtojų pastangomis buvo paslėpta Kacaitė.

Nacmečiu gyventojų ir mokyklų rimtį trikdė ne tik okupantai vokiečiai 
(galimais prievolių išieškojimais ar jaunuolių gaudynėmis, keršto akcijomis už 
sovietų partizanų nukautus vokiečius ir pan.; Saldutiškyje buvo pasistat  sargybos 
bokštą), bet ir sovietų partizanai. Pastarieji užgrobtu traukinuku buvo atvažiav  
net iki Saldutiškio lentpjūvės. Prie Saldutiškio sovietų partizanai ypač buvo su-
aktyvėj  prieš 1943 m. Kalėdas.

Saldutiškio pradžios mokykla
Žvilgtelėkime į 1940 m. gegužės 29 d. Saldutiškio valsčiaus pradžios mo-

kyklos lankymo apyskaitą. Joje iš pradžių nurodyta, kad nuo mokyklos iki pašto 
yra pusė kilometro, o iki geležinkelio stotelės – 800 metrų. Tuometinis mokyklos 
vedėjas – 35-erių metų Adolfas Telksnys. Jis buvo baig s gimnazijos šešias klases 
ir pedagoginius kursus Marijampolėje, mokytojavo jau penkiolika metų. Tokį patį 
pedagoginį stažą turėjo ir mokytoja dirbusi jo žmona Ona. Ji taip pat nebuvo 
baigusi gimnazijos, o reikiamą cenzą įgijo Utenos dvimečiuose mokytojų kursuo-
se. Už mokytojų šeimą keleriais metais jaunesni buvo kiti trys 1939-1940 mokslo 
metų Saldutiškio mokyklos pedagogai. Natalija Kazlauskienė ir Adelė Lekavičiūtė 
buvo baigusios mokytojų seminarijas. O Valerijonas Ruzgas mokytojui reikalingą 
minimalų specialybės išsilavinimą įgijo dvimečiuose kursuose.

1939–1940 m. m. Saldutiškio pradžios mokykla turėjo net 279 mokinius. 
Tiesa, jie lankė mokyklą ne vienu metu. Pirmojo skyriaus mokiniai pagal tuome-
tinį kaimo vietovėse veikusių pradžios mokyklų reglamentą į pamokas turėdavo 
vaikščioti rudens pradžioje ir pavasario pabaigoje. Rudens pabaigoje, žiemą ir 
pavasario pradžioje (vadinamajame žiemos semestre) Saldutiškio mokyklą lankė 
tik 191 auklėtinis.

1940 m. gegužės mėnesį, kai mokykloje lankėsi inspektorius, antrojo ir 
trečiojo skyrių vaikai jau atostogavo. Tad vizitatorius galėjo stebėti tik mokytojų 
darbą pirmajame skyriuje (88 vaikai), kurio auklėtiniai buvo padalinti į dvi gru-
pes – tik pradėjusiųjų lankyti mokyklą ir labiau pažengusiųjų. Pirmuosius mokė ir 
auklėjo O. Telksnienė, o vyresniuosius – N. Kazlauskienė. Net 46 mokiniai buvo 
ketvirtajame skyriuje, mokytoja A. Lekavičiūtė. Lengviau buvo dirbti V. Ruzgui, 
kurio penktajame skyriuje buvo 21 mokinys. Šeštajame skyriuje mokėsi 24 moki-
niai. Juos taip pat, lygiagreta padėdamas ir pirmojo skyriaus vienai grupei, mokė 
pats mokyklos vedėjas.

Tą 1940 m. geguž  Saldutiškio pradžios mokyklą lankyti turėjo 179 moki-
niai. Šią statistiką dar galima papildyti mokyklą baigusiųjų skaičiais. Kaip rašoma 
1940 m. gegužės 29 d. lankymo apyskaitoje, 1937 m. Saldutiškio mokyklos ketu-
ris skyrius baigė 19 auklėtinių, šešis skyrius – 18. 1938 m. atitinkamai 33 ir 13, 
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1939 m. – 32 ir 20. Iš kitos šaltinio sužinome, kad 1940 m. 
mokyklos keturis skyrius baigė 38 mokiniai, o šešis – 25. 
1941 m. egzaminus išlaikiusiųjų ir ją baigusiųjų skaičiai ma-
žesni. Keturių skyrių baigimo pažymėjimai buvo įteikti 30 vaikų. Tačiau 1941 m. 
birželį šešis skyrius baigė tik 6 auklėtiniai. Galima daryti prielaidą, kad dalies 
vaikų, turėjusių lankyti šeštąjį skyrių, tėvai savotiškai boikotavo „bolševikų tieso-
mis“ ir „socialistiniu mokslu“ grindžiamą švietimą.

Mokykla veikė ne tik savose patalpose, kurios buvo statytos kaizerinės 
okupacijos metu (1915–1918), ir jose buvo įrengtos dvi klasės. Kitos trijų klasių 
patalpos buvo samdomos (nuomojamos). Mokykla turėjo nedidelį kiemelį, o vedėjas 
galėjo naudotis 3 ha žemės plotu ir tvartais. Beje, vedėjas A. Telksnys vadovavo 
aukštesniųjų skyrių mokinių sudarytam orkestrėliui bei mokyklos dainininkams. 
Nuo 1931 m. vadovavo Saldutiškio šaulių kuopai (iki šaulių organizacijos uždrau-
dimo 1940 m.), taip pat iki 1939 m. gruodžio vadovavo prie mokyklos veikiančiam 
jaunųjų ūkininkų rateliui.

Mokytojus Telksnius gerai prisiminė Anupras Trinkūnas (gim. 1924 m.), 
lank s Saldutiškio mokyklą iš gimtojo Lamėsto kaimo. Gyveno tolimajame kaimo 
gale. Todėl iki mokyklos susidarydavo maždaug 5 km. Buv s auklėtinis prisimi-
nė, kad vedėjo A. Telksnio šeima turėjo prie mokyklos kambarį ir virtuv . Buvo 
kambarėlis ir švietimo įstaigos raštinei. Tikybą A. Trinkūnui iš pradžių dėstė 
kunigas Švėgžda, vėliau – tam pasiruoš  patys mokytojai.

1939–1940 m.m. pirmųjų keturių skyrių mokiniai mokėsi iš Jurgio Ambraš-
kos ir Stepono Zobarsko parengto „Aušrelės“ elementoriaus ir Juozo Damijonai-
čio uždavinyno skirtingų dalių. Nuo antrojo skyriaus prisidėjo Igno Malinausko 
parengta „Lietuvių kalbos gramatika“. Per tikybos pamokas naudotasi Kazimiero 
Paltaroko „Katekizmu“, kunigo Kazimiero Žitkaus parašytomis „Tėve mūsų“, 
„Sveika, Marija“, „Tikiu“. Aukštesniųjų skyrių auklėtiniai sudėtingesnių dalykų 
mokėsi iš Vaclovo Čižiūno (istorijos), Stasio Tarvydo (geografijos), K. Klimavičiaus 
(aritmetikos) parengtų vadovėlių, taip pat iš Esmaičio (taip pasirašinėjo vadovėlių 

Mokykla buvusiame 
dvare
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autorius Stasys Matjošaitis) „Sakalėlio“ ir iš kitų mokymo priemonių. Prasidėjus 
karo veiksmams tarp Vokietijos–Lenkijos mokykloje buvo įkurdintas Lietuvos 
kariuomenės dalinys, ir 1940 m. žiemą ir pavasarį dėl didelių šalčių mokykla 
prarado net 38 mokymo dienas.

LCVA taip pat yra nacių okupacijos laikotarpio Saldutiškio pradžios mo-
kyklos lankymo apyskaita. Ji atspindi kai kuriuos pokyčius centrinėje valsčiaus 
mokykloje per pusantrų metų laikotarpį. Švenčionių apskrities pradžios mokyklų 
inspektorius A. Biliūnas Saldutiškio mokyklos mokytojų pamokas stebėjo 1941 m. 
gruodžio 18–19 d. Tuo metu vedėjos pareigas ėjo 27 metų Sofija Pečiūraitė. Baigusi 
mokytojų seminariją, turėjo septynerių metų pedagoginio darbo patirtį. Saldutiš-
kyje vadovavo beveik moteriškam mokytojų kolektyvui. Po dvylika metų vaikus 
jau mokė ir iš Nepriklausomybės laikotarpio Saldutiškio mokykloje dirbti likusios 
A. Lekavičiūtė ir N. Kazlauskienė bei mokytojų Jadvygos ir Juozo Striškų šeima. 
Vyriausia Saldutiškio mokyklos mokytoja buvo A. Jančiauskaitė (35 m.), tačiau ji 
mokytojavo tik aštuntus metus. Visos mokytojos buvo baigusios mokytojų seminariją.

1941 m. rudenį į pamokas mokiniai susirinko tik rugsėjo 15 d. Tada buvo 
pasigesta iki 1940 metų rašytos Saldutiškio mokyklos kronikos, kuri dingo per 
bolševikų vykdytas kratas. 1941 m. lapkričio 16 d. sudarytas mokinių tėvų ko-
mitetas pirmiausia susirūpino neturtingų tėvų vaikų šelpimo reikalais. Nacmečiu 
naudotasi tais pačiais vadovėliais kaip ir 1939–1940 m. m. Vyresniems mokiniams, 
palyginus su 1940–1941 m. sovietmečiu, vietoj rusų kalbos teko mokytis vokiečių 
kalbos. Tačiau Hitlerio portretų mokytojai ant klasės sienų nekabino. Nacmečiu 
mokyklą pradėjo lankyti Alina Dičiūtė-Kaušilienė (gim. 1934 m. Antakalnio k.). 
Kartu su ja į tą patį skyrių buvo priimta ir metais jaunesnė sesuo. Prisimena, 
kad ne visada užtekdavo iš parduotuvės su kortelėmis (talonais) gaunamo žibalo 
pasišviesti troboje tamsiais vakarais. Tuomet skaityti ir rašyti namų darbus rei-
kėdavo prie balanos ar žvakės. Tačiau neteko avėti medpadžiais, kurie tuomet 
buvo dažno mokinio atributas. Alinos tėvas, be ūkininkavimo, vertėsi siuvėjo ir 
batsiuvio amatais, todėl dukterims pasiūdavo ir batelius. Iki mokyklos seserims 
buvo kiek mažiau nei 2 kilometrai. A. Kaušilienės bendraamžei Vandai Sklenskaitei-
Deveikienei (gim. 1934 m. Paaisetės k.) iki mokyklos buvo toliau – 4 kilometrai, 
reikėjo daryti nemažą lankstą apie Aiseto ežerą. Mažąją Vandą iš pradžių mokė 
A. Lekavičiūtė, paskui – Kazys Ryliškis. Mergaitė baigė keturis skyrius, neteko t sti 
mokslų dėl darbų ūkyje, gyvulių ganymo. Prisiminė, kad kunigas Juozas Gustas 
buvo ją pastat s į kampą, nes neatliko namų darbų – nenupiešė monstracijos. 
Jau būdama vyresnė į mokyklą pradėjusi eiti Jadvyga Kapalinskaitė-Baltinienė 
(gim. 1931 m.). Vienerius mokslo metus praleido, nes tėvai per 1940–1941 m. 
sovietmetį jos neleido.

Daugiau apie nacmečio Saldutiškio mokyklą atsiminė Vytautas Leleiva 
(gim. 1930 m. Šarkių k.). Jis į pirmąjį skyrių atėjo 1938 m. gegužės mėnesį. Iš 
tėvų sodybos iki mokyklos buvo 4 kilometrai. Pirmoji V. Leleivos mokytoja buvo 
A. Lekavičiūtė. Pamena, kad klasė buvo Saldutiškio gyventojos Žygienės name. 
1939 m. mokėsi pirmojo skyriaus vyresniųjų (labiau pažengusiųjų) grupėje. Taip 
pat prisiminė, kaip 1940 m. lapkričio 7 d. per 1917 m. bolševikų perversmo 
metines mokiniai su transparantais ir „proletariato vadų“ ir kitų sovietų veikėjų 
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portretais turėjo žygiuoti per lietų miestelio gatvėmis. Paskui mokinius nuvedė 
į šaulių namus, kurie sovietmečiu buvo paversti bolševikų idėjų propagavimo 
citadele. Nacmečiu buvusiuose šaulių namuose daugiausia šeimininkavo vokiečiai, 
kur ilsėdavosi po sargybos bunkeriuose, kurie buvo įrengti palei geležinkelį, ar 
Saldutiškio sargybos bokšte. Be to, šiame pastate kurį laiką buvo įsikūr s ir lie-
tuvių savisaugos būrys. Esant mažiau kariškių, buvusiuose šaulių namuose buvo 
įrengiamos klasės. Kai kuriems mokiniams teko eiti ir į pamokas Saldutiškio 
dvaro sodyboje, kurioje buvo įrengtas butas mokyklos vedėjui. V. Leleivos žmona 
Ona (buv. Petkevičiūtė, gim. 1929 m.) Saldutiškio mokyklos keturis skyrius baigė 
1942 m., o į pamokas pradėjo eiti (iš Šarkių kaimynystėje prigludusio Gūdlaukio 
kaimo) vieneriais metais anksčiau už būsimą sutuoktinį. O. Leleivienė gerai pri-
siminė mokytoją O. Telksnien  ir tikybos pradmenų mokiusį kunigą Juozą Gustą. 
V. Leleivos atmintyje geriausiai išliko kunigo Žemaičio tikybos pamokos.

Nacių okupacijos metais dėl gyventojų nepriteklių ir nelikus žydų tautybės 
mokinių Saldutiškio pradžios mokykloje sumažėjo auklėtinių. 1941 m. gruodžio 
mėnesį jų buvo 179 (1942 m. pavasarį dar turėjo ateiti keliasdešimt vaikų į pir-
mąjį skyrių). Pirmajame skyriuje, kurį mokė J. Striškienė, buvo 25 vaikai. Antrąjį 
skyrių ir jo 30 vaikų mokė J. Striška (jis buvo baig s karo mokyklą ir du mo-
kytojų seminarijos kursus, taip pat dainavimo ir muzikos kursus). Gausiausias 
buvo trečiasis skyrius. Jo pamokas lankė 41 mokinys, kuriuos mokė ir auklėjo 
A. Lekavičiūtė. A. Jančiauskaitės dėstomas pamokas lankė 34 ketvirtojo skyriaus 
mokiniai. Mokytoja N. Kazlauskienė dirbo penktajame skyriuje, kuriame buvo 27 
auklėtiniai. Vedėja S. Pečiūraitė mokė šeštąjį skyrių (22 mokiniai).

Krivasalio pradžios mokykla
Krivasalio pradžios mokyklą Švenčionėlių apskrities pradžios mokyklų ins-

pektorius K. Plungė aplankė 1940 m. gegužės 30 d. Dirbo du mokytojai. Vedėjos 
pareigas ėjo Stefanija Žilėnienė, turėjusi dešimties metų pedagoginio darbo stažą 
(35 metų amžiaus; baigusi 4 kursų mokytojų seminariją). Ji tuo laiku mokė ke-
tvirtojo skyriaus devynis auklėtinius, kuriems artėjo baigiamieji egzaminai. Juos 
mažesnių pradžios mokyklų vaikai laikydavo didesnėse mokyklose, dažniausiai 
Saldutiškio pradžios mokykloje. Pirmojo skyriaus vaikus, kurių 1940 m. pavasarį 
Krivasalio mokykloje buvo 25, mokė ir auklėjo Marija Petkevičienė. 45 metų am-
žiaus pedagogė buvo baigusi „Ryto“ draugijos mokytojų seminariją, jau mokyto-
javo 17 metų. Mokytoja M. Petkevičienė dirbo su dviem skirtingomis grupėmis. 
Jaunesniųjų grupė tik pažinojo dešimt raidžių, o vyresnieji pirmojo skyriaus au-
klėtiniai, pasak inspektoriaus, „pažįsta visas raides ir neblogai paskaito“. Su jau 
atostogavusiais antrojo ir trečiojo skyrių mokiniais 1939–1940 m. m. Krivasalio 
mokykla turėjo 102 auklėtinius. Mokykla naudojosi dviem klasėmis. Viena buvo 
savame pastate, prie kurio turėjo beveik 8 arų kiemą. Be to, mokyklai priklausė 
1,49 ha žemės plotas ir ūkio namelis. Kita klasės patalpa buvo nuomojama, bet 
žaidimams ir sporto pratimams taip pat galėjo naudotis prie jos esamu nemažu 
kiemu. 1939–1940 m. m. dėl šalčių Krivasalio pradžios mokykla buvo priversta 
praleisti 23 mokymo dienas.
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Krivasalio mokyklos keturis skyrius 1939 m. baigė 16 
vaikų, 1940 m. – 9, 1941 m. – 6 (visos mergaitės).

Nacių okupacijos laikotarpiu Krivasalio pradžios mo-
kykla buvo inspektuota 1942 m. sausio 19 d. Tada mokytojavo Marijos ir Balio 
Bukonių šeima. Nors buvo vadinamasis žiemos semestras, bet mokyklą lankė 
visų keturių skyrių mokiniai. Jų būta 56. Pirmajame skyriuje mokėsi 16 vaikų, 
antrajame – 15, trečiajame – 14, o ketvirtajame – 11. domu, kad tuomet mo-
kyklai priklausančiame pastate buvo abi klasių patalpos. Pagrindinės mokymo 

Krivasalio mokykla
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priemonės – J. Ambraškos ir S. Zobarsko parengto „Aušrelės“ elementoriaus ir 
J. Damijonaičio parengto uždavinyno skirtingos dalys.

Kirdeikių pradžios mokykla
Apie Kirdeikių pradžios mokyklą šiek tiek sužinome iš 1942 m. kovo 3 d. 

lankymo apyskaitos (inspektorius A. Biliūnas). Tada mokykla (įsteigta 1920 m.) 
buvo keturių komplektų. Vedėja dirbo 33 metų Kunigunda Biliūnienė. Ji turė-
jo 15 metų pedagoginio darbo patirtį. Kiti mokytojai buvo dar nedaug patyr  
mokytojaudami. Vedėjos bendraamžis Jonas Gimžauskas buvo baig s Utenos 
gimnaziją, bet vaikus mokė tik antrus metus. Apolonija Valiulytė (prieš kelerius 
metus baigė Utenos gimnaziją) ir devyniolikmetė Leokadija Borisionokaitė (baigė 
Šiaulių gimnaziją) atvyko dirbti į Kirdeikių pradžios mokyklą kaip pradedančios 
mokytojauti merginos.

1942 m. kovą pirmojo skyriaus mokiniai dar atostogavo.  mokyklą ėjo 
kitų aukštesniųjų skyrių auklėtiniai. Vedėja K. Biliūnienė mokė ir auklėjo antrojo 
skyriaus vaikus, kurių buvo 36. Su trečiuoju skyriumi (jame 25 mokiniai) dirbo 
L. Borisionokaitė. Ketvirtajame skyriuje (27 mokiniai) daugumą pamokų vedė 
A. Valiulytė, o skaičiavimo pamokas – J. Gimžauskas. Pastarajam buvo priskirtas 

Kirdeikių pradinės mokyklos mokiniai 19 5 m. Sėdi mokyklos inspektorius Antanas Biliūnas, 
Kirdeikių klebonas kunigas Juozas Breiva ir mokytoja Kunigunda Biliūnienė. Utenos kraštotyros 
muziejaus nuotr.
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penktojo skyriaus mokymas ir auklėjimas, tačiau į jo 29 auklėtinių vokiečių kalbos 
pamokas mokyti ateidavo A. Valiulytė. Tad tuose veikiančiuose skyriuose buvo 
127 auklėtiniai. Tačiau mokyklos vizitavimo dieną inspektorius pasigedo 21 mo-
kinio. Buvo nurodytos 20 iš jų nebuvimo priežastys. Vienas mokinys neturėjo 
palto, aštuoni – reikiamos avalynės, dešimt – sirgo, o vienas auklėtinis laikinai 
buvo pašalintas iš mokyklos.

Pavasario–rudens semestro Kirdeikių pradžios mokyklos sąrašuose 1942 m. 
pavasario pradžioje buvo 156 mokiniai. Mokykla turėjo tris klases savame me-
diniame pastate, 16 arų aikšt  sporto užsiėmimams, žaidimams ir renginiams. 
Mokyklai priklausė tvartas, malkinė ir rūsys bei 1 ha žemės sklypas. Dar vienai 
klasės patalpai kambarį teko nuomotis. Mokiniai buvo mokomi iš jau minėtų 
„Aušrelės“ elementoriaus ir J. Damijonaičio „Uždavinyno“. Penktajame skyriuje – iš 
minėto „Sakalėlio“ ir Kazio Klimavičiaus „Skaičiavimo uždavinyno“. Per istorijos 
pamokas buvo mokomasi iš J. Norkaus „Istorijos vadovėlio V ir VI skyriams“. 
Geografijos žinių semtasi iš Pelikso Šinkūno parengto vadovėlio. Per vokiečių 
kalbos pamokas naudotasi knyga „Die Junge Garten“.

Kirdeikių pradžios mokyklos buvo surengusios  du mokinių tėvų susi-
rinkimus. Pirmajame svarbiausiu klausimu buvo neturtingų mokinių šelpimas. 
Antrajame susirinkime šalia kitų klausimų buvo pasitarta dėl vokiečių palikto 
žydų turto paskirstymo neturtingiems mokiniams. Buvo sakoma, kad tie žuv  
(nužudyti) žmonės taip gali padėti neturtingiems vaikams. Buvo ir dvi vakaronės 
visuomenei. Pirmojoje iš jų, gavus Švenčionių pradžios mokyklų inspekcijos raštą, 
buvo pasitarta, kaip praktiškai apsisaugoti nuo plintančios dėmėtosios šiltinės 
epidemijos padarinių. Antrojoje vakaronėje prieš mokinių koncertą buvo prisiminta 
mirusio pedagogo Juozo Vokietaičio asmenybė ir jo darbai.

Šiškinių pradžios mokykla
Šiškinių pradžios mokykloje nacių okupacijos metais veikė dvi klasės. Ši 

švietimo įstaiga buvo įsteigta 1921 m. Mediniame pastate (pastatytas 1934 m.) 
įrengtų klasių grindų plotas buvo 48 ir 49 kv. m. Prie mokyklos buvo 750 kv. m 
aikštelė. Mokyklos vedėjas galėjo naudotis 1 ha žemės sklypu ir įstaigai priklau-
sančiu tvarteliu ir pašarine. Inspektorius A. Biliūnas Šiškinių mokyklą tikrino 
1942 m. sausio 19 d. Tuomet vedėju buvo Serafinas Zaranka (37 m., 16 metų 
pedagoginio darbo patirtis). Jam mokymo ir auklėjimo darbe talkino pedagoginio 
darbo naujokė dvidešimtmetė Jadvyga Gaivenytė. Ji buvo baigusi aštuonių klasių 
gimnaziją ir vienerius metus studijavo farmaciją. Šiškinių mokyklos tikrinimo 
dieną vedėjas mokė 23 ketvirtojo skyriaus auklėtinius. O mokytoja J. Gaivenytė 
vienu metu turėjo pamokas ir su antruoju, ir su trečiuoju skyriais, kuriuose buvo 
atitinkamai 19 ir 23 vaikai. Trečiojo skyriaus mokiniai pamokas pradėjo lankyti tik 
1941 m. gruodžio 1 d. Su pirmojo skyriaus 23 „pavasarinukais“ Šiškinių pradžios 
mokykla 1941–1942 m. m. turėjo 88 mokinius. Pamokos, skirtingai nuo daugelio 
kitų pradžios mokyklų, buvo pradėtos rugsėjo 1 d. Tačiau šešias mokymo dienas 
Šiškinių mokykla neveikė dėl dėmėtosios šiltinės plitimo pavojaus. 
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Ginučių pradžios mokykla
Ginučių pradžios mokykla buvo svarbus kultūros židinys apylinkėje. Ji 

įsteigta 1921 m. Ginučių mokykloje mokytojai neretai keitėsi. Nepriklausomybės 
laikotarpio pabaigoje čia mokytojavo Kazys Šalna, pabėg s iš Lenkijos okupuotų 
Rytų Lietuvos žemių. Nacių okupacijos laikotarpiu Ginučių pradžios mokyklą 
tik rino inspektorius A. Biliūnas (1941 m. gruodžio 1 d.). Čia dirbo tik vienas 
mokytojas. Dvidešimt penkerių metų Vladas Kunickas (buvo baig s mokytojų 
seminariją) vaikus mokė klasėje, kuri buvo įrengta išnuomotame kambaryje. Šalia 
samdomos mokyklos nebuvo kiemo vaikams pažaisti. Tačiau inspektorius pripa-
žino, kad mokykloje „tvarka gera, vaikai švarūs ir tvarkingi“. Inspektavimo dieną 
mokykloje buvo 33 auklėtiniai iš 37 (antrojo, trečiojo ir ketvirtojo skyrių). Keturi 
neatėjo, nes jiems „trūksta apsivilkimo ir apsiavimo“. Su pirmojo skyriaus 9 vaikais 
mokyklą dar lankė 46 vaikai. Mokiniai buvo mokomi iš jau minėtų „Aušrelės“ 
elementoriaus ir J. Damijonaičio „Uždavinyno“. Keturis Ginučių pradžios mokyklos 
skyrius 1939 m. baigė 10 auklėtinių, 1940 m. – 12, 1941 m. – tik 7.

Plaučiškių pradžios mokykla
ra išlikusi 1941 m. gruodžio 18 d. Plaučiškių pradžios mokyklos lankymo 

ataskaita. Joje rašoma, jog ši švietimo įstaiga buvo įsteigta 1920 m. Pirmaisiais 
nacmečio mokslo metais vieno komplekto Plaučiškių mokykloje dirbo Paulius 
Veteikis. Tai patyr s mokytojas, turintis septyniolikos metų pradžios mokyklos 
mokinių mokymo ir auklėjimo patirtį, tačiau buvo baig s tik dvejų metų mokytojų 
kursus. Mokyklos tikrinimo metu sąrašuose buvo 37 auklėtiniai. Tačiau atostogavo 
rudenį jau pasimok  pirmojo skyriaus 7 vaikai. Tad P. Veteikis įrengtoje išnuomo-
toje klasėje mokė aukštesnių skyrių mokinius. Tarp jų mažiausiai buvo ketvirtojo 
skyriaus auklėtinių – tik šeši. Naudotasi mišriais vadovėliais. Du žemesnieji skyriai 

iškinių, Ginučių, 
Kirdeikių, 
Mineiškiemio k. 
IV skyriaus 
moksleiviai egzaminų 
metu 19 5 m. 
Utenos kraštotyros 
muziejaus nuotr.
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mokėsi iš „Sakalėlio“ elementoriaus, o kiti du – iš „Aušrelės“. Pastarųjų skyrių 
mokiniai naudojosi skirtingų autorių gramatikomis. Stigo skaičiavimo uždavinynų. 
Lankymo apyskaitoje pabrėžta, kad mokymo procesui „trukdo žibalo stoka“.

Linkmenų pradžios mokykla
Linkmenų pradžios mokykla kai kuriais istoriniais tarpsniais priklausė te-

ritoriniam administraciniam vienetui, kuriame buvo ir Saldutiškis. Tad trumpai 
galima paminėti, kad pagal 1941 m. gruodžio 17 d. Linkmenų mokyklos lanky-
mo apyskaitą (inspektavo minėtas Švenčionių apskrities inspektorius A. Biliūnas) 
šioje švietimo įstaigoje tuomet dirbo mokytojų Teklės ir Juozo Jarmalių šeima 
(1939–1940 m. m. jie mokytojavo Kaltanėnų pradžios mokykloje) ir Marija Ter-
leckaitė. Linkmenų mokykla veikė savose patalpose. Medinis pastatas pastatytas 
1902 m. Buvo dvi didesnės ir viena mažesnė klasės. 1941 m. pabaigoje į pamokas 
vaikščiojo antrojo–penktojo skyrių 92 mokiniai. Su pirmojo skyriaus auklėtiniais 
mokykla turėjo 138 mokinius.

  
1939–1944 m. Saldutiškio valsčiuje mokytojavusių pedagogų, kurių dauguma 

čia dirbo neilgai, likimai buvo skirtingi, neretai ir tragiški. Apie dažną tų mo-
kytojų, kurie savo pedagoginės ir visuomeninės veiklos ženklus paliko ir kitose 
apskrityse bei jų valsčiuose, galima parašyti bent po nedidel  studiją. Pavyzdžiui, 
minėtas Valerijonas Ruzgas (gim. 1908 m.) dėl Lietuvoje vykdyto sovietų genocido 
išgyveno vos 33 metus. V. Ruzgas buvo kil s iš Tauragnų. Saldutiškyje mokytojavo 
mažiau nei dvejus metus. 1939 m. gruodį V. Ruzgas perėmė iš Saldutiškio pradžios 
mokyklos vedėjo A. Telksnio vadovavimą (tuo sumažindamas pastarajam didžiulį 
visuomeninės veiklos krūvį) jaunųjų ūkininkų rateliams (miestelio ir mokyklos). Iki 
tol V. Ruzgas aktyviai reiškėsi Tauragnuose, kur buvo visuomeninės organizacijos 
„Jaunoji Lietuva“ vadovas. Taip pat aktyviai reiškėsi Vilniui vaduoti sąjungos ir 
„Sporūtos“ (sportinio sąjūdžio „Sporto rūmų talka“ santrumpa), Šaulių sąjungos 
veikloje. Apdovanotas kunigaikščio Gedimino ordinu. Tai liudija jo asmens do-
kumentai, paimti 1941 m. kratos metu (per 1941 m. birželio trėmimus). 1941 m. 
vasarą, jau vykstant Vokietijos–Sovietų Sąjungos karui, V. Ruzgas atsidūrė Rešotų 
konclageryje (Krasnojarsko kraštas), kuriame užgeso daugelio 1941 m. iš Lietuvos 
išvežtų vyrų gyvybės. 1942 m. vasario mėnesį šioje mirties stovykloje mirė ir 
buv s Saldutiškio pradžios mokyklos mokytojas. O sovietinį „teisingumą“ vykd  
Gulago budeliai ir biurokratai tik 1943 m. sausio 20 d. ypatingojo pasitarimo 
sprendimu jau mirusiam V. Ruzgui paskyrė 8 metų kalinimo lageryje bausm  (žr. 
L A, fondas K–1, ap. 58, b. P–13384).

1940–1941 mokslo metais Saldutiškio valsčiaus pradžios mokyklų mokytojai, 
kaip ir kiti Lietuvos pedagogai, buvo atsidūr  bolševikų ideologinėje priespaudoje. 
Tačiau, nepaisant represijų ir įkalinimo grėsmės, dauguma mokytojų neišdavė 
Nepriklausomybės laikotarpiu savo auklėtiniams skiepytų laisvės idealų ir krikš-
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čioniškų vertybių. Tą galima pasakyti ir apie nacmetį, kai buvo grįžta prie iki 
1940 m. sovietų okupacijos naudotų mokymo programų, nes vokiečių okupacinė 
administracija neturėjo tokių galimybių kaip bolševikai kiek labiau kontroliuoti 
mokymo ir auklėjimo procesų. 1941–1944 m. svarbiausia buvo nepalūžti dėl ma-
terialinių nepriteklių, kurie slėgė mokytojų šeimas, ir nepalikti savo auklėtinių. 
Mokytojų aukojimąsi būtino jaunuomenės lavinimo tikslui suprato ir mokinių 
tėvų bendruomenės, kurios paremdavo pedagogus maisto produktais ir pan. Toks 
žmonių solidarumas stiprino kaimų bendruomenes ir Saldutiškio valsčiuje.
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Saldutiškio šaulių namai  istorinė, architektūrinė  
ir kultūrinė vertė
Aistė Dičkalnytė, Renata Kilinskaitė

Saldutiškio šaulių būrio veikla  
ir nuosavų namų statyba
Tarpukariu viena iš aktyviausių visuomeninių organizacijų buvo Lietuvos 

šaulių sąjunga. Jos skyrių būta daugelyje šalies miestų ir miestelių. Kad šauliai 
aktyviai veiktų ir būtų darni organizacija, jiems reikėjo turėti savo būstin  – Šaulių 
namus. Apie savų namų būtinyb  vaizdingai rašoma 1920 m. tarpukariu Šaulių 
sąjungos leistame periodiniame leidinyje „Trimitas“  

„Nelinksma gyventi be savo pastogės. Vargą vargsta įnamis svetimam kampe. Gražu ir 
malonu savo namelyje. Patenkintas plečiasi turtuolis savo rūmuose. ...  auliams ne 
mažiau svarbu susisukti bendrąjį savo brolijos lizdelį, kur galima būtų dirbti ir kreiptis 
įvairiais mūsų reikalais, ir tolimą draugą priimti, ir ginklus sudėt, ir pasilinksminti“1. 

Turėti Šaulių namus buvo svarbu ir vietos bendruomenei, kadangi šie namai 
veikė ne tik kaip šaulių būstinė, bet ir kaip visuomeniniai centrai, kitaip vadinti 
Tautos namais. Šaulių namai buvo laikomi ne tik karinio pasirengimo ugdymo 
centrais, bet ir visuomenės patriotizmo, lietuvybės puoselėjimo židiniais, todėl itin 
didelė jų svarba įžvelgta pasienio ruožo teritorijose.

Ne išimtis buvo ir Saldùtiškis, kurį nuo demarkacijos linijos skyrė apie 
12 km. Šiame valsčiuje jau nuo 1926 m. susirūpinta šaulių būriui tinkamomis 
patalpomis. Buvo kreiptasi į Utenõs apskrities Žemės reformos valdybą ir prašyta 
iš parceliuojamo Saldutiškio dvaro skirti šaulių būriui žemės sklypą, motyvuo-
jant, kad jo reikia susirinkimų namui 
ir aikštelės, skirtos kariniam mokymui 
ir mankštai, įrengimui. 1927 m. Žemės 

aulių namai 19  m. 
Nuotr. iš Utenos 
kraštotyros muziejaus

1 Šaulys L., Draugai šauliai, renkime būstines savo 
būriuose  Trimitas, 1920, nr. 7, p. 5.
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reformos valdyba Saldùtiškio šaulių būriui paskyrė 32 arų sklypą prie kelio į 
Vėžíškes. Vėliau dėl neaiškių priežasčių Utenos šaulių 2-os rinktinės valdyba krei-
pėsi į Žemės reformos valdybą prašydama sklypą pakeisti. Prašymas įgyvendintas 
tik 1930 m., kuomet būriui paskirtas 
kitas neatlygintinas sklypas. Be to, tais 
pačiais, 1930 metais, sudaryta Saldu-
tiškio šaulių 6-a kuopa, kurios vadu 
paskirtas atsargos leitenantas V. Žilė-
nas. Kuopą sudarė  Kirde¤kių 32-asis, 
Labanóro 33-iasis ir Saldutiškio 24-asis 
būriai. Nuo 1936 m. gegužės 25 d. Sal-
dutiškio 24-ajame būryje įkurtas moterų 
skyrius. Jo vedėja išrinkta mokytoja 
Adelė Lekavičiūtė2. 

„ aulių kuopos nariais buvo vietiniai gy-
ventojai, daugiausia jaunimas. Užsiėmimai 
vykdavo tik laisvalaikiu, šauliai užsiėmė 
meno saviveikla, ...  buvo aprūpinti mu-
zikos instrumentais, ...  ir pratybomis.“3

Gavus tinkamą sklypą buvo su -
darytas statybos komitetas, kuriam 
pirmininkavo Bronius Brazdys, vice-
pir  mininku išrinktas Jonas Bliūdys, 
iždininku tapo Feliksas Kaunelis ir 
sekretoriumi – Bronius Kairys. Komi-
tetas dirbo kartu su Saldutiškio šaulių 
būrio valdyba, kurios pirmininku buvo 
ilgametis Saldutiškio šaulių būrio pir-
mininkas J. Bliudžius. 

Krivasalio 
pavasarininkų kuopa, 
19 2 m. 
Nuotr. iš Utenos 
kraštotyros muziejaus

Paaisetės pavasarininkų kuopa 19 2 m. Nuotr. 
iš Utenos kraštotyros muziejaus

2 Iš Dainiaus Guobio užrašų.
3 Saldutiškio mokykla, sud. Dainius Guobis, Romualdas 
Šinkūnas, Utena  Utenos spaustuvė, 2006, p. 5.
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„J. Bliudžius daug laiko ir lėšų skyrė visuomeniniam organizaciniam darbui, pradinės 
mokyklos ir šaulių organizacijos vystymui ir rėmimui. Už nuopelnus Lietuvai 19 7 02 1  
...  Lietuvos Respublikos prezidentas apdovanojo jį Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 

Gedimino ordino jaunio garbės ženklu, 19 9 0  25 už nuopelnus Lietuvai ir aulių 
sąjungai – 2 aulių žvaigždės medaliu“4. 

Taip pat į Saldutiškio šaulių būrio valdybą įėjo  A. Telksnys, O. Telksnienė, 
V. Štuikys, J. Žukauskas. Komitetas rūpinosi lėšų rinkimu Šaulių namų statybai  
organizuojama loterija, renkamos aukos, išleistas Saldutiškio vaizdų albumėlis, 
kuriame, be apylinkės vaizdų, galima išvysti ir planuotų Šaulių namų maketo 
nuotrauką.

1932 m. Utenojê koncertavusių K. Petrausko, J. Nagrodskio ir Dambraus-
kaitės koncerto pelnas taip pat atiteko Saldutiškio šaulių namų statybos fondui. 
 namų statybą didelį indėlį įnešė ir vietos šauliai, ypač B. Brazdys, kuris savo 
lentpjūvėje nemokamai apdorojo visą iš Žemės ūkio ministerijos išsimokėtinai 
gautą pastato statybai reikiamą medieną. Šaulių namų statybos darbus vykdė 
patys šauliai ir bendruomenė5.

Intensyviai statant, jau 1934 m. 
rugsėjo 2 d. iškilmingai atidaryti Saldu-
tiškio šaulių namai, kur, pasak spaudos, 

4 Ten pat, p. 5.
5 Saldutiškyje atidaryti šaulių namai, Trimitas, 
1934 09 06.

 šventines Saldutiškio šaulių namų iškilmes susirinko gausus būrys svarbių svečių  iš Kauno 
atvyko entro valdybos pirmininkas A. Žmuidzinavičius, tautinio auklėjimo ir propagandos 
skyriaus viršininkas V. Daudzvardas, VII Kauno rinktinės narys vyr. notaras Kubilius, 
iš Utenos – rinktinės vadas kpt. Jėčys. 19  m. Nuotr. iš Utenos kraštotyros muziejaus
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„stiprės tautiškumas, vieningumas bei klestės kultūrinis gyvenimas“6. Šventė prasidėjo 
pamaldomis, po jų vyko šaulių paradas, jame dalyvavo 6-a šaulių kuopa su 
orkestru. Paradui išrikiuotiems šauliams sveikinimo kalbas pasakė A. Žmuidzina-
vičius ir V. Daudzvardas. Po parado ir iškilmingų kalbų buvo sugrotas Lietuvos 
Respublikos himnas. Saldutiškio šaulių namus pašventino ir atidarė vietos kunigas 
Švėgžda. Po oficialiosios dalies vyko pietūs, šventinis vakaras7.

Saldutiškio šaulių namų architektūrinė  
vertė ir funkcijos

„Visus džiugino iš tolo matomi gražūs aulių namai su kilniu užrašu  „ aulių na-
mai – Tautos namai.“ Namai pastatyti labai gražioje vietoje – ant kalnelio, aplink auga 
pušaitės“8 – rašoma Šaulių sąjungos leidžiamame laikraštyje „Trimitas“. 

Taigi ant kalvos pastatyti Šaulių namai tapo ryškia dominante Saldutiškio 
miestelio urbanistiniame kraštovaizdyje. Medinis pastatas sunertais kertėse sienojais, 
dvišlaičiu stogu ir plačiu atviru prieangiu atspindėjo Rytų Aukštaitijos architek-
tūros tradiciją. Pagrindinis, atgr žtas į aikšt , vakarų fasadas – simetriškas, su 
tankiai išdėstytais stačiakampiais langais ir plačiomis įstiklintomis ir dekoruotomis 
durimis. Toks pat saulutės dekoras ir mezonino durų puošyboje, pro kurias ga-
lima patekti į virš prieangio buvusį balkonėlį. Deja, šiais laikais, pakeitus stogo 
konstrukciją, neišlaikytos charakteringos statinio proporcijos, neišsaugotas Šaulių 
namams puošnumo teik s balkonėlis. Taip pat, neišsaugant tradicinių medžiagų 
ir puošybos elementų, mediniai langai ir durys pakeisti plastikiniais. Nors nėra 
žinoma pirminė statinio polichromija, akivaizdu, kad langai ir durys buvo dažyti 
baltai, o iš tuometinės spaudos žinoma, kad namo stogas buvo raudonas – „rau-
donas namo stogas ir taip stilingam namui teikia ypatingą grožį“9. Taigi, ko gero, 
Saldutiškio šaulių namai buvo dengti raudonų čerpių stogu. Tad šiandien Šaulių 
namų pastatas gerokai nutol s nuo autentiško vaizdo.

Nepavykus rasti pastato plano, sunku kalbėti apie originalų erdvių zonavi-
mą. Autentiškų interjerų ir jų elementų neišliko, tačiau iki šių dienų yra išlikusi 
svarbiausia pastato patalpa – erdvi salė su avanscena, kurioje vykdavo svarbiausi 
šaulių ir miestelėnų renginiai, koncertuodavo šaulių dūdų orkestras. 

Be šaulių būrio, Saldutiškio kultūriniame gyvenime aktyviai veikė ir krikš-
čioniška Pavasarininkų sąjunga, kartu su šauliais Šaulių namų salėje rengdavusi 
vaidinimus ir kitokius kultūrinius renginius. Mokiniai taip pat dalyvaudavo kultū-
riniame gyvenime  rengdavo mokyklinius spektaklius, eilėraščių skaitymo vakarus, 
šie vykdavo reguliariai, ypač per didžiąsias šventes. Taip pat yra žinoma, kad 
Šaulių namuose veikė skaitykla-knygynėlis, kur įvairios literatūros ir periodikos 
būdavo galima paskaityti kasdien nuo 18 iki 22. Knygynėlio-skaityklos vedėjo 
pareigas ėjo mokytojas Mikalojus Luneckas. Knygynėlyje buvo apie 700 knygų, 
skaitykloje buvo galima pasiskaityti 
žurnalų, laikraščių. Skaitykloje būta ir 
kitokių modernybės ženklų – veikė 
D. Telksnienės padovanotas radijo apa-
ratas su garsiakalbiu10.

6 Ten pat.
7 Ten pat.
8 Ten pat.
9 Ten pat.
10 Iš Dainiaus Guobio užrašų.
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Šaulių namų naudą greitai pajuto 
vietos bendruomenė – čia būdavo gali-
ma ne tik turiningai praleisti laisvalaikį 
skaitykloje, pabendrauti tarpusavyje, bet ir kultūriškai papramogauti. Didžiojoje 
salėje pasirodydavo scenos mėgėjų būrelis, vaidinimus kartu su mokiniais rengda-
vo mokytojai Adelė ir Kazimieras Lekavičiai. Šie pasirodymai sulaukdavo didelio 
gyventojų susidomėjimo11. Šaulių namuose buvo skaitomos rimtos ir aktualios 
paskaitos, pavyzdžiui, 1935 m. šaulių būrio vadas, mokytojas A. Telksnys skaitė 
paskaitą apie apsaugą nuo dujų, cheminio pavojaus, Labanóro miškų urėdas – 
apie priešgaisrin  apsaugą12.

Šaulių namai, be abejo, buvo naudojami ir kaip šaulių vadavietė, kur vykdavo 
šaulių būrio susirinkimai, buvo priiminėjami svarbūs svečiai. Pastate buvo įrengta 
patalpa kariniam inventoriui laikyti ir saugoti. Prie Šaulių namų buvo įrengta 
sporto aikštelė, kur galėjo treniruotis ne tik šauliai, bet ir mokiniai, kariuomenei 
besirengiantys jaunuoliai, saldutiškiečiai. Nuo ketvirto dešimtmečio vidurio, su-
intensyvėjus karo grėsmei, Šaulių namų šaudykloje vykdavo šaudymo varžybos. 
1938 m. spalio 7–8 d. vykusiose varžybose dėl Utenos žemės ūkio kooperatyvo 
pereinamosios dovanos pirmąją individualią vietą laimėjo A. Telksnys13.

Pokariu Saldutiškio šaulių namai kultūrinės svarbos ir pagrindinės savo 
funkcijos neprarado – jie buvo reformuoti į Saldutiškio miestelio Kultūros namus.

Pradžios mokykla Saldutiškio šaulių namuose
Šaulių namai atliko dar vieną, Saldutiškiui itin svarbią edukacin  funkciją – 

čia veikė Saldutiškio pradinė mokykla.
Ketvirtojo dešimtmečio pradžio-

je Saldutiškio mokykla glaudėsi se-
name mediniame name, talpinusiame 

Saldutiškio pavasarininkų kuopa, 19 2 m. 
Nuotr. iš Utenos kraštotyros muziejaus

11 Ten pat.
12 Ten pat.
13 Ten pat.
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dar ir dviejų mokytojų butus. Pastatas 
buvo ne tik ankštas besimokantiesiems 
(1930–1933 m. žiemą mokyklą lankė 
130 mokinių), bet ir šaltas, skylėtomis 
grindimis, tad vaikai dažnai sirgdavo14. 
Padėtis žymiai pagerėjo pradėjus patalpas mokyklai nuomotis Šaulių namuose. 
Čia mokiniai glaudėsi naujose ir šiltose antro aukšto patalpose, o nuo 1936 m., 
dėl įvesto privalomo šešerių metų pradžios mokslo smarkiai padidėjus mokinių 
skaičiui, pamokos vykdavo ir didžiojoje salėje. Antro aukšto patalpos buvo skirtos 
mažiau mokinių turinčioms klasėms, o salėje veikė gausiausios mokinių klasės 
(didžiausioje mokėsi net 47 mokiniai).

Didžioji dalis mokytojų priklausė Šaulių sąjungai. Jų darbas visuomet itin 
gerai buvo vertinamas mokyklą vizitavusių inspektorių, ypač gerai buvo vertinama 
mokyklos vedėjo, mokytojo ir šaulių būrio vado A. Telksnio veikla. A. Telksnys 
ne tik vedė pamokas, bet ir mokė vaikus dainuoti, groti styginiais instrumentais. 
Lankiusieji Saldutiškio šaulių namuose buvusią mokyklą ten vykusias pamokas 
ir užklasin  veiklą prisimena itin šiltai.

Saldutiškio šaulių būrio ir namų likimas  
prasidėjus Antrajam pasauliniam karui
Saldutiškio šaulių namai kaip lietuviškosios kultūros židinys netrikdomi veikė 

iki 1940 metų vasaros. Sovietinės okupacijos pirmosiomis dienomis, vos spėjus 
mokiniams išlaikyti paskutinius egzaminus, mokyklos darbas buvo sustabdytas, 
Lietuvos šaulių sąjunga likviduota, nemažai Saldutiškio mokytojų, inteligentų, 
kultūros veikėjų, priklausiusių šaulių organizacijai, ištremti. Per pirmuosius masi-
nius trėmimus buvo ištremtas ir šaulių 
būriui priklaus s aktyvus kultūros vei-

Saldutiškio pradžios mokyklos mokinių orkestras, 
vadovas mokytojas Adolfas Telksnys, 19  m. 
birželio 17 d. Nuotr. iš Utenos kraštotyros 
muziejaus

14 Op. cit., Saldutiškio mokykla, p. 34.
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kėjas, Saldutiškio mokyklos mokytojas Ruzgas. Ne kartą ideologiškai reorganizuota 
mokykla veikė ir Antrojo pasaulinio karo, pokario metais – iki pastatant dabartin  
Saldutiškio vidurin  mokyklą.

Dalis pirmosios sovietinės okupacijos žiaurumus pergyvenusių šaulių tapo 
aktyviais rezistencinio judėjimo dalyviais, įstojo į partizanų gretas. Saldutiškio 
šauliai prisidėjo ir prie Lietuvos aktyvistų fronto vadovaujamo 1941 m. birželio 
mėnesio sukilimo, po kurio buvo paskelbtas Nepriklausomos Lietuvos atkūrimas 
ir sudaryta Lietuvos laikinoji Vyriausybė. 

„Jau antrą karo dieną Saldutiškio būryje buvo 8  sukilėliai. Sukilėlių grupės veikė visuose 
aplinkiniuose miesteliuose – Li kmenyse, Kirde kiuose, Laban re, K ktiškėse, Ka tanėnuose 
ir net Gin čių bei Kriv salio kaimuose. ...  pač aktyviai 1941 metų  Birželio suki-
lime dalyvavo Saldutiškio partizanai, kuriems vadovavo slapta atvyk s atsargos kapitonas 
E. Petrauskas ir šaulių būrio vadas Adolfas Telksnys. ...  Birželio 2  dieną prie Sal-
dutiškio šaulių namų iškilo trispalvė“15.

Antrosios sovietinės okupacijos pirmaisiais metais (1944–1952) Saldutiškio 
valsčiuje vyko atkakli partizaninė kova, joje dalyvavo ir buv  Saldutiškio būrio 
šauliai. 

„KGB daliniai, norėdami įbauginti vietos gyventojus, žuvusių partizanų kūnus numes-
davo didelėje Saldutiškio turgaus aikštėje priešais Saldutiškio šaulių namus – aut. 
pastaba . Vyresnio amžiaus žmonės prisimena, kad vienu metu aikštėje buvo vienuolika 
nužudytų partizanų.“16 

Saldutiškio turgavietėje, kuri atgavus nepriklausomyb  pavadinta Laisvės 
aikšte, 1997 m. atidengtas ir pašventintas klaipėdiečio skulptoriaus sukurtas pa-
minklas kovotojams.

15 Juodzevičius B., Laisvės kaina. Utena  2003. Pri-
eiga per internetą  http www.partizanai.org
failai html laisves-kaina.htm

16 Saldutiškio laisvės paminklų istorijos. 2010. Prieiga per 
internetą  http www.balsas.lt naujiena 389423
saldutiskio-laisves-paminklu-istorijos
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Kultūros namai
Romualdas inkūnas

Kultūros namai ar kultūros centras – tai saldutiškiečių tų metų svajonė. 
„Ženkime į gyvenimą pirmyn, iškėl  galvas aukštai “ – sakė garbus žmogus Adolfas 
Grabštus (1910–2005) (D. G.). Dabartinėje bažnyčioje tikrai buvo dvarininko va-
žiuojamųjų arklių patalpos su antru mediniu aukštu, su nuokalne įvažiavimui. 
Pagrindinis – pirmas aukštas iš akmenų. Tokia arklių (žirgų) laikymo patalpa 
buvo vadinama „stojnovij“ (rusiškai – gyvulių laikymas garduose). Mes tarmiškai 
vadinome „stonios“. A. Grabštui ten gyvenant vyko šokiai, saviveikliniai vaka-
rėliai, vaidinimai. 

Reikia manyti, kad kultūrinio gyvenimo iniciatoriumi buvo pirmasis Sal-
dutiškio mokytojas, vedėjas. Prieš atvykstant mokytojauti (slepiantis nuo lenkų 
okupacijos persekiojimo), 1919–1921 m. Jonas Janonis buvo Li¹kmenų bažnyčios 
vargonininkas, tikras muzikos įkvėpėjas civiline ir religine temomis. Po „mokyk-
los okupacijos“ nuo 1930 m. spalio 1 d. teko vadovauti Adolfui Telksniui, o nuo 
1931 metų rugsėjo 1 d. – ir mokytojai Onai Telksnienei su sūnumi Laimučiu 
(dabar – akademikas).

Giesmes ir religines dainas tuo metu galima buvo atlikti Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčioje, pašventintoje 1928 m. lapkričio 18 d., o prieš tai – buvu-
siuose dvaro rūmuose, koplyčioje, kurią prižiūrėjo kun. Antanas Maciulevičius 
bei parapijos bažnytinio komiteto pirmininkas Vladas Nasevičius. Taiki kultūrinė 
audra Saldutiškyje prasidėjo 1930 m. sausio 8 d. – sudaryta Saldutiškio šaulių 
kuopa, o 1931 m. balandžio 19 d. parodyta A. Griciaus 5 veiksmų pjesė „Sąžinė“.

1934 m. rugsėjo 2 d. Saldutiškyje oficialiai atidaryti Šaulių namai, o iš da-
lies buvo dirbama nuo sausio vidurio – veikė skaitykla, dar prieš pusmetį buvo 
skaitomos šviečiamosios paskaitos.

Gerb. skaitytojau, visa saviveikla ir meninė veikla išdėstyta šaulių gyvavimo 
aprašyme. Pažiūrėkime į meno veikaliukus ir veikalus, jų turinį, nors tik pavadi-
nimus, ir nustatysime, kad tarp „artistų“ buvo mergaitės ir berniukai (moksleivės 
ir moksleiviai), paaugliai ir suaugusieji (mokytojai, lentpjūvės darbininkai ir žem-
dirbiai), eiliniai šauliai ir karininkai (po 1935 m. liepos 15 d. Šaulių sąjunga buvo 
sukarinta). Viską rasite straipsnyje „Lietuvos šaulių sąjunga“. Nurodyta medžiaga, 
kurią rasite, buvo spausdinta tik žurnale „Trimitas“ ir kurią mes perkėlėme į šią 
knygą, yra visų saldutiškiečių to meto gyvenimo atspindys

1940 m. birželio 15 d. – Lietuvos okupacija. Prezidentas Antanas Smetona 
pasitraukė į užsienį. 1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuva priimta (paimta) į TSRS. Per 
šį trumpą nepilnų metų laikotarpį kultūriniame gyvenime paminėsiu tik dvi mirtis. 
Balčiūno lauke (dvarininkų Jalovieckių lauke) tarp daugelio kitų buvo sušaudyti 
kultūros namų ar klubo vadovas Antanas Kapelinskas ir 1941 m. rugpjūčio 4 d. 
bibliotekos vedėjas Algirdas Lunius. 1941 m. birželio 22 d. įsiveržė okupacinė 
vokiečių armija. Tą pačią dieną buvo nužudytas Saldutiškio VK pirmininkas 
B. Pavasaris. Buv  Šaulių namai, kultūros namai ar klubas nereikalingi. Vokiečiai 
užėmė užgrobtą turtą, pastatą pavertė sandėliu. Vyresnysis Romualdas Jatautis 
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(1926–1991) 1938 m. baigė Saldutiškio pradin , 1944 m. – Utenos gimnazijos 7 kla-
ses, 1946 m. įstojo į Kauno mokytojų seminarijos neakivaizdinį skyrių ir pradėjo 
dirbti mokytoju Saldutiškio progimnazijoje, vėliau vidurinėje mokykloje. 

„Brolelis buvo meniškų polinkių siela. Domėjosi muzika, teatru, literatūra, pats rašė eiles. 
Turėjo gražų balsą, mėgdavo dainuoti bičiulių būryje ir solo koncertinėse programose. 
Mokytojaudamas Saldutiškio vidurinėje mokykloje organizavo dramos būrelį, režisavo 
spektaklius, rengė skaitovų konkursus. Mokytojų ir vyresnių klasių moksleivių jėgomis 
yra pastat s M. Gogolio „Piršlybas“, K. Binkio „Atžalyno“, Žemaitės „Petro Kurmelio“ 
ištraukas. Inscenizavo A. Gončiarovo „Oblomovą“, deja, jo mokykloje pastatyti nebespėjo. 
Nors likimas ir nebuvo jam labai palankus, polinkio į meną neprarado ir vėliau  kaip 
dainininkas, kupletų autorius, aktorius reiškėsi dalyvaudamas meno saviveikloje.

Eiles rašyti pradėjo besimokydamas Utenos gimnazijoje. Nors didesn  jo kūrybos dalį 
sudaro eilėraščiai, parašyti mokykliniais metais, tačiau prie jų kartas nuo karto grįždavo 
ir jau sulauk s garbaus amžiaus (paskutinis išlik s eilėraštis datuotas 1988 m.). Iš viso 
yra paraš s apie 100 eilėraščių, kurie, deja, laikui bėgant ne visi išliko.“ 

Taip rašė brolis, aktorius, režisierius Valdas Jatautis (1933–2011 07 23). Klu-
bo-kultūros namų patalpomis mokyklos saviveiklininkai naudotis galėjo laisvai, 
nes ir bibliotekai nuo 1945 m. sausio 10 d. vadovavo eksmokytojas Antanas 
Ramanauskas.

R. Jatautis nuo 1949 m. rugpjūčio 5 d. atleistas, nes neatliko jam pavestų 
pareigų (1949 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 285 14).

1947 m. gruodžio viduryje pradėjo veikti „radijo taškas“. Už darbą atsakingas 
buvo saldutiškietis Audrius Pelėda.

Archyvinėje byloje (f. 268, ap. 3, b. 25) randame, kad kultūros namų 
direktoriumi nuo 1958 m. balandžio 1 d. skiriamas Alfonsas Trinkūnas (kolek-
tyvizacijos laikotarpis). Minima bibliotekos vedėja Antanina Kaušilienė ir duktė 
Irena – buhalterė.

To meto meno mylėtoja buvo ir Ona Stundžaitė-Keršulienė (1928–1972), gimusi 
ir augusi Drýžių kaime, Saldutiškio kaimynystėje. Baigusi Saldutiškio pradžios 
mokyklą, Utenos gimnaziją, 1947 m. sugrįžo mokytojauti ir šokti į Saldutiškio pro-
gimnaziją, prieš reorganizuojant ją į vidurin  mokyklą. Mokytoja su moksleiviais 
koncertuodavo kaimyninėse septynmetėse mokyklose, kolūkiuose, net Švenčionėlių 
rajono mokytojams ir moksleiviams. Ji buvo tautinių šokių būrelio vadovė.

Meno saviveiklai daug jėgų skyrė ir maestro Boleslovas Normantas (1911–
2004 08 22), Saldutiškyje su šeima gyven s 1951–1957 m., vidurinėje mokykloje 
subūr s pionierių bei mišrų vyresniųjų mokinių chorą, berniukų kamerinį chorą, 
ansamblius, duetus ir dramos būrelį. Taip pat jis dirbo Saldutiškio kultūros na-
muose ir Švenčionėlių pedagoginėje mokykloje. Meno kolektyvai pasiekė gerų 
rezultatų – 1955 m. mokyklos pionierių choras Respublikinėje dainų šventėje 
užė mė I vietą, o Saldutiškio mišrus jaunimo choras, kuriame dalyvavo „Ąžuolo“ 
ir „Pirmūno“ kolūkių jaunimas, atstovavo Švenčionºlių rajonui Respublikinėje 
dainų šventėje 1955 m. (Plačiau apie maestro Boleslovą Normantą rašyta knygoje 
„Saldutiškio mokykla“, Utena  UAB „Utenos spaustuvė“, 2006.)
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Meno saviveiklai daug jėgų skyrė maestro Boleslovas Normantas, 1951–1957 m.  
G. imkūnaitės archyvo nuotr.

Dainų šventė Vilniuje. Saldutiškio kultūros namų choras, centre – vadovas Boleslovas 
Normantas, 1955 m. G. imkūnaitės archyvo nuotr.
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1957 m. B. Normantas išvyko į Marijãmpol , nes Švenčionėlių pedagoginė 
mokykla buvo uždaryta ir jam stigo darbo. Taip pat jis nenorėjo dirbti Saldutiškyje 
su mokyklos direktoriumi, kuris savo gyvenimo ir mokslo kelią buvo susiej s su 
okupacinės Lenkijos sistema ir lietuviškai net pasirašinėti vengdavo (Vladimiras 
Melnikovas).

1955 m. pradžioje Saldutiškio kultūros namuose pradėjo veikti staciona-
rus kino teatras. Iki 1960 m. priklausė Švenčionėlių, o vėliau – Utenos rajo-
no kultūros skyriui. Pirmą atvežtinį 
kino filmą mes, mokiniai, pamatėme 
1940 m. (D. G.). Kino filmus demonst-
ravo 1954 m. lapkričio mėn. pabaigoje 
grįž s iš tarybinės armijos Julius Baltys 
(1928–1985 09 26). Žuvus neaiškiomis 
aplinkybėmis J. Balčiui, po pusmečio 
darbą perėmė sūnus Stasys ir t sė iki 
1991 m. Kino filmus demonstruodavo 
Pla÷čiškių, Lam¸sto, Pålsuodės kaimų 
klojimuose ir mokyklose.
 Nuo 1952 m. rudens kultūros namuose 
ir vidurinėje mokykloje meno saviveiklai 
vadovavo mokytoja Zofija Pelėdaitė-
Kastravickienė. 

„Baigusi gimnaziją, pradėjau dirbti ven-
čionėlių pradinėje mokykloje mokytoja ir 
šokių ratelio vadove, – prisimena moky-
toja, „gimusi šokyje“. – Visą laiką vado-
vavau jaunesniųjų mokinių pramoginių ir 
tautinių bei kultūros namų jaunimo šokių 
rateliams“ (D. G.).

1980 m. veikė liaudies 
šokių kolektyvas (vadovė 
ofija Kastravickienė). 

Iš kairės  ofija 
Kastravickienė, 
Vytautas Leleiva, 
Mindaugas Rudokas, 
Nijolė Musteikytė, 
Alena Kaušilienė, 
Juozas ilinykas, 
Vytautas utinys, 
Stasė Žernienė

Pirmoje eilėje iš kairės Alena Kaušilienė,  
Ona Gutauskienė
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Saldutiškio kultūros 
namų mišrus choras. 
Vadovė – Laima  
Jarmalytė, 19 0 m.

„Vakaruškų“ metu moksleiviams labai norėdavosi būti be mokytojų, tačiau 
mokytoja M. Juronienė, gyvenusi už salės sienos, sėdėdavo šokiuose  gal dukrą 
saugojo, o gal stebėjo šokio meną. Kartais į šokius ateidavo mokytoja Z. Kastra-
vickienė. Ji mokydavo, kaip pakviesti šokiui, kokie turi būti šokio žingsniai, kaip 
suktis, kaip nusilenkti ir atsitiesti.

Mokytojos vadovaujamus šokių kolektyvus kviesdavo į koncertus Saldutiškyje, 
arkliais vykdavo į gastroles po artimesnes apylinkes, septynmetes mokyklas, gegu-
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žines, atlaidus. 1959 m. pabaigoje kultūros namų direktoriumi skiriamas Mindaugas 
Petras Stundžia. Tai tas pats Stundžia, kuris 1959 m. baigė Saldutiškio vidurinės 
mokyklos 9-ąją laidą, o nuo 1961 m. daugiau kaip 40 metų dirbo korespondentu 
Utenos rajono laikraščio „Lenino keliu“, vėliau pavadinto „Utenis“, redakcijoje.

M. Stundžia, išvažiuodamas į Uteną, išsivežė ir Nijol  Daujotyt , 1958 m. 
atvykusią į Saldutiškio vidurin  mokyklą pradinių klasių mokytoją.

Be M. Stundžios, iki 1965 m. (dar kolektyvizacijos laiku) kultūros namų di-
rektoriais dirbo  Vida Bikelytė, Valė Sareičikienė, Stasė Nasevičiūtė, Zenonas Čestas.

Nuo 1959 m. meno vadove dirbo Laima Jarmalytė.

Kultūros namų  
muzikantai Juozas 
Žernys, Jonas Slauskis, 
Edvardas Rastenis, 
1970 m.

Vyrų vokalinis  
ansamblis. Iš kairės  
Juozas Žernys, Arūnas 
Galinis, Jonas Slauskis,  
Jonas Draukšas,  
Gintaras Žernys, Algis 
Ulčickas, Edvardas 
Rastenis, 1972 m.
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Kultūros namai buvo zoniniai – dirbo iki 4 darbuotojų.
1965–1970 m. direktore (su vienų metų pertrauka) dirbo Julija Baronienė. 

Tada meno vadovais dirbo  Laima Jarmalytė (1 m.), Giedrė Šatkauskienė (4 m.), 
Ona Trinkūnienė (1 m.).

1970–1975 m. direktoriaus postą perėmė Edvardas Rastenis. Tai maestro 
akordeonistas. Nebuvo apylinkėje vestuvių be jo akordeono ir jo paties balso, 
kol nesusižeidė rankos atlikdamas staliaus darbus. Dešinė jo ranka buvo meno 
vadovas Jonas Virvytis. Komandoje su E. Rasteniu dirbo Stanislava Stundžaitė.

Nuo 1976 m. direktorė – Albina Trinkūnaitė, meno vadovė – Stasė Ryliš-
kienė (1976–1978). Stasė Repečkaitė – direktorė 1 m., Stasys Ryliškis – direktorius 
1 m. 1978 m. atėjo dirbti metodiste Nijolė Petrulytė, 1980 m. tapo Meškauskiene 
ir t sė darbą iki 1992 m. kovo mėn. Alena Kaušilienė, dirbusi Saldutiškio kaimo 
ligoninėje med. seserimi, slauge, kurį laiką darželyje, 1979 m. po Stasio Ryliškio 

Saldutiškio kultūros 
namų liaudiškų šokių 
kolektyvas Utenoje, 
197  m.

Priekyje – Nijolė Petrulytė

Ryliškių šeima (nuotr. dešinėje)
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perėmė direktoriaus pareigas, kurias ėjo iki 2001 m. vidurvasario. Be direktorės 
pareigų, ji dainavo ir šoko atskiruose kolektyvuose.

Nijolės Meškauskienės vadovavimo metu metodistais darbavosi Danutė 
Strogalytė (1980, 1981), Rūta Galinienė (1982), Arūnas Galinis (1983), Laimutė 
Daubarienė (1983), Birutė Blažienė (1984).

Nuo 1994 m. meno vadove pradėjo dirbti kūrybinga, gabi Danutė Za-
jančkauskienė, kurią sutinkame su dramos, etnografiniais, vokaliniais moterų ir 
vaikų ansambliais, mišriais chorais. Jos kolektyvai koncertuoja kultūros namuose, 
mokykloje, bažnyčiose  Saldùtiškyje, Kirde¤kiuose ir Labanóre. Nuolatinė dalyvė 
rajono meno renginiuose.

Moterų vokalinis 
ansamblis. Iš kairės  
Alena Kaušilienė, 
Emilija Pilipavičienė, 
Marcelė Pelakauskienė, 
Ona Ryliškienė, Janina 
Kvedaravičienė, vadovė 
Danutė ajančkauskienė, 
1977 m.

Mėgėjų teatro 
spektaklio scena. 
Stasė apranauskienė, 
Adolfas apranauskas
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Saldutiškio kultūros namų vaikų folkloro ansamblis. Iš dešinės  Aurelijus ajančkauskas,  
Žydrūnė Guobytė, Janina Navadnyčaitė, Rūta Ringelevičiūtė, Vilma Godaitė, Jolita Bureikaitė, 
Skirma Steikūnaitė, Virga Kurlavičiūtė, 1987 m.

Muzikantai – Bronius Ulčickas (dešinėje) ir jo sūnus Algis Ulčickas (kairėje). one – liaudies 
šokių kolektyvas, 1980 m.
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Kolektyvai
Giedrė imkūnaitė

1999 m. pabaigoje suburiamas Saldutiškio kultūros namų mišrus choras. 
Jame dainavo 28 žmonės, vėliau gretos sumažėjo iki 20. Dainuojamos lietuvių 
kompozitorių dainos, kūriniai apie Lietuvą, proginės tremtinių, partizanų dainos. 
Choras dalyvauja Saldutiškio kultūros namų renginiuose, šventėse.

2000-aisiais choras dalyvavo Šilutės, Kintų, Molėtų rajonų, Labanoro mies-
telio šventėse.

2002 m. Saldutiškio kraštiečių šventėje choras pirmą kartą sugiedojo mies-
telio himną (ž. Mindaugo Stundžios, muz. Danutės Zajančkauskienės). Šventėje 
patvirtintas miestelio herbas, pašventinta miestelio vėliava. Choras gyvavo 3 metus.

Renginių programą paįvairindavo kultūros namų mergaičių ansamblis. Jo 
sudėtis nuolat keitėsi, nes baigusios mokyklą mergaitės išvykdavo mokytis. Ta-
čiau ansamblio jaunatviškos dainos renginių metu sulaukdavo daugybės žiūrovų 
aplodismentų, buvo labai mėgiamos klausytojų. 

Keletą metų kultūros namuose veikė mergaičių šokių kolektyvas, vadovau-
jamas Erikos Ruzgienės. Savo šokiais jaunosios šokėjos paįvairindavo šventes, kitų 
kolektyvų pasirodymus.

2004–2006 m. veikė vaikų šokių kolektyvas, kuriam vadovavo Inga Ustinovienė.
1996 m. pabaigoje jaunesnių miestelio moterų suburiamas moterų vokalinis 

ansamblis. Ansamblio narės  Valerija Kaminskienė, Reda Šliogerienė, Henrika Šumi-
nienė, Vida Ringelevičienė, Violeta Deveikienė. Vadovė – Danutė Zajančkauskienė. 
Pirmi žingsniai nelengvi, bet meilė dainai ir darbas padėjo įveikti sunkumus ir jau 
po kelių mėnesių kolektyvas koncertavo Saldutiškyje ir Kirdeikiuose. Dainuojamos 
lietuvių kompozitorių, R. Paulo dainos. 1997 m. pavasarį ansamblis dalyvavo 
antrajame Atvelykio koncerte Utenoje. 1997 m. rugpjūčio mėn. Saldutiškio mieste-
lio centre atidengiamas paminklas Lietuvos partizanams. Šventės metu ansamblis 
pasirodė su programa, skirta Lietuvai – dainomis apie laisv . 

1999 m. keičiasi ansamblio sudėtis.  kolektyvą, be jau minėtų moterų, ateina 
Danguolė Palubinskienė, Vidutė Venslovienė, Eima Strakšienė. 

2001 m. ansamblis atšventė savo gyvavimo penkmetį, jam suteiktas „Vidrės“ 
vardas. Ansamblio repertuare daugiausia lietuvių kompozitorių dainų, dvi dainas 
kolektyvui dovanojo Algirdas Motuza. Kolektyvas dainuoja ir lietuvių liaudies 
dainas.

Per visus ansamblio gyvavimo metus surengta daugybė koncertų. Ansamb-
lio klausėsi ne tik visų Utenos rajono kultūros namų žiūrovai, surengta daugy-
bė išvykų į Rokiškio, Zarasų, Šiaulių miestus, Ignalinos, Švenčionių, Kupiškio, 
Anykščių rajonus. 

Ansamblyje dainuoja ilgametės kolektyvo narės Reda Šliogerienė, Violeta 
Deveikienė, Danguolė Palubinskienė, Vidutė Venslovienė ir naujai prisijungusios 
Žydrūnė Guobytė bei Edita Aidukienė. 
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Lietuvos 1000-mečiui 
paminėti paminklo 
atidengimas

Paminklo partizanams 
atidengimas 
Saldutiškyje, 1997 m.
G. imkūnaitės 
archyvo nuotr.

2017 m. ansamblis dalyvavo rajoniniame „Sidabrinių balsų“ ture, respubli-
kiniame vokalinių ansamblių konkurse „Skrendanti muzikos paukštė“ Anykščių r. 
Leliūnuose. Kolektyvas koncertuoja miestelio renginiuose, vyksta į kitus miestelius.

1993 m. atkuriamas Saldutiškio kultūros namų moterų folklorinis ansamb-
lis, kuriame dainuoja 9 moterys  Ona Ryliškienė, Janina Kvedaravičienė, Adelė 
Ramonienė, Marcelė Pelakauskienė, Alena Kaušilienė, Rima Rukšėnienė, Danguolė 
Ulčickienė, Genutė Černiauskienė. Vadovai – Danutė ir Aurelijus Zajančkauskai 
(motina ir sūnus). Dainuojamos lietuvių liaudies dainos, kurių nemažai buvo 
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išmokta iš senųjų kaimo gyventojų, jų 
tėvų ir senelių. Kolektyvo repertuare 
buvo ir ansamblio dainininkių jaunystės 
laikų dainos romansai.

1996 m. folklorinis ansamblis 
kartu su muzikantu Broniumi Ulčic-
ku, pasakore Marcele Pelakauskiene 
paruošė programą „Mergvakaris“. Joje 
atgaivinti senieji lietuvių papročiai, tra-
dicijos. Buvo ne tik dainuojama, bet 
ir šokama, pasakojama. Su šia progra-
ma aplankyta daugelis kultūros namų, 
programą matė ir pirmosios Atvelykio 
šventės Utenoje žiūrovai.

Keitėsi ansamblio sudėtis. Grįž  
į tėvišk , prie kolektyvo prisidėjo Na-
talija Kerienė, Leokadija Šinkūnienė, 
Antanas Keras, Mindaugas Leleiva, Ge-
nutė Gogelienė, Bronė Draukšienė, Bronė Rakauskienė. Išskirtiniai ansamblyje buvo 
seserų duetai  Genutė Gogelienė ir Bronė Rakauskienė bei Bronė Draukšienė. Šie 
duetai paįvairindavo programą savo tėvų, senelių dainomis.

1999 m. folkloro ansambliui suteiktas vardas „Sedula“.
Kolektyvas, gyvuojantis daugelį metų, parengė įvairios tematikos progra-

mų – pagal lietuvių tradicines šventes, papročius, ypač nuotaikinga Užgavėnių 
programa su personažais, dainomis, vaikštynėmis po miestelį ir aplinkinius kaimus, 
prisimenami senieji kaimų vakarojimai su dainomis, šokiais, rateliais.

Šiuo metu kolektyve lik  5 žmonės  Rima Rukšėnienė, Danguolė Ulčickie-
nė, Natalija Kerienė, Ona Steikūnienė, Irena Razgaitienė. Dalyvaujame miestelio 
šventėse, renginiuose. 

2017 m. dalyvavome UKC surengtame Tautinio kostiumo metams skirtame 
renginyje „Išausta tapatybė“, taip pat renginiuose Sudeikiuose, Tauragnuose.

Prie vyresniųjų prisijungus naujiems nariams, susidaro naujas romantinės 
dainos kolektyvas, kuris dainuoja senuosius romansus, pokario laikų, savo jaunystės 
dainas. Tai Antanas Keras, Mindaugas Leleiva, Algis Virvytis, Zenonas Ringele-
vičius, Nijolė Venskūnienė, Alena Kaušilienė, Natalija Kerienė, Irena Razgaitienė 
bei vadovė Danutė Zajančkauskienė.

2013–2016 m. iš to paties kolektyvo narių susidarė vokalinis kvartetas – 
Mindaugas Leleiva, Arūnas Narkūnas, Danutė Zajančkauskienė, Irena Razgaitienė. 
Kolektyvas dalyvavo savo skyriaus renginiuose, vyko koncertuoti į Kuktiškes, 
Tauragnus, Užpalius, Sudeikius. Repertuarą sudarė romansai ir lietuvių kompo-
zitorių kūriniai. Šiuo metu (2015–2018 m.) veikia 5 kolektyvai  folkloro ansamblis 
„Sedula“, romantinio dainavimo ansamblis, moterų vokalinis ansamblis „Vidrė“, 
mergaičių ansamblis, vaikų meninio skaitymo studija.

Bronius Ulčickas groja „Peterburgska“ armonika
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Sakraliniai mitologiniai objektai
Tadas Šidiškis

 
Senovės lietuviai neturėjo kulto namų. Gamtos prieglobstyje 
žynių parinktose vietose jie atlikdavo apeigas. Dalis šių apei-
ginių vietų – alkviečių (alkakalnių) priklauso gentinių junginių 
centrams, dalis – šeimyninėms bendruomenėms. Pirmuoju 
atveju alkakalniai turėjo ryšį su piliakalniais, pilkapynais, 
antruoju – ne. Dažnai ant alkakalnių aptinkama akmenų, 
neretai aukojimo duobių su anglių, paaukotų gyvulių lieka-
nomis. Latvijoje Elkų kalnai – alkakalniai – dažnai įtvirtinti 
pylimais ir grioviais. Šiuose sutvirtinimuose yra daug išėjimų. 
Dėl tokių skirtumų Elkų kalnai laikomi ne piliakalniais, bet 
kulto, apylinkės gyventojų susirinkimų arba teismo sprendimų 
vietomis. Reikėtų ir Lietuvoje išskirti kai kuriuos alkakalnius, 
klaidingai laikomus piliakalniais. Kad alkvietės yra buvu-
sių šventovių vietos, rodo padavimai apie čia „stovėjusias 
bažnyčias“. Pasak prof. A. Volterio, žodis „bažnyčia“ yra 
lenkiškas žodžio „alkas“ atitikmuo. Todėl, ieškant alkakalnių, 
pirmiausia reikia patyrinėti vietovar-
džius, susijusius su žodžiu „bažnyčia“, 
ypač Rytų Lietuvoje, kur beveik nėra 
toponimo „alkas“. Latvijoje visi toponi-
mai „bažnyckalni“ laikomi apeiginiais 
kalnais. Tai natūralūs, žmogaus rankų 
nepaliesti kalnai, dažniausiai esantys 
nuošaliai. Taip pat galima pastebėti, jog 
alkakalnių aptinkama tik tose vietose, 
kur visą laiką buvo gyvenama žmo-
nių. Be to, prie alkakalnių pasitaiko 
„šventų“ šaltinių, didelių ąžuolų, ant 
kai kurių pastatyti kryžiai, koplyčios.

Apeiginiai kalnai – alkakalniai 
dažniausiai turi pavadinimus  Šve¹t-
kalnis, Perk¿nkalnis, Velniókalnis, 
Ra gó kalnis, Minåkalnis, Sargókalnis, 
Va»pinės, Koplýčios, Apîeros kalnai; 
vie tovardžiai susij  su raganomis, lau-
mėmis, kaukais. Labai dažnai alka-
kalniai vadinami Bobų, Mergų, Panų, 

Indubakių akmuo su dubeniu. Tado idiškio 
nuotr.
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Vyrų kalnais. V. Daugudžio nuomone, pavadinimai, susij  su totemu ožka, avinu, 
gaidžiu, šernu, meška, galėtų paliudyti esant tą vietą alkakalniu. 

Gaila, jog tik mažą dalį galima pailiustruoti tautosakine medžiaga. Labiausiai 
paplit  pasakojimai apie „prasmegusias bažnyčias“, „vienuolius“, „švedų lobius“, 
„duobutes kalnuose“, „varpų skambėjimą“, „vaiduoklius“, „degančius pinigus“. 
Tikroji šių kalnų paskirtis – apeiginė – jau beveik išdilo tautos atmintyje.

Gineit škio k  Linkmen  vls  Aukštaitijos nacionalinis parkas  Bažnyči
kalnis  Nuo Påkaso ežero rytinėje pakrantėje esančios Stepono Grumbino sodybos 
(dabar Jūratės Vanagienės) apie 150 m į rytus. Kalnelis yra besileidžiančio į Pakaso 
ežero guolį Šilíniškių marginalinio ozo atragyje. Pirmą sykį šis vietovardis užra-
šytas J. Erminytės 1964 m. Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Vilniaus skyriaus ekspedicijoje. Pasakojama, kad „per Sekmines žmonės rinkdavosi ant 
Bažnyčiakalnio, čia jie linksmindavosi, versdavosi kūliais“ (S. Grumbinas, gim. 1919 m.).

domu pažymėti, jog už daubos, vadinamos Lobine, kairėje kelio Gineitíškis–
Stripe¤kiai pusėje yra smėlio kalvelė Pilåla. Stripeikių kaimo gyventojo K. Šerėno 
teigimu, „ši kalvelė buvo žmonių supilta. Už vieno kilometro į šiaur  – il niškėse, 
Lydymo lauke buv  pilkapių, kurie ariant nuardyti“. 

Palmajės k  Linkmen  vls  Aukštaitijos nacionalinis parkas  Bažnyčiakalnis  
Tai apie 10 m aukščio, 500 m pušimis apaugusi smėlio ir žvyro kalva, esanti apie 
250 m į pietvakarius nuo B. Paukštės sodybos. Bažnyčiakalnis yra apie 150 m 
į vakarus nuo Almajo ežero vakarinės įlankos, vadinamos Pirkaicviete, kranto. 
Kalno rytinėje papėdėje, šalia kelio Pãlmajė–Šilíniškės prie šaltinio „Par švintų 
Jonų“ stovi kryžius. Visa tai liudija apie šios vietos sakrališkumą. 

Palmajės gyventoja H. Klimašauskaitė (gim. 1923 m.) pasakojo, kad „čia 
buvusi bažnyčia“. 

Einant keliu į Påūkojės kaimą, gretimas kalnas už Bažnyčiakalnio vadi-
namas Kaukora, o pats aukščiausias, ant kurio stovėjo trianguliacijos bokštelis, 
vadinamas Meškakalniu.

Pirmąsyk Bažnyčiakalnio pavadinimą pateikė to paties kaimo gyventojas 
P. Paukštė (gim. 1885 m.).

Aukštaitijos nacionalinis parkas  Piniginės kalnas  Jis yra Vaišni¿nų gi-
rininkijoje, 76 kvartalo šiaurinėje dalyje, 0,3 km į rytus nuo Ignalínos–Utenõs r. 
ribos, apie 1,5 km į rytus nuo Vaišnõriškės kaimo, esančio Utenos rajone, apie 
1 km į šiaur  nuo Žiegžmario ežerėlio.

Tai aukšta vieta miške (apie 50 ha). Randama akmenų. Padavimas, kurį 
užrašė 1935 m. Ažvínčių girios eigulys P. Šuminas  „Pasakojama, jog kadaise toje 
vietoje stovėjo kariuomenė, vežė akmenis ir kai ką užmūrijo. Pašaliniai žmonės buvo 
neprileisti žiūrėti. Dar ir dabar randama daug akmenų, panašių į mūrytą fundamentą.“

Apie 1,5 km į šiaur  yra Gerv¸čių ežerėliai. Apie juos 1977 m. Výžių k. 
gyventojas J. Šinkūnas (gim. 1910 m.) pasakojo, kad „ten nuskendo bažnyčia“.

Tos pačios Ažvinčių girios 14 kvartalo pietinėje dalyje, netoli kelelio iš 
Želmeníškės į Gervėčių ežerėlius, apie 1 km nuo Želmeniškės yra kultinis akmuo. 
Tai didelis akmuo, apskaldytas Perkūno (1935 m. žinios iš Ažvinčių girios eigulio 
J. Cimbolenkos).
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Papili kalnės k  L nkmen  vls  Aukštaitijos nacionalinis parkas  Ragas  
 Ūkojo ežero vakarin  dalį įsiterpiantis pusiasalis, beveik užtveriantis Kumšakum-
pio įlanką, vadinamas Ragu. Jis yra apie 300 m į pietvakarius nuo J. Brūkštaus 
sodybos, apie 600 m į vakarus nuo Ginùčių piliakalnio, apie 700 m į pietus nuo 
asfaltuoto kelio Ginùčiai–Kirde¤kiai.

Rago pakraščiai apaug  alksniais, o pačiame centre už kultūrinės pievos – 
neaukšta kadugiais apaugusi kalvelė, vadinama Pilala. Archeologas G. Zabiela 
teigia, kad „kažkaip jau daug kalvų, vadinamų šiuo vardu, ko neužfiksavo ankstesnės 
ekspedicijos“. Pilalės vardu vadinami Linkmenų ir Puziníškio piliakalniai, be pa-
minėtos Gineitíškio Pilalos, – dar dvi kalvelės Ginučių kaimo žemėje. G. Zabiela 
nerado ir kultūrinio sluoksnio, nepastebėjo didelio plokščio akmens, gulinčio 
Pilalos šiaurinėje papėdėje. R. Rimantienė per 1964 m. ekspediciją kasinėjo Pilalą 
ir aptiko degėsių. Archeologės teigimu, ten galėjo būti ankstyva gyvenvietė, o 
gal ir alkvietė.

Išliko padavimų apie „aukso laivelį, iškilusį kojo ežere, apie kartkartėmis ežere 
pasigirstantį varpų skambėjimą“. Rage nuo 1985 m. Lietuvos ramuviečiai švenčia 
Rasos švent .

Kriv salio k  Linkmen  vls. Šventakalnis  Tai pailgas (apie 350 m rytų–
vakarų kryptimi) aukštokas (15–20 m aukščio) kalnas gūbrys, apie 300 m į pietus 
nuo Švento ežero rytinio kampo. Nuo jo matyti Labanoro giria. Kalno rytinėje 
papėdėje eina kelias iš Krivasalio į Šíškinius. Šventakalnio šiaurinis ir vakarinis 
šlaitai apaug  krūmais. Jau vien tai, kad kalno pavadinimas susij s su žodžiu 
„šventas“, o netoliese yra kaimas, vadinamas žynių – Krivių vardu, verčia daryti 
išvadas, jog tai alkakalnis. Krivasalio k. gyventoja M. Rastenienė pasakojo 1969 m.  
„Važiavo kunigas spaviedot ir įkrito ežeran, ir nuskendo, todėl vadinamas šventu.“ 

Gretimas kalnas Pušalotas arba Atauga. Netoli Šventakalnio (dviejų kilometrų 
spinduliu) yra Ramiojo pilkapiai, vadinami Karių kapais, bei Sùbiškio pilkapynas.

Papirčiai  Piliakalnis ir Gegužiakalnis  Tai išties didkalvių kompleksas 
aukščiausioje Sėlių aukštumos dalyje. Piliakalnis ir Gegužiakalnis – kalnai dvyniai. 
Vienas iš jų yra piliakalnis, kitas – greičiausiai alkakalnis. Toks variantas yra 
dažnas Žemaitijoje (Medvėgalis, Girgždūtė). Apie Pap¤rčių piliakalnį (AR 1351) 
daug rašyta archeologų ataskaitose, todėl nekartosim.

1935 m. Linkių pradinės mokyklos mokytoja Paulina Adomėnaitė užrašė 
legendą  „Seni žmonės pasakojo, kad senovėje buvo bažnyčia.“

Papi či  piliakalnis  Pasakojama, kad buv s karas švedų su rusais, tai kareiviai, 
bijodami priešo, pakasė  statinėles aukso netoli žuolo kalno ant to piliakalnio, bet 
žmonės niekas neatsimena to žuolo kalno, nei pinigų randa“ (užrašė 1935 m. gruodį 
Linkų mokytoja Adomėnaitė Paulina).

Legenda  seni žmonės pasakoja, kad ant Papilio senovėje buvo bažnyčia, o 
rusų laikais pastatytas „majokas“.

Apie 350 m į rytus nuo piliakalnio, už pelkėto slėnio – Gegužiakalnis. Tan-
kiomis eglėmis su beržais apaug s kalvagūbris savo forma panašus į skiauter . Jis 
ištįs s iš šiaurės vakarų į pietryčius apie 400 m. Gegužiakalnis yra vos 0,6 km į 
vakarus nuo Taurågnų–Lam¸sto vieškelio. Kalno pavadinimas, be abejo, sietinas 
su senovės lietuvių mitologija. Anot A. J. Greimo, gegutė (gegužė) – senovės 
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lietuvių likimo deivė, glaudžiai susijusi su žmogaus išlydėjimu į aną pasaulį (ka-
pus). Žemaitijoje, Šilålės r. taip pat yra Gegužiakalnis, kuris laikomas piliakalniu.

Apskriči kalnis  Kemešys  Kìmešio kaimo vakarinėje pusėje, apie 100 m į 
šiaur  nuo Kemešio ežero šiaurinio kranto yra apvalus apie 5 m aukščio kalne-
lis, viršuje apaug s eglėmis. 1984 m. jį autoriui nurodė E. Šimkūnaitė, kuri čia 
gyveno vaikystėje ir pasakojo, kad apie 1930 m. dar buvo matyti kalno papėdėje 
akmenų vainikas. 1985 m. čia lank sis G. Zabiela akmenų vainiko neaptiko, nerado 
kultūrinio sluoksnio. Jis iš Kemešio k. gyventojos B. Samsonienės (gim. 1930 m.) 
užrašė pasakojimą, kad „Apskričiakalnis supiltas kepurėmis prie Mikalojaus“.

Kitas įdomus mitologinis toponimas užfiksuotas Kemešio kaime 1936 m. – 
tai Velnio pravaras – 15 m aukščio skardis vakarinėje Kemešio ež. pakrantėje.

Pajuod nė  Saldutiškio vls  Karalienės kalnas  Saldutiškio g-jos 26 kvartalo 
rytinėje dalyje, apie 150 m į vakarus nuo Žiezdrelio ež. vakarinio galo ir apie 
200 m į šiaurės rytus nuo geležinkelio Švenčionºliai–Utenâ yra pailga (iš šiaurės 
į pietus apie 45 m) kalvelė, vadinama Karalienės kalnu, seniau dar Juodkalniu 
vadinta (F. Pokrovskis, P. Tarasenka). 1973 m. kalną žvalg s A. Tautavičius pa-
stebėjo, kad jis piliakalnio neatitinka ir gali būti apeiginė vieta.

Pranas Lopeta (gim. 1931 m.), gyv. Žiezdrìlėje, pasakojo  „Kalnas Kara-
lienės dėl to, kad pietavusi kokia tai karalienė per medžiokl .“ Veronika Balaišienė 
(gim. 1920 m.), gyv. Pajuodenėje  „Karalienės kalnas – tai lyg ji ir pasikorė tenai.“ 
Julius Lopeta (gim. 1933 m.), gyv. Žiezdrelėje, sakė, kad „čia buvo slaptas kelias, 
kuriuo bėgiodavo karaliai...“

Vaj liai  Saldutiškio vls  Bern tiškis  Obels ir žuolijos kalnai  akmuo 
Kumpinykas  Apie 2,5 km į šiaurės rytus nuo Utenõs–Švenčioniÿ plento, tarp 
Vajìlių ir Bernótiškio kaimų, stūkso didelė, apie 10 ha ploto keiminė plokščia-
kalvė, vadinama Obels kalnu. Ji gerokai iškilusi virš apylinkių (altitudė 217,7 m), 
kalvos pietvakariuose – Vajeliai, rytuose – Laukinės upelis. Obels kalnas plikas. 
Jo viršuje auga viena obelis, dėl to gavo šį vardą. Centre – nenuotaki dauba, 
maitinama požeminio šaltinio. Šaltinio „akis“ – apie 30 m skersmens. Kalno 
pietinėje ir vakarinėje papėdėje daug riedulių, kai kurie iš jų – iki 1 m aukščio 
(teritorija laikoma geologiniu draustiniu).

E. Šimkūnaitės nuomone, Obels kalnas senovėje turėj s apeigin  paskirtį. 
Mokslininkė kalną vadina Vajelių alkakalniu. Apie 600 m į vakarus, Vajelių kaime, 
yra Pušelių kalnas. Pasak legendos, „pagonių laikais čia buv  kapai“ (užrašė 1935 m. 
Pagelbiškio k. prad. m-klos mokytoja S. Pečiūraitė).

Apie 1,3 km į šiaurės rytus Bernotiškyje, dešinėje kelio Šiaudiníškis–Taurågnai 
pusėje yra aukštas status Ąžuolijos kalnas (tarm. Užuolija). Tai apie 150 m ilgio 
iš vakarų į rytų pus  ištįs s kalvyno šlaitas, apaug s ąžuolais. Nuo jo atsiveria 
puiki panorama pietuose (matomumas iki 20–30 km). V. Bivainis iš Šiaudiníškio 
1985 m. pasakojo, kad „po ąžuolais užkasti pinigai“. Visai netoli, vos už 350 m 
į šiaurės rytus riboženkliu tarp trijų kaimų laukų  Meldùtiškio, Bernótiškio ir 
Šiaudiníškio – buvo akmuo Kumpinykas. Deja, jį 1980 m. užkasė melioratoriai, o 
iki 1985 m. jis dar buvo laikomas archeologijos paminklu – dubenuotasis akmuo 
(AV-1704).
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Kupria  Linkmen  vls  Aukštaitijos nacionalinis parkas  Alkaragis  Taip 
vadinama į Ūsių ežero šiaurin  dalį įsiterpusio pusiasalio vakarinė dalis. Alkaragis 
yra apie 1,5 km į šiaurės vakarus nuo Kupriÿ pilkapių, apie 0,8 km į pietus nuo 
plento Utenâ–Švenčionºliai. Vietiniai žmonės pasakoja  „Alkaragyje buvo kūrenama 
amžina ugnis. Pačiame Alkaragio gale yra alkvietė ant kalnelio. Po storu samanų sluoks-
niu yra pamatų, t. y. akmenų žymės, taip pat deginimo – anglių – liekanų. Žmonės 
visaip kalba apie Alkaragį. Matyt, neseniai čia buvo alkvietė. Dabar ji apaugusi medžiais“ 
(A. Kanišauskas – Linkmenų klebonas, užr. 1969 m.).

„Alkragis, nes tenai aukodavo, tau jau ty greičiausiai Aukragis. Tai diedai sa-
kydavo, kad aukuras buv s – stovėj s“ (M. Kliukienė, gim. 1913 m. Link menyse, 
užr. 1991 m.).

„Diedai mūs taip yra šnekėj , kad pusiasaly sių ežero alkvietė būdavo. Vieta ta 
vadinas ir šiandien – Alkaragis. Sako, aukuras ty buv s“ (S. ir J. Lopetos, gim. 1930 
ir 1933 m. Žiezdrelėje, užr. 1991 m.). Kitoje – pietinėje Ūsių ežero pakrantėje yra 
Virkakalnis. 

P biržė  Linkmen  vls  Aukštaitijos nacionalinis parkas  Ragelis  Vys
kupo Kepurė  Aukuras  

Kyšulys, skiriantis Lūšykščio ežerą nuo Lūšių, vadinamas Rageliu. Jis yra 
apie 0,5 km į šiaur  nuo asfaltuoto kelio Kirde¤kiai–Šakarvâ (ties Kíškių k.). Vie-
tiniai gyventojai pasakoja  „Japonų kariuomen  sugrūdo kampan ir sumušė, apkasė. 
Buvo didelis akmenų ratas. Ten vykdavo po rugiapjūtės nuobaigų šokiai. Jonas Kindurys 
bandė kasti dar kai buvo vaina. Kastuvas atsiremdavo į akmenis. Suarė per kolūkius, 
akmenis nuvertė ežeran – Vartuosna. Liko viena pušelė“ (N. Rukšėnienė, gim. 1905 m. 
Paūkojos k., užr. 1985 m.).

Apie 250 m į šiaurės rytus nuo Ragelio yra nedidelė kalvelė, vadinama 
Vyskupo Kepure. Apie 1,5 km į rytus tarp Lūšykščio ir Asalnų ežerų esančiame 
Pabiržės raiste yra dirvonas, vadinamas Žalioja. Čia, vietinių žmonių teigimu, buvo 
paskutinis pagonių aukuras. Lik s apskaldytas akmuo, dubens beveik nesimato 
(žinias pateikė G. Grašys 1992 m.). 

Palimin s  L nkmen  vls   Virkakalnis (Vilkakalnis)  Virkakalnis yra 
Šven čionºlių urėdijos, Linkmenų g-jos Vilkaraisčio miško 49 kvartalo šiaurinėje 
dalyje, pietinėje Ūsių ežero pakrantėje.

Apylinkių gyventojai pasakoja  „Virkakalnis – supiltas piliakalnis. Aplink balos, 
pelkėtas pušynas. Jo viršuje buvo duobutė – skylė. Kai mesdavai akmenėlį, ilgai krisdavo. 
Ant jo ganydavo gyvulius. Greta, sių ežere, Napoleono laikais buvo nuleistas grabas 
aukso“ (Mikėnas, Paūsės k., užr. 1969 m.).

Puzin škis  Linkmen  vls  Aukštaitijos nacionalinis parkas  Velninis 
ežeras  Pilelė  Apie 0,5 km į šiaurės vakarus nuo Puziniškio yra ežeras mitolo-
giniu pavadinimu – Velninis. Čia, anot pasakojimų, „važiuojant arklys išsikinko ir 
pasikinko“. Prie Velninio ežero yra Duobelių kalnas. ra ir neaiškios paskirties 
akmuo, panašūs į pilkapius sampilai.

Apie 2,5 km į vakarus, jau Ginùčių kaimo laukuose, šiauriniame Link meno 
ežero krante yra mitologinis kalnas, vadinamas Pilele. Apylinkių gyventojai pa-
sakoja  „ eštadienį, jei eini ten – raganos susirenka vanotų. Girdėt kaip vantom duoda. 
Kalne yra duobė. Ten buvo karčema“ (M. Šilinikienė, gim. 1910 m., Puziniškio k.). 
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Stripe kiai  Linkmen  vls  Aukštaitijos nacionalinis parkas  Varpnyčios 
kalnas  Kupoliakalnis  Akmuo  aukuras  Stripeikių kaimo pietuose nuo buv. 
K. Šerėno sodybos į šiaur  t siasi į skiauter  panašus gūbrys – ozas, vadinamas 
Pabalių kalnu. Jo aukščiausia dalis vadinama Varpnyčios kalnu. 

„Kalne buvo varpinė, girdėti varpais skambinant“ (pasakojo K. Šerėnas, gim. 
1892 m. Stripeikiuose).

Kitas mitologinis kalnelis – Kupoliakalnis yra 200 m į pietryčius nuo Var-
pnyčios, šiaurinėje Balinio ežero pakrantėje. Jis greičiausiai susij s su Kupolinių 
(Joninių) šventimu.

Stripeikių kaime (Senovinės bitininkystės muziejuje) akmuo – aukuras yra 
prie pat Šaminio ežero pakrantės, ant kalniuko, Stripeikių bitininkystės muzie-
jaus teritorijos gale. Tai apie 1,2 m pločio, 0,45 m aukščio akmuo su apvalia į 
apačią siaurėjančia duobute. Duobutės plotis apie 15 cm, gylis apie 19 cm. Kaip 
pasakojo Algis Gaižutis (Bitininkystės muziejaus darbuotojas), „šis akmuo atvežtas 
iš sudegusios Tauragnų bažnyčios“.

Jiems pasakojo, kad kai kryžiuočiai krikštijo Lietuvą, aukurus skaldydavo. 
Taigi, kad toks akmuo aukuras nebūtų suskaldytas, buv s įmūrytas į statomos 
krikščionių bažnyčios pamatus, kad išliktų.

Dabar muziejaus darbuotojai šį akmenį vadina Laimės akmeniu. „Sako, jis 
norus išpildąs. Tik bereikia vandens rieškučiomis iš ežero prinešti, gėl  pamerkti ir, pri-
dėjus ranką prie akmens, mintyse norą pašnibždėti“ (pasakojo A. Gaižutis iš Ginučių, 
užrašė M. Alesionkienė 1992 06 15).

Sėlos apylinkių mitologijos objektai
Gurius – gili duobė, panaši į žvaigžd , išraižyta 6 staigiais 20 m skardžiais, 

apie 3,5 ha. Legenda  vaidenasi.
ev  raistas – duobėje liūnai, 1,66 ha. Kaimo bendroje žemėje. Legenda  

anksčiau buv s ežeriukas ievomis apaug s ir užak s. Todėl ežeriukas virt s raistu. 
Jei kas seną ežero vardą ištartų, tai ir vėl raistas ežeru virstų.

Devetiškio upė – griovys apie 100 m ilgio. Siauroj vietoj su brastele 
pervažiuoti. Jungia Maliuliškių raistą su Mieliškių raistu. Teka smarkiai palijus. 
Legenda  vaidenasi, girdisi su ratais terškiant.

Kiaulės Nugara – pailgas kalnas, tarp balų apie 4 ha. Buv  senkapių. Prie 
Bivainio Jurgio sklypo ir Šinkūno Antano sklypo tame kalnelyje buv  2 senkapiai, 
akmenimis apdėti. Akmenų ratai išardyti, vieta išarta.

Pakapi  kalnas – iki 5 m 1 ha ploto maro kapai. Maro metais daug žmo-
nių, ypač Sirut¸nų k., išmir , lik  sirutėniškiai atsikėlė S¸lon gyventi.

Piliakalnis – pailgas kalnas, juodžemis su žvyru, tarp balų, jo dydis 
130 ×  50, aukštis 8 m.

Piniginis – kalno pašlaitė prie Guriaus apie 8 arų ploto. Legenda  1. vai-
denasi; 2. keturiese sėliečiai kasinėj  ir rad  veršio galvą ir balno kilpas; 3. kartą 
rudenį suvar  piemenys gyvulėlius Guriun. Piniginiame kalniuke susikūr  ugnį 
ir ant trikojo išsivir  bulvių. Bevalgydami iš ugniavietės išgird  balsą  „Sotik“. 
Vaikai, nieko, valgą. Tik iš ten pat antras  „Sotik“, ir trečias. Piemenys išsigand  
ir, viską palik , išbėgioj .
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Rašytinis – pieva Kemešõs slėnyje, apie 0,5 ha. Seniau, kai Kemeša smarkiai 
tekėdavo, čia dėdavo rašytinius (balkius) skersai upelį kiton pusėn pereiti. Buv s 
ir tiltas iš Sėlos į Sirut¸nus nueiti.

Varlynas – Tauragno ežero įlanka su pakrantėm, dugnas dumblo ir smėlio. 
Apie 2 ha. Legenda  vaidenasi, pakraščiu bėginėja 2 berniukai ir išgaišta.

Žigakelis – lauko kelias prasideda nuo vieškelio Sėla–Ginučiai, eina per 
Vigåną į Vãrniškes. Apie 2,1 km ilgio. Legenda  vaidenasi, seka juodas šuo. 

Sirutėnai – Sėlos kaimo pusė vieškelio p r apie 400 m ilgio. Vadindavo taip 
seniau, vėliau ir kaimą pradėj  dvejopai vadinti  į šiaur  Sėla, į pietus Sirutėnai.

vanausko skardelis – skardis Kemešos vagoje, apie 200 m ilgio, iki 10 m 
aukščio. Legenda – vaidenasi, bėgioja vaikai.

Juškos krūmeliai – ariama žemė, slėnyje, apie 30 m. Legenda – vaidenasi.
Kapinis laukas – tarp Tauragninio lauko ir Vigånų, abipus Kemešos. Apie 

240 ha ploto. Čia yra kapai.
Kerdžius, pravarde Kepurotas, užskardėj ganydamas kartą per sumą, mat s 

baltai apsitaisiusių vaikų procesiją apie kapus einant. Kapai įsteigti po maro metų. 
Katin  darymas – šlapia pieva Kemešos slėnyje, apie 4 ha ploto. Legenda  

vaidenasi; važiuojant pas Darymą naktį, pristojąs žąsinas, pelė, mausto ratus.
Sidabrakalnis  Švedkapiai  Saulėtekio šaltinis  S la  S¸los kaimas atsirado 

iš 2 kaimų  Sirutėnų ir Seilonų. Po maro liko tik trys šeimos. Žmonės labai sie-
lojosi ir pavadino savo kaimą sėla. (A. Šimkūnas, gim. 1994 m., iš Sėlos). Prie 
Sidabrakalnio yra maro laikų kapinaitės – ten sulaidoti anų abiejų kaimų žmonės. 
Sidabrakalnis yra apie 1 km į šiaur  nuo Sėlos, netoli Vinco Mačiulio sodybos. 
Tame pačiame kaime – tarp Mirelio ir Tauragno ežerų yra Švedkapiai. 

Pasakojo A. Šimkūnas  „ ia buvo švedų pilis. Rusai ją paėmė ir ežeran nu-
vertė, o žuvusiais kariais buvo visi laukai nusėti. Žmonės ardavo ir vis rasdavo arklių, 
žmonių kaulų, balno liekanų. Dabar šiose vietose vaidenasi kažkoks senis. Tarp Sėlos ir 
Taur pilio kaimų ant pačios kaimų ribos, prie Tauragno ežero, yra Saulotekio šaltinis. 
Taip vadinamas, nes teka į rytus.“ 

Pasakojo Ona Paukštienė, gim. 1922 m.  „Vanduo labai sveikas, seniau vandenį 
vartojo vaistams.“

Mine škiemis  Linkmen  vls  Lunkos  Obel  kalnas  Kupoliakalnis  Kry
žiakalnis  Akmuo su pėda

Lunkos kalnas – 1 km į vakarus apvalus kalnas, 3,5 ha, aplink pievos. „Už 
Lunkos kalno, raiste gyvenusios raganos, kurios vakarais pykšėdavo. Žmonės turėdavo jį 
aplenkti, kad neišgirstų raganų“ (LŽV, 1935 m. Pasakojo Justas Blažys).

Tarp Mineiškiemio ir Dervíniškio yra Obel  kalnas. Dažnai čia žmonėms 
pasivaidena. Kalbama – yra pinigų pakasta. Čia 1919 m. mušėsi bolševikai su 
lenkais (LŽV, 1935 m.).

Kupoliakalnis yra 1 km į šiaurės rytus nuo kaimo, kelio į Kirdeikius dešinėje. 
„Kalnas buv s miške, žmonės per Sekmines šokdavo ir gerdavo“ (J. Blažys). J. Kardelytė 
užrašė Mineiškiemio gyventojo S. Sidaravičiaus (gim. 1873 m.) pasakojimą apie 
akmenį su pėda  „Seniau buvo ir pirštų žymės. dubime neišdžiūsta vanduo. Jis var-
tojamas gydymui. Tėvas tuo vandeniu nuo rankų pleiskanas nugydė. Sako, kad velnias 
nešė į pragarą girtuoklį, bet pasimaišė davatka su rožančiumi – velnias metė girtuoklį 
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ir prispaudė su koja. Taip atsirado akmuo. Senelis, eidamas pro akmenį, pamatė didžiulį 
šieno vežimą. Atsisuko, vietoje šieno ant akmens – baltas avinukas su aukso karūnėle. 
Buvo tai žiemą“ (LTR 25 94 (54).

S. Sidaravičius nurod s ir Kryžiakaln , ant kurio ponas pastatė sau kryžių ir 
pasikorė. Sako, kad gyvuliai ant to kalno neėda žolės. 

Str kiniai – vanausko pakalnė  Taip vadinama vieškelio dalis Kirdeikių 
link. „ ia vaidenasi. Vėjuotą dieną ėj s pro pakaln  žmogus ir pamat s kažkieno paleistą 
per laukus vėjo nešamą uždegtą linų saują ir labai nusigand s“ (LŽV, 1935 m. užrašė 
J. Ambrazevičienė).

Katin škė – akmuo su dubeniu. Prie Vlado Paukščio kalvės, akmeniniuose 
pamatuose buv s akmuo su dubeniu. Akmuo iš lauko apkastas. 

Rip ičiai – Mergakalnis  LŽV, 1935 m. anketoje minimas kalnas, vad. Mer-
gakalniu.

Vaidulės girioje 
seniau vaidendavosi, 
ypač naktį. Jei kam 
tekdav  eiti naktį 
mišku, tai tas 
žmogus paklysdav s 
ir pasiekdav s namus 
tik išaušus.

Tarp ganyklų guli 
didžiulis pilkai rusvo 
granito riedulys, 
vad. Didžiuoju, su 
„velnio nugaros 
atspaudu“
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Indubakių kaimo sodyboje, kur kino režisierius ir operatorius Petras 
Abukevičius dirbo paskutiniuosius savo gyvenimo metus ir kūrė 
paskutinį filmą apie vilkus, minint 75-ąsias menininko gimimo metines 
buvo pradėta steigti P. Abukevičiaus memoria linė sodyba-muziejus

Tautiškis – senkapiai  Velniaraistis  Tarp Stripeikių ir Ta÷tiškio aplink 
Papievaversmio balą yra 15 senkapių (pilkapių). Pasakojama  „Vaidenosi čia kartą 
Vincui Augučiui iš Stripeikių. Tas per išpažintį kunigui prižadėj s niekam nieko apie 
tai nepasakoti“ (LŽV, 1936 m. užr. V. Ruzgas).

Tautiškio apylinkėse yra 20 a dydžio raistas, vad. Velniaraisčiu. Pasakojama, 
jog „moterys mačiusios velnią į tą raistą bėgantį“ (LŽV, 1936 m.).

Š škiniai  Martyno akmuo  Kaimo šiaurėje, Andriaus Guigos sklype yra 
keturkampis akmuo, vadinamas Martynu. Jo viršus 4 m2 dydžio (LŽV 1936 m.)

Gaiv niai  Vaidulės  Sakoma, kad Gaivenių pavadinimas kil s nuo to, jog 
čia gyven  žadėtojai, kurie mokėj  ir mirusįjį atgaivinti. Gaivenių šiaurės vakari-
nėje pusėje yra Vaidulių giria. Pasakojama, jog „šioje girioje strošija“ (Pr. Kairionis, 
gyv. Gaidelių kaime). „Seniau vaidendavosi, ypač naktį apie 12 val. Jei kam tekdav  
eiti naktį mišku, tai tas žmogus paklysdav s ir pasiekdav s namus tik išaušus“ (Juozas 
Jurka, gim. 1937 m. Gaiveniuose).

Ant lamėstė  Kaukoliakalnis  Tuo vardu Lietuvos žemės vardyno 1936 m. 
anketoje minimas nedidelis 6 ×  10 m dydžio kalnelis, esantis į šiaur  nuo kaimo.
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Kino kamera 
atminti kūrėją 
Petrą Abukevičių. 
„Vilkai, kaip ir visi 
žvėrys, kaip ir medžiai, 
kaip ir žuvys, 
paukščiai (o gal ir 
daiktai), jaučia mūsų 
mintis ir žino  
kas su šautuvu ateina, 
kas su kamera, 
kas jų nek sdamas, 
o kas mylėdamas.“ 
(P. Abukevičius)

Vilko muziejuje 
Indubakiuose nuo 
2005 m. 
organizuojamas kino 
ir fotografijos forumas 
„Gamtos dienos“, 
suburiantis 
filmuojančius ir 
fotografuojančius 
jaunus žmones. 
Žinomi menininkai 
pasakoja forumo 
dalyviams apie 
vaizdo meno kūrimo 
paslaptis, supažindina 
su vaizdo montavimu, 
moko kurti filmus
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Alžut nai  Didysis akmuo su velnio nugaros atspaudu  Kumeliaraistis  
Kalninės  Kaimo pietvakarinėje pusėje, tarp ganyklų, guli didžiulis pilkai rusvo 
granito riedulys, vad. Didžiuoju, su „velnio nugaros atspaudu“. 1936 m. akmens 
dydis 2,97 ×  2,0 m, aukštis – 1,2 m. S¸los mokytojas V. Ruzgas, rinkdamas me-
džiagą Lietuvos žemės vardynui, užrašė tokį pasakojimą  „Anksčiau buv   įdubi-
mai. Perkūnas kelis sykius trenk s ir 1 guolį nuskėl s. Esą įdubimus-guolius išspaud s 
besiilsėdamas prie akmens kuprotas velnias“ (LŽV, 1936).

Archeologas Petras Tarasenka akmenį vadina dubenuotuoju. Apie 0,7 km į 
šiaurės vakarus – Kumeliaraisčio miškas  Apie jį pasakojama  „Vaide nasi – mat  
šunis bėgiojant“ (LŽV, 1935 m. užrašė V. Ruzgas). Kaµninėse, apie 0,6 km į pietva-
karius nuo kaimo, „pinigai deg . Viena moteris mačiusi ponaitį ant kelmo sėdint – dar 
ir tabako praš s užsirūkyti“, o serbentynės krūmuose „ponia su krepšeliu vaikštinėjanti“ 
(VAK, b. 60, p. 6).
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Atodairos mėnuliui tradiciniuose  
darbų papročiuose
Libertas Klimka 

vadas
Tautos tradicijos ir papročiai – 

gyvensenos tam tikrame sociume tai-
syklės – yra bene svarbiausi dvasinės 
kultūros sandai, formuojantys lokalin  
tapatyb . Kiekviename Lietuvos regio-
ne žemdirbystės papročiai buvo kiek 
skirtingi  nelygu kokia dirva, žemės 
ūkio naudmenų rūšys, žemės įdirbimo 
padargai ir būdai. Čia įtakos galėjo 
turėti net ir labai tolimas, netgi genti-
nės bendruomenės sanklodos papročių 
paveldas. Todėl yra prasminga atskirai 
tyrinėti kiekvieno krašto etnožiniją, iš-
ryškinant specifinius jos bruožus 1 . Šio 
darbo objektas – Saldutiškio valsčiaus 
kaimų vyresniojo amžiaus žmonių prak-
tikuojami ar tik atmenami tradiciniai 
žemdirbystės papročiai bei tikėjimai. 
Duomenys surinkti Kraštotyros drau-
gijos organizuotos 1990 m. ekspedicijos 
metu, papildyti ir vėlesniais pavieniais 
užrašymais, anketuojant pagal specialų 
kalendorinių žinių klausimyną 2 . Šio valsčiaus gyventojų gyvenimiškoji patirtis 
etnologams ypač įdomi savo išlaikytu artumu gamtai. Gal kad kaimai čia išsidėst  
didžiųjų Aukštaitijos girių – Labanoro, Ažvinčių – pakraščiais...

Tradiciniai papročiai ir tikėjimai – ši kolektyvinė atmintis – atspindi labai 
gilią žemdirbiškojo etnoso patirtį. Joje apibendrinti šimtmečiais kaupti gamtos 
stebėjimai, išreikštos subtilios fenologinių reiškinių sąsajos su dangaus šviesulių 
judėjimu. domu, kad tradiciniuose papročiuose galima dar įžvelgti archajiško 
mėnulio kalendoriaus reliktus, taip pat ir agrarinės magijos elementus iš vėliau 
susiformavusių sezoninių darbų ciklų 3 . Žemdirbių tautai, gyvenančiai gana 
permainingo klimato ir trumpos augalų vegetacijos gamtinėje juostoje, kalendorius 
yra būtinybė. Tai bene svarbiausioji etnožinijos dalis, kuria vadovaujamasi prakti-
niame gyvenime; be to, ji esmingai veikia ir tautinės kultūros dvasinius reiškinius.

Tradicinių papročių, kitados buvusių žemdirbystės ir gyvulininkystės taisy-
klėmis, gana gero išlikimo priežastis – objektyvus jų pobūdis, išreiškiantis dangaus 
šviesulių periodinio judėjimo įtaką augmenijos ir gyvūnijos bioprocesams. patingas 
dėmesys čia mėnuliui, kurio atmainas jaučia kiekvienas augalėlis – nuo jų kaž-

Mįslingas Pakalo ežeras. Stasės Tijunelytės  
archyvo nuotr.
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kiek priklauso žemės syvų tekėjimas augalo skaidulomis 4 . Šitai buvo pastebėta 
tūkstantmetėje lietuvių žemdirbystės patirtyje, įtvirtinta tam tikromis taisyklėmis, 
ilgainiui tapusiomis papročiais. Taigi visa tai – ne tik pagarbos duoklė protėvių 
paveldui, bet ir praktiškai vertingos ūkininkavimo žinios. Atodairos į mėnulio 
faz  tebepraktikuojamos kai kuriuose pavasario bei rudens darbuose ir šiandien.

Mėnulio mitologizavimas
Saldutiškio apylinkių žmonėse dar labai gyva atmintis senųjų papročių, 

paremtų žiniomis apie dangaus kūnų Žemės ir Mėnulio fizinius ryšius bei jų 
poveikį gyvajai gamtai. Kaimo žmonės skiria tokias mėnulio fazes  jaunas, prieš-
pilnis, pilnatis, delčiagalys (senagalys, delčias, išdila). Po delčios – trys tamsiosios 
naktys (8). Kai viena fazė keičia kitą, sakoma „kvodra persiverčia, jau permaina, 
susvartymas, apyvartos“ (1, 4, 9). Tuomet gamtoje tvyrąs kažkoks netikrumas; 
tad geriau ir ūkyje rimtų darbų nepradėti bent jau vienas „sutkas“ (1). Senovi-
niai Mėnulio, kaip mitinės dievybės, įvaizdžiai yra ryškiai išlik  paprotiniuose 
kreipiniuose. Pamačius pirmą kartą mėnulį po jaunaties, taigi ploną pjautuviuką 
vakaro žaroje – neomeniją, jis džiugiai pasveikinamas  „Jaunas Mėnuo, jaunikaiti, 
tau pilnatis, man sveikata“ (7), arba „Tau, Mėnuli, pilnų ratų, o man sveikatų“ (5). 
Šie formuliniai žodžiai bus ypač paveikūs, jeigu pasakyti stovint basomis kojomis 
ant žemės (5). Jauną mėnulį pirmąjį kartą geriau pamatyti dešinėje pusėje – „tiesia 
akimi“; jeigu kairėje pamatysi – tą mėnesį nesiseks (1). Dar patariama, pamačius 
jauną, triskart sukalbėti „Sveika, Marija“. Tada mergina gali ir savo būsimą vyrą 
susapnuoti, tik prieš guldama neturi su niekuo kalbėtis (4, 6). O pirštu rodyti į 
mėnulį griežtai užginta, tai paaiškinama jau vaikams (7). Net gąsdinant perkūno 
nutrenkimu (8). Kaip žinia, skaičius trys – pačios archajiškiausios skaičiuotės 
pagrindas, kil s dar akmens amžiuje iš, tikėtina, mėnulio fazių, kurios tris naktis 
žymiau nepakinta, stebėjimo 5 . Nuo pilnaties šviesos vaikas gali pradėti „vaikš-
čioti naktimis“; o ir suaugusiam negerai, kai apšviečia miegančio veidą (6, 8). 

Saulės takas Pakalo 
ežere. Stasės  
Tijunelytės archyvo 
nuotr.
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Taigi manyta, kad mėnulio poveikis žmogaus sveikatai dvejopas  jaunas prideda 
jos, pilnatis jai kenkia (1, 3, 10). 

Saulė ir mėnulio pilnatis turintys panašius takus danguje. Vasarą ir žiemą 
jais pasikeičia  kaip saulė dangaus skliaute eina vasarą, taip aukštai pilnatis žie-
mą (9). Šviesulių aukštis skliaute įvardijamas  „žeme ritas“, „un galvos“, „pusiau 
dangaus“, „vakaruos“ (8). 

Nuo gyvatės įkirtimo gydant užkalbėjimu – „atžadant“, mėnulio danguje 
neturi būti (7). Gydymas būna itin paveikus, kai atliekamas saulei leidžiantis 
(1, 10). O jeigu miegosi saulei nenusileidus, gali užpulti tokia akių liga, „vištalakiu“ 
vadinama (3, 7). Visa tai – holistine pasaulio samprata paremtos praktikos reliktai.

Pasižiūrėjus į mėnulį, būsimą orą galima nuspėti  „Jeigu žiemą mėnulis 
aukštielninkas – prieš giedrą, jeigu kniūbsčias – prieš permainą“ (7). Tenka pa-
tikslinti, kad „aukštielninkas“, – tai kai viršutinė disko dalis ryškiau matoma; 
„kniūbsčias“ – atvirkščiai. Kai pasirodžius neomenijai, keletas dienų būna lietin-
gos, tai sakoma, kad „jaunų gimusį prausia“ (5). Taip pat manoma, kad apskritai 
augantis mėnulis išlaiko ilgesnį laiką, gerą savait , ar lietingą, ar gerą orą (8).

Iš gyvosios gamtos stebėjimų bei ilgametės ūkininkavimo patirties bus kil s 
ir šio nakties dangaus šviesulio antropomorfinis mitologizavimas. Sakoma, kad 
mėnulyje matosi moteris su naščiais, – tai sakmės apie našlait , mėnulio priglobtą 
ir paslėptą nuo pamotės, nuotrupa. Visai išdilus sakmei, atsimenama tik kad ten 
žmogus su kibiru (6). Tam tikrų istorinių reminiscencijų aidas – mėnulyje esantis 
ponas Tvardauckas, velnių ten užneštas (7) arba net pasikor s ant pragaro vartų 
(5). Šie tikėjimai – iš plačiai paplitusios legendos apie valdovo Žygimanto Augusto 
dvaro astrologą ir burtininką, iškvietusį iš anapus karalienės Barboros vėl . Ponas 
Tvardauskas – istorinė asmenybė, taip pat ir A. Mickevičiaus baladės herojus bei 
lietuvių ir lenkų folkloro personažas. 

Darbų derinimas su mėnulio fazėmis 
Mėnulis kaime apskritai būdavo kuo atidžiausiai sekamas, nes pagal jo 

fazių kaitą rikiuojama visų darbų seka, tikintis jų sėkmės. Fazių poveikį žmogus 
pastebėjo jau laukinės gamtos reiškiniuose. Grybus iš samanų ištraukia jaunas 
mėnulis (5). Vaistažolės stipriausios, surinktos pilnačiai stojus (8). Delčioje nesiseka 
žvejyba (6, 8). O žuvys neršia jaunam mėnuliui stojus (4). Dar tiksliau neršto laiką 
nusako gyvoji gamta  alksnio lapai didumo kaip pinigėliai – kuojos neršia, ievoms 
pražydus – aukšlės. Lydekos nebeina į seklumas, kai varlės pradeda kurkti. Taip 
būna prie Utenio ir Utenykščio ežerų (5). 

Pavasarinių ūkio darbų eiliškumą pagrindinai diktuodavo mėnulis. Veng-
ta darbus pradėti fazių sandūroje, pavyzdžiui, priešpilnio pabaigoje ir pilnaties 
pradžioje. Tai rodo ypatingą atidą gamtos ritmams. Jaunas mėnulis danguje – 
tinkamiausias laikas sėti grikius, miežius (2, 3). Vasariniuose kviečiuose nebūna 
„juodų“, jeigu sėta jaunam esant (5, 10). Suvėlavus tekdavo keltis ir sėti labai 
anksti rytą, kol dar šeimininkė pečiaus neužkūrė, ir į dangų nenutįso dūmų 
stulpas (1). Jeigu pasėsi delčiagaly – „varpos bus užsimerkusios“ (7). Pilnaties 
sėja taip pat gerai – bus pilnos varpos ir pilni aruodai (8). Sėją reikia baigti iki 
šv. Vito, birželio 15 dienos. Nes „nuo Vito jau kvit“ – sėti per vėlu (10). Linams 
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jaunas mėnulis netinka – tuo metu pasėtų pluoštas būna labai pakulingas (1). 
Viską sėti patariama pradedant nuo šiaurinės lauko pusės – kirmėlės neės (1). Ir 
sėjos darbams vengti šiaurės vėjo (8).

patinga atida būdavo skiriama bulviasodžiui. Bulvės, delčioj sodintos, 
būna miltingesnės, gerai sukretančios, neskystos (5). Tik dangus tuomet turi būti 
„krūmuotas“, su daug kamuolinių debesų. „Daug debesų – daug pakaso“ (4). 
Jeigu vis dėlto tektų bulves sodinti esant jaunam mėnuliui, geriau tai daryti iš 
pat ankstaus ryto (1).

Daržų sodinimo rūpesčiuose ir dabar praverčia atodairos į mėnulio faz . 
Bendra taisyklė tokia  kas auga virš žemės, tą reikia sodinti ar sėti jauname, kas 
po žeme – pilnatyje (6). Jaunam mėnuliui esant, sėjami ridikai, tada jie nesu-
medėja ir nebūna kartūs (3). Ką reikia padaryti pilnatyje  Kopūstus iš rasodos 
persodindavo tuo metu, kad nebūtų „leliuškos“ – nesusisuk  į galvas (1). Pasi-
sodinus tada agurkus, jie „nepūstai“ žydi (1, 8). Kad geriau megztų, į agurkų 
lysves priberdavo „kačiukų“, kurie rugiuose auga (3). Kiti agurkus sodindavo 
po trijų dienų, kai stoja jaunas mėnulis, tada greičiau auga (10). O pomidorams, 
nors ir neseniai pas mus auginamai daržovei, irgi taikoma pilnaties taisyklė (8). 

Blogas metas daržams sodinti, kai saulė ir mėnulis kartu danguje. Tada 
geriau palaukti vakaro, o ypač – jeigu vyrai pirtį pasikurtų (4). Ir svogūnai, pa-
veikti sodinant „dviejų šviesų“, išauga žyduoliais (5). Tinkamiausias jų sodinimo 
laikas – apie šv. Stanislovo, vadinamo „cibuliniu“, dieną, gegužės 8-ąją (2).

Dar sėjos ir daržų sodinimo metą patikslina kiti gamtos požymiai. „Ladų 
nuo ežero plėšia“ – laikas žirnius sėti (4), „kai beržiokai sprogsta“ – avižas (1), 
„kluonienos sužaliuoja“ – morkas (5). O linai sėjami, kai pievas užlieja pienių 
geltonis (5). 

Gyvulį į tvartą įvesti geriausia priešpilny (1). Geriau auga tie jaunikliai, 
kurie atsivesti jaunam mėnuliui esant (1). Todėl manyta, kad ir gyvulius reikia 
kergti šioje fazėje. O štai telyčaitė bus geresnė ta, kuri atsivesta pilnatyje (8).

Rudenį mėnulio išvaizdą žmonės stebėdavo, ruošdami maisto atsargas žie-
mai. Rauginti kopūstai žiemą bus skanūs, sudėjus juos į statin  pilnaties metu 

Matyt, šie gražuoliai 
atsivesti jaunam  
mėnuliui esant.  
G. Baltrukaičio nuotr.
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arba „ant seno“ (1, 3, 6, 8). Skerdžiant kiaul , reiktų žiūrėti, kad būtų pilnatis 
(8) arba senagalys (7). Mėsa tuomet išverda minkštai, o lašiniai „nerūdija“. Jei 
dar tą darbą pataikyti penktadienį, tai mėsa tikrai gerai laikysis, nes ir kirmėlėm 
„pasninkas“ (1). Labiau kirmija, jei kiaulė bus paskersta jaunam mėnuliui esant 
(8). Sakoma, kad šiam darbui netinkančios dienos – trečiadienis ir šeštadienis. Gal 
todėl, kad šios dienos minimos mįslėje apie jauną mėnulį  „Seredoj, subatoj gimė 
Dievo kumeliukas auksinėm kamanom, sidabrinėm patkavom. Kas “ Mat žiemos 
viduryje vakaro žaroje pasirodžius siauram pjautuviukui būdavo švenčiamos Ku-
meliuko krikštynos – Naujieji metai pagal mėnulio kalendorių 6 . Savaitės dienų 
paminėjime užkoduoti skaičiai 3 ir 6, sudarantys tokio kalendoriaus algoritmą. 
Mėnulinio kalendoriaus tolimi atbalsiai – pasakojimas vaikams, kad per Kalėdas 
buvo kumeliukas atbėg s (10). Kumeliuko ir jauno mėnulio sugretinimas – aidas 
iš labai senų tikėjimų 7 .

Žiemą kaimo žmogui apskritai mažiau darbų, tai laiko daugiau galima 
skirti sau. Merginos plaukus pasikirpdavo tik kai danguje jaunas mėnulis. Saky-
davo, stipresni, sveikesni ir greičiau ataugs (6, 8). Beje, avelės taip pat kerpamos 
jauname (1). Vyrų žiemos darbas – medžius nusikirsti malkoms ir statyboms. 
Medžius trobai kirsdavo tik senagaly (4,9). Tokių rąstų „grizai netrina“ (1, 10), 
be to, trobos langai „neverkia“ (5). O jeigu iš rudenį kirstų rąstų statyti – šla-
pios bus ir sienos (5). Senagaly, o ypač fazei keičiantis, geriau nieko nepradėti. 
Nei audimo, nei gyvulio pirkimo (1), nei vyžų pynimo (5). Moterys verpimą ir 
audimą pradėdavo tik pilnatyje (6). Štai tik įjuod  rūbai sengaly greit mazgojasi, 
gerai purvas „nusmunka, išdyla“ (1). Bet skalbiniai lieka kieti, o jaunam mėnu-
liui esant – minkštai išsiskalbia (5). Pirtį kurdavo po pilnaties, antraip odą niežti 
nusimaudžius (1).

Atodairos šeimos papročiuose
Gamtos reiškinių sąsajų su mėnulio fazėmis pastebėjimai similinės magijos 

principu perkeliami ir į socialinį gyvenimą. Mėnulio priešpilny ar pilnačiai švie-
čiant važiuodavo piršlyboms ir keldavo vestuves (1, 6). Sakydavo, kad gero vyro 
iš jaunaties vestuvių nelauk  dūks gyvenime, nenurims. O štai senagaly sukurta 
šeima dažnai išyra (1). Priešpilniu stengdavosi užbaigti trobos statybą, kad įsikeltų 
gyventi per pilnatį. Tai ir gyvenant ten nieko nestigs (6, 7, 10). 

Manyta, kad žmogaus būdui ir jo likimui mėnulis taipogi turįs įtakos. Kai 
kūdikis gimsta mėnuliui jaunam esant, gerai auga, nors šiaip jau būna jautrus, 
verksmingas (5), bijo „akių“ – neatsparus nužiūrėjimui (6, 8). O štai apie menką 
žmogelį taip sakydavo  „Gal jis delčiagaly gim s “ 

Kalendorių sudarinėjant, fazių kaitos pagrindu paros buvo suskirstytos į 
savaites. Nors žemdirbystė seniausiai mėnulinį kalendorių pakeitė sauliniu, pa-
pročių paveldas išsaugojo daug senojo kalendoriaus bruožų. Ne tik „mėnesio“ 
pavadinimą, nebesiejamą su mėnuliu, bet ir skirtingą savaitės dienų traktavimą. Štai 
sakoma, kad pirmadienį jokių darbų neverta pradėti (7), tądien „ir ubagas neina 
žėbraut“ (5). Iš mėnulio magijos bus kil  tikėjimai skirtinga savaitės dienų reikšme 
jose gimusio kūdikio likimui 8 . Sakoma, kad antradienį gim s bus darbštus (8), 
ketvirtadienį – spekuliantas (4), bet geras žmogus (8), penktadienį – susitrauk s, 
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mažutis (4), „surūg s“ (6), šeštadienį – šokėjas (8), sekmadienį – irgi linksmo 
būdo (4), labai pamaldus (6), galįs net velnius matyti (5). Žmogaus būdą kartais 
nulemiąs netgi oras, kokiu kūdikis vežamas krikštyti. Štai per pūgą į bažnyčią 
keliav s vyrutis būtinai taps „šposininku“ (5).

Išvados
Senoji tradicija derinti žemės ūkio darbų terminus su mėnulio faze dar labai 

gyva Saldutiškio apylinkių gyventojų atmintyje ir praktinėje veikloje. Tradicijos 
gyvybingumą lemia puikus gamtos reiškinių pažinimas bei jų priklausomybės 
nuo mėnulio atmainų objektyvus pobūdis. Similinės magijos principu atodairos 
mėnuliui buvo perkeltos ir į socialin  plotm , svarbius šeimos gyvenimo įvykius  
piršlybas, vestuves, įkurtuves. 

Kolektyvinė kaimo žmonių atmintis atspindi labai gilią žemdirbiškojo etno-
so patirtį, kurioje galima įžvelgti tiek archajiško mėnulio kalendoriaus reliktus, 
tiek agrarinės magijos elementus iš vėliau susiformavusių sezoninių darbų ciklų. 
Mėnulio fazių įtakos agrokultūrai žinios priskirtinos praktinės etnožinijos sričiai; 
tikėjimai mėnulio poveikiu žmogaus gyvenimo įvykiams priskirtini similinei ma-
gijai; kartu tai yra ir įsišaknijusio tradicinėje kultūroje paralelizmo tarp gamtos 
reiškinių ir žmogaus gyvenimo įvykių išraiška.
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Etnografinės ekspedicijos dienoraštis  
(1937 m. birželis)
Iš Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio  
dailės muziejaus archyvo

Parengė Jūratė Baltrukaitienė

Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus etnografinės ekspedicijos dalyviai  etno-
grafinės ekspedicijos vadovas V. D. K. M. etnografijos skyriaus vedėjas, dailininkas 
Andrius Rūkštelė, etnografinės ekspedicijos kolektorius ir techninis ekspedicijos 
vedėjas bei tvarkytojas V. D. K. M. sekretorius Viktoras Kuprevičius, techninis 
piešėjas, škicuotojas ir braižytojas dailininkas Vytautas Jurkūnas, škicuotojas ir 
braižytojas Šiaulių „Aušros“ muziejaus bendradarbis K stutis Dambrauskas, eks-
pedicijos fotografas specialistas Juozas Timukas.

Dienoraštį rašo Kostas Dambrauskas.

 V   penktadienis

Ekspedicijos dalyviai 6 val. rytą išvyko autobusu iš Kauno ir per Ukmerg  
pasiekia Uteną, iš kur siauruko geležinkeliu – Saldùtiškio stotin. Pirmasis kaimas, 
kuriame apsistojo dirbti ekspedicijos dalyviai – Antalamiestė. 

Atvyk  pavakarį, surado nakvyn  ir tuoj susipažįsta su kaimo sodybomis 
bei apžvalgo statybą. ...  pas P. Nasarevičių.

V   šeštadienis

Detaliau susipažįsta su kaimo situacija, smulkiai apžiūri sodybų statybas, 
renka eksponatus, numato, kurie jų yra fiksuotini ir rinktini ir susipažįsta su atsakų 
ūkių savininkais. Apklausus užrašoma reikalingas etnografinės ekspedicijos žinias.

Popiet prasidėj s ir per naktį truk s lietus kiek pakenkė darbui, ypač ški-
cuotojams, bet vis tiek buvo padaryta keletas škicų ir planų Anupro Didžiapetrio 
sodyboje ir surinkta apie 20 eksponatų. Vytautas Jurkūnas aprašė kailių gamybą.

V   sekmadienis

Ekspedicijos vedėjas A. Rūkštelė ir V. Kuprevičius rytą išvyko į tolimesnius 
kaimus nustatyti tolimesnį ekspedicijos darbą. Aplankyti šie kaimai  Lamiestas, 
Drobiškis, Indubakis, Plaučiškės, Ripaičiai, Kirdeikiai, Mineiškiemis, Rukšėnai, Šiški-
niai, Malaišiai ir Krivasalis. Rasta 5 dūminės pirkios ir svirnai su volais (zavailais).

Juozas Timukas pagamino 7 statybos nuotraukas, o Vytautas Jurkūnas ir 
K stutis Dambrauskas – 7 planus, škicus bei pjūvius Didžiapetrio sodyboje. 

V   pirmadienis
Diena graži, darbas vyksta sėkmingai. Renkami eksponatai, fotografuojama, 

piešiama ir braižoma sodybų situacijos planai. Padaryta 12 fotonuotraukų. Padaryta 
ypatingos Ciunėlio sodybos detalusis planas. Fiksuojama Pilipavičiaus sodyba.

Po pietų p. Andrius Rūkštelė vyksta Kaunan. 
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V   antradienis

Šv. Petro ir Povilo diena. Ūkininkų dauguma išvažinėjo į Tauragnus į 
„kermošių“ (atlaidai).

Iš ryto apžiūrima ir fiksuojama statybos detalės, nes platesniu mastu darbus 
vesti nepatogu – didelė šventė. Namie tvarkoma surinktoji medžiaga, kurios jau 
apsčiai pririnko. 

V   trečiadienis

Galutinai baigta sodybas fiksuoti. Surinkta gausi medžiaga renkama į bylas. 
Viena byla žadama pasiųsti į V. D. K. Muziejų. Apklausinėta ir surašyta apie 
ūkio padargus, valgius, vaistus, papročius ir t. t. 

V. Kuprevičius ir J. Timukas aplankė Lamiesto ir Drobiškės kaimus. Parsi-
vežta eksponatų. Iš stambesnių  kanikas, dvi didelės piestos, kilojamas pečiukas 
iš dūminės pirkios, medinės akėčios. 

Padaryta stogų dengimo technika su fotoiliustracijomis Gasiulio sodyboje 
Drobiškių kaime. Padaryta 10 fotonuotr. 10 15 ir 12 nuotr. 6 6. Anksčiau čia 
šokta „šeštokas“. 

Drobiškių kaime medine verpste verpianti 
95 m. Biliūnienė. Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės 
muziejaus archyvo

Verpstė. Juozo Timuko nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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V   ketvirtadienis

7 val. rytą keliamės. Lijo iki 
vidurdienio. Vyksta tvarkymosi dar-
bai. Gaminamos fotonuotraukos. Per-
piešiami iš juodraščių škicai, piešiniai 
ir planai ir perrašomi aprašymai. Tą 
dieną vis lynojo. 

V   penktadienis

Aplankyta Indubakių, Kemešio 
kaimai. Kemešys išsidalin s vienkie-
miais. Surinkta keletas kodžių, kalva-
ratas, verpstai, abrusnyčios (pakabos 
ranksluoščiams) ir t. t. Rastas kryždirbys 
Deveikis Indubakiuose, nufotografuota 
kryžiai kapinėse ir kaime. Indubakiuose 
atrasta dvi dūminės pirkios. Pagaminta 50 foto. V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas 
užimti surinktosios medžiagos tvarkymu. Piešiniai ir braižiniai užima daug laiko. 

V   šeštadienis

K. Dambrauskas tvarko savo užrašus. 

V   sekmadienis

Tvarkomi surinktieji eksponatai, foto ir jų registravimas bei inventorizavimas. 

V   pirmadienis

V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas užfiksavo linin  (linams minti pastatą su 
arkliu sukamu namų darbo įtaisu) Drobiškių kaime Gurkšnio ūkyje. Pagamintas 

Abrusnyčia. Juozo Timuko nuotr. Iš Nacionalinio  
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo

Kryždirbys Deveikis 
iš Indubakių kaimo. 
Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo
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Kryžiai kapinėse. Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės 
muziejaus archyvo
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Pakelės kaimų kryžiai. Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės 
muziejaus archyvo

planas, skersinis ir išilginis pastato pjūviai, mašinų įtaisymo ir pastato statybos 
detalės bei parinkti jiems vietos žmonių vartojami terminai. Gauta verpstas ir 
prosas. Užfiksuota dūminis kamaraitės pečius su jo dalių pavadinimais. Gurkš-
nys – malonus 70 m. senukas. Eksponatus dovanojo, be to, pavaišino trešnėmis 
ir serbentais. Gurkšnio ūkyje yra pirtis su savo darbo patobulinimu. Iš greta 
krosnies stovinčio kubilo pravesta 5–6 cm drūtumo geležinis vamzdis, kurio aklai 
užtaisytas galas baigiasi krosnies židiny. Vanduo virdamas virsta garu ir šildo 
vandenį kubile. 

Prie pirtelės su uždaru priepirčiu yra apie 3–4 m gilumo pailga kūdra, ku-
rioje ūkininkas Gurkšnis sakosi randąs labai drūtų medžių (ten augusių) kamienus. 
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Lamiesto kaime Huberto Dailidės ūkyje užfiksuotas svirnas su „zavalais“. 
Pagaminta planas, pjūvis ir škicinio pobūdžio fasado ir galo piešiniai su dydžio 
rodikliais. Be to, nuškicuota skrynios raštų spalvinių ir geležinių apkalų fragmentai.

V. Kuprevičius ir J. Timukas išvyko vežimu į Malaišių kaimą eksponatų rinkti 
ir fotografuoti. Šiandien pirmadienis, todėl, pasirodo, moterys išėjusios turgun į 
Saldutiškį, o vyrų dalis ten pat dirba prie Saldutiškio miestelio gatvės grindinio. 

Be Malaišių, kaimo eksponatai buvo rinkti Geniakalnio ir Ūniškių kaimuose. 

V   antradienis

Išvyka į Malaišius eksponatų 
rinkti. Dalyvauja V. Kuprevičius ir 
J. Timukas. 

V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas 
lieka Antalamiestėje tvarkyti parsivež-
tuosius statybos duomenis. 

K. Dambrauskas dėl pirmadienį 
pasitaikiusio lietaus ir smarkaus skers-
vėjo peršalo ir jaučiasi nesveikas. 

7 val. po pietų iš Kauno atvyksta 
p. Rūkštelė. Einame stotin pasitikti. 
Be p. Rūkštelės, atvyksta dar svečias. 
Pasikalbėjimai, pranešimai. 

Pirtelė su uždaru  
priepirčiu, šalia 
kūdra. Juozo Timuko 
nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio  
dailės muziejaus 
archyvo

Skrynia iš niškių kaimo Antano Lašinsko 
sodybos. Juozo Timuko nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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V   trečiadienis

A. Rūkštelė su ekspedicijos dalyviais, išskyrus K. Dambauską, kuris turi 
aukštą temperatūrą ir lieka Antalamiestėje, išvyksta į Plaučiškes ir Alžutėnus. Iš 
šių kaimų ir iš Ripaičių reikia parvežti įsigytus eksponatus.

V   ketvirtadienis

A. Rūkštelė ir V. Kuprevičius išvyko į Kimbariškės vs. susipažinti su diev-
dirbiu Ivanausku Adolfu. Ivanausko namie nerasta. Jų sūnus Jonas papasakojo 
apie savo tėvo gyvenimą ir darbus. Apie Ivanauską užsirašė A. Rūkštelė. Gauta 
tik pradėta dirbti viena statulėlė. 

Aplankytas Strokinių kaimas, kuris paviršutiniškai apžiūrėtas. Atrasta sena 
elipsės formos piesta. Pradėtos derybos dėl seno kluono su jauju pirkimo. Nutarta 
šį kaimą vėliau nuodugniai ištyrinėti. Grįžtant į Antalamiest  aplankytas Ripaičių 
kaimas, kuriame pasirinkta eksponatų. 

Kiti ekspedicijos dalyviai vykdo Plaučiškių kaimo inventorizavimo darbą. 

V   penktadienis 

Renkami eksponatai Plaučiškių kaime. Šiame kaime gyvena sena „gydyto-
ja“ – būrėja. Iš jos gauta šiaudiniai batai ir tarškynė. Norėta įsigyti labai primi-
tinga piesta, bet būrėja Marijona Avižonienė ją atiduoti nesutiko. Spėjama, kad 
toji piesta reikalinga burtų ceremonijoms atlikti. Vietiniai tai patvirtino. 

A. Rūkštelė nufilmavo virvių vijimą namų darbo įrankių pagalba. 
K. Dambrauskas ir V. Jurkūnas užimti Bikaus sodybos tyrimu. Gaminami 

sodybos planas, atskirų pastatų planai, pjūviai ir vaizdai, fotonuotraukos. 

V   šeštadienis

Nuo ryto iki pietų t siami darbai Bikaus sodyboje. Apžiūrėta dvi dūminės 
pirkios.

Deramasi ir susitarta dėl senos daržinės perdavimo tėviškės muziejui už 
275 Lt.

Aplankytas Katiniškių pirmųjų kaimas. Čia surinkti eksponatai ir pagamin-
tos fotonuotraukos. sigyta virvėms leisti kalvaratas ir gauta keletas eksponatų. 

Nuo 14 val. prasidėj s ir visą pavakarį besit s s lietus nutraukė ekspedicijos 
darbus. Tvarkoma parsivežtoji medžiaga.

V   sekmadienis
Poilsis. 16 val. išvyksta P. Rūkštelė.
Visi ekspedicijos dalyviai 13 val. Saldutišky dalyvavo senovės dienos pa-

siruošime ir žiūrėjo šokių repeticiją. A. Rūkštelė nufilmavo šokį „šeštoką“ ir 
„minkštas“ fragmentą. 

V   pirmadienis

Iki pietų renkami eksponatai Ripaičių kaime ir t siamas Bikaus sodybos 
inventorizavimo darbas. Nuo ryto lynojo, o 15 val. ėmus smarkiau lyti darbus 
tenka nutraukti ir grįžtama į Antalamiest . Lietus lijo iki sutemų. 
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okiuose dalyvavo ir 
vestuvinių apeigų 
repeticiją atliko 
Saldutiškio parapijos ir 
specialiai iš Labanoro  
atvyk  senukai ir 
senelės. Juozo Timuko 
nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio  
dailės muziejaus 
archyvo 
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Ekspedicijos dalyviai nepaliau-
jamai kankinami blusų kaimenių ant-
plūdžių. Ši „kova“ t siasi nuo pat eks-
pedicijos pradžios. Kartais atrandama 
tikri blusoms vežti „inkubatoriai“ ir 
punktai – pirtys. 

Plaučiškių kaime ūkininko Bi-
kaus tarpsvirnyje pastebėtas kregždžių 
lizdas, sulipdytas ant nutįsusios stogo 
vyties. 

Lizdas iš viršaus neapdengtas. 
Išsišakoj s ir užplaušėj s iš po grabėsto 
išlind s 25–30 cm ilgumo vyties galas 
kregždėms pasirodė tinkamas lizdui 
lipdyti. Kregždukams judant ar seniams 
jauniklius maitinant visas lizdas ima 
svyruoti ir linguoti. domus paukščių 
instinkto pasikeitimo pavyzdys. 

V   antradienis

Eksponatų pririnkta labai daug. 
Jie užima P. Nasevičiaus kluoną ir 
šalines. Dabar šienapjūtė, o kluonas 
ir dešinioji šalinė užimti eksponatais. 
Šiandien V. Kuprevičius ir J. Timukas 
eksponatus rūšiuoja ir tikrina pagal 
kvitų knygelių numerius. Eksponatai 
visą dieną gabenami į Saldutiškio šau-
lių namus. 

V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas 
užimti statybos braižymu ir sodybų 
aprašymu. 

Kiek lynoja, vėsoka. 

V   trečiadienis

Nuo pat ryto lijo, apie 13 val. 
išsiblaivė, bet apie 15 iki vakaro vėl smarkiai lijo. Dėl lietaus teko likti Antala-
miestėje ir čia vietoje dirbti. 

V   ketvirtadienis

Baigta rinkti Ripaičių kaime eksponatai. 
Eksponatų rinkimo reikalu aplankytas Mineiškiemio kaimas. Kaimas išsiskirs-

t s vienkiemiais. Ūkininko Miniušio sodyboje pirktas seniai austas „undarokas“ 
(sijonas), juosta, kalikas, „kanalka“. Nufotografuoti 2 kluonai su jaujom.

Eksponatai surinkti iš Rukšėnų ir Plaučiškių 
kaimų. Juozo Timuko nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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Eksponatų paroda aulių namuose. Juozo Timuko nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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18 val. ėmus lyti teko grįžti į Antalamiest . V. Jurkūnas liko Plaučiškių 
kaime statybai tirti ir fiksuoti. K. Dambrauskas dirba Antalamiestėje, tvarko į 
bylas surinktą medžiagą ir ruošia tekstą. 

V   penktadienis

Eksponatų rinkimo reikalu būta Puškoriškių ir Apidėmių kaimuose. Puš-
koriškių kaime gauta keletas eksponatų, kurių tarpe yra visas jungo komplektas 
vienu jaučiu arti. 

Apidėmių kaime rasta ketvertas greta stovinčių dūminių pirkių. Viena pirkia 
datuota 1870 m. Nusistatyta šias pirkias inventorizuoti. 

Mineiškiemio 
kaimo kluonai. 
Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo
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Jungo komplektas vienu jaučiu arti. Juozo Timuko nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo 
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V   šeštadienis

Nuvykta į Stripeikių kaimą, iš 
kurio atgabenta avilys ir elipsės for-
mos piesta. Dėl pasitaikiusios lietingos 
dienos darbą teko nutraukti. 

V   sekmadienis

Ekspedicija dalyvavo Saldutišky-
je įvykusioje repeticijoje senovės dienai 
pasirengti. Nufotografuota Labanoro 
dūdų meisteris ir kaimo muzikantai, 
be to, senelės ir seneliai, vestuvinių 
apeigų dalyviai. 

V   pirmadienis

Aplankyta Vėžiškių, Vidiškių, 
Sėliškių ir Rukšėnų kaimai. Vėžiškėse 
rastas senoviškas svirnas. Foto. Prasi-
dėjusios rugiapjūtės metas labai trukdo 
eksponatų rinkimo darbą, nes šeiminin-
kai dirba laukuose, o be jų negalima 
gauti eksponatų. Nebaigus rinkti ekspo-
natus Rukšėnų kaime ir ėmus smarkiai 
lyti 18 val. grįžtama į Antalamiest . 

Labanoro dūdų 
meisteris.  
Juozo Timuko nuotr.  
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo

Kaimo muzikantai. 
Juozo Timuko nuotr.  
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo
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V   antradienis

Ekspedicija pilnu sąstatu aplanko Apidėmio, Devyniaviršių ir Stasiūnų kaimus. 
Apidėmyje apžiūrėtos kelios dūminės pirkios, kurios smulkiai inventorizuojamos, 
parinkta sodybų pastatų detalių ir nufotografuoti paskiri įdomesni pastatai. De-
vyniaviršėse nufotografuota ir išmatuota pirtis, namas. Gauta eksponatų. Stasiūnų 
kaimas tvarkingas, daržai aptverti tvoromis, kurių dauguma gulstinių karčių.

Stasiūnų kaimo gulstinių karčių tvoros. Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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Šis kaimas yra grynai gatvinio 
tipo. Iš gatvės dviejose vietose atsiša-
koja dailiai aptvertos gatvelės, kurių 
abiejuose pakraščiuose stovi pastatai. 
Tarp naujų namų yra dūminių pirkių. 
Stasiūnų kaimas sodybų išdėstymu 
išsiskiria iš aplinkinių kaimų. Šiame 
kaime gyvena ketvertas žydų šeimų. 
Dirba žem . Turi po valaką. Senesnieji 
moka ir ūkio darbus dirbti. Moterys – 
austi... Jauni žydeliai skiriasi išvaizda 
nuo lietuvių vaikų  apdrisk . Vietiniai 
pasakoja, kad čia žydai nešvariai gy-
vena. Teršia šulinius nešvariais kibirais 
ir t. t. Dėl tų kalbų gal kaltas dviejų 
tautų nors ir silpnas antagonizmas, 
kuris retkarčiais pasirodo. 

Gatvinio tipo Stasiūnų kaimas. Juozo Timuko 
nuotr. Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės 
muziejaus archyvo

ią dieną surinkta statybos detalių ir 
nufotografuota 0 pastatų ir jų detalių bei 
namų apyvokos įrankių. Juozo Timuko nuotr.  
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės 
muziejaus archyvo
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Šiaip vietiniai lietuviai su žydais kaimyniškai sugyvena, nesibara. Mums 
pasirodžius sena žydė tuoj ėmė gatv  šluoti, nes kažkas pasakė, kad atvyko ko-
misija švarą tikrinti. 

Šią dieną surinkta statybos detalių ir nufotografuota 30 pastatų ir jų detalių 
bei namų apyvokos įrankių. 

Saulei nusileidus grįžtama į Antalamiest . Vežamės keletą eksponatų. 
Rytoj V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas vyksta į Apidėmius (Kavaliukus) 

dūminių pirkių tirti ir inventorizuoti. 

V   trečiadienis

Rytą iš Antalamiestės į Apidėmius. Ant lentos kaimo gale parašyta ne 
Apydėmis, bet Apidemis. V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas pagamino  1. Anupro 
Jansevičiaus dūminės pirkios planą, išilginį pjūvį, vaizdus galo, šono, be to, porą 
detalių; 2. Jono Bubulio kluono planą, skersinį pjūvį ir vaizdą iš galo; 3. Jan-
sevičiaus ir Bubulio tvartų planui medžiagą ir statybos detales; 4. Jansevičiaus 
dūminės pirkios vaizdą iš šono ir dūminio pečiaus vaizdą, be to, namo planui ir 
pjūviui pagaminti medžiagą; 5. Jono Jansevičiaus „plaščiokai“ statyto svirno planui 
ir pjūviui medžiagą, be to, svirno inventorių; 6. parinkta medžiagos apie kaimą, 
papročius; 7. rasta labai primitingos piestos, dubenys iš medžio ir molio, pintinė 
kanikė indams laikyti, stebulėms tekinti rankinė tekinimo mašina, ratlankiams ir 
pavažoms lenkti įtaisai.

Kaimą sudaro 9 sodybos. Kalne sodybų trejetas, kitos – kupetoje. Dūminių 
pirkių – 3. Žemės 9 sodyboms 2 valakai (apytikriai). Dviese valdo 11 ha, trise – 
11 ha, vienas – 16 ha, du po 8 ha. Žemė rėžiais išmėtyta po visą kaimo užimamą 
plotą. Prosenelių palikimą pasidalydami ainiai žem  pasidalino ir pasistatė pastatų, 
be jokios tvarkos ir plano, kur kam patiko. 

Kaime 4 žardai. 3 pirtys. 
Kaimas viensėdžiais dar nemano skirstytis, pusė sodybų yra naujoviškai 

statytų, bet kitos – iš dūminių pertvarkytos, suremontuotos ar visai tokios pat 
paliktos. Puodus namie patys seniau žiesdavo. 

Dūminė pirkia. 
Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo
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Elipsės formos piesta (nuotr. kairėje), pintinė indams laikyti. Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo

rankis ratlankiams ir pavažoms lenkti  
(kairėje), abrusnyčia (dešinėje) ir indauja 
(apačioje). Juozo Timuko nuotr.  
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės 
muziejaus archyvo
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Apidėmio kaimas statyba ir pastatų suplanavimu griežtai skiriasi nuo kai-
myninio Stasiūnų kaimo. 

Manome ryt toliau t sti Apidėmių kaimo inventorizavimo darbą. 
Eksponatų rinkimo reikalu aplankyta Mintaučkių kaimas. Gauta porinės 

girnos, pritvirtintos prie jaujo. Tuo pačiu žibintu pasišviesdavo kūlės metu. Nu-
fotografuota lininė. 

V   ketvirtadienis

Antalamiestėje tvarkoma fotografinė medžiaga. Ekspedicija susirūpinusi su-
rinktų eksponatų pargabenimu į Kauną. V. Kuprevičius kalbasi su stoties viršininku 
ir skambina telefonu į Uteną sunkvežimių nuomojimo reikalu. 

K. Dambrauskas pėsčias nueina į „Kavoliukus“ (geležinkelio pylimu ei-
nant – netoli) t sti sodybų inventorizavimo darbą. Kiek vėliau atvyksta vežimu 
V. Jurkūnas. Abu surenka beveik pilną komplektą tekiniams gaminti įtaisų (kurie 
išblaškyti po kelias sodybas)  rankines stebulėms tekinti staklėms, ratlankiams 
lenkti įtaisus, pavažoms lenktas įtaisą, tik negauta „kalakšna“, kurią vartoja ant 
stipinų ratlankiui užtraukti. Gaunama originalios formos kraitelė (anderė) ir ke-
letas kitokių eksponatų.

Prikrautas eksponatų vežimas pasiunčiamas į Antalamiest . K. Dambrauskas 
ir V. Jurkūnas t sia inventorizavimo darbą (piešiniai ir planai) iki išvakarių. Pa-
rinkta šis tas iš „Kavoliukų“ istorijos. Aiškėja keistas „Kavoliukų“ kaimo centro 
sodybų pastatų išskirstymas. Saulei leidžiantis ir šviesai įstrižai krintant į pasta-
tus susidaro įspūdingas vaizdas. Gaila, kad nėra fotoaparato. Toks reljefiškas ir 
etnografiškas „fotogeniškas“ vaizdas yra retas dalykas. Tenka gailėtis, kad statybų 
tyrėjai V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas neturi solidaus fotoaparato. Esamasis nau-
dojamas dažniausiai eksponatams fotografuoti.

Saulei leidžiantis grįžtame „namo“ į Antalamiest . K. Dambrauskas nesvei-
kuoja, ruošiasi į Uteną pas daktarą. 

Prietaisas linams 
minkštinti. 
Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo
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V   penktadienis 

Visa ekspedicija rytą vyksta į Rukšėnus. Dangus niaukiasi. Lyja. Rukšėnuose 
paskutinį kartą parenkama eksponatų ir padaroma fotonuotraukų. Rukšėnų kai-
me yra būdingų pastatų, kurie fotografuojami ir piešiami. V. Jurkūnas pagamino 
Rukšėno pirties planą ir pjūvius. domi paukščio (ir kitų) kluonas su ištisiniais 
senoviško tipo vartais. K. Dambrauskas juodraštyje pažymi svirno su „pavalais“ 
planą ir pjūvį. Gaunamas gulsčias iš vieno rąsto kalikas, vilnoms kedenti styginis 
įtaisas ir kiti smulkesni eksponatai.

Ima smarkiai lyti ir griausti. Susimetame į pirkią. Ūkininkai užstumia kaminą 
„kad žaibas neįtrenktų“. Šis prietaras šioje apylinkėje yra plačiai paplit s. 

Ruošiamasi „namo“ į Antalamiest . Smarkiai palijo. Vežimas pilnas ekspona-
tų. Einame pėsti purvinu ir šlapiu keliu. Antalamiestės link kelias kiek sausesnis. 
Miškelyje randame grybų. Džiaugiamės, kad vakarienei gausime šviežienos. Susi-
krauname juos į neperšlampamą apsiaustą ir nešamės „namo“. „Namie“ šeimininkė 
visus grybus verčia lauk. Keista, kad net mažiausi grybai yra papuv . Pasirodo, 
kad šiuo metu daugely vietų grybai pūna. Epidemija ar kas kita. 

K. Dambrauskas jaučia temperatūros pakilimą. Sušlapo kojas. Vakaras vėsus. 
Vis labiau ima lyžti, lyg tie mūsų rinkti „kazliekai“. (Parašiau prie progos. K. D.)

K. D. VII 5 Drobiškyje, inventorizuodamas Gurkšnio linamin  (linin ), dėl 
lietaus ir smarkaus skersvėjo gavo slogą. Vėliau teko net atsigulti. Laiku nesu-
sigriebta gydytis ir nebuvo galima, todėl slogos virto, turbūt, pleuritu (su skre-
pliavimu). Kai kada krūtin  diegia ir kvėpuojant joje gargaliuoja. Šis malonumas 
t siasi virš dviejų savaičių.

Kiti ekspedicijos dalyviai krenkšti, spjaudosi, čiaudi pasikeisdami. Progų 
sušlapti, būti perlytiems, sušalti ir skersvėjų gauti yra daug. Miegame kluone ant 
šieno. Ideali nakvynei vieta ramią šiltą vasaros naktį. Kas kita vėjui pučiant ir 
lyjant. Porą kartų teko naktį sušlapti. Kiauras stogas. 

Gaila, kad ekspedicija nepasiėmė kokios vaistinėlės. Net jodo nesinorėjo 
pirkti. Be to, buvo abejojama, kad V. D. K. Muziejus su tokios vaistinėlės įsigijimu 
sutiktų. Teko šį tą pirktis iš privačių lėšų. 

Susižeisti progų yra daug. Visi ekspedicijos dalyviai turi mėlynių, įbrėžimų, 
žaizdelių. Kostiumai susitaršė ir kai kam suplyšo, nes matuojant tenka po pastatus 
laipioti ir visus pašalius išlandžioti. 

Paminėtinas V. Kuprevičiaus griuvimas patamsy į jaujo 1,5 m gilumo 
akmenimis grįstą duob , pasibaig s laimingai, neskaitant kruvinų įdrėskimų ir 
susimušimo. Surūdijusios vinys sodybas apžiūrint taip pat dažnai būna įbrėžimų 
priežastimi. Čia V. Kuprevičiui vėl tenka pirmenybės garbė – giliai ir kruvinai 
ant tvoros vinies įdrėskė blauzdą. 

V   šeštadienis

Iki pietų visi ekspedicijos dalyviai tvarko Saldutiškio šaulių namuose padėtus 
eksponatus. Jų tiek daug, kad užima visą salės grindų plotą. Jie tvarkomi čia įvyk-
siančiai apžvalginei parodai. Tariamasi, kaip geriau juos pakrauti į sunkvežimius. 
K. Dambrauskas jaučiasi nekaip, todėl tik kiek padirbėj s grįžta į Antalamiest .
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Dovanotieji ir pirktieji muziejaus eksponatai. Juozo Timuko nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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Popiet surinkti Ripaičių, Plaučiškių ir Drobiškio kaimuose užsilik  ekspo-
natai, kurie anksčiau dėl vežimo perkrovimo ar kitokių priežasčių liko vietoje.

V. Jurkūnas, K. Dambrauskas ir J. Timukas tvarko inventorizavimo medžiagą. 

V   sekmadienis

Keletas piešinių, planų ir pastatų pjūvių padėti parodoje. 
Visi dovanotieji ir pirktieji eksponatai padėti Saldutiškio šaulių namų salėje. 

Po pamaldų apie 1 val. įvyksta apžvalginės parodos atidarymas. Prieš parodos 
atidarymą eksponatai nufotografuojami. 

Parodos metu apsilankiusiems paaiškinimus teikia ekspedicijos dalyviai. 
Parodos metu dar gauta eksponatų, o kiti pažadėti atvežti rytoj, pirmadienį. 

V   pirmadienis

Rytą V. Kuprevičius su J. Timuku vyksta į Dryžių kaimą paimti kubilinio 
tipo girnų. 

Dovanotieji ir pirktieji muziejaus eksponatai. 
Juozo Timuko nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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Vėliau iš anksto aprišami ir pakuojami eksponatai, nes susitarta, kad sunk-
vežimiai ryt atvyks 16 val. eksponatų išvežti. 

Gauti žadėtieji eksponatai. 
Šiandien V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas inventorizuoja ir aprašo Žilienės 

sodybą Ripaičių kaime. 
Pavakarį K. Dambrauskas ir V. Jurkūnas pėsti grįžta į Antalamiest . 
Kilo sumanymas J. Timukui panaudoti tik sodybų fotonuotraukas. Jis vie-

nintelis yra sodybų aprašymo ir inventorizavimo dalyvis. 
K. Dambrauskas turi 37,4 temperatūros. 

V   antradienis

Rytą J. Timukas su foto, V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas vyksta į Ripaičius. 
Nelaimei, dangus niaukiasi, saulė slepiasi, fotografas raukosi. O vakar tokia patogi 
fotonuotraukoms daryti diena buvo... Pastatus fotografuoti galima tik momentą 
nutaikius. Dienos metas, nušvietimas verčia fotografą progos momentą, kaip me-
džiotojas ar meškeriotojas grobį, tykoti. 

Fotografas ir fotoaparatas sodybų pastatų fiksuotojams yra būtinas, nes jie 
visą dieną sodyboje būdami gali tinkamus momentus pagauti.

Nors diena ir nušvietimas nekoks, bet J. Timukas drauge su K. Dambrausku 
ir V. Jurkūnu pagamina apie 30 fotonuotraukų. Žilėnienės sodybos pastatai stovi 
taip, kad juos tinkamai fotografuoti galima tik vidurdienį ir saulei leidžiantis ar 
tekant. 

Laukti nebegalime, nes 14 val. turime būti Antalamiestėje pietų, o paskui, 
15 val. ruošti eksponatus transportui į Kauną.

Saldutiškyje laukiame autosunkvežimių, bet jų vis nėra. V. Kuprevičius 
skambina į Uteną klausdamas, dėl ko auto nėra. Pranešė, kad auto išvažiavo 
16 val. 20 min., o dabar jau 17.30, bet auto vis nėra. 

Laukiame... 18 val., 18.30 val. Baigiantis 19 val. vienas sunkvežimis atsirado. 
Norima privažiuoti prie Šaulių namų durų, bet privažiuoti bloga  siauri vartai, 
žemė duobėta. Auto kliudo tvorą, laužia. Ratai slysta žole. 

Vargais negalais motoras prislenka prie Šaulių namų durų. Šaulių namai 
stovi ant kalnelio. Nuo sodo vartų link aikštės eina nelygi vagota pakalnė. Pri-
važiavimas prie Šaulių namų dar nesutvarkytas. 

Prasideda daiktų krovimas. Girnos, sunkios piestos iš lėto užpildo sunkvežimį. 
Eksponatai kraunami atsargiai. Daug šiaudų. Saulei leidžiantis krovimas baigiamas. 
Sunkvežimis, pasirodo, turi defektų. Platformos sparnus tenka vielomis stiprinti. 
Lempos nešviečia. Sunkvežimis šiaip taip nuslenka žemyn ir pro vartus išlind s 
ima svyruoti. Žemės paviršius čia labai nelygus. Nieko, viskas gerai. 

Nutariame antrojo sunkvežimio nebelaukti, nes jau temsta. Ruošiamės eiti 
į Antalamiest . Atvyksta antras sunkvežimis. Didžiulė 5 t mašina. 

Randame lentų, pasigaminame tiltą į auto sunkiuosius eksponatus krauti. 
Energingų pastangų dėka visi lik  eksponatai nors ir su dideliu vargu sukrau-
nami į autosunkvežimį. Visai sutemo. Mėnuo už debesų. Salėje ir kieme tamsu. 
Darbas baigiamas pasišviečiant žibalinėmis lempomis. V. Kuprevičius tvarko ir 
pats dirba visą laiką. 
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Šoferiai sakosi dar pietų nevalg . Vos grįž  iš Kauno, kai vėl buv  pasiųsti 
į Saldutiškį. Sužinome, kad jie dar iš Kauno nebuvo grįž , o mums telefonu pra-
nešė, kad jie jau į Saldutiškį išvyko. Nežinota, laukta, nervintasi, gaišta. Apgauta.

22 val. ekspedicijos dalyviai eina į Antalamiest  vakarienės. Manoma truputį 
nusnūsti, bet tos būtinybės atsisakoma. V. Kuprevičius sako, kad jam labai rūpi 
eksponatai. Apie 23 val. eina į Saldutiškį prie auto, žada išvykti Kaunan švintant.

K. Dambrauskas matuoja temperatūrą. Termometras rodo kaip paprastai 
paskutiniuoju metu vakarais 37,4. Skersvėjo Drobiškio kaimo lininėje ir lietaus 
pasekmė. Slogų likučiai. Nieko. Viskas gerai. V. Jurkūnas kosti. Turėjo skausmingą 
priepuolį. Temperatūra normali. 

V   trečiadienis

Antalamiestėje liko du ekspedicijos dalyviai  V. Jurkūnas ir K. Dambrauskas. 
7 val. sukraunami į lagaminą daiktai. Lagaminas su daiktais paliekamas Antala-
miestėje. Sekmadienį manome išvykti į Kauną. Po pusryčių išeiname į Ripaičius. 

V. Jurkūno fotoaparatu manome pagaminti reikiamas nuotraukas. Turime 
medžiagos 40 nuotraukų. Abejojame dėl paties aparato. Jis anksčiau turėjo kaž-
kokių defektų. Buvo remontuotas. 

Ripaičiuose aprašoma Juozo Žilėno sodyba. Čia liksime iki šeštadienio vakaro. 
Pagamintas kluono planas, paruošta medžiaga pjūviams braižyti, juodraštiniai 

gyvenamo namo planai, dviejų svirnų planai, fotonuotraukos. Renkama medžiaga 
aprašymui.

Norime šią sodybą aprašyti ir fotonuotraukomis, piešiniais, planais, pjūviais 
ją detaliai atvaizduoti. Šis mudviejų sutelktinis darbas savo originalumu bus, 
rodos, vienintelis. Visa tvarkoma taip, kad sodyboje nebuv s galėtų (foto vaizdą 
žiūrėdamas ir aprašymą skaitydamas) sodybą įsivaizduoti. Kiekvienas vaizdas, 
maža detalė yra logiškai jungiami su pastato ar sodybos visuma. Jokio atskiro, 
pavienio vaizdelio, juk etnografinės ekspedicijos fotonuotraukos ir planai – ne 
pašto ženklų kolekcija, kurioje trūkstant vienos kitos „markelės“ visa kolekcija 
maža tenukenčia. 

Sodybos aprašymas vyksta tokia tvarka  (vaizdai) artėjame prie kaimo, kaimo 
gatvė, vaizdas iš gatvės į sodybą, kieme, žvalgomi pastatai, pakluonės, žvalgomi 
kluonas, daržinė, tvartai, pirtis. 

Einame pirkios link. Durys, priemenės vaizdas, pirkios vaizdai. 
Pirkaitės, kamaros vaizdai. Baldai, indai, rateliai, audimo staklės ir t. t. 
Po apžvalgos seka planas, pjūviai, statybos detalės ir kita technikinė me-

džiaga. Tikslūs matavimų duomenys. 
Trumpai  susipažįstama su nežinoma sodybos visuma, paskui susipažįstama 

su atskirų pastatų išvaizda, galiausiai techninė ir etnografinė-mokslinė apžvalga 
(brėžiniai ir t. t.).

Orientacijos planuose žymima vietos, iš kurių pastatai buvo fotografuojami 
ar piešiami. 

Ryt gaminsime tikslų sodybos situacijos planą. 
Miegame daržinėje ant nepakloto šieno. Miegoti gera. Greit užmigome. 
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Kažin, ką dabar veikia anksčiau išvyk  „eksponatai“ – V. Kuprevičius ir 
J. Timukas...

Šeštadienį gal gausime iš jų laišką. 
Vakare buvome Kirdeikiuose  pažiūrėjome, kaip atrodo bažnytkaimis.

V   ketvirtadienis

Rytą, kol dar rasa žolėje, darome tvartų planą. Teks paruošti išilginį tvarto 
pjūvį. V. Jurkūnas matuoja, K. Dambrauskas pasižymi juodraštiniu būdu. Sužy-
mima karklai, grabėstai, langeliai, šulai, varčios ir kitos detalės. 

Rasa dingo. V. Jurkūnas gamina vizavimo būdu tikslų sodybos situacijos 
planą. K. Dambrauskas matuoja. Situacijos planas brėžiamas tiksliai, todėl jam 
paruošti tenka daug laiko. Kviečiami pietų, o planas dar visai nebaigtas. 

Po „pietų“ (trejetas pieno stiklinių, agurkai) V. Jurkūnas plane žymi detales  
medžius, tvoras ir t. t. 

K. Dambrauskas priešpiet neturi nuotaikos. Temperatūra kyla. Teko darbą 
laikinai nutraukti. Bet vėliau renka medžiagą gyvenamo namo, svirnų aprašymams. 

Pagaminta apie 20 fotonuotraukų. Fotoaparatą teko ardyti kontrolei. Dėl 
fotonuotraukų gerumo abejojame. 

Sutemus perėjome per kaimą. Kaimas nėra gatvinio tipo. 
Dauguma namų pirkiomis pasukti į gatv . Greta gatvės dažnai kūlės. Svirnai 

su keletu stulpelių. Žardai. 
Vidurdienį trumpai, bet smarkiai palijo. 
Šioje apylinkėje naktį labai svirpia žiogai (žalieji). 

V   penktadienis

Kėlėme anksti, bet saulė jau patekėjusi. V. Jurkūnas braižo pirties planą ir 
pjūvius. K. Dambrauskas baigė namo, svirnų ir tvarto inventorizavimą. Žilėno 
sodyboje visi darbai baigti.

Einame lininės planą ruošti. Lyja, griaudžia. Tenka palaukti. Planas paruoš-
tas. Pietūs. Pienas, sūris, agurkai. 

V. Žilėno sodybos 
svirnas su stulpeliais. 
Juozo Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo
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Lininė panaši į Drobiškio kaimo J. Gurkšnio linin , tik su dviem pečiais. 
Manome, kad be pjūvio ir vaizdų iš šono ir galo lininės nemačiusiems planas 
maža ką tepasako. 

V. Jurkūnui pasiūlius gaminame pagal 1 100 mast. pjūvį ir vaizdus. 
J. Timukas anksčiau pagamino lininės vidaus ir išorės nuotraukas. 
Panašios lininės yra Malaišių k. ir Patkūniškio išparceliuotame dvare.
Šiandien nepastovus oras  lyja, griaudžia, pragiedruliai, šilta. 
Pavakarį tvarkome visą surinktą medžiagą. Ryt rytą eisime daiktus pasiėm  

į Antalamiest . Teks sustoti Plaučiškėse ir Drobiškyje, kur numatome padirbėti. 
Antalamiestėje teks pagaminti namo, tvarto ir svirno planus ir pjūvius. Tik 

kelis kaimyninius kaimus aplank  suvokiame, kokie Antalamiestės kaimo pastatai 
yra būdingi tam kaimui. 

Gaila, kad tik ilgesnį laiką tokioje vietoje padirbėj s imi statybos savumus 
suvokti. Tik po kurio laiko sugebi ne aklai, bet sąmoningai dirbti. Tam tikslui 
reikalingi pratimai, asociacijos pas mus po mėnesio darbo teatsirado.

Kada įsidirbome, turime darbą baigti ir važiuoti Kaunan. Gaila.
Pamažu aiškėja juodraštiniu metodu duomenų planui ir pjūviams rinkimas. 

Tuo būdu duomenis rinkti galima greit. Iš ekspedicijos grįžus galima tikslų planą 
ir pjūvius net sodybos nematant nubrėžti. Čia yra kai kas naujo. Teks detales 
ištirti ir metodiškai šį dalyką apmąstyti. 

V   šeštadienis

Anksti rytą V. Jurkūnas nušliaužia nuo šieno žemyn. Migla. Susikrauname 
daiktus ir ruošiamės Saldutiškio link. Klausiame šeimininkės, kiek mokėti. Sako  
„Jūs ūliojat po svietą, patys žinot.“ Siūlome 5 lt. Nepatenkinti. Už pieno litrą ir 
agurkus kasdien  Dvi naktis šiene nakvojome. 

Parinkta medžiaga Bikaus sodybos aprašymui Plaučiškėse. Užsukome į 
Drobiškį, į linin . 

Antalamiestėje šiandien kai ką padirbėsime. K. Dambrauskas pasiryž s parinkti 
duomenų statybai užfiksuoti. Laiškų iš V. D. K. Muziejaus nėra. V. Kuprevičius 
žadėjo parašyti. Tikimės ryt laišką gauti. Trūksta centų kelionei. 

V   sekmadienis

Daiktai iš ryto supakuoti, surišti. Rytą dangus apsiniauk s. Lynoja. K. Damb-
rauskas atlieka paskutinius pastatų matavimus Anatalamiestėje ir fotografuoja. 
4 val. popiet išvykstame. Pašte randami laiškai ir pašto perlaida. 

Kaune – 22 val. 30 min.  viešbutį. 

V   pirmadienis

Rytą V. Jurkūnas pastebi blak  (jauną, ne seną blak ). Mūrinis namas, lu-
bos – gipso bareljefas ir... blakės. Sienoje matosi mūsų pirmtakų nukautų blakių 
liekanos – rudos dėmės. 

Atsibudome įprastiniu metu  5 val. 30 min. Lėtai slenkame tuščiomis gat-
vėmis V. D. K. Muziejaus link. 

8 val. prie Muziejaus susitinkame su V. D. K. M. direktoriumi p. P. Galaune. 
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Muziejuje kalbamės su p. A. Rūkštele ir p. V. Kuprevičium.
Imamės darbo. Trūksta įrankių, kurie liko lagamine. Lagaminas geležinkelio 

stoty.
K. Dambrauskas ko ne visą dieną stengiasi rasti kur Kaune apsigyventi. 

Tik vakare pavyksta rasti „prieplauką“ – būstą netoli muziejaus. V. Jurkūnas 
dirbo muziejuje. 

Buto reikalą pavyko gerai sutvarkyti. 
Ryt darbas prasidės normaliai čia, muziejuje. 

Aiškinamasis įvadas
Aprašymo tikslas yra surinktą medžiagą pateikti skaitytojui taip, kad jis, 

skaitydamas tekstą ir žiūrėdamas fotonuotraukas, planus, brėžinius ir piešinius, 
...  galėtų įsivaizduoti sodybos visumą. 

Paveikslų, detalių, fragmentų (nesujungtų į vieną kompleksą) daugybėje 
sunku orientuotis. Vaizdų ir duomenų margumyną reikia taip sutvarkyti, kad jis 
atrodytų kaip menininko iš įvairaus pavidalo ir spalvos gabalėlių sukurta mozaika.

Čia bet kuri smulkmena, detalė nėra atskirai vaizduojama ar aptariama, 
bet be jokios išimties yra siejama su sodybos ar pavienio pastato aprašomuoju 
kompleksu. Kad suvokti kurioje sodybos vietoje yra fotografuotas ar pieštas vaiz-
duojamas objektas. .....

Sodybos aprašymas vyksta tokia tvarka  iš pradžių aprašoma sodyba, kaip 
ji atrodo, paskui einama prie jos artyn, žvelgiama į kiemą, apžvelgiame iš įėjimo 
pusės namą, toliau svirnas ir kiti arčiau esantieji pastatai. ...  Daroma sodybos 
apžvalga, orientuojamasi sodybos visumoje. 

 svetimą sodybą patek s pirmiausia ieškai šeimininkų. Kviečiamas vidun. 
Ta proga pasirenki apžiūrėti pirmą pastatą – gyvenamąjį namą. Seka sienų, langų, 
pastogių, durų vaizdai, paskui vaizdai priemenėje, pirkioje ir t. t. Kai gyvenamasis 
namas, jo kambariai, baldai ir kita apžiūrėti, seka sodybos techniškosios detalės, 
savitumai, pabaigoje – planai, pjūviai ir kiti tikslieji pastato aprašymo duomenys.

Tokios pat tvarkos laikomasi aprašant ir kitus sodybos pastatus. ...
Aprašymo pradžioje ar pabaigoje yra sodybos kūrimo istorija ir t. t.

Metodinės pastabos
Profesoriaus Igno Končiaus instrukcijose sodyboms tirti nėra aptariamas 

vaizduojamosios grafinės medžiagos rinkimas ir duomenų tvarkymas kompleksiniu 
metodu. Neužsimenama apie grafiškų duomenų rinkimo didel  svarbą. ....  Fo-
tonuotraukos, planai, piešiniai sodybą ir jos pastato statybą aprašant turi vyrauti, 
o rašytas žodis turi būti vadovu ir aptarti tokias objekto savybes, kurių negalima 
grafiškai atvaizduoti. ...

Piešinys, fotonuotrauka ir aprašymas čia yra laisvai sujungti į metodinį ir 
vaizdingą kompleksą, įgalinantį sodybos nemačiusį ją įsivaizduoti su jos pastatais, 
sodais, daržais ir aplinka. Tekstas autentiškas.
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Nuotraukos iš 1937 m. etnografinės ekspedicijos

Žmonės

Paprasti, bet neprasti sumanymai 
vaikams

 Visos nuotraukos Juozo Timuko.  
Iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus archyvo.
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Plaučiškių 
kaimo mažieji 
gyventojai. 
19 7 m.
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Juozui Timukui, 
ekspedicijos fotografui, 
nereikėjo įkalbinėti 
žmonių fotografuotis
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ranga vilnai karšti

Aiseto ežeras dosnus 
žuvimi... 
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Ekspedicijos dalyvis 
su vietos gyventojais 
19 7 m. 

iaudais dengti stogus įprastas darbas
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Interjeras

Buitį, kiek leido 
išmonė, puošė 
patys žmonės. 
Galima aptikti 
įmantriausių raštų, 
raižinių
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Namai

Lubų raštai pjaustyti specialia įranga Rankšluostinė

Mūrinis namas – 
retenybė
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Saldutiškio valsčiuje 
daugiausia buvo 
statomi rąstiniai namai



885

T I  K U L T A

Pastogėje įtaisyti aviliai

Rąstiniai namai
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Durys, langai

Durų įvairovė ir raštai
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Durų įvairovė 
ir raštai
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Langų puošyba ir ornamentika
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Skrynios

Skrynios iki šiol aptinkamos kiekvienuose 
namuose. Jose laikė mantą, o jaunosios – kraitį
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rankiai

Audimo staklių dalis siūlams suvyti

Skrynia
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Linų apdirbimo staklės

Linų mintuvės
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taisai sūriams 
paslėgti

Vežimų detalės
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Rankinės girnos

Audimo staklės

Ratelis siūlams 
verpti
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Bičių avilių įvairovė. 
Avilius laikė 
ir medžiuose, 
ir ant žemės

Kelminiai aviliai
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Tvenkinys gyvuliams 
girdyti

ulinys
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Antalamiestės kaimas
Anupro Didžiapetrio sodyba

Parengė Jūratė Baltrukaitienė

A. Didžiapetrio sodyba yra An-
tålamiestės kaimo rytinėje dalyje prie 
kelio į Kirdeikiùs. Vieškelis iš Utenõs 
Kirde¤kių miestelio (tikriau bažnytkai-
mio) link eina Antalamiestės kaimu. 
Šis vieškelis yra kaimo gatvė. Kaimo 
vidury vieškelį statmenai kerta senas 
kelias į Saldutiškio miestelį A. Didžia-
petrio sodyba yra galinė, į šiaur  nuo 
vieškelio, vedančio į Kirdeikius. Prieš 
sodybą, antroje kelio pusėje yra kal-
nelis, ant kurio palypėjus matosi visi 
Didžiapetrio sodybos pastatai. Žr. so-
dybos perspektyvinį orientacijos lapelį. 

Matome vieškelį, einantį horizon-
to link į rytus. Jis veda į Kirdeikius. Nuo 
vieškelio kairėn eina kelias Didžiapetrio 
kaimyno A. Rukšėno sodybos link. Tuo 
pačiu keliu patenkama į Didžiapetrio 
kluoną. 

Visi Anupro Didžiapetrio sodybos pastatai.  
Situacijos planas. Vytauto Jurkūno brėž. 19 7 m.

Anupro Didžiapetrio sodyba. Perspektyvinis 
orientacijos lapelis. K. Dambrausko pieš. 19 7 m.
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...  Prie pat kelio A. Didžiapetrio sodyba buvusi at-
skirta akmenine tvora, kurios likučiai čia matomi. Nuo gatvės 
namo link pakiluma vingiuoja takelis. Namas nuo kelio apie 
17 m. Tarp namo ir kelio yra keletas medžių  prie kelio – 
du aukšti klevai, arčiau namų – obelis, trejetas mažų vyšnių medelių ir alyvų 
krūmai. Už klevų yra buvusios tvoros liekanos. Takas baigiasi sodelyje prie namų.

Anapus gyvenamo namo yra bulvių daržas. Už daržo – rugių laukas. Javų 
laukai t siasi horizonto link. 

Svirnas. K. Dambrausko pieš.

Kluonas su laužtu 
stogu. K. Dambrausko 
pieš.
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Tuoj už namo yra tvartas. Tvar-
tas ir namas stovi pakilumoje, kalnelio 
viršuje. Nuo jų nuokalnėn yra kiemas 
(ačlaimas, kaip čia sakoma). Pakalnėje 
stovi svirnas. Svirno kairėje yra grio-
vys. Žemė čia tiek drėgna, kad net 
visas svirnas pašlijo ir pasviro į kair , 
o stogas kairėn perkrypo.

Gyvenamojo namo abu stogo ga-
lai ir tvarto vienas stogo galas laužti-
niai. Svirno stogas status. Tarp svirno 
ir kaimyno A. Rukšėno gyv. namo yra 
vaisinių ir šiaip medžių, kurie užstoja 
Rukšėno svirną. 

Už svirno, kalnelio link, kaime 
auga dideli beržai, t siasi vaismedžių 
sodas. Kalnelio viršuje auga ketvertas 
įvairaus didumo beržų ir keli krūmai. 
Čia sodas baigiasi. Už beržų kiek nuokalniau yra nedidelis žardas linams džiovinti. 
Už žardo – staigi pakalnė, kurios pakriūtėje yra Didžiapetrio kluonas. Kluono 
vienas stogo šonas vos liečia žem . Kluono stogas laužtas. 

Už kluono daržovių lysvės, toliau – veja atitverta akmenimis. Atitvara ir 
sodybos ribos apaug  medžiais ir krūmais. 

Griovys baigia ajarais užželti. Pavasarį ir rudenį prireikus į kluoną nueiti 
tenka per Rukšėno kiemą.

Sodybos užimamas plotas nėra taisyklingo pavidalo. Pastatai buvo planuo-
jami atsižvelgiant į žemės paviršiaus reljefą. 

Antalamiestės kaime gana dažnai pasitaiko netvarkingai išmėtytų sodybų 
pastatų. Žemės paviršius čia nelygus, kalnuotas. Pasitaiko tokie vaizdai  klėtis vienu 
galu remiasi į žem , o kitas jos galas persisveria į pakaln . Keli vienas ant kito 
padėtų akmenų kertėse atstoja pamatą. Išspirk akmenį ir klėtis nušliauš pakalnėn. 

Pasitaiko prie gatvės namų, pastatytų 5–6 m platumo siaurame sklypelyje. 
Už namų, toliau nuo gatvės, sodybos tas sklypas darosi platus ir jame telpa kiti 
sodybos pastatai.

Sodybos pastatų išdėstymui čia turi įtakos ankštumas ir žemės paviršiaus 
kalnuotumas. 

Gyvenamojo namo išorės aprašymas
Tarp alyvų krūmų ir vyšnių medelių takas šakojasi ir dingsta. Apie krūmus 

žolė ištrypta, matyt, čia dažnai vaikštoma. Pasukame į kair  nuo krūmų svirno 
link. Vejoje matosi pradedantieji dygti nauji krūmai ir medeliai. Nuo gyvenamo 
namo svirno link vejoje išmintas takas. Tas pat takas pro svirną veda į A. Ruk-
šėno gyvenamą namą, kalnelio link turbūt į klojimą (čia sako  kluonas). Pagal 
pat taką yra žemu mediniu rentiniu negilus šulinys.

„Išspirk akmenį ir klėtis nušliauš pakalnėn.“  
J. Timuko nuotr.
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Žvilgtelėkime į šulinį. Rentinys apgriuv s. Vanduo dėl žemės drėgnumo čia 
pat netoli. Šulinyje laikomas bidonuose pienas. Vanduo iš šio šulinio vartojamas 
skalbimui ar kitokiems namų ruošos darbams. Gerti netinka. Šulinys giliau išklotas 
akmenimis, kurių Antalamiestės kaimo žemėje yra apstu. Šulinin pažvelg  ženkime 
svirno link. Svirnas nuo kalnelio anapus kaimo gatvės žiūrint keistai atrodo, ypač 
jo stogas. Svirno stogas, vadinamas dungtis, yra pašlij s ir pasvir s iškasto ravo 

„Pagal pat taką 
yra žemu mediniu 
rentiniu negilus 
šulinys.“ J. Timuko 
nuotr.

Svirno stogas, 
vadinamas dungtis,  
yra pašlij s ir  
pasvir s. 
K. Dambrausko pieš.
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ir šulinio link. Dėl nuolatinio drėgnumo pamatai kairiame svirno gale susmigo 
patižusion žemėn ir visas svirnas pasviro. 

Nuo priesvirnio link ačlaimo (kiemo) vejoje išmintas takas. Namas stovi 
ant kalnelio pakilumos. Namo kairėje matosi tvarto (čia vadinamo gurbo) galas, 
o dešinėje – pagal namą alyvų krūmai ir vyšnių medeliai, klevai ir gatvės link 
pakalnė. Už gatvės (vieškelio į Kirdeikius), kurios nesimato, ežero link vedantis 
takas. Tolumoje – Lamėsto ežeras, už kurio – miškas. 

Namas būdingas šioms apylinkėms. Namo kairė pusė, turbūt, yra pirkaitė 
su dūmine krosnimi, o dešinioji – pirkia. Viduje – durys į priemen . Kairioji 
namo dalis – pirkaitė, sur sta iš apvalių sienojų. Susparos (sąsparos) yra gulsti-
nio tipo, kirviu kirstos. Gulstines sąsparas galima iš tolo pastebėti. Sienojų galai 
yra lyg šešiakampių pavidalu aptašyti. Svirno sienojų sąsparos stačios, pjūklu 
(piela) pjautos.

Priemenės sienojai suleisti į du stačius „šulalius“. Vienas „šulalis“ prieme-
nės durų kairėje pusėje matomas, kitas, dešinysis, taip pat sąsparos apipėrytos 
stačiomis lentomis, nesimato. 

Namo pamatai pirkaitės pusėje 
(kairėje) yra aukštesni už pirkios pa-
matus. Pirkios apatinis vainikas kai kur 
net žem  siekia. Namo stogas šiaudinis, 
lygus, neseniai dengtas, nes nelabai 
apsamanoj s. Per stogą iš pirkios pe-
čiaus (krosnies) išvestas plytų kaminas. 
 kamino kiaurym  įmūrytas molinis 
vamzdis. Antalamiestėje tokių kaminų 
yra gana daug.

Pirkių ir pirkaičių sienos yra 
aukštos. Reikia manyti, kad pirkios 
viduje lubos yra aukštos. 

Einame prie namo priemenės 
durų. Prieš pirkios langus yra tarp 

Priemenės sienojai 
suleisti į du stačius 
„šulalius“. Vienas 
„šulalis“ priemenės 
durų kairėje pusėje  
matomas, kitas, 
dešinysis, taip pat 
sąsparos apipėrytos 
stačiomis lentomis, 
nesimato. 
K. Dambrausko pieš.

Gulstines sąsparas galima iš tolo pastebėti. 
Sienojų galai yra lyg šešiakampių pavidalu 
aptašyti. Svirno sienojų sąsparos stačios, pjūklu 
(piela) pjautos. K. Dambrausko pieš.
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alyvų krūmų mažas žolynų darželis. Jame žydi dažnai ap-
tinkamos gėlės  nasturtos, levažandžiai, gvazdikai. Daržely-
je – suolelis.

Abipusiai durų – pirkaitės ir pirkios sienojų „sąspa-
ros“. Pirkaitės ir pirkios sienojų ir priemenės galai suleisti į 
stačiuosius šulus. Virš durų priemenės abi sienas jungia „bolkai“ (minkštas „l“). 
(Girdėta, kad tokie jungiamieji „bolkai“ vadinami sijomis  K. Dambrausko pastaba.) 
Priemenės sienos nuo pamatų iki pastogės apie 2,7 m aukščio.

Priemenės durų aukštis – 1,6 m, platumas – 95 cm. Durys keturių lentų 
su vienu skersiniu į lentas įleistu „parvaru“. Duryse – „klemka“. Durys užrakin-
tos pakabinama spyna. Šeimininkai, turbūt, išėjo į laukus. Dabar čia rugiapjūtė 
prasideda.

Ta proga apeisime namą aplink ir detaliai apžiūrėsime, kaip atrodo namo 
išorė.

Durų kairėje matosi išsikišusios pirkaitės kirviu kirstos „sąsparos“. Sienojų 
galai atrodo lyg šešiakampio pavidalo. Būdinga kirviu kirstų gulsčių „sąsparų“ 
žymė. Priemenės durų slenkstis yra pamatinis sienojus. Šiuo atveju šis apatinio 
vainiko sienojus yra sudurtinis.  apatinį sienojų taip pat remiasi stačiųjų šulų galai.

Gyv. namo sienojų drūtumas – 21–23 cm. ra gana daug ir 25 cm drūtumo 
sienojų, ypač pirkaitės sienoje. Sienojai pušiniai.

Stogas rymo ant 8 porų kraklų. Kraklai apie 14 cm drūtumo. Kai kurie 
kraklai tašyti. Kraklai per sienų briaunas prasikiša apie 95 cm.

Grabėstai prie kraklų prikalti mediniais vageliais. Grabėstai – 6–7 cm drū-
tumo apvalios kartys. Kraklai ir grabėstai virš priemenės sienojų yra aprūk  nuo 
dūminio pečiaus dūmų.

Taip atrodo pirkios 
langai, pirkaitės 
langas, pastogė. 
K. Dambrausko pieš.
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Pamatai – lauko akmenys, granito 
gabalai, kurių Antalamiestėje netrūksta. 
Akmenys buvo laisvai be jokio cemen-
to sukrauti. Lietus ir oro atmainos iš 
tarpakmenių išplovė žem  ir, galimas 
daiktas, kalkių likučius. Po pirkios sie-
nojais tokių likučių kai kur pastebima. Pamatų aukštis pagal priemenės duris 
apie 45 cm.  kair  nuo durų yra nuožulnumas, todėl pirkaitės pamatai aukštesni.

Už pirkaitės „sąsparų“ gana aukštai nuo žemės pakil s pirkaitės langas. 
Šis langas yra vėliau padidintas, nes jo išvaizda tokia pati kaip pirkios langų. 
To lango vietoje čia būta mažo dūminės pirkios langelio. Pirkaitės galinė siena 
neturi jokio lango.

Anapus pirkaitės yra bulvių daržas. Daržo link žemės paviršius įkalniui 
kyla, todėl pamatai čia žemesni.

Pirkaitės galinėje sienoje yra 13 sienojų. Galinės sienos aukštis 2,6 m. Virš 
jos eina apvalių rąstų 1 m aukščio skliautas. Viršutinio pirkaitės vainiko sienojus 
toli prasikiša per „sąsparas“. Ant sienojaus rymo skliautų puskraklis, dėl tvirtumo 
mediniu klynu užkaltas. 

Pirkaitės langelis mažas  25 ×  35 cm. Kitas langas labiau į dešin  kiek di-
desnis – 28 ×  45 cm. Langai kirsti kirviu sienojuose. Langų rėmai labai paprasti. 

Sąsparos gulsčio kirviu kirsto tipo. Plyšiai samanomis užkaišyti.
Priemenės sienoje į daržą yra priemenės „duralas“ (durelės) 95 cm pl. ir 

1,4 m aukščio. 

Priemenės sienojai. Prieš duris guli didelis 
akmuo, apdėliotas mažesniais akmenimis. Tai – 
pakopa į priemen  įžengti. eiti ne visai patogu – 
galima nugriūti, kas kartais ir įvyksta. 
K. Dambrausko pieš.
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Einame namo pasieniu gatvės link. Žiūrime į namo galą iš gatvės pusės. 
Namo visas galas į gatv  ir šonas į ačlaimą (kiemą) iki priemenės sąsparų yra 
apipėryti (apkalti) stačiomis lentomis. Skliautą nuo sienos skiria gulsčia lenta su 
apvaliomis pusračiu į viršų riestomis išpjovomis. 1 metro aukščio skliautai yra 
apkalti gulsčiomis lentomis. Viršutinių sienojų du rąsteliai kyšo už lentomis ap-
kaltų sąsparų. Pirkios sieną nuo pamato ir skliauto skiria žemyn palenktos lentos.

Virš lango dešinėje prie sienos prikaltos šakelės su permesta kartele kam 
padžiauti. Namo galas atkreiptas į pietus. 

Pirkios būdingas langas (65 ×  53). Antlangė papuošta riestiniu ornamentu, 
kuris šioje apylinkėje yra plačiai vartojamas langams puošti. Tokių langų pirkioje 
yra 3. Ketvirtasis mažesnis už 65 ×  53 užpečio langas daržo pusėje yra be orna-
mentinio pagražinimo ir užkaltas. Pirkaitės langas į ačlaimą yra tokio pat dydžio, 
bet be ornamentinio papuošimo.

Pirkia kadaise buvo dūminė. Pirkios langai yra vėliau padidinti.

Namo priemenėje
Iš laukų grįž  šeimininkai kviečia vidun. Per aukštą priemenės slenkstį 

žengiame priemenėn. Priemenės asla molinė, palyginti lygi. ...  
Virš priemenės sienos yra išvestas plytų kaminas. Kaminas nestovi virš 

pečiaus pirkioje, bet iškeltas į priemen . Kaminą laiko dvejetas „balkių“, kurių 
galai remiasi į pirkios ir pirkaitės sienas. Ant tų balkių skersai yra padėtos sto-
ros lentos, o ant jų stovi kaminas. Dūmai iš pirkios pečiaus į kaminą patenka 
per molinį lenktą taką „kalienką“ (rus.). Panašiai įrengtas A. Rukšėno pečius ir 
kaminas. Tokių kaminų teko Antalamiestės apylinkėje daugiau pastebėti. Kaminai 
taip įrengiami tam, kad duonai kepti pečių kūrenant kibirkštys per tiesų kaminą 
ant stogo nepatektų. Užlinkime virš lubų kibirkštys užsilaikančios. Juozo Pilipa-
vičiaus name, kurio pirkios pečius panašiai kaip ir Didžiapetrio įrengtas, dūmai 
iš pečiaus eina tiesiai į kaminą. Kaminas stovi ant pirkios pečiaus.

Priemenėje prie durų stovi „kanikas“ indų ir maisto podėliui. Kaniko ilg. 195, 
plat. 60 ir aukšt. 83 cm. Kaniko dugnas nuo žemės – 25 cm.

Už kaniko galo – priemenės „duralas“. Jos „užbraukiamos“ „brauktuve“ 
(kitur – velkė, žem. – skląstis) ir užsukamos „lapele“. Prie sienos stovi piesta (ki-
tur – grūstė) 80 cm aukščio ir 50 cm pločio. Piestos plotis 20 cm, gilumas 34 cm. 

Prie sienos išardytos audimo staklės, kabo pirkaitės sienoje pakinktai, stovi 
keletas smulkesnių namų apyvokos daiktų. 

Pirkioje
Žengiame pirkion. Pirkios asla 20 cm žemesnė už priemenės aslą. Asla 

molinė. Pirkios durų dešinėje stovi lova, prieš stalas su dviem suolais. Anksčiau 
suolai buvo su medinėmis trinkomis.  kair  nuo stalo stovi spinta. Nuo spintos 
ant pečiaus permesta kartis, ant kurios kabo užuolaida.

Pečius užima pirkios žymią dalį. Jame yra viryklė su geležiniais „rinkiais“ 
ir duonkepis. 

Pirkios lovos, stalai, suolai kaip ir visur šioje apylinkėje yra paprasti, be 
raižinių ir puošmenų, dažnai net nedažyti.
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Pirkios stalas švarus. Valgant jis padengiamas (dažnai tik vienas stalo galas) 
marška. 

Pirkia aukšta – 2,6 m. Lubos pjautų lentų. Ant lubų molio ir spalių sluoksnis. 
Dėl pirkioje buvusio dūminio pečiaus pirkios lubos ir sienos juodai aprūkusios. 
Lubos išbalintos, o sienos apklijuotos baltais popieriais. Pirkios sienojai buvo ap-
valūs, paskui jie buvo žmogaus ūgio, aptašyti. 

 priemen  iš ačlaimo įėjus kairėje sienoje pastebime dvejas duris. Artimesnės 
durys veda į kamarait . Asla čia virš 20 cm aukštesnė už priemenės aslą. Kamaraitės 
pamatai aukšti, todėl teko kamaraitėn daug žemių pripilti, kad žiemą nebūtų 
šalta. Kamaraitės sienos užlipintos popieriais. Kamaraitėje yra lova, stalelis ir dvi 
skrynios. Skryniose namie austi rankšluosčiai, antklodės ir kiti audiniai. Pirkaitėje 
randame girnas, keletą namų apyvokos daiktų. Pirkaitės galas atitvertas. Tai – 
aruodas bulvėms pilti. Pirkaitėje buv s dūminis pečius sugriuvo. 

A. Didžiapetrio gyvenamasis namas yra 70 m. senumo.

Tvartas
Tuoj už gyvenamo namo pirkaitės galo yra tvartas. Viduje – dienynas be 

vartų, o abipus jo – tvartai. Tvartas, arba čia vadinamas gurbas, yra perstatytas 
iš vartotų sienojų. Dešiniojo tvarto arkliams sienoje žemyn lyg buvusių aruodų 
žymės. Tvarto langai gana dideli – 38 ×  46. Lyg dūminės pirkios čia būta.

Kiaulėms atitvara vėliau įdėta.  tvartus durys yra iš oro pusės. Jei tvartai 
būtų buv  perstatyti iš gyv. namų, durys būtų buvusios iš dienyno, be to, sienose 
nebūtų aruodų užtvarų žymių. Galima teigti, kad tvartai perdirbti iš svirnų. To-
kių sudurtinių svirnų šioje apylinkėje dažnai pasitaiko. Kada tvartai buvo statyti, 
savininkai nebeprisimena. Prieš juos jau tvartų būta.

Dešinioji tvartų dalis, matyt, yra senesnė už kairiąją, nes čia yra „ažys“. 
Virš sukryžiuotų kraklų galų padėtas viršutinis grabėstas. 

Grabėstai – kartys, jų yra 8 vienoje stogo pusėje. 
Svirnas statytas neseniai, tai matosi iš svirno sienojų sąsparų. Svirno sienojai 

yra apvalūs, tik skliautų rąsteliai tašyti.
Sienojų sąsparos stačios, pjūklu pjautos. Sienojai netoli sąsparų įpjauti ir 

plokščiai patašyti. 

Pečius užima pirkios 
žymią dalį. Jame  
yra viryklė su  
geležiniais „rinkiais“  
ir duonkepis. 
K. Dambrausko pieš.
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Statybos smulkesni duomenys
Iki sienojų 13 grabėstų. Grabėstai – 6 cm 

drūtumo kartys. Kraklai 12 cm drūtumo.
Galinė siena iki skliautų 13 sienojų. Sienos aukštis – 2,22 cm. Sienojai svirno 

viduje plokščiai tašyti.
Skersai svirno 2 m aukštumoje yra 2 balkiai. Grindys pjautų lentų.
Aruodai iš pusrąsčių 10 cm drūtumo. 

Kluonas
Kluono šalinėse sienose yra po du šulalius, į kurių išilginius griovelius suleisti 

sienojų galai. Kluono gale matosi jaujo sąsparos. Abipusiai sąsparų – du galiniai 
šulai. Jaujo galinėje sienoje langelis (nuo žemės – 60 cm). Šulai, šulaliai, sąsparos.

Kluone ketvertas šulų 22 cm drūtumo. Priekiniai šulai kartotai tašyti, šulai 
prie jaujo sienos – apvalūs. Galiniuose šuluose yra kaltu iškirstos kertotos skylės, 
kuriose telpa jaujo viršutinių sienojų galai. Jaujo siena iš 14 sienojų. Jaujo sienojų 
suvėrimas gulsčias. 

Vartų varčios 2,1 m aukštumoje šakojasi.  tarpą pusskliaučio rąsteliai. Vartų 
kairėje matosi šalinės „ažutvaralas“ šalinės siena. Šalinės sienos nevienodo aukščio. 

Šalinių „ažutvaralas“ rąsteliai tašyti apie 10 cm storumo.
Stogas 10 kraklų porų. Puskraklių nėra. Kraklų drūtumas 10–12. Kraklai 

apvalūs. Prie karklų mediniais vageliais prikalti grabėstai. Grabėstai – kartys 
vid. 7 cm drūtumo. Šiaudai varpomis į viršų. Priveržti prievijais ir kraklų vytimis.

Virš kluono vartų apie 60 cm atsikiša šoninės galinės (kitur – sijos), ant 
kurių skersai padėta keletas rąstelių, į kuriuos remiasi stogo skliauto kraklas. Tuo 
būdu vartų pusėje kluono pastogė darosi didelė – 1,5 m. 

Ant žemo pamato jaujo viduje yra padėtos „šveles“. Švelių įkarpas „ap-
žaboja“ šulai. „Šulas apžaboja švel .“ Šulų viršuje paliktas pirštas, kuris pereina 

Svirnas. K. Dambrausko pieš.
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per skersinio „beliko“ skylė. Ant „beliko“ „ažys“, kuris 
„apžaboja bolką“. „Ažys“ aptašytas. Iš abiejų šonų – sporiai. 
Ožio viršuje kertota įkarpa, kurioje telpa viršutinės gaili-
nės plokščiai tašyta dalis. Skersinis šulų bolkas abiejuose 
galuose turi apvalias įkarpas, kuriose guli šoninės gailinės. (Ripaičiuose nugirsta, 
kad šoninės gailinės vadinamos sijomis, o viršutinė gailinė – permete.)

Virš viršutinės gailinės kryžiuojasi kraklų galai. Kraklų galuose išgr žtos 
skylės, per kurias perleistas „parvaras“ arba „varas“ – kartis.

Virš kraklų galų padėtas viršutinis grabėstas.
Tokio tipo su jauju kluonų Antalamiestės kaime yra 3. Klimašausko kluonas 

turi jaujo pečių įleistą į žem . Pečiaus viršus nuo žemės iki kelių.
Pasakoja, kad „sanybėje“ tokių kluonų buv  daugiau.
M. Nasevičiaus jaujas kluone jau išardytas. A. Rukšėno jaujo pečius sugriuv s.

Kluono statybos detalės. 
K. Dambrausko pieš.

Kluono stogas laužtinis. Stogo pakraščiai apkalti lentomis. Pastogės didelės, 1,15–1,5 metro.  
J. Timuko nuotr., K. Dambrausko pieš. 
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Kluono vartai pusiauvėriniai. 5 lentos. Iš oro pusės turi tris juostas, 
iš vidaus – dvi. Vartų įtvarai geležiniai. K. Dambrausko pieš.

Jaujo pečius molinis. K. Dambrausko pieš.
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Antalamiestės kaimas
Roberto Ciunėlio sodyba

Parengė Jūratė Baltrukaitienė
Piešiniai ir tekstas Vytauto Jurkūno

Visi Roberto 
iunėlio sodybos 

pastatai. Situacijos 
planas. Vytauto 
Jurkūno brėž.



909

T I  K U L T A

Gyvenamasis namas
Pamatai. Akmeniniai, be jokios rišamosios medžiagos. 

Po namo kampais parinkti plokštesni akmenys, o po sienomis 
paprasti didoki lauko akmenys. 

Sienos. Apvalių netašytų pušinių rąstų, kuriuos vadina sienojais. Kampų 
sunėrimuose, kuriuos vadina sąsparomis, rąstai aptašyti, dėl to jie yra lyg šešia-
kampės formos. 

Stogas. Šiaudinis, į visas keturias puses nuolaidus. Iš vidaus pusės kraklos 
turi ramsčius. Juos vadina ažiais.

Gonkos. Prie šio pastato jų visai nebuvo. Prie pagrindinių durų yra padėti 
keli netašyti plokšti granito akmenys, kurie sudaro įėjimą į priemen .

Durys uždaromos lapela ir užbraukiamos brauktuvu. „Neužmiršk duris už-
braukt“, – sako.

Langai, langinyčios. Langai be langinyčių. Jų dydis pasiliko tas pats, koks 
buvo ir anksčiau, tik stiklų rėmai perdirbti. Anksčiau buvo su keturiais stiklais, 
o dabar su šešiais. Langai neatidaromi. 

Roberto iunėlio 
sodybos pastatai
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Vidaus sienos, kaip ir išorės, buvo apvalių rąstų. Prieš metines šventes jos 
buvo plaunamos. Dabar sienos tinkuotos ir iškalkintos kalkėmis.

Grindys, slenksčiai, rūsys. Grindys molinės su stambaus žvyro priemaiša. 
Vietomis iš jų kyšo stamboki akmenys. Slenksčiai buvo apvalūs, nes juos sudarė 
apvalūs sienojai. Per ilgą laiką jiems susinešiojus buvo apkalti ir tokiu būdu 
pasidarė keturkampiai.

Lubos. Neobliuotų lentų sukrautų kraštais kita ant kitos. Jos laikosi ant 
apvalių balkių, kurie savo vidurinėmis dalimis liečiasi į kampuotą balkį, kuris 
buvo naudojamas gyvulių odoms lupti. 

Krosnys, kaminai, garinčios. Krosnis perstatyta buvo su tam tikromis len-
tynomis, ji turėjo tam tikras šepeles. Dabar jos nugriautos. 

Suolai, kėdės, lovos. Suolas vienas 160 cm ilgio raudonai dažytas su kojo-
mis. Dvi kėdės lenkto apvalaus medžio atramomis. Lovos dvi, poliruotos, kaip 
pas nusigyvenusius miestelėnus. 

Stalai, spintos, komodos, indauja. Stalas dažytas keturkampis tekintomis 
kojomis. Spinta viena, tamsiai vyšniniai nudažyta be jokių pagražinimų. „Šepela“ 
indams sudėti, savo forma primenanti komodą. 

Lentynos, lentinyčios, rankšluostinyčios. 
Paveikslai  šventųjų paveikslai, šventintas vanduo. Jėzaus Širdies, šv. Juozapo, 

Nukryžiuotojo ir prisikėlimo paveikslai. Visi yra įrėminti be jokių papuošimų. Jie 
laikomi dėl to ant sienų, kad juos laikė ir gerbė tėvai.

Kas laikoma ant aukšto, kamine. Ant aukšto tam tikri pinti rakandai, į 
kuriuos pilami grūdai, taip pat kabinama mėsa ir retai vartojami daiktai.

Kas kuriame kambaryje laikoma – žr. brėž. Gyvenamojo namo vidaus schema. 
Kiemas uždaras. Aplink namą daržai užsodinti bulvėmis.
Sulig pasakojimų, šį trobesį turėjo statyti Antalamiesčio dvaro ponai. 
Kada statė šį namą, nežinoma. 1900 metais nuomojo žydas Mileris iš Anta-

lamiesčio dvaro. Po to Roberto Ciunėlio tėvas išpirko iš minėto dvaro savininko 

Durys, užraktai. Visos šio pastato durys yra perdirbtos. Pagrindinės durys į priemen   
buvusios labai mažos – 75 × 150 cm, dabar jos yra 100 × 170 cm
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ir vėl išnuomojo. 1922 metais iš Petrapilio grįžo Robertas Ciunėlis ir apsigyveno 
šiame name. Jis pats uteniškis, jo žmona lenkė, dėl to jų visi baldai, kaip nusi-
gyvenusio miesčionio, neįdomūs. 

Tvartai yra po vienu stogu su gyvenamuoju namu, dėl to jų pamatai, sienos, 
stogas, durys ir lubos yra kaip ir gyvenamojo namo. 

Kiti trobesiai
Daržinė. Klojimas iš apvalių sie-

nojų. Pamatai akmeniniai, parlind  į 
žem . Stogas šiaudinis. Durys vienti-
sinės, t. y. paprastos lentos prikaltos 
prie skersinių.

Medinės ašys, kad greit nesudil-
tų, seniau buvo prikalinėjamos špyžinio 
puodo šukiu. Dabar jų apatinėj dalyje 
prikalamos geležinės juostos, vadina-
mos padnaskais. 

Pirmgalis. Pirmgaliu vadinama 
visa toji vežimo dalis, kuri yra ant 
priešakinių ratų. Taip pat pirmaga-
liu vadinama virvė arba retežius, ku-
ris naudojamas vežant šieną karčiais 
pririšti. Toji virvė yra priešakiniame 
vežimo gale. Ji yra daug trumpesnė 
negu užpakalinė virvė, kuri čia neturi 
pavadinimo. 

Šlajas arba rogesčias vadinta ra-
gutėmis. Jų yra du tipai  lenktinėmis 

Gyvenamojo 
namo vidaus 
schema

Žardai linų galvutėms džiovinti. Nuo nurautų 
linų tuojau pat šukuoja galvutes su tam tikru 
šepečiu

Po to linai merkiami į kūdras, o jų galvutės 
ant žardų
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gaktomis ir kastinėmis gaktomis. Sako, kad kastinėmis gaktomis ragutės yra ge-
resnės, nes lenktinės ilgainiui išsilenkia.

Stipinai, kūlėnai, gaktos, rungai. Stipinai ir gaktos gerai matosi pieš. Nr. 23.
Apilankų yra dvi rūšys  kaltiniai ir vyšnelių. Kaltiniai tankiausiai daromi 

iš storokos beržo lentos su iškaltomis skylėmis stipinų galams išlįsti. Vyšnelių 
apilankai vadinasi dėl to, kad tam reikalui tankiausiai vartojamos jaunos vyšnelės. 
Tos vietos, kurios turi aplenkti stipinų galus, yra tam tikrai (loveliu) išskaptuoja-
mos, suvilgomos vandeniu ir pašutinus kiek krosnyje lenkiama ant stipinų galų. 
Tam pačiam reikalui gali būti naudojami jauni ąžuolėliai, ievos bei slyvų šakos. 

Ukmergės apskrityje, Musninkų valsčiuje, Vindeikių kaime, tas apilankas 
vadina vinkšnomis. Ten auga tam tikras medis, vadinamas vinkšna, bet apilankos 
tikriausiai daromos iš ievos medžio ir vis tiek yra vadinamos vinkšnomis. 

Velkės, akėtvilkos, karukai. Čia vadina ragutėlam arba kariniais. Kariukai 
naudojami žiemą ilgiems medžiams vežti. Ant jų uždedama tam tikra kaladė 
(žr. pieš. Nr. 23). 

Vežimai. Kasdieniniams darbams vartojamas 
vežimas yra medinėmis ašimis

Ratai. Ratas susideda iš stebulės, stipinų, 
ratlankio ir šinos

Pasturgalis yra toji 
vežimo dalis, kuri 
yra ant užpakalinių 
ratų
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Ūkio padargai

Žemės dirbimas
Sakoma  „Paoriau dirvoną.“ 
Reikia sėti ant vienos planetos, t. y. negalima sėti tada, kada yra matomas 

mėnulis ir saulė. Taip pasėti javai geriau auga.
Linus, miežius ir grikius geriau sėti jaunam mėnuliui esant. Tada būna 

pilnesnis grūdas.

lajas arba rogesčias 
vadinta ragutėmis. 
Jų yra du tipai  
lenktinėmis gaktomis  
ir kastinėmis gaktomis

Akėčios  pravalakas. 
Seniau vartojo pintas  
iš medžio akėčias –  
dabar vartoja savo 
darbo, mediniais ir 
geležiniais kuolais
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Grįžus artojui iš laukų, pirmąkart arus pavasarį, jis apipilamas vandeniu. 
Tas daroma tam, kad arklys stipresnis ir riebesnis būtų. 

Negalima mėšlą vežti pučiant šiaurės vėjui, nes tada mėšlas pasilieka gaba-
luose, kaip kad buvo išvežtas. Geriausiai mėšlą vežti vasariui vėjui pučiant, tada 
jis gražiai iškratytas išsileidžia po dirvą. 

Akėčios  pravalakas. Seniau vartojo pintas iš medžio akėčias – dabar vartoja 
savo darbo, mediniais ir geležiniais kuolais.

Dalgis (dalgė) (šienui, javams, rugiams...), pūstyklė, trutas. Čia vadinama 
ne dalgis, o dalgė. Jų yra dviejų rūšių  su kryželiu ir be. 

Grėblys. Tas pats grėblys vartojamas šienui ir vasarienoms. Jis susideda iš 
šiekštos su dantimis ir grėbliakočio. 

Seniau kuldavo su kultuvais (spragilais). Javus džiovindavo jaujose, dėl to, 
kad džiovinti geriau kuldavosi. Dabar tik su kultuvais kulia tie ūkininkai, kurių 
klojimai yra labai maži ir nėra kur pastatyti kuliamosios mašinos. Taip pat su 
kultuvais prasikulia duonai, kada dar rugiai nebūna suvežti į klojimus. 

Žemei arti vietoj  
seniau vartoto  
medinio arklo  
dabar vartojamas 
geležinis plūgas

Dalgis (dalgė)
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Grėblys (Nr. 17) 

Spragilas (Nr. 1 )

Brauktuvė (Nr. 18), 
priebrauka (Nr. 19), 
šepečiai linams 
šukuoti (Nr. 20)
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Spragilas (kotas, galva, lenketas, grįžtis) (ant ungurio uodegos). Čia va-
dinamas kultuvu. Jis susideda iš buožės, kuri padaroma iš vyšnios, uosio arba 
ąžuolo medžio. Jungas yra padarytas iš sirmedžio odos. Jis sujungia buož  su 
kultuvo kotu. 

Grėbliai, šakės (dvinagės, penknagės). Grėbliai yra skeltais kotais. Jų dalys, 
kuriuose yra dantys, vadinamos šiekštomis. 

Vietoj žarsteklio naudojamas grėblys. 
Saikai (pūras, sėtuvė, kaustė, rakanda...). Javai saikuojami kraitelėm, kurios 

yra pūro arba puspūrio talpumo. 
Seniau mindavo mintuvais namie. Dabar keli ūkininkai susidėj  veža linus 

į džiovyklas. Namuose su mintuvais minamos tik kanapės. 
Išmintus ir nubrauktus linus šukuoja su mediniais šepečiais, vėliau su ge-

ležiniais ir paskiausiai su šeriniais. 
Brauktuvė. Tam tikra lentelė su koteliu. Daroma iš klevo arba iš beržo. 

Brukimui vartojama dar priebrauka. 
Nurautus linus šukuoja per tam tikrus geležiniais dantimis šepečius. Išdžio-

vintas galvutes kulia su kultuvais.
rankiai sėmenims kulti. Paprastas kultuvas arba kuliamoji mašina, tik tada 

jos barabonas apsukamas su šiaudais. Neapsukus šiaudais, pro barabono tarpus 
galvutės pralenda visai laisvai. 

Valgiai
Kasdieniai. Daugiausiai vartojama rytais iš įvairių miltų blynai su taukais 

arba su pienu. Taip pat tankiai vartojamas prėskinis, t. y. skaldytos bulvės išvirtos 
vandenyje ir užbaltintos pienu.

Šventadieniu. Valgiai panašūs į kasdieninius valgius, tik su didesniu nuo-
šimčiu taukų arba pienišku pagardinimu negu paprastai. Šventadieniais tankiau 
vartoja bulvių koš  pietums. Tam reikalui sutarkuojamos žalios bulvės, iškošiamos, 
pridedama pieno, taukų, druskos ir nuo pat ryto padedama į pečių. Atėjus pietų 
laikui ji ištraukiama ir valgoma. 

Gėrimai
Gira. Ruginius miltus sumaišo su vandeniu taip, kad pasidarytų skysta košė 

ir padeda į pečių, kad susaltų. Po kiek laiko išimama iš pečiaus ir skiedžiama 
su vandeniu. Pridėjus dar kiek džiovintų obuolių arba duonos plutų, paliekama 
vėsioje vietoje rūgti. Tam mišiniui įrūgus sulig skonio iškošiama per skudurą ir 
supilama į statinaites arba butelius. Tokią girą galima tuojau pat vartoti. 

Gyvenamasis namas
Bedirbant inventorizavimo darbus Roberto Ciunėlio sodyboje, sužinojau, kad 

dabartinis jo gyvenamasis namas yra pirktas jo tėvo, o kas statė – jis nežino.
Maždaug prieš dešimtį metų mir s, to paties kaimo gyventojas Nikodemas 

Kairys pasakodav s, kad einant pro šalį reikia kepur  nusiimti, nes jam dar būnant 
mažam, tas pastatas jau buv s labai senas. Tai buvusi karčema, kurią iš Saldutiš-
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kio pono nuomoj s žydas. Jis buv s ir malūno nuomininku. Karčemai priklausė 
pusė valako žemės. Žydui labai sekėsi ūkininkauti. Viskas labai derėdav , nes 
trąšų (mėšlo) būdav  kiek tik nori, mat prie malūno ir prie karčemos nuolatos 
stovėdavo eilės arklių bei vežimų, taip atsirasdavusios trąšos. Žydas iš pusvalakio 
prikuldav s 80 pūrų rugių, o dabartinis tos žemės savininkas neprikulia nė 40.

Namo langelis 1,1 cm ×  0,53 cm. Tai sulig Nikodemo Kairio pasakojimu, 
pro jį buvo paduodama degtinė.

Nikodemas Kairys mirė būdamas virš šimto metų.
Norėjau šias žinias patikrinti, bet seniausias šio kaimo žmogus 84 metų 

senukas Lauras Klimašauskas atsimena, kad ten gyveno nuomininkas žydas (pa-
vardės jo nežino), bet, kad būtų buvusi karčema, jis nežino.

1937 m. liepos 3 d. 
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Antalamiestės kaimas
Juozo Pilipavičiaus sodyba

Parengė Jūratė Baltrukaitienė

Juozo Pilipavičiaus sodyba yra Antalamiestės kaimo viduryje pagal vieškelį, 
vedantį į Kirdeikius. Pagal pirkios galą yra kitas senasai kelias į Saldutiškį. Sodyba 
nuo vieškelio t siasi pietų link. Perspektyv. sodybos orientacijos lapelis sodybos 
visumą vaizdžiau parodo.

Tarp namo ir kaimo gatvės (vieškelio) yra nedidelis aptvertas daržas, kurio 
pus  ploto užima tabako daigai. Anapus namo yra daržovių, ypač burokų daržas.

Sodybos situacijos 
planas. 
K. Dambrausko pieš.
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 dešin  nuo namų yra tvartas. 
Tvartas įrengtas buvusioje dūminėje pir-
kioje, kurios šiuo metu liko tik sienos. 
Kadangi tvartas kaip toks nėra būdingas, 
tai šiuo atveju tenkinamasi tik viena 
tvarto nuotrauka. Ji vaizduoja tvartą iš 
kiemo žiūrint. Už tvarto yra vaismedžių sodas. Sodas didokas, bet apleistas, žole 
prižėl s. Vaismedžiai padžiuv , samanoti.

Tarp aptvertojo nedidelio daržo ir namo yra kiemas, į kurį galima įeiti iš 
kaimo gatvės (vieškelio). Pilipavičiaus ūkis 16 ha.

Už kluono kairėje – bulvių laukas, dešinėje – rugiai.

Gyvenamasai namas
Kairėje – iš tašytų sienojų pirkios galas, dešinėje – pirkaitė, viduryje – durys 

į priemen . Stogas laužtais galais. Iš pirkios per stogą išvestas kaminas, kuriame 
įmūrytas molinis vamzdis.

Pirkios stogas šiaudinis, apsamanoj s. Pirkaitės stogas kiek aukštesnis už 
pirkios stogą. Stogas virš priemenės kiek užlūžta.

Iš gatvės pagal daržo tvorel  patenkame į kiemą. Prieš duris – alyvų medis.
Namo pamatai žemi. Pirkios pamatai aukštesni, pirkaitės tiek žemi, kad 

apatiniai sienojai žem  liečia. 
Pirkios sienojų vidutinis drūtumas – 18 cm, pirkaitės sienojai drūtesni. 

Pirkios sienoje nuo kraklų iki pamatų apie 16 sienojų, o pirkaitės sienoje – 13, 
pirkaitės gale sienojų yra net 12. Virš sienos yra apie 1 m aukščio pusskliautis. 
Sienos aukštis 2,45 m.

Stogas nuo žemės pirkaitės gale – 1,6 m. Pastogė namo galuose 1 m, o iš 
namo šonų – 80 cm. Statyboje sienojų sudūrimai yra dvejopi.

Pirkios langai nevienodo dydžio ir aukščio nuo žemės. Vienas pirkios langas 
į kaimo gatv  yra visų didžiausias. Kiti trys pirkios langai yra mažesni.

Už daržo – kluonas, prieš kurį yra du 
žardai. Vienas žardas aukštas – kluoną viršija 
1,5–2 metr. Nuo gatvės ir kaimyninės 
sodybos sodas aptvertas baigiančia lūžti tvora. 
K. Dambrausko pieš.
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Pirkios ir dūminės  
pirkaitės planas.  
K. Dambrausko pieš.

Priemenės durys. Kairėje nuo pagrindinių durų yra pirkios siena 
iš tašytų sienojų su pjūklu pjautomis sąsparomis. Stačiosios pirkios 
sąsparos parodytos žemai kairėje. Pirkaitės sienojų sąsparos gulsčios, 
kirviu kirstos. Žemiau parodyta detaliai gulsčios sąsparos tipas.  
Priemenės sienojai su pirkios ir pirkaitės sienojais pažymėti  
raidėmis A  sienojų galuose yra kertotos užkarpos, į kurias įleistas 
kertotas (kieto medžio gabalas) – stora lenta. K. Dambrausko pieš.



921

T I  K U L T A

Dūminės pirkaitės langai mažesni už pirkios langus, aukšt. – 0,5 m, plot. – 
0,45 m.

Priemenėje
Iš kiemo per žemas priemenės duris žengiame į pačią priemen . Durų 

kairėje pagal sieną stovi kalikas. Kanikas nedažytų lentų. Pirkios pasienyje prie 
„duralių“ stovi spinta. Pirkaitės pasienyje prie „duralių“ į daržą yra suolas su 
kibiru vandeniui laikyti. Sienoje įkalti vageliai, kabo pakinktai ir kiti reikmenys.

Priemenėje stovi apie 60 cm platumo ir 1,6 m aukštumo kodis iš vieno 
rąsto, sienų aukštis 2,43 m iki pamatų akmenų. 

Priemenėje matosi stogo konstrukcija. Stogo kraklai rymo ant gailinės ir 
sienų pakraščių. Gailin  palaiko ketvertas „ažių“. Kraklai yra įvairaus pavidalo  
tašyti kertokai ir apvalūs. Grabėstų vienoje stogo pusėje – 15. Grabėstai – apvalios 
kartys. Kraklai ir grabėstai suodini ir pajuod  nuo dūmų.

Gyvenamo namo pirkioje
Per 20 cm aukščio slenkstį žengiame pirkion. Pirkios asla molinė (žemesnė 

už priemenės). Pirkios sienos tašytų sienojų, apklijuotos baltu popieriumi. Lubos 
plačių pjautų lentų. Suklotos sudurtinai, be plyšių. Pirkios aukštis 2,15 m. Lubas 
laiko 2 bolkiai. 

Prieš galinį pirkios langą – suolas ir stalas, kitas suolas – lenta, padėta 
ant dviejų kaladžių, yra pagal šonin  
sieną daržo pusėje.  kair  nuo stalo 
yra lova. Kita lova užpečkyje pagal 
sieną. Lovos, stalas, suolai yra nedažyti 
ir paprasto įtaisymo. 

Apžiūrime pirkios langus iš vi-
daus. Vienas langas į gatv  atidaromas, 
kiti – užkalti. 

Prie durų nuo pat žemės išmū-
rytas kaminas, kuris tiesiai per stogą 
išeina lauk. Kamino kiaurymėje virš 
stogo įmūrytas molinis melioracijos 
vamzdis.

Kairėje nuo durų į priemen  sie-
noje kabo lentyna – kanikas indų ir 
šaukštų podėliui.

Žemiau lentynos stovi trumpas 
suolas su kibiru vandeniui. Kitas trum-
pas suolas stovi prie stalo.

Virš stalo galinėje sienoje – Da-
riaus ir Girėno atvaizdas, šventojo pa-
veikslas ir jaunavedžių fotografija.

Pirkios langas. J. Timuko nuotr. Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo



922

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Pečius turi duonkepį ir virtuv  pietums virti. Pečiuje daug lentynų ir  
angų p dėliui. ra papečkys. Aukšta pečka. K. Dambrausko pieš.

Pirkaitės dūminis pečius. K. Dambrausko pieš.
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Dūminėje pirkaitėje
Iš priemenės per duris paten-

kame į pirkait  su dūminiu pečiu. 
Pirkaitės sienojai apvalūs. Durų „adve-
rijų“ ir langų link sienojai kiek pata-
šyti. Pirkaitėje tamsu, nes du šoniniai 
langai į daržą yra apkalti lentomis, o 
galinis ir į kiemą šoninis langai yra 
visai užkalti. Pirkaitės sienos ir lubos 
juodos, suodinos. Pirkaitės aukštis iki 
lubų lentų – 2,1 m.

Prie pat durų, įėjus į pirkait , 
kairėje – rankinės girnos, o dešinėje – 
molinis dūminis pečius.

Dūminis pirkaitės pečius stovi 
ant medinio rentinio, ant kurio padė-
ta eilė storų lentų. Ant lentų drėbtas 
pečiaus padas, pagrindas. Pečius turi 
„stuburą“, medinį stulpelį su kertotomis įkarpomis viršuje. Ant kartelių padžiau-
nama drapanos.

Durų dešinėje yra rankinės lovinio tipo girnos sumontuotos lovyje, išskob-
tame iš vieno rąsto.

Girnų dešinėje yra iš lentų sukaltas kanikas.
Pirkaitės kampe dviejų vainikų rentinys ant 1 m gilumo duobės. Tai – 

bulvių duobė.
Pirkaitėje yra lova ir skrynia. Lova lentinė, namie sukalta, nedažyta.
Svirno sodyboje nėra. Javai laikomi kódžiuose ir dideliuose kanikuose ar 

pas kaimynus.
Pirties taip pat nėra.
Kluonas (klojimas) už daržo įkalnėn apie 50 m atstumu. Kluono vartai at-

kreipti daržo ir namo link. Tarp kluono ir daržo yra veja, kurioje yra du žardai. 
Žardai iš šakotų žemėje užkastų medžių. Vienas žardas aukštesnis net už kluono 
stogą. Kluono aukštis apie 5 m.

Nuo namo „duralių“ per daržo vidurį yra takas, kuriuo einama į kluoną. 
Kluone paprastai stovi riedmenys ir važmenys.

Veja lygi, tinka šokti. Čia vyksta kaimo vakaruškos, šokiai. Lyjant šokama 
kluono viduje. Kluono asla, „padas“ lygus.

Kluono stogas laužtinis. Kluono statyba būdinga Ukmergės apskričiai. Pili-
pavičiaus kluonas – daugumos Antalamiestės kaimo kluonų bei jaujo pavyzdys.

Kluono pagrindas beveik kvadratinis  pločio 9 m, ilgio 11 m, pamatai – retai 
po sienojais padėti akmenys. Pamatų aukštis visai žemas  10–20 cm.

Kluono vartų link – įkalnė, kluono gale – nuokalnė, todėl pamatų aukštis 
nevienodas. Žemės paviršius nelygus.

Sienojai apvalūs, vidutinio drūtumo 20 cm. Kluono šalinėje 1,3 m aukščio 
yra 6–7 sienojai.

Piesta grūdams grūsti. K. Dambrausko nuotr.
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Žardas aukštesnis net už kluono stogą. Kluono aukštis apie 5 m. 
J. Timuko nuotr. Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės muziejaus 
archyvo

Kluonas. J. Timuko nuotr. Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės 
muziejaus archyvo
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Statieji kluono „šulaliai“ skiria šalinės sienojus į dvi beveik lygias dalis. 
Kluono gale nuo pamato iki pusskliaučio viršaus telpa 16 sienojų.

Stogas šiaudinis, dengtas varpomis aukštyn. Grabėstai prie kraklų pritvirtinti 
(prikalti) mediniais vageliais. Šiaudus prie grabėstų spaudžia karklinėmis vytimis 
priveržti prievijai (kartelės). 

Kraklų galai per šalinių sienų kraštą prasikiša 80 cm. Nuo stogo krašto iki 
žemės – 90 cm.

Pastogė kluono vartų gale 1 m didumo.
Kluono vartai geležiniais įtvarais pritvirtinti prie varčių. Vartų aukštis 2,6 m. 
Kluono viduje yra du šulai. Šulai remiasi į ant kluono pado padėtus rąs-

tus – „šveles“. Virš šulų permestas „bólikas“.
Stogo kraklai yra dėti viršūne į apačią, o kamienu į viršų. Kraklai galuose 

turi medinių vagelių, kablius, kuriais jie užkabinami už gailinės. Kamienas yra 
neskalus, todėl vagelis jame tvirtai laikosi. Kraklų drūtumas pastogėje – 12 cm. 
Grabėstai – apvalios kartys. Jų vienoje stogo pusėje yra 16. 

Vienas „ažys“ su šoniniais „spóriais“, kiti – be spórių.
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Plaučiškių kaimas
Liudviko Bikaus sodyba

Parengė Jūratė Baltrukaitienė

L. Bikaus sodyba prie vieškelio, kuris eina iš Utenõs į Kirdeikiùs. Vieškelis 
kerta išilgai visą kaimą, tai Pla÷čiškių kaimo gatvė. Žemės paviršius kaip ir visoje 
apylinkėje yra kalvotas, nelygus.

„Važiuojant iš Utenos Kirdeikių link, prie Plaučiškių yra senas, akmenimis apdėtas ir medžiais 
apaug s kapinynas. Seni žmonės čia dar tiki burtais. Plaučiškiuose gyvena sena daktarė-
burtininkė Vėžonienė, kuri buria, smilko ir gydo. ....  Žmonės matą pinigus degant, girdi 
vaidenantis. Kluonuose, pirtyse ir miške kartais „striošijasi“ vaiduokliai. .... “

Sodybos situacijos 
planas. 
K. Dambrausko 
brėž.
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Dauguma plaučiškių turi mažiau 
nei 10 ha žemės. Bikaus ūkis yra apie 
30 ha, bet jis gyvena kaip „sanybė-
je“ – valgo iš bendro dubens. Prie 
tvarto užtvaroje yra purvo ir kiaulių 
mėšlo iki pusiau blauzdų. (Neperdedu  
K. Dambrauskas.) Išvietės nėra. Pirtis 
didoka ir neblogai įrengta, bet pilna 
blusų. Jų čia tiek daug, kad ant žemės 
nukritusio balto popieriaus lapo jų visa 
kaimenė susirenka. 

Senoji šeimininkė vaikšto (dėl 
virtuvės ruošos ir kiaulių liuobimo) 
apskretusiomis drapanomis. 

Pirkia, o ypač antras pirkios 
galas patogiai įrengti  aukšti erdvūs 
kambariai, švarios medinės grindys, 
neaprūkusios sienos ir lubos, pečiai su 
kaminais, bet pirkaitė liko tokia pat, 
kokia ji buvo „sanybėje“.

Gyvenamojo namo išorė
Namas „T“ formos pavidalo  

skersinis yra naujai statytas galas su 
gonkomis į gatv . Iš gatvės namas ati-
tvertas štaketų tvora, už kurios namo 
link t siasi darželis. Namo kairysis 
galas apkaltas stačiomis lentomis, o dešinysis – neapkaltas. Pirkios sienojai visi 
pjautų rąstų. Namo viduryje gonkos.  priemen  durys, kurių abipusiai yra 2 siauri 
pailgi langeliai, kad priemenėje būtų kiek šviesiau.

Pirkios langai su plačiais rėmais. Langai puošmenų, iškarpymų neturi. 
Namas ir svirnai stovi ant kalno, daržas ir kluonas pakalnėje, kur yra ajarais 
prižėlusi kūdra.

Pirkaitė atskirta siena. Čia yra sandėlis ir tvartelis. Dabar čia laikomos 
vištos. Gulsčias langelis sienojuose iškirstas į sandėliuką.

Visas pirkaitės galas yra iš apvalių sienojų.
Stogas kiek apsamanoj s, senas, nes stogo gale matosi prievijų prie grabėstų 

pritvirtinimo vietoje plyšiai.
Sandėliukas pirkaitės gale buvo vėliau pristatytas. ...
Pirkios pamatai aukšti, ypač svirnų link, iki 80 cm. Čia yra pakalnė. 
Pirkaitės priemenėje yra namų apyvokos rakandų, tarp jų stambesni – piesta 

(dar vadinama grūstė) ir vieno medžio kodys.
Ant pirkaitės lubų įtaisyta uždaroma pastogė mėsai laikyti. Lipama laiptais 

(kopėčiomis).

L. Bikus (80 m.) judrus žmogus, mėgsta  
pasakoti ir, tiesą sakant, turi ką papasakoti.  
J. Timuko nuotr. Iš Nacionalinio  
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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Pamatai žemi – vienas akmenų sluoksnis.
Pirkaitės sienojų status sunėrimas. Sienojai apvalūs ir nuo dūminio pečiaus 

dūmų pajuod . Pirkaitės aukštis 2,48 m. Lubos maišytų lentų  skeltinės tašytos 
lentos, kai kur pjautos pjūklu.

Pirkaitėje yra aruodai bulvėms ir burokams laikyti, rankinės girnos, kanikas, 
kubilas.

Prie durų kampe stovi dūminis pečius. 
Pečius laikosi ant rąstų, suleistų galais į sienas. Rąstų susikirtimas paremtas 

kalade. Ant rąstų klojamos storos lentos, o ant jų drėbiamas ir iš plytų mūrijamas 
pats pečius. 

Pirkioje
Iš pirkaitės į pirkios priemen  patenkama per akmenin  pakopą, nes pirkios 

pamatai aukšti, aukštas ir slenkstis. Priemenės grindys – lentų.
Čia spinta ir du platūs suolai su kojomis (ne trinkomis paremti). Kubilas. 

Sienoje – pakinktai. Kampe – ližė. Priemenės lubos lentų. Nuo grindų iki lubų – 
2,5 m 10 sienojų.

Beveik ketvirtadalį 
pirkios užima pečius,
K. Dambrausko pieš.
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einame pirkion. Pirkios šoninės 
sienos tinkuotos, aukštos kaip ir dau-
guma aukštaičių pirkių. 

Pečius turi stačiai nuo grindų 
kylantį kaminą. Prie jo tuščiame pečiaus 
tarpe yra spintelė su medinėmis durimis. Nuo pečiaus galo link galinės sienos 
eina lentų pertvara, pasienyje lova.

Grindys medinės, plačių lentų.
Sienoje du langai. Virtuvės rykai suodini ir pajuod . Atrodo ne visai švarūs. 

Moliniai puodai nuglazūruoti, vietinės gamybos.

Lova turi ažūrinius 
gr žtinius ornamentus. 
ioje apylinkėje tai 

gana retai pasitaiko. 
J. Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo

Savo darbo audeklais merginos pildydavo 
pasogines skrynias. J. Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės 
muziejaus archyvo
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Pirkios stalas ir suolai tokio pat 
tipo, kaip ir daugelyje vietų šioje apy-
linkėje, tik stalo kojos yra kiek išriestos. 
Pasieniais du ilgi suolai ir kilojamas 
suolas. Suolai 50–53 cm platumo ir 
60 cm aukštumo.

Kitame pirkios gale už priemenės 
yra didelis švarus kambarys su lentine 
pertvara. Čia yra šildomas pečius, vir-
tuvės nėra. Pakura anapus pertvaros.

Kambaryje stalas, suolas, kėdės, 
audimo staklės.

Sienos, lubos, grindys nepajuo-
dusios, švarios.

Be paprastos rankšluostinės ir tre-
jeto paveikslų, čia daugiau nieko nėra.

Durys pusiau veriamos.
Pamatai – dideli, retai padėti 

akmenys. Dėl žemės paviršiaus nuožul-
numo pamatų aukštis nevienodas – iš 
kiemo pusės daržo link yra šlaitas.

Sienos. Senojo svirno sienos 
iš apvalių sienojų. Sienojų sąsparos 
maišyto tipo  kairiosios senojo svirno 
sąsparos gulsčiai kirstos, o dešiniosios 
sąsparos stačiu nėrimu. Naujesnio svir-
no sienojai yra tašytų rąstų. Vidutinis 
rąstų drūtumas – 20 cm. Senesniojo 
svirno sienos skaičiuojant nuo grindų 
iki užlų yra 14–15 vainikų. Vidiniai 
svirnų skliautai yra ištisiniai.

Stogas šiaudinis. Prievijai pritvirtinti prie grebėstų vytimis. Stogas rymo 
ant 8 kraklų, 17 grabėstų. Dešiniojo svirno pavalai uždengia kraklus. Stogas yra 
nesenos konstrukcijos – kraklų galai turi pirštinį sunėrimą. Tik dešiniajame svirno 
skliaute iš gatvės yra aukštai iškirstas mažas langelis vėdinimui. ...

Tarp svirnų ant atsipalaidavusios stogo vyties sulipdytas kregždės lizdas. 
Jaunikliams krutant ar seniams juos maitinant visas lizdas susvyruoja.

Aruodai yra tik senajame svirne. 
Durys. Senesniojo, kairiojo svirno durys iš trijų lentų su geležiniais užraktais 

ir skląsčiais, naujesniojo durys rakinamos raktu ir užbraukiamos geležine velke.

Staklės ir jų dalys. V. Jurkūno pieš.

Svirnas su pusiau laužtiniu stogu. K. Dambrausko pieš.
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L. Bikaus sodyboje yra du svirnai. Kairioji  
pastato dalis su pusiau laužtiniu stogu yra 
senasis svirnas, statytas prieš 100 metų iš 
apvalių rąstų su gulsčiomis sąsparomis, o  
dešinėje – naujas svirnas. K. Dambrausko 
pieš.

Liudviko Bikaus ūkio padargai. V. Jurkūno 
piešiniai
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Grindys. Senojo svirno grindys iš kirviu tašytų lentų. Prikaltos mediniais 
vageliais (vinimis). Dešiniojo svirno grindys pjautų lentų ir prikaltos vinimis.

Senesniame svirne yra 52 cm platumo ir 1,15 m aukščio kodis ir šiaudinis 
kraitis. Naujesniame svirne yra keletas kubilų, kurių tarpe – čerpnykas girai daryti 
ir alui košti, kalvaratas ir kiti įtaisai siūlams, 2 skrynios, kurių viena raštuota, 
šepa su drapanomis. ra spąstai žiurkėms. Langelio katei į svirną įlįsti nėra. 
Mėsa ir dešra kabo aukštai. Svirne yra lova miegoti. Išoriniame skliaute rąstuose 
iškirstas langelis.

Kluonas stovi nuošaliai kitų pastatų. Prieš kluoną daržinė ir žardai. Statytas 
prieš 70 metų. Kluono duryse yra įrašyti 1879 m. Bikus paaiškino, kad tą įrašą 
dažais yra padar s tuo metu čia dirb s „maliorius“. Dėl kluono perstatymo stogo 
pavidalas pasikeitė  anksčiau stogas buvo laužtiniais galais, dabar gyvenamojo namo 
pusėn atkreiptas stogo galas yra status. L. Bikus norėjo čia pridurti priekluonį, 
kuriame norėjo įrengti arkliais varomą kuliamąją, savo darbo mašiną. Vokiečių 
okupacijos metu kareiviai sudegino suvežtą statybos medžiagą. 

Kluono viduje seniau buvo jaujas su moliniu pečiumi javams džiovinti. 
Abiejuose kluono galiniuose šuluose yra kaltu iškaltos skylės, į kurias buvo 
suleisti paskutiniojo jaujo vainiko rąstų galai. Durys – jaujos viduryje. Dešinėje 
buvo pečius iš molio. Pečiaus aukštis iki suaugusio žmogaus juosmens. Priekuro 
(pakuros) duobė iki kelių. Jaujo pečius, kaip ir įprasta, buv s kertuoto pavidalo 
ir plokščias. Jis buv s pakankamai didelis, galima iškart 3 kapas pėdų sudžiauti.

Kluonas sustatytas iš vidutinio 21 cm drūtumo sienojų. Sąsparos kluone 
nevienodo tipo. Kirviu ir pjūklu darytos „sąsparos“. ...

Kluono pamatai – retai ant žemės padėti akmenys. Tarp pamatinio vainiko 
ir žemės yra tarpas, per kurį lengva laukan iššliaužti. Kluono grindys – plūkto 
molio. ...

Kluono stogas didelis ir plačiai apdengia šalinių sienas. Nuo stogo pakraščio 
iki šalinių sienojų yra apie 80 cm, o iki žemės paviršiaus – vidutiniškai 1,5 m.

Kluono šalinių sienos sur stos iš 8 sienojų ir turi šonuose po du „šulaliu“, 
į kurių išilginius ravelius „įbraukti“ plokščiai aptašytieji apvalūs sienojai. Kluono 
galinė siena yra užsilikusi iš tų laikų, kada kluonas buvo su jauju. 

Kluono stogas rymo ant 8 kraklų porų (neskaitant skliautų kraklų). Kraklai 
viršuje išgr žti ir per juos pervarytas „varas, varelė, tvaras“ – kartis. Kraklai 
sukryžiuoti ir per juos pervarytas „vãras“, o virš kraklų padėtas viršutinis gra-
bėstas. Prie kraklų mediniais vageliais prikalti grabėstai. Stogas turi 30 grabėstų. 

Kluono vartai geležiniais įtvarais pritvirtinti prie varčių. Vartai neseni, su-
kalti vinimis ir su „parvarais“. 

Pamatas iš akmenų su kalkėmis. Vietomis turi 75 cm aukščio. Guli ant 
žemės paviršiaus.

Sienos iš apvalių rąstų. Susparos darytos su pjūklu.
Stogas šiaudinis, dengtas prieš porą metų. Tame tvarte kraklos suvertos dviem 

būdais, t. y. vienos pakabintos vageliais ant viršutinės gailinės, o antros suvertos 
viena per kitą ir taip pat kaba ant tos pačios gailinės. Grabėstai kalti vinimis. 
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Durys iš ištisinių lentų. Sukaltos geležiniais vinimis. 
Zoviesai taip pat geležiniai (pirkti). Didžiosios durys užda-
romos klemkomis, ant kurių galima pakabinti spynas. Kitos 
durys uždaromos lapelam.

Lubos maišytos iš karčių ir lentų. Žiemai ant jų prikraunama šiaudų.
Tvarto planas turi „L“ raidės formą. Prie jo yra užtvara, į kurią išleidžiamos 

kiaulės. Sienojų storis 21–24 cm.
Perstatytas iš seno tvarto prieš 50 metų. Meisterio pavardė užmiršta. 

Daržinė
Sienos pušinės. Apvalių rąstų. Susparos gulsčios. Stogas šiaudinis. Ant 

šelmenio pripilta spalių. Pastogės labai didelės. Kraklų galai remiasi į dvišakius 
šulalius įkastus į žem . Po pastogėmis sudėti vežimai, rogutės, kuliai ir kiti ūkio 
padargai.  pastoges kraunamas ne visai išdžiuv s šienas, kad kiek pragiedrėjus 
jį greitai būtų galima iškratyti aplink daržin . 

Durys ant medinių zoviesų (vyrių).
Daržinė statyta prieš šimtą metų, mat, didelės pastogės nedavė sienojams 

supūti.
Pirtis. Pamatas akmeninis, be jokios rišamosios medžiagos. Sienos pušinės, 

su pjūklu apipjautų rąstų. Susparos taip pat darytos su pjūklu.
Durys ištisinių lentų, uždaromos lapela, zoviesai geležiniai (pirkti).
Stogas šiaudinis. Pravaras, t. y. toji vieta, kur nusirengiama ir paliekami 

drabužiai (čia nesiprausiama). ra suolai atsisėsti bei pasidėti reikmenims. Sienos 
prikalinėtos vinių rūbams kabinti. Lubų nėra. 

Pirtyje krosnis akmeninė su viena šonine siena plytų, per kurią įvestas 
vamzdis iš kubilo vandeniui šildyti. Vamzdžio galas esantis krosnyje yra aklinai 
užtaisytas.

Tvartas. 
V. Jurkūno pieš.
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ra grindys, pasieniais įtaisytos pa-
los pertis. Palubėje yra daug kartelių, ant 
kurių išeinant iš pirties paliekami nešvarūs 
baltiniai, kad gyviai sudžiūtų.

Lubos pjautų lentų. Ant jų pripilta 
žvirio. 

 Pieno dorojimas 
Pamelžtas pienas iškošiamas per 

koštuvį, t. y. drobinį skudurėlį ir supils-
tomas į puodynes. Kada pienas surūgsta, 
nuo jo paviršiaus nugriebiama smetona 
ir mušamas sviestas boikoje. 

Surūg s ir nugriebtas pienas stato-
mas į šiltą pečių. Pastovėj s kiek valandų jis susitraukia, t. y. pavirsta varške. 
Tada varškė supilama į sūrmaišį, užrišama ir padedama į sūrinius slastus. Besle-
giant sūrį iš sūrmaišio sunkiasi išrūgos. Kada jos nustoja sunktis – reiškia, sūris 

Daržinė. Pamato nesimato, nes per vieną  
sienojų, o vietomis ir per du – daržinė  
parlindusi į žem . J. Timuko nuotr.  
Iš Nacionalinio M. K. iurlionio dailės  
muziejaus archyvo

Karvės melžiamos į laidytuves. Jos gali būti  
pirktinės emaliuotos ir medinės, namie  
padarytos. V. Jurkūno pieš.
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paruoštas. Tuomet atsargiai išimamas iš sūrmaišio, pabarstoma druska ir prašom 
valgyti. Arba džiovinti ir jį valgyti žiemą. 

Alaus darymas
Alus daugiausiai daromas vestuvėms, talkoms, laidotuvėms ir rečiau me-

tinėms šventėms. 
Paimama įvairių grūdų po truputį. Didžiausia dalis tenka miežiams dėl 

macnumo ir žirniams dėl putojimo. Toks mišinys pilamas į pečių ir džiovinamas. 
Po to sumalamas ir iškepama duona. Tai padaroma iš didesnės dalies miltų, o 
mažesnioji dalis supilama į puodą – užpilama vandeniu ir padedama į šiltą pečių, 
kad susaltų. Salykla pilama į čepnyką su tam tikru šiaudų koštuvu ir skyle dugne. 
Po to sulaužoma į gabalus iškeptoji duona (nuo jos alus turi gražią spalvą) ir 
taip pat sudedama į čepnyką ir užpilama vandeniu arba sula. Mišinys paliekamas 
vienai parai rūgti. Praslinkus tam laikui, skystimas išleidžiamas pro skyl , kuri yra 
čepnyko dugne, o į kitą indą tirštimai nepraeina pro šiaudų koštuvą ir pasilieka 
čepnyke. Dabar į skystimą dedamos mielės, pilama apynių arbata – nuo to jis 
pradeda smarkiai rūgti, putoti, judėti. Reikia visą laiką sekti ir vos tik pastebima, 
kad pradeda silpnėti jo judėjimas, t. y. rūgimas, tuojau reikia pilti į bačkelas ir 
prašom palaukti tris ar keturias dienas, tada gausime alaus paragauti.

L. Bikaus pasakojimas apie baudžiavą  
ir arimą veršiais
Katin škių ir Ripaičių kaimai buvo „karališki“, o Plaučiškių kaimas „bajoriškas“ – 

tekdavo dvaran eiti. Plaučiškių kaimas kil s nuo vieno gyventojo pravarde „Plautis“. 
Žmonės pamena Sar kalnio dvaro poną amblą, kuriam plaučiškiai ėjo lažą. ambla buv s 
drūtas, pilvotas, mėgdav s arkliu jodinėti. Dažnai apjodav s savo dvaro ribas, kitur net 
juodus takus jo arklys buvo ištryp s. Jodav s nė savo, nė kitų dirvos ar pasėlių nežiū-
rėdamas. Dvarą nusipirk s, todėl žemės ūkio darbų nemokėdamas, dažnai baudžiauninkus 
apibardav s be reikalo.

ambla nusikaltusiam baudžiauninkui liepdav s pasiimti šakes ir į jas įsikibti, o 
pats jį kančiu mušdav s ir vaikydav s po uždarą kluoną. Ponai ir jų vaitai baudžiaunin-
kus nuplak  liepdav  dainuoti „keturin “, kuris nedainuodav s, tą plakdav . Pumputytė 
Karolina Plaučiškiuose dar moka „keturin “ dainuoti. Net moteris krauju nuplakdav s. 
Kartą vieną žmogų mirtinai užplak s ir greit po nuplakimo žmogus mir s. Kas tai 
pranešė pristavui ar asesoriui. Atvažiavo, iškasė lavoną ir rado mėlynas žymes. ambla 
aiškin s, kad tos žymės esančios nuo lentų, kurios buvo užgriuvusios žmogų. amblos 
žmona niekuo nesiskyrė nuo savo vyro  dėl dingusio vištos kiaušinio žmones plakdavo.

ambla mėgdav s, kad jo darbininkai ir baudžiauninkai būtų apiplyš , švariai 
apsirengusių nemėgdav s. Kratydav s žmogaus marškinius ir sakydav s  „To, panie, 
ir marškiniai mano.“ Todėl žmonės nenorėdami susidurti su ponu avėdav  vyžomis ir 
vilkėdav  suplyšusiais drabužiais. „Ant nedėlios žmogui duodav s gorčių rugių.“ Jei kas 
baltesn  duoną iškepdavo, tą bardav s. 

Dėl dailiau pagaminto ar nudažyto lunkelio (važlankis) bardav sis. Labai nepatik-
davo ir smarkiai bardavo tą, kuris batais avėdavo.
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Bičių aviliai prie sodo. J. Timuko nuotr. Iš Nacionalinio  
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo

L. Bikaus ūkis ( 0 ha). J. Timuko nuotr. Iš Nacionalinio  
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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Senatvėje ambla „nupuola nuo kojų“, matyt, dėl širdies ligos nebegalėjo vaikščioti 
ir vėliau jį paralyžiavo. Sirgdami ir pasen  amblai buv  geresni – vaikams duodav  
sūrio, suaugusius šiaip kuo pavaišindav . 

Baudžiavos metu ir po jos panaikinimo amblos dvare ardav  „veršiais“ (jaučiais). 
Bikus pamenąs, kad ambla turėj s šešetą ariamų jaučių. „Veršiai“ būdavo kinkomi 
„kaklais“ ir „ragais“. Silpnesni veršiai kinkomi „kaklais“ – jungas dedamas ant kaklo, 
o stipresnius veršių ragus šikšnomis, vadinamomis „jauktomis“ pririšdavo. Plaučiškių 
veršiai dažniausiai ardav  „kaklais“, o Ripaičiuose, Kirdeikiuose, Linkmenyse – „ragais“. 
Veršiais arti būdav  lengva – iš lėto ir vienodai veršiai traukdav  jungą, bet kai jaučiai 
imdav  „zylioti“, būdav  juos sunku suvaldyti. Pavarg  jaučiai ar nenorėdami gromuliuoti 
suguldav  ir niekaip jų neprikeldav . Patyr  arėjai stebėdav , ar veršiui iš pūslės „per 
capelį“ nelaša. Kai tik „capelis“ imdav s lašėti, veršius stabdydav  ir leisdav  jiems pa-
ilsėti. Saulei leidžiantis ar nusileidus negalima buvo veršiais arti – jie ir žagr , ir arėją 
vilktinai parvilkdav  į kūt . iandien jaučių jungų tik liekanos beliko.

Dvare baudžiauninkai dirbdavo iki „pusryčio“. Tas „pusrytis“ baigdavosi 12 val. 
vidurdienį. Nuo pusryčio pavalg  dirbdavo iki vakaro.

Baudžiavą panaikinus, Laban ro klebonijoj buvo sušaukti baudžiauninkai. Nepa-
žįstamas „načelnikas“ kalbėj s žmonėms, kad dar dvejetą metų teks dirbti ponui, ir tik 
tada jie būsią laisvi. Kitą sykį atvyk s kitas „načelnikas“, pasak s, kad žmonės gali neiti 
dirbti į dvarą. ambla „pajuod s kaip žemė“.

L. Bikus pasakoja, kad anksčiau Plaučiškių kaime ir apylinkėje „striošydavosi“, 
vaidendavosi. Mat s ir pinigus degant. 

ventadieniais girdėdav s kaimyno kluone kuliant. Kartą prisėlin , pravėr  kluono 
vartus ir pamat  kaimyno šeimyną bekuliančią rugius. Rytą nuėj  pas kaimynus klausti, 
kas ten jų kluone kūl s, bet kaimynai atsak , kad jie apie tai nieko nežiną. Nusprend , 
kad kaimyno kluone „striošyjosi“.
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Ripaičių kaimas

Juozo Žilėno sodyba

Parengė Jūratė Baltrukaitienė

Ripãičių kaimas buvo „karališkas“, baudžiavos nebuvo. Kaimas jau įpusėjo 
skirstytis į vienkiemius.

Kaimui būdingų sodybų pasirinkta Juozo Žilėno sodyba. 
Sodyba yra prie vieškelio, einančio į Kirdeikių bažnytkaimį. Per Žilėno 

sodybą eina ir kitas kelias, vedantis į Minìiškiemį. Tai tikroji kaimo gatvė.
Šiame kaime, be Žilėno, yra kitų įdomių ir žymėtinų sodybų, bet dėl laiko 

stokos (ekspedicijos skirtam laikui baigiantis) kitos sodybos nebeaprašomos. 
Žilėno sodyboje, kaip ir daugumos Ripaičių kaimo sodybose, yra daug vais-

medžių ir šiaip įvairių medžių. Ripaičiuose ir daržai užima nemažą žemės dalį. 
Dauguma pirkių ir svirnų rodo, kad čia ūkininkai pasiturinčiai gyvena. Sodybų 
pastatai dideli. ra gražių ir naujų namų su gonkomis. 

Keletas svirnų su stulpeliais. Tokie svirnai dvareliuose pasitaiko. A. Macei-
ka Ripaičiuose turi arklin  mašiną linams minti, pastatytą specialioje lininėje su 
dviem pečiais ir jaujomis linams džiauti („džioventi“).

Žilėnų šeima turi tris vaikus, dvi dukteris ir sūnų Juozą, kuris šiemet eis 
kariuomenėn. Šeima gyvena pasiturinčiai, bet, turbūt, labai taupūs. Svirnuose 
„Dievo gėrybės“ dar iš žiemos yra užsilik , svirnuose ir pirkaitės kamaroje yra 
geležimis kaustytų didelių skrynių su audiniais ir kitokiomis gėrybėmis.

Mums būnant ir  
dėl sodo ir jo  
naudojimo pakalbėjus, 
Žilėnas ėmė vešlią  
žol  pjauti. Sako, 
žolė – ne pievos žolė, 
todėl iš jos šienas  
nekoks. Sode apstu 
visokių piktžolių,  
ypač dilgėlių. Juozo 
Timuko nuotr.  
Iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio  
dailės muziejaus 
archyvo (toliau – 
NMK DMA)
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J. Žilėno sodyba  
suplanuota senoviškai.  
Sodybos pastatai 
išmėtyti po visą 
sodybos plotą. Ne 
visai taisyklingai, 
bet pastatai vienas 
su kitu orientuoti. 
V. Jurkūno pieš.

Žilėnuose yra didelis vaisių sodas su įvairių rūšių obuoliais ir kriaušėmis. 
Sodas neprižiūrimas, šakos apsamanojusios, žemė didele žole nužėlusi. Žemėje 
pūva nukrit  gardūs obuoliai. Jie nerenkami ir niekam nenaudojami. Kiaulės, 
sako, jų neėdančios.

Tarp kaimo gatvės ir namo yra darželis. Kitas darželis, prisodintas jurginų 
ir kitų didelių žolynų, yra už namo gonkų ir t siasi visu namo pasieniu.

Dėl sodyboje matomo lyg ir apsileidimo Žilėnų negalima kaltinti  darbininkų 
maža – pats Žilėnas ne koks vyras, o žemės yra 21,5 ha.
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Seserys namų ruoša ir darbymečio darbais lauke užimtos, bet yra darbščios, 
nes kamaraitės skryniose yra gražių namų darbo audinių. Pirkioje stovi staklės 
su audeklu.

Sodybą inventorizuojant teko ant pirkios lubų palypėti. Ryšuliai, pintinės 
ir kiti reikmenys ten yra gražiai ir tvarkingai sudėlioti. Svirnuose taip pat yra 
tvarka. Tenka manyti, kad žmonės yra darbštūs, bet darbų nespėja nudirbti.

Iš viso matosi, kad Žilėnai dar senybiškai gyvena. Tai žymu jų elgsenoje 
valgant ir darbus dirbant. 

Gyvenamojo namo aprašymas
Pirkia sur sta iš tašytų sienojų, o pirkaitė – iš drūtų apvalių sienojų. Pirkios 

sąsparos yra stataus tipo. Jos pjautos pjūklu. Tos sąsparos iš galo yra apkaltos 
lentomis. Priemen  nuo pirkios ribojanti siena išeina sąsparomis lauk pagal pat 
gonkelį. Pirkios sąsparų galai yra keistokai pailgi, o pirkaitės – šešiakampių 
pavidalo. Tos sąsparos, o ypač tai, kad pirkia yra per vieną sienojų už pirkait  
siauresnė, rodo, kad pirkia buvo priemenės pridurta. Senosios sugriautos pirkios 
vietoje stojosi nauja. 

Pirkios sienojų drūtumas apie 22 cm. Iki lubų pirkioje yra 12 vainikų. Pirkios 
skliautą nuo galinės sienos skiria žemyn lenkta pastogėlė. Pirkios galiniame skliaute 
yra langas su būdingomis visos pirkios langų kūkėmis ir pjaustytais papuošalais. 

Langai yra 80 cm nuo pamatų. Pačių langų aukštis 90 cm. 
Prieš priemen  yra 2 metrų aukščio gonkelis (prieangis). Jame 4 stulpeliai. 

Apkaltas 90 cm aukščio stačiomis lentomis. Viduje abiejuose galuose yra du suolai. 

Namas, kaip daugelis senesnių šioje apylinkėje namų, yra statytas dviem galais   
pirkia ir pirkaitė, kuri dažniausiai yra dūminė. Viduryje jų yra priemenė su durimis  
į abu namo šonus. K. Dambrausko brėž.
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J. Žilėno pirkios ir pirkaitės išilginis pjūvis. K. Dambrausko pieš.

Gonkų viduje yra akmenų ir smėlio. 
Smėlis – švarai palaikyti. Prie įėjimo į 
gonkas padėta plokščių akmenų. Jokių 
papuošimų gonkos neturi.

Nuo gonkų pagal sodo kraštą yra kardinė tvora, skirianti darželį ir jo gėles 
nuo į kūt  varomų galvijų. Tvora greit baigiasi. Ji aplūžusi. Sulūžo matininko 
belaukdama.

Pirkaitės galas su langeliu, skersiniai sienojų 
sudūrimai. K. Dambrausko pieš.
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Du pirkaitės langai išeina į darželį. Vienas tų langų arčiau gonkų iš vidaus 
yra geležimis apkaltas. Tai kamaraitės langai. Jie kadaise buvo maži, dūminės 
pirkios tipo. Galinė pirkaitės siena neturi jokių langų. Kairėje nuo pirkaitės galo 
matosi senasis svirnas. ....

Pirkaitės gale pamatai, kurie čia aukšti, apžėl  piktžolėmis, o pirkaitės 
kampas apaug s iš kiemo pusės vijokliais.

Pirkaitės sienojai apvalūs, gulsčiai kirstos sąsparos ir dėl nuokalnės į sodo 
pus  aukšti pamatai su kalkių cementu. ...

Namo stogas status, iš sodo pusės užlaužtas. Pagal tretįjį kraklą iš pirkios 
per stogą išeina plytų kaminas.

 namo pastog  išlenda 10 kraklų, tašyti ir apvalūs. Grabėstų yra 15 vienoje 
stogo pusėje, grabėstai iš kartelių. 

Pamatai – kalkių cemento skiediniu sujungti akmenys. Pirkios pamatai žemi, 
apie 20 cm, o pirkaitės gale jie siekia 45 cm, mat čia yra sodo link nuokalnė. 

 priemen  veda 0,9  1,68 m durys. Durys nerakinamos, bet užvelkamos 
geležine velke. Tuoj į priemen  įėjus, pagal pat duris yra kibiras ir iš vieno 
medžio kõdis vandeniui laikyti. Jie abu stovi ant žemės padėti. Kodyje laikomas 
vanduo neįgaunąs geležies skonio. Kodžio dydžiai  aukštis 45 cm ir skersmuo 
26 cm. Čia pat stovi skobtiniai naščiai. 

Asla priemenėje molinė, lygi. Kairėje matome duris į pirkią, dešinėje už 
spintos durys į pirkait . 

Priemenėje pirkios sienos tašytų sienojų, o pirkaitės – apvalių. Priemenės 
sienos virš 3 metrų aukščio (nuo aslos).

Durys į pirkią – 1,57 m aukščio, 90 cm pločio. Už pirkios durų laiptai ant 
pirkios lubų užkopti. Ten pat suolas, pintinės, dubuo. Už laiptų sienoje lentelė 
kirviui laikyti.

Pirkaitės langas. NMK DMA

Gonkelis. NMK DMA  
(nuotr. kairėje)
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Antrosios pirkaitės durys yra 149 cm aukščio, apatinė dalis 78 cm aukščio, 
pločio 90 cm. Priemenės sienas jungia du priemenės balkiai. Per balkius permestos 
lentos, ant kurių sukrauta daug vyčių stogams stiegti.

Be dviejų išorinės priemenės sienas rišančių balkių, nuo pirkios sienos ant 
pirkaitės sienos priemenėje yra permestas balkis, ant kurio stovi „ažys“. Tokių sta-
čiųjų „ažių“ namas turi ir daugiau  ant pirkios lubų trejetą ir ant pirkaitės dvejetą.

Pagal pirkaitės sieną dešinėje stovi spinta. Už spintos yra didelė statinė. Joje 
anksčiau laikydavo supyl  javus, dabar ją vartoja drapanų podėliui.

Pirkios sienojai tašyti. Vidutinis drūtumas 22 cm, bet yra žymiai drūtesnių. 
Iki lubų yra 12 vainikų sienojų. Pirkios aukštis 2,4 metro. Pirkia aukšta, kaip ir 
dauguma šios apylinkės pirkių.

Skersai eina trejetas lubų balkių 20 cm drūtumo. Lubos lentų, pjautos pjūklu. 
Lubos ir sienos neaprūkusios.

Asla molinė, lygi. Virš galinio lango sienoje trejetas šventųjų paveikslų be 
stiklų, papuošti spalvotais popieriais. Paveikslai paprastai perkami turguje. Etno-
grafinės reikšmės neturi. 

 pirkią įėjus kairėje pusėje sienoje matos kabantis (tarplangėje) veidrodėlis 
ir rankšluostinė nedažyto medžio. Prie rankšluostinės yra kabliai rūbams kabinti. 
Kiti kabliai yra prie galinio lango, neaukštai prikalti – 1,74 m. 

Prie pečiaus sienoje lentyna indams. Virš lentynos prie lubų balkių parišta 
kartis. Palubėje po balkiu pakišta šventintų kadugių šakelės, kad „viesulas dungčią 
nenuneštų“. Riešutin  lazdą po balkiu pakiša, kad žaibas neįtrenktų. 

Pirkioje dvejetas nedidelių oleandrų, augančių puoduose.
Pirkios stalas ir suolai visai panašūs į Bikaus Plaučiškiuose, Didžiapetrio, 

Pilipavičiaus Antalamiestėje suolus ir stalus, tik skiriasi dydžiais. Suolų aukštis 
nuo žemės 60 cm. 

Lovos paprastos, be puošmenų, taip pat panašios į Antalamiestės kaimo 
lovas. Lovos paklotos namų darbo antklodėmis. Pagalvių antvalkčiai austi namie, 
languoti. Stalai, suolai ir lovos nedažyti. Stalas valgant padengiamas lininiu au-
deklu, todėl jis švarus.

Duonkepio pusapvali anga yra 53 cm aukščio ir 32 cm pločio. Pečiaus pado 
plotis viduje 1,2 m, gilumas 1,45 m.

Ant pečiaus džiaunami šakaliai ir malkos. 
Langai pusiau veriami. Turi du kablelius, žemai ir viršuje.
Virtuvės indai, kaip ir daugel kur, taip ir pas Žilėnus moliniai, namų dar-

bo. Tokie neglazūruoti moliniai indai, nuo riebalų ir dūmų pajuod , vartojami 
valgiams virti ir šutinti duonkepyje.

Prie pečiaus judamojo inventoriaus dar priklauso pušinė šluota su kotu 
virš 2 metrų ilgumo, kačerga geležinė su kotu iš medžio 1,7 m ilgumo, čeper-
nykas keptuvams iš ugnies traukti, kočėlai, grūstuvai, pajuod s samtis ilgu kotu 
ir plokščia lentelė košei maišyti.

Virš pirkios lubų užpilta žemių ir molio, ten įvairių reikmenų podėlis, 
pintinių, dėžių. Marškomis apvynioti apdarai. Vilnos ryšuliais surištos. Visa tvar-
kingai suraišiota ir padėta.

Pirkioje yra naujos audžiamos staklės. ra specialus įrengimas šeivoms 
pritrinti.
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Pečius turi pakurą su ketiniais žiedais pietums virti. K. Dambrausko pieš.
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Pirkaitė
Priemenės gale yra durys į pirkait . Kampe prie durų yra papilta smėlio 

atsarga. Stovi dvi nudilusios girnapusės. Pirkaitės dešinėje pastebime atatvaras, 
aruodus, bulvėms, burokams ir kitoms daržovėms laikyti.

Kilnojamas pečius vasarą nenaudojamas, verdama pirkioje, bet seniau ir ant 
jo virdavo pietus. Žiemą ilgesniems šalčiams užėjus tas pečius yra pakuriamas, 
kad bulvės nesušaltų. Kai kada tuo pečiu pavirinamas vanduo ar pašutinimos 
bulvės, ypač kai reikia galvijus šerti.

Kairėje nuo pirkaitės durų yra rankinės senos girnos, sustatytos išskobtame 
lovyje, kurio galai užkalti lentomis. Girnos yra labai senos, nes senosioms girna-
pusėms visai sudilus, į jas įdėtos naujos. 

Pirkaitėje daug namų apyvokos daiktų  kubilų, kodžių, didelių samčių, 
šiūpelės miltams, visokių pagalių, lentų, lentgalių. Pažiūrėjus, net marga akyse  
Vasarą pirkaitė yra sandėliu paverčiama, todėl tų daiktų čia tiek daug prirenkama.

Prie aruodų stovi 
didelė piesta (kitur 
sako  grūstė).  
Už piestos stovi  
didokas molinis 
kilojamas pečius. 
K. Dambrausko pieš.

Pirkaitės sienos yra 
apvalių sienojų,  
netašytos.  sodą yra 
du maži langeliai. 
Sienojai, lubos ir 
dauguma daiktų čia 
yra aprūk , pajuod , 
todėl net vasaros 
vidurdienį čia tamsu. 
NMK DMA



946

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Pirkaitės asla molinė, duobėta, nes čia drėgna, be to, dažnai paliejamas 
vanduo ką rudens metu ar žiemą verdant. Rudenį ir pavasarį žemė (asla) čia 
patižus būna. 

Skersai pirkait  palubėje yra du drūti balkiai, ant kurių suklotos storos 
nelygios lentos. Dalis lentų skaldytos ir aptašytos.

Ant lubų pirkaitėje ir pirkioje užpilta molinė žemė.
Pirkaitė šiame namo gale atitverta nuo kamaros, į kurią veda iš priemenės 

durys. Pirkait  nuo kamaros skiria apvalių sienojų siena.
Kamaroje dvi didelės skrynios, pridėtos namų darbo audinių ir drapanų. 

Tenka gailėtis, kad dėl laiko stokos negalima buvo spalvotai užfiksuoti antklodžių 
ir šiaip audinių raštų. Pagal kamaros galin  sieną stovi nedidelė lova. Kamaros 
langai išeina į darželį. Vienas langų, kuris arčiau durų, yra apkaltas geležiniais 
rėmais. Sienojai iš vidaus plokščiai tašyti ir apklijuoti sienų popieriumi, medinės 
grindys ir plačių lentų lubos.

Svirnai
Abu svirnai turi „pavalus“ rąstinius stogus nuo vagių apsisaugoti. Dešinysis 

svirnas turi pastog , kurioje sukrauta statybos medžiagos ir šiaip rąstgaliai.
Kairiojo svirno pamatai yra nevienodo aukštumo. Vidutiniškai pamatai yra 

53 cm aukščio, dideli, retai padėti akmenys.
Pakopoje prieš priesvirnį padėti du dideli akmenys. Priesvirnis jau baigia lūžti. 
Svirno sienojai apvalūs. Sąsparos gulsčios, kirviu kirstos. Priekinėje svir-

no sienoje nuo priesvirnio iki skliautų yra 12 sienojų. Sienojai drūti 22–24 cm 
skersmens. Sienojai ir skliautų rąstai yra vienodo drūtumo. Sienojai apvalūs, o 
skliautų rąstai – tašyti. 

Pavalai yra apvalių rąstų. Jų yra vienoje stogo pusėje 18.
Priekinės sienos aukštis nuo priesvirnio grindų iki skliauto pradžios – 2,8 m, 

o nuo skliauto pradžios iki šiaudinio stogo viršūnės – 2,5 m.

Rankinės senos  
girnos, sustatytos  
išskobtame lovyje, 
kurio galai  
užkalti lentomis.  
K. Dambrausko pieš.
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Šiaudinis stogas gana stačiai kyla 
aukštyn. Svirno didelės pastogės  pasto-
gė į kair  turi 1,1 m gilumo, dešinioji, 
gretimojo svirno link mažesnė – 0,7 m. 
Stogas priesvirnio link taip pat toli išsikiša, turi 3 poras kraklų ir vienoje stogo 
pusėje 13 grabėstų. Grabėstai iš karčių, prikalti mediniais vageliais. Šiaudai dėti 
varpomis aukštyn. Prie grabėstų šiaudai priveržti prievijais su vytimis.

Senojo svirno pastogėje sukrautos malkos. Matyt, toji pastogė tam tikslui 
didesnė yra padaryta.

Svirno skliaute yra langelis.
Svirno duryse, apačioje, viena lenta yra išpjauta. Čia paruošta skylė katei 

įlįsti. Ši smulkmena rodo, kad šiame svirne laikomi maisto produktai ir javai, nes 
kur maistas, ten ir žiurkės, ir pelės, o jų įkandin – katės. 

Svirnų skersinis pjūvis.  
K. Dambrausko pieš.

Kiemo dešinėje stovi greta du svirnai.  
Kairysis svirnas yra žymiai senesnis už dešinįjį. 
NMK DMA
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Svirnas rakinamas dideliu geležiniu raktu. Svirno aukštis 2,2 m. Išilgai svir-
no 3 lubų rąstai, ant kurių guli pjautų lentų lubos. Svirno grindys tašytų, skeltų 
lentų ir prikaltos sudurtinai svirno viduryje prie grindų rąsto.

Grindys prikaltos medinėmis vinimis – vageliais. 
Svirno gale aruodai. Iš viso atitvertų aruodų – 6.
Prie sienos stovi šepa nedažyto medžio. Priešais stovi medinė nedažyta 

skrynia su juostinės geležies (Bandeisen) apkaltais. Be jos, čia yra kiek senesnė 
skrynia su skardiniais riestais kampiniais apkaltais. 

Ant svirno lubų užlipti yra lipynė (laiptai). Tai drūto medžio lipynė su 
įžambiomis įpjovomis lipynės lentoms laikyti. Svirno lubos turi užvožiamas du-
reles, per kurias galima ant lubų patekti. Lubos buvo vėliau už grindis įdėtos.

Senojo svirno sienojai yra ir iš vidaus apvalūs, netašyti.
Svirne yra keletas maišų su javais. Aruoduose taip pat iš buvusios kūlės 

užsilikusių javų. 
Dešinysis svirnas yra naujesnis. Tai rodo jo statyba ir detalės. Naujesniojo 

svirno sienojai yra laibesni už senojo svirno sienojus. Čia sienojai yra apie 20 cm 
drūtumo. Sienojai netašyti, apvalūs, svirno skliautai taip pat netašyti. ....

Pavalai pusiau pjautų rąstelių. Pačiame skliauto viršuje yra langelis.
Pamatai šio svirno neaukšti – apie 26 cm, retai po sienojais padėti palaidi 

akmenys.
Svirno priekyje po nedidele šiaudine pastoge yra svirno užlas.  užlą galima 

užlipti iš kairės svirno pusės.
Svirno durys rakinamos geležiniu dideliu raktu. Durys turi vieną skersinį 

parvarą. Durys iš vidaus užsklendžiamos geležine velke.
Svirno aukštis toks pat kaip ir senojo svirno aukštis. Prie durų kairėje pagal 

šonin  svirno sieną yra plati lova, užklota languota namie austa paklode. 
Durų dešiniame kampe lipynė ant lubų užlipti. Lipynė tokia pati kaip ir 

senojo svirno. 
Svirno sienos viduje kirviu plokščiai tašytos. Tašyta jau svirną pastačius.

Skrynia su skardiniais 
riestais kampiniais 
apkaltais, lipynė  
(laiptai) su  
įžambiomis įpjovomis  
lentoms laikyti. 
K. Dambrausko pieš.
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Ant lubų palypėjus matosi pjūklu pusiau pjauti pavalai. Ten pat yra nekočia, 
pintinės ir kiti smulkūs rakandai.

Šis svirnas yra, matyt, labiau naudojamas podėliui, nei javams laikyti, bet 
jo sienose žymu buv  aruodai.

Tvartai
Prie tvartų šonų yra priestatai ir pastogė, todėl jie maskuoja paprastą apy-

linkės būdingą tvarto statybą.
Nuo stogo krašto iki žemės ties durimis yra 2,4 m. Pristatyto kairiojo tvar-

telio pastogė nuo žemės yra tik 1,3, o dešiniojo tvartelio – 1,6 m.
Tvartas statytas iš drūtų sienojų. ra 12 vainikų. Sąsparos kirviu kirstos, 

gulstinės. 
Stogas šiaudinis, perdengtas. Stoge 8 poros apvalių kraklų ir 23 grabėstai 

iš karčių viename stogo šone. Stogo karpytas pakraštys, pastogių dydis, lubų 
balkiai, ožiai, gailinė ir kraklai. Nuo galinių ožių eina stogą laužiantieji kraklai. 

Dienyke yra 6 rąstai, padėti ant abiejų dienyko sienų kraštų. Vienas toks 
skersinis balkis laiko du dienyko ožius gailinei paremti. Sienų aukštis viduje yra 
2,3 m. Joje yra 12 sienojų. Viršuje ant balkių padėtos lentos, ant kurių sukrauti 
šiaudų kūliai. 

Durys į tvartus yra apie 1,4 m aukščio. 
Pagrindinių durų aukštis yra 2,45 m. Durys pusiau vėrinės. Durys turi 

geležinius įtvarus. Vidaus durys turi lapeles ir velkes durims užbraukti. 
Tvartų pamatai yra nevienodo aukštumo, nes kluono ir kelio į Kirdeikius 

link eina nuokalnė. 

Kairiame kampe nebaigta dirbti tekintais papuošimais lova ir spinta. Spinta dažyta  
tamsiai rudai. Dešinėje pasieniais yra vieno medžio kodis ir trejetas kubilų. Be jų, dar  
yra mažas kodelis. Ant grindų mėsai lovys. K. Dambrausko pieš.



950

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Tvarto išilginis pjūvis. 
K. Dambrausko pieš.

Tvarto planas. 
K. Dambrausko pieš.

Tvarto stogo  
konstrukcija.  
K. Dambrausko pieš.
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Kluonas

Pamatai – palaidų akmenų parlind  į žem . Sienojai 
apvalūs 20–21 cm storio. Stogas šiaudinis. Kraklos užkabin-
tos ant gailinės mediniais vageliais. Jos beveik visos turi 
puskraklius, kurie yra vėliau pridėti remontuojant stogą. Grabėstai anksčiau buvo 
prikalti mediniais vageliais, o dabar jau vinimis. Taip pat naujai pridėti yra 
šulaliai. Jie stovi ant šalinės viršaus ir remiasi į išorines gailines. Stogo šelmuo 
apipiltas spaliais ir prispaustas kartimi bei avilių stogais, kad vėjas nenuplėšytų.

Kluonas.  
NMK DMA

Kluono vartai yra suveriami iš dviejų pusių. Lentos, iš kurių yra 
sudaryti, suimti juostomis, o juostos sukaltos mediniais vageliais ir, 
kad jie neiškristų, plonasis jų galas yra perskeltas ir į tą vietą yra 
įvarytas klynelis. K. Dambrausko pieš.
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Kluonas turi prieklaim , kuri iš priešakio neturi sienos, o yra atitverta tvora. 
Prieklaimė vėliau pristatyta prie kluono. 

Jauja. Jos dalis (1,5 metro) yra išsikišusi pro užpakalin  kluono sieną. Jos 
sienos yra apvalių rąstų, sąsparos kirstos su kirviu. Pasieniais yra įtaisytos dvi 
eilės kartelių, ant kurių buvo džiovinami javai.

Lubos skaldytų lentų, ant jų pripilta dalių su žvyru. Krosnis molinė, prieš 
pakurą yra nelygios formos žemėje įdubimas. 

Kluonas remontuotas prieš 14 metų. Kada jis statytas, dabartinis jo šeimi-
ninkas nežino.

Daržinė

Daržinės sienos apvalių rąstų. Susparos dirbtos su kirviu. 
Vartai susideda iš dviejų pusių. Zoviesai geležiniai, pirkti. 

Stogas šiaudinis. Kraklos sukryžiuotos virš gailinės ir 
perkištos varu. 

Pirtis 
Pamatai palaidų akmenų. Labai žemi, vos viena eilė.
Sienos pjūklu apipjaustytų rąstų, sąsparos taip pat darytos su pjūklu. Tarpai 

tarp sienojų užpildyti samanomis.
Stogas šiaudinis. Šelmuo (arba želmuo) apipiltas spaliais. Kraklos užkabintos 

ant gailinės mediniais vageliais. ra devyni grabėstai prikalti vinimis prie kraklų. 
Pavaras su grindimis. Pasieniais suolų vietoje yra kartelės atsisėsti bei rū-

bams pasidėti.
Krosnis sugriauta, tik dideli akmenys guli toj vietoj. Neiškenčiau, paklausiau 

jį, kodėl krosnis sugriauta  Sako, kad ji pati sugriuvo, bet didelis daiktas, per 
pusvalandį aš tris tokias krosnis sukrausiu, – atsakė.

Daržinė. Pamatai 
akmeniniai ir eina po 
sienomis. NMK DMA
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Vietoj suolų mėtosi keli lentgaliai asloj. Palos kaitinimuisi tik prie galinės 
sienos. Palubėje kartelės nešvariems baltiniams kabinti. Ant lubų pripilta žviriaus. 

Pirtyje nuolatinio kubilo vandeniui šildyti nėra. Jį atgabena tik tada, kada 
prausiamasi. Tada jis pripildomas vandeniu ir metami į jį karšti akmenys. Taip 
šildomas vanduo.

Pirtis statyta prieš 20 metų. 
Vyt. Jurkūnas 1937 m. liepos 26 d. 

Pirtis.  
K. Dambrausko pieš.

Pirties išilginis  
pjūvis ir planas. 
K. Dambrausko pieš.
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Rukšėnų kaimas 
Justino Rukšėno pirtis

Parengė Jūratė Baltrukaitienė 

Pastatai akmeniniai be rišamos medžiagos. Sienos apipjautų rąstų. Statyta 
su pjūklu. Stogas šiaudinis. Dengia tik pirtį, o ant pravaro kyšo tik grebėstai, 
įsipainioj  į čia pat augančius alksnius. 

„Justinas Rukšėnas pirtį statė ne tiek dėl prausimosi, kiek dėl šeškų gaudymo.“ 
A raide pažymėti spąstai šeškams gaudyti. V. Jurkūno piešinys iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio dailės muziejaus archyvo
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Pravaras sienų neturi, o tik vieną pagrindinį sienojų, kuris laiko grindis. 
Pravaro sienas sudaro pristatomos šiaudinės tvoros. 

Pirtis be grindų. Krosnis iš nedidelių akmenų. Palubėje yra kartelės balti-
niams pasikabinti. Ant lubų pripilta žemių. 

Pirtis pastatyta prieš porą metų, 1934 m. Rukšėnas ją statė ne tiek dėl 
prausimosi, kiek dėl šeškų gaudymo. Tam sąlygos toje vietoje labai patogios. Ji 
stovi šešių metrų atstumu nuo vandens, t. y. Švento ežero. 

Nuo jos kampo prikrauta žagarų iki pat vandens, todėl šeškas bėgdamas 
paežeriu į kaimą turi būtinai praeiti pro pirtį ir po pravaru būna pristatyta ir 
gudriai paslėpta apie 15-ka slastų. Dėl to šeškelis ir pasilieka po pravaru arba 
prie pirties. 

Kaimo gyventojai pasakoja, kad kol nebuvo pirties, tai jie kaime pagau-
dav  nemažai šeškų, o dabar – sako – labai retas svečias čionai šeškas. Dar jie 
pasakoja, kad Rukšėnas už šeškus per žiemą surenka nemažai pinigų, už kuriuos 
gražiai aprėdo savo žmoną, apmoka žemės mokesčius (už 10 ha) ir išgerti pas 
jį visuomet yra už ką.

Kailių apdorojimas. 
V. Jurkūno piešinys  
iš Nacionalinio 
M. K. iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo
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Rukšėnas kalba kiek kitaip  „Tiesa, – sako, – kad pirtį stačiau šeškams gaudyti, 
bet aš jų tiek neprigaudau, kad užtektų visokioms ūkio išlaidoms, o kad aš apsirėdau ir 
žemės mokesčius apsimoku, tai, – sako, – gi aš turiu 10 ha žemės.“

Šiaip ar taip, žmogus labai tinkamoj vietoj tam reikalui pastatė pirtį ir šeškų 
jis ten sugauna nemažai. 

Etnografiniu požiūriu gal tas ir ne taip įdomu, bet žmogaus sumanumo ir 
vietos panaudojimo pavyzdys neblogas. 

Šeškai gaudomi gyvi. 

1937 m. liepos mėn.
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Gatvinio rėžinio kaimo gyvenimas  
pagal paprotinės teisės normas
Venantas Mačiekus

Vykdant valakų reformą VI– VII a. Lietuvoje buvo suformuoti gatviniai 
rėžiniai kaimai su rėžine žemėnauda. Kaimo žemė buvo suskirstyta į tris maždaug 
vienodo dydžio laukus. Naudota trilaukė sėjomaina  pūdymas – rugiai – vasarojus. 
Lauko dydis priklausė nuo kaimui skirtos žemės, kuri buvo matuojama valakais. 
Valakas – senovinis žemės ploto vienetas lygus 21,38 ha. Konkrečių kaimų valakai 
pelkėtoje ar nederlingoje smėlėtoje žemėje galėjo būti gerokai didesni už standartinį 
valaką ir siekti iki 40 ha. Dvarui buvo svarbu, kad valakinis ūkis būtų pajėgus 
atlikti baudžiavines prievoles.

Nagrinėdami rėžin  žemėnaudą ir, apskritai, papročių teisės likučius, rem-
simės Saldutiškio valsčiui gretimo Tauragnų valsčiaus duomenimis, kurie rinkti 
2000 metais ir anksčiau. Ekspedicijų metu buvo tyrinėti šie kaimai  Balčiai (6 va-
lakai), Daunoriai, Gaidžiai (10 valakų), Jačiūniškės, Minčia, Sėlė (apie 20 valakų), 
Skroblus (5 valakai), Stūgliai (20 valakų), Vyžiai. Didžiausi valakai buvo Sėlės 
kaimo – apie 40 ha, nes kaimas turėjo „daug slaptos žemės“1, t. y. per pobaudžia-
vin  reviziją nuslėptos žemės, už kurią kaimui nereikėjo mokesčių mokėti.

Imkime 20 valakų žemės turėjusį 
Stūglių kaimą. To kaimo valakas turėjo 
21 ha, vadinasi, viso kaimo žemė buvo 

1 Pasakojo Jonas Bivainis, gim. 1920 m. Sėlės k. 
2000 07 19 užrašė autorius.

Lietuvoje buvo  
suformuoti gatviniai  
rėžiniai kaimai su  
rėžine žemėnauda.  
J. Timuko nuotr.  
Iš Nacionalinio  
M. K. iurlionio  
dailės muziejaus  
archyvo
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420 ha. Kiekvieno iš trijų kaimo laukų dydis – 140 ha. Laukai rėžiais (šniūrais) 
buvo išdalyti ūkiams ir kiekvienas pilno valako ūkis turėjo po 7 ha žemės visuo-
se trijuose laukuose. Stūglių k. žemė gana vienoda  kalvota, tarp kalvų pievutės, 
pelkutės. Todėl valakinio ūkio žemė buvo tik trijuose pagrindiniuose rėžiuose. 
Tuose kaimuose, kuriuose kaimo lauke buvo įvairios kokybės žemės, laukas buvo 
padalijamas į kelias vienodos kokybės žemės dalis, ir tuomet ūkis kaimo lauke 
turėjo ne vieną, o daugiau skirtingos kokybės žemės rėžių (šniūrų).

Retai kada kaimo laukas buvo taisyklingo stačiakampio formos. Lauko 
šonuose ar gale į pagrindinius rėžius nepatekusią žem  ūkiams, vykdant valakų 
reformą, išdalydavo mažais rėželiais, vadinamais priedais (pridotkais, iš baltaru-
sių k.). Skersai pagrindinių rėžių galų sudaryti rėžiukai buvo vadinami skersinėmis.

Kalvotose Tauragnų apylinkėse į pagrindinius rėžius patekusias pieveles 
rėžio savininkai išsišienaudavo, o krūmus išsikirsdavo kurui.

Tirtuose Tauragnų apylinkių gatviniuose rėžiniuose kaimuose iki jiems išsi-
skirstant vienkiemiais ūkiai turėjo rėžių  Balčių k. – po 3 ilgus rėžius ir 3 rėželius, 
Gaidžių k. – po 3 ilgus rėžius ir priedų, Jačiūniškių k. – po 3 ilgus rėžius ir 
2 skersines, Minčios k. – po 3 ilgus rėžius ir 3 rėželius, Stūglių k. – po 3 ilgus 
rėžius.

Kai kuriuose kaimuose (Gaidžių, Stūglių) kaimo laukai buvo aptverti gulsčių 
karčių tvoromis, kurios saugojo laukus nuo stambiųjų gyvulių (kiaulės ir avys pro 
jas pralįsdavo). Kiekvienas kaimo kiemas buvo atsakingas už jam proporcingai 
valdomai žemei priskirtą tvoros tarpsnį

Kai kuriuose kaimuose laukai buvo aptverti gulsčių karčių tvoromis, kurios saugojo  
laukus nuo stambiųjų gyvulių. J Timuko nuotr. Iš Nacionalinio M. K. iurlionio  
dailės muziejaus archyvo
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„Tvoras remontuodavo gabalais. Arklius paleisdavo pūdyme, neganydavo. Per kieno tvorą 
arklys įlįsdavo į vasarojų, tas turėdavo atsakyti. Paimdavo liudininkų, apžiūrėdavo tvorą.“2

Kada valakinis ūkis kaimo lauke turėjo tik vieną rėžį (šniūrą), tai jo plotis 
buvo apie 50 m, o ilgis viršijo kilometrą. Panaikinus baudžiavą 1961 m. valakiniai 
ūkiai ėmė skaidytis, nes dvaras, kuris anksčiau ūkiams draudė skirstytis, bijoda-
mas, kad susmulkėj  ūkiai nepajėgs atlikti baudžiavinių prievolių, prarado turėtą 
kaimams galią.  a. trečiajame dešimtmečiuose tirtų kaimų ūkiai buvo gerokai 
susmulkėj  Gaidžių k. buvo lik s tik vienas valakinis ūkis (poeto T. Tilvyčio 
tėvų), kiti ūkiai – daugiausia po 0,5 valako, vienas kitas po trečdalį valako (tre-
cinkininkai); Stūglių k. – du valakiniai ūkiai, vienas ūkis valdė pusantro valako, 
keturi – po 0,5 valako, likusieji po trečdalį valako; Sėlės k. – 3 valakiniai ūkiai, 
likusieji – daugiausia pusvalakiniai; Vyžių k. – du valakiniai ūkiai, kiti – pusva-
lakiniai arba trečdalį valako valdantys.

Sūnums dalijantis ūkius pagrindiniai rėžiai buvo išilgai skaldomi į tiek 
dalių, į kelias buvo dalijamas ūkis. Rėželius (pridotkus, skersines), kurie buvo per 
siauri, skeldavo skersai arba pasidalydavo nesmulkintus – vienam sūnui vienas 
rėželis, antram – kitas ir pan. Valakinio ūkio 50 m pločio rėžio trečdalis buvo 
apie 17 m pločio. Pabandykime įsivaizduoti ūkininkavimą tokio pločio ir vieno 
ar pusantro kilometro ilgio rėželyje.

Vieną rėžį nuo kito skyrė ežios, kurias pažeidus kildavo ginčų.

„Ežios neplačios. Kiekvienas ardamas gramdo. Katras daugiau įlenda – tai atitaiso. Ginčų 
kartais pasitaikydavo.“3

„Ežios buvo siauros – per žingsnį, tik kad paženklinta. Dėl ežių būdavo ginčų  skaitos, 
perpjauna ežią ardamas. Parūpsta užgriebti ežią. Pasitaikydavo, kad kviesdavo seniūną. 
Iki teismų neprieidavo  susitvarkydavo patys. Ne taip dažnai būdavo, kad ežią pažeidžia.“4

Kaimų pievos buvo rėžiuose ir atskiruose masyvuose. Tais metais, kai 
kaimo lauke augdavo rugiai ar vasarojus, rėžiuose buvusias pieveles ūkiai nu-
sišienaudavo, kada būdavo pūdymas – nuganydavo kaimo gyvulių banda. Ne 
kaimo laukų rėžiuose buvusias pievas ūkiai buvo pasidalij  ir ribas pasižymėj  
užkaltais kuoliukais. 

Jeigu vežant šieną tekdavo važiuoti per kaimyno nenušienautą rėžį, tai, kad 
nesuvažinėtų kaimyno žolės, važiuojantis prapjaudavo keliuką.

Kai kurių kaimų pievos buvo raistuose, pvz., Vyžių k. Iš šlapynių šieną 
išnešdavo į sausesn  vietą, išdžiovindavo ir sukraudavo į daržinėles. Šieną galėjo 
parsivežti tik žiemos keliu užšalus raistams.

Kadangi raistų šienas buvo blogos kokybės (viksvos, švyliai ir pan.) ir jos 
stygo, Vyžių k. susitar s rėžių galuose 
pradėjo sėti dobilus ir motiejukus.

Kartais trumpindami kelią sveti-
mi imdavo važiuoti ne keliu per kieno 
nors lauką. Tokiu atveju žemės savinin-

2 Pasakojo Jonas Bitkevičius, gim. 1908 m. Stūglių k. 
1998 06 07 užrašė autorius.

3 Ten pat.
4 Pasakojo Jurgis Andriusevičius, gim. 1910 m. 
Gaidžių k. 2000 07 20 užrašė autorius.
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kas ant savavališkai pravažinėto kelio sukaldavo kuoliukus, kurie buvo nebylus 
ženklas, kad važiuoti draudžiama. Dauguma tokių draudimų laikėsi.

Vienkiemiais neišsiskirsčiusiuose gatviniuose rėžiniuose kaimuose gyvuliai 
buvo ganomi bendrai. Jiems ganyti kaimo sueiga (skodas) samdė vyresnį pieme-
nį – kerdžių (užstovą). Užstovais samdydavosi vyresnio amžiaus bežemiai vyrai, 
kartais ir moterys. Pvz., Balčių k. gyvulius ne vienus metus ganė „sena pana“ iš 
to paties kaimo, kurią piemenys vadindavo užstovu arba tatula. Sudarant samdos 
sutartį užstovas išsiaiškindavo ganomų gyvulių skaičių, ganymo sąlygas (ypač tame 
kaime pirmąsyk ganysiantis), sutardavo dėl kasdien kaimo duodamų piemenų skai-
čiaus ir dėl algos. Kol buvo nesusiskald  valakiniai ūkiai, algą užstovui sudėdavo 
nuo valakų, vėliau – nuo ganomų apskaitinių gyvulių skaičiaus. Kaip apskaitos 
vienetas paprastai buvo imama karvė. Kai kurie kaimai į apskaitą įtraukdavo 
ir kitus gyvulius (avis, galvijų prieauglį), pvz., Vyžių k. kaimo bandoje ganomą 
telyčią prilygino pusei karvės. Tariantis dėk užstovo algos buvo susitariama, kiek 
nuo apskaitinio gyvulio reikės mokėti užstovui grūdais (vėliau ir pinigais), kitais 
produktais (pvz., vilna). Užstovas ganė iki Visų šventės (lapkričio 1 d.). Po šios 
dienos kaimas iš kiemų surinko užstovo algą ir atsiskaitė su užstovu. Jeigu dėl 
užstovo kaltės buvo nuganyti pasėliai, atsakė užstovo alga. Jeigu klimatinės sąlygos 
leido gyvulius ganyti ir po Visų šventės, tuomet ganė vieni piemenys.

Užstovą iš eilės maitino visas kaimas. Viename kieme užstovas maitinosi 
tiek dienų, kiek apskaitinių gyvulių (karvių ar ir kitų) tas kiemas ganė kaimo 
bandoje. Tas kiemas, kuriame užstovas valgė, davė jam viršutinį milinį drabužį 
(sermėgą) ir apnakvindino. Iš to paties kaimo pasamdyti užstovai nakvojo savo 
namuose.

Užstovo privalumas – mokėjimas groti triūba, kuria triūbuodamas jis per-
duodavo kaimui labai svarbią informaciją

„Užstovas sutriūbuoja ryte pirmą kartą – melžti karves, antrą kartą – varyti karves 
bandon. Pavėlavai – vykis bandą. Vakare vėl užtriūbuoja, kad kas namie būtų, įleistų 
gyvulius kieman, nes visur tvorom užtverta.“5

Kai kurie kaimai triūbuojančiam užstovui didesn  algą mokėjo.
Užstovas ganė dvi tris kaimo gyvulių bandas  karvių, avių (kartu su karvė-

mis ar atskirai) ir kiaulių. Užstovui didesnių kaimų (Sėlės, Vyžių) gyvulius ganyti 
padėjo 6–7 piemenys, kuriuos iš eilės siuntė kaimo kiemai. Atėjus eilei kiemas 
piemenį turėjo duoti tiek dienų, kiek apskaitinių to kiemo gyvulių ganėsi kaimo 
bandose. Piemenis bandoms užstovas stengėsi skirti iš eilės  jeigu šiandien ganei 
karves, tai rytoj ganysi avis, poryt kiaules ir pan. Vyžių k. keturis piemenis už-
stovas skyrė karvių bandai ganyti, po vieną – avims ir kiaulėms ganyti. Užstovas 
nurodė, kuris piemuo eis bandos priešakyje ir reguliuos bandos judėjimo greitį, 
kurie – kairiuoju ir dešiniuoju bandos šonais, ir kuris iš paskos bandą varys. 
Šio piemens pareigos buvo atsakingiau-
sios  „Suskaičiuoja užstovas karves; jeigu 
trūksta,– kas varė, tam botagu per kojas, 
kam palikai.“6

5 Pasakojo Alfonsas Lazauskas, gim. 1921 m. Vy-
žių k. 2000 07 18 užrašė autorius.

6 Ten pat.
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Piemenų nuomone lengviausia buvo avis ganyti

„Kiaulių ganyti niekas nenori  atsiveda paršų, lekia namo, nesulaikysi. Geriausia ganyti 
aveles  jei karšta, guli pavėsy. Gali numiegoti pavėsy per karštį.“7

Tie kaimo ūkiai, kurie neturėjo piemens amžiaus vaikų ar paauglių, samdė 
svetimus piemenis. Kartais to paties kaimo piemuo apsiimdavo kelių kaimynų 
karves išganyti, nes, kaip minėjome, buvo ganoma iš eilės ir, atganius už vieną 
kaimyną, susidarydavo laiko tarpsnis, kol ganymo eilė tam kaimynui vėl ateidavo.

Kaimo vyrų sueiga ne tik samdė užstovą, bet reguliavo ir kitus su ganymu 
susijusius dalykus. Pvz., karvių bandoje būtinai turėjo būti bulius. Ūkininkas, 
kuris kaimo bandoje laikė savo bulių, sueigos buvo atleidžiamas nuo ganymo 
prievolės už jį (Gaidžių k.). Stūglių k. sueiga tokį ūkininką atleido nuo ganymo 
prievolės ne tik už bulių, bet ir už vieną ar dvi karves.

Mažažemiai paprastai stengdavosi kaimo bandose per vasarą išganyti kuo 
daugiau savo gyvulių. Tai kaimo sueiga už tai jiems per šventes pavesdavo 
pavaduoti užstovą  „Turi tris dešimtines , o laikai daug gyvulių, tai per šventes pa-
vaduosi užstovą.“8

Visus gatvinio rėžinio kaimo bendrus reikalus svarstė kaimo vyrų sueiga 
(skodas), kuris, esant reikalui, rinkosi paprastai nusistovėjusioje vietoje  šaltuoju 
metų laiku arčiau kaimo vidurio esančioje didesnėje sodyboje, vasarą – toje pat 
sodyboje ant kiemo. Sueigą sušaukdavo kaimo seniūno ar kaimo autoritetų pa-
siųsti paaugliai. Teis  dalyvauti ir savo nuomon  sueigoje pareikšti turėjo žemės 
turinčio kiemo galva. Be anksčiau išvardintų su ganymu susijusių klausimų buvo 
tariamasi dėl ganymo pradžios, ganymo vietų (pūdyme, nušienautose pievose ir 
pan.), taip pat dėl šienavimo pradžios, vasarojaus sėjimo vienu laiku, kad galima 
būtų vasarojų vienu laiku nupjauti ir pradėti gyvulius vasarojaus lauke ganyti. 
Sueigos nutarimai kaimui buvo privalomi.

Paskutinės kaimų sueigos vyko kaimams skirstantis vienkiemiais. Kartais 
sklypo toje pačioje vietoje norėjo du ar daugiau ūkininkų. Tuomet matininkas 
skelbė varžytynes, kurias laimėjo daugiausia kaimo labui žemės atsisak s ūkininkas. 
Tie ūkininkai, kurie sklypą ėmė galulaukėse ar ganyklose, kur žemė neįtr šta ar 
neariama, jos gavo daugiau. Antai Gaidžių kaimo Andriusevičiai sklypą paėmė 
galulaukėse prie Sylio ežero ir gavo jos net 4 ha daugiau. Tos vietos labai norėjo 
brolis Fulgencijus (rašytojas Pulgis Andriušis). Jis ūkininkavusiam broliui Jurgiui 
pažadėjo savo lėšomis pastatyti gyvenamąjį namą, jeigu sklypas bus prie ežero. 
Pažadą įvykdė, sau pasiskyrė mansardą, kurioje 1942 m. į lietuvių kalbą išvertė 
M. Servanteso Don Kichotą9.

7 Ten pat.
 Dešimtinė  1,0925 ha.

8 Pasakojo Jonas Bitkevičius.
9 Pasakojo Jurgis Andriusevičius.
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Tautodailė
Parengė Jūratė Baltrukaitienė

Jadvyga Baltienė
Gimė 1931 11 15 Paaisetºs k., Sal dùtiškio 

sen., Utenõs r., gyvena Saldutiškio miestelyje. 
Audžia nuo 1970 m. Darbai – takeliai, lovatie-
sės – nepaprasto grožio, juose išlaikyti tradi-
ciniai aukštaitiški raštai, dominuoja balinto ir 
natūralaus lino spalva. Darbai namuose ir pas 
vaikus. Parodose nedalyvavo. Pasakojusi, jog austi 
buvo labai gera. Augino septynis vaikus, bėgo į 
darbus – mokyklon, apylinkėn, tvarkė miestelio 
gėlynus, bet rado laiko ir kūrybai.
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Vanda Ryliškienė
Gimė 1937 01 08 Antåkalnio k., Saldutiškio sen., 

Utenos r., dabar gyvena Geniåkalnio k., Saldutiškio 
sen. Šeimininkių šeimininkė, audėja, siuvinėtoja, amato 
mokytoja. Audimui pati ir siūlų pasiruošdavo – labai 
plonai susiverpdavo, pati nusidažydavo, tik medviln  
(bovelną) metimui pirkdavusi pirktin  (kromavą), o 
vilną tai tik namin  ausdavo. Darbai yra namuose ir 
išdalyti vaikams. Dalyvavo seniūnijos parodose. Gieda 
Saldutiškio Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios chore. 
Puikiai gamina – yra išruošusi ne vienerias vestuves, 
krikštynas, laidotuves.
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Janina Šinkūnienė
Gimė 1955 03 22 Strókinių k., Saldutiškio sen. 

Paveikslėlius iš šiaudų komponuoti pradėjo 1989 m. 
1991 m. pirmoji paroda surengta Tråkuose, vėliau – 
Kaunê, Utenojê, Vílniuje, Šiauliuosê. Darbus dova-
noja, parduoda mugėse. Gyvena Utenoje. Mielai 
dalyvauja labdaros akcijose.
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Eglūnas Židonis
Gimė 1962 02 12 Saldutiškio miestelyje, Ute-

nos r. Medžio drožėjas, kolekcininkas, senosios buities 
muziejaus Utenos pensionate įkūrėjas. Kelių plene-
rų dalyvis. Viena skulptūra yra ir Čekijos Trebo-
no mieste. Dalyvavo parodose Utenoje, Ukmergėjê, 
Rõkiškyje, Ignalínoje, Australijoje, JAV, Kanadoje, 
Izraelyje, Europos šalyse. Daugybė darbų yra Utenos 
pensionato senosios buities muziejuje. Kai kurie dar-
bai padovanoti, parduoti. Gyvena ir kuria Utenoje.



966

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Jūratė Godaitė
Gimė 1969 09 13, gyvena Kirde¤kiuose, Utenos r. 

Rankdarbiai – užuolaidėlės, servetėlės, servetės (daugiau 
kaip 200 vienetų, įvairių dydžių, įvairių raštų – nė 
vieno pasikartojančio). Parodose nedalyvavo. Ekspe-
dicijos dalyvių atrasta ir prikalbinta, 2008 m. pirmą 
kartą dalyvavo Utenos rajono tautodailės tradicinėje 
kasmetinėje parodoje Utenos kraštotyros muziejuje.
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Valgiai Saldutiškio apylinkėse  
I  a. pab.–  a. pradžioje

Užrašė Regina Dagytė

Beveik kiekvieną rytą kepdavo blynus. Daugiausia kepdavo grikinius arba 
žirninius, o kvietinius rečiau. Valgydavo tuos blynus su kanapių pienu. Gamina tą 
pieną, būdavo, taip  kai sėklos prinoksta, jas nuskina, kai reikia valgyti, sugrūda, 
užpila vandeniu, ištrina moliniam puode, iškošia ir tą pieną valgo su blynais, 
koše. Žirnių blynus užmaišo, paraugina kokią dieną ir kepa. Grikinius ne visada 
raugindavo. Kviečių beveik nesėdavo. Turtingesni valgydavo blynus su spirgais, 
grietine, varške.

Varšk , būdavo, sutrina su grietine ir dažo blynus, arba paspirgina lašinių, 
įdeda vandens, su krakmolu grietinės, viską pašildo ir vėlgi dažo į šitokį dažinį 
blynus. Kepdavo ir bulvinius blynus. Juos kepdavo taip  būdavo, paima bulvių, jas 
nulupa, sugrūda piestoj, išvolioja miltuose ir tokius blynus iškepa. Tada sulaužo, 
sudeda skarvadon (žemas molinis puodas), aplaisto kanapių pienu kiekvieną eil  
ir vėl padeda į krosnį, palaiko karštoj krosny ir tada valgo. 

Taip pat virdavo burokų (runkelių) su mėsa, raugintų burokų, kruopų, 
bulvių su barščiais. Kartais bulves kepdavo. Supjaustydavo bulves, svogūnų, įdė-
davo sviesto, grietinės arba mėsos ir puode iškepdavo. Kartais kepdavo tarkuotas 
bulves. Jas sudeda į puodą, įdeda taukų ir iškepa. Visi puodai buvo moliniai.

Valgydavo avižinį kisielių. Avižas sumaldavo į kruopas, paraugindavo tas 
kruopas ir virdavo kisielių. Taip pat virdavo gruc . Paimdavo žirnių, smulkiai 

Visi valgiai gaminami 
krosnyje, dar vadinama 
duonkepe. Juozo 
Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio 
M. K iurlionio dailės 
muziejaus archyvo
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supjaustydavo rūkyto kumpio ir išvirdavo. Džiovindavo cukrinius runkelius ir 
valgydavo su duona. Darydavo burokų sirupą, girą. Sutarkuoja juos, išdžiovina 
krosny iki rudumo. Tada apipila vandeniu, įdeda mielių ir, kai išrūgsta, valgo.

 sriubą bulves, blynus dėdavo aliejaus. Aliejų spausdavo namuose. Turė-
davo spaudyklas, kurie turtingesni. Būdavo, sugrūda piestoj sėmenis, išspaudžia, 
prideda pipirų, lapelių.

Girą darydavo iš ruginių miltų. Juos, būdavo, apšutina ir paraugina. Kepdavo 
neskustas bulves karštoj krosny. Valgydavo su raugintu pienu, gira, svogūnais, 
kartais kepdavo kugelį. Išvirdavo bulves, apšutindavo pienu, sutrindavo, pridėdavo 
manų kruopų, kiaušinį ir kepdavo blekelėse (skardose).

Kartais sudėdavo kugelį sluoksniais su varške ir kepdavo skarvadoj.
Gavėnioj valgydavo silk , bulves, raugien  su pupom. Būdavo, paima ru-

ginių miltų, užmaišo šaltam vandeny, palaiko karštoje krosnyje, vėl įpila šalto 
vandens, išplaka ir vėl įdeda į krosnį ir kaitina. Kartais deda trintų bulvių arba 
mielių. Tą raugien  valgydavo su virtom pupom.

Per Sekmines valgydavo bandeles, sviestą, kiaušinius.
Per Velykas valgydavo kiaušinius, bandeles, sviestą, varšk , mėsą.
Kūčių vakare valgydavo šližikus su aguonų pienu (aguonų pieną daro taip 

pat kaip ir kanapių), kisielių, grybus aliejuje, ausytes su grybais, silk . Ažugavų 
dienoj valgydavo 12 kartų. Valgydavo blynus su mielėm, keptus taukuose, dešrą, 
mėsą, gerdavo degtin , vyną.

Krikštynoms ar vestuvėms darydavo salyklinį alų. Iškepdavo pusžalės duo-
nos, įmerkdavo į statin , palaik  iškošdavo per šiaudus, išraugindavo. Vasarą 
darydavo silpno alaus atsigerti, taip pat giros.

Pasakojo Ona Doveikytė, gim. 1902, gyv. Saldutiškyje.

Virtuviniai rakandai 
naudoti I –  a. 
pradžioje. Juozo 
Timuko nuotr. 
Iš Nacionalinio 
M. K iurlionio 
dailės muziejaus 
archyvo
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Gaspadinių gaspadinė Vanda Ryliškienė
Austra Lašinskienė

Vanda Ryliškienė (Ryliškytė) gimė 1931 01 08 Švenčioniÿ apskrityje, Šven-
čionºlių valsčiuje, Antåkalnio kaime (dabar Saldùtiškio sen. Antakalnio k.). Gyvena 
Saldutiškio sen. Gìniakalnio kaime. Lietuvė katalikė.

Tėvų namai – Antakalnio kaime. Pas tėvus gyveno iki 1949 m. Kartu gyve-
no tėvelio Prano tėvas – Vincentas. Tarnų, samdinių neturėjo. Žemės buvo 9 ha. 
Sesuo Bronė gimė 1924 m., brolis Jonas – 1929 m., brolis Vytautas – 1936 m.

Valgį virdavo motina, paaugusi gamindavo duk ra Vanda.
Duoną kepdavo krosnyje. Indai buv  moliniai, juos žiesdavo pati motina 

Ona Pakalnytė-Ryliškienė. Maistą gamindav  špižiniuose puoduose, mažesniuose 
katiliukuose, vakarien  virdavo ant plytos katiliukuose (su ąselėm).

Duoną kepdavo iš savų rugių. Sėdavo grikių, žirnių, kviečių, miežių, gyvu-
liams avižų. Sau malti grūdus veždavo į Pakiaunºs malūną, o gyvuliams maldavo 
namuose savom girnom. Vėliau, po karo, malūnas buvo Saldutiškio miestely.

Su ruginiais miltais virdavo kraujin  sriubą (juodaikį), jei be kraujo – maišymą 
(dėdavo grybų ar džiovintos žuvies). Kepant duoną, kepdavo ir ruginių blynelių. 
Nors paprastai rugius veždavo į malūną malti, jei greit reikėdavo, maldavo na-
muose – savom girnom. Maldavo paprastai, smulkiai. Duoną kepdavo iš rugių, 
dėdavo druskos ir kmynų dėl skonio. Jei miltų turėdavo mažai, dėdavo virtų 
bulvių, kartais įtarkuodavo cukrinio buroko. Pačiais blogiausiais metais tekdavo 
pelų įmaišyti į duoną (kad minkštesni būtų, pelus plikydavo karštu vandeniu).

Duonai tešlą užmaišydavo ąžuoliniame duonkubilyje (duoninėje), naudoda-
vo liž , po ja dėdavo apvalų pagalį, kad lengviau būtų įstumti į krosnį. Pušinė 
šluota skirta pečiui išvalyti, nes žarstekliu (kačerga) išsivalydavo tik didelės žarijos, 
o pušine – ir pelenai.

Duonkubiliai apvalūs – ąžuoliniai, dideli. Maišydavo apytikriai iš kibiro miltų 
(šeši kepalai). Duonkubilį laikydavo ant aukšto, jo niekam daugiau nenaudodavo. 
Duoną kepdavo motina, paaugusi kepė dukra Vanda.

Duoną maišydavo iš ryto, šiltame vandenyje, tik nekarštame, kad neužsipli-
kytų miltai. Užmaišius laikydavo ant lovos stipriai apklojus, ant viršaus uždėda-
vo pagalvių, kad dar šilčiau būtų. Burtų nenaudodavo, tik kol kepdavo duona, 
netrankydavo durų, kad neįplyštų kepalai.

Duona rūgdavo parą laiko, nuo metų laiko nepriklausydavo. Krosnį gerai 
iškūrendavo beržinėm malkom. Ant ližės klodavo ajerų, klevo lapų, pabarstydavo 
miltų. Kepalo kraštuose pirštais padarydavo juosteles, o vaikai apliek kepalo šonus 
trim pirštukais padarydavo lyg katino pėdutes. Kepalai vienodi, be pavadinimo, 
išgrandžius duonkubilį iškepdavo mažą pagranduką. Pirmą kepalą žymėdavo 
kryžiaus ženklu ir peržegnodavo. Duona kepdavo 2–2,5 val. Priklausomai nuo 
kepalo dydžio. Po valandos juos pajudindavo iš vietos. Iškepus paimdavo į glėbį 
ir rankos krumpliais pabelsdavo į duonos dugną. Jei skamba gražiai – iškepus, 
jei ne – šaudavo atgal į krosnį. Ištraukus dėdavo ant rankšluosčiu apkloto suolo. 
Kepalus suvilgydavo vandeniu (galima į vandenį įdėti krakmolo, tada viršus gražiai 
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blizga), ant viršaus uždengdavo drobiniu rankšluosčiu, dar kažkuo apklodavo, kad 
būtų šilčiau. Duoną laikydavo priekaitėje ant girnų, kad būtų vėsu.

Duoną skolindavo, atiduodavo duona. Duonos raugo neskolindavo niekam.
Kepalą riekdavo tėvas. Duonos kampelį dalydavosi vaikai. Kepalo atpjauta 

pusė ant stalo būdavo atsukta į žmones, į spintel  dėdavo prapjautas galas į 
vidų. Apversto kepalo dėti negalima, prisišauksi nelaim . Nukritusį duonos gaba-
lėlį pakeldavo ir pabučiuodavo (pagarba, atsiprašymas). Duonriekį peilį dėdavo į 
stalčių, jį naudodavo ir kitokiam maistui pjaustyti. Duoną gerbė visi, nebuvo jos 
tiek, kad mėtytų. Duonos nešdavosi į laidotuves.

Kviečius maldavo  volcius – gerieji miltai, piklius – prastesni. Malti veždavo 
į malūną arba maldavo namuose. Iš kviečių kepdavo pyragus, blynus, sausainius, 
darydavo makaronus, zacirką. Pyragus kepdavo šventėms. Kviečius kruopom malti 
veždavo į Pakiaunės malūną, miežius maldavo namuose. Jie skirti gyvuliams. Iš 
kvietinių kruopų virdavo koš , su spirgučiais, pienišką, su sviestu, naudodavo 
kruopas Kūčių vakarienei. Kruopų valgydavo po stipresnio maisto.

Iš avižų virdavo kisielių. Miltus užpilti, įdėti truputį mielių (galima ir nedė-
ti, ilgiau rugenti reikės) ir dažnai maišyti. Laikyti parą ar daugiau. Kai išrūgsta, 
skiesti šiltu vandeniu ir perkošti per sietelį. Perkoštą skystį užvirti, įdėti druskos 
pagal skonį. Supilstyti į indelius ir leisti ataušti. Nedėti nei krakmolo, nei cukraus).

Kisielių virdavo Kūčių vakarienei arba penktadieniais per pasnyką. Valgy-
davo su keptom, virtom su lupenom bulvėm. Verdant kisielių kviesdavo vaikus, 
o kai jie atsiliepdavo, sakydavo ,,išgrauš . Ką tai reiškia, nežino.

Augindavo grikių, namuose padžiovintus maldavo sukeltomis girnapusėmis, 
kad išbyrėtų lupenos. Kepdavo grikinius blynus, pyragus. Pyragą maišydavo ant 
aprūgusio pieno, dėdavo mielių, kad greičiau keltųsi, būtų akytas. Jei turėdavo, 
dėdavo grietinės – būdavo dar puresnis; dar dėdavo spirgučių, kartais kiaušinių, 
sviesto. Kepamas kaip bet kuris kitas pyragas.

Kanapių augindavo, bet maistui nenaudodavo. Naudodavo virvėms, pantims 
vyti, pluoštą – audimui, kaip ir linų pluoštą.

Sėmenų arbatą nuo gripo maišydavo su liepžiedžiais, pelynais. Dėdavo į 
čiužinius ligoniams – žaizdas gydo. Virdavo vandenyje ir plaudavo plaukus. Gerai 
laikydavosi garbanos. Virdavo teliukams nuo viduriavimo.

Aliejaus namuose nespaudė, pirko. Naudojo kepimui.
Aguonas naudojo pyragams, kūčiukams, aguonų pieną valgydavo per Kūčias.
Žirnius augino patys, virdavo per pasninką, naudojo sriubai, kepdavo vienus, 

maltus ar grūstus maišydavo su kitais miltais. Pupas augino maistui. Naudojo 
nesmulkintas (čielas) arba maldavo miltams, naudojo kaip žirnius. Žirnių sriubą 
paskanindavo garstyčių piurė (pagal skonį, dėl aštrumo).

Per metus skersdavo dvi kiaules. Skersdavo prieš Kalėdas ir prieš Velykas 
(jei turėdavo avių, pjaudavo jas; antrą kiaul  prieš pat Velykas, jei ne – anksčiau). 
Pjaudavo pilnaty ar prieš pat pilnatį – tada mėsa „pučiasi“. Daugiausia penkta-
dienį ar šeštadienį. Pjaudavo pats gaspadorius, jei šeimininkas negali, kviesdavo 
kaimyną, įdėdavo skerstuvių, išvirdavo mėsos ir pavalgydindavo. Skerstuvėms 
virdavo krūtin  – dūrio vietą, kepenis.
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Tėvas suruošdavo, nudurdavo ir svilindavo, pats ir išdarinėdavo, vėliau 
dukra Vanda išdarinėdavo. Skerdžiant drausdavo žiūrėti vaikams ir nėščioms. Joms 
negalima lįsti per tvorą – virkštelė vaikui apsivys apie kaklą, negalima vaikščioti 
per tą vietą, kur svilino – vaikai bus šeriuoti.

Skersdavo tvarte arba diendaržy. Svilindavo kieme, šiaudais – mėsa daug 
skanesnė. Kraują rinkdavo vėdarams arba juodaikiui (sriuba su ruginiais miltais). 
Kraują reikia supilti į indą ir sriubą pilti į kraują, nes jei priešingai – sriuba bus 
negraži, kraujas suvirs. Kiaules išdarinėdavo taip

Nupjaunama galva, dedama ant sniego arba į šaltą vandenį.
Imama krūtinė.
Imama paūdrė (papilvė).
Skiriami taukai, imamos žarnos.
Kepenys, plaučiai, širdis merkiami į vandenį.
Imamas nugarkaulis, groblai.
Formuojami lašinukai.
Tvarkomi kumpiai.
Spėjama  jai kasa lygi – žiema gera, vienoda, jei plati – žiema gili.
Siūlu pamatuojama uodegos pradžia ir jau spėjama, kokio storio bus lašiniai.
Skerdieną ataušydavo ir dėdavo į lovius – sūdydavo visą mėsą. Dėdavo 

druskos, pipirų, česnakų.
Skerstuvėmis apdalydavo kaimynus, dėdavo įvairios mėsos.
Skerdena druskoje išbūdavo porą savaičių, ją vartydavo, išsemdavo susi-

dariusį skystį ir vėl pasūdydavo. Rūkydavo visą mėsą, palikdavo tik kauliukus. 
Rūkydavo pirtyje, sausomis alksnio ir obels malkomis, į pabaigą dėdavo drėgnų 
malkų ir kadagio. Rūkydavo apie tris paras.

Maldavo atšalusią mėsą, pasūdydavo, įpjaustydavo rankomis lašinukų (oda 
nuimama), dėdavo pipirų, česnakų, tarkuoto muskato riešuto, valgomosios salie-
tros. Visko pagal skonį ir mėsos kiekį (10 kg mėsos – 400 g druskos). Padaroma 
dešrelė, išverdama ir žiūrima, ar visko pakanka, jei ne, – įdedama papildomai. 
Svogūnus virdavo ir dėdavo į atšaldytą skystį.

Pilvą išplauna, ištrina druska, išverčia, kad būtų švarus. Mėsą labai gerai 
išminko, jei šalta, – mėsą trumpam dėdavo į krosnį. Tada kimšdavo į pilvą. Taip 
pat darydavo ir su pūsle. Ją ištempdavo, ištrindavo ir prikimšdavo skilandžiui 
(kindziukui). Galima gabalais paruošti storąją žarną ir prikimšti tos pačios mėsos.

Rūkydavo ilgai, nešdavo kelis kartus, ir kada rūkydavo mėsą kaimynai. Jei 
didelis skilandis, reikėdavo daug laiko, kad gražiai išrūktų. Laikydavo ant aukšto 
pintuose krepšiuose su dangčiu. Valgydavo daugiausiai vasarą per darbymetį.

Taukinė. Taukai nuo pilvo ataušinami (plėvė apačioj, taukai viršuje), barsto-
ma druska, pipirais, smulkintais česnakais. Klojama ant taukų ir įtrinama, gražiai 
suvyniojama, susukama. Laikoma tokia arba rūkoma.

Kiti taukai pjaustomi ir spirginami. Taukus pildavo į molines (puodynes su 
ąsomis – palivonus), dar pildavo ir į ąžuolinius kubiliukus. 

Avių pjaudavo, kiek turėdavo. Avieną visą sūdydavo. Dėdavo į išvalytą 
skrandį (išluptą)  visą mėsą sukapoja, įtrina druska ir pipirais ir sukemša – visa 
mėsa telpa. Ji išsimarinuoja ir būna labai skani.



972

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Maistui buvo naudojama ir veršiena. Pjaudavo arba mažus dviejų savaičių 
veršiukus, arba didelius, pjaudavo ir karves. Truputį mėsos sūdydavo, kiek su-
valgydavo šviežios, kitą – parduodavo.

Vištas valgydavo daugiausiai per šventes, keptas su obuoliais ar slyvom 
arba virtas.

Karvių pienas buvo laikomas šaltai. Su blėkute (toks indas) statydavo į di-
desnį indą su šaltu šulinio vandeniu, taip nusistodavo grietinė. Per blėkutės kranelį 
išleisdavo pieną, likusią grietin  supildavo į molines puodynes ir raugindavo. Iš 
raugintos grietinės mušdavo sviestą medinėje muštokėje. Sviestą plaudavo kelis 
kartus šaltu šulinio vandeniu, kol vanduo tapdavo švarus. Sviestą truputį pasū-
dydavo. Naudodavo padažams, košėms, valgydavo su duona. 

Skani užtepėlė  sviestą pertrinti su šviežia varške, įdėti truputį druskos, 
smulkintų krapų, gerai išsukti ir tepti ant duonos, valgyti su arbata ar miežine, 
gilių kava.

Saldžią grietinėl  naudodavo kavai balinti, pyragų kepimui – vietoj pieno 
ar vandens.

Saldų pieną naudodavo košėms virti, miežin  koš  užgerdavo pienu. Saldų 
pieną virindavo vakarienei su kvietine banda valgyti. Virdavo pieniškas sriubas 
iš kruopų, naminių makaronų, daržovių – morkų, bulvių, žirnelių, bulvių sriu-
bas, trintų bulvių kukulių sriubą. Jei pieno būdavo pakankamai, nugriebtą pieną 
gerdavo per pietus, vietoj arbatos.

Ruošdavo raugintą grietin  ilgesniam naudojimui. Puodynes su rūgusia grietine 
pakišdavo į karštą krosnį ir stipriai sušildydavo, grietinė išsilydydavo, nupildavo 
susidariusį skystį; likusi grietinė, panaši į sviestą, buvo naudojama gana ilgai.

Sviesto atsargas ruošdavo ilgesniam naudojimui, nes karvės 2–3,5 mėn. per 
metus būdavo užtrūk  prieš teliuką. Sumuštą sviestą stipriai pasūdydavo, sudė-
davo į molinius indus – palivonus, gerai sumaigydavo, kad neliktų oro tarpų, ir 
laikydavo šaltai kamaroj.

Iš rauginto pieno darydavo varšk . Puodyn  su rūgusiu pienu deda į iškūrentą 
krosnį ir šildo, reikia žiūrėti, kad neperkaistų, nes viskas išeis išrūgom ir varškės 
liks nedaug. Perkaitinus pieną, varškė išeina sausa, trapi, sūriui suspausti netinka.

Tada pila į drobinį sūrmaišį, gerai išvarvina, varšk  deda į didesnį indą, 
pasūdo, deda kmynų, kartais įmuša kiaušinį, labai gerai išmaišo, ištrina, kol masė 
pasidaro vientisa. Vėl deda atgal į sūrmaišį, gerai sukiša, kad neliktų oro tarpų, 
užriša ir paslegia. Spausdavo per naktį ar dar ilgiau.

Kasdieniam valgymui ir džiovinimui sūrius gamindavo iš nugriebto pieno, 
nes tada džiūdamas mažiau trūkinėja, negu riebus. Džiovindavo prie krosnies, 
sūrio viršų įtrindavo druska, kad ilgiau laikytųsi ir nepelytų. Iš negriebto pie-
no sūrius gamindavo šventėms ar lauktuvėms svečiui, į juos nedėdavo kmynų. 
Vaikai labai mėgdavo džiovinto sūrio gabaliukus apkepti ant pagaliuko įkiš  į 
besikūrenančią krosnį.

Iš varškės virdavo ar kepdavo varškėčius, apkepus, spurgas. Labai po-
puliarūs buvo virtiniai  paruošiama miltinė tešla kaip koldūnams, iškočiojama, 
išspaudžiami apvalūs blyneliai, du tris kartus didesni negu koldūnams, į vidų 
dedama paruošta varškė (pertrinama su kiaušiniu, dedama truputis druskos, jei 
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sausesnė varškė, dedama raugintos grietinės, kad būtų masė lipni. Ją įdaryti bly-
nelius, krašus sulenkus perpus, suspausti ir užlankstyti. Dėti į verdantį pasūdytą 
vandenį. Virtiniai valgomi šilti su grietinės ir sviesto padažu, valgomi ir šalti.

Kepti varškėčiai. Du trečdaliai varškės, vienas trečdalis manų kruopų ar 
miltų, kiaušinių, druskos, cukraus, pora šaukštų ar daugiau rūgščios grietinės. 
Gerai išminkyti, padaryti blynelius ir kepti karštuos riebaluos. Kad būtų puresni, 
iškeptus sudėti į puodą, užpilti pieno, įdėti sviesto ir truputį patroškinti ant ugnies.

Minkštagurkli  gaminimas  sutarkuojamos ir nusunkiamos bulvės (smulkia 
tarka), į tarkius sudedama varškė, kiaušiniai, druska, truputis krakmolo, daromi 
panašūs į cepelinus, bet plokštesni kukuliai, kepami karštuose riebaluose. Sude-
dami į puodą ir troškinami pieno, sviesto ir riebalų padaže.

Su virtom bulvėm valgydavo ir maslionkas (skystis, lik s sumušus sviestą). 
Jų dedama kepant blynus, tada šie gerai pakyla, būna purūs.

Pieno produktų nevalgydavo per adventą ir gavėnią, penktadieniais, o se-
nesni žmonės – ir per visus pasninkus. Dabar išliko tik kelerios dienos per me-
tus, kada nevalgoma ne tik mėsos, bet ir pieno produktų  Pelenų diena, Kūčios, 
Didžioji savaitė prieš Velykas. Vyresni žmonės dar laikosi tradicijos pasninkauti 
gavėnios penktadieniais.

Apsiveršiavus karvei, pirmąjį pieną sugirdydavo teliukui, kitą – kepdavo 
krosnyje; iškeptos krekenos labai panašu į kiaušinien  su pienu.  kepamas kre-
kenas kartais dėdavo sviesto. Krekenų nešdavo ir kaimynams.

Daržas būdavo arti namų, užimdavo nedidelį žemės plotą. Burokai – gy-
vuliniai ir cukriniai – sodinami viename sklype, kopūstai, bulvės – kituose atski-
ruose sklypuose. Daržovių augindavo savo reikmėm. Bulves, kopūstus, morkas, 
burokėlius žiemai laikydavo kapčiuose.

Kadangi trūko cukraus, džiovindavo cukrinius burokus. Švariai nuplautus 
supjaustydavo griežinėliais, klodavo ant pečiaus ir džiovindavo. Išdžiūvusius 
sudėdavo į medžiaginius maišus ir laikydavo netoli krosnies. Prieš verdant kom-
potą, į vandenį primerkdavo burokų griežinėlių ir palaikydavo kelias valandas, 
kol vanduo pasidarydavo saldus, išėmus burokus, kompotą tame vandenyje ir 
virdavo. Skonis būdavo truputį kartokas.

Kopūstus raugdavo medinėje statinėje (bačkoje). Ant dugno dėdavo antani-
nių obuolių, mažų kopūstų galvų, juodos duonos plutelių, tada pildavo sluoksnį 
smulkintų kopūstų, saują tarkuotų morkų, saują druskos, pus  saujos cukraus, 
žiupsnelį kmynų, tada gerai sumušdavo medine kuoka ir vėl nuo pradžių – 
smulkinti kopūstai ir t. t., iki pilnos statinės. Laikydavo šiltai, kol išrūgdavo, kad 
išsibezdėtų – išeitų kartumas iš kopūstų – plonu pagaliu prabesdavo skyles iki 
dugno. Išrūgus juos išnešdavo šaltai į kamarą ar priemen  bet kad nesušaltų.

Kopūstus troškindavo su spirgais, kai papjaudavo kiaul , naudodavo kaip 
padažą su blynais – keptuvėje ištroškintus kopūstus užspirgindavo lašinukais, 
viską sumaišydavo ir dar pakepindavo, valgydavo su lietiniais blynais.

Agurkus raugdavo žiemai kibiruose ar medinėse statinėse. Dedama druskos, 
krienų, vyšnių lapų, juodųjų serbentų lapų, česnakų, ąžuolo lapų, kad būtų kie-
tesni. Žiemai ruošdavo ir burokus, burokėlius, raugdavo statinėse.  talpą raugia-
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mų paprastų burokų įdėdavo raudonųjų burokėlių, kad rašalas būtų rausvas. Iš 
raugintų burokų virdavo barščius, ypač su mėsa, kai paskersdavo kiaul .

Bulvės buvo pagrindinis maistas  keptos, virtos, bulvių tarkių košė kepta 
puode su spirgais krosnyje, bulbiešnikai, bulvės su grybų padažu. Bulves valgy-
davo visus metus.

Rinkdavo tik gerai pažįstamus grybus.  mišką eidavo daugiausia ryte po 
lietaus ar lietui lyjant. Grybavimas buvo ir malonumas, ir būtinybė, nes grybus 
džiovindavo, raugdavo ir sūdydavo žiemai. Buvo manoma, jei pamatei grybą, 
reikia jį išrauti, nes jis jau neaugs didesnis ir sukirmys. Geresnius grybus džio-
vindavo, juos dėdavo į burokėlių ar kopūstų sriubas, naudojo su silke, koldūnų 
įdarui. Grybus tiekdavo Kūčių stalui, pasninko valgiams.

Grybų sūdymas  nuvalai, išverdi, išplauni, tada sluoksniuoji į molinį indą, 
druskos sauja, sluoksnis grybų ir vėl druska ir t. t.,  ant viršaus druskos sluoks-
nis.  Uždengiama drobiniu skudurėliu ir prislegiama. Prieš valgant mirkoma kokią 
parą ar nuverdama.

Grybų rauginimas  paruoštus grybus sluoksniuojam su lapais (juodųjų ser-
bentų ir krapai) moliniame ar mediniame inde, užpilame vandeniu su druska – 
sauja druskos vienam litrui vandens. Paslegiam ir rauginam. Naudojant nuimamas 
sluoksnis grybų ir vėl paslegiama. Grybai nuplaunami, pridedama smulkintų 
svogūnų, grietinės ir valgoma su lupenom virtomis bulvėmis.
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KAL BA

Saldutiškio šnekta
Žaneta Markevičienė, Aurimas Markevičius

Tarminių tekstų užrašymas
Lietuvių kalbos tarmėse yra nemaža garsų, kurių neturi bendrinė 
kalba. Todėl tarminiai pavyzdžiai ir tekstai užrašomi specialia 
dialektologine (tarmine) transkripcija. Kad būtų lengviau skaityti 
Saldutiškio šnektos pasakojimus, dainas ir atskirus pavyzdžius, 
pradžioje trumpai paaiškinami ženklai, kurie nevartojami bend
rinėje kalboje. Žodžiai užrašomi taip, kaip jie tariami. Plg. bend
ri nės kalbos nešdamà ir transkripcija užrašytą neždamὰ.

Tašku dešinėje raidės pusėje viršuje žymimas balsio ilgu
mas, pvz., g·vus ~ gývus, l·ginu ~ lýginu, krú·mus ~ krmus, 
rú·mus ~ rmus.

Tašku dešinėje raidės pusėje apačioje žymimi pusilgiai bal
siai – tarpiniai tarp ilgųjų ir trumpųjų, bet artimesni ilgiesiems. 
Skiemenys su pusilgiais balsiais (ne dvigarsiuose) turi vidurinę 
priegaidę, kuri yra tvirtagalės priegaidės variantas. Šia priegaide 
kirčiuojami pusilgiai balsiai yra šiek tiek trumpesni ir blankesni 
už ilguosius. Vidurinė priegaidė žymima specialiu ženklu, pvz., 
k․sa․s ~ kãsos, b․sa․s ~ bãsos, n․škis ~ nèškis, k․ški․s ~ kškys 
‘kiškis’, l․pkim ~ lpkim, t․ri ~ tùri, a․ž․s ~ ožỹs, šak․ ~ šak.

α – už bendrinės kalbos balsį a blankesnis balsis, dažniausiai 
tariamas žodžio gale, pvz., šakὰ ~ šakà, mažὰ ~ mažà, lú·pα ~ 
lpa, r․šα ~ rša, s․kα ~ sùka. Dar jis labai dažnai tariamas 
tvirtagale ir vidurine priegaide kirčiuotuose, taip pat visai 
nekirčiuotuose skiemenyse, kurių pagrindą sudaro dvibalsiai ar 
mišrieji dvigarsiai, pvz., vαkαs ~ vakas, ragα ~ raga, matα ~ 
mata, kαtαs ~ katas, vαgαs ~ vagas, dαinúo ~ dainúot, l․pαi ~ 
lãpai, á․ugαi ~ áugai, v․kαr ~ vãkar.

å – blankusis balsis a, tariamas skiemenyse su tvirtagaliu 
arba nekirčiuotu dvibalsiu au, pvz., låũkαs ~ laũkas, pašåũk ~ 
pašaũk, dåugumὰ ~ dauguma, dråugα ~ drauga.

æ – už bendrinės kalbos e platesnis balsis, turintis gana 
ryškų a atspalvį, pvz., m․du․ ~ mẽdų, g․rαs ~ gẽras, d․gα ~ 
dẽgα, m․tα ~ mẽta, dal ~ dalià, gir ~ girià.

ẹ – už bendrinės kalbos ė platesnis balsis, turintis šiokį tokį 
e atspalvį, pvz., v·trα ~ vtra, b·gu ~ bgu, m·tåu ~ mtau.

 – balsis ẹ, tariamas po kietųjų priebalsių. Jis yra gana 
atviras – kaip ir ẹ, pvz., kl·tis ~ kltis, r·kæ ~ rkia, s·di ~ sdi.
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ɔ – už bendrinės kalbos o platesnis balsis, turintis a atspalvį, pvz., br·li․s ~ brólys 
‘brolis’, s·dαs ~ sõdas, j·ju ~ jóju, katr․ ~ katrõ.

 – neryškiai tariamas priebalsis j, šiek tiek panašus į balsį i. Bendrinėje kalboje 
toks garsas tariamas žodžiuose rytoj, tuoj.

ы – balsio i arba y variantas, tariamas po kietųjų priebalsių, – toks kaip rusų kalbos 
ы arba lenkų y, pvz., sá․ulы․ ~ sáulę, kep․rы․ ~ kepurę, p․sы․ ~ pùsę, kepur ~ kepurè.

ŋ – gomurinis priebalsis n, tariamas prieš k ir g, pvz., lú․ŋgαs ~ lángas, suŋkùs ~ 
sunkùs, tækα ~ teñka.

Priebalsių minkštumas žymimas lankeliu virš raidės, pvz., ȓubὰ ~ sriubà, gra․s ~ 
gražiõs, á․urαs ~ kiáuras, åũrαs ~ siaũras, ú· ~ sit, ve ~ vest. Priebalsių, esančių 
prieš įvairaus ilgumo priešakinės eilės balsius i, e, æ, ẹ ir dvibalsį ie, minkštumas 
nežymimas, nes jie visada tariami minkštai.

Priebalsių suskardėjimas žymimas varnele po raide, pvz., vαkα g․li ~ vakas gùli, 
visù dá․rbu d․rbα ~ visùs dárbus drba, te dåũk ~ tek daũg.

‖ – pauzė sakinio gale.
| – pauzė sakinio viduryje.
┊ – labai trumpa pauzė sakinio viduryje.

Saldutiškio šnekta lietuvių kalbos tarmių sistemoje
Saldutiškio šnekta priklauso rytų aukštaičių uteniškių patarmei. Lietuvių ir užsienio 

kalbininkai yra sudarę daug lietuvių kalbos tarmių klasifikacijų. Pirmosiose uteniškiai 
arba net apskritai rytų aukštaičiai neminimi. Uteniškių patarmę pirmą kartą išskyrė 
Antanas Baranauskas, tik vadino ją kitaip. Jo klasifikacijoje yra šešios rytų aukštaičių 
tarmės – rytiečiai pirmieji (R1), rytiečiai antrieji (R2), rytiečiai tretieji (R3), rytiečiai 
ketvirtieji (R4), rytiečiai penktieji (R5) ir rytiečiai šeštieji (R6). Uteniškių patarmė 
maždaug atitinka jo išskirtą R6 tarmę (Utena, Rokiškis, Zarasai).

Antano Salio tarmių klasifikacijoje rytų aukštaičiai pagal žodžio pantis tarimą 
skirstomi į pantininkus, puntininkus ir pontininkus. Saldutiškis priklauso puntininkams.

Alekso Girdenio ir Zigmo Zinkevičiaus sudarytoje tarmių klasifikacijoje skiriamos 
šešios rytų aukštaičių patarmės: panevėžiškiai, širvintiškiai, vilniškiai, uteniškiai, anykš
tėnai ir kupiškėnai. Tai tiksliausia ir išsamiausia klasifikacija. Joje pirmą kartą pavartotas 
patarmės pavadinimas uteniškiai.

Saldutiškio šnektos ypatybės
Skiriamosios fonetikos ypatybės. Saldutiškiečiai yra aukštaičiai, nes kirčiuo

tuose skiemenyse išlaiko sveikus dvibalsius ie ir uo, pvz., penαs ~ penas, šiẽnαs ~ še
nas, liẽpæ ~ liẽpia, dúonα ~ dúona, púodαs ~ púodas, júodαs ~ júodas, dúodα ~ dúoda. 
Žemaičiai šių dvibalsių neišlaiko.

Saldutiškio šnekta priklauso rytų aukštaičiams, nes joje neišlaikomi mišrieji dvi
garsiai an, am, en, em ir nosiniai balsiai ą, ę, pvz., duñti․s ~ dañtys, lú․ŋgαs ~ lángas, 
lukαs ~ lañkas, pú․nti․s ~ pántys ‘pantis’, kú․ndα ~ kánda, kupαs ~ kapas, sú․mti․s ~ 
sám tys ‘samtis’, kruta․ ~ krato, suda․ ~ sado, šviñtαs ~ šveñtas, piktαs ~ peñktas, 
kimp․næ․ ~ kempnė, s․m ~ sémt, v․m ~ vémt, ú·žuolαs ~ žuolas, kú·sni․s ~ ksnys 
‘kąsnis’, žũ·sinαs ~ žsinas, šũ·lα ~ šla, šv·stαs ~ švstas, gr·žæ ~ gržia, dαžu․ ~ dažą, 
sniẽgu․ ~ sniẽgą, ․pi․ ~ ùpę.
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Skiriamąja uteniškių patarmės ypatybe kai kurie kalbininkai laiko dvibalsių ie ir uo 
vienbalsinimą nekirčiuotuose skiemenyse, pvz., pe․me․kαs ~ piemeniùkas, pe․․kαs ~ pie
niùkas, še․n․li․s ~ šienẽlys ‘šienelis’, pa․d․li․s ~ puodẽlys ‘puodelis’, sa․․kαs ~ suoliùkas. Vis 
dėlto toks šios patarmės skyrimo pamatas kelia ir abejonių. Nekirčiuotuose skiemenyse 
šiuos dvibalsius dar vienbalsina anykštėnai ir širvintiškiai. Šiauriniai anykštėnai taria 
lygiai taip pat kaip uteniškiai, pvz., pe․me․kαs ~ piemeniùkas, pe․․kαs ~ pieniùkas, 
pa․de․u․kαs ~ puo deliùkas, sa․․kαs ~ suoliùkas, p․ra․štα ~ pàruošta. Širvintiškiai ir 
pietiniai anykštėnai nekirčiuotus dvibalsius ie, uo taip pat vienbalsina, tik balsius e, a dar ir 
sutrumpina, pvz., peme․kαs ~ piemeniùkas, pe․kαs ~ pieniùkas, pade․kαs ~ puodeliùkas, 
sa․kαs ~ suo liùkas, p․raštα ~ pàruošta. Kita vertus, ne visi uteniškiai vienbalsina abu 
nekirčiuotus dvibalsius ie, uo. Dalis (tarp jų ir saldutiškiečiai) vienbalsina tik nekirčiuotą 
dvibalsį ie, o uo išlaiko. Pavyzdžiui, Saldutiškyje sakoma pe․․kαs ~ pieniùkas, še․n․li․s ~ 
šie nẽlys ‘šienelis’, læ․tuvὰ ~ Lietuvà, bet juokα ~ juoka, rαkšluosti․s ~ rañkšluostys 
‘rankšluostis’, suo․kαs ~ suoliùkas, nuolat․næ․ ~ nuolatnė, aštuo·likα ~ aštuoniólika, 
juoká․unα ~ juo káuna ‘juokauja’, p․ruoštα ~ pàruošta. Dvibalsis uo suvienbalsinamas 
tik retkarčiais, pavyzdžiui, prielinksnyje na. ~ nuo. Taigi ryškios ypatybės, skiriančios 
uteniškius nuo visų kitų rytų aukštaičių patarmių, nėra.

Patogiau būtų uteniškių patarmę skirti nurodant jos pagrindinius skirtumus nuo 
kiekvienos kitos rytų aukštaičių patarmės. Vilniškiai nuo uteniškių skiriasi nekirčiuotų 
dvibalsių ie, uo išlaikymu ir dzūkavimu. Vilniškiai taria pien․li․s ~ pienẽlys ‘pienelis’, 
duon·tæ․ ~ duonýtė, c ~ čià, gαidze ~ gaidžia. Uteniškiai taria pe․n․li․s ~ pienẽlys ‘pienelis’, 
da․n·tæ․ ~ duonýtė arba duon·tæ․ ~ duonýtė, č ~ čià, gαidže ~ gaidžia. Anykštėnai nuo 
uteniškių skiriasi tuo, kad kirčiuotus pailgėjusius balsius a, e verčia į ɔ․, ẹ․, pvz., r․tαs ~ 
rãtas, b․ltαs ~ báltas, g․rαs ~ gẽras, m․tα ~ mẽta. Ši ypatybė pagal žodžio rãtas tarimą 
r․tαs vadinama rotininkavimu. Uteniškiai rotininkavimo neturi, todėl taria r․tαs ~ rãtas, 
bá․ltαs ~ báltas, g․rαs ~ gẽras, m․tα ~ mẽta. Kupiškėnai nuo uteniškių skiriasi tuo, kad 
balsius e ir ė prieš kietąjį priebalsį ir žodžio gale verčia į a ir a·, pvz., našù ~ nešù, vadù ~ 
vedù, dã·da․ ~ dėdė, bá·gα ~ bga. Ši ypatybė pagal žodžio ddė tarimą dã·da․ vadinama 
dadininkavimu. Uteniškiai nedadininkuoja, todėl taria nešù, vedù, d·dæ․ ~ ddė, b·gα ~ 
bga. Be to, kupiškėnai rotininkuoja. Širvintiškiai ir panevėžiškiai nekirčiuotus ilguosius 
balsius trumpina iki trumpųjų, pvz., giv·be ~ gyvýbė, svirúo ~ svyrúot, krut․ne ~ krūtnė, 
rut·te ~ rūtýtė. Uteniškiai šioje pozicijoje balsius trumpina iki pusilgių, pvz., gi․v·bæ․ ~ 
gyvýbė, svi․rúo ~ svyrúot, kru․t․næ․ ~ krūtnė, ru․t·tæ․ ~ rūtýtė.

Kitos fonetikos ypatybės. Kaip minėta, saldutiškiečiai turi pusilgių balsių. Taigi 
balsiai yra trejopo ilgumo: ilgieji (pvz., r·tαs ~ rýtas, v·rαs ~ výras, gr·nαs ~ grýnas, 
krú·mαs ~ krmas, lú·pα ~ lpa, sú·nu․s ~ snūs), pusilgiai (pvz., gri․nα ~ gryna, ri․t· ~ 
rytój, kru․m․li․s ~ krūmẽlys ‘krūmelis’, su․nås ~ sūnaũs) ir trumpieji (pvz., ligὰ ~ ligà, 
putὰ ~ putà, šaks ~ šakès, kit, sukù).

Pusilgių balsių atsiranda dėl šių priežasčių: 1. Nekirčiuoti ilgieji balsiai trumpėja iki 
pusilgių, pvz., ri․t․li․s ~ rytẽlys ‘rytelis’, svi․rúo ~ svyrúot, du․m․li․s ~ dūmẽlys ‘dūmelis’, 
kru․t․næ․ ~ krūtnė, ru․p· ~ rūpt. 2. Kirčiuoti trumpieji balsiai ilgėja iki pusilgių, pvz., 
k․sa․s ~ kãsos, k․tinαs ~ kãtinas, pi․r․gu․ ~ pyrãgų, d․gα ~ dẽga, gi․v․nα ~ gyvẽna, 
m․škαs ~ mškas, k․tαs ~ ktas, b․tαs ~ bùtas, s․kα ~ sùka. 3. Žodžio gale kirčiuoti 
tvirtagaliai balsiai trumpėja iki pusilgių, pvz., αrkl․s ~ arklỹs, a․ž․s ~ ožỹs, rag․ ~ rag, 
šak․ ~ šak.
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Balsiai ė ir o nevienodai tariami kirčiuotame ir nekirčiuotame skiemenyje. Kir
čiuotame skiemenyje tariami ė ir o, bet jie yra platesni negu bendrinėje kalboje, turi šiokį 
tokį e ir a atspalvį, pvz., d·dæ․ ~ ddė, t·vαs ~ tvas, m·kstu ~ mgstu, s·dαs ~ sõdas, 
ž·di․s ~ žõdys ‘žodis’, m·ku ~ móku, n·ri ~ nóri. Nekirčiuotame skiemenyje vietoj ė ir o 
tariami pusilgiai balsiai e․ ir a․, pvz., dæ․ž․tæ․ ~ dėžùtė, te․v․li․s ~ tėvẽlys ‘tėvelis’, be․· ~ 
bėgiót, ma․ter·tæ․ ~ moterýtė, ža․d․li․s ~ žodẽlys ‘žodelis’, ma․k· ~ mokt. Šiuo požiūriu 
saldutiškiečiai, kaip ir visi uteniškiai, išlaikė senoviškesnę padėtį, nes lietuvių kalbos 
balsiai ė ir o yra kilę iš ilgųjų ē ir ā. Dar XVI amžiuje (1547 m.) Martynas Mažvydas 
rašė bralei ~ broliai, makʃla ~ mokslo, szadei ~ žodiai ‘žodžiai’, trakβdawa ~ trokšdavo. 
Lietuvių kalbos balsiai o ir ė nėra seni.

Garsų junginiai le, re ir se verčiami junginiais la, ra ir sa, pvz., l․dαs ~ lẽdas, 
lá․ik ~ léisk, laù ~ lekiù, r․tαs ~ rẽtas, tr․čæs ~ trẽčias, sakm․de․ni․s ~ sekmãdienys 
‘sekmadienis’, san․li․s ~ senẽlys ‘senelis’, s․sari․s ~ sẽserys. Junginiai lė, rė ir sė kir čiuo
tame skiemenyje virsta į l, r ir s, pvz., kl·tis ~ kltis, l·k ~ lkt, pl·šåu ~ plšau, 
vakar·li․s ~ vakarlys ‘vakarėlis’, r·k ~ rkt, tur·jåu ~ turjau, s·klα ~ skla, s·di ~ sdi. 
Nekirčiuotame skiemenyje jie virsta į la․, ra․ ir sa., pvz., kla․t․la․ ~ klėtẽlė, la․å ~ lėkiaũ, 
kep․ra․ ~ kepurė, p․sasara․ ~ pùsseserė, ra․å ~ rėkiaũ, p․sa․ ~ pùsė, sa․d·k ~ sėdk. 
Priebalsiai l, r, s kietai tariami ir prieš žodžio gale buvusį nosinį balsį ę, pvz., sá․ulы․ ~ 
sáulę, kαrы․ ~ kairę, p․sы․ ~ pùsę.

Tarp kamieno ir galūnės balsių neretai praleidžiamas priebalsis v, pvz., b․a․ ~ bù
vo, buå ~ buvaũ, gan·daa․m ~ ganýdavom, pak․a․ ~ pakliùvo.

Morfologijos ypatybės. Žodžių daryba. Saldutiškiečiai, kaip ir dauguma rytų 
aukštaičių, turi du vietininkus: esamąjį vidaus vietininką (pvz., žalæ sɔ·d ~ žalia sodè, 
nåuj· gr·čæ․ ~ naujõj grỹčioj, žauõ(s) s·duos ~ žaliuõs sõduos, nåuj· gr·čæ․s ~ naujõs 
grỹčios ‘naujose gryčiose’) ir einamąjį vidaus vietininką (pvz., žalæ s·dαn ~ žaliañ sõdan, 
nåuj·n gr·čæ․n ~ naujõn grỹčion, žaúosnα s·duosnα ~ žaliúosna sõduosna arba žaúo(s) 
s·duos ~ žaliúos sõduos ‘į žalius sodus’, nåuj·snα gr·čæ․snα ~ naujósna grỹčiosna arba 
nåuj· gr·čæ․s ~ naujós grỹčios ‘į naujas gryčias’).

Vyriškosios giminės daiktavardžiai ir būdvardžiai vietoj vienaskaitos vardininko 
galūnės is išlaikė senoviškesnį variantą i․s, pvz., d․deli․s m․di․s ~ ddelys mẽdys ‘didelis 
medis’, gelaž․ni․s peli․s ~ geležnys pelys ‘geležinis peilis’, maž․ti․s vαik․li․s ~ mažùtys 
vaikẽlys ‘mažutis vaikelis’.

Daugiskaitos naudininko linksnio forma žodžio gale neturi priebalsio s, pvz., 
gerem vαiká․m ~ gerem vaikám, jåun·m pan·m ~ jaunóm panóm. Tai buvusio dviskaitos 
naudininko forma, kuri tarmėse dabar reiškia ir dviskaitą, ir daugiskaitą.

Labai dažnai vartojamos mažybinėsmaloninės žmonių vardų formos, pvz., 
da․na․t·li․s ~ Donatlys ‘Donatas’, αlgird․kαs ~ Algirdùkas, unta․kαs ~ Antaniùkas, 
vi․t․kαs ~ Vytùkas, ras․la․ ~ Rasẽlė, dal·tæ․ ~ Dalýtė, ras·tæ․ ~ Rasýtė, alen․tæ․ ~ Elenùtė, 
a․tæ․ ~ Aliùtė ‘Elena’, gen․tæ․ ~ Genùtė, ud․tæ․ ~ Liudùtė. Maloniniais vardais vadinami 
net pagyvenę ir seni žmonės, pvz., san․li․s jæ․․kαs ~ senẽlys Joniùkas ‘senelis Jonas’, 
san․læ․ br·li․s peȓ․kαs ~ senẽlio brólys Petriùkas ‘senelio brolis Petras’, san․la․ vid․tæ․ ~ 
senẽlė Vidùtė, tetὰ ras·tæ․ ~ tetà Rasýtė.

Labai retai vartojami įvardžiuotiniai būdvardžiai. Dažniausiai jie būna sudaik
tavardėję, pvz., já․unasαi ~ jáunasai ‘jaunasis’, já․unasei ~ jáunasiai ‘jaunasis’, šviñtasαi ~ 
šveñtasai ‘šventasis’, šviñtasei ~ šveñtasiai ‘šventasis’, jåun·jæ ~ jaunója ‘jaunoji’, švint·je ~ 
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šventója ‘šventoji’. Įvardžiuotinės formos vartojamos ir visų aukščiausiajam laipsniui 
sudaryti, pvz., pàts m․žasαi ~ pàts mãžasai ‘pats mažiausias’, pat ger·jæ ~ pat gerója 
‘pati geriausia’. Kaip matyti, ir jų daryba kitokia negu bendrinėje kalboje.

Vietoj asmeninių įvardžių jis, ji vartojami ․nαs ~ ãnas, anὰ ~ anà. Vietoj įvardžio 
mẽs vartojamas m․s ~ ms.

Kai kurie skaitvardžiai ir įvardžiai gali būti pailginami, pvz., d․jei ~ dùjai ‘du’, 
․šei ~ ãšiai ‘aš’, t․jei ~ tùjai ‘tu’.

Vartojamos dvi veiksmažodžio bendraties formos, pvz., á․ȓ ~ árt, á․u ~ áust, 
m․ ~ mnt, vep ~ vept, par·di․ ~ paródyti ir á․rtei ~ ártei ‘árti’, á․ustei ~ áustei ‘áusti’, 
m․ntei ~ mntei ‘mnti’, veptei ~ veptei ‘vepti’, par·di․tei ~ paródytei ‘parodyti’.

Retkarčiais pavartojama senovinė veiksmažodžio forma – siekinys, pvz.: αkit 
vá․lgi․tu․ | p․ruoštα ‖ ‘Eikite valgyti – paruošta’; paá․ugαi | ir‿α bråũktu․ ┊ væptu․ ┊ 
á․ustu․ ‖ ‘Paaugai, ir eik braukti, verpti, austi’.

Dviskiemeniai veiksmažodžiai, kurių šaknies pagrindą sudaro balsiai i, u, būtajame 
kartiniame laike turi galūnę æ․, pvz., k․šæ․ ~ kšė ‘kišo’, kn․sæ․ ~ knsė ‘kniso’, r․šæ․ ~ ršė 
‘rišo’, l․pæ․ ~ lùpė ‘lupo’, s․pæ․ ~ sùpė ‘supo’.

Jei sangrąžinių veiksmažodžių tarp priešdėlio ir šaknies įsiterpusi sangrąžos dalelytė 
yra nekirčiuota, ji sutrumpėja – praranda balsį i, plg. ats․nešæ․ ~ atsnešė ir atsn․k ~ ats
nèšk ‘atsinešk’, pris․kasæ․ ~ priskasė ir prisk․ ~ priskàst ‘prisikàsti’.

Veiksmažodžių būsimojo laiko daugiskaitos pirmajame ir antrajame asmenyse 
prieš galūnę nėra balsio i, pvz., bú·sme ~ bsme ‘būsime’, sak·sme ~ sakýsme ‘sakysime’, 
bú·ste ~ bste ‘būsite’, sak·ste ~ sakýste ‘sakysite’.

Kai kurie priešdėliai gali skirtis kirčiuotoje ir nekirčiuotoje pozicijoje. Žodžiai 
daromi su nekirčiuotais priešdėliais ap, at, až ir kirčiuotais jų variantais api, ata, 
ažu, pvz., apkrá․u ~ apkráut, aptαisi· ~ aptaisýt ‘papuõšti’, apskritα ~ apskrita, atn․ ~ 
atnèšt, atsak· ~ atsakýt, atvirα ~ atvira, aždar· ~ aždarýt ‘uždaryti’, ažn․ ~ ažnèšt 
‘užnèšti’, bet ap․skritαs ~ apskritas ‘apskritas’, ap․nešæ․ ~ apnešė ‘apnešė’, ap․sukα ~ 
apsuka ‘àpsuka’, at․virαs ~ atãviras ‘atviras’, at․nešα ~ atàneša ‘atneša’, až․sakαi ~ ažù
sakai ‘ùžsakai’, až․vežα ~ ažùvežα ‘užveža’.

Vietoj priešdėlio į vartojamas in, pvz., ind·jæ․ ~ indjo ‘įdėjo’, iŋkr․ta․ ~ inkrto 
‘įkrito’, inst․tæ․ ~ instãtė ‘įstatė’.

Sintaksės ypatybės. Su veiksmažodžiu rαik· ~ raikt ‘reikėti’ vartojamas ne 
objekto galininkas, o vardininkas, pvz.: ti m․džei dabα pa․‿b․ški․ jåu‿rαkæ išpjá․u ‖ 
‘Tuos medžius dabar po truputį jau reikia išpjauti’; rαkæ m·ki․ vi․r․sni․(s) su·nùs ‖ ‘Reikia 
mokyti vyresnį sūnų’. Objekto vardininkas pavartojamas ir kitais atvejais, pvz.: n·r kà 
d․ra․ ‖ ‘Nėra ką daryti’.

Prielinksnis prie vartojamas su vienaskaitos naudininku ir daugiskaitos įnagininku, 
pvz.: præ․‿jú·rαi st·vi(m) m․s ‖ ‘Prie jūros stovime mes’; præ․‿m․škui tadù àš j․ lá․uåu ‖ 
‘Prie miško tada aš jo laukiau’; præ.‿vαtαis vež․mαs má․lku․ ·ksa․ ‖ ‘Prie vartų vežimas 
malkų riogso’. Su vienaskaitos naudininku vartojamas ir prielinksnis ligi, pvz.: vá․lgi․k 
ligi‿s·čei ‖ ‘Valgyk ligi soties’.

Leksika. Saldutiškio šnektos leksika šiek tiek skiriasi nuo bendrinės kalbos lek
sikos. Skirtumai įvairaus pobūdžio:

1. Vartojami žodžiai, kurie paplitę tik rytų aukštaičių tarmėje, pvz., kúogi․s ~ kúo gys 
‘nekviestas vestuvių svečias’, aplamat· ~ aplamatót ‘storai apreñgti, apgaũbti’, atvαlgnù ~ 
atvalgnù ‘greitai pavalgoma’.
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2. Žodis gali turėti kitą reikšmę negu bendrinėje kalboje, pvz., gegu․kαs ~ ge
gužiùkas ‘kas gimęs gegužės mėnesį’, gæ․d· ~ giedót ‘dainuoti’.

3. Gali skirtis žodžių daryba arba kaitybos tipas, pvz., giminiẽti․s ~ giminiẽtys 
‘giminaitis’, gråũzmαs ~ griaũzmas ‘griaustinis’, juõkiškαi ~ juõkiškai ‘juokingai’, pa mer
g․s ~ pamergỹs ‘pamergė’.

4. Kaip ir kitose šnektose, vartojama nemaža bendrinėje kalboje neprigijusių sko
linių, pvz., agruõdni․kαs ~ agruõdnykas ‘daržininkas’, b·us ~ bõlius ‘puota’, cukierkὰ ~ 
cukierkà ‘saldainis’, kαlvar․tαs ~ kalvarãtas ‘verpimo ratelis’, ú․kα ~ liùlka ‘pypkė’, 
pɔ․šn ~ pošnià ‘dirva, arimas’, vesal ~ veselià ‘vestuvės’, zalat·ȓus ~ zalatõrius ‘auk
sakalys, juvelyras’, suvinčæv· ~ suvinčiavót ‘sutuõkti’, b․ški․ ~ bškį ‘truputį’.

Saldutiškio šnektos tekstai
Gražus Saldutiškio miestelis
àš jú․m pap·saka․u apæ․‿sαld․tiškæ․ me․st․li․ ir‿ap·liŋkes ‖ 

sαld․tiškæ․ me․st․li․s tαi‿labα gražùs ‖ ne‿vetui čæná․i ir‿p·nαs 
jælav․ckαs rú·mus pasist․tæ․ ‖ ir‿te rú·mαi gr․žu․s | bαlt ‖ 
ir‿dabα d․ šviẽčæ ‖ č ir‿ma․k·klα b․va․ ‖ b․va․ ir‿kleba․n․jæ ‖ 
č v․skαs pra·jæ․ pra․‿šitúos rú·mus ‖ dåũ(k) k․ č šite rú·mαi 
m․tæ․ ‖ a․‿kαi‿jåu‿p·saka․jæ․ m․na․ san․li․s | tαi‿č aplik b․va․ 
tvɔ·rὰ sud·tα iš‿akmen․ ‖ dα dabα b․ški․s ·r t․s tva․r․s ‖ tk‿jåu 
nedåũk l․ka․ | ižbi․r·jus ‖ aplik t․ dv․ru․ | tα pačæ dvar | 
prũ·dαi vis·ki b․va․ | č plá․ukæ․jæ․ gú․lbæ․s ‖ a․‿jåu‿ge․l·u․ ka․․ 
b․va․ prisa․d․ntα | kat‿smagù b․va․ u․r· ‖ iš‿t·la․ v․skαs šviẽtæ․ ‖ 
a‿kek m․u․ tàs jælav․ckαs prisa․d․na․! ‖ te m․džei dabα 
pa․‿b․ški․ jåu‿rαkæ išpjá․u ‖ ba‿jåu‿bαgæs te m․džei ‖ jåu‿kek 
m․tu․ pra·jæ․ na․‿t․ jælav․cka․ lαik․! ‖ jåu‿č gelež․ŋkeli․ 
jælav․ckαs pr․vedæ․ ‖ jå tråuki․kαs važin·jæ․ åur․kαs ‖

Àš jùm (‘jums’) papõsakosiu (‘papasakosiu’) apie Saldùtiškio 
miestẽlį ir apýlinkes. Saldùtiškio miestẽlys (‘miestelis’) tai laba 
gražùs. Ne vetui čianái ir põnas Jalovẽckas rmus pasistãtė. Ir te 
rmai grãžūs, balt. Ir daba dà (‘dar’) šviẽčia. Čià ir mokyklà bùvo. 
Bùvo ir klebonijà. Čià vskas prajo pro šitúos rmus. Daũg kõ čià 
šite rmai mãtė. O kai (‘kaip’) jau põsakojo (‘pasakojo’) màno 
senẽlys (‘senelis’), tai čià apliñk bùvo tvorà, sudėtà iš akmen. Da 
daba bškys (‘truputis’) ỹr (‘yrà’) tõs tvorõs. Tk jau nedaũg lko – 
išbyrjus. Apliñk t dvãrą, ta pačia dvarè, prdai (‘tvenkiniai’) 
visóki bùvo, čià pláukiojo gùlbės. O jau gėlýčių koki bùvo 
prisodnta, kad smagù bùvo žiūrt. Iš tólo vskas šviẽtė. O kek 
mẽdžių tàs Jalovẽckas prisodno! Te mẽdžiai daba po bškį jau 
rekia išpjáut. Ba (‘nes’) jau bagias te mẽdžiai. Jau kek mẽtų 
prajo nuo tõ Jalovẽcko laik! Jau čià geležnkelį Jalovẽckas 
pràvedė (‘nutiesė’). Jaũ traukiniùkas važinjo siaurùkas.
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Sesuo bijojo griaustinio
m․na․ t· sasu bαsei bij·jæ․ gråũzma․ ‖ m․ bú·daa․ dà 

g․na․m ká․rves ‖ ne‿kit․ žma․․ | bet‿s․va․ ká․rves ‖ tur·jæ․m 
k·kæ dv‿gα ká․rves | at․menu dà ‖ tαi‿vs te gan·daa․m ‖ 
tαi‿àš venu․ | tαi‿k․tu․ diẽnu․ sasu gan·daa․ ‖ tαi‿pasku da‿br·li․ 
gan·dava․ ‖ t·us krú·mus tur·jæ․m | tαi‿tὰs ká․rve bú·daα 
supú․åunα | ir‿g․na․m ‖ nù a‿pasku pαgenαm jåu‿vakar 
nam․ ‖ nù‿ir dabα sasu m․na․ už‿man jåun․sna․ b․va․ p·rα 
m․tu․ ‖ tαi‿anὰ bαiá․usæ gråũzma․ bij·jæ․ ‖ bú·daα jgu tiktα 
dà sugrá․udžæ‿jåu | atαnα debes․s | tαi‿anὰ l․kæ kumpα | 
apskl·jæ gá․lvu․ k·u lakm·nu | ir‿žinå kad‿åuss us․kišα | 
ir‿bαktα ‖ nù‿ir venα r·zα ž․na․t kα() b․α? ‖ m․ dabα 
s·dim | vá․lga․m pietùs ‖ a․‿sasu g․næ․ ká․rves ‖ i‿sudund·jæ․ ‖ 
sudund·jæ․ ‖ dabα m․(s) s․ka․m | nù‿tαi jåu‿lev·tæ․ pαrb· 
dabα nam․ ‖ nesp·jæ․m pasak· | jåu‿t· lev·tæ․ ažd․sus‿jåu 
kimi | ũ·rim jåu‿at․la․kæ․ | visὰ pǽ․rbalus | pǽ․rzgundus ‖ a․‿dà 
ká․rvæ․s tαi‿b․va․ aš‿ka․․ p․skilɔmetræ․ ‖ kαp anὰ t s․ka․m 
sp·jæ․ š․tei grαt sulakst·? ‖ ižgida․ | tiktα sudund·jæ․ | 
ir‿g․tavα ‖ i‿g․tavα ‖ i‿ká․rves pal․ka․ | ir‿niẽka․ ‖ l․kem ká․ȓu․ 
u․r·() t‿kur | kat‿ku p·šnæ․(n) nenuvetu․ kαim·na․ ‖ tαgi 
iš·s | tαgi pasku‿gi apma․k· ‖ bαisùs nemala․n․mα gi‿bùs ‖ 
nù‿tαi và š․teip ‖

Màno tó (‘ta’) sesuõ basiai bijójo griaũzmo (‘griaustinio’). 
Ms (‘mẽs’), bdavo, dà (‘dar’) gãnom kárves. Ne kit žmoni, 
bet sàvo kárves. Turjom kókias dv gal kárves, atàmenu dà. Tai vs 
tep (‘taip’) ganýdavom. Tai àš veną [diẽną], tai ktą diẽną sesuõ 
ganýdavo. Tai pasku da brólys (‘brolis’) ganýdavo. Tókius krmus 
turjom, tai tàs kárves, bdavo, supánčiauna (‘supančioja’), ir 
gãnom. Nù (‘na’), o pasku pagenam jau vakarè namõ. Nù, ir 
daba sesuõ màno už manè jaunèsnė bùvo póra mẽtų. Tai anà 
(‘ji’) baisiáusia griaũzmo bijójo. Bdavo, jègu (‘jeigu’) tikta da 
sugriáudžia jau, atena debesỹs (‘debess’), tai anà lẽkia kampañ, 
apsklója (‘apsikloja’) gálvą kókiu lakmonù (‘nudėvėtu drabužiu’), 
ir žinaũ, kad auss užskiša, ir bagta. Nù, ir veno rõzo (‘vieną 
kartą’) žnot, kap bùvo? Ms daba sdim, válgom pietùs. O sesuõ 
gãnė kárves. I (‘ir’) sudundjo. Sudundjo. Daba ms sãkom:

– Nù, tai jau Levõtė (‘Leonora’) parbgs daba namõ.
Nespjom pasakýt, jau tó Levõtė aždùsus (‘uždususi’) jau 

kiemè, žirim – jau atàlėkė (‘atlėkė’) – visà pérbalus, pérsgandus 
(‘persigandusi’). O dà kárvės tai bùvo až (‘už’) kokiõ pùskilometrio.

– Kap anà tè (‘ten’), – sãkom, – spjo šteip (‘šitaip’) gret 
sulakstýt?
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Pučia vėjutis
Daina

p․čæ ve․j․ti․s
š‿vis․ šaũ· |
kriñtα ràsi․t·la․
n․ ru․t·te․ũ· ‖

kriñtα ràsi․t·la․
n․ ru․t·te․ũ· |
vekæ mæguž·la․
jånu․ dène․ũ· ‖

nèverk mæguž·lα |
nèsismùtnav·k |
αk ru․t․ dαrž․lin |
pàsiùlev·k ‖

nèbẹ·r jåũ ma․ č·sa․
čèna․i ùlev· |
bαgæs já․una․ diẽna․s |
rαks un‿viåu(s) st· ‖

nùjims vαnik·li․
žàu․ r․te․ũ· |
ùždẹ·š čpčik·li․
bαtu․ dràbe․ũ· ‖

àš tɔ․ čpčik·læ․
nèuvàžɔ·ù |
rũ·tu․ vαnik·læ․
bαsu råũdɔ·ù ‖

Pučia vėjutys (‘vėjelis’)
iš visų šalių,
krinta rasytėlė
nuo rūtytėlių.

Krinta rasytėlė
nuo rūtytėlių,
verkia mergužėlė
jaunų dienelių.

Neverk, mergužėle,
nesismutnavok (‘neliūdėk’),
eik rūtų darželin,
pasiuliavok (‘pasilinksmink’).

Nebėr jau man čėso (‘laiko’)
čianai uliavot (‘linksmintis’) –
baigias jaunos dienos,
reiks an vinčiaus stot (‘tekėti’).

Nuims vainikėlį
žalių rūtelių,
uždės čipčikėlį ( ‘puošnų jaunų 
ištekėjusių moterų galvos 
apdangalą’).
baltų drobelių.

Aš to čipčikėlio
neuvažosiu (‘nevertinsiu’),
rūtų vainikėlio
balsu raudosiu.

Išgido – tikta sudundjo, ir gãtava. I gãtava. I kárves palko, 
ir niẽko. Lẽkiam kárvių žiūrt tè kur, kad ku põšnion (‘į dirvą’) 
nenuetų kaimýno. Tagi išs, tagi pasku gi apmokt. Baisùs 
nemalonùmas gi bùs. Nu, tai và šteip.
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Aušta, aušta aušrytėlė
Daina

åũštα åũštα åũšri․t·la․ |
nètɔ.l de․n․la․ ‖
αnα sànα m․tin·la․
ké․ sa․vὰ dukr․la․s ‖

ké․lkis ké․lki dùkter·lα |
gànα tá․u mæ․g·ti․ ‖
ũ·stα v·stα ž․læ․s rũ·ta․s |
rαkæ ràtav·ti․ ‖

kα nuù() ža․ls rut․la․s |
nèbus vαnik·læ․ ‖
nèpritksi dùkter·lα |
tù pre․‿jåũnim·læ․ ‖

vsu․ jåũnu․ meguž·u․
rũ·te․lὰ() žaúojæ |
․ pas‿tàvi dùkter·lα |
ũ·stα ‿rudúojæ ‖

αnu sànα m․tin·la․
kèlaù ilgúoju ‖
ũ· nakt․lы․ | pe nakt․lы․
bene․l․ vi·jåu ‖

v․ɔ․k v․ɔ․k meguž·lα |
vdur· de․n․la․s |
tk nev․ɔ․k jåũnuol·lα |
tuɔ․j· nakt․la․ ‖

Aušta, aušta aušrytėlė,
netoli dienelė.
Eina sena motinėlė
kelt savo dukrelės.

– Kelkis, kelkis, dukterėle, –
gana tau miegoti.
Džiūsta, vysta žalios rūtos –
reikia ratavoti (‘gelbėti’).

Kai nudžius žalios rūtelės,
nebus vainikėlio.
Nepritiksi, dukterėle,
tu prie jaunimėlio.

Visų jaunų mergužėlių
rūtelės žaliuoja,
o pas tave (‘tàvo’), dukterėle,
džiūsta ir ruduoja.

– Einu, sena motinėle,
keleliu ilguoju.
Šią naktelę, per naktelę
bernelį viliojau.

– Viliok, viliok, mergužėle,
vidury dienelės,
tik neviliok, jaunuolėle,
tamsiojoj naktelėj.

Pasakojo ir dainavo Bronė Draukšienė, g. 1936 m. Saldutiškyje
rašė Rūta Ringelevičiūtė 1997 m.
Transkribavo Žaneta Markevičienė ir Aurimas Markevičius

Mergytė gelbėjo vestuvininkus
ká․imi ves․læ | mú․m diá․usæ šviñtæ․ ‖ αdava․m ‖ 

kαip‿saå b․va․ vesal | à buå‿da vαkαs ‖ ir‿má․ b․va․‿jåu 
t gimin․ ‖ tαi‿àš‿jåu ir‿pat‿jåu t· ves․læ․ buå ‖ ná․rs ažu‿st․la․ 
tαi‿nesa․d·jåu | vαkα buvå ‖ ale‿pajåune netur·jæ․ já․una․jei 
vαin․kui rũ·tu․ ‖ tαi‿mα papr․šæ․ | kad‿àš ku | a․‿b․va․‿gi 
žiemὰ | iž‿dαrž․u․ ku prakà sniẽgu․ ‖ a․‿bú·dava․ t·kæ madὰ | 
kat‿pajåune já․una․jei t․ri nun․ vαin․ku․ ‖ kαip‿vaúojæ paji 
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jåun·sæ․s | t․ri nun․ vαin․ku․ ‖ pajåune vαin․ka․ net․ri! ‖ mα 
papr․šæ․ ‖ ir‿àš pa․‿dαržeùs | pa․‿dαržeùs | sniẽgu․ prika·damα | 
ir‿pariŋkå jem rũ·tu․ ‖ tαi‿má․n pasku pajåune d․væ․ šakal․diu․ 
cukiẽrku․ ‖ s․ka․ | šit․s merg·tæ․ b․va․ ruŋk·tæ․s råud·na․s | k·l 
mú․m r·tα(s) surika․ ‖ tαi‿s․ka․ | je rαkæ dúo ‖ ir‿má․ d․væ․ ‖

Káime veselià (‘vestuvės’) – mùm (‘mums’) didžiáusia 
šveñtė. Edavom. Kaip (‘kai’) seniaũ bùvo veselià, àš buvaũ da 
(‘dar’) vakas. Ir mán bùvo jau tè (‘ten’) gimin. Tai àš jau ir pat 
jau tõj vesẽlioj buvaũ. Nórs ažu (‘už’) stãlo tai nesdėjau – vakas 
buvaũ. Ale (‘bet’) pajaunia neturjo jáunajai vainkui rtų. Tai 
mañ (‘mans’) paprãšė, kad àš ku (o bùvo gi žiemà) iš daržẽlių ku 
prakàsč (‘prakasčiau’) sniẽgą. O bdavo tokià madà, kad pajaunia 
jáunajai tùri nunèšt vainką. Kaip važiúoja pait jaunõsios, tùri 
nunèšt vainką. Pajaunia vainko netùri! Mañ paprãšė. Ir àš po 
darželiùs, po darželiùs, sniẽgą prikasiódama (‘prakasinėdama’), 
ir parinkaũ jem (‘jiems’) rtų. Tai mán pasku pajaunia dãvė 
šokolãdinių cukiẽrkų (‘saldainių’). Sãko:

– Šitõs mergýtės bùvo rankýtės raudónos, kõl mu rūtàs 
suriñko. Tai, – sãko, – ja (‘jai’) rekia dúot.

Ir mán dãvė.

Pasakojo Veronika Bureikienė, g. 1913 m. Saldutiškyje
rašė Jolita Bureikaitė 1994 m.
Transkribavo Žaneta Markevičienė ir Aurimas Markevičius
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Kaip mokėmės būt vyrais1

Pranas emlevičius

Aina nas p klan tos mergas...
Pats durniausias metas berniokui gyvenimi, kai un barzdos atsrunda vienas 

kitas tumsesnis susisukįs plaukelis ir jauti, kad darais vyru, ale galvoj razumėlia 
tai kaip ũbaga tarboj auksa. A k kias tadu gražias mergiotes pasdara, ypač tos, 
katrom bliuzkelas par unkštas patampa, ir akys kitaip žiba. Tadu nežinai pats kū 
su savim daryt . Daboji in vyrasnius berniokus arba ir in vienamečius, ale šum-
nesnius, katrie daugiausia tik iš nuogirdų ape visakų provija, girias, lyg tai jam 
visa kas nutiki buva. Anys dažnai meluoja net neraudanuodami, a kiti išsižioji 
klausa ir pirmai progai pastaikius megena teip padaryt , ale dažnai pakliuna in 
sl stus ir teip apsjuokia, kad nei rėkt  nei bėgt .

Kurgi kitur jei ne šokiuos gali mergoitį priė jis pakviest šokiui, apkabint , 
ypač tų, katra in akį krinta. A širdis muša, rodas iš dũši s išlė ks. Kitur, brač, 
jei pameginsi apkabint , tai gali gaut  par ausį, ar in liūlį, kad kiti pirštais až-
badis. Ale šokt  raikia m kėt . Nu čia ratavoja dažnai klasiokes, jos irgi negime 
mokančias. Taigi pa pamakų klasej pamegeni ir paskui jau drũsiau ir in šokius 
makyklan nuv jus. A ti gi yra ir vyrasnių, iš kitų klasių, teip, kad pradžioj sar-
matijies, kol kas nors nepadrusina. 

Bũdami dešimtoj jau ir kaima gegužinesna Selgudišky nuveidavam. Nars ti 
suveidava kaima bernai ir gerokai pagyvenį, dažnai girti, keikdavas muž kiškai, a 
jau mergas šakdindava, kad tos oru lakiadava rėkdamas. Ale jom patikdava, kad 
pasbaigus šokiui kvatodava ir meiliai un bernus dabodava. Mes pradžioj tai iš až 
berži kũ paskav jį dabodavam, ir jei pasrodydava klasioke, ar šiaip pažystama 
tik tadu insdrũsindavam išeit  aikštelan pasistũmdyt . 

Suola draugas Rimokas bũva diktesnis, padukis berniokas, ir šokiuos tryp-
dava neatsl kdamas na k ima bernų. Visų laik kũsindava ir mani ait  šokt . Ale 
aš buvau toks kũdas, bloznas, klasiokai net mūkeli  pravardži v , tai va, ir pas-
tikėjim  nebũv . Sugalv j  nas man pam čyt . Ataidamas geguž n n atvilk  takį 
didelį but lį vyn , s k , dav j išgerkim bus drũsiau. Baisu bũv  ir gert , aba gi ir 
m kyt jai ataidav  geguž n sna, g li ažuost . Ale negi atsliksi, kai draugas g ria. 
Teip ir išlak m tų butelkų. Ažušila pakinkliai, tikrai drũsiau, ale kojas tai p n s...

Rim kui labai pat k  tokia Alena iš Vilnakišk s. Ana bũv  mūsų m tų, ale p  
saptynių kl sių nuv j  kalkuozan k rvių melžt . Nu merga bũv  tikrai labai graži. 
Apstimpus su tokiu gražiu raudonu megztu nažutkeli , šviesūs ilgi lĩna plaukai, a 
jau krūtine... Lyg du apuortiniai b li kai iš Stũndžias soda ti ažuntin būt inkišti. 
Nu Rimokas ir šakdina jų kaip patrakis. Aš pakv čiau šokiui jos susiedkų. Bũv  
tũmsu ir tik išėjus ratan, kur ap šv t  karab tin  l mpa, pamačiau, kad ana nedaug 
kũ jaun sn  nei m n  m ma,  jau diktumas... Megenu pasukt , ale kū tau, – nei 
iš viet s. Aš lakstau, sukuos ap  jų, puolkų pikliavoju, a ana trapsi, biškį pasi-
sukinėja vietaj i viskas. Man da labiau 
galva apsisuke. Bijojau, kad lydėdamas 
pa šoki  nenugriūc .

1 Iš rinkinėlio „Kaip mokėmės būt vyrais“ (Rytų 
aukštaičių uteniškių tarmė).
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Ale pr  Rimoka Alenos taikes ir ne vienas kaima b rnas. Klases mergiotes 
persp j , kad nys klausinėja ap  Rimokų ir ruošias jam duot  kailin. Aš jį timpiu 
šonan, sakau, kavokimės, ale kur tau Rimokas pazduos. Teip mum bekalbunt 
girdim atadunda bernai. Rimokas sušuka

– Bėk... Lendam gyvatvaren...
Anas, brač, lenda krūman, ale kur inlysi, arškečiai teip tunkiai sužėly  kad 

noses neinkiši. Tadu m g na peršakt , ale inšoka vidurin krūmą ir ti pasikaria. 
Sp rd s kaip kumeliokas, vienas tuplis nulakia jam na kojas un takelia, paskui 
anas griūva anon pũsan i nudunda talyn vienu koju basas. A aš nežinau kũ 
daryt ... Ar bėgt , ar ne .. Gi kuo aš čia dėtas. Ale sumisliu, kad raikia bėgt , 
maž Rimokui raiks padėt . Besipinačiam iš stroka kojam riktavojuos bėgt , ale čia 
prišokįs bernas kad pils man par nosį, tik kibirkštys paspila ir tũmsu... 

Atsičiukinau visas kruvinas. Klasioke atnešus šlapių skarelį  apsišluostyt . 
Kaip gerai, kai draugai nepalieka. 

Geguž ne pazbaigus, padūkis girtas bernas visus išvaik  su peiliu, vis Rimoka 
jieškaja. Kaip sunku, kai nežinai kaip jam  Va, ir jo tupliokas un taka valiojas. 
Maž kur pripjautas guli... 

Ap jau mestelį, – nieka nėr... Susrandu dv ratį, sė du un jo, varau namo. 
A lig namų gi desėtkas varstų. Gerai, kad jau aušta. Gegute kukuoja, atroda 
juokias, kvatojas iš manys, važiuojančia su tokiu dideli  kruvinu nosim. Ir duntys 
vienas kliba...

Važiuojunt, buva čėsa pamyslyt , ar ne mažnėja daryt  teip, kad ir nosis būt 
sveika ir visa to nebūt atstik . Mažnėja. Va, to vynelia neraikėja gert . Ir Rimokas 
būt ne teip durniavis, ir aš būč pabėgis.

Nu ir iš vis, ar raikėja ait  ton geguž nen. Aina peklan tos kaima mergas, 
kad par jas va su tokiu bulbu vietaj nos s grįžtu namo.

T v m pamelavau, kad patũmsiais važiuodamas dviračiu pataikiau un 
akmeniaka ir griuvau. Tėvas padaboja un mani i saka

– D  tu par jaunas pa vakaruškas su sanais bernais trunkytis. Kitų roz 
gali likt  i be galvos...

Kaip nesupras to sanas kaima muzikontas. Nepameluosi jam. Anas ne to 
yr vakarũškase matįs. Nu, razumnai pasake, negi spračysies. Tik geriau bũt bũvį, 
jei unkstesnius tėva pamokymus būč galvon insdėjįs. 

Cak cak – klapt Malėtuos 2

Visų dienų neradau vietas. Iš rytą nugirdau tevų uturkų. Mama bumbėj  tėvui
– Kai raikia kur važiuot , vis vyrasnį ir vyrasnį jemi, a Pranukas lyg būt ne 

t v  vaikas. Jau grait makyklan, a sviet  bus visai nematis. Va, ryt, važiuodamas 
M lėtuos paršiokų ir paimk.

Tėvas tuoči s nutylėja, ale pavakary man s k
– Ainam vež mų kelioni n ruošt . Ryt iš unkstyv  ryt  važiuosme. Ar va-

liosi apyaušriu atskelt
Tėvas iš klaim  un kluonienos 

išvar  ratus, ažudeda kermašavas dra-
binėlas, un jų deda pasostį su ataramu 

2 Etnografiniai etiudai iš Molėtų–Labanoro regiono. 
 amžiaus vidurys.
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nugarai, – važiuosme kaip karietaj, – šypteri. Da inmeta vežiman balan nį kašikų ir 
gabanų šien , kad paršiokam būt minkščiau. Patam, paėmis narakinį raktų atasuka 
na ašių galų mutarkas ir atatraukis ratų lapetėli sutepa ašis tirštu vokišku tepalu.

– Kad arkliukui būt lingviau traukt . Unksčiau tepdav  degutu. Man  sanelis 
Jurgis, tav  prosanelis, visų degutą pabrikėlį turė ja. Jo degutu teptais ratais visa 
Labanor  parapija važinėj , a nemažai d  žydeliai ir Vilniun nuveždav  parduot .

Žinau, kur bũv  degũtinia. Ti un unglių ir pelanų kalnalių auga labai gra-
žias žemeuoges.

Ataveda arkliokų, pririša prie drũng s, iššukuoja jam nugarų, karčius, uo-
degų. P t m patikrina patkavas jam un kojų. Ir un venos priekini s randa, kad 
vienas uknolis nutrũkis ir padkavėl  kliba.

– Nu ir glušai tie ruskiai, – pyksta tėvas, – va, dar  uknolius iš ketos ge-
lažies tie ir lūžinėja. Kiti d  smetoniški, tai laik , ale vien  pritrūk  ir še tau

Ir teip ir teip nori ištraukt , ale niekaip. Pakala tuos d  laikunčius, sme-
tanskus, pask s  pakaušį, – nu maž d  atlaikys.

D  tumsiai prikelia moma. Akys merkias, ažkundis užsimetu burnasiukų ir 
bėgte un kluonų. Arkliukas pakinkytas, prunkščia. Sėdam un pasostias, prisdin-
giam kojas, kelius mamos austu raudonu dimini gūniali  ir, – nuooo. Pajudam 
galu kluon  nesiskubindami. Arkliokas pakėlis uodegų, kelių pabarsta grūšelam. – 
Gerai, – sak  – ne skystai. Valug prietarus viskas kelioni j bus gerai.

Pušynėly baltuoja smelalis prie vakečių apkasų, tik biskį apkr tis pušelių sku-
jom. Tik keli metai pa kar . Gera dūkt p  juos, gilzas, šovinius runkiat . Insukam 
Pažemi  kelian. Čia pakelė j pušeliotias nem ž s, tankų paverstas, nubrozdintu 
žievi, apsliejį smalu. Pakalnėlan tėvas paragina arkliukų. Cak cak –klapt  arkliuk  
kanapėl s sminga keliũka smelalin, a ta padkavėl , kaip klapt  teip klapt .

Pravažiuojam Jakut tiškį, Raudoni s br stų, – tankų išmakaluota, baisu iš 
ratų išlėkt. Visa kas paž stama, daug provijimų girdėta ne kart jau čia uliota. 
Išvažiuojam Labanor  laukuos. Pamiškėj naujai gražiai aptvertas vokiači  kape-
lis. – Maž visai nekaltas berniokas bũva, – valdžia pajemia karan ir, va, čia jo 
gyvenima galas. Kiek takiu kapelių pasaulį pa šita kara. Kitiem ir kryželia niekas 
nepastata. A visi gyvint  narėja. Čia par mus žmonias važoja kapus ar nepreteliaus 
ar draug , – nesvarbu. Žmagus lieka žmagum. Medy gegutia ažkukuoja  – Ku – 
kū, ku – kū. Graudu  

Cak cak – klapt, cak cak – klapt
Prieky Justinienias sudegį namai, liepa ir platūs labanariškių laukai, pievas, 

toli matyt bažnyčias bokštai.

Pra Labanorų
Pravažiuojam Matinėlas kaplitėlį , – vėnyčių vainiku ir padavimais ana 

apipinta. Dabar majavas jai giedamas. Netoli ir kleboniškių kapinias aptvertas 
plačiu akmenini tvoru. Viduj bezų krūmynuos didžiuliai kryžiai, kaip navatnas 
miškas stovi. Klausiu tėva, kodel takie dideli. Saka, kad saniau uonaras bũv , 
kad kuo didesnį kryžių brungiam žmogui pastatyt . Dabar p  kar  daug kapų 
lik  be priežiūr s, – kas Sibiri, kas pabėga in Amerikas, až tai ir kryžiai pasvyrį, 
ir kapai nepridaboti. Čia vidury kapinių ir mūsų proteviai guli. Pravažiuojut 
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vartelius tėvas kilsteli kepurį. Papučia vėjas na kapinių, bezų žiadų kvapas net 
kvapų ažuspaudžia

Cak cak – klapt , cak cak – klapt
Privažiuojam Labanor  upelį . Tiltalis suspragdintas, riogsa suvartyti pliki 

stariausi tilta bolkiai, – pasukam na vieškelia šonu par brastelį . Upelia undenė-
lis čystas, plaukiaja ašeriokai, kuojalas, aukšlas. Arkliukas sutoja upelaj, palinkia 
galvų, geria.

– Tu vis cekavijais apia Labanor  dūdų.Va žiūrėk ti, – roda tėvas bata-
gu, – matai nedidelį namelį panuovaly, ti gyvena paskutinis dūdorius Labanori. 
Sanokai numiria. Dabar jau kiti žmonias ti gyven . Anas navatnas toks bũva, vis 
vakarais un panuovalia atsisėdis dūduodav . Jam numirus, dūdų tevai atadavia 
kunigui, maš ana ir dabar par jį.

– Žadėjai, tatuk, padaryt  ir mum... – klausiu tėv  besglausdamas arčiau. – 
Žadėjai...

– Padaryt  jų ne dyvas, čiupinėta. Ale, va, maišui skūros geros raikia tiek, 
kad dvi p r s čebatų mažnėt pasiūt . A matai, koki m n  čebatai... Gi ir tu naujų 
narė si aidamas makyklan. Geriau darysiu smuikų. D  na sanų laikų turiu kelias 
pliauskas kleva baranioka žarnų stygas.

Ir čia lyg skradžiai iš pa žemių kažin kas – Tūūū-tu-tu-tu-tūūūūūū. Ir d  
roz ir da..

– Tai Mikutavičius Vinca, Labanora skerdžius tūtuoja, karves ganiavan 
šaukia. Matai ti pa Rastenia liepam prie smūtkelia stovi. Nu ir pakliũvam. Dabar 
kol keltavas nepraais turėsme laukt .

Priseja tų dūdų pačiupinėt  ir man, kai Vinca bũva užsukis svečiuos. Išskap-
tuota ana planai iš skelta juodalksnia ir vėl sudėjus suklijuota smalu ir apipinta 
pušies planom skeltom šaknelam. Planam gali instatyta iš pušies augli  išsuktas 
muštukas, kitras, su takiais marškinėliais, kad geriau skambėt. Didum  tai Vincui 
bũva na žiemi s lig diržą. Pūst  raikia makėt . Kai laidia pamegint , tai g v s tik 
paperdimas. A kai Vincas paputi  tai niat ausis ažugul . Kai nas dūduodava 
ganyklase, tai par mus ažu dvejų varstų bũv  girdėt. Anas dūduodav  išgenant 
keltavas iš namų ir pargenant, kad atšlaimuos vartus atadaryt, a teipgi ir miš-
kuose, kad vilkai pabėgt. Mat par vilkų medžioklas triūb s irgi bũv  naudojam s, 
ir vilkai jų bals  bij j .

Privažiuojam aždarytus vartus un kelia. Visas kelias aptvertas tvarom. Pria 
namam su štankietais, tarpuos išilginiam kartim dviem ailiom padėt m tarp dviejų 
kuolų un beržioka grįžčių. Ir teip lig Labanarkas ažer , kur miškuos ganamas 
karvias. Karves par miškus nugindava lig Pašiškinių, ažu Bałta ažera ir kol su-
grįždava, bũdav  jau vakaras. Pasipilia daugybi  karvių  juodamargias, beragias. 
Klausiu tėvą, kol  anas be ragų.

– Tai tokia sanovini  veĩsl  – keltavinias. Raguotas ganunt kartu susbad  
šonus, nuslauži ragus, suskaliečija.

Praeina k rvi s, tėvas atastumia kartelas in šonus ir pasukam mestelin. 
Visa gatvial  karvių lepiuoškam nusėta, raikt ait pesčiom, nebūt kur koj s padėt . 
Dabar ratai taška, – fėė..

Cak cak-klapt , cak cak-klapt
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Un kalnalia užvažiavus iškart šonuos stovi vienas pria kita geltonai, melynai 
rudai maliavoti, kai katrie namai išdaužytais lungais, be durų. Kai katrie apdegį. 
Terpu namų daržai sukasioti navatnai, kapčiais, duobėm.

– Čia žydauski namai. Žydus pria vakečių iškasavoja. Visus ir vaikus ir 
sanius. Toks jau bũv  vakečių parėdymas. V ri  Silgudiškin, ale kalba, kad ne-
davarį pria Vilnakiški s miški žvyryniase duobėsa pria gelažinkelia sušaudia. Tik 
keli pabėg . 

Sė džiu pašiurp s  Ažu kų  – klausiu. 
– Matai žydai bagoti bũva, a vakečiam karui pinigų raikėja. Visur, kur 

vakečiai ažej , žydus naikina. Ale daugumas žydų sava auksų pakavoja. Kalba, 
kad kas tai Labanori daržų kasdamas puodų rada su auksu. Tai dabar ir knisa 
daržus, namus lupinėja, – galvoja ras daugiau. Vai neatneš laimias t s auksas, 
neatneš... Kruvinas anas....

– Ar tuos žydus pažinojai, – klausiu. 
– A kaipgi. Ir Maušų, Jankelį, Juoskį Ausiejų, Leibų ir kitus. Be jų sunku 

buva apseit . Bũva terp jų ir geri kavoliai, kriaučiai, stalėriai, nu ir karčiamnikai, 
krautuvinykai. Jei raikėdava, žmogui padėdav , bargan duodav . Iškada žmanių...

Cak cak-klapt , cak cak-klapt
Prieš bažnyčia su varpini, tekunčias saulas auksu nuzalatytais blėkiniais 

dingsciais. Prieš jų pliacius. Par labanarinį čia buna pilna vežimų su stačiai pa-
statytam ienam ir teip kvepia abaliais, pyragais. Dabar dyka.

– Va, čia un pliaciaus nesaniai gulė ja skrabų sušaudyti, išdarkyti susiedai 
Saliniokai. Vai daug čia Labanor  vyrų bũv  išniekinta, un skrabų patiek s nu-
mesta. Ir kas par mada par maskolius. Čiūdytis iš nužudytų, numirusių  Tėvas 
vel nukelia kepurį ir ilgai teip tylė damas važiuoja. Cak cak-klapt , cak cak-klapt

– Dabok, čia Bikaus namas, na jo tvaros saniai saniai gedoriaus Ciprą, d  
vaik  kelniotes par Labanarinį kiaulas suėdia. A anoj pusiaj taliau namas be lan-
gų – žydų škala. Joj bũv  žydų makykla ir jų bažnyčia, a priešais namas irgi be 
lungų, atlapotam durim, – letuvia ramaus žmagelia. Ataja nakciu, jėmia ir išmušia 
visų šeimynų. Spelioja, kad až tai, kad kai skrabai pria išdarkytų pliaciuj parti-
zanų d ri  vakaruškas tai mergiotį iš tų namų pasgavį šakdina. Kažkas pasakia 
miškiniam ir to bũva gana. Nars ana ne savu valiu šok . Visokių ir miški yra. 
Kas dabar sužinos teisybį, ale Dievas tai tikrai žina ir suves rakundų.

Cak cak-klapt, cak cak-klapt
Pasukam keliu link Malėtų, pravažiuojam Joną krykštyt j  kaplytėlį pria 

Gaigaliotes upelia tiltalia, – dyvas, – tiltalis ir kaplytėla cieli. Taliau palei upelia 
pievas matas dideli dideli klaimai dingti šiaudais, dungsciai beveik lig žemiai, 
sanasni apaugį žaliom samanam. Pa tiesai toli matas prūda pylimas ir Raškevičių 
dv r  ūndenia malūnas. Važiuojam un didelia, didelia k ln . Niat baisu, koks 
status. Tėvas iššoka iš vežima, aina šoni, kad arkliukui but lingviau. Pa dešnia 
gražūs dideli namai, su vėja malūnu prieky – Deveikių dvaralis. Kiek taliau vel 
apgriūvus sadyba.

– Kas ti  – klausiu.
– Gaspadoriai Sibiran išvežti, daug žiames turė j . Vyras numir , žmona 

irgi palūža, – sunku likt  su keliais vaikais. Gyven  susiedų glaboj. Kaip buožį 
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skrabai išvežia. Vaikus kaimynai susukia kaldrosna, nebũva, kuo apsvilkt , apsiaut . 
Atanešia duon s, lašinių. M t  skrabai bednumų, ale vis vien veža, daug žiames. 
A tų žiemį vėjas pust . Vėjas ir jų širdyse, gyvulią vard  nevorti.

– Tai kaip anys ti Sibiri... Ti gi tai šalta  – klausiu nuzgundis.
– Kalba, nesaniai atrašia. Bėda atstatia babelį. Ir vyriausi vaikai dirbt pra-

dėja. Išgyvena.
Un kalną užvažiavus tėvas laidžia arkliukui atsdust . Prieky plačiausi la-

banariškių laukai.
Šoni kelias Skudùtiškin ir didelis gražus kryžius.
– Nesaniai na šita kryžiaus materėl s par Traicų keliais ėja Skudutiš-

kin, atsdekavot Dievui, kad išratavoja mara metu ir naujų malonių prašyt . 
Saniai Labanori dauguma žmanių išmiria na karų ažunešt  m r . Lika tik tie 
kas nubėg  Skudutiškin. Ti par visus mara metus skambėj  varpai ir bũva lai-
kam s mišias. Ti maras neažeja. A Labanori tuočias bažnyčia buva sudeginta. 
Paskui, pa kiek laik , grįžį mirusius su kabliais surinka ir kačkam suvežia Saniš-
kiasne ir šoni sankapių pakavoja.

Padabojam da atgalio, – Labanoras pa koj m visas ažlietas tekunčias saul s, 
paauksuotais stagais, su aukštai pakilusiam auksiniam šulinių svirtim ir bažnyčias 
bokštais, kaip smetanskam atviruki. Kiek ti skausm  ir vilčių pakavota...

Vėl tėvas ragina  – Nuoo, kuziuk, raikia skubint, Malėtuos i turgus pasbaigs...
Cak cak-klapt , cak cak-klapt

Juoko diena
Nu bũna denų kaip nigdi, kur neini, visokias baikas dedas, kad atsižvingt  

negali. Ale teip bũdava jaunystej, kol vargų – bedų mažai turė ta ir vėja spar-
nais lakiota. Ale ir dabar, kai prisimeni tuos nutykimus, tai to juok  šiuluma lig 
pakinklių nuveia ir kojas lingvesnes pasdara. 

Besimokant makyklaj bũv  viena tokia diena.
Sė dim klasej, gegũže, debesiokai melynam dunguj kaip aviniokai plaukia, 

 mes berniokai pona Jalavecka rūma kamarė laj, ruskia mokytaja pridabojami 
da cara laikų berdankų maž šimtujį kartų ardam, dalių pavadinimus zubrijam ir 
mergiotem pavydim. Kai bũdava mum karinis parengimas – jom fizinis lavinimas ir 
n s apibėgį ratų ape parkų susėda pr  prũda mum un akių ir plepa su aukletaja.

Mūsų makykla bũva sanam p n  Jalavecka dvari. Aplink dvara rūmus sanas 
parkas su rešutmedžiais, kėniais, maumedžiais,  šoni rūmų pr š arklides bũva 
iškastas nemažas prūdas. Kalkuozas arklidese padare kiaulides ir teip nevalyvai 
jas pridaboja, kad srūtas upeliais tekėja prũdan. Až tai ap  prũdų prižėl  daug 
ž lių,  pats vanduo bũva rudas ir n  gegužia pasdiňgdava žaliais dumbliais. N  
to ir kvapas sklida neprijamnas. Ale berniokai lieka berniokais, jiem ir prũdas 
gali būt m riam. Taigi surada iš f řmas išmestų didelių lavių kiaulam šert  p rų, 
nukėl  f rmas vartus, aždėj  un l vių ir pasdare paramų, mandrų, panašų in in-
dėnų katamar nų. Par pertraukas ir irstemes pa prũdų paailiui, valug mandruma, 
pasispirdami ilgu karti kaip tikri jūraiviai.

Taigi, va, bũv  gegũž , pats gražumas, ap  prũdų, gelt nų purienų vainykas, 
žydi sodas... M s daugiau pr  lũngų in prũdų dabojam, negu in berdankų ir rũskis 
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š kinėja, g ud  žiopsinčius ir rūgoja, kad mum kariuomenej bus riesta, jei nieka 
nenusmanysme ap  geriausių pasauly šautuvų. Nemėgam to rũskia, toks paspūtis 
bũva su visais tik ruskai utura. D  j m paved  rusų kalbų mokyt . Nu ale koks 
mokymas, kai anas nemakėja letuviškai. Buvom kaip Rasiej j, visiškais dundukais. 
Ale kų makiniukas padarysi... Mum kartais ir patikdava durnių pav liot . Anas 
saka „davno“ (saniai) a m s jam atkartojam „gavno“ (šū...s). Nu kliūdava až tai 
mum, ale juok  turė davam sočiai.

Visokių zbytkų jam pridarydav m. Ir knuopkių un kėd s pridėdav m, ale 
st raskūris bũva, nelabai jausdava. Daugiau juok  bũdava, kai kraiduotu skepetu, 
kur valydav m lintų, kėdį išm zodav m. Tai jam pasadėjus nas patapdava bar-
siuku su b ltu užpakaliu, n  to taip jį ir praminem.

Taigi, va, besbovijunt su ta berdanka, kažkas sušnabaždėj
– Dabokit pr  lũngų. Nu merg s pablūd ...
– Joooo, mysliju, bus cirka, – s k  Rim kas.
Pora mergi čių Irė na su Z ta nuveja pre mūsų katamar na ir gatavijas 

plaukt . Inlip  gerai, viena venam gali , kita – kitam ir kartim Ire na nusistum  
lig viduri  prũd . Ale ti Zita lavy kažkų tai pamate. Suklykus š k  pr  Irė n s 
ir kaip ir turė j  but , kitas parama galas paskėla ir panelas nuslyda tan rudan 
smirdinčian undenin.

– Ach  – sušũkam visi vienu balsu ir jau atsistojį daboj m, kas bus taliau. – 
Raikia bėgt  ratavot , – nežinau kas s k . 

Ale dabojam, Irė na kad duoda, kad plaukia krauliu kraštan, net dumblai 
t škas, a Z ta, brač, brenda lig juosmens iš paskos ir vaizdelis, atroda, lyg ana 
šunioku mokytų plaukt . Nu ėm m žv ngt visu balsu,  Barsiukas išvertįs baltas 
akis kaip traigys veršiokas dab ja un mus, paskui trinkia su kumščiu par stalų  

–Malčat  – šaukia. Lungas jam bũv  až nũgar s i nas nesupr t  kas čia 
d das. Myslij , kad vėl kakį zbytkų škrat m i iš jo juokiam s.

R dam j m lungan, šaukiam
– Ti merg s t pijas ..
Barsiukas, bijodamas, kad nebūt kakios nars šunyb s, nesikeldamas sukas 

su kėdi ir tik triokšt . Sana cv kais sukalta kėd  sulūžta, mokyt j  k j s verčias 
aukštyn, ir pats paraudonavįs sudrimba un šipulių krūvos. Gal koks pagaliokas 
ir skaudžiai jam induria s dyn n, kad sustena

– Uch...
Nu, brač, dabar jau nežinam iš ko juoktis. Valiojames iš juoka terp suolų 

susjėmį až pilvų. M kyt jas puškuodamas atsistoja, padaboja pra lũngų ir pa-
matis brendančias panelas pats nuskvatoja ir susjėmis až pirdikaulia pėdina pas 
aukletajų. Mes lakiam iš paskos.

Aukl taja iš stroka rauda net sryguodama, kad mergiotes nenustapytų, nu, 
žinai, jai – turma būtų, nars n s jau stovi priešais šlapias kaip v štas. Barsiukas 
priė jis apkabina jų, tiešija

– Nie virk, nie virk...
Jo akys t ki s švilni s, mėlyn s... 
Nu, d  dadėj . Nie virk .. Vėl iš juoka sulendam gyvatvaren.
Ale, maž, mergiočių širdys iš tikr  verda, kai anas verkia....
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Pasr d , kad mergas ti lavy pamat  arklines dėlas, katros bũva labai didelas, 
juod s ir rapoja lipt  in jų kojų, ažtat teip nusgunda.

Viskas pasibaige gerai. Panelas net nesusirga, nars unduo da bũva ir šal-
tas i delių neprisgaude, mat su treningais bũva. Barsiukas pasd r  gerasnis, net 
pašp sydav  ir l tuviškai pram k , susdraug v  su mūsų aukl taja, veliau ir ap-
siženija. A mum ta diena palika prisminimu iš makyklas laikų kaip juoka diena.

Dažnai bũna, kadu vieni juokias, kiti verkia ir atbulai, ale sveikiausia yra, 
kai išmoksti iš sava bedų ir pats su draugais pasjuokt . Tadu niekas nešydija, 
netgi ketuoliu gali pasdaryt .

Cipriuko labanorinė3
Kai pr  Smetonas par radiafonų ažgedodava Kipras Petrauskas s niai laba-

nariškiai su šypsenėli  sakydava
– Va, mūsų Cipriukas gieda.
– Ale, matai, kaip gerai traukia. Nu, anas ir vaiku bũdamas turė ja balsų.
Kai nuveidavam pre Labanarkas maudytis, tai taip ažspiegdava, tesiog 

cypdav , tai nars ausis ažsikimšk. Visus perrė kdava. Až tai jį ne Kipru a Cipru 
ir vadint  pradėjam.

– A atsimenat, kai par labanarines dūkdavam...
– Aaaa, – smagu bũdava. Ale anas vienų labanarini prismint , tur būt, 

nelabai nori.
– Kakių
– Nu tų, kai Bikaus kiaulas jo kelniotes suėde.
– Nu, matai, anas na to ir mėgsta šitų dainų
– Bernužėli nesvaliok,
Sutepsi žiponų...
Šypterė dava saniai, ale kaip ti bũva provydava ne ukvatniai. Negi išduosi 

drauga kadais turė tų bėdų. Nugirdau tik vienų roz m terė las pletkavojunt, kad 
visas Labanora mergiotes jį pasdabojį bũva. Anas ir prisimine liūdnai linksmų 
Cipriuka labanarinį.

* * *
Saniau par labanar nes atlaidus visam krašti na Vilniaus, Utenos lig Vilkmerges 

bũdava ir didžiausias kermošius. Žmanių privažiuodava tiek, kad visi atšlaĩmai 
pre namų bũdava ažustatyti vežimais. Kad daugiau sutilpt, rklius iškinkydava 
ir jienas parišdava pr  vežimų stačiai, tai t siog matydavas jienų miškas. Arkliai 
rupšnodava šenelį iš vežimų ir bũdava spakaini, kol  gaspadoriai pateriauna ir 
par Devulį ažtarima praša. 

M stelia pl ciuj vežimus statydava tie, katrie turė ja kũ nars parduot . Veži-
mai bũdava sust t mi ailė m ir žmon s aidav  n  vežim  pr  vežim , derė dav s, 
pirkdav . Ko tik čia nebūdav  Čia ir kvapnūs b liai, grūši s, d  i velyvų slyvų 
būdava. A kiek pyragų, cukierkų, baronkų, bundelių, net sailas visiem varvėdava. 
Atveždava ir knygų abrazdėlių ir švin-
tų ir šiaip gražių vaizdelių i žinoma 
maldaknygių. Linkiškas pardavinėja 

3 Iš labnariškių prisiminimų apie K. Petrausko vai-
kyst .
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atvirai a jei narė davai letuviškas tai ilgai ieškodava – ažkavotas šieni. Žandarai 
gaudydava tadu i veždava užtat Sibiran. Nu, a bobam – medžiagų undarokam, 
nažutkėlam, sukniam, mergiotem skaralių, vyram milalia un sarmegėlių, čeb tų 
kruominių aulinių, kamašų, – gi ruduo, žiema ataĩna. Va, arielkų pardavinėdava 
tik karčiamose ir krameliuose par žydelius, užtat anys i par pamaldas būdava 
apgulti paūliavot  panūdusių bernų. Alaus bũdava ne viena bačkela un vežimų 
atvežta net na Panevežia, katrų šinkavodava medin m ar molinem kvortam.

Didžiausias džiaugsmas tai bũdava vaikam. Aidami pulku pra vežimus var-
vindava sailas, ir, dabok, vienas kitas ir ištiesia patikusiam vaikui obalį ar cukier-
kų. Ne dyki išeidava. Vaikai pasdalydava su draugais, pakaštavodava ir, dabok, 
pasgavįs tėvų ar momų jau timpia pre to vežima, saka – nupirk, čia labai gardu.

Cipriukui toji labanarine tai prasdėja labai laimingai. Tėvas par žydelį ažu-
sake medžiagos a kitas pasiuva jam pirmų gyvenimi kuostiumų. Kuostiumas bũva 
labai gražus, mėlynas, kelnes ilgas su šleikam, prieki net su brunktu. Švarkelis 
irgi su kišenem, dviem ailėm guzikų, beveik kaip gimnazista. Pa švarkeliu da 
pavilka baltus perkeliavus marškiniokus su kvarbatkuotu plačiu kalnierium, pari-
ša mėlynų kasnykų. Kamašiukai pirkti unksčiau, ale gražūs, juodi iš kruomines 
minkštos skūros, blizgėja, net šviesūs plaukai paslinkus mates kaip un zarkala. 
Nu tikras kavalierius

Kai pasrode mestelį, jį apstoja draugai, čiupinėja iš visų pũsių ir jau pavydėja 
nesvietnai. Nugi kų gali duot sava vaikui vargonykas ir kų paprastas mužikas – 
nesulyginsi. Visi vaikai lig makyklai mestely tais čėsais vasarų uliodava tik su 
drabiniais marškiniokais lig kelių, nu pastaikydav  ir trumpakelnių.

Ale Cipriukas nebuva uonaravas. Anas paslabina su vaikais ir visi paslaide 
dūkt  p  kermošių.

Vyka p mald s. Tėvas varganava, moma gedoja chori, braliokas Mikas ti irgi, 
a Cipriukas daves su vaikais tarp vežimų. Vienas iš draugų priė jis pre vilenska 
žydeli  ėme kaulyt  cukierkų pakaštavot, ale žydelis buv  skũpas ir murmėj

– Ui, raikia pinigėlių turėt , makėsi – cukierkų turėsi...
Supykis berniokas pridėja pre galvos runkelas iš šonų, delnais laukan, 

palapsė ja, kaip paršiokas su ausim, da ir sukriuksė ja.
Kad pasius žydelis, kad ims lojatis. Čiupa bat gų ir šoka vytis vaikų. Visi 

išsilakste, kas sau, ale jam akysna krĩta kastiumuotas Cipriukas ir jėme jį gau-
dyt . Maž myslija pagavis pristatys žandarui ir gaus iš tevų išpirkų ažu žyd  
šebeldajimų. Ale Cipriukas mikliai nard  ape arklių užpakalius pasukdamas tai 
venan tai kitan šonan – ir, va, darydamas vienų posũkį jėme ir paslyda un švežiai 
pridarytas arkliašūdžių krūvos. Ir teip drė bteraja, kad visas kelniočių užpakalis 
aplipa žaliom šmatam.

Žydelis pribėgis, pamatĩs susijeme až galvos, pakraipe
– Ui, ui, bėda... – sumyke, ir grait nukėblin  atgalio. Jau čia ne išpirkų, jau 

baudų gaut galė ja, ažu vaiką gųsdinimų ir kastiumėlia suterliojimų.
Nu, a Cipriukas apsdairis ar kas iš pažįstamų nemata, daržais nuslinka 

ažu klebanijas svirna pr  Gaigaliotes upelioka ir ti nusmovis kelniotes n  leptelia 
išvelė ja kaip makėja. Ale kų daryt  t liau  Mautis šlapias, – atrodysi kaip aps-
myžis. Raikia džiaviňt . Vėl daržais ataja pr  Bikaus namų, katro patvartej bũva 
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kartym aptvertas ažũdaras kiaul m. Ti da šviet  saula ir sumyslij  anas padžiaut  
kelniotes, kad nars kiek apsausė tų. Pats atsisė d  tarp balaňdų ir laukia. A taip 
liūdna un dūšias. Bažnyčiaj jau jėm  zvanyt  mišparam, tuoj paspils žmon s plia-
ciun , pradės grot  Labanora dūda, dainuot  brolia vedamas jaunima chuoras, a 
anas nabagas turi sadėt  čia par tų skupų žydelį ir tų durnų draugų.

Ale tik girdi, kad kiaulas jėm  kažkaip linksmai kriuksė t . Atsgrįžia, žiūri, 
kad anas nustraukį jo kelniotes na tvaros mešlynan, sumūrkdy jan, ir daboja, kas 
čia par daiktas, ėdamas ar ne. Nu jau nedatūrė ja Cipriukas. Ažucypia, pravirka 
bal siai teip, kad jį grait užgirda draugai ir subėgį apstoja, jėme tiešyt , ramint . 
Ale, kas iš tos paguodas  Kelniočių nėr...

– Kū aš tėvui, momai pasakysiu, – kūkčiaja Cipriukas.
– Žinau kų, – sumyslij  vienas iš vyrasnių draugų, gudročius.
– Jei paprovysi teisybį ape žydelį, – gausi bart  dvigubai. Tai, va, – pa-

sakyk, kad kai ažsinarė jai kakulia, tai un graitųjų, nespėjai šleikų atsagt . A 
taliau, – provyk teisybį, kad kiaulas suėde, kai pakabinai un tvaros. Tu gi d  
mažas, tevai supras...

Nugriaudeja juokas, nat Cipriukas pralinksmėja. Draugų patartas anas nu-
svilka švarkelį, pakavoja dilgelyni ir kaip visi bendraamžiai venmarškinis patrauke 
su draugų pulku par mestelį. 

P mald s jau bũva pasbaigi ir ponias su ponais sustikį su giminėm spaci-
rava pa pliacių. Ir tarp jų siauteja linksmai klegėdamas marškiniuotų mestelė nų 
vaikų pulkas, dalinas gastinčiais. Vidurį pulką su baltais perkeliavais marškiniokais 
strikinėja ir dainelas raliava baltapūkis Cipriukas 

– Koks gražus tas vargonyka vaikelis, – apkalbinėdamas džiauges ponias.
– Ir kaip gražiai aprė dytas...
Jau saniai begirdėjau dainuojunt pra radijų mūsų dainių – dainorių Kiprų 

Petrauskų. 
Ažmirša jį tie, kam anas atadav , sava dũšių, tik va, jo vaikystes draugų 

vaikai ir anukai Labanori iš perduodamų provijimų mena jo vaikystį ir visokius, 
linksmus ir liūdnus nutikimus. 

Labanarka
Vienų vasaras rytų nubudau na Pranutes iš Labanora dejavimų
– Vaje vaje, abu braliukai, kur anude pakavoja, takie geri, takie gražūs 

buva ir va, – nėra berniokų  Nustapija gi Labanarkos preupy. Visi žiną, kad ti 
nevalia plaukt, kad ti mindrynej toja Narka gyvena, ale va, vaikeliai, nemėgsta 
klausyt vyrasnių. A visa kas matai kuo baigias

Ausis ištimpįs prišoku pre durų. Ji buva visos apylinkes gyvas laikraštis. 
Aidama iš vieną kiema kitan pernešdava visas apylinkes navynas.

– Taigi, gal maud s ne vieni, negi niekas negaleja išratavot  – klausia tėvas.
– Buva ti i daugiau. Ale kai pirmas ėmė grimzt i šaukt, tai brolis iškart ti 

metes. Kai priplauke tų vietų, tai iš pradžių pakila vandeny, a paskui pasnėra i 
teip daugiau neiškyla. Kiti jau bijoja ti plaukt ir nulake šaukt ratunka. Kai ata-
lake vyrai iš mestelia, tai nėra tik virvem pasryši. Ti sake taip traukia gilumon, 
kad sunku atslaikyt.
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– Ti tikriausia versmė iš pa kalna muša ažeri, – tarsteli tėvas. 
Tačiau Pranute tvirtina sava, kad tai tos unden s Narkas darbas.
Jai išėjus visus kamantinėju, kas tai par sutverimas to Narka, kur žmonis 

tapija, ale tėvas ir moma makina, kad visadu raikia klausyt vyrasnių žmanių, ir 
nebus jakių bedų, a apie Narkų paposakas veliau.

Vienų sakmadenį pa mišių tėvas susiruoše Labanarkan meškeriot. Prispra-
šiau ir aš.

Pakeliui prašau tatukų, kad paposakat ape tų Narkų.
Anas šypteli i saka
– Naram sanovej vadina laumes ar kitaip undines gyvenančias ažeri. Tai na 

žodžia nardyt. Kai su ju geruoju tai ana irgi labai gera, padeda žuvelių pagaut, 
a kai kas užpykda, tai gera nelauk. Žmones kalba, kad viena tokia i gyvena 
Labanarkaj.

– A kaip ana ti atsrada  – klausinėju taliau.
Šypsas tatukas ir saka, kad yra tokia sana sana pasaka, nori tikėk, nori ne
Sanų sanovėj pasakaja, kad deive matula Saulala su Menuliu tevuliu pa 

žemely ritinėjas ir vienas kitų labai mylėja. Anys suslauk  daug vaikelių. Vieni 
buva milžinai kiti buva kiteip galingi – kaip devai. Tai jų vaikeliai čia besibovin-
dami kalnalius sustumde ir žmanėm padėja pilalas supilt. Paskui sūnai milžinai 
suspyka ir vieni Indras vedini talimuos kraštuos iškeliava. Kur anys ėja ti gilias 
daubas lika ir ti paskui ažerai atsrada Indrajais (Indras pėdsakais) vadinami. 
Mūsų Letuvelas krašti lika tik vienas kitas ir tarp jų piktasai Perkūnas, linksmasis 
išdykelis Vėjdevutis – Vėjas ir daug Saulalas dukralių. Viena iš tų dukralių laik s 
Labanora krašti. Ana buva labai graži, a dainava da gražiau. Pasdaboja jų Perkū-
nas žaibasvaidis, ale jai labiau patiką padūkelis Vėjdevutis. Jie lėkdava virš žalių 
miškų, virš kvetkeliais padabintų pievų ir supdavas užšokį un debesų. Perkūnui 
gi iš pykčia širdis krauju liejas. Anas laidydava ugnines strėlas ir griaudėdava 
teip, kad visa kas gyva drabėdava.

Daug čėsa saulutes dukrytei su vėju vis pasisakdava pabėgt na Perkūna, mat 
anas buva labai nevikrus, be to, labai negražus ir visų čėsų kavodavas debesyse. 
Tik vienųroz, kai Vėjdevutis su Saulaite glamanėjas gelėm nusėtaj pievaj, prity-
kaja Perkūnas, prisdingis debesėliu ir čiupa juos glabin. Vėjas ištrūka, pakila su 
vėtru, nupūte debesį šonan ir Saulaite pamačius žiaurų Perkūna veidu suklyka iš 
strioka. Subėga tadu ir saula ir menulis, ale anys nieka negalėja padėt dukralai 
tik vienas kitų užstoja ir žemej pasdare tumsu. Perkūnas raikalava, kad Saulaite 
taptų jo pati. Nigdi  – atsake ana.

– Aš myliu Vėjdevutį ir tik jo būsiu
Supratis, kad Vėjas jai mielesnis negu jis grausmingasis žaibasvaidis, su-

griaudeja iš visų macių ir su prakeiksmu sviede Saulait  daubon pre Labanora 
ir, kad galutinai atskirt na Vėja, žaibais prispaude debesis tinai, kad anys virta 
undenais ir da ažkeiki jų būt ti amžinai.

Ir lika Saulas dukryte Saulaite mergela undine nardančia pa undeniu ažeri 
ir pavadina jų žmones Nara, geraja, labaja Narka, a jos ažerų Labanarku.

Labai jos ilgis Saula ir par dienų žiūri ažeran, kur jos dukrala narda, o 
vakari nutiesia jai auksa tiltų ir kviečia pas savi. Tačiau Perkūna uždrausta yra 
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jai palikt ažerų ir ji tik kartais pažaidžia ant to auksa tilta, kol ana nuslaidžia. 
Pamatysme vakari, kaip par saulolaidį raibuliuoja tas auksinis saulas tiltas.

Iš ryta tekėdama saula vėl nutiesia kelių par ažerų iš kitos pusas, ale ana 
vis tiek negali nuskratyt Perkūna čėrų ir kavojas mindrynuos ar pa šiekštam, 
kurių pilna ažeri. Nuliūdis Vėjas, labai jos pasilgis, laksta, švilpauja virš ažera, 
kedena undenelį, nori draugaut su mergeli, ale niekur jos neranda. Pasvercia anas 
paukšteliu narūnėliu, neria in bangas, narėdamas jų pamatyt, ale nieka išskyrus 
vienų kitų žuvely ti neranda.

Žina Vėjas, kad Perkūnas visad būna pusnuogis ir nemėgsta šalčia, tai ru-
deniop nulėkis žiemių kraštuos iš ti atvara šaltus orus. Rūsčiai grūmodamas anas 
iškeliauja petuos, ale čia tadu ateina šalčiai ir ažerų sukaustą ladas.

Labai liūdna gyvent ažeri mergelai pa ladu. Girdėt žemos vakarais, kai 
spaudžiant šaltukui kaip gūdžiai ūkauja skilinėdamas ladas, saka na to, kad pri-
spausta pa ladu Nara vartas ir dejuoja.

A nabagėlis vėjas vis ieška ir ieška mergelas, dažnai insiutis nupučia, nu-
draska na lada sniegų, ale vis vien nieką pra jį neinžiūri. Pavasariop neišturi, 
atpučia šiltus orus iš petų, nutirpda sniegų ir insismaginis vėtram sulauža ladus. 
Ale tadu vėl atsbunda ir atkeliauna Perkūnas.

Ir taip kasmet jau daug daug amžių Vėjas – Vėjdevutis blaškas pa pasaulį 
netekis mylimos. Anas jau daug amžių vis kariauna su Perkūnu ir jų karui nėra 
gala.

– Kaip gaila ir Vėja, ir Narkas, – tarsteliu.
– Taigi Letuvoj visi myli Vėjų. Anas yra visų keliaunikų glabėjas. Nat ir 

jo vardas kilis na žodžia aiti, visur eiti. A sanovej kai visi ulioja pėsčiom, ke-
liauninkus vadina aičiais, aisčiais. Juk kai pavargsti beaidamas, kaip smagu, kai 
vejelis padvelkia, ir nušluosta prakaitų. Anas geras ir šluosta prakaitų ir kitiem 
sunkiai dirbantiem.

Taip pat anas sava dvelksmu patiešija liūdinčius, verkiančius, nudžiavina 
jiem ašaras, inpučia krūtinen drūsos nusminusiem. Va, tinginiam – tai jau negeras. 
Kaip mat sušalda, labiausia žiemų.

A mergela, saulas dukrala, tapusi nara, labai kinčia na Perkūna prakeikima. 
Tik jam miegunt ana gali išplaukt iš undenėlia. Tadu ana apsgaubia rūku ir švelniai 
vėjelia nešiojama klajoja pa apylinkų pievas ir aidu pritaria kaima mergų dainom.

Padainuok gražiai pre ažerą tykų vakarų – užgirsi kaip kažkas tau turavoja. 
Ale jei šūkaliosi, rėkausi tai tik miška Ūkas tau atslieps. Bardava saniau až tai, 
sakydava, kad rėkaudamas pre ažerą visas dvasias supykdysi, a labiausia laumes, 
katros gali labai skaudžiai nubaust, net paviliot ir nutapyt.

– Tatuk, ale par anas Kūčias girdėjam kaip žiemų dejava kažkas ir kituos 
ažeruos – Aibutišky, da girdėt buva ir nat na Šiekščia ar Indrajų atalakiančias 
dejones. Tai ir ti irgi naras gyvena

– Saniau žmones tikeja, kad visokias dvasias gyvena kažnam ažerėly, kaž-
nam miškely, raisti, net didesniuos medžiuos, akmenyse. Až tai visur apsiaidava 
mandagiai kaip pas geriausių kaimynų. Ape jas yra jau kitas pasakas, padavimai. 
Tik žmones daugelį tų padavimų jau ažmirša. Va ir Labanarkų baigia užmiršt. 
Labanora ažeru vadina, kai mestelia Labanora vardas kylis visai na kita.
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Pameškeriojus, prisgaudžius ašeriokų, kuojelių, čėsas nama. Saula jau laidžias 
ir nutiesia auksinį tiltų link Labanora. Šiltas vejelis gena nedidelas vilnelas na ko 
tas tiltas raibuliuoja, net skaudina akis. Ačiū tau geroji Narka  Vietaj jos atalakia 
vėjas ir švilniai paglosta man plaukus . 

Labanoro kalneliai žali
Labanora kalnaliai žali 
Nukloti samanelių švilnių,
ia laika bangom sudelioti

Iš rausvųjų smiltalių smilčių.

Sugrįžis iš tolima kelia
Aš gimtinej un kelių klaupiu,
Pasė mis reškučias smelalia
Sau švilniai pre lūpų glaudžiu.

Tarp smilčių šitų yr lašeliai
Mūs protevių prakaita sūrūs,
ia išlieti beariant laukus,

Ir lydymuos beverčiant medžius.

ia ir jųjų dalalas delnų
Pasė tas su vasarojum sykiu,
Ir pėdsakai krauja pralieta
Partizanų un girias takų.

Ir sope suspaudžia krūtinį
Jų patirta išeinant tremtin4,
Žandarų išgrūstiem až žodį
Maldoje letuviškai tartų.

Aidami talimon nežinion
Anys jėme smilčių saujalį ,
Brungiau ažu duonų kasdienį,
Kad ti tėviškį jaustų savy.

Kiek ašarų yra sugėrį
itas smiltalas skaudžai karčių,

Matulam apraudant sūnelius 
Numestus ti pa kryžium skrabų.

Tevų neviltis prasiveržia
Rudenia vėtrų gailiu raudu,
Kai šimtmečiais artu jų žemį
Stribvaĩkiai apsadina mišku.

4 Iš Labanoro parapijos caro žandarų buvo ištremta 
daugiau kaip 20 šeimų, kadangi bažnyčioj meldėsi 
iš lietuviškų maldaknygių
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Jiem palika tik darželiai maži
Ir arielka pakliūt  ažmarštin,
Vaikai išvaryti in tremtį
Ir atgal nėra kur jiem sugrįžt .

Ir meilas šitose smiltyse
Tiek daug čia yra sudeliota,
Aš myliu, tavi teviškėla,
Ne kařtũ un smėlia rašyta.

ita meila šaukia ir šaukia
Labanarinej mus susirinkt ,
Iš smiltalių paimte stiprybes
Par gyvenimų ainunt neklūpt .

ia ir mana dulkela minka 
Plačios girias takeliuos vingriuos, 
Vaikystej basojaj palikta
Labanora kalnaliuos žaliuos.
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Tekstai iš uteniškių šnektos
Angelė Vilutytė-Rimševičienė

Šiuos tekstus per ekspediciją iš Terpežio, Vosiūliškės, Žvirbliškės, Kūrinių, 
Stirninės kaimų užrašė Angelė Vilutytė-Rimševičienė. Visi pateikėjai – rytų aukš-
taičių uteniškių šnektos atstovai, vyresnės kartos, gyven  1901–2000 m.  Leokadija 
Vilutienė, Emilija Vilutienė, Julija Barkonienė, Eleonora Dailydienė, Juozas Dailydė.

A. Vilutytė Rimševičienė išleido Kaltanėnų šnektos žodyną, kuriame pateikia-
ma medžiaga ir iš vakarinės Kaltanėnų parapijos dalies – rytų aukštaičių uteniškių.

Kiaules ganom
Buvom dvylika vaikų. Būdavo, tik paauga katras vaikas, tėvas tuoj 
pristato in darbą  tai mažesnius daboja vaikus, ravi, gano kiaules, 
karves. Karves laikė kelias. Aveles, kiaules. Ganydavom i kiaules. 
Kiaules ažutveria, paturi, o kai ne taip karšta i varom ganyt. Anos 
knisa nosi i randa visako  išsikasa laukines bulbeles, ryja gileles, 
graužia visokias šaknis, žoles. Moma sakydavo  kai priganyste gerai, 
nereiks kiaulių i šert namie.

Atamenu, išsivariau kiaul  i meitėlį, i paršelius. Nulėlė in ežerioką, 
ti toks purvynas buvo, išsivoliojo visi juodi kai velniai, sakau, kas 
dabar bus. Daboju, sulindo ežeriokan, išsipurtė purvą, i vė čysti. 
Kiaulės tai būdavo kūdos, šitas ganymas nėjo doron. Ale jų mėsa 
tai buvo gardi  lašiniukai ploni, išvenzija, i taukų neprileisdavo. 
Geriau gal tokį gyvulį namie šert reikia.

Karves ganyt lengviau. Klauso, sustoja pietų poilsio, i mės pa-
silsim. Pamatėm, stovi vilkas. Ažgirdo Ignasiaus (vardas) piemuo i 
pradė šaudyt kokiu puštalietu, švilpt, tai nulindo par krūmais. Būt 
nuneš s telyčiūt . Padėdavo anas man, šitas piemuo. Ale tuoj išė 
kariuomenėn. Gano, daboju, ataneša popierių kokį. Anas paskaitė i 
pradė verkt berniokas. Regis, i metų do jam daug nebuvo.

Puldavo gyvulius gyliai, vapsvos, i mus sukapodavo. Šluotą su-
siriši i mosuoji, kad nubaidyt. Rozą karvė atsisto an vapsvų lizdo, 
tai sukapojo, net pieno ilgai nedavė. Tai toks buvo i ganymas.

Kūlatė
Prisė (teko) visokių pošnių kult  rugius, miežius, avižas, žirnius. 
I kuldavo, i maldavo namie. Šitie darbai buvo sunkūs, juos i mo-
kėt reikė dirbt. Priešienauna, pristato dirvą kuorų, padžiūsta, tada 
suveža kluonan, sukrauna zvenan i laukia kūlimo. Buvo malūnas 
koks Šventelėj (kaimas), ale vis buvo uždarytas. Tai i maldavo 
patys daugiausia.

Kult eidavo anksti, do prieš abiedą. Kitas i miegodamas kulda-
vo. Kuldavo i po du, i po keturis. Vienas nieko neprikulsi. Padas 
čystas, suplūktas, grūdai net šokinėja. Brolis su tėvu buvo drūtesni, 
tai i eidavo kult. Aš abiedą virdavau. Paskui pradė atvažiuot kokia 
mašina kuliamoja, traukdavo arklys. Tėvui nepasdabo šito kuliamoja. 
Girti kuldavo. Parnakt kulia, ryto išleidi, papeni, arklius papeni, 
važiuoja in kitą gaspadorių.
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Žiemą kelias tėvas anksti i mus kelia kult. Kult mokėt reikia. 
Reikia kultuvus suderint, nesumaišyt kuliant. Atsiriš kultuvo virvelė, 
kai daužysi, i duos galvon. Kultuvo dabar niekur nepamatysi. I sėt 
niekas nesėja. Visaką nešas iš krautuvės. Kai prikulia daugiau, vė-
tyklėm duoda, siaučia, kad būt grūdai čysti. Pripilia krūvas grūdų, 
miekynas ataskiria, i taip pat sutvarko gyvuliam pakratam. O senyboj 
do i duonon dėdavo miekynų. Do i aš valgiau duonos, keptos su 
miekynom. Iškulia rugius, tada tėvas verčia nuo zveno miežius. I iš 
miežinių miltų duoną kepdavo.

Kai pabaigi malt, tėvas liepdavo iššluostyt girnas, visus grūdelius 
liepdavo surinkt. Ateidavo tokia bobutė iš ulyčios i prašydavo, kad 
duotum jai išsišluostyt girnas. Kas gi ti Dievuliau buvo tose girnose. 
Inpildavau miltų terbelėn i duodavau, tegu išsikepa kokį blyną. Kai 
po vakaruškom kokiom reikėdavo keltis malt, tai visos dejuodavom. 
Šalta, miego noris. Vieną iškuli kluoną, tada kitą iš eilios. Tėvas 
liepdavo storotis, i kult, i malt, kad kai ką parduos – nupirks ap-
svilkt, apsiaut. Mergom rupė apstaisyt, o visakas buvo brangu. Tėvas 
parduoda maišelį grūdų ar bulbų i nuperką ką – taip i vertėmės.

Mokykla Vosiūliškėj
Vosiūliškė buvo nedidelė ulyčia. Mokyklon eidavom penkis, gal 
keturis verstus iš Terpežio. Reikė pereit rubežių. Stovė kareiviai, tai 
visada turėjom bilietus. Parodai bilietą i praleidžia. Mokykla, matai, 
buvo kitoj pusėj gronyčios.

Suveinam visi kiek ti mūs buvo, mokytoja tuoj sustato i dainuojam 
,,Lietuva brangi . Vaidindavom, o mokytoja padeda. Buvom skautai, 
kaip i dabar. Atamenu, buvo mokykloj eglutė, tai visos nori eit, o nėr 
kuom apsiaut. Verkia Zosia, kad i ana nori, o žiemą sniego daug, 
basas gi neisi. Tėvas sėdi in pečiaus i sako  imk mano kamašelius 
i aukis. Bažnyčiniai ti jo buvo. Išė Zosia su tėvo kamašais.

Mokykloj mokėmės neilgai, rudenį ilgai ganydavom i visi kiti 
darbai buvo. O mokykla pora mėnesių. Sakydavo, pasmokei kiek i 
gana. Tai nelabai kas išsimokė i skaityt. Namie mokės aust, verpt, 
linus mint. O vasarą rinkdavo miške uogas, grybus i veždavo parduot.

Laukiam Kalėdų
Seniau žiemos būdavo šaltos, sniego daug. Ryto pasikeli, takai až-
nešti, ažpustyti, tamsu. Reikia gyvulius pašert, pagirdyt, tai tėvas 
pasikelia anksti i kasa sniegą. Takelis tik ką katino nubėgta. Keliai 
neišvažinėti, kas gi ti važiuos tokiu oru. Kai praaušta daugiau, gal 
kas arkliu i pravažiuoja, ale i vė pripusto sniego, i vė nėr kelio, 
nematai, kur eit.

Ateina adventas. Visi laukia Kalėdų. Vakarai ilgi, dienos suvis 
nėr. Susėdam vakare i dirbam visokius darbus  moma audžia, sa-
niūtė verpia, tėvas balanas skaldo, o mės plėšom plūksnas. Šitos 
plūksnos išgraužia akis. Pūkų prilenda visur, nors verk. Uliūtė 
paplėšo paplėšo plūksnas i vis lekia priemenėn. Matai, ti medaus 
puodynėlė stovi kūčiai. Tai inkiša pirštą, palaižo, i vė pirkion. Kai 
atėjo kūčios, medus jau i išlaižytas. Pradė visi ieškot, kur medus, 
o puodynėlė rado pilna plūksnų pūkų.
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Plūksnų plėšyt tai jau nenorėjom. Ale iš jų darė minkštas pa-
duškas, siūdavo kaldras. Žąsinės paduškos minkštos, gerai nešiojas, 
vištų ne tokios geros, kai žąsų. Kai plūksnas suplėšom, tada verpiam. 
Kalvaratas vienas, tai pasmainydamos verpiam. Tai linus, tai vilnas. 
Reikia verpt i pašukas. Pašukose yr spalių, tai pirščiukus bado.

Kai adventas, tai dirbdami mažiau i uturam. Sanelė liepia melstis. 
Sanelė žino visokių maldų, gražiai gieda litaniją. Beveik kasdien 
moma eidavo anksti ryto in rarotinių mišių. I mės katro vis su 
momu eidavom. Tėvas kai gali palydi, išmėžia takus lig keliui. Iš 
bažnyčios grįžtam pačiam sauloteky. Šaltis, net tvoros spiegia.

Prieš Kalėdas pasdaro visus darbus. Matai, kunigas kalėdoja, tai 
reikia i apsčystyt  išbieliavoja lubas, pečių, kaminą iškrečia, išvelėja 
padagus, prikiša sienikus šiaudų, ažkloja gražiom paklotė, sudeda 
paduškas. Stalas apidegtas baltai, padėta maldaknygė, kryželis. Ku-
nigas kalėdoja su zakristijonu. Mės vis lekiam oran, dabojam, kada 
kunigas suks iš ulyčelės in mus. Lakstom, paki pamatom. Kunigas 
gali i poterių paklaust, kai kada i saldainių duoda, i galvas paglosto. 
Kalba poterius, pašvenčia namus, paklausia, ar visi namie vaikai. 
Alberčiukas vis paskavoja, matai, poterių nemoka. Kunigas jam 
liepia augt greičiau, kad galėt tėvą ažmainyt. Kunigas peržegnoja i 
išeina. Tėvas inpilia zakristijonui terbelėn rugių, avižų arkliui. Visi 
džiaugias, kad kunigas neaplenkė, buvo i par mus.

Do prieš Kalėdas kuriam pirtį. Pirtelė nedidelė, tik apsisukt. 
Ale praustis eidavo ti visi. I susiedka Emilia, i ceta, i dvi momos 
saserys. Visom buvo gana daikto. In krosnies užpiliam undenio, tai 
tik šnypščia, kyla garai. Baisus gailumas, gali akis išgraužt. Moma 
liepia lįst kampelin i praustis iš viedro. Visom liepia vanotis unta. 
Išsiprausiam, išsitrinam nugaras i einam apsvilkt pravoran. Ti šalti 
rūbai, lempa in skūrą. Einam namo, do reiks seniūtė atvežt ragutėlėm 
pirtin. Ana jau laukia susruošus. Pasodinam ragutėlėsna i vežam. 
Ryt kūčios, reiks aptaisyt egliūtė. Tėvas ataneša iš miško.

Rarotos*

Naktim šąla, pykši tvoros, sniegas blizga. Išeit iš namų sunku, 
ažusnigta visi takai i keliai. Paki prasikasi iš pirkios, paki in tvartų 
nuveini – kakle dūšia. Reikia i undenio atsinešt, i gyvulius pasišert. 
Žmogui pats sunkiausias čėsas apie Kalėdas. Pati gi piktoja žiema. 
Lydi tėvas mokyklon, apiriša, apvelka, apvynioja, i einam.

Prieš Kalėdas eidavau su momu anksti ryto in rarotų bažnyčion. 
Keturi verstai bažnyčion, a keliu i katino nebėgta. Lenda kojos 
sniegan. Paki išbrendi, i veilakiukai šlapi. Privargsti, net griūt noris. 
Moma apvelka kalniukais, apisupa skaru, i einam. Do dairomės i 
vilkų. Apie Kalėdas jų rujos. Dairaus, ar tik neblizga kur jų akys.

Einu paskui momų i skaitau, kiek do liko kalniukų, kiek gi do 
brist. Klausinėju, kas tos rarotos, kur bažnyčioj stovi rarotų žvakė. 
Bet noriu, kad tik eit, kad in pečiaus nesėdėt. Moma sako  kas neis 
in rarotų, Kalėdos nebus tokios šventos. Melstis reikia anksti ryto.

Jau i bažnyčia. Do tamsu, o žvakė jau 
dega i kunigas meldžias. Suspėjom i mės. 
Iš bažnyčios pėsčios grįžtam namo. Susten-
kam jau važiuoja koks žmogus arkliuku. 

* Lot. k. rorate – siųsti rasą. Rarotos – ankstyvos 
mišios Šv. Marijos garbei, laikomos per adventą. 
Rarotų žvakė imta degti prieš 500 metų.
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Bus takelis eit. Arkliukas aptrauktas šerkšnu, garuoja visas. Sustoja 
prie mum, dabojam, kad savas žmogus veža miestelin malkas par-
duot. Malkų prikapota, surišta kūleliais – i veža. Parduos, nupirks 
duonos, silkių, cukraus. Anas sako, kad matė vilkus. Matai, anys 
norė gal arklį pult.

Atbrendam namo. Baisiausia noris valgyt. Pečius jau kūrenas, 
ceta kepa žarijose bulbas, valgysme su gira. Ceta pastūmus pečiun 
katiliuką žuvų, indeda cibulio i verda. Žuvys tai nedidelės, dėdė 
sugauna ežere. Iššutina šitą katiliuką – baisus gardumas. Do su 
bulnom moma ataneša rūgintų grybų, grybai kvepia. Supjausto, 
užbarsto cibulio, baisus gardumas su bulbom. Pavalgius einu an 
pečiaus pašilt.

Šlubis Juzas i jo komeliūtė
Juzo pirkelė stovi i dabar vidury ulyčios, pakrypus in šono, ale do 
nenugriuvus. Ti gyveno Juzas. Anas žebravodavo, rinkdavo pavalgyt, 
apsvilkt, prašydavo, kad kas ką duot. Visi jį žinojo i jo laukdavo.
Važinėdavo Juzas jau anksti ryto. Aš būdavo pasikeliu i daboju nuo 
pečiaus, ar jau atvažiuoja Juzas. Laukiu, kada moma lieps išnešt 
jam valgyt. Tuoj moma duoda blynų, pieno, tėvas kumeliotei indeda 
pašaro, terbel  avižų. Juzas melsdavos, giedodavo šventas giesmes. 
Moma šaukia jį vidun pašilt. O Juzui sunku išlipt iš vežimėlio, tai 
anas toliau važiuoja in kitą susiedą. Nekokia ti jo buvo kumeliūtė, 
ale jį vežiojo i padėdavo jam. Visi Juzui duodavo kas ką gali.

Važinėdavo Juzas i žiemą. Kai sniego daug, jam prakasdavom 
sniegą. Vasarą Juzas mum vaikam pasakydavo, kur daug uogų, koki 
grybai jau dygsta, kur geriau meškeriot, kad pagautum lydekaitį, 
kur karosiukai neršia. Neišlipdamas iš vežimo visaką žinojo.

Vaikų Juzas neleisdavo mušt. Sakydavo, kad vaikai – angelai. 
I jų kliudyt nereikia. Vasarą kumeliūtė ganydavos netoli namelio, o 
Juzas sėdėdavo in kaladės i snausdavo. Eidavom miškan, vis pada-
bodavom, ar gyvas Juzas i ar jo kumeliūtė do jį veš.

Rudenį pradėjom eit mokyklon i užmiršom Juzą ir jo kumeliūt . 
Visi pradė bulbas kast, daug darbų. Moma veda mani do pargybaut. 
Daboju, pievoj guli Juzo kumeliūtė ištiesus kojas, apstota musių. 
Sakau, gal negyva, be nekliba. Moma tįsia mani tolyn. Prie pirkelei 
sėdi Juzas i verkia. Matai, jam škada kumeliūtės. Pasibaigė jo kelionės. 
Kas dabar atvažiuos rytais, išbudins. I aš verkiu. Kumeliūt  apikasė.

Nežinom, kas išsivežė Juzą, kas surado jam kitus namus, pri-
glaudė. Juzą mės atamenam i dabar, kaip kaimo saugotoją.

Grybai
Bulbakasis, o pradė dygt grybai. Keliamės anksčiausia, lekiam grybaut. 
Dabar tai visi renka voveruškas i parduoda. Eina ryto toliausia net 
in Labanoro, eglynuosna, landžioja po eglėm, iškrapšto mažiausias 
iš samanų. Voveruškelei neduoda i užaugt. Mės tai šitų voveruškų 
nerinkdavom.

Rudenį paspildavo visoki grybai  budelės, paberžiai, raudona-
grybiai, kiauliabudės, meilukai, rudamėsės, kazlėnai, pūkonės, juo-
dagalviai i prasti paberžiniai baravykai baltom galvelėm. Atsinešam 
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būdavo grybų kašeles, verdam, raugiam, žiemai bačkas grybų pri-
raugdavom. Žiemą atsineši iš bačkos grybus, išplaudi, supjaustai, 
inpjaustai cibulių, smetonos, i valgai su bulbom. Šviežių kai pri-
srenkam, tai niekas jų nekepa, o verdam. Užvirini undenį, sudedi 
katiliukan grybus, kazlėniukus, paberžiukus, inpjaustai raudonagrybį, 
instumi pečiun i paverdi. Indedi smetonėlės, pašutini – gardumas. 
Kai valgai – burnoj net tįsias, i sveika, i gardu.

Baisiai daug pridžiovindavom grybų Kalėdom. Džiovindavo ne 
tik baravykus, ale ir kitokius grybus, kur kietesnius, geresnius. Pečių 
prikūrena, padą iššluoja, padeda raikeles i sudeda in šakalių suvertus 
grybus. I džiūsta pardien, kad tik nebūt karšta. Vakare ištraukia iš 
pečiaus, o in rytojaus i vė kuria pečių, i vė džiauna šituos grybus.
Taip i mūčėjas, paki grybai.

Žiemą gerai, kai yr džiovintas grybas – verdi burokus, kopūstus, 
tai i inmeti. O jau kūčioj tai kepa visokius blynelius su grybais. 
Prastuoja, tai valgo girą, o bulbas pašutina i apipilia pavirtais gry-
bais. Bulbas dažniausia kepa pečiuj su lupynom.

Tėvas darė norakin  medin  bačkel , ją būdavo iššutina, išvelėja, 
išdžiovena i raugia grybus. Raugdavo daugiausia rudamėses, pūkones, 
grūzdus. Daboja, kad būt gana druskos, kad unduo apsemt, kad 
nebūt sausi grybai. Tai lig pavasario i turi rūgintų grybų.

Rinkt grybus mus mokė do mažus. Pažindavom visus grybus i 
kokių nepadabnų nerinkdavom. Moma imdavo i senus baravykus, 
kad tik būt nekirmėliuoti. Džiaut, sakydavo, geri. Ne visada randi 
grybus tam daikte, kur perniai rinkdavai. Kai kada baravykų ažeini 
i kokiam naujam daikte. Perniai baravykai augdavo eglynuos. Lan-
džioji paslink s i vis randi.

Eidavom grybaut in Pažemį, Terpežį (kaimai), Baltą (ežeras), kur 
geri miškai, baltos samanėlės. Eini grybaudamas, daboji – kyšo iš 
samanų du, trys juodaviršiai, kito i nepamatai, sumaigai kojom. 
Rozą brukniavom su moma prie Bliūdinėliui. Regis, i daiktas toks 
ne baravykam. Beržyniokas toks, daboju – baravykai. I vienas, i 
kitas – stovi pridyg  baravykų tiltais. Raunam, o dėt nėr kur. Moma 
sako  nusvilk, vaike, marškiniokus, i sudėk baravykus. Prirovėm 
pilnus mano marškiniukus baravykų i nešamės.

Kiti nepažįsta grybų, tai susrenka visokius, parsineša i do verda. 
Musiomirė gi pikčiausias grybas. Jų yr visur. Muses trūcydavom. 
Padedi in lango, musės ropoja ropoja i apvirsta, kai pakaštavoja. r 
tokia žalioja musiomirė, tai dažnai sumaišo ją su zelionkom. Mės 
kai ganydavom vaikai miškuos, tai grybus žinojom kaip penkis pirš-
tus. Žinojom, kokių grybų neduot karvei ėst, laižyt. Pririnkdavom 
kašeles baravykų ganydami, tai tėvas parduodavo brangiai turguj. 
Susrinkau ažu uogas ir grybus du šimtu i nuspirkau kamašiukus.

Kai jau mokyklon pradedi eit, tai nėr kada grybaut. Ataini iš 
mokyklos, tai bulbas kasi, tai žolės kiaulėm prirauni, daboji jau i 
vakaras, i reikia daryt pamokas.

Karietėlis
Karietėlis – ažaug s ažsitrauk s ežeriokas Labanoro miške. Senybos 
žmonės posakojo – kadai ti buvo didžiausias ežeras, apaug s miš-
kais, o aplink ežerą gyveno labai geri žmonės. Miškai buvo pilni 
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žvėrių, visokių navatnų paukščių  tetervinų, vanagų, kurapkų. Ežeras 
buvo pilnas žuvų  karosų, kuojų, lynų, lydekaičių. Aplink ežerą 
samanykščia, pilna uogų  bruknių, mėlynių, spalgenų, nebubo kur 
koja statyt. Liūnas neleido prieit an ežerą. Visas supas, i gali tavi 
intraukt. Ale mūs sanelis turė pasdar s lieptelį i turė ti bučius. Tai 
anas paposakojo tokią istoriją.

Netoli ežero gyveno baisiai graži merga  ilgom kasom, laiba, 
raudonais žandais. Sužino i pradė važinėt svotai. Sužino, kad mergai 
gal jau tekėt reikia. Išsirinko merga berną kokį iš Labanoro i pradė 
ruošt veselią. Merga audė raštus, paklotes, abrūsus, krovė kriatį, 
pasogą. Tėvas i močia prieš vesel  važiavo padabonysna. Suūturo 
veselią tuoj po Kalėdų.

Žiema buvo šalta, sniego daug priversta, pripustyta. Visi keliai 
ažversti sniegu. Nesmatė i tako niekur. Jaunasiai suprašė pajausnius, 
jaunoja pamerges. Tėvas pasamdė karietą, aptaisė veželius. Juodi 
kumeliai su žvaguliais, apdėti gūniom. Stalai nukrauti valgiais i 
gėrimais.

Veselia ruošias išvažiuot bažnyčion, tik daboja visi – paskėlė 
baisus vėjas. Pradė pustyt, nešt sniegą. Svodba bijo, kad i kelia neras 
namo. Važiuoja vesalia vinčiun, arkliai pradė nešt, lėkt tiesiai par 
ežerą. Ažvažiavo an ežero – i lūžo ledas. Visa vesalia i nustapijo, 
nugarmė ežeran. Prapuolė i karieta su jaunaisiais, tik liko jaunosios 
tulios in ežero.

Prapuolė, išnyko tas kaimas, išmirė žmonės. Aplink liko miškai, 
grybynai, uogynai. I ežeras pamažu ažaugo. Liko tik liūnas ir duobelė 
atsigert briedžiui. Dabar visi vadina tą daiktą Karietėliu – dėl to, kad 
karieta su veseliniais ti nustapijo. Dabar aplink liūną – samanykš-
čia i takas. Eina tuo taku kas grybaut i vis dejuoja, kad vedžioja 
ti juos. Niekaip negali išeit – eina i eina ratu aplink samanykščią. 
O an vakaro liūnelį apeina rūkas – i visiem regis, kad čia pasklojo 
jaunosios tulios.

Ponaičiukas
Apie mus tai visi mišku gyveno  parduodavom grybus, uogas, ažsi-
dirbdavom pinigų. I maži, i dideli dirbo. O jau nedėlioj tai miškan 
niekas neidavo. Mano bobutė posakojo tokį atsitikimą.

Buvo man taip šventoj dienoj miške. Rozą kas ti susdė, visi išė 
bažnyčion, pasmelsiu i eisiu padabot, ar yr bruknių prie Arkliašū-
džiui (ežeras). Pasiėmiau kašeliūt  i einu padabot, kur uogų daugiau. 
Daboju – pakalnėlėj – bruknių net raudona. Einu vis rinkdama  
ką toliau, daugiau uogų. Apsdairau, apsdairau, i vė renku. Jau i 
saulolaidis, reikia namo gal eit, vis renku bruknes, kašel  pririnkau. 
Pakeliu galvą – in kelmo sėdi koks ponas i kūrija. Visas juodas, 
juodu kepeliūšiuku, akis ažsivož s. Mįsliu – Šustikų (pavardė) piemuo 
ar koks iš Antalėdės (kaimas) gano. Ale gi karvių nesmato.

Einu arčiau i arčiau padabot, pasiutursiu. Ko čia anas sėdi, kur 
jo karvės. Gal koks iš toliau, kad nemačius do. Prieinu arčiau – 
akių nėr. I be nosies, tik skylelės. Baisiausia išsigandau, jau bėgt, 
ale i paklibėt negaliu. Ponaičiukas tik šoko, stvėrė i perplėšė mano 
kvartuką. Daboju – kašeliūtė pilna pinigų, net blizga saulolaidy. 
O ponaičiuko niekur nėr, prapuolė. Kašeliūtė paspylus, uogos iš-
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taškytos. Čiupt čiupt – kvartukas cielas. O ponaičiuko niekur nėr. 
Pasiėmiau dyką kašeliūt , i begina namo. I daugiau šventoj dienoj 
miškan neinu, vaikela. I tau sakau, neik. Ale i tan miškan in tą 
ežerioką daugiau nejau. Vaikela, matai, senybos žmonės nedėlioj tik 
bažnyčion eidavo. Dėl to i pasrodė velniukas.

Mūs i piemenys žinojo, kat šventoj dienoj ganai – tai poterius 
kalbėk, mišias žinok, tai karvės neprapuls, rozą viena karvė  čiut 
nenustapijo. O bobutė nigdi kad ką dirbt nedėlioj nemačiau. Dabar i 
grybauna, i uogauna, vaikela, per mišias, nedaboja, i niekas nesako, 
kad velniuką matė.

Vilkas
Tada buvo baisiai šalta žiema. Ilgai vakarais neidavau gult. Laška 
šalta, in pečiaus baisu lipt, kad nenusgrūsč. Bijojau nulėkt ažmigus. 
Ore koks vėjas girdžiu, lygiai kas prie namama vaikščioja. Išeinu 
priemenėn, padabosiu per langelį. Nevieriju i savo akim, stovi vilkas 
i daboja vidun. Ažgirdo, kad duris darinėju, i pradė staugt. Baisiausia 
išsigandau, aždariau duris. Pabūva pabūva, pastovi, i vė staugia. 
Neažmigau visą naktel . I meldžiaus, i vaikčiojau vis dabot, ale 
misliu, vilkas gi neis pirkion. Prieš rytą atsiguliau i ažmigau. Ryto 
paskėliau, eisiu gio padabot, ar vilko būta. Daboju stovi duobelė 
išminta sniege, kur vilko stovėta. Matai, trapinta trapinta i išminta 
duobelė. I pėdai vilko stovi, kai eita. Ale būta gi suvis prie pirkiai. 
Rytą nuvėjau un Viktarą (kaimynas), paposakojau, sako, čia dėdien 
toks senas vilkas bostas. Anas jau nedrūtas, gal stipt ruošias. Tai i 
vaikščioja aplink trobas. Daikto ieško biednikas. Dabok, rasi kada 
išstipusį.

Ažu poros dienų einu karvei šieno. Daboju, prie daržinėlės durim 
guli išstip s vilkas, šitas pats, kur buvo un name atėj si dabo par 
langelį. Guli išsižioj s, nasrynai didžiausi, be vienos akies. Kojas 
išties s i guli. Matai, i vilkas atajo in namus numirt, in žmones atajo.

Žinai, vaikela, do turau klapato, paki jį kokie paliaunykai nu-
vežė. Sakau, supus prie daržinėlei, nebus rodos nuo smardo, ale 
atvažiau traktorium, inskėlė i nuvežė. Gal miškan, žvėrys sudraskis i 
praris. O rozą supuv s šernas gulė raiste mėnasį. Negalėdavom pro 
tą daiktą eit grybaut, smirdė visas miškas. Nušavo kas i ažmiršo.

Kadokės
Pasiūdavau skūrines i numegzdavau karklines kadokes su kakta. 
Visos pavertos virve. Padarau keturias virves vienam šone, keturias 
kitam. Virvė do pavejota virvele. Apsiaunam i einam visur kado-
kėm. Punčiakų tai neturau niekokių. Tik skepetom apvynioju koją 
i apaunu kadoke. I gerai buvo. Genam karves par miškus toli – ar 
rasa, ar lietus, prišlampa kojos. Kai ataginu vakare karves, nenoriu i 
nusiaut. Su kadokėm i gulu laškon. Suplyšta anos greit, ale kitokio 
apsiavimo i nebuvo. Kad i buvo, niekas jo nepirko, pinigų nebuvo. 
Nuvažiuoja tėvas turgun su malkom, tai perka druską, cukraus, 
silkių, kad būt šeimynai pavalgyt.

Kai reikia kur išeit bažnyčion ar mokyklon i apsiaut, visos 
verkiam. Turim tik vienus kamašiukus išeigai, i tie tėvo pakavoti. 
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Pirmoja gauna, katro vyresnė. Tėvas sako, jai labiau reikia. A kitos 
sėdi namie.

Vilkų rujos
Žiemos būdavo ilgos, sunkios. Sniego prisnigdavo, priversdavo, 
negalau i undenio atsinešt. Brendi brendi lig pusei sniege, lieka i 
kaliošai. A koki šalčiai buvo  Tvoras tik pyška, runka an klempką 
prilempa, langai ažbaubėj , ažbuv , nieko nesmato. Arkliuku kas 
tik pravažiuoja ar katino nubėgta. In pečiaus visi sėdi, guli. Pirkios 
sienos apšaldavo.

Tėvas išė vakaralin, do jaunas, Kaltanysna. Grįžta jau naktį po-
vėlančiai. Daboja, žiba prieky vilkų akys. Žybsi iš visų šonų. Ne 
vienas, ale tabūnas. Anas bėgt kiek turi sylos, a vilkai vejas, nėr 
kur dėtis. Daboja, netoli apgriuv s namas, tik pečius stovi cielas. 
Anas an šito pečiaus lipt, lipt, a vilkai jau stveria ažu kojų, ažu 
palų. Tėvas visas dreba i mislia, kad jau jį sudraskys. Šiaip taip 
užlipė an pečiaus, pradė degint degtukus. Vilkai pastovė, pastovė 
i prapuolė. Sušalo tėvas an to pečiaus, sėdė, sėdė lig rytui, bijojo 
nulipt. Tokios būdavo baisios rujos vilkų. Dabar pamato vieną vilką 
i tai bijo, par radiją net pasako.

Vilkų apie mus yr, ale mažai. Sustenka kai kas vilką. Ale anys 
bijo žmogaus vilkai šitie. Kitokie dabar. Dabar i žmonės kitokie, i 
vilkai kitokie. Mašinos nakčia keliu važiuoja, šviesų pilna, kur ti 
dabar pamatysi vilką. Tai tokių rujų dabar i nežino.

Gegužinė
Jau buvau mergagalys. Norėjau išlėkt su jaunimu pasiuturt, pašokt. 
Ale namie buvo tokia tvarka. Subata – pirtin. Tada unksčiau gult, 
ryt nedėlia, bažnyčion. A visą nedėlią taip privargsti, uogauni, ravi 
kaukozo burokus, šieną tvarkai, vakare tik i traukia laškon. Ne-
dėlioj grįžti iš bažnyčios penki varstai pėsčias. Keliu visu žvyrius, 
papades sukapoja. Privargsti, rūpi tik atsigult. Neleisdavo tėvas su 
močia niekur mūsų.

Būdavo ulyčioj gegužinė. Suvažiuoja jaunimas iš visur, a an 
rytojaus – Švento Antano atlaidai. Tai moma jau pasakė iš unksto, 
kad reiks namie būt su tėvu. Važiuos krikštynosna. I liepė unksti 
vakare eit gult. Namie reiks gyvulius dabot, namus saugot.

Draugės išprašė, kad ir aš eič gegužinėn. Armonika groja, visi 
šoka, i man vis berniokas koks išveda. Jau bais ramu, šoku, dabo-
ju – ateina moma su kokia vytele išsilaužus. Inė vidun i sako – nu 
merga, namo. Visi pradė juoktis, a aš iš sarmatos stoviu nuleidus 
galvą. Tai ko do neini, lauksi tėvo  Išėjau ne savo kojom. Paki 
pasiekėm namus, vis vytele per kojas daužė. Sakiau gal daugiau 
niekur i neisiu. Ale ažsimiršo visakas. Mamos mušimas kai sviestu 
tepimas. Buvau jau merga, a moma vis patikrindavo, su kuom 
išeinu, su kuom pareinu, jai taip reikė. Tokia tada buvo tvarka i 
toks gyvenimas.
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Mataušo turgus
Buvo toks Mataušo turgus. Tai suvažiuodavo cigonai, ubagai, visokie 
žmonės. Pardavinėdavo visokius daiktus  piestas, niekočias, rezgines, 
drožtus šaukštus. Janukėlis (vardas) butelin inleisdavo gyvat  i par-
duodavo, sakydavo, kad nuo visokių ligų. A bobos žolėm ažversdavo 
visus turgelio pakraščius. Ti anos i žadė, i čėravo, i kitaip gydė. A 
obuolių in rudenį buvo ažuverstas turgus.

Cigonai mainikavo arklius, vežimus, a cigonkos kur nustvėr  
žmogų būrė. Vis atsirasdavo koks su armonikėle, pagrodavo. Netoli 
buvo čainia. Tai eidavom arbotos gert, silkių valgyt. Jaunimas ti 
susrinkdavo i pašokt. Dabar matai ne toks čėsas i ne tokie turgai. 
Dabar nuspirkt sunku in turgaus, nežinai, ką parduoda, ką namo 
parsneši. A mes tai visus pažinom savo turguj.

Einu, žiūriu, in kalno prikabinta kartis ryzų netoli bažnyčios. 
Pardavinėja būk tai pigiau nešiotus. Visi čiupinėja i perka. Mataušo 
turguj būdavo i atvežtų ryzų. Daug atveždavo iš Lenkijos medžiagų, 
punčiakų, undarokų.

Sodas
Kai atatekėjau, tai diedo sodas buvo didelis. I obelų, i slyvų, i grūšia 
buvo. Obelis buvo viena saldūnė, tai obuoliai būdavo tirpsta burnoj, 
kai stikliniai. Kita obelis buvo papynas. Obuoliai dideli, raudonais 
šonais, nuskor , visa obelis raudona. Untaninių gražių taip pat buvo. 
Anys stovi ilgai, drūti, gardūs.

Lėkdavo obuoliai in žemės, padėt nelabai turėjom kur, sušąla. 
Buvo viena obeliūtė kai laukinė. Obuoliukai drūti, sudedi su šienu 
kašikan i stovi paržiem. Vaikai vis bėga i rad  šiene graužia. Kai 
pastovėdavo šiene, tai i baika būdavo tokie.

Matai, alyvinės kai pradeda spėt, tai tik kvepia visur aplink. Ale 
šitie obuoliai greit pradeda gest i greit pasbaigia. Jų kai daug, tai nėr 
kur dėt, nesusvalgo. Tik geri, kad minkšti – i senam suvalgyt možna.

Do susiedas turi tokių mažučiukų raudonų obuolių obelį. Vadi-
na rojaus obuoliukais. Tai anys niekam nereikalingi. Nei gyvuliam 
paduosi, nei valgyt tinkami.

Tėvas parduodavo obuolių, veždavo turgun. Paki do anys nesušąla 
i pardavinėdavo. A kai kermošiai, tai rudenį su vežimu nuvažiuoja 
Labanorinėn i sėdi in vežimo, pardavinėja. Kas neturi sodo ar ne-
derė šiemet kam, tai perka. Kitiem tėvas duoda, ataina pažįstami, 
tai dalija. Alyvinius išpirkdavo i dačnikai iš Leningrado. Jų buvo 
aplink pilna, tai uogas, obuolius pirkdavo.

Dalydavo tėvas visiem dykiai. Liepdavo pasrinkt, kiek kas nori. 
Nešdavos kiti maišais. Moma būdavo padžiauna obuolių  pripjausto 
blėką i pastumia pečiun, kai nėr žarijų. Tada turi maišelį džiovintų, 
tai prieš Kūčias visiem dalija. Kūčioj kisieliun deda i taip užsipilia 
andeniu. Pastovi i geria kai arbotą.

Dabar iššalo, išnyko tėvo obelys. r kokios sukryp , senos, an jų 
obuolių beveik nebūva. A gal kokia žemė dabar kitokia. Pasodini – 
neauga, nyksta, kiškiai sugraužia, nėr sodo. Išnyko i krūmai – i 
raudoni, i juodi (serbentų). Sako – negyveni, tai i sunyksta visakas. 
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Kai buvo daug obuolių, tai karves šerdavom obuoliais, labai gardus 
pienas būdavo.

Būdavo moma obuolį matydavau nusilupa i valgo su duona. I 
daugiau vakare nieko. Toks jos buvo valgis.

Ežiukas
Kadai kai gyvenom, tai ežiukų buvo visur. Ežėse stovi kamoliukas 
pasišiauš s, takeliu eina dabok. I miške rasi, i an kelio, nieko nebijo. 
Dabar jau kiek čėso nesmatė, gal buvo apnyk . Anoj dienoj radau 
i apsidžiaugiau. Susriet s, atstat s adatas i tupi.

Kai mūs pirkia sanybos buvo šalta, žiemą vis pirkioj turėdavom. 
Palaškėj palind s i būdavo. Rytą pasikeliu, žiūriu, iškiš s galvel  
šniuk šniuk šniuk ieško ko. Moma liepdavo dabot, saugot, kad tik 
neprapult, neišeit šaltin. 

Rozą tėvas inkišė papečėn in vištas. Ti i būdavo ažu kaladėlės 
sustrauk s kamoliukan. Ale gi reikia saugot kiaušinius, gali anas juos 
i išgert. Ne visada kliudydavo kiaušinius. Vištos paki jo nemato, tai 
tyli. Kai tik supranta, kad yr, pradeda rėkt, kudakuot.

Man moma liepia  aik išimk ežiuką iš papečės. Lendu i ištraukiu. 
Paskui pats pradė išlįst i vė inlįst i taip kariavo su vištom.

Spalgenaunu an liūnelio
Spalgenų apie mus tai pilni raistai. Eini per samanykščią, stovi raudoni 
krūmai. Kai pripilta, nors semk. Paki prispėja, nerinkdavom. Dabar 
žmonės žalias išneša. Turi turi, pūdo pūdo, paskui neša parduot. 
Kokia ti spalgena. Pradė girnykas gaudyt, vejot, kad nerinkt žalių. 
Ale bobos prideda an uogų samanų, grybų i nešas taip iš miško.

Rozą spalgenaunu su moma nedėlioj raiste. Moma sako  apsiauk 
vaike kaliošiukais, gali būt raiste gyvačių, a šiandie šventa diena. Tik 
inėjau raistan, žiūriu, apie krūmą net vyniojas gal kokios penkios 
ar daugiau gyvatės. Išlėkiau su moma iš raisto, kalbam poterius i 
daugiau nedėlioj nėjom tan miškan.

Nusivedžiau rozą brolį mažą spalgenaut an liūno. Liūnas linksta, 
a uogų nors pilvu šliaužk i rink. Raudonos, didelės, kai galas piršto. 
Do niekieno i nerinkta. Einu per liūną, linkstų, kojos lenda. Aplink 
eglynas, sakau do vaiką vilkas nuneš. Vis daboju atsisukus. Sakau 
lipk eglėn i tupėk, paki prisrinksiu spalgenų. Brendu vis par liūnelį, 
lenda kojos, kaip reiks privargus i pareit. Penki verstai namo. Paki 
parėjom, kakle dūšia.

Mes gyvenom iš uogų i grybų. Prirenki kašeles, tada neši an 
traukinio i veži turgun. Kupčiai daboja, kad būt šviežios uogos, 
gražios, kad būt viena vienon. A moka pigiausia. Parduodi, tai nus-
perki duonos, bulkel , i vė pėsčia namo dvidešim kilometrų, važiuot 
atgalio nėr kuom. Eini pėsčia, net kojos sutinsta. Ateini, pasilsi, i 
vė miškan, paki yr uogų i grybų. Reikia užsidirbt.
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Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos 
rankraštyno fondų.  ją sudėta  anksčiau niekur neskelbta 
pasakojamoji ir smulkiųjų formų tautosaka. Kad ir įdomių, 
pristatomai vietovei būdingų, bet jau spausdintų tekstų atsi-
sakyta sąmoningai. Juk didžioji dalis lokalinių leidinių tiražo 
sugula į aptariamos vietovės asmeninių ar savivaldybių bib-
liotekų lentynas, tad tikimės, kad prireikus anksčiau leistų 
knygų skaitytojas jas be didelio vargo susiras.

Lietuvos valsčiai – taip pat lokalinių knygų serija. Dėl to 
rengiant publikaciją pirmiausia žvalgytasi tekstų, susijusių su 
konkrečiais knygos apimamos teritorijos vietovardžiais, gyven-
tojais, tačiau neatsisakyta ir įdomesnių sklandžiai papasakotų 
siužetų, žinomų visoje Aukštaitíjoje, Lietuvoje ar net daugelyje 
kitų kraštų. Mąstyta ir apie eilinį skaitytoją, kuris, tikėkimės, ras 
ką paskaityti, tenkindamas savo paties ar savo vaikų, vaikaičių 
smalsumą, ir apie švietimo ar kultūros darbuotoją, galimai 
ieškosiantį vietinio repertuaro pavyzdžių mokomiesiems ar 
pramoginiams renginiams. Kaip šaltinių kolekcija tokios knygos 
gali pasitarnauti ir giliau folklorine tradicija besidomintiems 
žmonėms. Dėl to tekstai grupuoti pasiremiant moksliniais 
atitinkamų sakytinės tautosakos žanrų katalogais. Pasinaudo-
ta prof. Bronislavos Kerbelytės sukurta struktūrine-semantine 
lietuvių pasakojamosios tautosakos klasifikavimo sistema. 

Pasakos pirmiausia grupuotos pagal žanrus (pasaka 
apie gyvūnus, stebuklinė, novelinė ar pan.). Jos dėstomos 
tokia tvarka, kokia sudėliotos tarptautiniame Aarne s-Thomp-
sono pasakų kataloge1, nurodant siužetui jame priskirtą tipo 
numerį. Kartu nurodomi struktūrinių-
semantinių tipų numeriai B. Kerbelytės 
kataloge (pvz., Pasaka apie gyvūnus. 
LPTK 1.1.1.23; AT 126 C ). Jiems nu-
statyti pasitelktos spausdintos minėto 
katalogo versijos2. Jei siužetas ar jų 
grupė (pvz., pasakos be galo) kataloge 
neatspindimas, rašoma LPTK –.

1 The Types of Folktale. A Classification and Biblio-
graphy. A .  Aa r n e s  Verzeichnis der M rchenty-
pen. Translated and enlarged by S .  Th omp s on . 

 ommunications, No. 184, Helsinki, 1961.
2 K e r b e l y t ė  B . Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas  Pasakos apie gyvūnus. Pasakėčios. Stebuklinės 
pasakos, Vilnius, 1999, t. 1; Pasakos-legendos. Parabolės. 
Novelinės pasakos. Pasakos apie kvailą velnią. Buitinės 
pasakos. Melų pasakos. ormulinės pasakos. Pasakos be 
galo, Vilnius, 2001, t. 2.
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Sakmių tarptautinis katalogas nesukurtas, tad jų nurodomi tik LPTK nuro-
domų tipų numeriai3. Kiek kitaip apibūdinami anekdotai ir pasakojimai. Anekdotų 
nurodomas ne tik tipo, bet ir versijos bei konkretaus anekdoto numeriai (pvz., 
LPTK An 1.1.1.18. – 5 – 1). Nemaža dalis pasakojimų yra nesiužetiniai, todėl visi 
jie šiame kataloge grupuoti pagal tematiką. Jų nurodomi skyrių, poskyrių ir tipų 
grupių numeriai (pvz., Psk 5.11.8)4. Šios nuorodos leis nepasimesti skelbiamų tekstų 
žanrinėje įvairovėje, o susidomėjusiems konkrečiu tekstu padės lengvai susirasti 
panašių variantų kituose spausdintuose šaltiniuose ir specializuotose folkloro 
saugyklose. Visos čia pasitelktos santrumpos aiškinamos bendrame santrumpų 
sąraše knygos gale.

Pasirinkti tekstai užrašyti ne vienu metu ir skirtingų užrašinėtojų, naudoju-
sių skirtingas metodikas  ir skirtingas užrašymo priemones, tad ir redaguoti teko 
nevienodai. Kone visi kūriniai užrašyti ranka. Ne visiems rinkėjams sekėsi juos 
užrašyti tinkamai. pač tai pasakytina apie tekstų tarm . Ją tvarkant išlaikyti visi 
(ne vien fonetiniai) užrašytojų fiksuoti būdingieji bruožai, tačiau, kaip ir kitose 
serijos knygose, dirbtinio tarminimo vengta. Dėl to netaisyti net tame pačiame 
tekste pasitaik  svyravimai tarp bendrinės kalbos ir tarmės (pvz., eiti ir aiti, nere-
daguoti tikėtinai kietintini balsiai). Nors sąlyginai, neatmetant užrašinėtojų klaidų 
galimybės, tokie svyravimai rodo tarmės gyvybingumo būkl  tam tikru laikotarpiu. 
Panašiai tarm  žymėjo ir 1996 m. Saldùtiškio apylinkėse kalbos medžiagą rinkusi 
Vilniaus universiteto Bendrosios kalbotyros katedros prof. Birutė Jasiūnaitė. Jos 
užrašyti kūriniai skelbiami nė kiek nekeisti, nebent pašalinant įkyriai besikartojan-
čius pertarus ar ilgesnius, bet tekstui nereikšmingus nukrypimus ir pasikartojimus.

Leksika taip pat palikta autentiška. Pašalinti tik itin dažnai kartojami tekstui 
nereikšmingi pertarai, kartais ir didesni, bet tekstui nereikšmingi fragmentai ar 
pakartojimai. Taip elgtasi ir su B. Jasiūnaitės užrašytais tekstais. Prisilaikant lei-
dyklos kalbininkų suformuotos tradicijos visi tekstuose pasitaik  svetimžodžiai ir 
senesni ar rečiau vartojami žodžiai paaiškinami išnašose tame pačiame puslapyje, 
nurodant jų kilm . Beveik visiems jiems paaiškinti pasitelkta elektroninė Lietuvių 
kalbos žodyno versija, parengta Lietuvių kalbos instituto darbuotojų5. Bendrinei 
kalbai neteiktini žodžiai komentaruose rašomi pasvirusiu šriftu.

Pasirinktuose tekstuose aptikti ir publikacijoje naudojami tik trys bendri-
nei kalbai neįprasti rašmenys. Prieš kietą balsį atsidūrusi l rašoma , o tarmėje 
ilginami balsiai viršuje pažymimi brūkšneliais (pvz., sup ėšyt, vand , apsigrįž ). 
Palikti visi sukirčiuoti žodžiai. Jų ypač daug B. Jasiūnaitės užrašytuose tekstuose.

Skyryba sutvarkyta prisilaikant šiuolaikinių tradicijų. Išimčių gali pasitaikyti 
tik ten, kur ženklai kitaip sudėti dėl pasakotojo neįprastai surikiuotų žodžių ar 
sintaksinių konstrukcijų.

Rengėjas dėkingas minėto insti-
tuto vyresniajam mokslo darbuotojui 
dr. Laimučiui Bilkiui, pagelbėju siam 
kirčiuojant daugelį oficialiai nebe var-
tojamų aptariamos teritorijos vieto-
vardžių.

3 Pasiremta K e r b e l y t ė  B . Lietuvių pasakojamosios 
tautosakos katalogas. Etiologinės sakmės. Mitologinės 
sakmės. Padavimai. Legendos, Vilnius, 2002, t. 3.

4 Plačiau žr. K e r b e l y t ė  B . Lietuvių pasakojamosios 
tautosakos katalogas  Pasakojimai. Anekdotai. Oracijos, 
Kaunas, 2009, t. 4, p. 13–18.

5 www.lkz.lt
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Pasakos

1. Vilkas ir baronas
Vilkas gi susgåvo barõną6 gånantis. Gãl gi matís jau t  pîemenes 
vísada, kai pulkai avelių ýr, ką gi t  Nu ir tada nusínešė jau miška¹.

– Jau aš ta÷, – sako, – dabar prarysiu
Sako jam barõnas
– Tau, jau dantis sugadinsi, o mãn  skaudės, tai vålei7 pakaµnėn 

eik, jo aš einu kãlnan.  Ir išsižiok tu, tai kaip lėksiù, tai tau tiesiog 
gerklė¹, ir prarysi. Nei mãn  skaudės, nei tu dantų šípinsi.

Tai kaip lėkė barõnas, jam kåkton ragais, vilkas apvirto aukštîenėkas, 
ir da pritrenkė jį, o barõnas, kur jam reikia, ir nubėgo. Atspeik¸jo 
jau vilkas, atsk¸lė tada, žióbauna8

– Tai kåžno, ar aš prarijau, ar neprarijau, – nei smõko9, nei 
põko10 nepažinau gyvo barõno...

...

Papasakojo Zofija Ryliškienė (Jurkytė), 86 m., gim. Gaivìnių k., 
gyv. Saldùtiškyje. Užrašė B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. 
LTR 6589(9 60). Pasaka apie gyvūnus. LPTK 1.1.1.23; AT 126 C .

2. Jaskus Cviečkus
Gyvena kadaise toks žmogelis. Jis turėja žmoną. Abudu saniukai 
buva. Paskui jau, po kiek laika, gandras jiems atneše berniuką. 
A jie buva neturtingi neturtingi, neturėja iš ko puotas kelt, tai 
papraše į kūmus11 iš giminių. Anas neturi juos kuom vaišint. Pa-
sijeme šautuvų ir aina miškan – gal kur kiškį nušaus ar balandį 
tam baliui. Jis vaikštinėja po miškų, žiūrinėja, ir sutinka sanų 
žmogelį. Barzda labai žila, didela to barzda. Ir paklause tas senelis 
žilbarzdis ta žmogelia

– Ka tu čia po mišką dabar ieškai
– Man gime sūnus ir užprašiau svečius ant rytdienos atvažiuot 

apkrikštyt tą berniuką, tik neturiu kuom vaišint. Atajau miškan, gal 
nušausiu kokį balandį ar kiškį tam baliui12.

Tas žmogelis žilbarzdis jį paklause
– Kokį vardą duodi sava sūnui, kai krikštysi
– Nagi, – saka, – aš Jonas, ir Jonuku misliu13 krikštyti.
Tas žilbarzdis žmogelis jam atsake
– Prašyk man s kūmu ir krikštyk tokiu vardu, kokiu aš pasakysiu. 

Krikštyk tą berniuką, kad būtų vardas Jaskus Cviečkus.
Tam žmogeliui nebuva patogu atsakyt sava gimines, ale un gala 

jisai sutika su to žilbarzdžiu. Žilbarzdis jam dave labai daug pinigų 
ir liepe tam seneliui ait namo ir kelt puotą, pirkt ką tik nori. Ir 
liepe tam seneliui ant rytdienos jo laukt.

Tas saniukas paraja namo, pasisake žmo-
nelei sava, kaip buva miški. Jie prisipirka 
viska – gėrima ir valgyma, i šeiminykį 
pasisumde. Nars nepatogu buva tai žmonai 
atsakyt, bet atsake kūmus. Ale papraše, 
puoton kad ataitų.

6 Baronas (sl.) – avinas.
7 Valei (brus. вeлeй, r u s . вaлeй) – verčiau, geriau.
8 Žiobauti – žiopčioti.
9 Smokas (lenk. smak) – skonis, gardumas.
10 Pokas (brus. пax) – kvapas.
11 Kūmas (rus. кyм, lenk. kum) – krikšto tėvas.
12 Balius – pokylis, puota.
13 Mislyti (brus. мыcлiць,  lenk. my le ) – čia ketinti.
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Pataise labai gražiai stalų, sutvarke, ir laukia tų kūmų atvažiuo-
junt. Jie pamate par langus atvažiuojunt dvylika karietų. Arkliai 
labai gražiai papuošti visokiais šilkiniais kaspinais, auksines pasagas,  
kai važiava, net ugnis žibėja. Privažiava pre gonkų, išlipe kūmai iš 
karietas, ineja į vidų, paklause

– Kur čia mūsų būsiantis krikšta sūnus
Siaustuves14 visas buva šilka. Susupe kūdikį, visas čiužėja šilkuos. 

Bet kūmai nieka nei gėre, nei valge, tik pasijeme tą kūdikį, išsineše 
į karietą. Akimirksniu jie dinga. A tevai su sava svečiais baliavoja, 
laukdami kūmų grįžtunt.

Pamate par langą, ka jau kūmai grįžta. Ugnis spindėja kaip saule 
iš pasagų arklių. Sutika svečiai, pajeme tų kūdikį no kūmų, ir ineja 
kūmai į vidų. Tai buva karalius su sava žmona. I dabar kūmai 
padovanoja tevam auksa žiedą ir lazdą, ir pasake

– Kai tas kūdikis turės dvylika metų, atsiųskit jį pas mane, ir 
tegul atsineša tą lazdą ir auksa žiedą.

Tas vaikas labai sparčiai auga, labai protingas buva berniukas. 
Ir nepamate, kaip jam dvylika metų jau suveja. Dabar tevai jam pa-
duoda tą auksa žiedą ir tą lazdą, kur palika krikšta tevai. dėja jam 
ant kelia kepalėlį duonas, ir jis iškeliava. Berniukas buva nedrąsus, 
tokia didela kelione, jam baugu buva. Eja par laukais, eja par miš-
kais, prieja pre viena medžia. Labai didelis medis šimtmetinis, i to 
medžia visas vidus išpuvįs. Išlenda iš to medžia didžiulis milžinas. 
Tas berniukas nusigunda. Milžinas tas jį paklause

– Kur tu dabar aini
Tas berniukas parode tą auksa žiedą ir tą lazdą milžinui ir pa-

pasakoja, kad jam krikšta tevai palika, ir kad dabar aina pas juos. 
Milžinas jam liepe atiduot tą žiedą ir tą lazdą, suklupde ir liepe 
prisiekt, kad jis neprisipažins karaliui, kad yra krikšta sūnus, a pa-
sakys, kad krikšta sūnus yra milžinas. Berniukas prisieke ir prižadėja 
neprisipažint. Milžinas sieke tą berniuką tris kartus, bijodamas, kad 
jo neišduotų, o berniukas jam prisižadėja.

Jie jau mata karaliaus rūmus, o karalius didel  puotą yr pataisįs 
ir jo laukia atainunt. Pamate, kad ataina jo krikšta sūnus. Milžinas 
prieja prie gonkų ir karaliui padave tą žiedą ir tą lazdą. Karalius 
klausia

– Kas tu būsi
Milžinas atsake
– Asu jūsų krikšta sūnus.
Paskui paklause
– A kas tas yra antrasis
– Tas yra mana palydovas.
Jaskus Cviečkus tylėja, nieka nesake.
Karalius insivede milžinų į balių kambarį, pasodina jį garbingaj 

vietaj, o krikšta sūnų nusiunte virtuven tarnaitem padėt indų plaut. 
Milžinui širdis buva labai nerami, jis bijoja, kad jo neišduotų. Netoli 
rūmų buva užkeiktas šaltinis – kas nuveidava į tą šaltinį, gyvas 
jau negrįždava, vando jį įtraukdava. Dabar 
milžinas išeina į virtuv  ir siunčia Jaskų 
Cviečkų ait į tą šaltinį atnešt su uzbonu15 
vandenia.

14 Siaustuvės – LKŽ tokio žodžio neaiškina. Tikriau-
siai siaustinukai – nugaroje susiaučiami kūdikių 
marškinėliai.

15 Uzbonas (lenk. dzban, brus. збaн) – ąsotis.
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Jis, pasėmįs tą uzboną, aina į šaltinį. Bet jis žinoja, kad tį už-
keiktas yra tas šaltinis. Jis pamate aidamas, kad išlinda iš to šaltinia 
puse žmogaus balta ir jo laukia. Jis nusigunda ir sustoja. Pradėja 
jį šaukt tas žmogus

– Aikš aikš, karalaiti. Duok man uzboną – aš tau vandenia pa-
semsiu. Nars niekas iš to šaltinia gyvas negrįža, bet aš tau pasemsiu 
vandenia, ir grįši sveikas namo.

Jis pasijeme tų uzbonų, padekava tam žmogui ir pagrįža gyvas, 
ir parneše iš to užkeikta šaltinia vandenia. Pamatįs milžinas, kad 
jis grįža gyvas, nusiganda ir tuojaus pat siunte į kitą karalyst , kur 
stebuklingas yra arklys, kad atvestų tą stebuklingą arklį pavogįs. 
dėja jam kepalėlį duonas tos tarnaites ant kelia, ir jis aina į kitą 
karalyst  to arklio atvest jam. Ir įdave milžinas Jaskui Cviečkui arklį 
jot tik kų gyvų. Jis išjoja ir bejodamas sutinka vilkų. Vilkas praša

– Karalaiti karalaiti, aš labai alkanas, papenėk tu mane.
Jaskus Cviečkus atidave kepalėlį duonas tam vilkui. Tas vilkas 

suvalge ir da nepavalge. Tomet vilkas vėl saka
– Karalaiti karalaiti, aš labai alkanas. Man da neužteka to kepala 

duonas, papenėk tu mane alkaną.
Jaskus Cviečkus atidave arklį. Vilkas suvalge ir tare jam
– Karalaiti karalaiti, aš da alkanas. Man da neužteka ta arklia, 

papenėk tu mane alkaną.
Jaskus Cviečkus jam atsake
– Valgyk tu mane, aš daugiau nieka neturiu.
Atsake vilkas
– Aš karalaičia nevalgysiu. Dabar tu sėsk ant man s, ir aš tave 

nunešiu į tą karalyst , kur yra tas arklys. Tik neimk ta arklia, kur 
bus pririštas su gelažiniu linciūgu16, ale imk tą, kur bus palaidas, 
nepririštas.

Kaip vilkas sake, teip ir buva. Nuvede Jaskus Cviečkus milži-
nui tą arklį. Milžinas da labjau nusigunda ir siunčia jį pas vieną 
karalien  laiška nunešt. Jis aina su to laišku, ir atsiranda vilkas. 
Vilkas jam saka

– Prisipirk cukraus, aguonų, medaus, miežių arba kviečių, ir, kų 
sutiksi alkanų ant kelia, visus papenėk.

Vilkas neša jį. Joja prieš vieną kalną, pamate daug bičių. Visas 
miršta badu, kačiojas, valiojas. Anas dave jom cukraus, medaus, 
papenėja. Bites saka

– Dėkui dėkui, karalaiti, kad mus alkanas papenėjai, mes tau 
atsilyginsim.

Joja jis taliau, žiūri – skruzdėlyčių pilnas kalnas, net juoduoja. 
Visas alkanas, miršta badu. Dave jom aguonų, papenėja. Skruzdė-
lytes saka

– Dėkui dėkui, karalaiti, kad mus alkanas papenėjai, mes tau 
atsilyginsim.

Joja taliau, tračių kalnų. Žiūri – paukštyčių pilnas kalnas, miršta 
badu, verkia su ašaram. Pripyle anas kvečių, visokių grūdelių, ir 
anas jas papenėja. Jos irgi padėkava

– Dėkui dėkui, karalaiti, kad mus alkanas papenėjai, mes tau 
atsilyginsim.

16 Linciūgas (brus. лaнцyг,  lenk. a cug) – grandinė.
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Nuveina jisai, visus papenėj s alkanus, pas tą karalien . O kas 
ten nuveidava, gyvas negrįžta. Jinai užduodava tokį darbą, kad 
niekas nepadarydava. Jinai perskaite laišką ir uždave darbą  sumaiše 
du maišu smėlia ir vieną maišą aguonų, ir liepe pernakt išrinkt 
tas aguonas. Anas atsisėda patamsy, nakties metu negali atskirt, 
kur aguonas, a kur smėlis. Užgirsta anas didelį šlamėjimą – subėga 
skruzdėlytes ir saka

– Nenusimink, nenusimink, karalaiti, čia mūsų daugiau tų skruz-
dėlyčių, kaip tų aguonų.

Per pus  valandos jos išskyre aguonas no smėlia ir supyle dvi 
krūveles  vieną aguonų, kitą smėlia. Ataina karaliene, pamate, kad 
anas tą darbą padare. Ji nusigunda  nė vienas nepadare, o jis padare.

Untroj denoj jam liepja visus grūdus iš varpų išrinkt pa venam 
grūdeliui. O daržinė didžiausia karališka, ir javų pilna prikrauta. 
Jis nuveja, atsisėda vargšelis, ir vėl verkia. Užgirda anas didelį 
šlamėjimą – atbėga pelas. Prabila pelas

– Nenusimink, karalaiti, čia mūsų daugiau pelių, kaip tų grūdų.
Šlamėjimas, čiužėjimas nešimas tų grūdelių  Jos tiek darbavas, kad 

per pus  valandas iškūle visus grūdelius daržinėj. Ataja karaliene 
ir rada – tas darbas jau padarytas.

Trečioj denoj karaliene liepja jam atskirt iš trijų dukterų, katro 
jos duktė vyriausia. O jos buva visas venodas – venoda būda ir 
ūgia, venodam suknelam. Sustate karaliene tas dukras. Jis žiūri 
žiūri – visas venodas, visas venodai apsirengį, ir nežinoja, katro 
vyriausia. Bežiūrėdamas mato – bite skraida, skraida aplink jos, ant 
venõs atsitūpe. Jis pasake

– Va šito yra vyriausia.
Jis visus darbus padare. Parjoja namo gyvas ir laišką parneše 

milžinui. O ti balius jau didžiausias, karalius nori už sava krikšta 
sūnaus, už to milžina, atiduot sava dukrą. Parneše tą laišką, padave 
milžinui. Milžinas da daugiau nusigunda, kad jis gyvas grįža.

Tarnaites nusivede Jaskų Cviečkų maista kambariukan megot. 
Jis sėdi. Ineja milžinas, rada jį tinai sėdintį ir užmuše. Užmuše ir 
išeina. Ataina karalaite į maista kambariuką ir randa užmuštą Jaskų 
Cviečkų. Jai labai patika jis, labai gražus buva. Ana apkabina jį, 
pradėja verkt. Kaip ana pradėja verkt, užgirda – kas tai par langą 
beldžiasi. Pamate ji par langą paukštyt  – atnešus snapely turi gy-
vosios mostės17, saka

– Karalaite karalaite, inlaisk mane, aš atnešiau gyvosios mostės. 
Jis labai geras žmogus, labai geros širdės. Jis mumi alkanas papenėja, 
o aš jam grųženu gyvybį.

Pajeme karalaite no paukštytes tų gyvųjų mostį, padekava paukš-
tytei. Uždave karalaite jam tos gyvosios mostės, ir jis atgija. Ir tomet 
pradėja karalaite klausinėt, kaip čia jam buva. Tomet karalaite pre jo 
atsisėda, o anas jai viską išpasakoja no pat pradžios. Karalaitei labai 
pagaila jo. A tėvas negali sulaukt dukras, anas aina ješkot. Atidara 
duris ir randa kalbantis su Jaskum Cviečkum. Pasake karalaite

– Aikš čionai, tai visų teisybį sužinosi.
Tomet Jaskus Cviečkus jam viską išpasakoja. Karaliui labai pagaila 

sava krikšta sūnaus. Tojaus liepe sukurt 
didžiausį laužą ugnies, inmest tą milžiną 17 Mostis (brus. мacть, lenk. ma ) – tepalas.
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ir sudegint. Kaip sudegina milžiną, tomet apvesdina sava dukterį su 
krikšta sūnum. Ir ašėj tinai buvau, alų midų gėriau, indus ploviau 
ir buvau girta. Ir neše armotų18 kareiviai an didelia kalna, in mane 
šove ir atšove taip toli, kad aš atsidūriau šitoj lovoj.

Papasakojo Zosė Jakimavičiūtė, gim. 1896 m. Vaidùtiškio vnk., gyv. På-
vyžinčio k. Užrašė D. Krištopaitė 1977–1978 m. LTR 6160(153). Stebuklinė 
pasaka. LPTK 3.1.0.13; AT 554.

3. Apie tris brolius ir stebuklingą maišą
Gyveno trys broliai. Du buvo protingi, vienas kvailas. Visur kur 
tiedu stumdydavo kvailį. Vieną žiemos dieną jie pristigo malkų. 
Siunčia kvailį

– Ei tu, ar eisi pakirst malkų  Labai sušalom.
Kvailys pasiėmė pirštines, užsivilko kailinius ir nuėjo kirst malkų. 

Kerta kerta malkas, gi žiūri, kad senas senutėlis eina su grynom 
pirštinėm. O neapsakytas buvo šaltis. Tas kvailys ir sako

– Te, seni, tau pirštinės.
Senelis padėkojo ir sako
– Tu paskui ateik pas mane, aš tau atsilyginsiu.
Kvailys pakirtėjo pakirtėjo, nušalo rankas ir eina. Eina mišku ir 

pamatė tas pačias savo pirštines, kurias buvo dav s seneliui.
– Ot kvailas tas senis, – pagalvojo jis. Pasiėmė pirštines ir eina. 

Pamatė senį. Tas senis davė jam terbą19 ir sako
– Kai tu pasakysi „Iš terbos dujai“, tuoj iš terbos iššoks du 

kareiviai ir pristatys ko tik nori valgyt.
Kvailys padėkojo ir eina namo. Nuėjo ir sako broliams
– Ot, gavau gerą terbą
Ir pasakė
– Iš terbos dujai
Tuoj iššoko du kareiviai ir pristatė valgyt ko tik nori. Broliai 

sušaukė savo kaimynus ir skaniai pavaišino. Tada broliai ėmė prašyt 
kvailį, kad jiems atiduotų tą terbą. Kvailys ir atidavė.

Kitoj dienoj kvailys vėl eina malkų kirst. Susitiko tą patį senelį. 
Senelis ir klausia, kaip jam sekasi. Tas kvailys viską išpasakojo, kad 
jam terbą atėmė broliai. Senelis labai užpyko ir sako

– Dabar duosiu kitą terbą, iš kurios iššoks aštuoni.
Kvailys nuėjo namo ir pasakė, kad iššoks aštuoni. Broliai labai 

apsidžiaugė, tuoj sukvietė visus kaimynus ir prie jų akių pasakė
– Iš terbos aštuoni
Tuoj iššoko aštuoni kareiviai su geležinėm buožėm ir pradėjo 

tvoti visiems. Visi tik raitosi, tik bėga, o kvailys juokiasi.
Nuo to laiko broliai nesiunčia kvailio kirst malkų, ir visi pasi-

turinčiai gyvena.

Pasekė Gabrys Sidaravičius, 75 m., gyv. Mine¤škiemio k. Užrašė J. Karde-
lytė 1948 m. LTR 2594(46). Stebuklinė pasaka. LPTK 2.2.1.1; AT 564.

18 Armota (lenk. armata) – didelis šaunamasis ginklas, 
patranka.

19 Terba (lenk. torba, brus. тopбa) – maišelis, krepšys.
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4. Pasaka apie pupą
Gyvena sanas diedukas su bobute trobelej. Pagirnej auga pupa. 
Auga auga, užauga iki dangaus. Pristiga jie ko valgyt. Liepja vienas 
kitam lipt į dangų pas Dievą duonas prašyt. Lipa babute. Lipe lipe, 
pakrypa to pupa, i babute nukrita. Lipa diedukas. Lipe lipe, lipe 
per tą pupą i užlipe. I šaukia

– Dieve Dieve, duok man duonas
– Lipk atgal namo. Pas jumi yra kamara20, pilna visokių pyragų, 

bet tu paimk tik duonas, daugiau nieka nekliudyk.
Jis nulipe iš pupas, ateja ateja pas babutį i saka
– ra duonas kamaraj, tik nekliudyk daugiau nieka. Pasiimk 

tik duonas.
Ana nuveina, randa viska. Jai jau neberaikia duonas, tik raikia 

pyraga paragaut. Ir pradėja pyragai šokinėt. Ana gaudyt. Anys išbėga 
pro duris, nė tos duonas neblika, irgi išbėga.

To babute vėl rauda, praša dieduka, kad aitų pas Dievą. Kaip 
lipe diedukas į dangų par tą pupą, iki puses pupas užlipe, i to 
pupa lūža. Diedukas užsimuše, a babute lauke lauke, bet nesulauke 
ni dieduka, ni duonas.

Papasakojo Zosė Jakimavičiūtė, gim. 1896 m. Vaidutiškio vnk., gyv. På-
vyžinčio k. Užrašė D. Krištopaitė 1977–1978 m. LTR 6160(148). Stebuklinė 
pasaka. LPTK 3.2.0.6; AT 804 A.

5. Seniukas ir ponia
Gyveno ponas ir turėjo kumetį. Labai tas kumetis buvo ištikimas. 
Ir jis paseno pas tą poną. Ponas pastatė jam trobel  prie miško ir 
apgyvendino jį toj trobełėj. O ponia siųsdavo tam seniukui pietus 
per liokajų21. Kai nunešdavo liokajus ir grįždavo, ponia visą laiką 
klausdavo

– Ką tas seniukas sakė
Anas nieko nesakydavo, tik sakydavo
– Kas gera daro – sau, kas bloga daro – sau.
Tas poniai nepatiko. Ana norėjo didełės pagarbos, kad jai labai 

dėkavotų.
Dabar ponia užminkė pyragus ir bandel  iškepė su nuodais vieną. 

Kai iškepė, liokajui įdėjo tą bandel  ir įpylė sriubos nunešt tam se-
niukui. Nunešė liokajus tą pyragą ir sriubos, seniukas tą patį pasakė

– Kas gera daro – sau, kas bloga daro – sau.
Seniukas sriubą suvalgė, o bandel  paliko kitai dienai pusryčiams.
O ta ponia turėjo vieną sūnų. Išėjo jis medžiotų. Labai išalko. 

Nuėjo pas tą seniuką ir paprašė
– Seniuk, gal tu turi ko valgyt  Duok man, o mama tau prisiųs.
– Nieko neturiu – sriubą suvalgiau, o pyragą palikau rytdienai.
– Tai duok tu man tą pyragą, tau mama vėl iškeps, atsiųs.
Seniukas jam padavė tą bandel . Jis suvalg s ir susirgo, par-

ėjo namo jau sirgdamas. Tuomet motina 
klausia

– Kas yra  Kas yra
Sako

20 Kamara (lenk. komora, vok. Kammer) – valstiečių 
trobos ar klėties kambarys įvairiems produktams 
ir daiktams pasidėti.

20 Liokajus – ponų namų tarnas.
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– Aš labai norėjau valgyt ir paprašiau seniuko, ir man padavė 
bandel . Aš tą bandel  suvalgiau ir susirgau.

Tada motina pradėjo gvoltu rėkt, plaukus nuo galvos plėšt. Tada 
ji suprato, kodėl tas seniukas sakė „kas gera daro – sau, kas bloga 
daro – sau“.

O sūnus mirė.

Pasekė Zosė Jakimavičiūtė, gim. 1896 m. Vaidutiškio vnk., gyv. Pavy-
žinčio k. Užrašė D. Krištopaitė 1977–1978 m. LTR 6160(165). Parabolė. 
LPTK 1.1.1.27; AT 873.

6. Gudrus kvailys
Tėvas turėja tris sūnus – du protingi, a vienas apykula (nei durnas22, 
nei razumnas23). Tėvas mirdamas liepe pasidalyt lygiom pusem visą 
turtą. Tėvas numire. Dabar jie teip pasidalina tą turtą  jie pasidalina 
tvartais  protingi pasiėme gyvulių tvartus, a apykula gava kiauliny-
ką24. Susitare  kai piemuo pargins gyvulius, kiek gyvulių įbėgs kano 
tvartan, tokia ir dalia bus.

Atgine pemuo bandą, i subėga gyvuliai, kur jie buva priprat . 
A apykulos tvartan įbėga vienas mažas veršiukas. Teip ir pasidalina. 
Apykula veršelį papjove, mėsų suvalge, a kailiuką išdžiavena, insi-
dėja maišan ir išėja į pasaulį. Ėja ėja, ėja ėja ir priėja didelį dvarų. 
Ineja in virtuvį, praše ponios, kad priimtų į nakvyn . Ponia prijeme, 
dave jam valgyt, ir jis atsigula virtuvej ti kampely. Ir tą maišiuką 
pasidėja gali galvos su skūrełi25. Ponia paklause

– Ką tu čia nešioji tam maišiuki
Jis atsake
– Čia visas mano turtas.
Jis dabar guli virtuvej kampely, užgirda, kas beldžias pre durų. 

Ponia atsiveda svečių, išeme žąsį keptų, kalakutų, pristate stalų 
visokių gėrimų, ir atsisėd  abudu valge ir gėre. Anys išgirda – pre 
durų vėl kas beldžias. A tas apykula viską mata. Ponia išgirdus 
beldžiant atidare spintą ir pakavoja26 svečią. Tomet kaip graičiausia 
no stala viską nujėme ir viską sukavoja, kur buva. Nuveja atidaryt 
durų. Atidara duris – jos vyras atvažiava. Ataina į kambarį ponas, 
atsisėda, klausia

– Kas gera girdėt
– Nieka.
– A čia koks žmogelis, matyt, guli
– Užeja pakelingas, praše nakvynes, prijemjau, atsigule.
Ponas paklause ta pakelingaja
– Ar dave tau ponia valgyt
Anas atsake
– Dave zacirkas27 bliūdelį įpylus.
Ponas, pasėmįs sava lazdełį, stuktereja 

par maišą, skūra suskrabėja. Klausia
– Kokis čia tava maišas
– Čia mana visas turtas. Tas maišas 

man pasaka, kur kas yra.
Ponas paklause
– Kų tas maišas sake

22 Durnas (sl.) – kvailas.
23 Razumnas (sl.) – protingas.
24 Kiaulinykas – kiaulių tvartas.
25 Skūra (brus. cкypa) – gyvulio oda, kailis.
26 (Pa)kavoti (lenk. chowa , brus. xaвaць) – (pa)slėpti.
27 Zacirka (brus. зaцipкa, lenk. zacierka) – pieniška 
miltinių ar bulvinių kukulaičių sriuba.
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– Maišas sake, kad yra pečiuj visokių kepsnių prikepta – žąsie-
nas, kalakutienas.

Ponas grait atbėga prie pečiaus, atidinge, žiūri – pilnas pečius 
visokių kepsnių. Ponas neša ant stala, sudėja ir vėl priaja pre to maiša, 
ir vėl sušėre par maišą lazdu. Skūra vėl suskrabėja. Klausia ponas

– Kų dabar pasake tas maišas
– Dabar pasake, kad yra spintelėj skanaus gėrima.
Ponas atidara spintełį, išsiima gėrimus skaniuosius ir sustata ant 

stala. Priaina vėl ponas pre šita maiša, rėžia su lazdełi ir paklausia
– Kų tas maišas dabar sake
– Tų pasake tas maišas, kad yra spintoj svečias.
Ponas pribėga pre spintos – spinta užrakinta. Ponas liepja atra-

kint spintą, bet žmona nenori. Pajeme ponas kirvį ir norėja spintą 
sukapot, bet ponia pamate, kad bus blogai, turėja atrakint spintų. Kai 
atrakina ponia, tuoj iššoka iš spintas svečias, išbėga par duris. Kai 
svečias išbėga, tomet ponas atsisėda už stala, pasišauke tų apykulų 
i valge ir gėre pernakt. Tomet paklause ponas

– Kiek tu nori už tų skūrełį, kur pasaka teisybį  Kiek nori, tiek 
sumokėsiu.

Ir sumokėja labai brangiai. Apykula pareina namo labai bagotas.28 
Jis pasakė broliams

– Kam jūs laikat sava gyvulius  Geriau papjaukit, nulupkit skū-
ras – čia netoli gyvena ponas, kur labai brangiai už jas moka. Aš 
už mažų skūrełį tiek pinigų gavau, a jūsų karves labai didelas, tai 
jūs daug gauste pinigų.

Jie taip ir padare – gyvulius išpjove, skūras nulupe, mėsas į 
bačkas29 susūde, maišan susikrove skūras, mėsų palika apykulai. Ir 
anys iškeliava pas tą poną. A ponas, tą skūrą kur nupirka iš apy-
kulas, su lazda muše muše, ir ana nieka nepasake. Ir suprata, kad jį 
apgava tas apykula. Ataina tie broliai, atneša tas skūras, ponui saka

– Girdėjam, kad ponas superki skūras ir labai brangiai moki.
Ponas pašoka, labai supyka, kad čia apgavikų gauja, juos prilupe 

smarkiai ir uždare į kalėjimą. A apykula pasilika an visa gera ir 
labai turtingai gyvena.

Pasekė Zosė Jakimavičiūtė, gim. 1896 m. Vaidutiškio vnk., gyv. Pavyžin-
čio k. Užrašė D. Krištopaitė 1977–1978 m. LTR 6160(156). Buitinė pasaka. 
LPTK 1.1.2.13  1.2.2.18; AT 1535.

7. Pasaka apie tinginį
Vienas buva tinginys, nieka anas nedirba. Labai įsinorėja valgyt, 
bet niekas jam valgyt nedave, a pinigų nusipirkt neturėja. Netoli 
buva karčema, ti žmones valge. Tinginys sėdėja kampely, žiūrėja, 
kaip žmones valga ir seiłį varvina. Žmones pavalgį išėja, a palika 
trupinių un stala duonas, ir un tų trupinių tiek pritūpe musių, kad 
net juodi tie trupiniai nuo musių. Tam tinginiui pasidare pikta an 
tų musių, kam jos aptūpe trupinius, i kaip rėže su ranka, an karta 
kokį šimtą musių užmuše. Anas nuveja, patvary atsigula ir pasidėja 
raštelį, kad vienu kirtimu šimtą užmuša. 
Žmones eina pre šalį, paskaita ir nuveina. 
Mana, iš kur čia toks gali būt stipruolis.

28 Bagotas (sl.) – turtingas.
29 Bačka (sl.) – statinė.
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Pasklida gandas ape jį. Sužinoja venos valstybės karalius. Ten 
buva privis  daug plėšrių žverių. Karalius kviečia jį, kad tuos žvė-
ris išnaikintų, jis nuvažiuoja į tą valstyb . A ti buva labai didela 
daržinė, i tie žvėrys suveidava į tą daržin . I no tos daržinės buva 
netoli liūnas. Jis nuveja į tą daržin . Tie žvėrys kaip suuode jį, tai 
puola jo supłėšyt, ir anas bėga nuo tų žvėrių par tą liūną, a tie 
žvėrys jį vijasi ir sulinda į tą liūną. Anas nuvejįs pasake karaliui, 
kad susvaide žvėris į tą liūną. Ataja karalius, pasižiūrėja, kad visi 
žvėrys liūne, ir jam brungiai sumakėja.

A kitoj valstybėj karas buva, ir jį pakvete, kad padėtų priešą 
nukariaut. Ir jis tinai nuvažiava ir apsijeme padėt, tik praše, kad jam 
gerą arklį, balną ir virvį kanapinį duotų karalius. Karalius dave. Jis 
apsijuose virvi. Arklys nekomet nejadinėtas. Kai išjoja, jis negałėja 
nei to arklia sulaikyt, nei žinoja, kur tas arklys bėga. sikiba karčia 
arklia, i arklys łėke į prieša pus . Jis nusiganda, ir užłėke arklys 
pre venos koplytėłės. Ti buva kryžius apipuvįs. Kaip arklys łėke 
pre to kryžiaus, jis įsikiba to kryžiaus, bet kryžius nulūža, įsipyne 
tarp virvių ir nułėkt negałėja. Kai priešai pamate jį su nematytu 
pabūklu, jie labai nusiganda. Priešai bėgt, jis vytis.

Priešai pabėga. Arklys apłėke aplinkui ir grįža į namus. Karas pa-
sibaige, jis visus nukariava. Sugrįža pas tų karalių tik kų gyvas, saka

– Visus nukariavau.
Karalius jį išgyre ir jam brungius pinigus sumokėja. Ir jis gyvena 

taip pat turtingai, kaip ir tas karalius.
Mat ir tinginys kai kada išlošia.

Papasakojo Zosė Jakimavičiūtė, gim. 1896 m. Vaidutiškio vnk., gyv. 
Pavyžinčio k. Užrašė D. Krištopaitė 1977–1978 m. LTR 6160(152). Buitinė 
pasaka. LPTK 3.1.0.15; AT 1640.

8. Barabončiaus pasaka
Pasakysiu barabončiaus30 pasaką. Klausysi  Klausysiu ir aš. Pasakysiu 
barabončiaus pasaką...

Pasekė Adelė Žalienė, 56 m., gyv. Pučkõriškių k. Užrašė A. Žalytė nenu-
rodytais metais. LTR 8036(23). Pasaka be galo. LPTK –; AT 2320.

9. Buvo senis ir senelė
Buvo senis ir senelė. Jie turėjo tik avel . Ta avelė kaip avelė. Buvo 
senis ir senelė. Jie turėjo tik avel . Ta avelė kaip avelė...

Pasekė Teresė Leščinskienė, 69 m., gyv. Gìniakalnio k. Užrašė J. Grašys 
nenurodytais metais. LTR 8036(20). Pasaka be galo. LPTK –; AT 2320.

10. Buvo vilkas senas senas...
Buvo vilkas senas senas, ne tiek senas, kiek žilas. Ėjo pro vartus, 
užkliuvo varčios31 ir vėl iš pradžios. Buvo vilkas senas senas...

Pasekė Adelė Žalienė, 56 m., gyv. Pučkoriškių k. Užrašė A. Žalytė nenu-
rodytais metais. LTR 8036(24). Pasaka be galo. LPTK –; AT 2320.

30 Barabončius (sl.) – būgnininkas.
31 Varčia – vartų stulpas; vartų skląstis.
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11. Tupi gaidys ant tvoros
Tupi gaidys ant tvoros. Kai tas gaidys užgiedos, paseksiu iš pradžios. 
Tupi gaidys ant tvoros...

Pasekė Teresė Leščinskienė, 69 m., gyv. Geniakalnio k. Užrašė J. Grašys 
nenurodytais metais. LTR 8036(21). Pasaka be galo. LPTK –; AT 2320.

Padavimai

12. Lamėsto ežeras
Lam¸st  ežeras yra kiaurasai vand . Kasmet būtinai jan turi kas 
n rs prigert. Un šit  ežer  labai vedžioja žmonis. Vienųroz32 d  ma-
žas būdamas nulakiau Kūči m žuvų prigaudyt. Brolis pirtį kūren . 
Žiūrim – kaimynas par ežerų važiuoja. Saka, cukraus pirkt. Kumel  
sau lapsi par ežerų. Brolis sumisle jį šaukt pirtin ir davai vytis. Kai 
pasvij , tai lunkas kai sprog , ir prapuol  su visu vežimu.

Papasakojo Kazys Leščinskas, gim. 1897 m., gyv. Geniakalnio k. Užrašė 
R. Dagytė nenurodytais metais. LPTK Padavimai apie gamtos paminklus, 
Ež 1.3.0.4.

13. Duobė piliakalnyje
Pre šitam piliakalniui ganė vienąraz vaikai gyvulius. Anys besbavy-
dami33 inmete kakion gilion duobėn viena vaika kepurį. Tadu anas 
bija ait namo, kad tėvas nesbart ažu kepurį. Paskui sumislė, kad 
reikia inlipt duobėn. Turėja piemenes virvį ir inlaide duobėn vaikų. 
Inlipįs duobėn eja tolyn. Paskui atsivėre durys, ir ineja in kakių 
babutį. To babutė saka

– Imk kepurį i da maišelį auksa, ba kai atatrūks apicieriaus34 
šunys, tai tavi sudraskys šmateliuosna35.

Išejįs vaikas iš tos babutės davė znokų36, ir iškėle tie jį viršun. 
Jam vaikai pavydėja ir visaip monija37 auksa. A paskui vienam vaikui 
cinkteraja mislis, ir saka

– Inkelkit ir mani šitan urvan, aš išnešiu auksa ir jum duosiu.
Tadu vaikai jį inkėla. E anas kakraz papuola apicieriaus pirkian. 

Pamatįs jį apicierius tik sugrieže duntim ir saka
– Ar neisi tu, bjaurybe, iš mana pirkias
Vaikas tik sudrabėja ir narėja bėgt. Apicierius sugavįs vaikų 

nuneše tumsion kamaran ir aždarė. E tie vaikai, nesulaukdami šita, 
nuvė su virvi nuo skylės. Ir vaika kaip nėr, taip ir dabar nėr.

E dabar taj vietaj yra ta pati duobe, ir ti runda piemenys visokių 
kaulų, šukų, nudailintų peiliukų, ir kitokių daiktų.

Prauda38, saka, kad ti dabar piemenim skambina varpu pa že-
mem. Saka, kad ti yra ažpustyta bažnyčia.

Papasakojo Jokūbas Kirka, 85 m., gyv. 
Mine¤škiemio k. Užrašė K. Kardelis 1945 m. 
LTR 3013(161). LPTK Padavimai apie istorijos 
paminklus, Ngr 1.3.0.1.

32 Vienųroz (hibr.) – vienąkart.
33 Bovytis (brus. бaвiць, lenk. bawi ) – žaisti.
34 Apicierius (lenk. oficer, rus. oфицep) – karininkas.
35 Šmotelis (lenk. szmat) – atskira daikto dalis, gabalas.
36 Znokas (sl.) – ženklas.
37 Monyti (lenk. mani ) – vilioti.
38 Prauda (sl.) – tiesa.
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14. Nuskend s varpas
Senelė pasakojo, prie Li¹kmeno galo varpas nuskend s. Sekmadieniais 
dvyliktą valandą girdėt, kaip skambina.

Papasakojo J. Šerėnienė, 41 m., gyv. Pirmÿ Salÿ k. Užrašė D. Krištopaitė 
1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. LTR 
3718(144). LPTK Padavimai apie istorijos paminklus, NskV 1.3.0.2.

15. Šventas ežeras
Čia yra taks mažutis ežerėlis. Švintu žmon s vadina. Tai važiav  
vienųroz kunigas un ligonį ir prigėrė šitam ežeriuki. Tai užtat anas 
dabar ir vadinas Švintas, taks jam jau vardas duotas.

Papasakojo Kazys Leščinskas, gim. 1897 m., gyv. Geniakalnio k. Užrašė 
R. Dagytė nenurodytais metais. LPTK Padavimai apie istorijos paminklus, 
Gvv Teig.

16. Devyniaviršės kaimas
Pasakojama, kad augo eglė su devyniomis viršūnėmis. Tas devynias 
viršūnes nupjov  ir panaudoj  klėties statymui.

Papasakojo O. Livarauskienė, 56 m., gyv. Devyniavi»šės k. Užrašė O. Li-
varauskaitė nenurodytais metais. LTR 8036(16). LPTK Padavimai apie 
istorijos objektus, Gvv Teig.

Etiologinės sakmės

17. Kodėl katė murkia
Katė purpuoja dėl to  ana sakė, kad aš pjausiu žmogų. Tai Dievas 
sako

– Ne, da nepjauk, da tu sukalbėk poterius, tai tada pjausi.
Ana kalba ir kalba, ir ažmiršta, kad žmogus reikia pjaut.

Papasakojo Elžbieta Paukštienė, gyv. Kirde¤kių k. Užrašė J. Dovydai-
tis 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3719(158). LPTK EtS Naminiai gyvuliai 1.1.1.17.

18. Apie vilką
Dievas sutvėrė visa kų, o velnias sutvėrė tik vilkų. Lipdė lipdė, iš 
molio lipdė. Sako

– Tegu bėga
Tai Dievas sako
– Ne, da nebėgs.
Tada velnias sako
– Bėgs.
O Dievas sako
– Ne, da
Tai tada sako velnias
– Vilke vilke, kusi39 Dievų
Tada Dievas
– Vilke vilke, kusi velnių 39 Kusi (rus. куси – kąsk) – pjudymo šūksnis šuniui.
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Ir pradėjo vilkas bėgt. Kai pradėjo vilkas bėgt, užtai kų sutiko, 
tų ryja, kaip Dievas leido.

Papasakojo Elžbieta Paukštienė, gyv. Kirdeikių k. Užrašė J. Dovydai-
tis 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3719(155). LPTK EtS Žvėrys ir žvėreliai 1.1.1.17.

19. Vieversys ir kregždė
Kregždė ir vieversys su Dievu ginčijosi. Vieversys sako

– Kad Dievas duotų, kad žmonės daugiau mirtų, tai man dau-
giau dirvonų liktų, tai mano kiaušinukų nenaikintų, ir bus daug 
mano vaikų.

O kregždė sako
– Kad Dievas duotų, kad žmonių daugiau gimtų, man daugiau 

palėpių būtų.
Po palėpe ji padirba gūžtel  ir peri vaikus. Tai Dievas padarė, 

kad žmonės gimsta – kregždei daugiau palėpių yra.

Papasakojo Elžbieta Paukštienė, gyv. Kirdeikių k. Užrašė J. Dovydai-
tis 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3719(161). LPTK EtS Paukščiai 1.3.0.3.

20. Žmogus gyvena iš šuns dalies
Žmogus gyvena šunio dalioj. Užtatai, kad buvo daug duonos pir-
maisiais laikais. Nu tai kada moteris vaikui vaiką turėjo ir paėmė 
duonos plutą, nušluostė jam užpakalį. Tai tada Dievas ir paėmė 
visai duoną. O buvo didelis badas. Tai tada šuva į dangų dabojo40 
ir staugė. Tai Dievas atsiliepė iš dangaus ir tarė jam

– Kiek apžiosi ant šiaudo, tai tokia pati varpa ir bus.
O buvo para41, kai varpa buvo  nuo žemės iki viršaus. Tai 

gyvena žmonės šunio dalioj.

Papasakojo Elžbieta Paukštienė, gyv. Kirdeikių k. Užrašė J. Dovydai-
tis 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3719(150). LPTK EtS Augalai 1.1.1.10.

21. Kodėl reikia šluostytis burną
Nusiprausus šluosto burną. Užtatai, kad Dievas su velniu sprečijos42. 
Dievas sako, kad turi apsišluostyt, o velnias sako

– Nešluostytu būsiu
Tai katras nešluosto burnos, tai tas velnio pakraipos, o katras 

šluosto, tai tas nuo Dievo.

Papasakojo Elžbieta Paukštienė, gyv. Kirdeikių k. Užrašė J. Dovydai-
tis 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3719(154). LPTK EtS Žmogus 1.2.1.16.

40 Daboti (lenk. dba ) – čia žiūrėti.
41 Para (rus. пopa, b r u s . пapa) – laikas, metas.
42 Sprečytis (lenk. sprzeczy ) – ginčytis.
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Mitologinės sakmės

22. Apie numirėlius
Dvi gyvena marčias. Jos labai gražiai sutika. Viena neturėja vaikų, 
o kita turėja mažų mergytį. Ta, kur turėja mergytį, mire, o mergyte 
palika. Ir ji mirdama pripraše kitos  marčios, kad prižiūrėtų tos 
mergytes.

Dabar kiekvieną rytą, kai jų palaidoja, ataina šito marti, tos 
mergytes motina, ir supa sava tų dukrytį. To dabar galvoja marti, 
dėl ko ana ataina, dėl ko nepasitiki. Nuveina pas kleboną i klausia

– Kas man daryt  Kad mes sugyvenam, ir aš meldžiuos už ją, ir 
tą vaiką prižiūriu, o ana ataina i supa sava vaiką kiekvienas rytas.

Klebonas jai pasake
– Kai ji atais sava vaika supt, tai tu užsidek švįstų žvakį ir 

užvožk po puodu. Kai ji atais, tai tu atadink tų puodų no žvakes, 
tada jų pamatysi, ir paklausk, ko ana reikalauja.

To teip ir padare. Ana atsake
– Aš atajau pas tave prašyt, kad tu neprikūrentum iš ryta labai 

pečiaus43, kai duonų kepi, bo man labai karšta, bo man Dievas 
uždave bausm  čia ant žemes pečiuj.

To marti no ta laika nekūrena pečiaus ir ėja pas kaimynus 
duonas kept. Ir no ta laika prapuola, nesirode. O už dvejų metų ji 
susapnava  balta kaip sniegas stovi, ir jai padėkava, kad nekūrena 
pečiaus ir jai palingvina. O dabar ana pabaigus sava nuodėmes.

Papasakojo Zosė Jakimavičiūtė, gim. 1896 m. Vaidutiškio vnk., gyv. Pavy-
žinčio k. Užrašė D. Krištopaitė 1977–1978 m. LTR 6160(141). LPTK Vėlės. 
Numirėliai. Vampyrai 1.1.2.9.

23. Išvarė iš Šaµtupio pievos
Šaltupy, ty tokia pieva yra. Mano brolis 
Brukštus Kazys nujojo naktinėn44. Tai jį, 
kad žinotum, iš ten atvijo.

Sako, atsiguliau, dar nemiegu. Pradėjo jį 
kelt – eik ir eik iš tos vietos. Sako, atsikė-
liau, persižegnojau, poterius sukalbėjau, ir 
vėl atsiguliau. Dar nemiegu, ir arklį girdžiu, 
kaip ėda. Ir vėl kelia. Sako

– Negulėk, kelk ir eik iš šitos vietos
Sako, atsisėdau, pasėdėjau pasėdėjau – 

tyku visur, ir vėl atsiguliau, dar nevieriju44.1, 
kas čia yr. Kaip pradėjo sakyt „kelkis ir 
eik, o blogai bus “, tadu atsikėliau, arklius 
pasiėmiau ir nuėjau.

Ir t , sakydavo, vakarais vaitodavo baisiu 
balsu žėlabnu45. Tai sakydavo žmonės, kad 
yra kokia dūšia46 nekrikštyta pakavota ir 
prisduoda47 žmonėms.

Papasakojo Marijona Žilėnienė (Brukštaitė),  
68 m., gyv. Ginùčių k. Užrašė N. Vėlius  
1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros 

43 Pečius (sl.) – duonkepė krosnis.
44 Naktinė – naktigonė.
44.1 Vieryti (sl.) – tikėti.
45 Žėlabnas – gedulingas.
46 Dūšia (sl.) – siela.
47 Prisiduoti – vaidentis.

Pasakotoja Marijona Žilėnienė 19  m. 
Ginučių k. N. Vėliaus nuotr. LTR t 1 57
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draugijos kompl. eksp. LTR 3715(50). LPTK Vėlės. Numirėliai. Vampy-
rai 1.2.1.3.

24. Vaidenosi Akmenínėj
Čia pas mus yra tokia Akmeninė, ir gyveno joje tokie Balčiūnai. Jie 
tenai negalėjo gyventi, atsikraustė čia, Ginučiuosna. Tas Balčiūnas 
buvo ustovu48, tai jis pasakojo.

Sako, kai mes ten gyvenom, tai gaidys kir kir kir kokioj kertėj, 
tai katinas kniaukia, kokia šviesa po pirkių vaikšto. O mes su broliu 
gulėjom. Tik verčia mus su lova, ir iškrentam abudu. Ir juodas kaip 
baronas kokis. Aš in tų baronų insitveriu vilnų, o broliui liepiu 
degti ugnį. Kaip tik anas uždegė šviesų, nei mano rankose vilnų 
liko, nei nieko, prapuolė.

Papasakojo Teklė Svirbutavičienė (Gaižutytė), 60 m., gyv. Ginučių k. 
Užrašė N. Vėlius 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
kompl. eksp. LTR 3715(78). LPTK Vaiduokliai 1.3.0.1.

25. Vaidenasi prie Lūšôkščio
Gale Lūšôkščio naktinėj gulėjom. Tai vis koks paukštis sukės, prie 
ugnelės rėžė sparną. Paskui lyg koks žmogus rodėsi su kepeliušu49. 
Manėm, kad berniukai. Kas tik eina naktį, sveikina, ranką  duoda, 
bet žmogus neduoda rankos, sako

– Eik tu skradžiai žemės
Užsijuokia, užsikvatoja ir įlekia – pūkšt ežeran.
Toj vietoj arkliai užmušė žmogų – gal koks šimtas metų. Bet 

nuo žmogaus negandina.

Papasakojo Marė Grigienė, 72 m., gyv. A¹talksnės k. Užrašė E. Dagytė ir 
D. Krištopaitė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. 
eksp. LTR 3717(109). LPTK Vaiduokliai, 1.3.0.1.

26. Apie aitivarą
Aitivarus pirkdava turguj – būdava kaip anglis. Kiek sudera, ir 
sumoka. Matyt, brangiai. Jis viską neša – ir pinigus, ir grūdus. Kas 
aitivarą turi, labai praturtėja.

Anas namie nebūdavo, išskrisdavo jaškot turtų gaspadoriui50. 
O tas, iš kurio atimdavo turtą, nubednėdavo. Užtat sakydavo mama

– Kad aitivaras nepavogtų pinigų, kryžiaus ženklas reikia dėt.

Papasakojo Zosė Jakimavičiūtė, gim. 1896 m. Vaidutiškio vnk., gyv. Pavy-
žinčio k. Užrašė D. Krištopaitė 1977–1978 m. LTR 6160(139). LPTK Namų 
dvasios Aitvaras kaukas 1.1.2.7.

27. Aitvaras neša miežius
Mano vyras sakydavo, kad aitvaras nešdavo 
miežius. Sako, vieną kartą buvo prikul-
ta miežių. Tai suneša juos aitvaras kitan 
kluonan, ten, kur anas gyvena. Tai tada 
žmonės kitąkart ant kitos nakties pripylė 
šiškų51 ėglių in pado52, kur praeitą nak-
tį buvo miežiai supilta. Kai rytą nuvėjo, 

48 Ustovas – vyresnysis piemuo, kerdžius.
49 Kepeliušas (lenk. kapelusz) – skrybėlė.
50 Gaspadorius (brus. гacпaдap) – ūkio šeimininkas.
51 Šiška (sl.) – kankorėžis.
52 Padas – plūktinė klojimo ar pirkios asla, laitas, 
grendymas.
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nerado ir šitų šiškų – jos nunešta pas aną, kur ir miežiai. Sako, 
miežiai sumaišyta su šiškom.

Papasakojo Elžbieta Paukštienė, gyv. Kirdeikių k. Užrašė J. Dovydai-
tis 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3719(132). LPTK MtS 1.1.3.7.

28. Siūk ir siūk, ir nematuok
Sakydavo apie raganas  tai t  tą padarė, tai t  vaikus ¿gdė, tai t  
drob  kokią jaunamartei davė .

Sakė, jau tekėt mergiotė ruošės. Biedna53 mergiotė, ir jau ženi-
jos54 ana. Ir atanešė jau, dviejos atìjo jau laumės, ir atanešė jai tokį 
rietimą drobės. Ir liepia

– Tu iš jo siūk ir siūk, ir nematuok. Jos neišvyniok  Tai kiek tu 
siūsi, jos bus ir bus šitas rietimas.

Ana, matai, siuvo ir siuvo, t  jau vyrui apsiuvo apsiženijus, 
vaikų suslaukė, vísa siuva. Da seniau gi pirkt  nelabai buvo senais 
laikais. Dabar gi laumių mūsų laikais nėr jau. Mano laikais jau 
nebuvo laumių gal .

Nu tai tada ana siuvo siuvo, da parūpo pamatuot . Pamatavo, 
kaip siuvo, taip ir išsiuvo, ir pasibaigė ta drobė. Ir baisiai ana jau 
graudìno, jau dejavo, kad kal  ana neklausė. Ana būt visą amžių 
turėjus, nere¤k  nei aust , nei verpt . Ir teip ir liko, kad pamatavo.

Papasakojo Paulina Jurgelevičienė (Graužinytė), 85 m., gim. Pågeluo-
nės k., gyv. Saldutiškyje. Užrašė B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. 
LTR 5689(9 5). LPTK Laumė Deivė Morė 1.1.2.9.

29. Laumiaduobė
Kaip kryžius yra vieškely į Linkmenis, duobelė yra, tai vis laumės 
supa vaikus. Buvo dvi moterys. Viena pjovė rugius ir ties šita duo-
bele užmiršo vaiką. Rytojaus dieną eina pažiūrėt – vaikas aprėdytas. 
Kita irgi nunešė vaiką, bet tik kaulelius iš ryto rado.

Ta duobeliūtė vadinasi La÷miaduobė. Dabar išarta.

Papasakojo Marė Grigienė, 72 m., gyv. A¹talksnės k. Užrašė E. Dagytė ir 
D. Krištopaitė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. 
eksp. LTR 3717(110). LPTK Laumė Deivė Morė 1.1.2.10.

30. Paparčio žiedas
Gyveno du broliai. Vienas sako

– Pasisodinsiu darže papartį ir saugosiu, kaip jis pražys.
Saugojo saugojo. Išsinešė didelį laikrodį ir pasidėjo. Eina žvėrys 

pulkais. Dvi vištos didžiausią vežimą šieno veža. Jam nebaisu. Eina 
vėl žvėrys – nei vilkai, nei meškos, dantim didžiausiais. Eina boba, 
neša nei paukštį, nei žvėrį, neša nepaneša.

Praėjo. Pamatė – atšliaužia didžiausia kirmėlė, ir dar daugiau 
prie jos. O papartis žysta. Anas kapt žiedą ir nustvėrė. Kirmėlė šoko 
ant jo. Anas bėga pirkion. Brolis eina per 
priemen , klausia

– Ką turi rankoj
– Paparčio žiedą.

53 Biednas (sl.) – neturtingas.
54 Ženytis (sl.) – čia tekėti.
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Ir prakėtė pirštus. Brolis kapt nutvėrė ir 
išbėgo. Eina pirkion. O brolis guli. Klausia

– Kur dėjai žiedą
Pasakė jam atidav s.
– Aš guliu, – sako brolis.
Tada anas suprato, kad velnias atėmė 

žiedą.

Papasakojo Malvina Šilinikienė, 54 m., gyv. 
Puziníškio k. Užrašė D. Krištopaitė 1964 m. 
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
kompl. eksp. LTR 3718(11). LPTK Mitiniai 
gyvūnai, augalai, dangaus kūnai, daiktai, 
Augalai 2.2.1.1.

31. Atimtas pienas
Šventam Joni ieškaja arklia diedas, ir su 
kamanam. Ir pamatė bobų – abrūsų55 baltų 
tumpa pa pievų ir šaukia

– Prūs ka Margoji, prūs ka Žaloji
Ir anas kaip šydija56 ją, tųso kamanas57 

ir saka
– Prūs ka Margoji, prūs ka Žaloji
Rado arklį, atsivedė, padėjo kamanas 

priemenėj. Pa kiek laika padaboja58 – egi 
pilna priemenė pieno, bala pieno. Egi iš 
kamanų bėga. Tada anas ieškojo čerauny-
ko59, kad jam kamanas atčėravotų60. Tadu 
sustabdė, e taip bėga ir bėga.

Čeraunykės pienų paimdavo iš kitų kar-
vių, su kuo piktuoju. Mana karve irgi, būda-
vo, tešmuo didžiausias, raudonas, e pieno 
neduoda. Paskui nuėjau pas čeraunykį, davė 
druskų visokių, tai atadavė pienų. Pažadėti61 vaistai, tai padeda.

Papasakojo Nastė Stalygienė, gyv. Pirmų Salų k. Užrašė E. Dagy-
tė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3718(153). LPTK Burtininkai  Raganos  Raganiai, 1.1.1.17.

32. Dievas nepadėjo...
Kada¤, sako, t  karves kai ganydavom, baisus toks pólymas62, gi 
liūnas. Inbre¹da karvės ta¹ mar malyna¹  – víksvų gi t  ýr, måtos 
ėst  – ir inli¹do

– Nå taigi, – sako, – kiba63 ta÷ velnias 
i¹kišė šitan li¾nan

Žmogus såvas, kai nuvìjo traukt , sako. 
Tada jau šitą karv  ištraukė

– Õ, tai ačiū Dievui
Tada velnias atsgr ž s, atsråd s, såkąs
– Nei aš jos ingr¿dau, anâ pati  Da aš 

jùm padėjau ištraukt , o Dievas tai nebuvo
...

Pasakotoja Nastė Stalygienė iš Pirmų Salų k.   
„ eraunykės pienų paimdavo iš kitų karvių, 
su kuo piktuoju...“ 19  m. . Kudabos nuotr. 
LTR t 1 79

55 Abrūsas (brus. aбpyc) – rankšluostis.
56 Šidyti (lenk. szydzi ) – erzinti, pajuokti.
57 Kamanos – odinis apinasris su žaboklėmis.
58 (Pa)daboti (lenk. dba ) – (pa)žiūrėti.
59 Čėraunykas (lenk. czarownik, brus. чapaўнiк) – 
burtininkas.

60 Atčėravoti (lenk. czarowa , brus. чараваць) – (at) burti.
61 Pažadėtas – užkalbėtas.
62 Polymas – žema, drėgna, šlapia vieta, raistas.
63 Kiba (lenk. chyba) – ar, gal, turbūt.
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Zofija Ryliškienė (Jurkytė), 86 m., gim. Gaivenių k., gyv. Saldutiškyje. 
Užrašė B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. LTR 5689(9 48). LPTK 
Velnias 1.1.2.13.

33. Raganos vaikas
Gyven  pas mumi taks lenkų padcharuondža.64 Būdava, suveina 
žmanių, kas groja un skripkas65, tik kai d s žemen, to i pasipilia. 
Kitoj denoj vėl skripka kaba. A buva par susiedus66 diedas senas, 
tai anas ir sak

– Kai nuveina pirtin, pažiūrėkit, kaks j  kūnas.
A tas padcharuondža labai mėga, kad jį trint pirty. Nuv j m, žiū-

rim, kad n  pakinklių ik padų arklia plaukai. Tai tas susiedas ir sak
– A, tai anas raganas vaikas.

Papasakojo Kazys Leščinskas, gim. 1897 m., gyv. Geniakalnio k. Užrašė 
R. Dagytė nenurodytais metais. LPTK Velnias 1.3.0.1.

34. Velnias rogučių prašo
Atìjo vėl  koks žmogus, prašo

– Tu mãn  paskolink rågučių.
– Tai, – sako, – ką tu dabar veiksí naktį
– A, vaikus pervešiu iš Lūšôkščio Mergókumpin.
– Nu tai, – sako, – aik ir pasimsí, stovi gi rågutės. Važiuok, ale 

mãn  ir vėl  atvežk.
– Atvešiù
Tai, sako, kai buvo apíverstos in stipinÿ aukštyn šítos rogės, 

påvažos, tai kad jį nógla67, net jau in ryto supykau  visi stipinai 
išlaužyta  Nu ku»gi t , in stipinų vežė , tikta¤nos68 påvažos stovi. 
Sako, da įìjo anas

– Atâvežiau. Nu teip, ažk¾rykim
Tai, sako, užsidegėm papiruosą.
– Ak tu, gyvate, gi tavo nósysa skylelių gi nėra, ar tu ne velnias 

tik buvai  Ir šitê rågutes man  sugadinai
Sako, ir prapuolė tas žmogus jau. Matai gi  jau, matyt , jau t  

velnio būta. Sako, ūliódavo69 gi kokí jau, baidýklės koki s. O kai 
dabar gi, rìgis, nėr gi baidýklių, niekur nesuste¹ka.

Papasakojo Zofija Ryliškienė (Jurkytė), 86 m., gim. Gaivìnių k., 
gyv. Saldutiškyje. Užrašė B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. 
LTR 5689(9 41). LPTK Gamtos dvasios, Vandens dvasios 1.3.0.7.

35.  Apie klaidinimus
Rūkas Antanas ėja iš Pal¿šės ir pamatė, 
kad miški ugnį kas kūrina. Anas jau užeis 
pasišildyti. Sako, kaip tik aš in tų ugnį, 
jau, rodos, netoli, einu einu, ir vis ta ugnis 
toli. Jau bala jos, sakau, grįšiu. Ties ežero 
kumpu buvo kreiva pušis. Prieinu in tų 
pušį, ir vėl kelio nerandu. Ėjau ėjau... An 
rytojaus žiūriu – eita ir eita aplink. Sakau, 
velnias mane ir vedžiojo

64 Pacharuondža (lenk. podchorą a) – kadetas (carinės 
Rusijos ir kai kurių kitų šalių uždaros karinės vi-
durinės mokyklos privilegijuotų luomų berniukams 
auklėtinis.

65 Skripka (sl.) – smuikas.
66 Susiedas (sl.) – kaimynas.
67 Nogla (keik.) – galas, nelabasis.
68 Tiktainos – tiktai.
69 Ulioti (brus. гyляць, r u s . гyлять) – čia vaikštinėti.
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Papasakojo Teklė Svirbutavičienė (Gaižutytė), 60 m., gyv. 
Ginùčių k. Užrašė N. Vėlius 1964 m. Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos kompl. eksp. LTR 3715(99). LPTK Vel-
nias 1.3.0.7.

36. Vaidenasi ant Ginučių piliakalnio
Čia yra toks kalnas Piliakalnis. Važiavo čionai Guobienė ir 
Žilienė atlaiduos Linkmenysnan. Anos škaplierius70 ausdavo 
ir parduodavo. Važiavo dar apytamsiais.

Dabar viena mato, kad berniukas eina šalia ratų. A kita 
mato, kad baraniukas laksto, ir vienan šonan perbėga, ir 
kitan. Ir viena kitai bijo sakyt, kų mato.

Kada pravažiavo tų Piliakalnį, numaustė ratus, nusi-
kvatojo ir nubėgo.

Papasakojo Teklė Svirbutavičienė (Gaižutytė), 60 m., gyv. Ginu-
čių k. Užrašė N. Vėlius 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštoty-
ros draugijos kompl. eksp. LTR 3715(80). LPTK Velnias 1.3.0.7.

37. Kalėdų ryto pasivaidenimai
Baltaduonienė pasakojo. Už Piliakalnio ir 
už Ladakalnio važiuojant matėm visi  ro-
gutės du kiškiai pakinkyti apie tą palob 71 
aplinkui kad skrenda, net sniegas rūksta. 
Buvo mėnesiena, šviesu, ir matėm. O kai 
pavažiavom toliau, kad davė mūsų važe-
lin – tūkšt

Kalėdų rytą važiavom.

Papasakojo Ona Ivanauskienė (Rūkaitė), 62 m., 
gyv. Ginučių k. Užrašė N. Vėlius 1964 m. 
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
kompl. eksp. LTR 3716(120). LPTK MtS Vel-
nias 1.3.0.7.

38. Pasiimk pinigus,  
atleisk katilą

Buv s žmogus jau senas. Da gi seneliai põsakodavo. Nu tai tada gi 
mato, kad anas nelabai stípras senelis ir vis anas tuntin¸ja.72 Nu tai 
anūkas buvo vienuolikos metų to senelio. Anas liepia, sūnus to senio

– Tu saugok jį
Nu tai gerai. Saugojo saugojo ir susaugojo. Senis nuvìjo sodan 

... , iškasė duob  pinigam. Iškasė duob , o šitas berniõkas i¹lipė 
kleva¹. Klevas tãnkus, jau berniokas inlip s saugo, ką anas darís. 
Atanešė katilioką, su terbele pinigus, supylė ir sako

– Šitas katilas pačiam didžiajãm
O berniokas, kleve sėdėdamas
– O pinigai man
– Tegul  bus ir tau
Nu ir gerai, ir ažukasė. Ažukasė tuos 

pinigus, berniokas išlipė, tėvui papõsakojo, 
gerai buvo, ir senis numirė. Pakavojo senį, 
aš trijų dienų už lango

Pasakotoja Teklė Svirbutavičienė 
19  m. Ginučių k. N. Vėliaus 
nuotr. LTR t 1 2

Ona Ivanauskienė 19  m. Ginučiuose.  
N. Vėliaus ir J. Matonio nuotr. LTR t 1 9

70 Škaplieriai (lenk. szkaplerz) – katalikų ant kaklo 
nešiojamos virvute sujungtos dvi šventintos me-
džiagos skiautelės su išsiuvinėtais paveikslėliais.

71 Palobė – vieta prie lobo (daubos, slėnio, lomos), 
pakalnė.

72 Tuntinėti – vaikštinėti, šlaistytis.
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– Pasimk pinigus, atleisk73 katilą  – jau 
liepia.

Da šitie neina pinigų tų. Vėl  da ir 
kitoj nakty

– Pasimk pinigus, atleisk katilą
Ir da vis ne. Trečioj nakty jau kai atìjo, 

per langą tik žâ ža ža ža, ir supylė pinigus 
pirkiõn. Ir nematė, kas pylė. Su tuo katilu 
ir nuvìjo.

Tai va tokia istorija.

Papasakojo Paulina Jurgelevičienė (Grau-
žinytė), 86 m., gyv. Saldutiškyje. Užrašė 
B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. LTR 
5689(9 1). LPTK Lobiai 1.1.1.3.

39. Neskirti pinigai
Už Ginučių yra Papliaušio eglynas. Kaimynas žinojo, kad ten ap-
kasti pinigai. Anas juos išsikasė, atsimainė aukso ir perka, kas 
reikia. Apžabalo du žmonės – senelė ir dar kitas. Kas daryt  Naktį 
sapnuoja, sako

– Kam jūs ėmėt pinigus  Jie ne jum skirti. Padėkit, iš kur paėmėt. 
Jei nepadėste, visi būste žabali.

Ryte paėm  pinigus varto – gaila užkast, bet bijo žabali būt. 
Apikasė. Vėl sapnuoja

– Ne visus pinigus apikasėt – senelė ir liks žabala.

Papasakojo Malvina Šilinikienė, 54 m., gyv. Puziniškio k. Užrašė D. Kriš-
topaitė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3718(8). LPTK Lobiai 1.2.1.16.

40. Vaikštantys pinigai
Buvo sekmadienis. Ganėsi teliokai74 mūsų ir kaimynų prie kelio į 
Papil  prie Varliabalės. Jau mišios. Mama su kaimyne aina in telio-
kus. Daboja – ataina per laukus žmogus labai didelis, neša skrynią, 
kaip seniau vengriokai75 nešdavo. Aina, vos nepargriūva. Aina ir 
nardo76. Jos galvojo, kad koks žmogus šidija, ir aina artyn. Joms 
baisu pasidarė. Prie Varliabalės gano senas diedas arklį. Jos sako

– Dėde dėde, ar nematai, koks žmogus aina
Diedas pradėjo dairytis, anas ir nubėgo kalnan. Diedas sako
– Reikėjo sviest vytele ar kokiu daiktu, būt subyrėj s.

Papasakojo Malvina Šilinikienė, 54 m., gyv. Puziniškio k. Užrašė D. Kriš-
topaitė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3718(3). LPTK Lobiai, 1.2.1.17.

41. Čalnežerio lobis
Už Ginučių, už to Čelno ežero, buvo už-
kastų pinigų. Arė ten senas žmogus. Pa-
vargo, paleido arklius, kad paėstų. Anas 
atsigulė ir užmigo. Dabar sapnuoja. Sako  
jam

Pasakotoja Malvina ilinikienė iš Puziniškio 
19  m. . Kudabos nuotr.  LTR t 1 8

73 Atleisti – atlaisvinti.
74 Teliokas – paaug s veršelis.
75 Seniau vengrais vadinti keliaujantys prekiautojai. 
76 Nardyti – čia sukinėtis, kelti aukštyn.



1030

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

– Kelkis, nemiegok. Spėk šito ežero vardą. Kai įspėsi vardą, tai 
išplūs čelna77 pinigų.

Davai anas spėt. Sakė, spėjo. Pradėjo sakyt prieš pietus, o kai 
įspėjo, buvo jau į pavakar . Pamatė – išplūdo. Iš džiaugsmo nubė-
go pažiūrėti. Neturi kuo pririšt. Nuo kelnių dirželį išsitraukė ir už 
krūmo pririšo. Pasikinkė arklius, parjojo maišo pasiimt ir parsivežt 
pinigų. Atvažiavo – jau pinigų nėra. Apibėgo aplink ežerą – gal 
vandenin nugrimzd . Niekur nesimato. Verkia diedas uliodamas

– Nors kišen  būčiau prisisėm s...
Parėjo namo, o naktį sapnuoja
– Tau buvo didžiausia laimė skirta. Būtų pinigų vaikų vaikų vai-

kams užtek , Kam smirdančia šikšna pririšai  Reikėjo smilga pririšt.
O tą ežeriuką vadina Čelnežeriu.

Papasakojo Malvina Šilinikienė, 54 m., gyv. Puziniškio k. Užrašė D. Kriš-
topaitė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. eksp. 
LTR 3718(4). LPTK Lobiai 1.2.3.4.

Anekdotai

42. Kur du, tai ne vienas
Ėjo ånas iš Labanõro, pas daktarą buvo. O senis baisiausia baikštus 
buvo diedõkas. Ir sutemo jį. Nu ir dabar ånas niekur nieko in kelio 
nesute¹ka. Vienas ir vienas, eina ir eina. Ir kailiniõkais apsivilk s. 
Nu ir jam dìdas78, kad paskui jį vìjas ir vìjas kas. Jis dabar paėmė 
lazdą iš pakelės. Pasiėmė lazdą, nusiėmė kepur  ir uždėjo an lazdos. 
Ir eina kalbėdamas

– Kur du, tai ne vienas
Ir eina dviejuõs, kaµbas su šita kepure in lazdos, ir tiek. Ir ap-

stójo senis bijóteinos79.
Paskui kas t , ar snigt , ar lyt  pradėjo. Ir užsidėjo kepur , nu-

ėm s nuo lazdos
– Å, tùjei eik be kepurės, åšei su, pasiimu kepùr
...

Papasakojo Ona Petrėnienė (Petkevičiūtė), 83 m., gyv. Saldutiškyje. 
Užrašė B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. LTR 5689(9 75). LPTK 
An 1.1.1.18. – 5 – 1.

43. Kaip bobute norėja dangun inlipt
Viena bobute norėja dangun inlipt. Ana Velykų naktį nuveja baž-
nyčion. Vidury bažnyčios aukštai būna skyle. Vagys pro tą skyl  
lubose įleida kašikų80 ir krausis turtų. Ana įlipa šitan kašikan ir 
sėdi. Pradėja anys traukt. Ana dabar galvoja, kad jau dangun lipa. 
Kad užgiedos

– Per Tava švintą prisikėlimą...
Anys nusigunda, palaida kašikų, ir ana užsimuše. Ir pa dangui.

Papasakojo Antanina Jakimavičienė,  78 m., 
gyv. Pavyžinčio k. Užrašė D. Krištopai-
tė 1977–1978 m. LTR 6160(193). LPTK 
An 1.2.1.25. – 11 – 1.

77 Čelna (lenk. cze no) – valtis, laivelis.
78 Dėtis – rodytis.
79 Bijoteinos – bijotis.
80 Kašikas (sl.) – krepšys.
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Pasakojimai

44. Pamokė prievaizdą
Dvari buva vienas taks kamisarius81. Vienųkart žiūri, kai darbiny-
kai kulia, kad šiaudai nekruta. Nu, anas mislija, kažna ar dasiekia 
grūdus, negerai kulia. Daboja daboja, a par pietus ir palind  p  
šiaudais – pažiūrės, ar dar siekia. Tai darbinykai, kai pamat , kad 
supuol  kult, tai net šiaudus sukapoja. Tas pradėja rėkt, kad gana 
gana, dasiekia dasiekia...

Papasakojo Kazys Leščinskas, gim. 1897 m., gyv. Geniakalnio k. Užrašė 
R. Dagytė nenurodytais metais. LPTK Psk 1.5.2; AT 1571 .

45. Bivainio lėktuvas
Rõzą Biva¤nis ruošės važiuot  tu»gun, tai kažkas  paėmė ratus, 
užtraukė ant stogo. Tas laksto, îeškoja, – ratų gi nėr  Niekur nėra 
ratų. Aš gi pati jau vedus buvau.

– O Pone Dieve
– Gi ko
– Biva¤nio gi ratai in stogo
Sako
– Biva¤nis lėktùvą pasdårė, skris
Taigi, būdavo, či¾dijas82 gi, vienas tą, kitas tą pridirba.

Papasakojo Ona Zlatkauskienė (Vosiulytė), 86 m., gim. Stirnínės k., 
gyv. Saldutiškyje. Užrašė B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. 
LTR 6589(83). LPTK Psk 5.11.8.

46. Šaka priskabino...
Va, sako, kad toj ir toj vietoj vaidínas jau, jeigu naktį eit  ar ką... 
Ta tada mano mama vienoka»t man  pasakojo, kad ana iš kur t  
labai toli ėjo naktį. Nu ir toj vietoj kalbėdavo, kad labai vaidìnas. 
Vaidìnas, tai ana jau ėjo bijodama. Ir jai kažkas inskabíno až rūbų, 
ir anâ ką eina – ir paskui ją eina. Ir bėga, ir kad ana bėga, – ir 
tas daiktas baisiausia bėga paskui ją. Tai ana kai persgando  Bėgo 
bėgo, ir tada, kai jau atbėgo kur nors, kad tikrai t  jau laisva 
vieta, jokių vaiduoklių nėr, atsigr žta pažiūrėt  – šakâ priskabinus 
prie jos rūbų. Ir ta šaka, kaip ana eina, ta šaka t sias ir jai gi 
laiko až rūbų.

...

Papasakojo Veronika Bureikienė (Rukšėnaitė), 87 m., gyv. Antålamėstės k. 
Užrašė B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. LTR 6589(93). LPTK Psk 
6.6.27.

47. Klaidina ties kapinėmis
Ėj  bernai iš veseli s83 par ežerų nam . 
Žiema, matai, buva. Aina tiesiai un mūsų 
medžius. Aina aina, žiūri – Unt lam st s 
kapai. Nu, bernai nusisipjov , apsigrįž  
ir aina kiton pus n un dvar  pirtį. Už j  
rūkas, medžių nebesmat . Aina aina ir 

81 Kamisorius – prievaizdas.
82 Čiūdytis (brus. чyдзiцьцa) – išdaigauti.
83 Veselia (lenk. wesele, brus. вяceллe) – vestuvės.
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vėl Unt lam st s kapai. Tik kai prašvit , gaidžiai sugedoj , tai iš j  
iš t  ežer .

Papasakojo Kazys Leščinskas, gim. 1897 m., gyv. Geniakalnio k. Užrašė 
R. Dagytė nenurodytais metais. LPTK Psk 6.6.28.

48. Vilkas mislio, kad avelė...
O vėl  vienas šitê piemuo gan s aveles. Ir tada, matai gi, lijo. 
Kãlnius84 išsivertė viršun vilnom ir atsigulė paežý. Ir guli jau nuo 
lietaus. Matai, in vilnų gi aplís. O jau kailis in nùgaros. Brõ, vilko 
užéita  kåpt  až kailio šito – míslio, avelė. Benešant ir išlėkė ånas 
iš kailio, išsivilko iš kalniÿ, liko gyvas.

Tai piemuo šíte põsakoj s, kad ir gãl  gåli būt . O kol gi tu 
mísli, negali būt

...

Papasakojo Zofija Ryliškienė (Jurkytė), 86 m., gim. Gaivenių k., 
gyv. Saldutiškyje. Užrašė B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. 
LTR 5689(9 54). LPTK Psk 12.2.24.

Mįslės
49. Grigas grigulis guli atgułįs lapu pasiklojįs, lapu užsiklojįs (Agur-

kas). LTR 3700(29).
50. Du bėga, du mojuoja, šeši šimtai šipuliuoja (Arklys ir uodega). 

LTR 7593(64).
51. Du bėga, du veja, šimtas šluoja, nepašluoja (Arklio kojos ir uo-

dega). LTR 6160(170).
52. Kodys85 ant kodžio, ant to kodžio pelės šūdas (Asiūklis). 

LTR 7593(67).
53. Boba kėpso, plyšys vėpso, pro tą plyšį turgus matos (Avilys). 

LTR 7593(66).
54. Už avį mažesnis, už arklį didesnis (Balnas). LTR 7593(38).
55. Pilnas tvartas avelių, vienas baronas, ir tas pats bliuvonas (Baž-

nyčia, kunigas). LTR 3717(66).
56. Visas kūdas86, galvos pūdas87 (Bezmėnas88). LTR 3718(31).
57. Veju minu mįsl  kaip avino gysl , kas tą mįsl  įmins, šimtą 

metų gyvens (Botagas). LTR 7593(40).
58. Vieną akį turi, dangun žiūri (Butelis). LTR 6589(6 2).
59. Vilniaus paukštė pabaliais šmaukštė (Dalgis). LTR 2594(80).
60. Dundulis kalnas, gelažinis arklas (Duona, peilis). LTR 7594(62).
61. Po bizūnu du svogūnu (Gilės). LTR 7593(54).
62. Trijų palų89 paltas, vidury baltas (Grikis). LTR 8036(34).
63. Trijų lentų dvaras (Grikis). LTR 2594(79).
64. Keturšakis keturlapis, viršuj saulė teka 

(Jurginas). LTR 8036(29).
65. Du bėga, du veja, du spokso, du riogso, 

du kokso, vienuoliktas pliekia (Karvė ar 
jautis). LTR 7593(65).

66. Dešimt vyrų traukia linų ant Pirdulio 
kalno (Kelnes mauna). LTR 7593(35).

84 Kalniai – kailiniai.
85 Kodis (brus. кадз) – asiūklio narelis.
86 Kūdas (sl.) – liesas, sudžiūv s.
87 Pūdas – senovinis rusų svorio matas (16,3 kg).
88 Bezmėnas (sl.) – svartis, svertuvas.
89 Palas – viso platumo audeklo atrėža.
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67. Miške augo, miške lapojo, parėjo namo – šventu pastojo (Kry-
žius). LTR 7593(36).

68. Trinugaris žirgas, dvinugaris raitelis, balto šilko kamanos (Min-
tuvai). LTR 7593(88).

69. Ant kuolo žali žaliuonai žaliavo (Morka). LTR 3700(27).
70. Lipia÷ per tvorą, sumindžiau Barborą ruda rudinê90, žaliâ kepurê 

(Morka). LTR 5689(6 5).
71. Už žirnį mažesnis, už šunį piktesnis (Pipiras). LTR 7593( 9).
72. Nei Dievas sutvėrė, ne žmogus padarė (Plyšys sienoje). LTR 3718(36).
73. Nutrauk galvą, ištrauk širdį, duok gerti, ims kalbėti (Plunksna). 

LTR 8036(37).
74. Sėdi ponaitis ant guzikų91 ir nemeckai92 kalba (Puodas ir žarijos). 

LTR 3718(27).
75. Bėga sesytės, užriestos nosytės (Rogutės). LTR 7593(79).
76. Šešios pušys lauki, viena Dievo darži (Savaitė). LTR 7593(46).
77. Miški kirstas, kromi93 pirktas, kai pakliudai, graudžiai verkia 

(Smuikas). LTR 7594(78).
78. Miški augįs, miška neregėjįs (Medžio šerdis). LTR 7593(23).
79. Baltai valgo, juodai tr šia (Ugnis ir anglys). LTR 6589(6 10).
80. Dvi dvylikas kulia, viena laivė varto (Valgo). LTR 2594(77).
81. Du gniaužtai plikumas, a galas pūkuotas (Vanta). LTR 7594(80).
82. Tūpt kelman, pliuokšt ežeran (Varlė). LTR 2594(61).
83. Ravuos94 rauda, danguj girdėt (Varpai). LTR 2594(64).
84. Pa ladu žirklas (Vėžys). LTR 7593(17).
85. Be staklių, be nyčių priaudžia trinyčių (Voras). LTR 3718(33).
86. Mėsinis kubilas geležiniu lunku apkaustytas (Žiedas ant piršto). 

LTR 3718(28).
87. Šulnys be dugno (Žiedas). LTR 3718(32).
88. Palša karvė dangų laižo (Žuvis po ledu). LTR 7593(44).
89. Lina liemuo, bitės gėluo95, ant viršūnės saulė teka (Žvakė). 

LTR 7594(66).
90. Sudegė ąžuolas be anglių, be pelanų (Žvakė). LTR 3717(64).

Užminė
Ona Brukštuvienė (Butkūnaitė), 60 m. (1964 m.), gyv. Antalksnės k. (57, 
90);
Paulina Gaidelytė, 66 m. (1992 m.), gyv. Saldutiškyje (50, 52–54, 57, 61, 
65–68, 72, 75, 76, 88);
Zosė Jakimavičiūtė,  81 m. (1977–1978 m.), gim. Vaidutiškio vnk., gyv. 
Pavyžinčio k. (51);
Konkretus pateikėjas nenurodytas (58, 71, 79);
Marijona Leleivienė, 70 m., gyv. S¸liškių k. (64);
Ona Medeišienė, 36 m. (1964 m.), gyv. Påpiliakalnės k. (49, 70);
Malvina Paukštienė (Rastenytė), 82 m. (1992 m.), gyv. Male¤šių k. (78, 
84);
Vanda Pelakauskienė, 43 m., gyv. Labanóro k. 
(62, 73);
Agota Ryliškienė-Šinkūnaitė, 96 m. (1992 m.), 
gyv. Antåkalnio k. (60, 77, 81, 90);
Gabrys Sidaravičius, 75 m. (1948 m.), gyv. 
Mineiškiemio k. (59, 63, 80, 82, 83);
Malvina Šilinikienė, 54 m. (1964 m.), gyv. 
Puziniškio k. (56, 73, 74, 85–87).

90 Rudinė – prastas milinis apsiaustas.
91 Guzikas (lenk. guzik) – saga.
92 Nemeckai (rus. по-немецки) – vokiškai.
93 Kromas (lenk. kram) – parduotuvė.
94 Ravas (sl.) – griovys.
95 Gėluo – geluonis.
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Užrašė
E. Dagytė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos eksp.  
(56, 74, 85–87);
K. Grigas 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos kompl. 
eksp. (49, 68);
B. Jasiūnaitė ir R. Rinkauskienė 1996 m. (58, 71, 79);
J. Kardelytė 1948 m. (59, 63, 80, 82, 83);
D. Krištopaitė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos eksp. 
(73);
D. Krištopaitė 1977–1978 m. (51);
P. Pelakauskas nenurodytais metais (62, 73);
B. Repečkaitė 1964 m. Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos eksp. 
(55, 90);
R. Repšienė 1992 m. LLTI tts. eksp. (50, 52–54, 57, 61, 65–68, 72, 75,  
76, 88);
R. Repšienė ir A. Nakienė 1992 m. LLTI tts. eksp. (78, 84);
A. Seselskytė, A. Lapinskas 1992 LLTI tts. eksp. (60, 77, 81, 89);
R. Stasiukėnaitė nenurodytais metais (64).
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Sakmės Lietuvos surinktos (Linkmenų apykaimėje) 
Kirdeikiuose
Užrašė Silvestras Gimžauskas 
Spaudai parengė ir įvadą parašė Povilas Krikščiūnas

Manoma, kad žemiau skelbiamą 
tautosaką kun. Silvestras Gimžauskas 
užrašė maždaug 1872 m.1 Apie jokius 
ankstesnius rašytinius saldutiškėnų tau-
tosakos šaltinius publikacijos rengėjas 
žinių neturi, tad gali būti, kad tai yra 
seniausi šių apylinkių žmonių folklo-
rinės kūrybos liudijimai. Nors kol kas 
niekur neskelbti, mokslo visuomenei jie 
jau buvo žinomi. Kai kurie senesni 
žodžiai ar užrašinėtojo tuomet sukurti 
ir vartoti naujadarai aiškinami Lietuvių 
kalbos žodyne. Tekstų siužetai anotuojami 
prof. Bronislavos Kerbelytės sudaryta-
me Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
kataloge2. Pradėjus rengti knygą apie 
Saldutiškį atsirado galimybė ne tik pa-
skelbti plačiajai visuomenei nežinomą 
medžiagą. Tuo pačiu tai puiki proga dar 
kartą prisiminti šį prieš 120 metų mirusį 
entuziastingą lietuvybės puoselėtoją.

S. Gimžausko rankraščių kalbos 
ypatumus rašyta jau ne kartą3. Kadan-
gi publikacija yra taikomojo pobūdžio, 
pirmiausia skiriama ne kalbos, o tauto-
sakos, literatūros, kultūros specialistams 
ir plačiajai visuomenei, apsispr sta teks-
tus rengti pasiremiant Lietuvos valsčių 
serijos tautosakos skyriuose nusistovė-
jusiais principais. Nors užrašinėdamas 
S. Gimžauskas akivaizdžiai taikėsi prie 
tuometinės rašytinės kalbos, o ne per-
pasakojo autentišką pateikėjų kalbos 
srautą, publikacijoje išlaikomi visi kūri-
nių sintaksės ir morfologijos ypatumai. 
Neliesta ir leksika, tik svetimžodžiai, 
archaizmai, S. Gimžausko sukurti ir 
vartoti naujadarai, taip pat skaitytojui 
galimai netikėtos morfologinės formos 

aksimilė Silvestro Gimžausko rankraščio 
pirmasis puslapis. LVIA f. 11 5, ap. 10, 
nr. 187, p. 58 kopija

1 LVIA f. 1135, ap. 10, nr. 187, l. 58–75. Plačiau 
apie rankraštį ir jo atsiradimo aplinkybes žr. šios 
knygos straipsnį apie saldutiškėnų tautosakos 
šaltinius.

2 Spausdintos su rankraščiu susijusios katalogo versi-
jos  Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas  Pasakos apie gyvūnus. Pasakėčios. Stebuklinės 
pasakos, Vilnius, 1999, t. 1; Pasakos-legendos. Parabolės. 
Novelinės pasakos. Pasakos apie kvailą velnią. Buitinės 
pasakos. Melų pasakos. ormulinės pasakos. Pasakos be 
galo, Vilnius, 2001, t. 2; Etiologinės sakmės. Mitologinės 
sakmės. Padavimai. Legendos, Vilnius, 2002, t. 3.

3 Vanagas V. ,  Vidugiris A., Silvestras Gimžaus-
kas, Ignalinos kraštas, Vilnius, 1966, p. 219–221; 
Lietuv s bicziůlis  Silvestras Gimžauskas, par., įva-
dą, komentarus ir žodynėlį parašė P. Subačius, 
Vilnius, 1996; Gimžauskas S., Pamokslai, par. 
P. Subačius ir R. Taučiūtė, Vilnius.
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ar sintaksiniai junginiai paaiškinami išnašose to paties puslapio apačioje. Tam 
pasinaudota elektronine Lietuvių kalbos žodyno versija4.

Rankraštyje taip pat apstu svyravimų fiksuojant tarmišką fonetiką, dėl to visi 
dėsningieji fonetikos kitimai verčiami į bendrin  kalbą. Dabartinėmis nuostatomis 
vadovaujantis tvarkyta ir tekstų rašyba bei skyryba. Atsisakyta jau nebevartojamų 
rašmenų ir jų kombinacijų (pvz., vietoje ё, ů, cz, sz). Skyrybą komplikavo ilgos, 
kartais net į kelis sakinius galimos išskaidyti frazės be jokių ženklų. Publikacijoje 
jie sudėlioti sekant siužetų slinkties logika.

  

Sakmė I
Numirus tėvams brolis su seseria išėjo iš namų. Keliaujant brolis 
trokšdams norejo atsigerteina5 iš pėdo arklio, bet sesuo nutrėmė6 
jį nuo šio, nes, pagal jos kalbos, atsigėrus iš pėdo arklio, reikėjo 
tapteina arkliu. Neilgai trukus brolis, atrad s vandenio pėdą veršio, 
vėl norėjo atsigerteina, bet sesuo ir čion dar brolį savo išgelbėjo. 
Ant galo, rad s vandenėlio pėdą avino, atsigėrė, nes tuolaik sesuo 
nematė jo. Kaip vien7 paragavo, tapo akivaizdoje ką keisčiausiu 
ėreliu su aukso sidabriniais vilagais8. Sesuo, regėdama nelaim  savo 
brolelio, tai verkė, tai raudojo, bet jau ne laikas pagalbai.

Norints avinėlis neturi sanprato9 žmonių, bet tačiaus niekur ne-
siskyrė nuo našlaitės savo seseries. Viendie10 sesuo su broliu ėreliu 
atėjo labai gražion pievon. Čion pati atsisėdusi siūlėjo skaras, e ėraitis 
pešiojo šėką11 iš kūgio. Atkak s tarnas viešpaties12 šios pievos norėjo 
ėm s ėrelį parsivaryteina rūmuosna, bet sesuo atsiliepė

– Nekliudyk, žmogau, čion ne ėrelis, čion mano brolis, jisai 
mažai tau suės šėko.

Kliudyteina nekliudė avinėlio tarnas, bet parėj s namo apsakinėjo 
savo viešpačiui vis ką matė, pripleikdams13

– Daug turi turtų, mano viešpatie, bet neturi taip keisto avinėlio, 
it šios mergelės, ką radau siuvančią mūsų pievoje prie šėkui.

Viešpats, netikėdams savo tarnu, vozgurnojančiu14 apie kokį 
tai avinėlį su aukso sidabriniais vilagais, nusiuntė antrą ištyrimui 
tiesos. Antrasis tarnas, rad s viską teip, it sakė pirmasis, antrino 
sugrįž s atgal pas viešpatį žodžius pirmojo. Viešpats, mažai dar 
tikėdams savo tarnais, nuėjo pats pievon, 
idant teisyb  išknyburteina (išsekioteina, 
persecutare15). Čionai jis, pamėg s mergel , 
geidė jos rankos, bet mergelė teip atsiliepė

– Negaliu už tav s eiteina, nes tujeinos, 
mane paėm s, papjausi mano avinėlį.

Tuolaik viešpats prižadėjo prieš Dievus 
ir mergel  niekuomet šio nebdarysiąs. Mer-
gelė, apturėjusi viešpaties šį pasižadėjimą, 
atliko jo bendraite.

Neilgai trukus davė Dievai jiemus sūnelį. 
Ragana, pavydėdama gyvenimo nelaimingai 
našlaitei, nuėjusi rūmuosna užmušė prii-
mančią vaikus (accoucheuse16) bei šiuomi 

4 www.lkz.lt
5 Atsigerteina – atsigerti. Toliau ši bendraties forma 
dažnai sutinkama kituose žodžiuose, bet nebeaiš-
kinama.

6 Nutremti – sudrausti, neleisti.
7 Vien – čia tik, tiktai.
8 Vilagas – kailis su plaukais.
9 Sanpratas – suvokimas, samprata.
10 Viendie – vieną dieną.
11 Viešpats – čia ponas, šeimininkas.
12 Šėkas – žalias, nesuvyt s šienas.
13 Pripleikti – pridurti.
14 Vozgurnoti – niekus kalbėti, plepėti.
15 Užrašytojo pateiktas lietuviško atitikmens paaiški-
nimas lotyniškai.

16 Accoucheuse (pranc.) – akušerė.
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pragumu17 atliko viešpatienės priimanti. Vienądie ragana klausė 
viešpatien

– Ar neteiktumeis nueiteina pirtin
Ši, nieko nenujusdama apie raganos piktybes, nuėjo išsiprausti, 

bet jau iš čion nesugrįžo, nes žengdama per slenktį18 pirties įkrito 
duobėn pirkšnių19 (suruoštą nuo raganos tyčiomis) ir sudegė. Dabar 
ragana, atatįsusi savo dukterį pirtin bei gerai išpraususi, pargabeno 
rūmuosna viešpaties, e pelenus sudegintosios viešpatienės, išėmusi iš 
duobės, išbirino ant krašto marių. Iš šitų pelenų paskui gimė antis.

Viešpats niekaip nepažino raganaitės, nes ji  buvo vienabūdė su 
jo brangiausia. Raganaitė, neturėdama pieno, negalėdavo prižindytei-
na vaikelio, kursai per tai tapradž20 (vienintimpos21) verkė. Avinėlis 
taiposgi buvo nuliūd s. Kodrin22 taip vienąmat23 viskas persidirbo, 
niekas negalėjo įminteina. Raganaitė, vengdama, idant neišeitų aikštėn 
jos motinos darbai, apsirgo tyčiomis. Vaistų ligonis negeidė, bet jau 
tapradžiai gelašijo24 prieš viešpatį (savo vyrą), idant jos susidrūtinimui25 
papjautų avinėlį. Vyras iš pradės apie tai nenorėjo nė klausyti, nes 
gi pats prižadėjo prieš Dievus bei mergel  niekuomet nepjauteina 
avinėlio, bet į galą gelašinimai raganaitės pergalėjo vyrą. Kai viešpats 
nusiuntė avinėlio gurbuosna26 papjovimui, tai jis, įsižinoj s apie savo 
nelaim , atkūrė į rūmus viešpaties bei taip giedojo

– Palauk palauk, viešpatėli,
Pasikratau vilagėlį
Bei nukuriu į mareles
Pasiklausti sesytėlės.
Palauk palauk, viešpatėli,
Pasikratau vilagėlį
Bei nukuriu į mareles –
Ką sesutė man sakys.

Nuėj s in marias sakė sekančius žodžius

– Anuse sese, Anusaite,
Jau žada mane viešpats pjautei
Kopia27 mergelės man indelį,
Tarnai galanda ilgą peilį

Ant šių raudojimų antis marėsu28 atsakė 
avinėliui

– Krip krip, neverk, mano broleli,
Neskatės peilis tavo kaklelį29

Tai užgird s avinėlis ramus šokinėdams 
parkūrė namon. Tarnas viešpaties, buv s arti 
marių bei girdėj s visus žodžius, parsigaben s 
namon, viešpačiui viską iškalbėjo. Raganaitė 
dar sirgo. Vaikelis tapradžiai nežindytas verkė. 
Viešpats gi neturėjo atilsio nuo savo pačios ne-
doros, geidžiančios vienintimpos pepės30 avino.

17 Pragumas – proga, galimybė, patogus laikas; 
būdas, priemonė.

18 Slenktis – slenkstis.
19 Pirkšnis – smulkutė žarijėlė įkaitusiuose pele-
nuose.

20 Tapradž (topradž, topradžiai) – nuolatos, dažnai.
21 Vienintimpos – nuolat, visą laiką
22 Kodrin – kodėl.
23 Vienąmat (vienuomat) – bematant, staiga, greitai.
24 Gelašyti – plepėti, tvirtinti.
25 Susidrūtinimas – pasistiprinimas, užvalgymas.
26 Gurbas – atskirta tvarto dalis smulkesniems 
gyvuliams (avims, paršiukams, veršiukams).

27 Kopti – čia valyti, kuopti.
28 Marėsu – mariose.
29 ≈ Nesiims peilis tavo kaklelio (čia skatėti, skas-
ti – ko nors imtis).

30 Pepė – mėsa.
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Praslinkus biškį31 laiko, vėl įveiktas vyras nuo raganaitės liepė 
galą daryteina avinėliui. Tarnai nuėjo gurbuosna jį sugautų, bet jis, 
atkūr s į rūmus bei vet32 it pirmojo sykio uždainav s, atsikliuvo33 
krašte marių. Marių krašte stovėdamas teip šaukė

– Anuse, sese Anusaite
Jau žada mani viešpats pjautei,
Verkia vaikelis nežindytas,
Nežindytas ir negirdytas.

Antis dabar nuraminusi savo brolį ir sakė jiems vaikelį ant 
krašto marių atzuklinteina34. Avinėliui parkaršus35 namon, tarnas 
velios36 apreiškė savo girdėtus žodžius nuo anties. Viešpats, nieko 
nelaukdams, ėmė vaikelį bei zuklino kraštan marių. Antis, išėjusi 
iš vandenio, vaikelį pažindė. Tuomet viešpats, sotų bei nuramintą 
vaiką atzuklin s, raganaitei tarė

– Ar regi  Man vaikas tyli.
Dabar jau visi suprato nesant raganą tikra motina. Neilgai trukus 

viešpats nugabeno ant krašto marių lanką su vaiku. Apačioje lanko 
vienas žmogus pasislėp s laukė atskrendančios anties, idant ją su-
gautų. Antelė neilgai trukus atskrido bei sugauta liko. Norints jau 
žmogaus rankoje buvo, tačiaus mėgino išsisukteina iš sugavėjo, tai 
jau apvirsdama laukumi37, meška, gyvate bei daugeliu kitų gyvulių, 
bet sugavėjas buvo drąsus žmogus  visų šių gyvulių nevengdamas, 
neleido jos  iš rankos. Šitoji gi, matydama nieko negelbėsiant jos 
pasikeitimus įvairiais gyvuliais, tapo žmogyste. Kunigai ją apišventė. 
Paskui vyras ją su džiaugsmu parsigabeno rūmuosna. Namie dar 
biškį laiko našlaitėlė buvo slėpta ypatingoje seklyčioje, idant apie šį 
atsiėjimą negautų žinios raganaitė, dar esanti ligoje.

Viendie viešpats, įėj s kamaron, raganaitei tarė
– Mano brangi, kaip tavo sveikata
Raganaitė
– Dar vis man sopa... Nujuntu biškį sveikatos... Bet nenori man 

papjautei avinėlio... Aš labai jo pepės noriu...
Viešpats
– Mano brangi, bus tau geriaus... Eme abudu pasivaikščioteina.
Raganaitė
– Gerai.
Viešpats
– Neseniai pirkau žirgelį, kurio dar nematei, eime padabotei38.
Prieš išėjimą raganaitės iš vidaus liepė viešpats tarnams kumel  

ištepti su derva, įtalpinteina duryse rūmų. 
Kaiposgi išėjo viešpats su viešpatiene, e 
kumelė stovi duryse išeigos39. Tuomet vieš-
pats tarė raganaitei

– Kerti, mano brangi, kumelei su plaš-
taka.

Raganaitė kirto, bet, nelaimei, jos plaš-
taką derva pritraukė. Viešpats

– Mano brangi, kirsk antra plaštaka, tai 
bei ši atšoks atgal.

31 Biškis (biskis, vok. bi chen) – truputis.
32 Vet (ve) – štai.
33 Atsikliūti – atsirasti, atsidurti kur.
34 Atzuklinti – atnešti.
35 Parkaršti – greitai, smrkiai parbėgti.
36 Velios – vėl.
37 Laukys – vandeninių vištų šeimos paukštis; vaštaka, 
cinorius ( ulica atra).

38 Padaboti – pažiūrėti.
39 Išeiga – čia išėjimas.
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Raganaitė kirto antra, bet ir antroji pritraukta. Paskui viešpats 
liepė spirti koja viena bei kita – ir kojos jau pritrauktos liko.  galą 
viešpats liepė kakta kumelei durteina. Raganaitei tai padarius ir kaktą 
pritraukė. Dabar viešpats, matydams raganait  gerai pritrauktą su 
rankomis, kojomis ir kakta in kumel , kirstelėjo mušikliu gyvuliui. 
Kumelė, pajautusi sop , nuėjo it pamazgyta40 bei kuriodama41 per 
laukais, visur kaulus raganaitės iškratė. Šitai gi šaltmety ir dabar jos 
kaulai žiba ant šerkšno, nes už piktus darbus negauna sau vietos.

Galas.
Jau raganaitei galas atėjo,
Visur jos kaulus išbarstinėjo.
Visur išbėrė ristas žirgelis,
Idant matytų kiekviens žmogelis,
Ir jau matydams gerai suprastų
Dievus nemėgstant jūs darbų piktų.
Žemė atilsio kaulams neduoda,
Kasmet šaltmety šerkšną svaido.
Norints nuo kančių žiba jie gana,
Tačiaus už darbus grabo negauna.

Stebuklinė pasaka. AT 450, KLPTK 1.2.1.8  1.2.1.12. LVIA f. 1135, ap. 10, 
nr. 187, p. 58–60.

Sakmė II
Vienas senis turėjo tris sūnus bei vieną dukrą. Viendie senis, miške 
nukirt s keletą medžių, apkrovė su jais dukrel  ir jau ketino kakteina 
namon. Jiems besiruošiant atkūrė ragana bei, orą apšniukštinėjusi, sako

– Ką tu, seni, gabeni apačioj šakų
Senis tarė
– Nieko.
Bet ragana netikėdama ketino jo šakas sugriovusi išknyburteina. 

Tuolaik senis šoko su kirviu ant abuojystės42, kuri nudundėjo per 
miškais. Ir teip tėvelis išgelbėjo savo vaiką nuo raganos. Tėvui 
numirus, viensai iš brolių dideliai pamėg s šią seserį, išgelbėtą nuo 
raganos, ruošėsi sau ją paimteina už pačią. Sesuo apie tai nenorėjo 
nei girdėteina.

Vienądie ši mergelė, nuvelėjusi rūbus, atėjo sustipusi į duris savo 
brolių, bet jas rado  užrakintas. Tuolaik ji pradėjo balsu juos šaukti, 
nes nuo šalčio sunku buvo nustovėti ore. Norįs jos rankos brolis tarė

– Jeigu žadi už man s eiti, tai leisiu, e jeigu nežadi, tai stipk sau.
Nelaiminga, suspausta šalčių, ji  jau suderėjo tapteina pačia brolio. 

Tuomet ir durys atsidarė, įleido ją vidun. Sušilusi biškį, iškūrė per 
aukštinį, nes žodžio duoto broliui neketino atlikteina. Kurdama per 
miškais, įsidabojo43 viendie vieną namelį. Mislijo sau

– Kas bus, tai bus, eisiu vidun.
ėjo vidun. Vienmat regi raganos dukterį, 

sėdinčią su susikrovusiomis44 kojomis. Iš 
pradžios ji nustebo, bet, pradėjus maloniai 
raganaitei kalbėteina, nusiraminusi atsėdo. 
Raganaitė, viską išsakiusi apie savo mo-
tiną, tarė

40 It pamazgyta – skubriai.
41 Kuriotis – išlakstyti.
42 Abuojystė – bjaurybė, nedorėlė, akiplėša.
43 sidaboti – įsižiūrėti, pamatyti.
44 Susikrovusios – čia apsiteršusios.
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– Mano sese, lįsk apačion šio indo, nes netrukus atkurs mano 
motina, kuri, tave čion radusi, kaipžodž45 papjaus, nes ji šiuomi 
gyvena.

Neperdegus nė smilgai46, ragana čiukš gryčion. Pirmas jos žodis
– Kas čion, duktė  Tavo seklyčioj svetimas prametalas47 kvepia.
Duktė atsakė
– Kažin kas tau rodos, motina. Iš kur čion tau bus svetimas 

žmogus
Ragana, biškį atsilsėjusi, velios iškūrė iš namų. Tuolaik mergelė, 

išlindusi iš apačios indo, tarė
– Mano sese, tavo veidas vienabūdis su mano, tai ar neitum 

už mano brolio, nes jisai man s dideliai norėjo paimtei už pačią
Raganaitė suderėjo eiteina. Tai mergelė, ją su savimi išsigabenusi, 

atėjo namuosna savo brolių bei įteikė raganait  savo broliui. Viską 
padariusi pas brolius, velios iškūrė kelionėn. Vienądie eidama įsida-
bojo ateinančią raganą. Supratusi negerai būsiant, prasišalino. Čion 
jai dievai suteikė senelyt , kuri, gavusi žinią apie vargus jos, tarė

– Gerai, vaike, ką prasišalinai nuo raganos. Te tau trys daiktai  
šepetys, kultuvė ir siūlų kamuolys.

Visa tai įteikusi, senelė išmokė mergel , kas reik su šiais daiktais 
daryteina, jei ją užvytų ragana. Ši, supratusi su savo uoslėmis esantį 
svetimą žmogų nuošalėj, pradėjo vytei mergel . Biškį laiko praėjus, 
žvilgtelėjo mergelė atgal – eg48 jau ragana netoli nuo jos. Tuolaik 
mergelė nusviedė atgalios sav s šepetį. Kaipžodž tapo kuo didžiausias 
ir tankiausias miškas. Ragana, matydama save atskirtą nuo mergelės 
mišku nė nepereinamu, nukūrė namon kirvelio. Atsizuklinusi kirvelį, 
pradėjo kirsteinas keliūt  per mišką. Per laiką kirtimo mergelė jau 
gerą lustą49 kelio buvo nukaršusi. Ragana, išsikirtusi per mišką, 
pirma visų galų nuzuklino kirvelį savo apačion tilto, kad niekas jo 
nepasisavintų, bet žvirblis, tai įsidaboj s, surėkė

– Gerai, ragana, kaip vien50 tu nueisi šalin, tai aš nutvėr s tavo 
kirvelį paslėpsiu sau.

Ragana, pasigailėjusi kirvelio, nutvėrė jį  ir velios pargabeno savo 
namuosna. Ir velios sugrįžusi vijosi paskui mergel , kuri, įsimačiusi 
netoli nuo sav s raganą, antru atveju nusviedė kultuv . Kaipžodž 
tapo kuo aukščiausi kalnai, kuriuos ragana pradėjo kasteina su 
savo kasimo aburdomis51, atsigabentomis iš namų. Kelutį iškasusi 
per kalnais, slėpė savo aburdas vienoje vietoje. Žvirblis velios ke-
tino jai pokštus padaryteina. Ragana, namon perkrausčius aburdas 
kasimo, leidosi vijiman. Šiuomi atveju mergelė, įsidabojusi arti 
raganą, nusviedė kamuolį siūlų, nuo ko kėlėsi kuo plačiausios bei 
giliausios marios. Ragana pradėjo gerteina 
vandenį, idant išdžiovinteina marias, bet 
galas raganai atėjo, nes marių neišgėrusi 
plyšo. Šia proga antru atveju mergelė nuo 
mirties išgelbėta liko.

Galas.

Stebuklinė pasaka. AT 313 E , KLPTK 1.1.1.4. 
LVIA f. 1135, ap. 10 nr. 187, p. 61–62.

45 Kaipžodž – akivaizdoje (iškart; paaiškinta S. Gim-
žausko).

46 Neperdegus nė smilgai – labai greit.
47 Prametalas – riebalai ar pienas valgiui pagardinti, 
užtrinas.

48 Eg – ag, agi.
49 Lustas – gabalas.
50 Vien – tik.
51 Aburdai – ūkio padarynės.



1041

T A U T O S A K A

Sakmė III
Laumė turėjo tris dukteris bei podukrą, kurios labai nekentė. Norints 
podukrai lig ausimis buvo darbo, tačiaus laumė jos kitaip nešaukė, 
kaip Snūdžiumi. Genant laukan pekus52, laumė tarė

– Snūdžiau, te tau pundelis linų. Dabok, idant ant vakaro jis 
būtų suverptas ir suaustas.

Podukra, išginusi pekus, atsisėdo ir pradėjo raudoteina, nes 
negalėjo niekaip tiekos padaryteina. Karvė, užgirdusi jos raudojimą, 
atėjusi klausė

– Ko verki
Našlaitei iškalbėjus apie priežastį raudojimo, karvė tarė
– Pririšk man į ragus šį pundelį, aš tau vakaro atzuklinsiu 

pabaigtą darbą.
Karvė su linais, pririštais į ragus, nuėjusi šalin taip sakė

– Mū mū mū mū
Deivių mergos,
Deivių mergos,
Deivių marčios
Ateite, suverpkite
Našlaitėlei varguolėlėi

Tuomet visos raganos suėjo, suverpė, suaudė bei vėl karvei įdavė 
parzuklinteina našlaitei. Ši, nuo karvės darbą priėmusi, ačiū davė 
dievams, jogei nuo laumės mušimų išsisuks. Vakaro53, parvarius 
pekus namon, laumė tarė

– Snūdžiau, ar jau darbas pabaigtas
Podukra padavė drob  suaustą bei išbaltintą. Tuomet laumė vietoj 

ačiū dar išjuokimus darė iš našlaitės, tarydama
– Jeigu šita Snūdžius tiek suverpė, tai mano dukterės daugiau 

suverps.
Tačiau jos dukros niekuomet negalėjo tai padaryteina. Tai vien-

die, siųsdama ganyteina Snūdžių, įdavusi pundelį linų, pridūrė savo 
dukterį ištyrimui, kokiu pragumu teip greitai našlaitės ein darbas. 
Norints laumė dukteriai kietai įsakė saugoteina Snūdžių, tačiau ši 
apgavo laumyt . Sustojus pekams, tarė našlaitė

– Mano sese, ši man savo galvel , aš paieškosiu54 tau.
Laumytė, padavusi galvą ieškojimui, pati užmigo. Tuolaik našlaitė 

įteikė linus karvei, kuri nugabeno į deives, it pirmojo sykio. Pava-
kariais jau drobė rankosu našlaitės. Kai reikėjo varytei namo pekus, 
tai našlaitė pakėlė laumyt , idant namon eitų. Ši atsikėlusi klausė

– Ar jau suaudei drob
Našlaitė tarė
– Suaudžiau.
Namon parėjus, motina klausinėjo du-

krą, kaip Snūdžius padirbo darbą, bet 
laumytė išpažino nežinanti, nes miegojusi. 
Laumė drūtai išriejo55 dukterį. Ant rytojaus, 
varant keltavas56, išleido antrą dukterį su 
trimis akimis. Šiteipos našlaitei įteikus galvą 

52 Pekus – gyvuliai, banda.
53 Vakaro – vakare.
54 Ieškoti – čia utinėti, utėliauti.
55 Išrieti – išbarti, iškoneveikti.
56 Keltava (keltuva) – galvijas, gyvulys.
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ieškoteina, ji  užmigo. Kai miegojo laumytė, tai našlaitėlė įdavė 
linus karvei, kuri vakaro atgabeno drob . Vakaro pekus parsivarė 
podukra laumės, bet jos dukteries iš vietos nekėlė. Laumė, nesulau-
kusi dukros savo, tarė

– Gal jau tu, Snūdžiau, kur nudaigojai mano dukrel
Bet ši atsiliepė jos nemačiusi per visą dieną. Praslinkus nedaug lai-

ko, atpimpolino namon laumytė išsimiegojusi. Tuolaik laumė sušuko
– Gal tave, dukrele, sumušė Snūdžius
Bet laumytė teip sakė
– Mušti nemušė, bet ėmusi galvą man ieškoteina, užmigdino mane.
Apie darbą našlaitėlės laumytė nežinojo, už ką jos motina labai 

pyko. Ant rytojaus, varydama pekus, našlaitėlė apturėjo sargą su 
keturiomis akimis. Tai buvo trečia duktė laumės. Lauke našlaitė 
raudojo, nes sunku šią laumyt  buvo apgautų, tačiaus prisiderino, 
nes ir su keturiomis akimis davėsi galvą ieškoteina. Ieškodama 
našlaitė tarė

– Užmieg viena akele, užmieg, kita akele, užmieg trečia akele 
(kurios tai ir užmigo).

Bet ketvirtą akį užmiršusi užmigdyteina, nuėjo šalin ruošteis 
su savo darbu. Šitoji gi ketvirta akis viską matė. Vakaro našlaitė, 
apturėjusi drob , tarė, keldama laumyt

– Keliesi, mano sesytė, varomės pekus namon.
Laumytė, atsikėlusi lygiai iš miego, rąžydamos atsiliepė
– Gerai, sese, varais, ir aš einu, – bei, pirma našlaitės parkūrusi 

kitu keliumi, motinai apsakė, kaip karvė nuo našlaitės ėmusi linus, 
nugabeno deivių mergoms bei paskui suvis baigtą darbą atzuklino. 
Laumė, tai išgirdusi, suriko

– Reiks papjauteina ši karvė
Gavusi žinią apie tai, podukra labai nuliūdo bei, išėjusi pro 

duris, pradėjo labai raudoteina. Karvė, užgirdusi visa tai, sekančius 
žodžius našlaitei tylomis ištarė

– Neverk. Jeigu mane papjaus, tai tu imk mano žarnas darytei-
na57. Darydama atrasi tenai aukso obuolį, kurį įdiegus58 išaugs aukso 
obelis bei atsiras netoli nuo jos vyno šulnys.

Papjovus karv , tarė laumė
– Snūdžiau, eik, išdaryk žarnas tavo karvės, kuri tave teip mėgo.
Ši su didžiausiumi džiaugsmu atsakė
– Gerai, motinėle.
Bedarydama rado obuolį, kurį įdiegus išaugo obelis aukso su 

vyno šulniu, netoli nuo jos esančiumi. Kai reikėjo dievų žinyčion 
kakteina, tai podukra laumės, nuėjusi in kapo savo motės, pradė-
davo raudoteina. Tuolaik išeidavo ką gražiausių arklių dvejetas su 
žmogumi. Ne vien tai, bet dar ir drobuliai59 gražūs. Ji, apsirėdžiusi 
šilkuose ir su pusbačiais aukso, kakdavo drigantais dievų žinyčion. 
Visi ją matė dievų žinyčioje, bet kas ji buvo, niekas nė nežinojo. 
Taigi vienas kunigaikštis, norėdams ją pažinteina, pripylė dervos 
dievų žinyčioje, šioje vietoje, kur ji giedodavo sėdėdama. Šitai gi 
viendie jos įklimp s tenai pusbatis liko, kurį 
sugav s kunigaikštis leidosi visur ieškotei, 
kame mergelė šio pusbačio. Visą pasaul  
apėj s bei niekus nerad s, atėjo į laumes. 

57 Daryti – čia valyti.
58 diegti – čia įsodinti.
59 Drobuliai – drabužiai.
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Laumė, vengdama, idant jos podukra į kunigaikštį ėmusi dabotų, 
apdengė ją su indu. Kunigaikštis mėgino pusbatin aukso imauteina 
kojas dukterų laumės, bet nė vienos nelindo. Tai darant gaidys 
pradėjo giedotei

– Čionai laumytės,
Čionai raganytės,
Mūsų našlaitėlė
Apačioj indelio

Kunigaikštis žvilgtelėjo apačion indo, eg ir atrado mergel , e 
pamėgin s pusbatį įmauteina į jos koją, suprato į ją priderant, nes 
lengvai pusbatin aukso įsiavė koja jos. Dabar kunigaikštis tarė

– Kuri man pasėmusi vyno bei nuraškiusi aukso obuolių atzu-
klins, ši mano atliks pačia.

Tai užgirdusi laumė išsiuntė savo dukterį, bet, šiai išėjus oran, 
gaidys sugiedojo

– Aukštyn, šakelės,
Gilyn, šulnelis,
Čionai laumytė,
Čion raganytė

Kaip tai gaidys surėkė, taip tai ir įvyko. Šitaigi laumytė nieko 
negavo. Jau dabar išėjo našlaitėlė (podukra laumės). Gaidys, ją įsi-
daboj s, taip surėkė

– Žemyn, šakelės,
Aukštyn, šulnelis,
Čionai našlaitė,
Ne raganaitė

Šakelėms nusilenkus bei šulneliui užsikėlus aukštyn, našlaitė, 
nuraškiusi obuolių aukso bei pasėmusi vyno, atgabeno kunigaikščiui, 
kursai, visa tai priėm s, su džiaugsmu našlait  persikraustė savo rū-
muosna. Tuomet obelis aukso su šulniu vyno taiposgi paskui našlait  
nusekė. Kunigaikštis, tap s jos pačiumi, ramiai gyveno bei turtingai.

Galas.

Stebuklinė pasaka. AT 511  510 A, KLPTK 3.1.0.12  3.1.0.13. LVIA 
f. 1135, ap. 10, nr. 187, p. 62–65.

Sakmė IV
Kuomet tai gyveno senis su senyte bei turėjo vištą su gaidžiumi. 
Viendie gaidys atzuklino seneliui pupą, e višta senytei žirnelį. Tai 
įdygus, seniui išaugo sulig dangumi pupa, e senelei iki dangaus 
žirnis. Teipogi seneliai penėjo meitytį (paršiuką), kurį, gerai įridav 60, 
paskerdė. Čion neprievajumas61 (incommo-
de62)  yra pepės, bet nėra druskos susisū-
dyteina lašinėlius. Šiuomi atveju susitarė 
seniai eiteina į dievus danguosna pasko-

60 riduoti – pagal sakinio prasm  nupenėti.
61 Neprievajumas – nepatogumas, neparankumas.
62 Incommode (pranc.) – nepatogus.
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lyteina druskos. Senelis lipė dangun per pupą, e senelė per žirnį. 
Jau senis buvo pusė kelio danguosna, bet, senytei biškį pasilipėjus, 
nulūžo žirnis bei senė, dunkterėjusi žemėn, rietus apsidaužė. Dabar 
tupėdama senė ant žemės pradėjo melsteina savo vyrą, idant jis, 
sugrįž s namon, paimtų ją danguosna su savimi.

Kaipžodž senis, nulip s namon, įsidėj s senyt  savo žakelin63, 
kurį persisvėr s per nugarą bei galą jo įsikand s dantimis, pradėjo 
lipteina velios dangun. Jau pus  kelio seneliui atlipus per pupą, 
senelė pradėjo užsistojusi klausteina

– Ar aukštai dar Dievo namai
Seniui nebuvo kaip su savo nekantria pačia kalbėti, nes išskėtus 

dantis žakas su žmona atsikliūtų namie. Bet nėra galo klausinėji-
mui – tapradžiai senelė žakelyje murma

– Pasakyk, seneli, ar toli dangus
Senis ilgai tylėjo, bet jau į galą, stig s kantrumo, sušuko
– Tylėk, žmona
Ir kas atsiėjo  Dantys išsiskyrė, galai žakelio ištrūko iš burnos 

bei senė atsikliuvo memėje64 ant šono. Senis keliavo toliaus, bet 
senė memėje rėkė

– Nelik man s, paimk mane  Jau daugiau nebeklausinėsiu tav s
Senis sugrįžo bei, ėm s sen , velios keliavo. Šiuomi atveju teiposgi 

senė, išgaišenusi kantrumą, pradėjo klausti it pirmojo sykio. Tai ir 
velios nudribo žemėn. Trečiu sykiu senis teipos sugrįžo senės. Norints 
ji dabar nuolatos klausinėjo senį apie tolumą dangaus, bet, neišgavusi 
žodžio, atliko nugabenta į dievus. Nuėjo dievų namuosna, atrado 
vieną dievą plakantį sviestą, kursai, įėjus seneliams seklyčion, tarė

– Ko jūs norit
Šie linguodami
– Druskos
Dievas, likdamas juos vienus savo seklyčioje, įsakė jiems kietai 

nekliudyteina žiedo65 pieno (flor lactis66). Vyras kantrus, nė žiūrė-
teina į puodą su žiedumi pieno, bet senytei labai puodas knieti. 
Vyras rieteina ją, neleisteina į puodą, e ji lįsteina artyn bei į galą 
prisitraukusi įkišė pirštą puodan. Tai padarius kaipžod visas žiedas 
pieno išsruvo iš puodo ant grindų seklyčios. Dievas čiukšt sekly-
čion. Jau senis su senyte raudonuoja. Dievas, gerai išriej s vyrą su 
žmona bei prikalav s (įsak s kietai) nekliudyteina obuolių darže, 
nuėjo druskos (antru atveju).

Senis it pirmuoju atveju ir dabar klausė prisakymo, bet jo žmona, 
prisiderinusi į obelį, nusiraškė vieną obuolį. Tai atlikus žiūri – visi 
obuoliai bimbt bimbt nuo medžių bei nė vieno neliko. Nūn vyras, 
drūtai užpyk s ant savo pačios, pradėjo, raudamas jos plaukus, 
su jais raišioteina iš naujo vaisius į obelis. Norints senytei sopėjo, 
tačiaus nėr ką daro, reikėjo kišteina. Pagaliaus pati, pešdama savo 
žil , raišiojo obuolius. Šiuomi pragumu atsiėjo jiems išsisukteina iš 
rėmenių67 dievo, kursai dabar nesiskubino 
ateiteina į juos, nes, matydamas jų dar-
bus, džiaugėsi, jogei už nereikalingas žinias 
mažai tebeliks plaukų. Jau seniams visus 
obuolius priraišiojus, atėj s dievas bei, biškį 
susijuok s, įteikė druskos, kiek norėjo.

63 Žakas – maišas.
64 Memė – žemė.
65 Tikriausiai kalbama apie apskritą plakamo skysčio 
paviršių.

66 lor lactis (lot.) – kremas.
67 Rėmuo – čia kartėlis, pyktis.
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Dabar seniai velios parkeliavo namon šiuomi pat keliumi, it 
atėjo dangun, bet jau namie nerado meitėlio. Gal, rastum, kirmėlės 
sukrutėjo, nes, norints seniams rodėsi nedaugelį metų prasislinkus, 
e tuolaik jau keli metai sukako jiems besėdint danguose. Šitai nei 
meitėlio, nei plaukų pas senyt  neliko – kaip buvo gryni, taip ir liko.

Galas.

Stebuklinė pasaka. AT 804 A, KLPTK 3.2.0.6. LVIA f. 1135, ap. 10, 
nr. 187, p. 65–66.

Sakmė V apie galiūną Šerkšnį
Jau labai seniai gyveno senis su savo žmona, ir neturėjo jie vaikų. 
Viendie senis miške nukirt s medį lankui bei perskėl s, ir atrado 
viduje vaiką. Vaikelį užugd  seneliai praminė Jonu. Jonas buvo 
labai stiprus bei drūtas. Naktį, visiems gulint laktose,68 imdavo už 
sąsparų trobos ir perstatydavo kitaip rūmus, tai yra, galus perkeis-
davo  kame seklyčios buvo, tai ten rasdavos gryčia, e kame gryčia 
buvo, ten seklyčia. Netrukus tėvas žadėjo skirteis su Jonu, kursai 
gimdytojui tarė

– Gerai, skirsimės, bet tuomet skirsimės, kuomet man tėvas 
nukal s iš birkavo69 geležies lazdą įteiksi.

Tėvas, nukal s iš birkavo geležies ramstį, įteikė Jonui, kursai, 
svied s jį aukštyn, drimbant atgal memen, išstatė pirštą, nuo ko lazda 
sulūžo. Dabar Jonas geidė iš dviejų birkavų. Senis ją sūnui davė, 
bet ir šitoji nuo piršto nutrūkusi; geidė iš trijų birkavų. Drimbant 
iš aukšto, jau pirštus neapgalėjus, išstatė kelį, nuo kurio ji nutrūko. 
 galą užreikalavo Jonas iš keturių birkavų lazdos, bet jau šita nei 
nuo kelio, nei nuo piršto netrūko, tai galiūnas dabar atsisveikin s 
su tėvais iškeliavo pasaulėn.

Eidamas keliu Jonas įsidabojo vieną žmogelį, sėjantį naudą70, 
kursai teipos nemažos galios buvo, nes viena sauja išbirindavo pūrą71 
grūdų. Šitam sėjėjui Jonas tarė

– Gal tu daug gali, jogei visas pūras grūdų sutelpa tavo saujoj
Sėjėjas atsiliepė
– Aš drūtumo drūtas, bet mano drūtumas mažesnis, nei Jono 

Šerkšnio.
Kuriam tai sėjėjui tarė galūnas
– Aš esmi Jonas Šerkšnis . Einam abudu.
Eidami Jonas su sėjėju atrado vieną žmogelį, raunantį su savo 

ranka pušis bei kuo didžiausius medžius. Jonas stebėdamasis iš jo tarė
– Nu  Viešpaties spėka
Raunąs medžius atsakė
– Vis man nė susilyginteina su Jonu 

Šerkšniu.
Jonas, bei šitam72 atadeng s save, priėmė 

jį savo bendrystėn. Tai dabar trijos eidami 
atrado dar ketvirtą vyrą su stebuklingais 
uostais73, nes ant vieno uosto stovėjo ma-
lūnė, e ant kito tiltas. Šį teiposgi Jonas 
įtalpeno savo draugystėn. Visi keturi, ėjusys 
gan ilgai, užsidūrė į marių vidurį, kurių 

68 Laktas (lakta) – čia žemas suolas gulėti senovinėje 
pirkioje.

69 Birkavas – 10 pūdų svorio matas (163 kg).
70 Nauda – tai, kas gaunama iš ko vertinga, šiuo 
atveju – sėkla.

71 Pūras – javų kiekis, lygus 24 gorčiams (apie 
72 litrus).

72 Ir šitam.
73 Uostas (ūstas) – ūsas.
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buvo sala. Dabar paskui priimtam ištiesus tiltą nuo savo uosto, visi 
suėjo salon. Saloje atrado didžius rūmus, kame niekas negyveno. 
Ant rytojaus Jonas, su dviems savo bendrais išeidami medžioteina, 
paliko sėjėją suruošteina pietus. Šis, gana greitai suruoš s pietus, 
atsigul s biškį užmigo rūmuose, kame neilgai trukus girdi trenksmą, 
tai greit užsišoko, nes tar s jau atėjus bendrus. Bet ką gi, vietoje 
bendrų įsidabojo velnią. Jis nieko nelaukdamas šoko ant sėjėjo, nu-
traukė jo marškinius ir, pakiš s juos apačion sąsparos, viską surijo, 
ir viską aptais s iškūrė. Išėjus velniui vargšas, greit velios sukūr s 
ugnį, rūpinos apie pietus. Suruošus pietus antru atveju jau atvyko 
jo bendrai iš medžioklės ir atzuklino tris briedžius užmuštus.

Kitądie liko ruošimui pietų antrasis, tai yra raunąs medžius. 
Su juom teiposgi atsiėjo it su pirmuoju. Tądie Jonas su bendrais 
atžuklino teiposgi tris briedžius. Trečiądie lik s rūmuose su uostais 
stebuklingais taip pat nuo velnio nukentėjo. Ketvirtądien atsiliko 
Jonas bei, suruoš s pietus, atsigulė ilsėteinas. Ei čiukšt velnias į jį, 
tačiau neatsiėjo Joną apgauteina, nes, ėm s savo lazdą, kaip pradėjo 
vėjuodams ilgauodegiui skaityti kurelius74, tai šalia ir pietūs. Vel-
nias, su sumuštu kiaušu ištrūk s iš rūmų, kūrė toliaus, bet Jonas 
vijo. Velnias, priartėj s prie savo urvo, pradėjo į jį lįsteina. Tuolaik 
Jonas sviedė savo kurelį geležinį, kursai paskui kipšą įkrito urvan. 
Jonui gailėjos lazdos, šitaigi ėm s trijų briedžių kailius išdirbo sau 
juostą ir ant jos įsileido urvan pragaros75. Leisdamasis urvan įsakė 
savo bendrams, idant, susitąsius raištį, ištrauktų jį iš urvo atgalios.

ėj s urvan atrado jis pirmąsias sargybas – jaunesniąją dukterį 
velnio, kuri buvo labai veisli. Šitai tarė

– Kur tavo tėvas ir mano lazda
Sargyba atsiliepė
– Eik į antrąją dukterį mano tėvo, tai ten tau iškalbės tiesą.
Priėjus Jonui į antrąją, reikėjo kalnus keliauteina, nes ši teipos 

siuntė dar į vyresniąją dukterį, stovinčią trečioje sargyboje. Prisiar-
tin s Jonas į vyriausiąją dukrą tarė

– Kur tavo tėvas
Ši atsiliepė
– Šitai šioje seklyčioje. Dabar jis miega. Tavo lazda gale lakto. 

Mano tėvelis tur kalaviją. Pas jo laktą stovi vienas indas su vande-
niu, e kits su asinu76. Šitai gi, žmogau, atėj s į jį, imkis sau lazdą. 
Mano tėvas, užgird s tave, kelsis ir norės atsigerteina asino, bet tu 
jam neduok jo gerteina. Tegu jis geria vandenį, e tu išgerk asino, 
nes jei atsigersi asino, tai kita tiek prisidės tau drūties ir lengvai 
apeisi mano tėvelį.

Jonas įėj s nustvėrė savo lazdą bei norėjo išeiteina pro duris. 
Tuome pakird s velnias šoko į asiną. Jonas nustūm s pragarą nuo 
asino ir, patsai išgėr s, tapo kita tiek drūtesniu. Dabar, nustvėr s 
kalaviją, nukirto kaklą velniui. Atėm s kurelį, prisisavino teipogi 
ir dukteris velnio. Pirma vieną dukrą pririš s, sutąsė raištį, idant 
bendrai ištrauktų. Kaipžod ištraukus oran 
vieną, pririšė antrą dukrą, kuri teiposgi 
ištraukta paliko. E jau ir trečią dukrą iš-
traukus, patsai prisiriš s davė ženklą, idant 
ištrauktų. Bendrai, Joną atatraukusys pusėn 

74 Kurelis – lazda, vėzdas.
75 Pragara – pragaras.
76 Asinas (lat.) – kraujas.
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kelio, atgal su raiščiu nuleido, idant užsimuštų jisai, nes kalbėjo 
tarp sav s

– Mes trys esam, ir mergaitės trys, tai dabar visiems pakaks, 
bet jeigu Jonas sugrįžtų, tai vienam trūks pačios, tai geriaus jį veik 
apleistų.

Iš tiesos, nuleidus atgalios, Jonas užmuštas liko. Tuolaik atėjusi 
kokia tai moteriškė (sakytojai sakmių bylo šią moterišk  buvus 
Šv. Mariją, Motiną Jėzaus) atgaivino Šerkšnį. Jonas Šerkšnis atgai-
vintas atsikliuvo apačioje didelių medžių, kuriame tupėdamas didelis 
paukštis tarė

– Aš tave prarysiu. Bet, jeigu nori iš čion išeiteina, tai prisirišk 
tris briedžius į galvą savo, kuriuos man tapradžiai kimši gerklėn, 
e aš rydamas briedieną išgabensiu tave iš čion.

Jonui visa tai padarius, pradėjo paukštis skristeina. Nustvėr s 
laike skridimo Jonas paukščiui vienintimpos grūdo gerklėn briedie-
nos lustus. Jau tebesant netoli nuo galo kelionės, Jonas, pristig s 
briedienos bei numan s gerai – jį paukštis prarysiąs, jeigu trūks 
pepės – nukirt s savo koją vieną inkišė paukščiui gerklėn.

Paukštis, ištįs s Joną oran, atrijo jo koją bei atrij s ją sudūrė su 
šia vieta, kame ji buvo. Kojai kaipžod suaugus su kūnu, Jonas  
nuėjo rūmuosna. Čion rad s savo bendrus, užmušė juos, e tris 
velnio dukteris labai gražias ėm s sau už pačias, linksmas gyveno.

Galas.

Stebuklinė pasaka. AT 310 B, KLPTK 1.1.1.7. LVIA f. 1135, ap. 10, nr. 187, 
p. 66–69.

Sakmė VI
Gyveno senovėje trys broliai  du išmintingi, e vienas labai peiktas77. 
Tiedu rūpinosi apie ūkį, bet peiktasis nieko neveikė. Viendie peiktąjį 
varė motina atzuklinteina vandenio. Peiktasis išėj s atrado sau laim , 
nes įsidabojo seklumoje lyd , kuri labai pas jį geidė nustūmimo 
jos gelmėn, žadėdama už tai viską tapsiant ištarus šiuos žodžius

– Per Dievo galią e lydės žodį, tegu taps teip ir teip
Peiktasis, nustūm s lyd  nuo seklumos gilyn, tarė vandeniui
– Per Dievo galią, per lydės žodį, vandeniui pareiteina namon
Vanduo, tai užgird s, vienas sau parsigabeno gryčion. Sukakus 

keletui dienų, motina peiktąjį siuntė malkų. Jisai, nuėj s į vieną up , 
nukirto didelį ąžuolą bei nugriov s su šakomis vandenin, suriko

– Per Dievo galyb , per lydės žodį, eik, medi, namon
Tuomet pats atsisėd s ant ąžuolo kako namon grieždamas ant 

smuikės. Plaukiant jiems pro namus kunigaikščio, kunigaikštytė, 
žiūrėdama pro langą, juokėsi bei stebėjosi iš stebuklingo darbo ne-
išmintingo žmogelio. Jis, žvilgtelėj s į ją, šnebždu ištarė

– Per Dievo galyb , per lydės žodį, tegul ši kunigaikštytė taps 
sunkumoje78.

Taip ir įvyko. Neilgai trukus kunigaikščio duktė apturėjo sūnelį. 
Tėvai dukterį klausinėjo, iš kur Dievas davė sūnelį, bet ji pati neži-
nojo. Sūnus kunigaikštytukės, gav s kalbą, 
pradėjo sakyteina

– Aš pažinsiu savo tėvelį.
77 Peiktas – nesubrendėlis, vaikas.
78 Tapti sunkumoje – tapti nėščia, pastoti.
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Tuomet kunigaikštis sušaukė visus žmones savo krašto, idant 
atadengteina slaptą79. Terpu visų vyrų vaikelis, atrad s peiktąjį, tarė

– Štai mano tėvelis
Tuokart tėvas kunigaikštytės, užsideg s rūstybe, tarė
– Abudu kalti myriaus  Šitaigi įdėkit juos bosan, apkaustytan su 

geležiniais lankais bei nuskandinkit marėse
Vis tai kaipžod buvo atlikta. Jau gilumoje marių esant tarė 

peiktasis savo bendraitei
– Ar nori, kad mes išplauktumėm iš čion
Kunigaikštytė atsakė
– Noriu
Peiktajam ištarus žodžius lydės, kaipžod bosas atsikliuvo krašto 

marių. Norints drūtai apkaustytas buvo bosas, tačiaus lydės žodžiai 
lankus nutraukė. Išėjusis iš boso peiktasis su lydės žodžiais įsteigė 
namus kunigaikštytėlei, kuri dabar tapo jo pati. Tai padar s, patsai 
nuėjo vaikštinėteina toliaus bei eidams atrad s prievają80 vietą, išstatė 
kuo keisčiausius rūmus. Tuolaik, nuraš s raštą į savo nedorą uošvį, 
kvietė jį į save kieman. Šis, gav s žodį apie jo gyvenimą, atsakė

– Nueisiu į jį, jeigu jis išstatys stiklinį tiltą per mares.
Peiktasis ištarė žodį, ir tiltas suruoštas. Per šį tiltą uošvis atkak s 

savo žento rūmuosna, gyveno pas jį trejus metus, bet ketvirtuose 
metuose, jam grįžtant atgal namon per stiklinį tiltą, peiktasis išėj s 
oran ištarė

– Per Dievo galią, per lydės žodį, tegul suirs tiltas
Kaip ištarė, taip ir įvyko. Tiltas suiro, ir uošvis nuskendo.
Galas.

Stebuklinė pasaka. AT 675, KLPTK 3.1.0.13. LVIA f. 1135, ap. 10, nr. 187, 
p. 69–70.

Sakmė VII
Senovėje viensai ragintojas (re 81) turėjo ką keisčiausią pačią bei 
dukterį. Neilgai trukus pati numirė. Mirdama savo bajorui įsakė

– Jeigu rasi kur norints teip gražią mergait  it aš, tai imk ją 
sau už pačią, bet jeigu nerasi, tai gyvenk vienas sau. Dukteries 
raganos neimk.

Jis, perėj s visą pasaul , niekur nerado sau gražios bendraitės. 
Vien raganos buvo. Keisti viena duktė, bet įsakymas pačios neleido 
ją imteina. Tai dabar ragintojas nugr žė savo akis į dukterį savo, 
bet ši niekaip nenorėjo tapteina bendraite – pačia savo tėvo. Gim-
dytojas neilgai trukus nustvėrė savo dukterį (norints nenorints iš 
jos šalies) bei gabeno dievų žinyčion atlikimui susijungimo. Tėvas 
kako prieky visų, e duktė, kakdama iš užpakalio, vienmat sugrįžo 
namon kaipo lygiai ką užmiršusi. Iš namų vargšė atsikliuvo girioje. 
Tėvas, nesulauk s savo vaiko, grįžta namon, bet ir namie nėra jos. 
Dabar it išsiut s pradėjo ją vyteina bei atrado ją girioje. Iš rūstybės 
didelės liepė tėvas, nukirtus rankas duk-
teriai, apdėteina ją su šakomis lig kaklui 
bei palikteina miške.

Tuomet vieno didžiūno medinčio82 miške 
dideliai pradėjo kaukteina šunes – skalikai. 

79 Slapta – paslaptis.
80 Prievajus, -i – patogus, -i.
81 Re  (lot.) – karalius.
82 Medinčius – miško sargas, eigulys.
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Šis, norėdams žinoteina, kas ten yra, nusiuntė vieną savo tarną 
apsidairytų. Tarnas, atėj s arti, įsidabojo mergelės keistą veidą it 
saul . Gerai išsidaboj s, greitu pėdu sugrįžo į Viešpatį bei apsakė 
vis, ką matė. Viešpats ką greičiausiai nukūrė patsai bei, įsidaboj s 
teisyb , liepė nusvaidyteina šakas, idant liuosi83 taptų mergelė. Su-
grįž s iš medžioklės, ją ilgai slėpė savo seklyčioje, nes gimė jop84 
mislis imteina sau mergel  už pačią.

Praslinkus biškį laiko viešpats, atėj s į savo motiną, meldė ją 
daleidimo imteina mergel  bendraite. Motinai tai noringai daleidus, 
sūnus išpažino jau turint pas save keistą mergait . Susidėjus gyven-
teina jau ramiau plaukė dienos, bet pirmuose metuose jų gyvenimo 
reikėjo viešpačiui išeiteina į karą. Pats išeidams visus savo turtus 
bei meilingą bendrait  paliko rūpesčiui motinos.

Neilgai trukus bendraitė viešpaties pagimdė keisčiausią sūnelį, 
nes jau pats išeidams paliko ją sunkumoje. Motina nurašė raštelį 
į sūnų, duodama žinią apie gimtines bei nusiuntino tai per vieną 
tarną, kursai eidams kelionėje užsuko į naktigultą į raganas. Šioms 
vis rūpi, tai bei dabar pradėjo klausinėteina, iš kur bei kur jis  
ein. Tarnas visą tiesą apsakė ir pagaliaus bei raštą parodė. Raganos 
išskaitė, surašė kiteip, tai yra, pagimdžiusi viešpataitė ne žmogų, 
bet šunelį bei į galą rašto įdėjo klausimą, ką su juomi daryteina. 
Šitąjį raštą įdavė tarnui nuzuklinteina viešpačiui.

Viešpats, perskait s raštą nelaimingą, davė šį atasaką  „Kas vien 
gimė, lai būn, negaišinkit jo.“ Tai įduodamas tarnui įsakė motinos 
rankosne įteikteina. Tarnas, grįždamas namon, velios užkliudė na-
mus raganų, kurios, viską išklausinėjusios, išmeldė raštą nuo sūnaus 
įduotą bei vis išskaičiusios, kitą raštą surašė su šia ištarme, idant 
ką veikiaus išvaryteina jo pati su sūneliu. Motina, teip nelaimingą 
raštą apturėjusi, nemislijo atlikteina ištarmės iki sugrįžimo sūnaus. 
Netrukus ilgai sūnus sugrįžo bei, viską gerai atrad s, buvo labai 
linksmas.

Antru atveju išėjus viešpačiui kariauteina gimė teipos gražuolis 
šūnus. Motina išleido tarną su raštu, kursai užėjo velios į raganas. 
Šitos, išmeldusios raštą iš vėplos siųstinio, teip įrašė  „Gimė ne žmo-
gus, bet per pus  katė, per pus  šuva“, į galą klausinėjo, ką su juomi 
daryteina. Tai įteikusios tarnui, kiepė ataduoti viešpačiui, e teisingą 
raštą motinos suplėšusios nusviedė šalin. Viešpats it pirmuoju atveju 
įrašė į motiną  „Kas gimė, tai gimė, tegul sau gyven lig mano sugrįžimui.“

Vergas, eidams atgal, aplankė raganas. Šios, it pirmo atvejo raštan 
įrašiusios, viešpaties raštą suplėšė. Motina, apturėjusi ištarm  išva-
ryteina savo marčią su vaikeliais, neatliko tai iki sugrįžimo paties 
rašytojaus ištarmės. Viešpats, sugrįž s iš karionės, džiaugėsi, nes 
vietoje gandyklės85 rado bei antrą vaiką ką gražiausį.

Lygiai ant pražūties trečiu atveju prisėjo didžiūnui išeiteina 
kariauteina (likus savo bendraitei sunkumoje). Davus dievui sūnelį 
gražuolį it pirmieji, anyta marčios nurašė velios raštą į sūnų savo. 
Šį raštą sugavusios raganos nuo tarno, 
užkeliavusio pas jas, perrašė šitaip  „Gimė 
per pus  katė ir per pus  šuva.“ Šį perdarytą 
laišką apturėj s atrašė it pirmaisiais atvejais. 
Raganos, šį atsaką sugavusios, jau kitaip 

83 Liuosas, -a (vok. los) – laisvas, -a.
84 Jop – į jį, pas jį, prie jo, jo link; čia jam.
85 Gandyklė – baidyklė.
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apsiėjo, nes įrašė „Jeigu, motina, mano pačios su vaikais neišvarysi, 
tai pati gauk vietą“.

Dabar motina, apturėjusi raštą, pati nežinojo iš pradės86, ką 
veikteina, bet jau nelaukė sūnaus atkakimo, nes mislijo sau  „Ne-
išvarius marčios pačiai teks išeiteina iš rūmų.“ Tai sudariusi vaikus 
visu trejetu žakelin bei įdavusi keletą ragaišėlių, išsiuntė nelaimingą 
mergel  iš namų, kuri eidama pradėjo labai trokšteina. Vienmat ir 
ežerą įsidabojo. ra vanduo, bet prieiga labai sunki, neturint ranka 
nėra kaip atsigeria (jos rankas nukapojo tėvas – dabok aukščiaus). 
Apsimisliusi šeip ir teip, nelaiminga įėjo vandenin lig kaklui, idant 
biškį nusigūžusi galėtų atsigerteina. Lenkė burną vis vandenin, ir 
vienąmat reg vieną vaikelį, drimbantį už nugaros vandenin. Dabar 
nelaiminga užmiršusi ir savo troškimus nor gelbėteina sūnelį – pri-
tur drimbantį kūdikį su savo alkūne, nes rankas jos tėvas nukirto. 
Vienmat atsiėjo stebuklai, nes ranka ataugo. Dar trokšdama antru 
atveju lenkė burną į vandenį. Vienmat ir kits vaikelis drimba, kurį 
jautri motina priturėdama įsigijo ir antrą ranką.

Apturėjusi rankas ir išgelbėjusi vaikus nuo nuskendimo, atsigėrė 
bei keliavo toliaus. Leidžiantis saulei, norints atkeliavusi gražion 
pievelėn, mislijo sau  „Tai čion mano bus naktigultas“. Tai bei smilga 
neperdegė, kaip vienmat įsisteigė ką puikiausias namas. ėjusi vidun 
bei viso, ko vien reik, radusi, užgyveno čion su savo vaikais.

Daug jau metelių nelaiminga čion pergyvenusi. Atkak s viendie 
prašalaitis meldė, idant jį priimtų naktigulto. Nelaiminga žmonelė, 
pažinusi savo vyrą, su džiaugsmu prisiėmė, bet tačiaus jam neišpa-
žino, kas ji yra. Vyras jos nepažino, nes jo pati buvo be rankų, e 
ši turėjo jas. Prašalaitis, gulėdamas ypatingoje seklyčioje, išvakarėje 
užgirdo užu sienos kalbant viešpatien  į savo vaikus

– Tylėkit, mano vaikeliai, nesigrūskit, jūsų tėveliui duokit ramiai 
atsilsėtų.

Tai užgird s visą naktį mislijo, kokiu pragumu jį viešpatienė 
rūmų vadina tėvu savo vaikelių. Ant rytojaus jis prieš iškakimą 
atsiliepė į viešpatien

– Sakykit man, viešpatiene, kam vakar mane vadinot tėvu jūsų 
vaikų

Dabar nelaiminga, išpažinusi visą tiesą, su džiaugsmu buvo 
nugabenta namon. Viešpatienei iškakus iš rūmų, stebuklingai dėl 
jos įsteigtųjų, vienmat viskas pragaišo – nei pievos, nei rūmų buvo, 
nei kitų trobų.

Galas.

Stebuklinė pasaka. AT 706, KLPTK 2.2.1.1. LVIA f. 1135, ap. 10, nr. 187, 
p. 70–72.

Sakmė VIII
Nojus, gav s žinią apie tvanus, ilgai nesakė apie tai savo pačiai, 
bet paskui bendraitė Nojaus, išsižinojusi apie nuskandą87 pasaulės, 
apreiškė velniui. Tai laike tvano, kai jau 
krotas88 Nojaus plaukė per vandenais, vel-
nias, norėdams pravyteina gimin  žmonių, 
įkūr s pats per savo galyb  pel , įsviedė 

86 Iš pradės – iš pradžios.
87 Nuskanda – nuskandinimas.
88 Krotas (akrūtas, akrentas, lenk. akr t) – laivas.
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ją vidun kroto. Ši netrukus iškrimto skyl . Zelektis89, idant užturė-
teina vandenį, srūvantį vidun, užkišo savo uodega skyl . Tuolaik, 
susiturėjus vandeniui, Nojus, gav s vagelį90, įvarė skylėn. Dievas, 
idant išgelbėteina žmones nuo pelių, įsviedė krotan pirštin , iš kurios 
išėjusi katė pradėjo skerdyteina pelių gimin . Zelektis, įkišusis savo 
uodegą skylėn, apie kurią jau gan buvo vandenio, apvirto unguriu.

Šitai turim pradžią trijų gyvulių  pelės, katės bei ungurio. Galas.

Etiologinė sakmė. KLPTK EtS Naminiai gyvuliai 1.1.1.17. LVIA f. 1135, 
ap. 10, nr. 187, p. 72–73.

Sakmė I
Jau labai seniai vėjas, nugaišen s vieną savo vaiką, atsigulė pas par-
virtusį medį bei nepūtė. Gaidys, užskrid s ant šio medžio, pradėjo 
giedotei, bet baig s savo dainas, įsidabojo verkiantį vėją

– Kas tamistai yra  Ko tamista čion sudrib s
Vėjas atsidaboj s pratarė
– Maloniausias, kaip man neliūdėtei parvirtusiam  Turėjau vaiką, 

bei šį man nugalabijo nedorėliai.
Šitan žodin gaidys atsiliepė
– Tamista perdaug rūpinies apie savo nelaimes, tai negerai. Mano 

kasdien vaikus pjaun, e tėčius aš linksmas giedu.
Vėjas, tuomet atsisak s nuo gedulų, ėmė velios pūsteina.

Pasakėčia. AT –. LVIA f. 1135 ap. 10, nr. 187, p. 73.

Sakmė 
Viendie nusivėlavusiems krutėtojams (darbininkams) viešpats tarė

– Pikta jumis bus  Kam teip vėlai atėjot į darbą  – bei paskui 
atsisuk s toliaus sakė  – Dar yra vienas vaistras91 išsisukimui jūsų 
nuo nuplakimo – įminkit, kas yra greičiausias, kas saldžiausias ir 
kas riebiausias, tai jumis atleisiu kaltybes.

Vargšai eidami minėjo šiteip. Vienas sakė
– Aš turiu bičių avilį, tai it man rodos, prieš tukną92 medų 

nieko nėra saldesnio.
Kits bylojo
– Mano duktė greičiausia.
O trečias gyrės su savo meitėliu, kurį skaitė riebiausiu.
Kai nuėjusys neilgai trukus apreiškė šito būdo išrišimą, šis, jų 

išklaus s, išriejo bei išvarė iš savo rūmų. Tuolaik nelaimingi kal-
tininkai, parsigabenusys namon, pradėjo balsu aimanuoteina apie 
išrišimą mįslės. Tai viena duktė, viską įsižinojusi, tarė

– Čion nėra ko aimanuoja, aš greitai duosiu išrišimą  miegas – 
saldžiausias daiktas, mislis – greičiausias, e memė (humus93) – rie-
biausias.

Tai išklausiusis tėvas bei du jo bendrai nuėjo rūmuosna bei iš-
kalbėjo išrišimą mįslės. Viešpats, netikėdams 
juos išrišus taip sunkią mįsl , klausinėjo 
kaltininkus

– Sakykit jūs man, kas jumis tai išdengė  
Nes tai ne jūsų darbas.

89 Zelektis (žalktis) – žaltys.
90 Vagelis – kaištelis.
91 Vaistras – vaistas.
92 Tuknas, -a – tirštas, -a, tąsus, -i.
93 umus (lot.) – žemė.
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Tuomet vienas išpažino tai jiemus apreiškus jo mažą dukrel . 
Viešpats dabar tai prakalbėjo

– Jau jeigu tavo duktė labai išmintinga, tai tegul ant rytdienos 
iš šio vieno kiaušinio išperėdins vieną vištelį bei man į pietus tegu 
iškeps jį.

Ši duktė, apturėjusi šį liepimą, įdavė vieną grūdą miežio, kurį, 
nugabenus į viešpatį, įsakė  „Tai atsakinėjimas  Jūs, viešpats, šį miežį 
išdyginkit, nupjaukit bei iškūl  iš jo grūdų pridirbkit lesalo mano 
višteliui, tai ryt rytą bus viskas suruošta.

Tėvas visus jos žodžius viešpačiui savo iškalbėjo. Viešpats iš-
klaus s atsiliepė

– Jeigu ji išmintinga, tegu iš šio vieno lino suaudusi drob  man 
pasiūs marškinius. 

Duktė dabar teip atsigavo
– Tegul man viešpats iš mažo šakalėlio padirb s atsiųs stakles, tai 

bus marškiniai iš lino, – bei atlaužusi lustelį labai menką nusiuntė 
per rankas savo tėvo į viešpatį. Dar sykį viešpats mėgino išminties 
mažos profmegtojos (pilazopės) siųsdams šį paskutinį mįslį

– Tegu ši mergelė į mane atjos nei grynu kūnu, nei rūbuota, 
nei per lauką, nei keliais, nei raita, nei pėsčia.

Ji apsidengusi tinklu, atsisėdusi ant ožio bei ėmusi su savimi 
kat , nukieravojo94 ežiomis į rūmus viešpaties, kuris, ją įsidaboj s, 
išleido šunis. Ji, tuomet išsviedusi kat , išsigelbėjo nuo šunų, nes 
jie kat  nusivijo. Dabar, likusi liuosa85 nuo šunų, stačiai seklyčiosne 
viešpaties įsikiemėjo. Viešpats, įsižinoj s gan gerai apie mergelės 
išmintį, ėmė ją už bendrait .

Galas.

Novelinė pasaka. AT 875, LPTK 3.1.0.2. LVIA f. 1135, ap. 10, nr. 187, 
p. 73–74.

I. Sakmė apie du riešutu
Senovėje vienas vyras turėjo dvi pačias  iš pirmosios jam liko duktė, 
e antra (išeinanti iš giminės raganų) pagimdė dvi dukteris. Viendie 
visos trys jaunos mergaitės, dukterys šito žmogaus (apie kurį eina 
aprašymas), bevelėdamosios rūbus, teip terpu sav s kalbėjo. Viena 
sakė

– Ką tu mąstai, sesyte
Ši, kuriai buvo prakalbėta, atsiliepė
– Mąstau už rikio96 sūnaus nueiteina bei iš vieno miežio du alu 

išvaryteina.
Visa tai atsakiusi, savo klausinėtoją pradėjo klausinėteina apie 

jos mislis. Ši teipos pratarė
– E aš mąstau už sūnaus rikio nueiteina ir iš vieno lino dvi 

drobes austeina.
Dabar raganaitėms užrūpo žinoteina mislys našlaitės, tai viena 

iš jų apie tai klausė našlait
– E tu, seseryte, atadenk mums savo 

mislis
Našlaitė tuolaik šį davė atsakymą

94 Nukeravoti – čia nujoti.
95 Liuosas, -a – laisvas, -a.
96 Rikis (rykys) – karalius, valdovas.
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– Mano sekanti mislis  kai nueisiu už sūnaus rikio, tai gims mano 
du sūnūs, ir kaktoje bus saulės, eg pakaušy mėnesiai su žvaigždėmis.

Taip kalbančią, kakdams pro šalį keliu, viensai sūnus rikio viską 
girdėjo bei, atėj s į mergeles, paėmė mergel  sau už pačią. Našlaitei 
esant sunkumoje atkieravojusi rūmuosna laumė nusikvietė į save. 
Laumė laike gimdymo visus atitolinusi nuo sav s, gimusius vaikelius 
su saule bei su mėnesiais iškaston duobėn ties ineiga97 atšlaiman98 
užkasė. Neilgai trukus toje vietoje, kur kūdikiai užkasti, išaugo dvi 
liepos su stebuklingais lapais, nes ant jų buvo saulės, mėnesiai bei 
žvaigždės. Laumė, nugaišenusi tikrus vaikus, sugavo kat  bei vieš-
pačiui rikiui, vyrui našlaitės, atgabenusi teip sakė

– Vo, dabok, tavo pati mok girteinas, e kai atėjo laikas gimdy-
teina, tai kates gimdo

Viešpats, nesuprasdams laumės darbų, įnirt s bei atgabenus 
savo bendrait  iš namų laumės, liepė nugaišinteina, e jau visa tai 
atlikus susijungė gyventeina su dukteria laumės. Laumė, liepas su 
stebuklingais lapais nukirtusi, padirbo du laktu bei atkakusi kieman 
savo žentą paguldė šituose laktuose. Bet klausykim, kas atsiėjo  kaip 
vien viešpats su laumyte atsigulė laktuose, padirbtuose iš liepų, au-
gusių ant dulkių savo nugaišintųjų vaikelių, tai lakto lentos pradėjo 
šaukteina. Kur tėvas gulėjo, teip sakė lentos

– Tėvas gul, lengva mumis
E kame riogsojo laumytė, tai šis girdėjos balsas
– Motina gul, sunku mumis
Rikis, žentas laumės, tai nesuprato, bet jo uošvei kartu buvo 

klausyteina šių šauksmų. Ir kaip vien parsigabeno namon žentas, tai 
laumė greičiausiai nusitvėrusi laktus sudegino. Dulkių sudegintųjų 
laktų nurijo biškį viena avelė, prideranti į bandą laumės. Iš šitų 
dulkių avelė pagimdė du avinėliu, kurie vienintimpos sakydavo 
šiuos žodžius

– Tėvas daboja – lengva,
Motina daboja – sunku

Laumė iš piktumo papjovė avinėlius. Nulašėjusio asino šitų avinėlių 
atsigėrė laumės lakštingala bei neilgai trukus, sudėjusi du kiaušeliu, 
išperėjo du keistus bernelius su saulėmis kaktoje bei mėnesiais su 
žvaigždėmis pakaušyje. Jau turint apie aštuonis metus šiems ber-
neliams, jų tėvas pradėjo visoje pasaulėje skelbteina šituos daiktus

– Kas man per dvi valandas išskaitys du pūru riešutų, tai šis 
apturės nuo man s visą mano viešpatavimą.

Laumė, tai išgirdusi, apdėjusi su kepurėlėms šituos du vaikeliu 
nuleido į ragintoją (re ). Tuolaik atėjusys vaikai teip skaitydami 
riešutis sakė

– Buvo trys sesiulės, du riešučiu,
Sakė viena, du riešučiu,
Kad nuveičiau, du riešučiu,
Už sūnaus rikio, du riešučiu,
Iš vieno miežio, du riešučiu,

97 Ineiga – įeiga, vieta, pro kur įeinama.
98 Atšlaimas – kiemas; klojimas.
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Išvaryčiau, du riešučiu,
Du alu, du riešučiu –

Ir teip toliaus. Žodžiu, jie teip skaitydami apsakė visą istoriją 
savo motinos bei jų pačių – eiles, per kurias reikėjo pereiteina. 
Tuolaik Ragintojas liepė nuimteina jiems kepurėles, ką atlikus pats 
savo akimis įsidabojo visus ženklus savo vaikų.

Galas.

Stebuklinė pasaka. AT 707, LPTK 2.2.1.1  1.1.1.14. LVIA f. 1135, ap. 10, 
nr. 187, p. 74–75.
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Krauju pravirkstantis akmuo
Kazimieras Lukoševičius

Puzíniškis savo teritorijoje turi ne vieną, bet kelias neišaiškintas paslaptis, 
o šio akmens paslaptis – nepaprasta, jokiu mokslu nepaiškinama.

Lenkams užgrobus Vilniaus kraštą, Želigovskio legionieriai nuolat pažeidi-
nėjo demarkacin  liniją, terorizavo pasienio kaimelius. Puziniškis taip pat nebuvo 
išimtis. Kai kuriose pasienio apylinkėse budėjo savanoriai, jiems dažnai nelygioje 
kovoje tekdavo kautis su įsibrovėliais. Vieną birželio naktį Puziniškio laukų teri-
torijoje – Siùtuškyje, matyt, buvo įvykusios grumtynės. Piliakalnio papėdėje, šalia 
keliuko, ant samanoto akmens buvo rastas parkrit s nežinomas perverta krūtine 
savanoris, iš širdies buvo pritekėjusi kraujo akmenyje esanti duobutė. Vėliau prie 
šio akmens ant jaunos pušaitės kamieno buvo prikalta lentelė su užrašu  „ ia, ant 
šio akmens, nelygioje kovoje, gindamas Tėvyn , krito nežinomas savanoris.“

Nuo tos dienos buvo praėj  daugiau kaip penkiolika metų, kai vieną anks-
tyvą birželio rytą puziniškietis senelis Anupras, grįždamas iš Siutuškio pievų nuo 
gyvulių, ant šio akmens atsisėdo iš apavo išsikratyti smėlio. Keldamasis delnu 
prilietė akmenį. Nekreipdamas dėmesio, sudrėkusį delną nusišluostė į kelnes ir 
į švarką. Jam parėjus namo, žmona nustebo, kad ne tik švarkas, bet ir kelnės 
buvo sukruvintos. Kone po dviejų metų pasienietis Antanas Deveikis, grįždamas 
iš pasienio sargybos, taip pat birželio rytą ant šio akmens yra pastebėj s kraujo 
dėmių. Nuo to laiko tiek puziniškiečiai, tiek gretimo Salÿ kaimelio gyventojai šven-
tai įsitikin , kad vieną birželio naktį šitas akmuo iš tikrųjų pravirksta to žuvusio 
savanorio krauju, nes ir kitiems šio krašto žmonėms yra tek  matyti akmenyje 
esančią duobut , pasruvusią krauju, nuo kurio dar ir dabar tos duobutės dugnas 
yra pajuodav s. Gal ir dabar tas akmuo birželio naktį pravirksta krauju  Sunku 
pasakyti, nes šiame krašte nebėra žmonių, kurie tokiais dalykais domėtųsi.

Prieš 70 metų aplinkiniai gyventojai, sužinoj  apie šiame akmenyje vykstantį 
paslaptingą reiškinį, pradėjo į jį žiūrėti kaip į nepaprastą daiktą, nors jis atrodo 
labai paprastas ir nežymus. Kasmet birželio mėnesį ant jo padėdavo iš Siutuškio 
pievų priskintų gėlių puokščių, nurinkdavo nukritusius pušų spyglius, o kai kurios 
moterys, akmenį laikydamos stebuklingu, buvo pradėjusios ant jo augančiomis 
samanomis gydyti skaudamas vietas  samanų kuokštele patrindavusios tas vietas, 
ir skausmas kaipmat dingdav s.

Ir šiais laikais ant šio akmens dažnai būna padėta lauko gėlių to savanorio 
didvyrio atminimui.

Ežeriukas – paslaptingas klajoklis,  
arba Velniukinis ežeriokas

Beveik prieš pusantro šimto metų vieną tvankų liepos pavakarį trys 
Puziniškio vyrai Jonas, Vincas ir Anupras išjojo į Siutuškio pievas 
naktigonėn. Paleid  arklius į ganyklą, patys sulindo į džiovinamo 
šieno žaginius ir ruošėsi nusnūsti, bet staiga išgirdo nerimstančius 
arklius – jie tai žvengė, tai prunkštė, tai kojomis trypė ir kasė pievos 
velėną. Vyrai sukluso ir nustebo dėl tokio arklių elgesio. Išlindo iš 
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žaginių ir kalbėjo  „Ko tie arkliai pradėjo dūkti, ar tik besiartinan-
čių vilkų nebus pastebėj ...“ Prie savo šeimininkų arkliai taip pat 
nerimavo, o nuo Ledåkalnio pusės šniokšdamas slinko didžiulis, 
juodas kaip žemė debesis. Vyrai nusprendė, kad atslenka ledai. To 
galima buvo ir tikėtis po užsit susių dvi savaites karščių. Taip jiems 
bekalbant ir nerimaujant, virš jų galvų jau kybojo tas užslenkantis 
debesis, iš kurio sklido keisti garsai, panašūs tai į verksmą, tai į 
vaitojimą, tai į kvatojimą. „Šitas debesis mums kažką pranašauja“, – 
sakė vyrai. O debesis kaip slinko, taip ir nuslinko kaimo pusėn. 
Aprimo ir arkliai, jų šeimininkai vėl sulindo į šieno žaginius, bet 
užmigti nebegalėjo, nes tie iš debesies sklindantys keisti garsai 
neleido nusiraminti. Po gero pusvalandžio kaimo pusėje pasigirdo 
šniokštimas, jis ruko neilgai.

Patekėjus saulei, vyrai sėdo ant arklių ir jojo namo. Jodami vis 
kalbėjosi apie keistą debesį. Artindamiesi prie kaimo palaukės, arkliai 
vėl pradėjo prunkšti, o vyrai net savo akimis nepatikėjo, matydami 
netoli miško pakraščio duburyje tyvuliuojantį ežeriuką. Nulipo nuo 
arklių ir stovėjo, nedrįsdami prieiti ir pasižiūrėti. Virš šito nusilei-
dusio ežeriuko skraidė kranksėdami krankliai, tai nusileisdami prie 
pat vandens, tai vėl pakildami sukosi ratu. Vyrai kalbėjo  „Šitas 
ežeriokas, matyt, bus nepaprastas. Paprasti ežeriokai patyliukais 
atslenka ir nusileidžia. Šitą turbūt kas nors užkeikė ir prakeikė, nes 
iš debesies sklindantys keisti garsai kažką reiškia.“

Ilgai laukti nereikėjo. Po kiek laiko prasidėjo su tuo ežerioku 
įvairūs nutikimai, atsitikimai, krečiamos išdaigos. Vietos žmonių įsi-
tikinimu, jame gyvenančios kažkokios neaiškios piktosios dvasios, o 
kad taip yra, pirmiausia Anuprui teko patirti. Jis, būdamas patyr s 
ir nuolatinis žvejys, nusivež s prie šito ežerioko valtį, įleido tinklaitį, 
tikėdamasis sugauti nemažai atkeliavusių žuvų. leido ir paliko per 
naktį, o rytą norėjo išsitraukti. Bet veltui. Iš pradžių niekaip negalėjo 
jo rasti. Brolį pasiuntė namo atnešti kablį su virve. Pagaliau kai 
kabliu užkabino, Anupras apsidžiaugė, nes pamanė, kad į tinklaitį 
bus prilind  daug žuvų ir tas nuskend s į dugną. Pradėjo traukti 
ir pastebėjo tinklaitį susuktą į kamuolį. Nustebo. Kai vos vos visą 
gniužulą įsikėlė į laivą, nebuvo nė vienos žuvies. Parsineš s su broliu 
namo šitą tinklaičio gniužulą, pradėjo narplioti. Vargo dvi dienas 
norėdamas surasti tinklaičio galus, bet veltui. Anupras, matydamas, 
kad ir neišnarplios, pasidėj s ant trinkos sukapojo gabalais ir sumetė 
į besikūrenančią krosnį. Iš gabalų pradėjo kažkas cypti, grūmoti, 
šniokšti, kol pagaliau prireikė ugnį šv stu vandeniu krapyti. Tada visi 
garsai nutilo, o sukapoto tinklaičio gabalai sudegė ir virto pelenais.

Vieną sekmadienį vyrai, grįždami iš medžioklės, krūmuose palei 
ežerioką pastebėjo didžiulį gauruotą jautį. Iš kur jis čia atsirado, 
vyrai negalėjo suprasti, nes aplinkiniuose kaimuose niekas jaučių 
nelaikė. Iš pradžių pamanė, kad gal iš kur nors pabėg s jis čia 
atsirado, ir Jonas jau norėjo jį nušauti, bet jautis tuo momentu taip 
subliovė klaikiu balsu, kad vyrai pabūgo. Iš akių šitam baubui la-
šėjo kraujo lašai, žiaunos buvo pilnos putų, ragais jis pradėjo rauti 
jaunas pušeles, svaidė jas virš aukštų pušų, jų šakose įsikabinusios 
dar keletą metų styrojo, o kojomis taip drabstė žem , kad ją su 
velėna ir pasitaikiusiais akmenimis nusviesdavo už keliasdešimties 
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metrų. Vyrai suprato, kad čia ne jautis, ir skubiai atsitolino. Gal po 
kokių trijų valandų, smalsumo apimti, nuėjo pasižiūrėti, ar yra tas 
pabaisa, bet jo jau nebebuvo. Liko tik išrausta didžiulė duobė ir 
aukštų medžių viršūnėse kabojo prisvaidytų pušaičių.

Prieš vienas Velykas, atšilus ežerų pakraščiams, Rukšėnas, saulei 
patekėjus, nuėjo prie šito ežerioko. Eina pakraščiu su kartimi ir 
žiūri – visai palei krantą vartosi didžiulė lydeka. Žmogus jau buvo 
užsimoj s kartimi tvoti lydekai, bet toji pašoko į viršų ir suriko 
žmogaus balsu  „Greitai iš čia nešdinkis, nes tuoj ir savo kaulų ne-
surinksi ..“ Žvejys persigando, kad ir kartį ten pat paliko, ir uždus s 
atbėgo iki palaukės. Parėj s namo dar kelias valandas neatgavo amo, 
kol galėjo apie tai papasakoti.

Arba štai vėl nuotykis. Vienos javapjūtės dieną pjovėjai pastebėjo 
per javų lauką atvažiuojančią karietą, pilną prisėdusią skrybėliuotų 
ponų. Vincas Kliukas ir sako

– Ar kokie pamišėliai tie važiuotojai  Grūdasi per nepjautą dirvą 
ir mina javus.

Bet tie ponai važiavo ir nuvažiavo šito ežerioko pusėn, javų 
dirvoje nepalikdami jokių pėdsakų. Tada pjovėjai suprato, kokie tie 
ponai buvo ir kur jie nuvažiavo.

Vieną vėlų vasaros vakarą Kliukui Vincui grįžtant iš Ginùčių, 
netoli šito ežerioko iš krūmų iššoko pusamžis vyras ir paprašė 
Kliuko, kad duotų tabako užsirūkyti. Kelioms minutėms sustojo, ir 
šitas, gav s tabako, ne papirosą suko, bet pradėjo tabaką šniaukšti 
pridėj s prie burnos. Kliukui pastebėjus, kad jo palydovo nosyje nėra 
skylučių ir kojų letenos panašios į arklio kanopas, žmogų paėmė 
šiurpas. Abiem beeinant kaimo link, šis nepažįstamasis vis atsilieka 
ir vėl prisiveja, o besiartinant prie kryžiaus, stovinčio prie pat kai-
mo, Kliukui taip smogė, kad šis parvirto ant žemės ir išgulėjo iki 
paryčių negalėdamas atsikelti, o tasai dingo ir pradingo.

Dresuoto meškino imtynės su velniu
Dar senais laikais, kai meškininkai vaikščiojo su prijaukintomis ir 
dresuotomis meškomis, jie buvo atklyd  ir į Puziniškį. Bet jiems einant 
į kaimą, ties Velniukiniu ežerioku juos pasitiko iš krūmų išlind s 
velnias ir pasiūlė su vedama kate (taip jis meškiną vadino) išmėginti 
jėgas. Na, ir prasidėjo ne bet kokios abiejų imtynės. Davėsi, davėsi 
gal daugiau kaip valandą, abu šlapi nuo prakaito, bet nė vienas 
kito neįveikė. Pagaliau velnias pasiūlė jėgas išmėginti kitą dieną.

Meškininkai kaime buvo apsistoj  pas senelio Anupro prosenelius.
Kai dar ankstyvą rytą visi miegojo ir meškinas ant grindų ilsėjosi, 

šeimininkė atsikėlusi ruošėsi kepti blynus, bet prieš tai dar apžiūrėjo 
tą naktį katės atsivestus kačiukus.

Truputį pravirą virtuvės langą atbėg s velnias staiga jį visai 
atidarė ir sušuko

– Na, ar dar yra ta katė
Šeimininkė nežinodama, kad velnias meškiną vadina kate, atsakė 

velniui
– ra katė, dar ir su kačiukais.
– Tai jeigu taip, tai man čia vietos nebėra.
Ir velnias išrūko, daugiau jo čia niekas nebematė, nebesivaideno 

jokiais pavidalais.
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Velnių maudymasis
Vieną liepos dienos vakarą senelis Anupras, grįždamas iš Ginùčių, 
jau iš tolo išgirdo triukšmą Velniukinio ežerioko pusėje. Kai priėjo 
arčiau, nebuvo matyti nei jokių figūrų, nebuvo girdėti nei jokių 
žodžių, vien tik vandens paviršiuje garsus pliuškenimas, šūkavimai, 
klyksmai, klaikūs kvatojimai, kažkokie vaitojimai, spiegimai.

Senelis, parėj s namo, apie tai kitiems pasakė. Jaunesnieji tuoj 
išskubėjo pasiklausyti ir pasižiūrėti, kas tame ežerioke vyksta. Jie 
ten išbuvo apie valandą ir, prisiklaus  įvairiausių garsų, sugrįž  
papasakojo kitiems. Visi buvo vienos nuomonės, kad ten  maudėsi 
piktosios dvasios.

Tad ne veltui šitas ežeriokas ir pavadintas Velniukiniu, nes iš 
tikrųjų jame ir laikosi piktosios dvasios, kurios kartais pasiverčia 
ir žmonėmis.

Juk kas seneliui Anuprui taip susuko tinklaitį, kai jis buvo įmerktas 
po šito ežerioko nusileidimo, kad negalėjo jo išnarplioti ir reikėjo 
sukapojus sudeginti, arba kas ne laiku susprogdino įtaisą Mykolo 
Lukoševičiaus rankoj, kai jis rengėsi tuo įtaisu pasigauti žuvies ir 
žuvo, nors Mykolas buvo tų įtaisų prityr s specialistas ir negalėjo 
apsirikti. Todėl tame ežerioke niekas ir nedrįsta gaudyti žuvies, nes 
nežinia, kokia nelaimė gali įvykti. Matyt, tos dvasios nenori, kad 
jų ramybė būtų drumsčiama. „Šis ežeriokas ir yra paslaptingas kla-
joklis, nežinia iš kur debesiu atklyd s ir čia nusileid s“, – kalbėjo 
vietiniai gyventojai.

Bitukas
Iš kur šis žmogelis į Puzíniškį atklydo, taip ir liko paslaptis. Žinoma 
tik, kad jis buvo vienišas ir benamis. Puziniškiečiai jį priglaudė ir 
laikė savu. Aušo pavasaris. Kaimo žmonės gyvulius ganė miške. 
Čia Bitukas kaip tik ir buvo labai reikalingas. Kiekvienas kiemas 
jį maitindavo po savait  ir kiekvieną dieną jam būdavo skiriama 
po du ar tris padėjėjus į mišką prie gyvulių. Padėjėjais dažniausiai 
būdavo paaugliai, kartais ir suaugusieji, kaip kuris kiemas išgalėda-
vo skirti. Bitukas, kaip vyriausiasis piemuo-skerdžius (ustovas), taip 
jį vadindavo, nešiodavosi storą, apdilusiu viršeliu maldaknyg , su 
kuria niekad nesiskirdavo ir nuolatos iš jos melsdavosi.

Ėjo šiltos ir laimingos vasaros dienos. Vieną sekmadienį, ganant 
miške gyvulius prie Asėko ežero, palei Ginučių pievas, staiga pakilo 
toks vėjas, kad net lieknesnės pušys linko. Tuo metu Bituko padėjėjai 
nuo jo buvo toliau, prie gyvulių, tik staiga piemenys pradėjo šaukti

– Žiūrėkit, žiūrėkit, mūsų Bitukas viršum pušelių skrenda
Piemenys sužiuro, o Bitukas, vėjo nešamas, skrido ir nuskrido 

Velniukinio ežerioko pusėn.
Vienas iš padėjėjų tuojau parbėgo kaiman ir davė žinią apie 

Bituko išskridimą. Žmonės sujudo ir negalėjo suprasti, kas atsitiko. 
Būrys gyventojų puolė ieškoti. Apvaikščiojo didžiulį miško plotą 
palei tą ežerioką, Velniukiniu vadinamą, šaukdami

– Bituk, Bituk, kur tu, atsiliepk
O Bitukas, Velniukinio ežerioko velnių atneštas, krūmuose patup-

dytas, nors ir girdėjo žmonių šauksmą ir juos matė, bet pats buvo 
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nematomas ir atsiliepti negalėjo. Puziniškiečiai jo ieškojo ir ieškojo. 
Ir tik po trijų dienų tapo matomas ir galėjo atsiliepti. Žmonės jį 
surado netoli Velniukinio, vos bepaeinantį, ir parsivedė. Štai ką jis 
papasakojo

– Kai užėjo vėtra, mane kažkaip susuko, pakėlė virš pušų ir 
aš išgirdau balsą  „Dabar tave paskraidinsim, tu mūsų valioj...“ Ir 
mane iš vienos vietos nešiojo į kitas velnių lankomas vietas. Buvo 
nuneš  į Dukaraistį prie Asalnų ežero, į Mergakumpį, kur merga 
buvo nusiskandinusi, kol pagaliau vėl atnešė prie Velniukinio, kur 
jūs mane radote. Visą laiką buvau nematomas ir tik paskutin  dieną 
jūs mane pamatėte. Girdėjau nuolat kartojant  „Mesk tu šitas jak-
nas (jomis vadino mano maldaknyg ), tai ir tu būsi toks lengvas 
kaip mes, o dabar mes tav s panešti negalime...“ Bet maldaknygės 
nemečiau, tai turbūt mane ir paleido. Tai va kas su manim buvo 
atsitik . Kartais velniai numesdavo man neva „duonos“ gabalą ir 
liepdavo valgyti, bet aš vos tik persižegnodavau, tai vietoj tos velnių 
„duonos“ pamatydavau prieš save arba akmens gabalą, arba kokio 
nors supuvusio kelmo atplaišą. Taip šias dienas nevalg s ir išbuvau.

Ir mir s pasirodydavo
Gimžausko tėvas ir mir s ateidavo prie savo trobų. Po laidotuvių 
devintą ar dešimtą dieną vakare kaimynai jau pastebėjo mirusįjį, 
šmėkščiojantį prie savo ūkinių pastatų. Bet vėliau ir jo namiškiai jį 
ne kartą buvo pastebėj . Niekas nedrįso prie jo artintis, stebėjo tik 
iš tolo. Kai velionis pradėjo vis dažniau ir dažniau ateidinėti, sūnus 
kreipėsi į kunigą patarimo. Iš pradžių buvo užpirktos ir atlaikytos 
mišios, bet tai nepadėjo. Numirėlis pasirodydavo, ir tik vakarais. 
Sūnus, kažkieno patartas, atkasė kapą ir nukirto galvą, palikdamas 
ją vietoje, bet ir tai nepadėjo. Vėl kreipėsi į kunigą, o tasai atsakė  
„Jeigu jau galvą atkirtote ir jis vis pasirodo, tai dar kartą atkaskite 
kapą ir galvą padėkite kojų gale. Jis jos nepasieks užsidėti ir baigsis 
klajonės.“

Sūnus taip ir padarė. Kai tai buvo padaryta, numirėlis nebepasirodė.

Aldukas – paslaptinga būtybė
Jo tikroji pavardė buvo Aldukevičius, tačiau vietiniai, o vėliau ir kiti 
žmonės jį vadino Alduku. Tai buvo daugeliui nesuprantama būtybė, 
pagarsėjusi savo paslaptinga galia. Apie jį žmonės prikūrė visokiau-
sių istorijų. Vieni jį laikė susidėjusiu su velniu, kiti paprasčiausiai 
kerėtoju burtininku. Jo veriantis žvilgsnis iš rudų akių pašnekovą 
persmelkdavo, net užhipnotizuodavo. Tačiau kas į jį kreipdavosi 
kokio nors patarimo ar pagalbos, ką jis galėdavo – visiems patardavo, 
padėdavo. Šiaip jis buvo labai šykštus, net namiškiams gailėdavo 
geresnio maisto ar drabužio, todėl su vyresniuoju sūnumi nuolatos 
pykdavosi. Sūnus jautė, kad tėvas turi sukaup s auksinių pinigų ir 
jų ne kartą ieškojo, bet nerado.

Vieną sekmadienį visiems namiškiams liepė išeiti į bažnyčią, o 
jis sakėsi pasiliksiąs gyvulių prižiūrėti. Sūnus nujautė, kad tėvas 
rengiasi kažką daryti. Kai žmona su jaunesniais vaikais išėjo į baž-
nyčią, vyresnysis sūnus priemenėje užlipo ant aukšto ir laukė, ką 
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tėvas veiks. O Aldukas, atsineš s kastuvą, pakrosnyje iškasė duob  
ir, dėžut  dėdamas į jai paruoštą vietą, pradėjo kalbėti užkeikimo 
žodžius  „Šiuos mano pinigus paims tik tas, kas padės dvylika galvų.“ 
Sūnus tai girdėdamas, pakeit s balsą, atsiliepė  „Žvirblių galvų “ – 
„Ne, žmonių“, – atsakė tėvas. Sūnus vėl tą patį pakartojo. „Na, 
gerai, tegul bus ir žvirblių“, – sutiko tėvas ir lobį užkasė. Sūnus liko 
patenkintas, kad pagaliau tėvo užkeikti pinigai atsidurs jo rankose.

Aldukas turėjo gražią aštuoniolikmet  dukrą Nastut , pas ku-
rią ateidavo ne tik vietinis jaunimas, bet ir iš Salÿ, Ginučių, kitų 
gyvenviečių. Susirink s jaunimas pažaisdavo, paišdykaudavo, tėvai 
nedraudė, tik kai imdavo smarkiai triukšmauti, tėvas sudrausdavo  
„Na, jūs, berniokai, gal liausitės triukšmav , ar bizūną reikės paimt...“ 
Nastutė turėjo gražų, krikšto motinos padovanotą žiedelį. Kartą atėj  
berniokai panoro tą žiedelį paimti į rankas, bet Nastutė nenorėjo 
jiems duoti. Slėpdama įsikišo į burną ir, tų vaikinų begainiojama, 
užspringo. Išsigando tie išdykėliai  visaip ją kratė, į nugarą dunksnojo, 
bet žiedelio neatkratė. Šaukė tėvus, bet ir tie nepadėjo. Mergaitė 
duso ir pagaliau sukniubo. Išdykėliai išbėgiojo, o tėvai pasiliko su 
mirusia dukra. Tėvas išėjo pas kaimyną užsakyti karsto, o motina 
raudodama dukrą ruošė laidotuvėms.

Rytojaus dieną Nastutė gulėjo, anot liaudies, jau ant lentos. 
Netrukus buvo paguldyta į sakais kvepiantį karstą, o kitą dieną 
namiškių raudų ir giedotojų išlydėta į kapines.

Tėvas karsto viršaus neprikalė, tik iš galų pririšo virvutėmis 
prie korpuso, nes žinojo, kad, vežant karstą miško duobėtu ir pušų 
šaknimis apraizgytu keliuku, prie duobės reikės jį atidengti ir sutvar-
kyti išvartytą velionės kūną. Jaunas arklys sparčiai traukė vežimą, 
kratydamas karstą tai į vieną, tai į kitą pus . Atvykus į kapines, 
tėvas rengėsi atidaryti karstą. Nuėm s viršų, jis nesavu balsu sušu-
ko  „Mūsų Nastutė gyva “ Visi puolė prie karsto. Išbalusi mergaitė 
gulėjo pramerkdama ir vėl užmerkdama akis, rankoje sugniaužusi 
laikė iš gerklų atkratytą žiedelį, o motina iš džiaugsmo raudodama 
puolė prie gulinčios karste Nastutės, ją glostė ir bučiavo. Karstą 
su Nastute vėl atgal įdėjo į vežimą ir laimingai grįžo namo. Šis 
nepaprastas įvykis plačiai pasklido po visą parapiją.

Po trejų metų Aldukas dukrai iškėlė vestuves. Buvo šiltas ge-
gužės vakaras, kai į miško pus  ir Asalnų ežeru sklido vestuvinės 
muzikos garsai. Vos saulei nusileidus, šokėjų būryje nepastebimai 
iš kažkur atsirado du nepažįstami šventiškai apsireng  jaunuoliai ir, 
įsak  muzikantams be pertraukos groti, ėmėsi iš eilės šokdinti mo-
teris ir merginas, nelietė tik jaunosios. Kiekvieną jų šokdino tol, kol 
ta jau nebepajėgdavo ilgiau šokti, tuomet kviesdavo kitą. Ir taip be 
pertraukos visą naktį kieme vyko šokiai. Kai tik gaidžiai užgiedojo, 
tai vienu akimirksniu ir dingo šitie šokėjai. Visi suprato, kokie tie 
šokėjai buvo. Tai tikriausiai iš Velniukinio ežerioko atsibast  velniai, 
pasivert  jaunuoliais.

Aldukas – gyvačių kerėtojas
Ne veltui jį gyventojai laikė kažkokiu kerėtoju burtininku. Vieną 
gegužės naktį tvarte gyvatė įgėlė jo karvei. Gyvulys išpampo. Kad 
ir ką Aldukas darė, karvės neišgelbėjo – gyvulys nugaišo. Šeima 



1061

T A U T O S A K A

liko be maitintojos. Šeimininkas ant gyvačių supyko ir pasakė  „Aš 
joms parodysiu, ką galiu, šitoj apylinkėj nė vienos gyvos neliks.“ Ir 
štai kaimynai pastebėjo jį bekasant duob . Kaimynas Jurgis paklausė  
„Ką tu čia, Alduk, galvoji užkasti “ „Nieko neslėpsiu, tik deginsiu 
gyvates. Aš jas į šitą duob  sukviesiu, užpilsiu žibalu ir uždegsiu. 
Nereikės joms daugiau karvių gelti.“ Niekas nepatikėjo tokiu Alduko 
gebėjimu ir galia, kad jam pavyks į šitą duob  suvaryti apylinkėje 
esančias gyvates. Iškas s duob , Aldukas apėjo aplink kaimą kažką 
pusbalsiu kalbėdamas, o paskui nuėjo į čia pat esantį mišką, o kai 
grįžo, kaimynas Vincas jo paklausė  „Na, ar pavyks tau tas gyvates 
nugalėti “ „Pamatysit rytoj“, – nedvejodamas atsakė Aldukas. Ir iš 
tikrųjų rytojaus dieną senelis Anupras, grįždamas iš miško, kelyje 
pastebėjo vinguriuojantį šnypšiančių, gailiais balsais cypiančių gyvačių 
pulkelį, kurio priešakyje vinguriavo nepaprasta gyvatė  jos pakakl  
puošė kažkoks spalvotas ženklas. Matyt, buvo to pulkelio vyres-
nioji. Žmogaus jos nesišalino ir, nekreipdamos dėmesio, vinguriavo 
kaimo pusėn. Senelis Anupras, parėj s namo, apie tai papasakojo 
kaimynams, tie taip pat buvo pastebėj  nuo ežero pusės ir iš pa-
kalnės besirenkančias į iškastą Alduko duob . Seneliui Anuprui tų 
gyvačių pagailo ir jis, nuėj s pas Alduką, bandė jį atkalbėti nuo 
sumanymo. Iš pradžių Aldukas spyrėsi ir nenorėjo senelio Anupro 
prašymo klausyti, bet kai senelis pasakė, kad už tokį darbą gali 
Dievas skaudžiai nubausti, Aldukas nutilo ir po keliolikos minučių 
atsakė  „Gerai, paklausysiu tav s ir jų nežudysiu, bet man dabar 
reikia eiti prie duobės ir pasakyti susirinkusioms grįžti atgal, nė 
vienai nepasiliekant kaime.“

Su Alduku išėjo ir senelis. Duobėje jau buvo nemažas pulkelis 
prisirink s. Aldukas vėl ėmė kalbėti kažkokius žodžius, kaire ranka 
mosikuodamas į visas keturias šalis. Jam nuo duobės atsitolinus, 
gyvatės kilo ir skirstėsi į šalis  vienos vinguriavo ežero pusėn, kitos 
į mišką.

Taip senelis Anupras išgelbėjo nuo žūties didžiulį įvairiaspalvių 
gyvačių būrį.

Nei lobio, nei vaiko
Vieną liepos sekmadienio naktį Aldukui prisisapnavo, kad jis tą dieną 
per mišias nueitų prie Duobelių1 augančios pušies, ten bus akmuo, 
o po juo, kiek pakas s, rasiąs geležin  dėž  su auksu. Pasiimsiąs 
ir tapsiąs turtuoliu. Aldukas, staiga nubud s ir pašok s iš lovos, 
nebežinojo ką daryti. Dešimtis kartų lakst s į kiemą, o iš jo vėl į 
trobą, bet apie tai neprasitar s žmonai. Vos praaušus, jis nubėg s prie 
Duobelių pasižiūrėti pušies ir akmens. Surad s tą vietą, jis parbėg s 
namo ir nenurimdamas lauk s mišių laiko. Besibaigiant dvyliktai 
valandai, pasiėm s aštuonmetį sūnų Jurgiuką ir nuskubėj s prie tos 
pušies. Atsikvėp s ir už sav s pasistat s sūnų Jurgiuką, puol s kasti. 
Kas s, kas s ir staiga kastuvas dunktelėj s į geležinį daiktą. Nusmelkė 
jį mintis, kad tai ir bus ta geležinė dėžė su auksu, kaip jam buvo 
pasakyta sapne. Taip besidarbuodamas, jis ir užmirš s pasižiūrėti 
vaiko, kur jis yra. Atsigr ž s pasižiūrėjo, o 
Jurgiuko jau nebesimatė. Aldukas iškastoje 
duobėje pastat s kastuvą ir puol s ieškoti 

1 Duobelės – vietos gyventojų parengtos duobės 
bulvėms ir daržovėms laikyti per žiemą.
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vaiko, lakst s po miško jaunuolyną šaukdamas vaiką vardu, bet 
visur buvusi mirtina tyla. Belakstydamas pavarg s ir atskubėj s 
suklupo prie duobės pailsėti. Norėj s dar kartą bakstelėti kastuvu 
į tą atkastą geležinį daiktą, bet tuo momentu iš duobės pasigird s 
skausmingas Jurgiuko pagalbos šauksmas. Dabar Aldukas suprat s, 
kad tai velnių darbas. Tėvas taip susijaudin s, kad kastuvu trenk s 
į tą atkastą geležinį daiktą, skausmingu balsu sušukdamas  „Nėra 
vaiko, tegul skradžiai žem  prasmenga ir tas auksas “ Sulig tais 
jo žodžiais ta geležinė dėžė gur gur gur ir nugurgėjusi gilyn per 
žemes. Tėvas namo sugriž s be vaiko, ir be lobio.

Išaiškinta paslaptis
Alduko kaimynai suskato dejuoti, kad jų karvės pradėjo nedaug 
duoti pieno, ir niekaip negalėjo suprasti, kodėl. Juk ir gera ganykla, 
ir karvės prižiūrėtos, o pieno kaip nėra, taip nėra. Vieną ankstyvą 
rytą Alduko kaimynas Antanas, grįždamas iš Siutuškio pievų nuo 
arklių, išgirdo tylų Alduko balsą ir pastebėjo, kad tarp pririštų 
ganykloje karvių šliaužioja Aldukas, per žol  braukydamas audeklo 
gabalą, ranka pliaukštelėdamas kiekvienai karvei per tešmenį, vis 
kartojo kažkokią kerėjimo maldą ir šiuos žodžius

– Žaloji, Juodmarge, Dvyloji, atiduokit man pieną, atiduokit 
man pieną...

Antanas, pasislėp s už krūmų, toliau stebėjo Alduką. Šis, nuėj s 
prie kitų karvių, vėl tą patį darė – braukydamas audeklo gabalu per 
žol , kartojo karvių vardus. Antanas neiškent s patyliukais prisiar-
tino prie kerėtojo ir drožė jam per nugarą kamanomis surikdamas

– Ak, tu velnio išpera, gana tau iš mūsų karvių atiminėti pieną
Parėj s namo, Antanas kamanas pakabino priemenėje virš kibiro. 

Pavakariais jis žiūri, kad kibiras pilnas pieno. Dabar suprato, kur 
visų kaimynų karvių pienas dingdavo. Nuo to laiko Aldukas liovėsi 
iš kaimynų karvių paslaptingu būdu imti pieną. Žmonės Antanui 
buvo dėkingi.

Aldukas mirė tris kartus
Jau prieš pusmetį Aldukas pradėjo sakyti, kad jis netrukus mirsiąs, 
tačiau niekas nenorėjo patikėti, kad jis kalba tiesą. Atėjo ta lapkričio 
dieną, kai vieną rytą jis jau nebegalėjo net iš lovos išlipti. Žmona 
ir kaimynės iš įvairių vaistažolių virė arbatas ir gydė susirgusį 
kaimyną, bet niekas negelbėjo. Vakare Aldukas pradėjo alpti, o 
vidurnaktį žmona buvo uždegusi net grabnyčios žvak , nes ligonis 
atrodė mir s, tačiau, pabuv s tokios būsenos trejetą valandų, atsigavo 
ir žmonos paprašė vandens. Rytojaus dieną apie vidurdienį Alduką 
vėl ištiko mirties priepuolis. Žmona degė grabnyčią, bet į pavakarį 
gyvasis lavonas vėl atsigavo.

Ant namo stogo rinkosi būriai juodvarnių ir karvelių. Jie tarpu-
savyje įnirtingai grūmėsi be pertraukos  dieną ir naktį. Jų plunks-
nomis buvo nuklotas visas stogo viršus. Kaimynė Veronika buvo 
nuėjusi pas kunigą pasiteirauti, ką galėtų reikšti paukščių tokios 
grumtynės. Kunigas liepė stebėti, kurie iš jų liks nugalėtojais, ir 
pridūrė, kad taip paaiškės, kur mirusiojo siela pateko  ar Dievo, ar 
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velnio žinion. Jei laimės karveliai, aišku, kad siela bus laiminga, o 
jeigu juodvarniai – sielai teks amžinai kentėti. Kaimynė, sugrįžusi 
iš kunigo, viską paaiškino mirštančiojo namiškiams.

Trečią dieną ligonis iš tikrųjų atrodė kaip gyvas lavonas. Susi-
rinkusios kaimynės mirštančiojo žmonai patarė, kad iš tikrųjų jau 
reikėtų degti grabnyčią, nes ligonio pulso užčiuopti nebegalima. Vos 
tik žvakė buvo uždegta, iš pakrosnės, kur žiemą buvo laikomos 
vištos, viena išsiveržė, tiesiai davėsi į uždegtą žvak  ir ją užgesino, 
o tuo momentu mirštantysis ir užgeso.

ėj s kaimynas pranešė, kad paukščių grumtynės ką tik pasibaigė. 
Karvelius juodvarniai visiškai papylė. Keli jų ant stogo liko užkapoti, 
o kiti tik su mažomis plunksnų kuokštėmis išskrido. Susirinkusios 
kaimynės ir kalbėjo  „Matyt, teisingai žmonės sakė, kad jis yra su-
sidėj s su velniais, tai ir jo sielą jie pasigriebė.“

Taip šis žmogelis ir baigė gyvenimo kelią.

Aldukas ir po mirties nenurimo
Su žmona jis nesugyveno, nes jų pažiūros į daugelį dalykų labai 
skyrėsi  ji buvo religinga, o jisai užsiiminėjo visokiais burtais, kerais 
ir panašiai. Kai abu susipykdavo, jis žmonai sakydav s  „Aš ir po 
mirties tau ramybės neduosiu...“

Po jo laidotuvių gal buvo praėj  apie du mėnesius, kai pirmą 
kartą naktį troboje pradėjo kažkas judėti, braškėti, sūnaus Jurgiuko 
skambučiu skambinti. Po poros dienų, dar nesutemus, bedirbanti 
troboje Aldukienė buvo apipilta vandeniu. Ne vieną kartą naktį buvo 
nutraukiama antklodė arba iš kitos tuščios lovos ant jos užmetamas 
pagalvis. Kurį laiką moteris apie šios dvasios išdaigas kaimynams 
neprasitarė, bet kai pradėjo kartotis, ji nebeiškentė tylėjusi. Kartą 
pas Aldukien  atėj  kaimynai prakalbo apie šitos dvasios daromas 
išdaigas, o vienas iš atėjusių juokais pasak s, kad sugav s tą dvasią, 
ją taip išvanotų, kad daugiau į šitą pus  ji ir pažiūrėti nenorėtų. Jam 
taip bekalbant, ant spintelės buv s miltų maišelis švilpte atšvilpė ir 
išsipylė jam tiesiai ant galvos. Kiti atėjusieji jau nieko nebandė sakyti 
apie dvasią, nes pamatė ir suprato, kad ta dvasia juokų nesupranta.

Vieną birželio naktį Aldukienė staiga patrūko rėkti ir šaukti 
sūnų  „Antanai, kelkis ir gelbėk  Va, tėvas mane keliais maigo ir 
dusina...“ Kai sūnus pribėgo prie motinos, ji atsisėdusi pasakė, kad 
tik ką pajutusi, kaip jis atsitraukė.

Kaimynės Aldukienei patarė kreiptis į kunigą, kad pašventintų 
namą, gal tada dvasia liautųsi ir atsitrauktų. Taip moteris ir padarė. 
Atvyk s kunigas pašventino ne tik pirkią, bet ir visas trobas. Bet ir 
tada dvasia nesiliovė, tik rečiau naktį imdavo lėkštėmis barškinda-
vo, kartais pasigirsdavo valgančiojo čepsėjimas, kažkoks vaitojimas, 
žagsėjimas, švilpimas. Toks dvasios lankymasis – tarytum jos kerštas 
gyviesiems.

Kai buvo atlaikytos mišios, dvasios dingo. 

Rukšėno kalvėje ir naktį dunksėjo kūjai
Netoli Rukšėno namų augo šimtametė liepa, kai kurios jos šakos 
buvo jau benudžiūstančios. Vieną rytą atsikėl s Rukšėnas pro langą 
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pamatė ant apatinės apdžiūvusios storos liepos šakos pasikabinusį 
žmogų. Nei Rukšėnui, nei kitiems kaimo žmonėms jis visai nebuvo 
pažįstamas. Kodėl jis čia atėjo žudytis, – taip ir liko paslaptis. Suėj  
gyventojai pakaruoklį išėmė iš kilpos ir, nuvež  į pamišk , palai-
dojo, o Rukšėnas šitą liepą tuoj nupjovė ir jos vietoje netoli šulinio 
pasistatė kalv . Dvejus metus buvo tyla, o trečiais naktimis pradėjo 
užrakintoje kalvėje kažkas daužytis, trinksėti. Vietiniai gyventojai 
kalbėjo, kad tai turbūt pakaruoklio siela nerandanti vietos, čia ir 
atsilanko. Prisiminė, kad taip yra buv  ir po Alduko mirties, kai jo 
namuose dienomis ir naktimis kurį laiką trankėsi dvasia. Dabar ir 
vėl reikėjo kreiptis į kunigą. Šv stu vandeniu buvo apšlakstyta ne 
tik kalvė, bet ir pakaruoklio kapas pamiškėje. Nuo to laiko liovėsi 
kalvėje dunksėjimai kūju naktimis.

Praėjo gal apie savait  laiko, kai vieną naktį Rukšėnas sapne 
išgirdo balsą  „Dėkoju tau, žmogau, kad suteikei man ramyb . Aš 
dabar laimingas. Jeigu man reikės pagalbos, aš pas tave ateisiu per 
sapną. Ar girdi mane  Ar pasireng s mane išklausyti “ Po šitokio 
sapno Rukšėnas jautėsi labai nejaukiai.

Kai kurios kitos Puziniškio įdomybės
Kas ten piliakalnyje trypia

Palei Liepteliùs (dabar Tiltą), prie keliuko į Siutuškio pievas, 
piliakalnyje tik kai kuriomis dienomis ir tik keliose vietose, pridėjus 
ausį prie žemės, girdėti dundesys, panašus į arklių trypimą kojomis. 
Senieji gyventojai kalbėjo, kad tai užkeiktos Lietuvos kariuomenės 
žirgų dundesys, ir ta kariuomenė tada pakilsianti ir apginsianti 
Lietuvą, kai jai grės mirtinas pavojus.

Tas garsas piliakalnio gelmėje, matyt, priklauso ar nuo tam tikrų 
oro sąlygų, nes jis girdimas ne nuolat, ar nuo ko kito. Kol kas šito 
niekas netyrinėjo ir iki šiol tai nera išaiškinta.

Už piktadarybes nubaudė dangus
Buvo šiltos vasaros dienos, kai į Puziniškį atsibastė atsiskyr s Napo-
leono armijos kareivių būrys. Čia jie pradėjo taip šeimininkauti, kad 
gyventojai buvo priversti bėgti iš namų ir slėptis čia pat esančiame 
didžiamiškyje. Iš gyventojų grobė brangenybes, prievartavo moteris 
ir merginas, maistui skerdė kiaules, žudė kūdikius, užkišdami jų 
galvas už suolo pasmaugdavo. Čia jie siautė apie dvi savaites. Prieš 
pasitraukdami netoli Velniukinio ežerioko ant dirvono užkūr  lau-
žus, kepė mėsą ruošdamiesi pietauti, bet užslink s debesis sutrukdė. 
Staiga perkūnija ir didžiulis perkūno trenksmas į ugniakurus, prie 
jų liko net keli kareivių lavonai. Gyventojai kalbėjo, kad tai jiems 
Dievo bausmė už žmonėms padarytas skriaudas.

Nepaprastas ąžuolas
Puziniškio kalno atšlaitėje, prie Asalnų ežero, yra išaug s didžiulis 
senelis ąžuolas. Kiek jam metų, niekas negali pasakyti, bet jis, aiš-
ku, senesnis už patį kaimą. Jis nepaprastas tuo, kad senieji vietos 
gyventojai dažnai matydavo, kaip iš po jo šaknų spinduliuodavo 
įvairiaspalvės liepsnelės ir retkarčiais pasigirsdavo tai vienoks, tai 



1065

T A U T O S A K A

kitoks vaitojimas. Žmonės buvo įsitikin , kad tai užkastų, o gal 
ir užkeiktų lobių pasireiškimas, bet niekas nedrįso ne tik ieškoti 
to lobio, bet ir iš viso liesti ąžuolo šaknis, bijodami užkeikimo. 
Daug kartų tas gražuolis ąžuolas buvo audrų genėjamas, perkūno 
daužomas, bet kaip stovėjo, taip ir tebestovi, kaip žaliavo, taip ir 
tebežaliuoja. Iki šiol jis lankomas ne tik turistų, filmų kūrėjų, ne tik 
vietos įvairių paukščių giesmininkų, bet ir paukščių keliauninkų, 
apsistojančių pailsėti ir pasiklausyti ąžuolo milžino subtilaus ošimo 
ir pasigrožėti nepaprastu jo grožiu.

Nepaprasta Gimžiškės sala 
Ši sala, atrodytų, yra atskilusi nuo Puziniškio kaimo žemės ir kal-
nagūbriu iškilusi Asalnykščio ežere netoli kranto. Sala susidomėta 
tada, kai pirmą kartą buvo pastebėtas joje nepaprastas reiškinys, 
kuris taip ir liko neišaiškintas. O buvo taip.

Vieną vėlų vasaros vakarą Paulina Šerėnaitė, grįždama iš kaimynės 
namo, pamatė vieną šios salos kampą nušvitusį ryškia šviesa ir ant 
vieno kelmo sėdinčią ožką ir verpiančią, kažką ožkiškai niūniuojan-
čią, o ant kito kelmo sėdintį ir pasirėmusį galvą ant rankų senelį. 
Moteris dar apie valandėl  stovėjo ir iš tolo stebėjo šį vaizdą, o 
įėjusi į trobą apie tai pasakė broliui. Tas tik nusijuokė, bet ir jis išėjo 
pasižiūrėti – tuoj pat sugrįžo, nes matė tą patį, ką ir sesuo buvo 
sakiusi. Ši žinia pasklido ne tik Puziniškyje, bet ir Salose bei kitose 
gyvenvietėse. Atsirado smalsuolių, kurie kelis vakarus ėjo arčiau salos, 
norėdami pamatyti kokį nors vaizdą, bet nieko nematė, sakydami, 
jog Paulinai su broliu turbūt pasivaideno. Tačiau po kiek laiko pa-
sieniečiai Kazys Kriaučiūnas, Antanas Deveikis ir Jurgis Motiejūnas 
vėlų vakarą, grįždami iš sargybos, iš tolo pastebėjo nušvitusį tą salos 
kampą ir, prisiartin  arčiau, pamatė ant kelmo sėdintį senelį ir apie 
jį šokinėjančias kelias ožkas ir dvi stirnas. Daugiau kaip valandą 
jie išstovėjo stebėdami tą reiškinį. Buvo prieita prie išvados, kad ne 
kiekvieną vakarą ar naktį šis reiškinys pasirodo.

Kiti Puziniškio krašto nutikimai

Linkmeno piliakalnio paslaptis
Kada tekdavo Puziniškio žvejams sekmadienį būti Linkmeno ežere, iš 
laivo pasilenk  prie vandens jie girdėdavo varpų gaudesį ir niekaip 
nesuprasdavo, iš kur sklinda tas skambėjimas. Apie devynioliktojo 
amžiaus vidurį į Puziniškį buvo atvyk  du užsieniečiai, vėliau paaiš-
kėjo, kad tai buvo prancūzai. Vienas ir jų šiek tiek mokėjo rusiškai ir 
lenkiškai. Senelis Anupras buvo jiems vertėju ir jų tolesnės kelionės 
vadovu. Atvykėliai turėjo planą su pažymėta vieta, kur, pavargus 
arkliams, užkastos brangenybės, vežamos besitraukiant iš Rusijos 
Napoleono armijos kariams. Šie vyrai rodė seneliui Anuprui planą 
ir kalbėjo  „Štai pažymėti abipus Linkmeno ežero du piliakalniai. 
Netoli vieno jų ir užkastos dėžės su brangenybėmis. Bet prie kurio – 
neaišku.“ Senelis Anupras jiems patarė tų brangenybių ieškoti prie 
didžiojo piliakalnio, vadinamo Linkmeno vardu, nes čia eina kelias 
ir juo galėjo tie kareiviai važiuoti. Senelis Anupras padėjo jiems Gi-
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nučiuose rasti ir pasisamdyti porą darbininkų brangenybėms ieškoti. 
Gal porą dienų palei piliakalnį tie darbininkai pakasinėjo, paieškojo 
tų brangenybių, bet nerado. Pagaliau tie atvykėliai su seneliu Anupru 
ir darbininkais užlipo ant piliakalnio ir, pastebėj  nemažą kiaurym , 
nusprendė tuos darbininkus pasamdyti, kad jie leistųsi ta kiauryme 
į piliakalnio vidų. Vienas darbininkas sutiko. Buvo sukalta dėžė, 
pastatytas sukavylas, prie kurio pritvirtinta keliasdešimties metrų 
virvė, pririšta prie tos dėžės. lip s į dėž  darbininkas pasakė, kad 
kai jis sujudinsiąs virv , būtų kuo greičiausiai iškeltas.

Buvo sekmadienis. Dėžė su darbininku buvo įkelta į kiaurym  ir 
palengva pradėta leisti. Drąsuolis nusileid s pastebėjo, kad atsidūrė 
nugarmėjusioje, matyt, užkeiktoje bažnyčioje, kur prie altoriaus kuni-
gas laikė mišias, o suole sėdėjo apie 25 metų moteris ir už grandinės 
laikė didžiulį margą šunį. Bažnyčioje pradėjo skambėti varpai. Moteris, 
pastebėjusi nelauktą lankytoją, piktai šūktelėjo  „Greičiau iš čia dink, 
nes kai paleisiu šunį, tai tavo ir kaulų neliks. Čia mirtingiesiems 
Žemės žmonėms uždrausta lankytis.“ Tas darbininkas drąsuolis, 
nieko nelaukdamas, pripuolė prie dėžės ir smarkiai pajudino virv . 
Kai jį iškėlė, tai ir papasakojo, ką buvo mat s.

Pilåla – raganų pirtis
Pasukus iš Ginučių Puziniškio keliu, beveik už pusantro kilometro 
miške stūkso neaukšta kalva, apaugusi vietos augmenija ir retomis 
pušaitėmis. Apie ją seni žmonės mena įdomią istoriją. O buvo taip. 
Vieną vasaros vidurnaktį puziniškietis Aldukas, grįždamas iš Ginu-
čių truputį išgėr s, ties Pilala buvo sutiktas kelių raganų ir įviliotas 
į atsivėrusią šitą kalvą, vietinių žmonių vadinamą Pilala.  vidų 
įviliotas Aldukas tuoj buvo nuogai nurengtas ir imtas prausti. Prie 
jo triūsė net kelios raganos-laumės  vienos jį prausė, kitos vanojo, o 
prieš aprengdamos visą kūną ištrynė kažkokiais kvepiančiais žolynais. 
Išpraustas ir išvanotas raganų-laumių numylėtinis namo sugrįžo tik 
paryčiais. Kai rytojaus dieną jis su keliais kaimynais nuėjo tos pir-
ties pažiūrėti, nieko įtartino nepamatė ir nerado. Pilala, kokia visą 
laiką buvo, tokia ir atrodė, tik viename jos šone pastebėtas gilus ir 
neįprastas įdubimas, kuris, matyt, ir buvo atsivėr s į raganų pirties 
vidų. Nuo to karto daugiau niekam pakliūti ten neteko.

Numirėlis žydas jodinėjo arkliu
Linkmenų žydelis kronininkas Joskė staiga mirė ir buvo žydiškai 
palaidotas. Du tos apylinkės išdykėliai bernai po palaidojimo naktį 
numirėlį išsikasė, užsodino ant jo arklio, su kuriuo savo kromą po 
kaimus vežiodavo, ir paryčiais paleido į Linkmenų bažnytkaimį. 
Rytą žmonės žiūri – Joskė ant savo arklio sėdi ir jodinėja. Vietiniai 
žydai sujudo, subruzdo. Tuoj numirėlį nuo arklio nukėlė, įnešė į 
sinagogą ir paguldė ant suolo. Tuoj buvo iškviesti net keli vyriausieji 
rabinai, kad maldomis atgaivintų numirėlį, kuris galėtų pasakyti, 
kas šitą nusikaltimą padarė. Jų sinagogos duryse buvo nedidelis 
langelis, pro kurį buvo leista ir krikščionims stebėti rabinų maldas, 
skirtas numirėlio gaivinimui. Tarp stebėtojų buvo ir tie išdykėliai 
bernai, kuriuos kažkas buvo pamok s, kad jeigu rabinams pavyktų 
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numirėlį atgaivinti ir pradėtų jis keltis, tai tuo momentu mintyse 
sukalbėkite  „O žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų...“ Na, rabinai 
choru meldė, beveik rėkte rėkė, ir numirėlis pradėjo judėti ir keltis, 
bet bernai kaip tik ištardavo „O žodis tapo kūnu...“, taip žydelis 
ir vėl susmukdavo ant suolo. Ir taip kelis kartus. Rabinai suprato, 
kad jiems nepavyks numirėlio prakalbinti ir liovėsi meld si, o bernai 
išvengė žydų bausmės ir jų pokštas baigėsi laimingai.

Salų pakalnėje dega pinigai
Šį reiškinį puziniškiečiams ir sališkiams teko ne kartą matyti, apie 
jį girdėti įvairiausių pasakojimų. Vieną birželio vėlų vakarą Aldukas 
su sūnumi iš Linkmeno ežero yrėsi namo Salų pakalnės pakrante. 
Tėvas staiga sušuko  „Antaniuk, žiūrėk, va ten po krūmu liepsnelės 
plevena, turbūt dega pinigai. Seni žmonės sako, kad degančius pi-
nigus reikia peržegnoti ir toje vietoje žemės paviršiuje lieka įtrūk s 
kryžiaus ženklas. Peržegnokim.“ Vyrai dvigubu kryžiaus ženklu 
peržegnojo, bet eiti nedrįso, o liepsnos liežuvėliai ir toliau pleveno. 
Vyrai, sugrįž  namo, niekam nieko apie tai neprasitar , nuėjo gulti, 
bet užmigti negalėjo, nes jų galvoje sukosi mintis apie tuos „de-
gančius pinigus“. Vos išaušus, pasiėm  kastuvus, jie nusiyrė prie to 
krūmo, kur iš vakaro matė liepsneles. Žemės paviršius prie krūmo 
buvo sueižėj s didesniais ir mažesniais plyšiais, kai kurie iš jų buvo 
panašūs į kryžiaus ženklus. Vyrai apsidžiaugė, kad užkastas lobis 
bus jų rankose. Bandė kasti, bet nė iš vietos, nes krūmo šaknys buvo 
susipynusios su neaiškios kilmės storu kelmu, o po šaknimis gulėjo 
didelė akmens plokštė, žmogaus jėgomis nepajudinama. Tad šito 
tariamo lobio vyrams teko atsisakyti, o tas plevenančias liepsneles 
daugeliui teko matyti ir vėliau. Ir liko neįminta mįslė iki šių dienų.
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Zosė Jakimavičiūtė – liaudies dainininkė
Danutė Krištopaitė*

Zosė Jakimavičiūtė gimė 1896 m. 
pagal pasą, o iš tikrųjų apie 1890 m. 
netolimame Vaidùtiškio vienkiemyje. 
Jo dabar nebėra, buvo toj vietoj, kur 
dabar Karaliùko kalnas. Jakimavičiai 
vėliau persikėlė į Raudónavaikį, pas-
kui į Påvyžintį. Šeimoje augo aštuoni 
vaikai. Tėvas tarnavo Jelavecko eiguliu, 
savos žemės neturėjo. Jis buvo tar-
nav s kariuomenėj, mokėjo skaityti ir 
rašyti. Nors ponas davė butą ir žemės 
pasisodinti bulvėms, pasisėti žirniams, 
andinariją1 javais, tačiau visa šeima 
prasimaitinti negalėjo, ir Jakimavičiaus 
vaikai nuo pat mažens ėjo tarnaut pas 
aplinkinių kaimų valstiečius. Nors prie 
dvaro buvo atidaryta mokykla, kurioj 
galėjo mokytis valstiečių vaikai, bet 
nei Zosė, nei jos broliai ar seserys tos 
mokyklos nelankė, nes neturėjo kuo ap-
siauti nei apsivilkti. Skaityti ir rašyti jie 
išmoko patys, rašydami anglimi, kreida 
asloje, ant sienų. Truputį pamokė ir 
Pavyžintyjê anuomet gyven s Savickas.

Sulaukusi dvylikos metų, pieme-
nauti išėjo ir Zosė. Ganė trejus metus, 
paskui tarnavo Saldùtiškyje, Labanóre, 
kiek laiko dirbo su broliu Saldutiškyje 
Brazdžio lentpjūvėje  lentas nešiojo, pabėgius krovė.

Po karo  brolis Vincas gavo žemės Pavyžintyje  keturis hektarus dirbamos 
žemės ir šešis pievų. Pavyžintyje apsigyveno ir visa šeima, kiek jos dar buvo 
lik . Zosė padėjo dirbti žem , vėliau išvažiavo į miestą. Tarnavo Utenojê, Kaunê, 
čia vėliau dirbo ligoninėje, Jõniškyje, Šiauliuosê, Kla¤pėdoje. Vokietijai okupavus 
Kla¤pėdos kraštą, ji atsidūrė Maže¤kiuose. Per Antrąjį pasaulinį karą tarnavo 
Maže¤kių apylinkės kaimuose. Po karo grįžo į Pavyžintį, kur tebegyveno motina 
ir sesuo. Neilgai trukus mirė sesuo, 
paskui motina.

Zosė Jakimavičiūtė – linksmo, 
gyvo būdo žmogus, mėgsta bendrauti 
su žmonėmis, sąmojinga, jautri grožiui. 
Jaunystėje ji buvo gera dainininkė, mikli 

 Apybraiža – viena įvadinių tautosakos rinkinio 
dalių Lietuvių literatūros ir tautosakos institute 
gauta 1993 m., tačiau autorė rėmėsi 1977–1978 m. 
sukaupta medžiaga ir įspūdžiais. Skelbiama iš 
LTR 6160, p. 2–3.

1 Andinarija – natūra duodamas atlyginimas dvaro 
darbininkams.

osė Jakimavičiūtė Pavyžinčio k. apie 1977 m. 
V. epliejaus nuotr. LTR t 5
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šokėja. Muzikinius sugebėjimus ji, matyt, paveldėjo iš tėvo, kuri buvo gesminykas 
ir važinėdavo gedot an pakravų. Dainų išmoko piemenaudama, taip pat iš savo 
apylinkės jaunimo. Nors ir tarnaudama įvairiose vietovėse, ji nuolat parvažiuodavo 
tėviškėn, kur augo jos duktė Anelė, tad niekad nenutrūko jos ryšiai su gimtuo-
ju kampu. Ir būdas, ir liaudiškas gyvybingumas jai padėjo iškentėti gyvenimo 
sunkumus, pakelti visas negandas. Net senatvėje, kai su ja susipažinom, ji buvo 
optimistė, maloni ir gera, kupina gyvenimo išminties moteris. Nuostabą kelia jos 
jautrumas grožiui, meilė gamtai. Net ir linų pasisėjo sklypelyje prieš langus ne 
dėl naudos, o kad gražu žiūrėt, kaip jie žydi.

Muzikalios ir balsingos Z. Jakimavičiūtės duktė Anelė Navickienė ir vaikaitė 
Danguolė Navickaitė padėjo jai įdainuoti dainas į magnetofono juostą.

Z. Jakimavičiūtės pateikta tautosaka, be abejonės, yra paveikta svetimų įta-
kų, kurių neįmanoma išvengti gyvenant svetur, tačiau joje labai ryškus ir vietinis 
pagrindas. Savo krašto žmogumi jai padėjo išlikti nuolatiniai ryšiai su gimtaisiais 
namais ir tai, ką ji juose gavo vaikystės ir paauglystės metais.
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Šis tas apie rašytinius ir spausdintus šaltinius
Povilas Krikščiūnas

Beveik tradicija tapo „Lietuvos 
valsčių“ serijos knygų Tautosakos sky-
riuose dėti archyvinių šaltinių ap žval gas. 
Atrodytų, saldutiškėnai ir jų kultūros 
sekėjai tokios publikacijos taip pat nu-
sipelnė – anksčiausi knygos rengėjams 
žinomi rankraščiai datuoti 1872 m., t. y. 
prieš kone pusantro šimto metų. Pir-
miausia tai kun. Silvestro Gimžausko 
užrašytos sakytinės tautosakos pluoš-
tas1. Dar keletas sakmių ir padavimų, 
taip pat patarlių ir priežodžių fiksuota 
jo užrašų knygutėje, saugomoje Vilniaus 
universiteto bibliotekoje2.

Deja, vėlesni metai folkloristikos 
istoriografo požiūriu slinko gana van-
giai. Juos pamargindavo nebent vietinis besimokantis jaunimas, mokytojų paakintas 
užrašyti gimtųjų vietovių tautosakos, studentų tautosakos praktikų darbai. Paprastai 
tokia medžiaga nebūna gausi ir papildomų žinių apie ją taip pat gaunama men-
kai. Sėkmingiau dirbo įvairių aplinkybių čia atvesti prisiek  tautosakos ar kalbos 
faktų rinkėjai (pvz., Jurgis Dovydaitis, Danutė Krištopaitė, Liudvikas Giedraitis, 
Birutė Jasiūnaitė).

Išskirtiniu įvykiu tapo 1964 m. Ignalinos landšaftinio draustinio teritoriją 
tyrusi Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Vilniaus miesto skyriaus orga-
nizuota kompleksinė kraštotyros ekspedicija. Joje susibūrė pasirinktų barų specifiką 
gerai išmanantys entuziastai, kvalifikuoti kultūros įstaigų darbuotojai ir Mokslų 
akademijos institutų tyrėjai. Istorikų grupei vadovavo tuometinio Istorijos institu-
to darbuotojas dr. Antanas Tyla, tautosakininkams ir kalbininkams – Norbertas 
Vėlius, dirb s Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriuje. Išvyka 
buvo tikrai sėkminga – visame plote užrašyta 1 000 įvairių rūšių ir žanrų kūrinių, 
nemaža jų dalis fiksuota magnetofono juostose, daug fotografuota. Po dvejų metų 
darbo rezultatai apibendrinti leidiniu, 
į kurį sudėti 29 straipsniai. Penki iš 
jų, iliustruojami pluoštu kūrinių, skirti 
visoms tautosakos rūšims ir konteksti-
nėms jų gyvavimo detalėms3. Knyga ir 
dabar nėra bibliografinė retenybė, tad 
prireikus minimus straipsnius skaity-
tojai nesunkiai susiras patys.

Kaip bebūtų, nei minėtoje, nei 
šioje knygoje visa ilgus metus rinkta 

Ekspedicijos akimirka. Norbertas Vėlius,  
Leonardas Sauka ir Kazys Grigas užrašinėja  
Kazio Ruko tautosaką Ginučių k., 19  m. 
K. Vainoro nuotr. LTR t 1 51

1 Pasakų, sakmių ir pasakėčių rinkinys, skelbiamas 
šiame skyriuje  Sakmės Lietuvos surinktos (Link-
menų apykaimėje) Kirdeikiuose, LVIA f. 1135, 
ap. 10, nr. 187, p. 58–75.

2 Žodzei is givos kalbos letuviu Linkmeniskiu, VUBR, 
f. 1 – C 63.

3 Vė l ius N. Daina ir gyvenimas, p. 179–185; 
Krištopaitė D. Ežerų krašto dainos, p. 186–192; 
Juodpusis V. Apie dainų melodijas; p. 193–195; 
Vėlius N. Padavimai ir sakmės, p. 200–211; Gri-
gas K . Smulkioji tautosaka, p. 212–215  Ignalinos 
kraštas, Vilnius, 1966.
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tautosaka netilpo ar dėl įvairių priežas-
čių nesulaukė rengėjų dėmesio. Dėl to 
buvo sudaryta ši lengviau prieinamų 
spausdintų šaltinių bibliografija, ku-
rioje nurodomi konkretūs mūsų apta-
riamų vietovių tautosakos pavyzdžių 
duomenys, o istoriografinės apžvalgos 
atsisakyta. Čia priminsime, kad besi-
domintys archyvine medžiaga pradinės 
informacijos gali rasti ne tik betarpiškai 
nuvyk , bet ir Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto4, aukštųjų mokyklų 
bibliotekų ar tų mokyklų struktūrinių 
mokymo ir mokslo padalinių5, Lietuvos 
muziejų interneto svetainėse ir viešai 
ar prisijungus prieinamose šių įstaigų 
duomenų bazėse. Netolimų vietovių 
tautosakos taip pat galima rasti jau 
išleistoje šios serijos monografijoje apie 
Tauragnus4 ir Birutės Goberienės pa-
rengtame leidinyje, sudarytame iš ten 
pat vykusios Panevėžio maironiečių 
ekspedicijos6.

Dar vienas šaltinis – pavieniai 
mums rūpimų vietovių kūriniai, išsi-
barst  ne teritoriniu principu sudarytuose spausdintuose tautosakos rinkiniuose. 
Toliau teikiama tokių lengviau prieinamų leidinių bibliografija, nurodanti tikslius 
reikalingos medžiagos duomenis.  išsamų sąvadą sudarytojas nepretenduoja, nes 
nėra paprasta sulasioti visus vietinės laidos šaltinius, tačiau tikisi, kad ir toks 
sąrašas palengvins ieškančiųjų pastangas.

  

Dainos

Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dai-
nos, sud. ir par. Z .  Slaviūnas, t. 3, Vilnius. 
1959. 1 dainos tekstas  nr. 1776.

Tautosaka, Ignalinos kraštas, Vilnius, 1966. 
19 dainų su melodijomis (p. 249–260, 
262–271, 273–279, par. D. Krištopaitė ir 
V. Juodpusis) ir 1 dainos tekstas (p. 312–
313, parengė K. Grigas).

Lietuvių liaudies dainynas, t. 1  Vaikų 
dainos, par. P. Jokimait ienė, melodijas 
par. Z. Puteikienė, Vilnius, 1980. 4 dai-

Vaizdas į Ginučių piliakalnį. Ginučių k.,  
19  m. K. Vainoro nuotr. LTR t 1 52

Ginučių apylinkės 19  m. K. Vainoro nuotr. 
LTR t 1 5

3 Patogiausias startinis adresas, nurodantis visus 
fondus – http www.llti.lt lt 77 . Primename, kad 
šiame rankraštyne saugoma ir buv. Vilniaus Peda-
goginio (vėliau Edukologijos) universiteto studentų 
praktikų darbai. Juose taip pat yra tau to sakos nuo 
Saldutiškio. Dainų, choreografinio ir instrumentinio 
folkloro dar gali būti Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Muzikinio folkloro archyve.

4 Pvz., VDU Kultūrų studijų katedros etnologijos ir 
folkloristikos rankraštyno duomenų bazė http
etnologijadb.vdu.lt Login . Kaip prisijungti, aiški-
nama http etnologijadb.vdu.lt Apie-DB .

5 Tauragnai, Vilnius, 2005, p. 1143–1256.
6 Tauragnuose, atsiminimai, tautosaka, krašto isto-
rijos, kultūros fragmentai, sudarė B. Goberienė, 
Panevėžys, 1999.
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nos su melodijomis  nr. 236, 638, 736, 782; 
3 dainų tekstai  nr. 123, 132, 186.

Aukštaičių melodijos, par. L. Burkšaitienė 
ir D. Krištopaitė, Vilnius, 1980. 2 dainos 
su melodijomis  nr. 119, 493.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 2  Vestuvinės 
dainos, t. 1, par. B. Kazlauskienė, me-
lodijas par. Z. Puteikienė, Vilnius, 1983. 
2 dainų tekstai  nr. 376, 653.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 5  Vestuvinės 
dainos, t. 3, par. B. Kazlauskienė, melo-
dijas par. Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė, 
Vilnius, 1989. 2 dainos su melodijomis  
nr. 243, 390.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 7  Šeimos dai-
nos, t. 1, par. L. Sauka, melodijas par. 
V. Juodpus i s , Vilnius, 1994. 1 dainos 
tekstas  nr. 198.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 13  Šeimos dai-
nos, t. 2, par. L. Sauka, melodijas par. 
V. Juodpusis, Vilnius, 1998. 1 daina su 
melodija  nr. 475.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 15  Dainos apie 
gamtą, par. G. Dringelis, melodijas par. 
A. Nakienė, Vilnius, 2000. 1 dainos su 
melodija  nr. 220; 1 dainos melodija  459.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 18  Karinės-
istorinės dainos, par. V. Ivanauskai tė , 
melodijas par. A. Žičkienė, Vilnius, 2004. 
1 dainos su melodija  nr. 156; 1 dainos 
melodija  299.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 19  Karinės-isto-
rinės dainos, par. K. Aleksynas, melodijas 
par. Ž. Ramoškaitė, Vilnius, 2005. 1 daina 
su melodija  nr. 253.

Lietuvių liaudies dainynas, t. 23  Vestuvinės 
dainos, par. V. Daugirdaitė, melodijas par. 
Ž. Ramoškaitė, Vilnius, 2011. 1 daina su 
melodija  nr. 56.

Pasakos

Tautosaka, Ignalinos kraštas, Vilnius, 1966. 4 pasakos, iš jų 1 su 
dainuojamuoju intarpu (p. 281–283, 285–289, par. L. Sauka).

Lietuvių tautosaka, t. 4. Pasakos, sakmės, pasakojimai, oracijos, par. 
L. Sauka, A. Seselskytė, N. Vėlius, K. Viščinis, Vilnius, 1967. 
2 tekstai  nr. 534, 597.

Mažieji tautosakos žinovai Aldona Pumputytė 
(kairėje), jos brolis ir fotografo neįvardinta  
mergaitė. 19  m., Ginučių k. K. Vainoro  
nuotr. LTR t 1 8

Malvina Vaitkevičienė prie ežero su kultuve.  
19  m., Pirmų Salų k. K Vainoro nuotr. 
LTR t 1 7
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Sakmės, padavimai

Tautosaka, Ignalinos kraštas, Vilnius, 1966. 
7 tekstai  p. 292–295 (par. N. Vėlius).

Laumių dovanos  lietuvių mitologinės sakmės, 
par. N. Vėlius, Vilnius, 1979. 11 tekstų  
p. 31–32, 45, 54, 120–122, 142–144, 157, 
158, 242–243.

Mažųjų formų tautosaka

Tautosaka, Ignalinos kraštas, Vilnius, 1966. 
40 tekstų  28 mįslės, 7 patarlės ir priežo-
džiai, 2 liaudies magijos tekstai, 2 skaičiuo-
tės, 1 situacinis posakis (p. 306, 307, 309, 
311, par. K. Grigas).

Salų k. dainininkės G. Mačiulienė,  
E. abuliauskienė, J. erėnienė ir  
B. Vaitkevičienė 19  m. K. Vainoro nuotr. 
LTR t 1 75

Dainininkė ir  
pasakotoja Teklė  
Svirbutavičienė.  
19  m., Ginučių k.  
N. Vėliaus nuotr.  
LTR t 1

19  m. ekspedicijos  
dalyvius džiugino  
ne vien žmonės.  
Neįvardinta paežerė.  
N. Vėliaus nuotr.  
LTR t 1 1
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Kažkada tautosaka 
užrašinėta ir šitaip. 
Jurgis Dovydaitis  
pas T. Bulaukien .  
19 2 m., iškinių k. 
Gauta iš  
J. Dovydaičio.  
LTR t 18

Veronikos  
Ramanienės  
dainas užrašinėjo  
kraštotyrininkas 
Liudvikas Giedraitis. 
197  m.,  
Krivasalio k.  
L. Giedraičio nuotr. 
LTR t 502

Marijona Ivanauskienė 
ir jos vaikaitė.  
19  m., Ginučių k.  
N. Vėliaus nuotr. 
LTR t 1 5

Dainininkė, padavimų 
ir sakmių sekėja Paulė 
Kudabaitė. 19  m., 
Antrų Salų k.  
. Kudabos nuotr. 

LTR t 1 78
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žymūs Saldutiškio valsčiaus žmonės
Parengė Dainius Guobis, Jūratė Baltrukaitienė

Danielius Balčiūnas
Gimė 1935 m. spalio 31 d. Utenõs apskrities Saldùtiškio vals-

čiaus Indùbakių kaime. 1943–1946 m. mokėsi Taurågnų valsčiaus 
Gaidìlių pradinėje mokykloje. 1946 m. pradėjo lankyti Saldutiškio 
progimnaziją, 1954 m. baigė Saldutiškio vidurin  mokyklą (jau po 
reorganizacijos). 1954–1959 m. baigė Ka÷no politechnikos institutą. 
Paskirtas į Šiauliÿ precizinių staklių gamyklą, ten dirbo 14 metų. 
Vėliau dirbo Vílniaus šlifavimo staklių gamykloje, Šiauliuosê – te-
levizorių gamykloje, „Ventos“ baldų kombinate, saldainių fabrike 
„Rūta“. Nuo 1970 m. savaitgaliais dirbo ekskursijų vadovu po 
Lietuvą ir Pabaltijį.

Išleido knygeles  Gruzdžių skiečiai ir staklės (1997), Mokytojas-
partizanas Antanas Eglinskas (Margiris) 1927–1952 m. (1997), Vilhelminos 
Kaušilaitės-Kutavičienės poezija ir šachmatai (1998), A. Grincevičiaus 
Lietuvių saldainių fabrikas „Rūta“ (1999), Balčiūnai iš Indubakių ir jų 
giminės (1999).

D. Balčiūnas yra aktyvus kraštotyrininkų klubo „Ventė“ da-
lyvis, prizo „Mikelis“ laureatas (1995). 

Kunigas Bronius Bulika
Gimė 1923 m. kovo 23 d. Pūčkõriškių kaime, kuris tada 

priklausė Kùktiškių parapijai. Pakrikštytas Kùktiškėse. Jo tėvai – 
valstiečiai, išaugino tris sūnus ir vieną dukterį.

Būdamas 8 metų, pradėjo lankyti pradžios mokyklą Saldutiš-
kyje. Ją baig s, 1936 m. vasarą įstojo į Utenõs gimnaziją. Tapo klasės 
lyderiu. Mokslams gimnazijoje įpusėjus, prasidėjo neramumai  atėjo 
sovietų valdžia, žmonės buvo vežami į Sibirą, vėliau – vokiečių 
okupacija, žydų persekiojimas ir kitos blogybės.

Baig s Utenos gimnaziją, 1942 m. rudenį Bronius vyksta 
į sunkiomis karo sąlygomis veikiančią Kauno kunigų seminariją. 
Išsiskiria gabumu ir darbštumu. Išveng s pavojų ir išėj s reikiamą 
kursą, 1947 m. balandžio 5 d. (Didįjį šeštadienį) Vilniaus katedroje 
iš arkivyskupo M. Reinio rankų gauna kunigystės šventimus. Toliau 
mokėsi ne tik iš knygų, bet ir iš gyvenimo.

Nors priklausė Kaišiadoriÿ vyskupijai, tačiau tris mėnesius 
buvo vikaras Kauno Švč. Trejybės bažnyčioje. Vėliau paskirtas vikaru 
į Kaišiadóris, po keturių mėnesių iškeltas į Beižiónis, o 1948 m. 
kovo 15 d. vėl grąžintas į Kaišiadoris vikaro ir kanclerio pareigoms 
prie vyskupijos valdytojo prelato B. Sužiedėlio.

Bronius Bulika
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1949 m. pavasarį paskiriamas klebonu į Zíbalus. Po 14 mėnesių 
suimamas, nuteisiamas 10 metų lagerio ir išvežamas į Karagandos 
ir Omsko statybas. 1955 m. byla peržiūrėta, bausmė sumažinta ir 
teistumas panaikintas. Grįž s į Lietuvą 1955 m. birželio 30 d., pa-
skiriamas altarista į Vidùkl , nes Kaišiadorių vyskupija jau buvo 
prijungta prie Kauno arkivyskupijos.

1956 m. kovo mėn. išvyksta klebonauti į Bõbriškį, kur dirbo 
keverius metus. 1960 m. pavasarį paskiriamas Mol¸tų klebonu ir 
dekanu. Šias pareigas ėjo 7 metus. 1967 m. vasarą perkeliamas į Vîevį 
kurijos kancleriu prie vyskupijos valdytojo kanauninko P. Bakšio. Šias 
pareigas ėjo 7 metus. Po prelato P. Bakšio mirties 1974 m. pradžioje 
paskiriamas Jiìzno klebonu, ten dirbo net 14 metų. Kelis kartus 
lankėsi užsienyje  Berlyne, Briuselyje, Lurde, Romoje, susipažino su 
daugeliu užsieniečių, iš jų gaudavo religinės literatūros, ja dalijosi 
su draugais bei kaimynais. Važinėjo po Lietuvą organizuodamas 
rekolekcijas klierikams, kunigams ir pasauliečiams, sakydamas pa-
mokslus atlaiduose.

Jieznê išvertė į lietuvių kalbą garsųjį Olandų katekizmą, 
parašė Kryžiaus kelius (I ir II tomą), kurie buvo išleisti užsienyje. 
Katalikų kalendoriuje žinyne buvo išspausdintos Mintys homilijoms 
(1984), Krikščionių vienybės maldos (1985) ir Meditacijos sąmoningo ti-
kėjimo metams (1986). Aktyviai dalyvavo Lietuvos krikšto jubiliejaus 
komisijoje ir parašė naują katekizmą.

Jiezne tvarkė bažnyčios vidų ir aplinką, šventoriuje pastatė 
didžiulį kryžių, prie kurio atgulė amžinajam poilsiui po 65 gyvenimo 
ir 41 kunigavimo metų.

Po kunigo mirties išleista
1. Vyturio giesmė. Atmintis, Kaunas, 1998.
2. Dievas kalbėjo paprastumu. Atmintis, Kaunas, 1999.
3. Kryžiaus keliu. III t., Atmintis, Kaunas, 1999.
4. Kad būtume Dievo vaikai. Atmintis, Kaunas, 2000.
5. Tu esi pati gelmė. Pamokslai, Atmintis, Kaunas, 2000. 
6. Sau ir stipriesiems. Atmintis, Kaunas, 2001.
7. Tikiu ir gyvenu. Atmintis, Kaunas, 2006. 

Mykolas Daunys
M. Daunys gimė 1932 m. rugsėjo 22 d. Utenos apskrities 

Stasi¿nų kaime. Inžinierius mechanikas, docentas (1968), technikos 
mokslų daktaras (1964), habilituotas daktaras (1980), profesorius 
(1984), Lietuvos MA narys ekspertas (1990), narys korespondentas 
(1994), KTU garbės profesorius daktaras (2002).

1951 m. baigė Saldutiškio vidurin  mokyklą, 1956 m. – 
Kauno politechnikos institutą. 1956–1960 m. – instituto aspirantas, 
1960–1964 m. – vyresnysis dėstytojas, 1961–1983 m. – docentas, 
1984–1995 m. profesorius, katedros vedėjas, nuo 1995 m. – pro-
fesorius. Dėstė mašinų detalių, metalo pjovimo staklių ir kitokias 
disciplinas. Išleido monografijas  Mažaciklio suirimo mechanika (rusų Mykolas Daunys
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k.), Maskva, 1986 m.; Mažaciklio suirimo statistiniai dėsningumai (rusų 
k.), Maskva, 1989 m.; Mažaciklės nestacionarios apkrovos itaka stipru-
mui ir ilgaamžiškumui (rusu k.), V., 1989 m.; Konstrukcinių medžiagų 
mechaninio ir mažaciklio nuovargio charakteristikų katalogas (rusų k.), 
Maskva, 1990 m. Su bendradarbiais išleido vadovėlį Metalo pjovimo 
staklės, V., 1976 m. Jam vadovaujant apgintos 2 habilituoto daktaro 
disertacijos ir 21 daktaro disertacija. ra 9 išradimų autorius, paskelbė 
daugiau kaip 200 straipsnių, dalyvavo 84 mokslinėse konferencijose, 
žurnalo Mechanika vyriausiasis redaktorius (nuo 1995 m.), LR mokslo 
premijų komiteto narys (nuo 1995 m.). 1994 m. už darbą Mažaciklio 
stiprumo ir ilgaamžiškumo skaičiavimo metodų sukūrimas (1960–1993) 
jam paskirta LR mokslo premija.

Algirdas Garliauskas
Gimė 1932 m. sausio 10 d. Utenos apskrities Paviži¹čio kaime. 

Profesorius, habilituotas daktaras, matematikos ir informatikos insti-
tuto neuroinformatikos laboratorijos vadovas, Lietuvos mokslininkų 
sąjungos Informatikos skyriaus, asocijuoto su Sinergetiniu smegenų 
mokslo tyrimo centru, pirmininkas, Lietuvos mokslininkų sąjungos 
tarybos narys.

1951 m. baigė Saldutiškio vidurin  mokyklą, 1955 m. – Vilniaus 
valstybinį pedagoginį institutą, 1960 m. – Sąjunginį neakivaizdinį 
energetikos institutą Maskvoje.

1955 m. – Vilniaus miškų technikumo dėstytojas, 1955–
1958 m. – Sovietų armijos jaun. leitenantas, 1958–1960 m. – SKB 
prie Vilniaus skaičiavimo mašinų gamyklos vyresnysis inžinierius, 
1961–1978 m. – VNIIKA „Neftegaz“, VNII „Gaz“, VNIIE „Gaz-prom“ 
vyresnysis mokslinis bendradarbis vadovas, 1978–1982 m. – TSRS MA 
Aukštų temperatūrų instituto Skaičiavimo centro vyresnysis moks-
linis bendradarbis, nuo 1982 m. – Matematikos ir informatikos 
instituto laboratorijos vadovas. Parašė daugiau kaip 170 mokslinių 
publikacijų, iš jų – 6 monografijos  Dujų transporto sistemų operatyvaus 
ir perspektyvinio planavimo matematinis modeliavimas (rusų k., 1971); 
Dujų indukacijos ir magistralinių dujotiekių patikimumas ir optimalus 
rezervavimas (rusų k., 1980); Sudėtinių tinklų sisteminė analizė ir opti-
mizacija (1989); haotic Phenomena in Neural Network with Nonlinear 
Synaptic unctions (1993); The Neutral Networks Self-Learning Algorithm, 
Environmental Model Software (1994); Numerical Simulation of Dynamic 
Synapse-Dendrite-Soma Neutronai Proceses (1998); autorinės monografijos 
Network Models for ountrol and Processing (2000) skyriaus bendraau-
toris. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose JAV, Japonijoje, 
Vietname, Vokietijoje, D. Britanijoje ir kitur. Apdovanotas instituto 
garbės raštu (1978) už mokslinį organizacinį darbą, yra LTSR MT 
premijos (1987) laureatas. Suteikta Kanados mokslo tarybos stipendija 
6 mėn. stažuotei (1995). Su darbo vizitu lankėsi Kanados Saskatče-
vano universitete (1995), RIKEN smegenų mokslo institute (Japonija, 
1999). Tarptautinių netiesinės dinamikos ir neuromokslo specialiųjų 
interesų grupių (SIG NL, SIG NS, JAV) narys.
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Vytautas Gaivenis
Gimė 1934 m. gruodžio 21 d. Saldutiškio valsčiuje, Saråkal-

nio kaime. 1953 m. baigė Saldutiškio vidurin  mokyklą, tais pačiais 
metais įstojo į Vílniaus universtiteto teisės fakultetą, baigė 1958 m. 
Studijų metais buvo išrinktas universiteto mokslinės draugijos (SMD) 
pirmininku. Diplominis darbas „Nužudymų bylų tyrimo metodika“ 
buvo labai gerai įvertintas. Būdamas penktame kurse, pradėjo dirbti 
Teisingumo ministerijoje, pasirink s mažiausiai politizuotą instituci-
ją – notariatą, vėliau – Aukščiausiajame Teisme.

Atgimimo laikotarpiu dalyvavo atkuriant Lietuvos teisininkų 
draugiją (LTD), buvo jos valdybos narys. Atkūrus nepriklausomyb , 
buvo paskirtas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Kolegijos 
nariu ir notariato skyriaus viršininku. Dirba Lietuvos notarų rūmų 
konsultantu teisiniais klausimais.

1949 m. buvo įtrauktas į sąrašus asmenų, numatytų ištremti 
iš Lietuvos. Slapstydamasis tremties išvengė. Jam suteiktas tremtinio 
statusas.

Rašo teisinėje spaudoje. Parengė kelias knygas teisiniais klau-
simais ir iš notariato istorijos. Kartu su R. Šinkūnu 2002 m. išleido 
knygą Žymių žmonių testamentai.

Bronius Jauniškis
Gimė 1920 m. kovo 21 d. Pakalniuosê, Utenos apskrityje. 

1927–1930 m. mokėsi pradžios mokykloje Baibiÿ k., Zarasÿ apskrityje. 
1930–1938 m. dirbo tėvo siuvėjo gizeliu. 1938–1940 m. Saldutiškio 
saleziečių vienuolyno vienuolis. Mokydamasis Saldutiškio pradinėje 
mokykloje baigė 6 skyrius. 1941–1944 m. mokėsi Ukmergºs moky-
tojų seminarijoje. 1945–1948 m. studijavo Vilniaus universitete Filo-
logijos-istorijos fakultete, 1962–1965 m. studijavo ir baigė Vilniaus 
pedagoginį institutą. Studijų metais dirbo Jaunimo gretų (1945–1946), 
Literatūros ir meno (1946–1948), Lietuvos pionieriaus (1948–1950) žur-
nalistu. Rašė reportažus iš Turkijos, Graikijos, Italijos, Prancūzijos, 
Indijos. 1951–1957 m. – referentas Respublikos švietimo profsąjun-
gos komitete. 1957–1966 m. – Vilniaus kurčiųjų mokyklos-internato 
direktorius. 1966–1977 m. – Respublikinių mokytojų namų direkto-
rius. 1975 m. – Moldavijos kino aktorius. Nuo 1977 m. – kūrybinis 
darbuotojas. Dr. N. Bastaitytės-Glažė lietuvių literatūros fondo Los 
Andžele (JAV) premija už romaną Pėdsakai Amazonės džiunglėse (1955), 
St. Bataičio premija už sakmes Žiloji senovė (1998), Nepriklausomųjų 
rašytojų sąjungos premija už Lygiadienio giesmės 200 , už eilėraščius 
motinai Melanijai ir žmonai A. Karaliūtei pripažintas laureatu, už 
knygą Protėvių takais Lietuvių Romuvų sąjungos apdovanotas premija 
„Žalčio karūna“. Autoriaus knygos išverstos į anglų, vokiečių, kinų, 
rusų, azerbaidžaniečių kalbas.
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Valdas Mykolas Jatautis
Gimė 1933 m. kovo 21 d. Utenos apskrityje, Kùktiškėse. 

Mokėsi Saldutiškio pradžios mokykloje, progimnazijoje. Vidurinėje 
mokykloje baigė 10 klasių. Vienuoliktą klas  baigė Utenos I berniukų 
vidurinėje mokykloje.

1951–1953 m. Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, 
1953–1956 m. Vilniaus pedagoginiame institute – lietuvių kalbą ir 
literatūrą. Studijuodamas mokėsi ir Vilniaus valstybinio akademinio 
dramos teatro studijoje (1951–1954). 1956 m. pradėjo dirbti Respub-
likiniuose liaudies kūrybos namuose dramos skyriaus metodininku. 
Baig s studijas, 1956 m. rudenį apsigyveno Panevėžyjê ir iki 1964 m. 
dirbo Dramos teatro aktoriumi. 1964–1993 m. – Operetės liaudies 
teatro režisierius. 1972–1986 m. vadovavo Satyros liaudies teatrui, 
buvo šio teatro režisierius. Nuo 1998 m. – Pånevėžio muzikinio 
teat ro meno vadovas. Beveik du dešimtmečius režisavo miesto dainų 
šventes ir masinius renginius, dirbo režisieriumi ir respublikinėse 
šventėse. Panevėžio dramos teatro spektakliuose sukūrė 21 vaidmenį, 
buvo premijuotas respublikiniuose teatrų festivaliuose.

Vaidmenys  Kostrovas (V. Liubimovos „Jausmų ugdymas“), 
Šarfas (I. Turgenevo „Mėnuo kaime“) ir kt. Mėgėjiškų satyros ir 
operetės liaudies teatruose yra pastat s 23 spektaklius  E. Skarpe-
tos „Beprotnamis“, I. Kalmano „Monmartro žibuoklė“ ir „Silva“, 
Ž. Žilbero „Dorovingoji Zuzana“, K. Miliokerio „Gasparonė“ ir kt.

Kinematografininkų sąjungos narys (1983), Teatro sąjungos 
narys (1953). Nuo 1960 m. vaidino kine. Filmavosi Lietuvos, Mask-
vos, Leningrado (Sankt Peterburgo), Moldavijos, Baltarusijos kino 
studijose, televizijos filmuose. Kine ir televizijoje suvaidino 38 vaid-
menis. Reikšmingiausi  Džeris („Smokas ir Mažylis“, rež. R. Vaba-
las), Andersenas („Žaltvykslės“, rež. P. Lukšas), Herbertas („Tomo 
Vendžio klaida“, rež. V. Buskaru), Korūna („Gretos“ vilos paslaptis“, 
rež. Fisician, „Mosfilmas“), Mokytojas („Nelieskite mėlyno gaublio“, 
rež. Z. Janulevičiūtė, Lietuvos televizija).

Jonas Juodis
Gimė 1935 m. spalio 23 d. Utenos apskrities Li¹kmenų (Saldu-

tiškio) valsčiuje, Pagilbíškio kaime. 1942–1946 m. mokėsi Pagilbiškio 
pradinėje mokykloje, 1946–1954 m. – Saldutiškio progimnazijoje, 
vidurinėje mokykloje (mokyklos reformos metais).

1954–1959 m. studijavo tuometinėje Lietuvos Žemės Ūkio akade-
mijoje – LŽŪA (Kaune). 1959–1960 m. pagal paskyrimą dirbo Ignalínos 
rajono D¿kšto RTS inžinieriumi melioratoriumi, 1930–1961 m. – Zarasÿ 
MMS inžinierius mechanikas, 1961–1963 m. – vyresnysis inžinierius 
mechanikas, 1963–1964 m. – vyriausiasis mechanikas. 1964–1988 m. 
dirbo LŽŪA Inžinerinių konstrukcijų katedros vyresniuoju dėstyto-
ju, nuo 1988 m. – LŽŪA (LŽŪU) Inžinerinių konstrukcijų katedros 
(Statybinių konstrukcijų katedros) docentas.

Valdas Mykolas 
Jatautis
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Kūrybinės veiklos sąraše – 118 išradimų, spaudoje paskelbtų 
straipsnių ežerų valymo mechanizavimo technologijos ir ežerinių 
nuosėdų naudojimo žemės ūkyje autorius.

Parengti ir išleisti 5 metodiniai leidiniai, medžiagų atsparumo 
disciplinos paskaitų konspektai.

LŽŪA Sąjunginės išradėjų ir racionalizatorių draugijos (VIRD) 
pirminės organizacijos pirmininkas (1979–1988). Dalyvavo VIRD 
VI respublikiniame suvažiavime. Apdovanotas Maskvos LŪPP bronzos 
(1979 ir 1988) medaliais.

Vilhelmina Kaušilaitė-Kutavičienė 
Gimė 1936 m. vasarį. Anksti neteko tėvo, ją ir tris seseris 

augino motina Antanina, 1948–1969 m. kolūkio „Pirmūnas“ biblio-
tekininkė. Ši biblioteka aptarnavo ir mokyklas. Tai buvo miestelio 
kultūros centras, nes biblioteka naudojosi ir mokiniai, ir mokytojai.

Močiutė ir motina sudomino Vilhelminą šachmatais. Septy-
niolikmetė Vilhelmina Kaušilaitė buvo Visasąjunginių kolūkiečių 
šachmatų pirmenybių dalyvė Ivanove ir Tarybų Sąjungos kolūkiečių 
šachmatų čempionė.

1954 m. būdama abiturientė – Tarybų Sąjungos kaimo jaunimo 
šachmatų čempionė (Kalugoje).

Vilhelmina – 9 kartus Respublikos šachmatų čempionė (1956–
1980).

1954 m. įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto 
Žurnalistikos skyrių. Baigusi dirbo Radijo komitete ir mokėsi LTSR 
konservatorijoje (dab. – Muzikos akademija).

Ištekėjo už kompozitoriaus B. Kutavičiaus. Daug dirbo, kūrė.
Vilhelmina užgeso pačiame žydėjime, nespėjusi įgyvendinti 

svajonių.

Rimantas Lisauskas 
Gimė 1952 m. kovo 21 d. Klaipėdos raj. Baičių kaime.
1959 m. tėvai iš Klaipėdos krašto sugrįžo atgal į 

mamos tėvišk  Varaučiškių kaimą, Linkmenų apylink .
1970 m. baigė Linkmenų vidurin  mokyklą ir įstojo į 

Stepo Žuko Taikomosios dailės technikumą, meninio medžio 
apdirbimo specialyb . Diplominio darbo tema „Dekoraty-
vinis pakelės akcentas, aukščiausiai Lietuvos eglei“ (45 m 
86 cm aukščio). 1970–1972 m. tarnyba sovietų armijoje To-
li muosiuose Rytuose.

1976 m. priimtas į Valstybinį dailės institutą, Inter-
jero ir įrangos fakultetą. Diplominio darbo tema ,,Motelis 
Aukštaitijos Nacionaliniame parke“. Tai akademinis  Minčios 
vandens malūno panaudojimo turizmui projektas, Tbilisyje 
pažymėtas trečia vieta.

Po instituto baigimo darbas vienoje pramonės įmonių 
LITUANICA, architektas. Rimantas Lisauskas
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1989 m. Lietuvos Dizainerių sąjungos narys.
Nuo 1998 m. vyriausias architektas dizaineris šveicarų–vokie-

čių interjero galerijoje NEUHAUS, dėstytojas lektorius Tarptautinėje 
dizaino mokykloje, Peterburgo technologijų ir dizaino universitete 
ruošiant architektūrinio dizaino specialistus.

Suprojektuoti ir realizuoti interjero projektai Lietuvoje, Rusi-
joje, Austrijoje. 

Laisvalaikis skiriamas Linkmenų krašto kaimų etnokultūrai ir 
istorijai pažinti, giminės genealoginiam medžiui sudaryti.

Mindaugas Petras Stundžia
M. P. Stundžia gimė 1939 m. rugsėjo 17 d. Utenos 

apskrities Sílgiškio kaime. Žurnalistas, poetas. 1959 m. bai-
gė Saldutiškio vidurin  mokyklą, tuomet buvusią (pagal 
administracinį paskirstymą) Švenčioniÿ apskrities sudėtyje. 
1959–1961 m. dirbo Utenos rajono Saldutiškio kultūros namų 
direktoriumi. Nuo 1961 m. pradėjo dirbti Utenos rajono 
pagrindiniame laikraštyje „Lenino keliu“, vėliau pavadintame 
„Utenis“, dirba ilgiau kaip 40 metų.

1967 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakul-
teto neakivaizdinį skyrių, įgydamas žurnalistikos specialyb . 
Aktyviai dalyvauja „Knygos bičiulių“ draugijos veikloje. 
Nuo 1983 m. jo iniciatyva įkurtas literatų klubas „Verdenė“. 
Daugiau kaip 20 metų vadovauja šiam klubui.

Nuo 1974 m. – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Išleido poezijos knygų vaikams  Tarp žolynų ir lazdynų 

(1985), uikio šaltmėtiniai (1990), Pasaka apie vilką teroristą 
(1991), Balto Vaikelio šviesoj (1992), O katinas tarp kitko (1994); 
suaugusiesiems  Tyla vasarė (1989), Giedrėk virš mūsų (1993), 
Kopimas į kalną (1995), Paklausiu tylų paukštį (1995), Lėkimas į ugnį 
(1996), Tik tiek dienų žydėjo (1999).

1998 m. išleido publicistikos knygą Skausmo kilometrai.
rašytas į Lietuvių rašytojų sąvadą (1996), Žurnalistikos enci-

klopediją (1997), Lietuvių literatūros enciklopediją (2001), Utenos krašto 
enciklopediją (2001). M. P. Stundžia yra Tarptautinės žurnalistų fe-
deracijos narys.

Daugkartinis „Knygos bičiulių“ draugijos, žurnalų eimininkė, 
Moteris premijų laureatas.

Romualdas Šinkūnas (Šimkūnas)
Gimė 1934 m. vasario 10 d. Saldutiškyje. 1952 m. baig s 

Saldutiškio vidurin  mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos 
mokslų fakultetą. 1957 m. su pagyrimu baigė studijas, įgijo geografo 
kvalifikaciją. 1957–1972 m. dirbo Durpių fondo valdyboje vyresniuoju 
inžinieriumi (tyrė ir vertino Lietuvos durpynus, propagavo jų apsau-
gą). Nuo 1972 m. – Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos mokslinis 
redaktorius, nuo 1977 m. – jos skyriaus vedėjas. 1992–1996 m. – 

Romualdas inkūnas 
( imkūnas)

Mindaugas Petras Stundžia
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leidyklos „Pradai“, 1997–2002 m. – leidyklos „Rosma“ redaktorius, 
nuo 2003 m. – Enciklopedijų ir mokslo leidyklos instituto mokslinis 
redaktorius.

Parašė enciklopedinių straipsnių, sudarė geografijos ir istorijos 
mokymo priemonių (pratybų sąsiuviniai). Knygų Lietuvos katalikų 
bažnyčios (1993), Žymių žmonių testamentai (2002), Kvėdarna (2004) 
bendraautoris. 

Laimutis Adolfas Telksnys
Gimė 1930 m. lapkričio 24 d. Molėtų rajone, Runionysê, moky-

tojo šeimoje. 1931 m. vasarą su motina persikėlė į Utenos apskrities 
Saldutiškio pradin  mokyklą pas tėvą Adolfą – mokyklos vedėją.

1941 m. baigė Saldutiškio pradinės mokyklos 6 skyrius, 
1948 m. – Kėdãinių valsčiaus Kråkių gimnaziją. 1949–1953 m. – 
KPI Elektronikos fakulteto studentas, inžinierius. Aspirantas Maskvos 
automatikos ir technikos institute (1957–1960), technikos mokslų 
kandidatas (1960), technikos mokslų dakataras (1992), Lietuvos MA 
akademikas (1994), KTU garbės daktaras (1999).

L. Telksnys yra Matematikos ir informatikos instituto Atpažini-
mo procesų skyriaus ir UNESCO katedros „Informatika humanitarams“ 
vedėjas, profesorius, Lietuvos mokslo tarybos narys, ekonomikos ir 
informatikos sekcijos pirmininkas Lietuvos mokslų akademijoje. Nuo-
latinės informacinės visuomenės komisijos prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės pirmininkas, Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių 
tinklo LITNET valdybos pirmininkas, Lietuvos nacionalinio radijo ir 
televizijos valdybos narys, Visuotinės Lietuvių enciklopedijos moks-
linės redakcijos tarybos narys, Matematikos ir informatikos institu-
to, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technologijos universiteto 
senatų narys, Lietuvos teisės universiteto tarybos narys, mokslinių 
žurnalų Informatica, Informacinės technologijos ir valdymas, Elektronika ir 
elektrotechnika, Tamkang Journalk of Science and Engineering redakcinių 
kolegijų narys, Tarptautinės informacijos apdorojimo federacijos (IFIP) 
Teorinio ir fizikinio modeliavimo grupės G 7.1 narys, Europos Są-
jungos plėtros mokslo, technologijų ir inovacijų problemų, Švietimo 
ir mokymo perspektyvų ekspertų grupių narys.

L. Telksniui (projekto vadovas) 2000 m. įteiktas pasaulinės par-
odos E PO 2000 Hanoveryje medalis už kompaktinį diską „Lietuvių 
tarmės. Kompiuterinis žodynas. I dalis“, 1980 m. – LTSR valstybinė 
premija už darbų ciklą „Nestacionarių atsitiktinių procesų atpažinimo 
teorija ir metodai“, LTSR nusipelniusio mokslo ir technikos veikėjo 
vardas, 1969 m. – Leipcigo mugės Didysis aukso medalis už rašto 
ženklus skaitantį automatą „Rūta-701“, 1968 m. – LTSR valstybinė 
premija už šio automato sukūrimą, 1968 m. – TSRS Prietaisų pra-
monės mokslinės techninės draugijos premija už vaizdų atpažinimo 
automatizavimo tyrimus, 1963 m. – TSRS Prietaisų pramonės mokslinės 
techninės draugijos premija už skaičiavimo mašinos atsitiktiniams 
procesams analizuoti sukūrimą.

Laimutis Adolfas 
Telksnys
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Vygandas Telksnys
Gimė 1934 m. birželio 24 d. Utenos apskrityje, 

Saldutiškio miestelyje. Kompozitorius, Lietuvos nusi-
peln s kultūros veikėjas (1984), Kompozitorių sąjungos 
narys (1985). 1953 m. baigė Krakių vidurin  mokyklą. 
1953–1957 m. mokėsi KPI (Kauno politechnikos institu-
te). Baig s keturis kursus, išstojo. 1961 m. baigė Kauno 
J. Gruodžio muzikos technikumą. Vėliau, persikėl s į 
Vilnių, 1961–1963 m. mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos 
muzikos mokykloje kompozicijos specialybės. Dėl ligos 
mokslą nutraukė. 1962–1963 m. dirbo Vilniaus mokytojų namų 
estradinio orkestro vadovu. Kūriniai  muzika pirmajai televizijos 
operetei „Girnų muziejus“ (libretas Č. Valatkos ir Pr. Raščiaus, 
1974), muzika operetei „Tetulės Emilijos lobis“ (1974), muzika ope-
rai „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“ (1989), roko siuita „Duokit 
garo“ (1978). Sukūrė daug dainų, per 150 instrumentinių kūrinių, 
išleido 8 plokšteles suaugusiesiems ir 3 vaikams. Iš viso užrašyta 
per tūkstantį jo kūrinių.

Mirė 1991 m. gruodžio 17 d. Kaune.

Antanas Terleckas
Gimė 1928 vasario 9 d. Krivasalyje, Saldutiškio 

valsčiuje.
1954 m. Vilniaus universitete baigė ekonomiką, 

nuo 1964 m. neakivaizdiniame skyriuje studijavo istoriją.
sikišus KGB, diplomo apginti negalėjo. 1957, 1973 

ir 1980 metais okupacinio režimo teistas už disidentin  
veiklą.

1978 m. įkūrė slaptą organizaciją – Lietuvos laisvės 
lygą, leido nelegalius leidinius „Laisvės šauklys“ ir „Vytis“.

Buvo vienas aktyviausių sovietmečio disidentų.
1983 m. ištremtas į Magadano sritį. 
Grįž s iš paskutinės savo tremties vietos Kolymoje 

(Magadano sritis), 1987 m. rugpjūčio 23 d. kartu su kitais 
Lietuvos laisvės lygos nariais prie Adomo Mickevičiaus paminklo 
inicijavo pirmąjį sovietiniais laikais viešą nesankcionuotą mitingą, ku-
riuo buvo smerkiamas Stalino–Hitlerio (Molotovo–Ribentropo) paktas, 
jo slaptieji protokolai. Mitinge pirmą kartą viešai buvo sakoma tiesa 
apie šį gėdingą sandėrį ir jo padarinius Lietuvos valstybingumui. 
Tai buvo drąsus žingsnis kelyje į Nepriklausomyb , artėjant Kovo 
11-osios Akto paskelbimo link.

Atkūrus Nepriklausomyb , reiškėsi kaip individualus publi-
cistas.

Apdovanojimai
1998 m. Vyčio Kryžiaus 3 laipsnio ordinas.
2000 m. Lietuvos Nepriklausomybės medalis.

Vygandas Telksnys

Antanas Terleckas
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2004 m. Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius.
2012 m. Laisvės premija.

Vladas Terleckas
Gimė 1939 m. rugsėjo 13 d. Krivasalyje, Saldutiškio 

valsčiuje.
Lietuvos ekonomistas, politinis bei visuomenės vei-

kėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto 
signataras. 

1946–1951 m. mokėsi Krivasalio pradinėje, 1951–
1958 m. Linkmenų vidurinėje mokykloje. 1958 ir 1959 m. 
dėl brolio Antano antisovietinės veiklos ir kalinimo nebuvo 
priimtas studijuoti nei Vilniaus universitete, nei Vilniaus 
pedagoginiame institute, nors stojamuosius egzaminus iš-
laikė gerai. 

1961 m. priimtas į Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, 
1966 m. jame baigė bankininkyst . 

1967 m. pakviestas į Vilniaus universiteto Finansų ir kredito 
katedrą dėstyti bankinių disciplinų ir dirbo katedroje iki 2000 m. 
1976 m. Leningrado finansų ekonomikos institute apgynė ekonomikos 
mokslų kandidato disertaciją „Atsiskaitymų negrynaisiais pinigais 
plėtra ir jų tobulinimo galimybės“. Atsisakė paklusti viešai pasmerk-
ti brolio veiklą arba bent paskelbti sovietin  tikrov  liaupsinantį 
straipsnį, todėl 10 m. nesuteiktas docento vardas. Jį gavo tik 1986 m. 

1990–1992 m. Aukščiausiosios Tarybos deputatas, išrinktas Vil-
niaus Pilies rinkimų apygardoje Nr. 1, iškeltas Lietuvos Persitvarky-
mo Sąjūdžio. Politinėms partijoms nepriklausė. Iš Seimo pasitraukė 
protestuodamas prieš jam nepriimtinus Lietuvos turto privatizavimo 
įstatymus.

1999 ir 2012 m. Lietuvos banko valdyba V. Terleckui skyrė 
Vlado Jurgučio premiją už 1995–1999 m. ir 2011 m. išleistas knygas 
ir paskelbtus straipsnius Lietuvos bankininkystės istorijos tema. 

1970–2014 m. parašė ir paskelbė per 500 didesnių įvairaus 
pobūdžio publikacijų. Mažosios Lietuvos enciklopedijos straipsnių 
autorius. 

Išleistos knygos
Pinigai Lietuvoje 1915–19  m. (1992);
Lietuvos bankas 1922–19  metais (1992);
Kelias nuo Žemės banko iki Lietuvos žemės ūkio banko (1999, 

bendraautoris Venantas Mačiekus);
Lietuvos bankininkystės istorija 1918–19 0 (1999);
Lietuvos bankininkai. Gyvenimų ir darbų pėdsakai 1918–19 0 (2001);
Istorijos perrašinėjimai ir smaginimasis Lietuvos atsilikimu (2007);
Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai (2009);
Tragiški Lietuvos istorijos puslapiai 19 0–195  (2014–2016, lietuvių, 

anglų, prancūzų kalbomis);

Vladas Terleckas
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Bankininkystė Lietuvoje 1795–1915 (2011);
Jonas Vailokaitis. Gyvenimo ir veiklos bruožai (2011);
Priešinimasis Lietuvos nukryžiavimui 19 –195 . Mitai ir tikrovė (2017).

Antanas Vilkauskas
Gimė 1939 m. sausio 25 d. Molėtų rajone, Gra÷župio kaime. 

1957 m. baig s Saldutiškio vidurin  mokyklą (Švenčionėlių r.), įstojo į 
Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultetą. 1952 m. baigė hid-
rotechninės statybos specialybės kursą ir gavo inžinieriaus hidrotechniko 
diplomą. Dirbti pradėjo Tauragºs melioracijos statybos valdyboje, 1965 m. 
persikėlė į Šilùt  ir dirbo MSV darbų vykdytoju, hidrotechninės statybos 
aikštelės viršininku, valdybos vyriausiuoju inžinieriumi. 1982 m. dirbo 
Vandens ūkio projektavimo instituto Šilutės skyriuje projektų vyriausiuo-
ju inžinieriumi. 1994 m. įkūrė savo vardo projektavimo darbų įmon , 
kuriai vadovauja. Per daugelį metų nemažai prisidėjo tobulindamas ir 
įgyvendindamas naujas melioracinės ir hidrotechnikos darbų technologijas.

Šachmatais susidomėjo Saldutiškio vidurinėje mokykloje, paska-
tintas matematikos mokytojo J. Gruodžio. Savo, kaip šachmatų kompo-
zitoriaus, kūrybin  veiklą A. Vilkauskas sutelkė dviejų ėjimų ir sutarto 
mato uždaviniams sudaryti. Jis yra daugelio Respublikos šachmatų 
kompozicijos pirmenybių prizininkas, ne kartą kovojo kaip Lietuvos 
kompozitorių rinktinės atstovas. Daug jo kūrinių paskelbta užsienio 
leidiniuose. Kasdienis darbas neleido daugiau laiko skirti šiam įdomiam 
pomėgiui, todėl šachmatų kompozicijoms teko per mažai laiko. Sudarė 
ir išleido knygą achmatų kompozicijos pagrindai, V., Mintis, 2002; žurnalo 
achmatija redaktorius ir leidėjas.

Mindaugas Žukauskas
Gimė 1931 m. birželio 29 d. Utenos apskrities Saldutiškio vals-

čiaus Påkapio kaime. Inžinierius hidrotechnikas (1958), suteiktas docento 
mokslinis vardas (1970), technikos mokslų daktaras (1993).

1941 m. baigė Saldutiškio pradžios mokyklą. 1941 m. birželio 
14 d. su tėvais ištremtas į Sibirą. 1946 m. su motina pabėgo. Suklastoj s 
biografiją, 1953 m. baigė Pånevėžio I vidurin  mokyklą. 1958 m. baigė 
Lietuvos žemės ūkio akademijos Hidrotechnikos fakultetą. 1959–1961 m. 
buvo Panevėžio hidromelioracijos technikumo dėstytojas. 1961 m. įstojo 
į aspirantūrą Kauno politechnikos institute, 1966 m. apgynė technikos 
mokslų kandidato disertaciją. Nuo 1967 iki 2002 m. (iki pensijos) dirbo 
Kauno politechnikos instituto Panevėžio fakulteto dėstytoju.

ra paskelb s mokslinių straipsnių vandens balanso klausimais.



1086

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Kirdeikių sūnus
S. Gimžausko 70-osioms mirties metinėms

Jonas Belopetravičius

Patys seniausieji kirdeikiškiai, be abejo, žino, kas buvo 
Silvestras Gimžauskas. Tačiau paklausti jie visuomet atsako 
lakoniškai ir dar pabrėžia, kad minimas asmuo – kunigas. 
Taip. Bet daugelis iki šios dienos nežino, kad S. Gimžauskui 
reiškiame pagarbą ne už kunigo pareigų vykdymą, bet už 
lietuviško žodžio aukštinimą, už gimtosios kalbos teisių gy-
nimą atmintinais lenkinimo metais. Deja, mums dar trūksta 
duomenų apie šio žmogaus gyvenimą ir kūrybin  veiklą.

Poetas gimė 1844 m. spalio 1 d. Kirde¤kiuose. Mokėsi 
Švenčiónių ir Daugpilio gimnazijose. Baig s šešias klases, 
1862 m. Silvestras įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Bet 
dėl istorinių įvykių (1863 m. sukilimas) Gimžauskas kunigų 
seminarijos nebaigė. Ramia širdimi Silvestras pasirinko vais-
tininko specialyb . Vaistinėje Gimžauskas dirbo nuo 1864 iki 1874 m. Buvo įgij s 
provizoriaus padėjėjo laipsnį ir svajojo vaistininko darbui paskirti visą gyvenimą.

1875 m. vykdamas į Peterburgą laikyti provizoriaus egzaminų, trumpam 
sustojo Vilniuje ir aplankė seminarijos draugą, tuo metu jos rektorių, Motiejų 
Harasimavičių. Pastarasis pakreipė S. Gimžausko gyvenimą kita linkme. Silvest-
ras, užuot važiav s į Peterburgą, pasiliko Vilniuje ir įstojo į kunigų seminariją, 
po metų ją baigė.

Seminarijos vadovybė, pastebėjusi Gimžausko gabumus, pasiuntė jį į Peterbur-
go dvasin  akademiją t sti mokslo. Tačiau Silvestras mokėsi neilgai (1877–1878 m.). 
Sušlubavus sveikatai, jis grįžo į Lietuvą ir kunigavo įvairiose Aukštaitijos vietose.

Rašyti eilėraščius S. Gimžauskas pradėjo dar seminarijoje. Nuo to laiko jis 
nepadėjo plunksnos iki gyvenimo pabaigos. Kūrybą spausdino periodinėje spau-
doje  „Aušroje“, „Apžvalgoje“, „Vienybėje lietuvininkų“, „Šviesoje“ ir kitur. Kaip 
ir kiekvienas poetas, S. Gimžauskas savo kūrinėlius stengėsi išleisti atskiromis 
kny gutėmis.

Pirmasis satyrinis kūrinėlis „Linkmenes“ (1870 m.) atskiru leidiniu pasirodė 
Leipcige. Vėliau S. Gimžausko knygelės pasipylė kaip iš gausybės rago  „Ant naujų 
metų Lietuvai dovanėlė „Lietuvos bičiulis“, „Priešaušris“, „Pradžiamokslis lietuviško 
spaudraščio ir rankraščio“, „Metinė dovanėlė dėl lietuvininkų ir žemaičių“ ir kt.

S. Gimžausko kūrybos pagrindinė tema – tautinio susipratimo, tėvynės ir 
gimtosios kalbos meilės žadinimas. Poetas pritarė lietuvių nacionaliniam judėjimui, 
to judėjimo reikšmingiems šūkiams bei idėjoms. S. Gimžauskas dar anksčiau negu 
aušrininkai tas idėjas pradėjo skelbti savo eilėraščiuose. Taigi poetą teisėtai gali-
me laikyti „Aušros“ pirmtaku, nes iki šio laikraščio pasirodymo S. Gimžauskas 
buvo išleid s net tris atskiras knygeles. 
Patriotiniais eilėraščiais „Trakėnams“, 
„Pro Lydos mūrus pravažiuojant“ ir  Perspausdinta iš „Lenino keliu“ 1967 12 23

Silvestras Gimžauskas
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kitais aukštino Lietuvos senov , garbino kunigaikščių laikus, apdainavo gamtą, 
šlovino lietuvių kalbą ir smerkė sulenkėjusius tautiečius.

S. Gimžauskas ne tik rašė patriotinius eilėraščius, bet ir platino draudžiamą 
lietuvišką spaudą. Daugelis dvasininkų nekentė poeto už kritiškus eilėraščius ir 
stengėsi pakenkti. Prisegė S. Gimžauskui „litvomano“ vardą, persekiojo, skųsdami 
poetą dvasinei vyresnybei.

Truputėlį ilgiau S. Gimžauskui pavyko pagyventi Vídiškėse ir Valkini¹kuose. 
Aišku, dėl nuolatinio kilnojimo iš vienos vietos į kitą poetas negalėjo ką nors 
geresnio parašyti, tačiau S. Gimžauskas iki gyvenimo pabaigos buvo ištikimas 
savo skelbiamiems idealams ir puolė lietuvių kalbos priešus („Litvomano daina“).

S. Gimžauskas domėjosi ir kalbos mokslais. Jis buvo susipažin s su M. Dauk-
šos, S. Bretkūno, D. Poškos, S. Daukanto, Pabrėžos, Valančiaus raštais. Bendravo 
su K. Jauniumi ir studijavo Bopo, Šleicherio, Neselmano, Bacenbergerio, Jakobo, 
Bylenšteino, Miulerio, Kuraičio ir kitų kalbininkų darbus. Aprašė Li¹kmenų apy-
linkės tamsą.

Nagrinėdami I  a. antrosios pusės lietuvių literatūros istoriją, turėtume 
pabrėžti, jog S. Gimžauskas savo kūriniais išreiškė to laikotarpio lietuvių liaudies 
dvasią ir iš tiesų nemažai prisidėjo kovojant prieš prievartinį lietuvių lenkinimą.
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Makaras – Ginučių Paganinis
Romualdas imkūnas 

Jaunystėje, kai mėnulio pilnatis tapo žavingesnė už saulėtą dieną, aš, jaunas 
berniokas, ieškodamas malonių nuotykių Ginučių „vakaruškoje“, paviliotas kaimo 
muzikos, susipažinau su linksmu, šnekiu smuikininku Petru Žigu. Kai tėvas iš 
Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) už du maišus džiovintų baravykų parvežė 
Weltmeisterį, susidraugavau su tuo nuotaikingu, skambią skripką (smuiką) virk-
dančiu žmogumi.

Vienąsyk vakarėlyje, grodamas su mielu Petru, pertraukėlės metu paklau-
siau, kodėl jį vadina Makaru. Jis pasidžiaugė, kad kai buvo mažas su draugais 
po lietaus baloje leido popierinius laivelius. Tuomet priėjo senelis ir geranoriš-
kai pajuokavo  „Tu, Petriuk, būsi tikras admirolas Makarovas.“ Tądien jis ir tapo 
Makarovu, o vėliau – Makaru. Kai Petras grojo mano vestuvėse, svečias Algis 
Kaukėnas (Daunorių girininkas) jį pašaukė Makaro pravarde, šis atšovė  „Kam 
Makaras, o tau, jaunuoli, dėdė.“ Pastebėjau, kad tik iš vyresnių žmonių šią pravard  
jis maloniai priimdavo.

Baltu pavydu stebėdavausi kaip pusamžis Petras mokėjo bendrauti su jau-
nimu, kaip čionykščiai žmonės sako „krėsti šposus“. Buvo sunku susivokti kur 
teisybė, kur tik pajuokavimas. Kartą jis pasakojo, kad vienose vestuvėse svečias 
paprašė sugroti Smetonos maršą. Jis nepasimetė, nors tokio maršo nemokėjo. Sako, 
sugrojau, o smičių (strykas), tarsi nebaig s, laikau ant stygų, šypsausi, katino aki-
mis žvelgiu į jį. Svečias išėmė šimtin  ir užkišo po stygomis. Beje per radiją ne 
kartą girdėjau atliekamą kūrinį „Makaro polką“, kurį parašė šis Ginučių Paganinis.

Viename kaimiškame suėjime Petras simpatiškai viešniai pasakė, kad ji puiki, 
kaip papuračka. Toji pyktelėjusi nusisuko, o Petras susigrib s pridūrė  „Gražuole, 
papuračka – tai raudonoji serbenta, graži, gardi uoga...“

Visos apylinkės žinodavo kada ir kur gros Makaras su Vytautu Paukšte – 
Busilu (baltasis gandras), ar Juozu Kirka iš Mineiškiemio.

Petras Žigas traukia 
stryką 19 2 m.  
R. imkūno archyvo 
nuotr.
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Reikia tik stebėtis, kokiu linksmumu, humoro jausmu, šmaikštumu buvo 
apdovanotas Ginučių kaimo muzikantas – Makaras. Prabėgo krūva metų, nemažai 
vandens nugarmėjo pro Ginučių malūną Sravės upeliu, mūsų keliai pasiklydo 
pasvietėse. Prieš keletą metų užėj s ant Ginučių kapinių, krūptelėjau – radau 
kryžių su Petro Žigo pavarde. Atgijo gražūs anų jaunystės dienų prisiminimai, 
atmiežti netektimi, nerimu, sakyčiau , išskrendančių gervių balsais palydėti. Du 
tūkstančiai trečiaisiais metais Petro Žigo žmona Onutė sutiko ant jų namo sienos 
pritvirtinti atminimo ženklą. Ant ąžuolinės lentos išdrožiau žodžius  „Kur širdį 
guodė Petro Žigo, vadinto Makaru smuikas“. Kai prie Petro ir Onutės Žigų trobos 
prigludo atminimo lenta, pasijutau laimingesnis. Tądien Ginučių kalvomis sklido 
„Nalšios“ skambios dainos, atvažiav  muzikantai, kurie mylėjo Petrą Žigą, sugriežė 
jo pašėlusį džiaugsmo kūrinį – Makaro polką.
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Spalvingas Ladakalnio papėdės  
sodžiaus nenuorama
Romualdas imkūnas

Papíliakalnės kaime legendomis vainikuoto Ladakalnio 
papėdės sodžiuje, ko neįbridusiame į Ukojo ežerą, 1927 metais 
gimė būsimas gamtos mokslų daktaras Leonas Šidla. Žemės 
kelion  šis blaivios galvos, pastabus, šmaikščios rankos savi-
ninkas užbaigė 2006 metais.

Iš atminties krepšio neiškrito pažintis su Leonu. Su 
juo už vieno stalo penkis metus dirbau Mokslų Akademijos 
Botanikos institute. Mūsų tėviškes skiria vos keletas kilome-
trų, todėl turėjome progų „pasiuturt“ tarmiškai, juolab, kad 
pašnekovas, kaip sakoma, kišenėje žodžių neieškodavo. 

Nepavydėtina buvo Leono Šidlos jaunystė. Matydamas 
bendraamžių, išėjusių į mišką likimus (Labanoro girioje žuvo 
trys jo pusbroliai iš motinos pusės), Kirdeikių kunigo Juozo Breivos paskatintas 
Vilniuje baigė amatų mokyklą, tapo staliumi. Dieną gamino kėdes, vakarais lankė 
vidurin  mokyklą, laisvalaikiais tvarkė karo paliktas griuvenas. Besimokydamas 
Žemės ūkio technikume Žvėryne (Vilniuje), „atliko praktiką“ Karoliniškėse, ravėjo 
morkas ir svogūnus (norma 10 arų per dieną). Po to likimas nubloškė į Anykščių 
rajoną, kur kolūkyje darbavosi augalų apsaugininku. 

Studijuodamas Vilniaus universiteto Gamtos fakultete, darbštusis Leonas 
nustatė asiūklių rūšį Lietuvoje. Tai jį atvedė į mokslo pasaulį. Tyrė kultūrinių ir 
laukinių augalų Botrytis (kekeras) genties grybus, 1967 m. apgynė kandidatin  
(daktaro) disertaciją. Domėjosi ir daug rašė mokslinėje ir populiarioje spaudoje 
apie gimtojo krašto augaliją, buvo vienu iš Aukštaitijos nacionalinio parko įkū-
rimo iniciatorių. 

Pokalbiuose Leonas džiaugdavosi perskaitytomis knygomis, straipsniais, 
gar sinančiais Tėvynės miestus, bažnytkaimius, nacionalinius, regioninius parkus, 
girias ir upes. Esą protą ir širdį paglosto žinios apie mažas, nuostabias natūralias 
gamtos ar žmogaus sukurtas vietas, kaimus ir sodybas. Jis tikėjo, kad rašytas žo-
dis – neįkainojamas turtas, jį skaitys, gal stebėsis, semsis peno ateinančios kartos. 
Prisimenu Leono devizą  „žmogau, paskrebink plunksna“. 

Darbštumu pasižymintis Leonas Šidla buvo nuoširdus pašnekovas, neven-
giantis humoro. Kartą įsidarbinti laborante atvedžiau jauną merginą, Leonas ją 
apžvelg s nuo galvos iki kojų, paklausė

– Koks tavo vardas, gražuole
– Milda, – atsakė mano „proteže“.
– Mildutė, gražus vardas. Tekėk už man s...
– Jūs man tiktumėt į dėdes, nenoriu.
– Nieko, – pridūrė Leonas, – pagimdysi tris vaikus, susilyginsime.
Išėj s į pensiją, 2002 metais Leonas išleido eiliuotą knygą „Kalvėnai“. Po poros 

metų jis vėl, kaip ištisus metus mus neapleidžiantis, visad giedantis kėkštas, prabilo 

Būsimas gamtos  
mokslų daktaras  
Leonas idla. Nuotr. 
iš asm. archyvo 
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posmais apie gimtojo krašto praeities 
būtį, papročius bei paprastų žmonių 
gyvenimą ir išgyvenimus knygoje „Nuo 
balanos gadynės iki lempos žibalinės“. 
Paskait s jo knygas, dūmoju  kaip reikia 
mylėti gimtąjį kraštą, kad savo šeimos 
pensijų pinigėliais išleistum ilgas meilės 
giesmes jam. Ne kiekvienas, sulauk s 
garbaus amžiaus, savo galvoje sukaupia 
tiek daug žinių apie praeitį. Gi, Leo-
nas Šidla mena senelių, tėvų, kaimynų 
pasakojimus, savus pastebėjimus apie 
Kirdeikių krašto gyventojų spalvingą, 
nelengvą, tačiau garbingą gyvenimą, 
atmieštą paklydimais ir tamsumu. 

Negali nesižavėti sodria leidinių kalba, svetimybėmis, kurias naudojo ir 
tebenaudoja mūsų gimtųjų apylinkių gyventojai. Pilvą susiėm s gali kvatotis, kai 
Leonas kalba apie kolūkius, meilės ligas, vakarojimus kaime, ruginuk , išdaigas, 
vaiduoklius, papročius, kultūrą. Net rimti dalykai – karai, badas, santvarkos, 
darbai – vaizduojami su humoru, tačiau nesuvulgarinami, be pagiežos.

Perskaičius Leono Šidlos knygas norisi pritarti jo mintims, kad  „...istoriją, 
tuo labiau savo krašto istoriją reikia mums žinoti, nes, kaip kadaise sakė romėnai, o gal 
graikai, kas jos nežino, lieka maži vaikai...“

Darbštumu pasižymintis Leonas idla buvo  
nuoširdus pašnekovas, nevengiantis humoro.  
Nuotr. iš asm. archyvo 
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Apie dainos „Plaukė sau laivelis“ autorių
Jonas Būtėnas

Jau daugiau kaip 50 metų skamba daina „Plaukė sau laivelis piliakalnio 
link“. Jos melodijos autorius kompozitorius Stasys Šimkus. Bet kas parašė žodžius  
Ar tai liaudies daina, tik S. Šimkaus harmonizuota  Kiekvienas, bent kiek nusi-
manąs apie tautosaką, pasakys, kad tai ne liaudies daina. Kai kas ėmė manyti, 
kad S. Šimkus ir tekstą sukūrė, bet tai netiesa.

Kai kas žinojo ir anksčiau, kad dainos „Plaukė sau laivelis“ teksto autorius 
yra kitas žmogus. Tik kas jis

Šios dainos autorius yra Jonas Dzenkauskas, prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
periodinėje spaudoje paskelb s keliolika eilėraščių (jų buvo taip pat ir „Vilniaus 
kalendoriuje“). Jo eilėraščiai pasižymi eilėdaros sklandumu, kai kuriuo atžvilgiu 
artimi liaudies dainoms.

Pastaruoju metu pavyko išaiškinti poeto asmenyb . Jonas Dzenkauskas 
buvo provizorius. Gim s 1884 m. spalio 16 d. Maišelių kaime, netoli Pilviškių. 
Mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. 1911 m. baigė Peterburgo universitete farmacijos 
mokslus. Po to dirbo provizorium Raseiniuose, Kaune, Saldutiškyje. Jaunystėje 
rašė eilėraščius, tik kažkodėl po Pirmojo pasaulinio karo nutilo.

J. Dzenkauskas mirė Kaune 1959 m. lapkričio 27 d. Jo šeimoje tebesaugo-
mas dainos rankraštis „Plaukė sau laivelis“. Buv  ir daugiau rankraščių, bet per 
Antrąjį pasaulinį karą Saldutiškyje sudegė Dzenkauskų gyvenamasis namas, o 
kartu ir rankraščiai. J. Dzenkauskas eilėraštį paraš s paveiktas Lietuvos jaunimo 
emigracijos į Ameriką ir stengėsi išreikšti gimtąjį kraštą paliekančiųjų sielvartą 
ir išgyvenimus.

Plaukė sau laivelis

Plaukė sau laivelis
Piliakalnio link,
Sėdi jam bernelis,
Dairosi aplink.

Iš abiejų pusių
Vien aukšti kalnai,
Visur žali žolynėliai,
Kur tik užmatai.

 „Literatūra ir menas“, 1964 02 01, Nr. 5
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Gyvenimas už genį margesnis
Bronius Ulčickas

Gimiau 1918 m. kovo 15 d. Påaisetės kaime, Saldutiškio seniūnijoje, Švenčio-
nėlių rajone, savanorio Vaclovo ir Stefanijos Ulčickų šeimoje. Saldutiškyje baigiau 
keturis pradžios mokyklos skyrius. Dėdės Prano pamokytas, armonikos garsais 
linksminau bendraamžius ir vyresniuosius. Taigi armonika nuo vaikystės tapo 
mano palydovė. Gražias melodijas „išraitydavau“, net pas ponus tarnaudamas 
galėjau atlikti „prestižinius“ darbus, man patikėdavo „atsakingas“ pareigas.

Prasmingiausias gyvenimo momentas – 1939 m. ruduo, kai Vilniuje, ant 
Gedimino kalno, atsiklaup s prieš kryžių ir Trispalv  prisiekiau sąžiningai tarnau-
ti Lietuvai, ginti jos suverenitetą. Vilniuje buvau paskirtas į I pėstininkų pulko 
IV kuopą, grojau kariniame orkestre. 1940 m. birželį be pasipriešinimo ir karinių 
veiksmų privalėjome į Šnipiškių karinį miestelį priimti sovietų armijos „išvaduo-
tojus“. Mes, Lietuvos kariai, privalėjome paklusti sovietų karininkų instrukcijoms 
ir jų įsakymams. 1941 m. geguž  visi Lietuvos kariai ir karininkai iš karinio 
miestelio buvome išprašyti ir perkelti į Antakalnio vienuolyną. Netrukus gavome 
įsakymą  I pulko IV kuopos kariai privalo žygiuoti į Pabrad .

1941 m. birželio 21 d. rytinio ritualo metu gavome pranešimą, kad prasidėjo 
karas. Savo ištikimą draug  armoniką, su kuria nebuvau išsiskyr s nuo septynerių 
metų, apvyniojau civiliais drabužiais, įdėjau į dėž  ir miške, šalia stovyklavietės, 
užkasiau. Vėlų kitos dienos vakarą visa I pulko IV kuopa išžygiavo. Išvarg , alka-
ni, dvi paras be miego pagaliau gilioje miško dauboje kritome poilsio. Atsibud s 
pastebėjau, kad šautuvas ir kuprinė – šalia man s, o bendražygių nėra. Suradau 
kelią, kuriuo nuo Žemaitijos traukė Lietuvos artilerijos pulkai.

Pasiprašiau važnyčiotojo, kad priimtų į vežimą, ir mes, vieno likimo Lie-
tuvos kariai, dardėjome Adutiškio link. Turėjau šautuvą su penkiais šoviniais ir, 
apsisprend s nesitraukti iš Lietuvos, per pelkes ir mišką patraukiau vakarų link. 
Priėj s pirmą sodybą ilgai stovėjau, kol mane pastebėjo šeimininkas.

Po poros dienų poilsio, iškeit s kario uniformą į civilio, patraukiau Saldu-
tiškio pusėn. veik s 20 km pagaliau susitikau su tėvais. Kitą dieną įsidarbinau 
Saldutiškio lentpjūvėje, įsigijau naują armoniką, grojau vestuvėse, krikštynose, 
pobūviuose.

Krivasalio partizanų bunkeris
Lietuvoje jau formavosi pirmieji partizanų būriai. Vyrai, nenorėj  tarnauti 

okupacinėje kariuomenėje, traukė į Linkmenų apylinkės Kiauneliškio miškus, į 
Krivasalio partizanų vado B. Krinicko būrį. Broliai Stasys ir Mečislovas su svainiu 
Vladu Rukšėnu privalėjo slapstytis tėvų sodyboje iškastoje slėptuvėje po namu ir 
ūkiniais pastatais. Vėliau įsitraukė į vado B. Krinicko vadovaujamą būrį.

Dirbdamas Saldutiškyje gaudavau daug vertingos informacijos apie saugu-
miečių vykdomas bausmes, patikrinimus, užpuolimus ir partizanų kovas. Žinojau, 
kiek NKVD žmonių dirba centruose. 
Žinias perduodavau pats arba per ry- Tremtinys, Nr. 26 (71), 2006 m.
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šininką Praną Žiezdrį iš Devyniavi»šės kaimo, per Vladą Čipinį iš Gåtakiemio 
savo broliams bei jų vadui ir Labanoro partizanų būrio vadui Tankui, Kuktiškių 
apyl. partizanų vadui V. Vykui-Lazdynui, Molėtų ir Utenos apylinkių Šilo būrio 
vadui B. Pelėdai- ubriui.

Krivasalyje, Kiauneliškio miško bunkeryje su šaudymo angomis, tilpdavo 
apie 50 B. Krinicko būrio partizanų. Ta vietovė nebuvo saugi. Nuo Utenos iki 
Vilniaus, per Švenčionėlius, ėjo siauruko geležinkelis, todėl saugumiečiai šiame 
ruože dažnai rengdavo patikrinimus. Kovinius veiksmus atlikti būdavo atsiunčiami 
kariai iš Švenčionėlių, Švenčionių ir net iš Vilniaus.

1946 m. vieną ankstų kovo rytą saugumiečiai Krivasalyje pradėjo „šukuoti“ 
Kiauneliškio mišką ir pulti bunkerį, kuriame nakvojo apie 40 partizanų. Jie negalėjo 
atsišaudyti, nes visos angos buvo užverstos žemėmis, tačiau pasiduoti nesutiko.

Naktį iš Labanoro miškų atėjo partizanų būrys, vadovaujamas Tanko. Laisvės 
kovotojai sugebėjo pašalinti žvalgus ir bandė įkalbėti bunkeryje esančius partizanus, 
kad kartu trauktųsi į Labanoro mišką, pas partizanų vadą Tanką. Tačiau sužeisti, 
išsek  partizanai pasiliko bunkeryje. Ryte vėl užvirė mūšis. Po dviejų parų kovos 
daug partizanų žuvo, sužeisti  G. Druteika, broliai Ringelevičiai, gyvi nepasidavė. 
Mano brolis Stasys ir dar vienas partizanas iš Saldutiškio, sovietų kareivių buvo 
ištempti ir išgabenti į Švenčionis. Po pirminio tardymo atsidūrė Vilniuje, iš ten 
išvežti į Vorkutą. Brolis žuvo Vorkutos šachtose.

Išdavystė
Neaiškiomis aplinkybėmis žuvus kaimynui Kavaliauskui ir jo žmonai, mane 

įskundė jų sūnus Pranas, tada dirb s saugume ir man perduodav s vertingų 
žinių. Jis sugebėjo įrodyti, kad 1941 m. dezertyravau iš sovietų armijos ir kaip 
pogrindininkas veikiau Saldutiškio apylinkėse. Nuo 1945 m. lapkričio 5 d. buvau 
tardomas Švenčionėliuose, po dviejų dienų – Švenčionyse. Po egzekucijos buvau 
išvežtas į Vilniaus Lukiškių kalėjimą. Iškankintus vienutėse, be tardymų ir teismo 
mus, apie du tūkstančius žmonių, saugomų enkavedistų, ginkluotų kulkosvaidžiais, 
atvarė į Vilniaus geležinkelio stotį...

Po dviejų savaičių alinančios kelionės sustojome Archangelsko srities Velsko 
rajone. Pūgos sūkuriuose spaudžiant 50 laipsnių šalčiui trijų kilometrų atstumą 
nuo stoties iki barakų įveikėme be vargo. Ten pamatėme vos gyvus vokiečių 
belaisvius, dviejų aukštų geležinius gultus ir ropojančias blakes. Kartu su jaunu 
kunigu, su mumis patekusiu į šį „katilą“, pasimeldėme ir sugulėme vienas prie 
kito, kad būtų šilčiau...

Man teko geležiniais karučiais vežioti smėlį. Kai „pasiekiau“ 40 kg svorį, 
lietuvis gydytojas pasiūlė gulti į ligonin . Per pusantro mėnesio priaugau tik vie-
ną kilogramą. Mano gyvyb  išgelbėjo tėvas, 1947 m. atvyk s į Velską. Jis atvežė 
lašinių, sviesto, miltų, kruopų, bet neturėjo galimybės tėviškai paspausti rankos – 
mus skyrė aukšta spygliuota tvora, blankiai mačiau tik jo siluetą. Po mėnesio 
gydytojai nustebo, kad taip netikėtai atsistojau ant kojų ir apsidžiaugė – vėl esu 
darbingas. Buvau pažymėtas 918 numeriu. Gavau šaltkalvio-mechaniko darbą.
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Vėl virkdau armoniką
Vėliau man buvo patikėtos vyriausiojo mechaniko parei-

gos. Sumažėjo badas, troškulys, moralinis pažeminimas. Brolis 
Mečislovas iš Lietuvos atsiuntė armoniką. Pradėjau ją virkdyti...

1953 m. baigėsi kova už būvį. Geguž  gavau leidimą 
grįžti į Lietuvą. Kokia buvo laimė vėl pajusti Lietuvos saulės 
šilumą, Aiseto ežero bangų ošimą, paspausti duona kvepiantį 
tėvo delną, išbučiuoti nuo sielvarto kaktoje įsirėžusias motinos raukšleles ir glostyti 
sidabru pasipuošusius jos plaukus.

Negalėjau įsidarbinti meno, kultūros ar pramonės srityje. Dirbau kelių tiesimo 
meistru Švenčionėlių rajone. Paskui pavyko įsitvirtinti Utenos aps. Kuktiškių miškų 
ūkio urėdijoje. Dalyvavau šventėse, grojau savo armonika, papildžiau Saldutiškio 
kultūros namų kapelą.

Malonu prisiminti, kad mano atliekamus kūrinius ne kartą įamžino studentai 
ir atidavė juos į tautinio folkloro fondus. Lietuvos radijo įrašų studijoje įrašyta 
14 mano pagrotų valsų, polkų, maršų. 1994 m. apsilank  LTV studijos darbuoto-
jai nufilmavo sodybą Devyniaviršės kaime, kurioje gyvenu, mano pasakojimą bei 
armonikos treles sudėjo į filmą „Po savo stogu“.

Nors gyvenimas apmėtė sunkiais akmenimis, skausmo, ligų, vargų nepa-
gailėjo, bet aš gyvenu ir tiek... Gyvenu nemąstydamas apie „komunizmo sta-
tybas“, aštuonerius iš gyvenimo išbrauktus metus, apie patirtą sunkią Golgotą, 
tik prisiminimuose išlikusią ir retkarčiais sapnuose apsilankančią. Giliai širdyje 
slepiasi jausmas  gyvenimas yra geras, kilnus ir svarbus, tad jokios negandos jo 
sumenkinti negali.

Saldutiškio kultūros 
namų kaimo kapela 
1972 m. Utenos  
kraštotyros muziejaus 
nuotr.
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Su žmona Stase Žiezdryte kurstėme jaukų namų židinį, įžiebtą 1954 m. Dėl 
dukters ir dviejų sūnų stengėmės jo nekūrenti per daug kaitriomis malkomis ir 
nepilti šalto vandens. Visus tris palaiminome ir išlydėjome į didįjį gyveninio kelią. 
Tačiau jau šešeri metai, kai žmoną išlydėjau Amžinojo poilsio. Dabar vienatv  
užpildo trijų vaikų ir šešių vaikaičių žingsniai.

Žmonės sutverti gyventi ir mylėti. Vis dar puoselėju viltį – gal sutiksiu 
gerašird  Mūzą, įkvėpsiančią kūrybai, suteiksiančią dvasinio peno, padėsiančią 
džiaugtis įvairiaspalve sodybos flora.

Devyniaviršės kaime, giliai įbridusiame tarp alksnynų ir beržynų, man tenka 
atlikti Angelo sargo misiją. Esu atsakingas už tuščių sodybų saugumą bei faunos 
ir floros neliečiamumą. Ji čia klestinti ir vešinti. Tad draugaudamas su gamta, 
nesiskirdamas su armonika jaučiu, kad dar ne vakaras... Dar ne ruduo... 
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Žmogus nepabūg s M. Gorbačiovo
Parengė Jūratė Baltrukaitienė

Skaudžios lemties šeima
Zenio Silvo Lisausko (1930 11 04–2009 10 11) šeimą iš gimtinės Ignalinos 

rajone sovietai ištrėmė 1949 m. kovo 25-ą dieną. Pats aštuoniolikmetis Zenys pa-
bėgo iš paryčiais apsuptos sodybos, kumščiais susikaudamas su sargybą einančiu 
stribu. Vienas jo brolis žuvo partizanaudamas, kitas mirė tremtyje. Z. Lisauskas 
slapstėsi nuo saugumo Vilniuje, vėliau dirbo įvairius darbus, kol buvo išaiškintas 
kaip pabėg s tremtinys. Atitarnav s sovietų armijoje, jis rašė laiškus LKP vadams 
ir pasiekė, kad mama sugrįžtų iš Sibiro. Vėliau dirbo įvairiose gamyklose, ilgiau-
siai – toje pačioje Kuro aparatūros gamykloje. Užaugino keturis vaikus.

Rėžė tiesą į akis
1990-ųjų sausį į Vilnių atvyko SSKP CK generalinio sekretoriaus Michailo 

Gorbačiovo planus „užkirsti kelią pavojingų išcentrinių jėgų plėtrai SSRS“ sugriovė 
pokalbis su paprastu darbininku Zeniu Lisausku. Tuometinėje Kuro aparatūros 
gamykloje Gorbio laukė netikėtas pokalbis, kuris visiškai sugriovė numatytą sce-
narijų ir parodė išgirtuosius sovietų vadovo sugebėjimus bendrauti su „paprastais“ 
žmonėmis. Greitu žingsniu eidamas per milžinišką cechą, lydimas nemažos svitos 
ir daugybės žurnalistų, gensekas (generalinis sekretorius) sustojo prie vyresnio 
amžiaus darbininko Z. Lisausko, laikančio rankose savadarbį transparantą.

M. Gorbačiovas  „Nagi, kas čia parašyta  Ne daugiau teisių, o visiška neprik lau-
somybė  Kokia nepriklausomybė “ – Z. Lisauskas  „Aš gimiau nepriklausomoj Lietuvoj 
ir turiu mirti nepriklausomoj Lietuvoj.“ – M. G.  „Kas jums pavedė parašyti šitą pla-
katą “ – Z. L.  „Aš pats asmeniškai...“ – M. G.  „Jūs parašėte „visiška“. Vadinasi, iš 
Sąjungos susiruošėte išeiti “ – Z. L.  „Taip. Anksčiau ar vėliau...“ – M. G.  „Jūs viską 
apgalvojote ir viską žinote “ – Z. L.  „Na, žinoma...“

enys Silvas Lisauskas. 
1990 m. 
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Vedamas noro stiprinti nepriklausomyb
Išėj s į pensiją Z. Lisauskas buvo aktyvus Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) 

bei generolo P. Plechavičiaus karių sąjungos narys. Kaip prisimena LŠS Karaliaus 
Mindaugo 4-osios kuopos vadas Rimantas Vrubliauskas, anuometinius šaulius stoti 
į sąjungą skatino didis noras stiprinti neseniai atkovotą Lietuvos nepriklausomy-
b . Anot R. Vrubliausko, tai buvo tvirtas, savo nuomon  ginti gebantis žmogus, 
kuriame derėjo būdo tvirtybė ir galimybė taikytis bei rasti sprendimą.

Z. Lisauskas apdovanotas LŠS Šaulių žvaigždės bei Sausio 13-osios medaliais. 
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 „Saldutiškio“ mono-
grafijos straipsnius 
parašė 61 autorius.

Apie autorius

Jūratė Baltrukaitienė – redaktorė, monografijos sudarytoja.

Gintautas Baltrukaitis – matematikas, restauratorius.

Jonas Belopetravičius – žurnalistas, mokytojas, kraštotyrininkas.

Jonas Bivainis – straipsnio autorius.

Stanislovas Buchaveckas – istorikas.

Jonas Būtėnas – dainininkas.

Loreta Cigelskienė – bibliotekininkė.

Regina Dagytė – kraštotyrininkė.

Kęstutis Dambrauskas – braižytojas.

Aistė Dičkalnytė – menotyrininkė.

Klaudijus Driskius – fotomenininkas, žurnalistas.

Aira Dubikaltienė – kartografė.

Antanas Gasperaitis – filologas, kraštotyrininkas.

Silvestras Gimžauskas – kunigas, knygnešys, lietuvybės puoselėtojas.

Ona Graužinienė – mokytoja.

Dainius Guobis – ekonomistas, knygų autorius, redaktorius.

Vytas Jurka – straipsnio autorius.

Vytautas Jurkūnas – braižytojas, dailininkas.

Balys Juodzevičius – pedagogas, muziejininkas, kraštotyrininkas.

Petras Kanevičius – inžinierius restauratorius, kultūros paveldo  
ekspertas.

Alena Kaušilienė (Dičiūtė) – kultūros darbuotoja.

Lidija Kavaliauskienė – kartografė.

Renata Kilinskaitė – paveldosaugininkė.

Libertas Klimka – gamtos mokslų daktaras, etnologas, istorikas,  
profesorius, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos  
ir etnokosmologijos – pradininkas.

Povilas Krikščiūnas – filologas, tautosakininkas.

Danutė Krištopaitė – tautosakininkė, humanitarinių mokslų daktarė, 
redaktorė.

Viktoras Kuprevičius – kultūrologas, kolektorius.

Valdas Kuzelis – straipsnio autorius.

Jonas Laurinavičius – žurnalistas.

Unė Lašinskaitė – matematikė.
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Austra Lašinskienė – zooinžinierė, kultūros darbuotoja.

Rimantas Lisauskas – architektas, dizaineris, dėstytojas-lektorius.

Kazimieras Lukoševičius – straipsnio autorius.

Venantas Mačiekus – ekonomistas, kraštotyrininkas, redaktorius,  
Jono Basanavičiaus premijos laureatas.

Danutė Marcinkevičienė – straipsnio autorė.

Žaneta Markevičienė – vertėja, filologė, dialektologė, docentė,  
humanitarinių mokslų daktarė.

Aurimas Markevičius – filologijos mokslų daktaras.

Kazys Misius – inžinierius, istorikas, kraštotyrininkas.

Antanas Nezabitauskas – muziejininkas.

Antanas Rupeika – architektas, kultūros paveldo tyrinėtojas.

Marija Rupeikienė – architektė, kultūros paveldo tyrinėtoja,  
humanitarinių mokslų daktarė.

Andrius Rūkštelė – etnografas, dailininkas.

Elena Skudutytė Svarauskienė – straipsnio autorė.

Jurgis Stašaitis – biologas, gamtos mokslų daktaras, docentas.

Valdas Striužas – istorikas, kraštotyrininkas, knygų autorius.

Veronika Subačienė – mokytoja, kraštotyrininkė.

Tadas Šidiškis – geografas-kartografas, kultūros paveldo ekspertas.

Birutė Šilinskienė – straipsnio autorė.

Valentas Šiaudinis – matematikas, knygų autorius.

Romualdas Šimkūnas – geografas, gamtos mokslų daktaras.

Giedrė Šimkūnaitė – mokytoja, kultūrininkė.

Romualdas Šinkūnas – enciklopedijų mokslinis redaktorius.

Bronius Šliogeris – inžinierius, Saldutiškio seniūnas, fotografas.

Karolis Šliogeris – dizaineris, fotografas.

Elena Trimonytė – kraštotyrininkė.

Bronius Ulčickas – muzikantas.

Aldona Vasiliauskienė – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė,  
docentė.

Angelė Vilutytė Rimševičienė – Lietuvos mokslo premijos laureatė, 
klasikinių kalbų dėstytoja, žodynų sudarytoja, redaktorė.

Gintautas Zabiela – archeologas, istorikas, humanitarinių mokslų  
daktaras.

Pranas Zemlevičius – etnologas.

Antanas Žilėnas – tiltų ir kelių inžinierius, istorikas, knygų autorius.
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Santrumpos ir sutrumpinimai

AB – akcinė bendrovė
AG – arklio galia
AL  – Atviros Lietuvos fondas
ASI – Architektūros ir statybos institutas
AT – Aukščiausioji Taryba
ATL – Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje (knyga)
BK – baudžiamasis kodeksas
BPDG – būk pasiruoš s darbui ir gynybai (sporto 
normatyvai)
BP  – Būsimojo pedagogo fakultetas
BS – bendrasis skyrius
D – kompaktinė plokštelė
K – entro komitetas

ELTA – Lietuvos telegramų agentūra
ES – Europos Sąjunga
TM  – izinių ir technologijos mokslų centras

GPU – Valstybės politinė valdyba (SSRS)
GST – geolingvistiniai ir sociologiniai tyrimai
IA – oover Institution Archives

INRI – Jėzaus monograma
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos
J. E. – Jo Eminencija
J R – Jaunųjų ūkininkų ratelis
KAA – Kauno apskrities archyvas
KAM – Krašto apsaugos ministerija
K  – kultūros centras
K. g. – Kauno gubernija
KGB – SSRS valstybės saugumo komitetas
KP  – Kultūros paveldo centras
KP – Komunistų partija
KP K – Komunistų partijos centro komitetas
KPI – Kauno politechnikos institutas
KTU – Kauno technologijos universitetas
KTU ASIA – Kauno technologijų universiteto 
Architektūros ir statybos instituto archyvas
KU – Klaipėdos universitetas
KVKA – Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas
LAA – Lietuvos TSR archeologijos atlasas
LA  – Lietuvių aktyvistų frontas
L VA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LDK – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė
LDP – Lietuvos demokratų partija
L  – Lietuvių frontas
LGGRT  – Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras
L EŽ – Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas
L A – Lietuvos ypatingasis archyvas
LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos 
sistemos (suvestinis katalogas)
LIES – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos 
skyriaus archyvas
LII BR Lietuvos istorijos instituto bibliotekos 
rankraštynas
LII E  – Lietuvos istorijos instituto etnografijos 
fondas
LIIR – Lietuvos istorijos instituto rankraštynas
L.J.S. – Lietuvos jaunimo sąjunga
LKA – Lietuvių kalbos atlasas

LKAR – Lietuvos liaudies kultūros centro Liaudies 
kūrybos archyvo rankraštis
LKBK – Lietuvos katalikų bažnyčios kronika
LKP(b) – Lietuvos komunistų partija (bolševikų)
LKP K – Lietuvos komunistų partijos centro 
komitetas
LKT – Lietuvių kalbos tarmės, Liaudies komisarų 
taryba
LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas
LLA – Lietuvos laisvės armija
LLD – Lietuvių liaudies dainynas
LLDK – Lietuvių liaudies dainų katalogas
LLMA – Lietuvos literatūros ir meno archyvas
LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis
LLTI – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
LLV – Lietuvos laikinoji vyriausybė; Lenkijos–
Lietuvos Valstybė
LM – Lietuvos Metrika
LMA – Lietuvos mokslų akademija
LMKJ – Lietuvos mokytojų kvalifikacijos institutas
LMTA – Lietuvos muzikos ir teatro akademija
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus
LNMMB RKR – Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Retų knygų  
ir rankraščių skyrius
LPJ  – Lietuvos partizaninio judėjimo štabas
LPTK – Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas
LR – Lietuvos Respublika
LRT – Lietuvos radijas ir televizija
LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija
LSK  – Lietuvos svarsčių kilnojimo federacija
LS(T)SR – Lietuvos Sovietų (Tarybų) Socialistinė 
Respublika
L S – Lietuvos šaulių sąjunga
LTR – Lietuvių tautosakos rankraštynas
LTR  – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonoteka
LPS – Lietuvos partizanų sąjunga; Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis
L.T.S. – Lietuvos tautininkų sąjunga
LUP – Lietuvos urbanistikos paminklai
LVIA – Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LVR – Lietuvos vietinė rinktinė
LŽ A – Lietuvos žemės ūkio akademija
LŽ U – Lietuvos žemės ūkio universitetas
MA – Mokslų akademija
MAB RS – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekos Rankraščių skyrius
MADA – Lietuvos mokslų akademijos darbai, 
serija A
MGB – SSRS valstybės saugumo ministerija
MMT – Mokslinė metodinė taryba
MN – absoliutus aukštis nuo jūros lygio
MSV – Melioracijos statybos valdyba
MT – Ministrų Taryba
MTI – mokslinių tyrimų institutas
MTP – mokyklų tobulinimo programa
MTS – mašinų ir traktorių stotis
MVD – SSRS vidaus reikalų ministerija
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NKGB – SSRS valstybės saugumo liaudies 
komisariatas
NKVD – SSRS vidaus reikalų liaudies komisariatas
NMK DM – Nacionalinis Mikalojaus Konstantino 
iurlionio dailės muziejus

OLP – atskiras lagerio punktas
ORS – darbininkų aprūpinimo skyrius
PDG – pasiruoš s darbui ir gynybai (sporto 
normatyvai)
PO  – lenkų karinė organizacija
PS – politinis skyrius
RKB – Romos katalikų bažnyčia
RS SR – Rusijos Sovietų ederacinė Socialistinė 
Respublika
SA – senieji aktai
SKD – smulkaus kredito draugija
SS – apsaugos rinktinė, sukarinta nacistinės 
Vokietijos organizacija
SSKP – Sovietų Sąjungos komunistų partija
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga
LK – vietimo liaudies komisariatas
.S. – aulių sąjunga

TBA – tarpbibliotekinis abonementas
TLDP – Tautiškoji lietuvių demokratų partija
TSKP K – Tarybų Sąjungos komunistų partijos 
centro komitetas
TSRS – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga
TV – televizija
UAB – uždaroji akcinė bendrovė
UKM – Utenos kraštotyros muziejus

UDK – universalioji dešimtainė klasifikacija
VAK – Valstybės archeologijos komisija
VDA – Vilniaus dailės akademija
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus
V.D.M. – Vytauto Didžiojo metai
VDU – Vytauto Didžiojo universitetas
VET – Vilniaus elektros tinklai
VGTU – Vilniaus Gedimino technikos universitetas
VIPT – viešasis interneto prieigos taškas
VKP(b) – Visasąjunginė komunistų partija 
(bolševikų)
VLIK – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
VLSD – Vilniaus lietuvių savišalpos draugija
VPI – Vilniaus pedagoginis institutas
VPU – Vilniaus pedagoginis universitetas
VR – vietinė rinktinė
VRM – Vidaus reikalų ministerija
Vš  – viešoji įstaiga
VU – Vilniaus universitetas
VUBR(S) – Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraščių skyrius
VVDI – Vilniaus valstybinis dailės institutas
VVPI – Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas
VVS (V.V.S.) – Vilniui vaduoti sąjunga
VŽ  – Valstybinis žemės fondas
Ž B – žemės ūkio bendrovė; žemės ūkio bankas
Ž K – žemės ūkio komisija
Ž KD – žemės ūkio kredito draugija
Ž M – Žemės ūkio ministerija
ŽŽ M – žemesnioji žemės ūkio mokykla

a – aras
a. – amžius; aikštė
a. a. – amžiną atilsį
adm. – administracija, administracinis
agr. – agronomas
akad. – akademija
al. – alėja
ap. – aprašas
apyl. – apylinkė
apyg. – apygarda
apskr. – apskritis 
archit. – architektas (-ė)
asm. – asmeninis
ats. – atsakingasis
aukšt. – aukštuma
aut. – autorius
b. – byla
bal. – balandis (mėnuo)
bibliogr. – bibliografija
birž. – birželis (mėnuo)
b-ka – biblioteka
brėž. – brėžinys
brus. – baltarusių (kalba)
buv. – buv s
b-vė – bendrovė
b. ž. – bendrinis žodis
bžn. – bažnyčia, bažnytinis
bžnk. – bažnytkaimis
cm – centimetras

cnt – centneris
d. – diena; dalis; duktė
dab. – dabartinis
dail. – dailininkas
dėst. – dėstytojas
dgs. – daugiskaita
d-ja – draugija
doc. – docentas
dok. – dokumentas
dr. – daktaras (mokslų)
drg. – draugas (kreipimasis)
dš. – dešinysis (intakas) 
dv. – dvaras
egz. – egzempliorius
eil. – eilėraštis; eilutė
eil. Nr. – eilės numeris
eksp. – ekspedicija
el. – elektroninis
etc. – (lot. et cetera – ir kita, ir taip toliau)
ež. – ežeras
f. – fondas
fak. – fakultetas
fotogr. – fotografas; fotografavo
g – gramas
g. – gatvė; giminė (gram.)
geg. – gegužė (mėnuo)
gerb. – gerbiamasis, gerbiamas
gim. – gim s (-usi)
gimn., g-ja – gimnazija
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gyv. – gyvenantis
glž. st. – geležinkelio stotis
gram. – gramatika, gramatikos
gub. – gubernija
h – aukštis
ha – hektaras
habil. dr. – habilituotas daktaras (mokslo laipsnis)
hibr. – hibridas
ibidem (ibid) – lot. ten pat (nurodant citatų 
šaltinius)
iliustr. – iliustruotas
inst. – institutas
int. – intakas
inž. – inžinierius, inžinerinis
išl. – išleista
išsp. – išspausdinta
k. – kaimas; kalba
kan. – kanauninkas
kand. – kandidatas
kg – kilogramas
k-ja – komisija
kl. – klasė
kln. – kalnas
klv. – kalva
km – kilometras
kn. – knyga 
kol. – kolūkis
Kor. – laiškas korintiečiams
kp – kapeika
kr. – kraštas
kt. – kita; kiti
k-tas – komitetas
ktm – kietmetris
kun. – kunigas
kv. m – kvadratinis metras
l, L – litras
l. – lapas (popieriaus); laipsnis; literatūra
laikr. – laikraštis
lapkr. – lapkritis (mėnuo)
leid. – leidinys, leidimas, leidėjas
lenk. – lenkų
lent. – lentelė
liet. – lietuvių, lietuviškai
lit. – literatūra
l-kla – leidykla
lot. – lotynų (kalba)
Lt – litas
ltn. – leitenantas
m – metras
m. – metai; mir s; mokslų (prie mokslų laipsnio); 
moteriškoji giminė (gramatika)
m. dr. – mokslų daktaras
mėn. – mėnuo
min. – minėtas (straipsnis)
m-ja – ministerija
mjr. – majoras
m. kand. – mokslų kandidatas
m-kla – mokykla
mm – milimetras
mln. – milijonas
m. m. – mokslo metai

mok. – mokinys
mokyt. – mokytojas
moksl. – mokslinis, mokslo
mst. – miestas
mstl. – miestelis
mšk. – miškas
mškl. – miškelis
m. ū. – miškų ūkis
neg. nr. – negatyvo numeris
Nr., nr. – numeris
nuotr. – nuotrauka
org. – organizacija, organizacinis
orig. – originalas, originalus
p. – puslapis; ponas, ponia, panelė
P – pietūs
pab. – pabaiga
pagr. – pagrindinis
pan. – panašiai
par. – parapija
past. – pastatyta, pastaba
pav. – paveikslas (iliustracija); pavietas (apskritis)
ped. – pedagoginis, pedagogas
ph – vandenilio potencialas
pieš. – piešinys
pil. – pilietis
piliav. – piliavietė
pirm. – pirmininkas
pkp. – pilkapynas
plg. – palygink
plk. – pulkininkas; pelkė
plkl. – piliakalnis
plv. – palivarkas
po Kr. – po Kristaus
pr. – pradžia; prospektas; prieš; prūsų
PR – pietryčiai
prad. – pradinis, pradžios
pr. Kr. – prieš Kristų
pr. m. e. – prieš mūsų erą
proc. – procentas
prof. – profesorius
prvd. – pravardė
pv. – pieva
PV – pietvakariai
pvd. – pavardė
pvz. – pavyzdžiui
r. – rajonas
R – rytai
rb – rublis
red. – redaktorius, redakcinis
reprod. – reprodukcija
resp. – respublika
rezist. –  rezistentas, rezistencinis
rež. – režisierius
rink. – rinkinys
rst. – raistas
rugpj. – rugpjūtis (mėnuo)
rugs. – rugsėjis (mėnuo)
rus. – rusų (kalba)
s – sekundė
s. – sūnus; sala; sieksnis
sav. – savaitė
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saviv. – savivaldybė
sen. – seniūnas; seniūnija; senasis, senovinis
s-ga – sąjunga
sk. – skyrius
sl. – slavų
slap., slapyv. – slapyvardis
soc. – socialinis
sov. – sovietų; sovietinis
sp. – spauda; spaustuvė
splv. – spalvotas, -a
spec. – specialus; specialybė, specialistas
sr. – sritis
str. – straipsnis
sud. – sudarė; sudarytojas
š. – šalis
 – šiaurė
. – šaltinis (informacijos)

š. m. – šių metų
šnek. – šnekamosios (kalbos)
R – šiaurės rytai

šv. – šventas
V – šiaurės vakarai
vč. – venčiausiasis, -ioji

t – tona
t. – tomas
tech. – technikos
t. y. – tai yra
t. p. – taip pat
t. t. – taip toliau

tūkst. – tūkstantis
tv. – tvenkinys
ukr. – ukrainiečių (kalba)
up. – upė
upl. – upelis
u-tas – universitetas
v. – vardas; vyriškoji giminė (gramatika)
V – vakarai
vad. – vadovas; vadinamasis
val. – valanda
vas. – vasaris (mėnuo)
v-ba – valdyba
veik. – veikalas
vid. – vidurinė (mokykla); vidurinis  
(išsilavinimas)
vyr. – vyriausias, vyriausiasis
vyresn. – vyresnysis
vysk. – vyskupas; vyskupija
vls. (vlsč.) – valsčius
vlst. – valstybė
vnk. – vienkiemis
vns. – viensėdis
vnt. – vienetas, vienetų
vok. – vokiečių (kalba)
vtv. – vietovardis
žml. – žemėlapis
žr. – žiūrėk
ž. ū. – žemės ūkis
žurn. – žurnalas



Buvusio Saldutiškio valsčiaus žemėlapis  
(pagal 192  m. Lietuvos gyventojų  
surašymo duomenis). Sudarė Lidija 
Kavaliauskienė



Buvusio Saldutiškio valsčiaus demografinis 
žemėlapis (pagal 192  m. Lietuvos gyventojų  
surašymo duomenis). Sudarė UAB „Žemėlapių 
artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė



Saldutiškio miestelio žemėlapis. 201  m. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“  
kartografė Aira Dubikaltienė



Saldutiškio seniūnijos žemėlapis. Sudarė UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė Aira Dubikaltienė







Buvusių Lietuvos 
valsčių žemėlapis 
(Saldutiškio valsčius 
išskirtas tamsiau). 
Sudarė UAB 
„Žemėlapių artelė“ 
kartografė Aira 
Dubikaltienė
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Apie serijà „Lietuvos valsèiai“

„Versmës“ leidykla nuo veiklos pradþios 1994-aisiais rengia ir leidþia lo-
kaliniø monografijø serijà „Lietuvos valsèiai“, skiriamà Lietuvos tûkstantmeèiui, 
minëtam 2009-aisiais, Lietuvos valstybës susikûrimo 750 metø jubiliejui (1253–2003) 
ir Lietuvos valstybës atkûrimo 100-meèiui (1918–2018). Kartu monografijos dedi-
kuojamos kitoms reikðmingoms valstybës, jos miestø ir miesteliø bei kitø svarbiø 
šalies istorinių vyki  sukaktims. 

Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai – XIX a. viduryje susiformavæ 
valsèiai iki jø panaikinimo 1950 m. buvo maþiausi ir palyginti stabilûs administ-
raciniai-teritoriniai vienetai, jungæ tapaèios etninës kultûros þmones, valsèiø ribos 
paprastai atitiko ir parapijø bendruomeniø ar ðnektø ribas.

„Lietuvos valsèiø“ serija – tai daugiatomis vienodos struktûros leidinys apie 
Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jø ir jø apylinkiø 
kraðtovaizdþio raidà bei istorijà nuo seniausiø prieðistoriniø laikø iki mûsø dienø, 
kovas uþ Nepriklausomybæ, apie tradicinæ kultûrà, verslus, kalendorinius ir ðeimos 
papro ius, papro i  teis , liaudies i mint , ba ny ias, ymius mones, tarmi  ir 
vietos ðnektø ypatumus, tautosakà, tautines maþumas, jø paproèius ir kt.

Remdamiesi moni  atsiminimais, „Versmės“ leidyklos rengtų lokalinių 
tyrimų ekspedicijų bei archyv  duomenimis, mokslo studijomis, kitais ra ytiniais 
ðaltiniais bei medþiaga, kiekvienà serijos knygà raðo dideli – iki 160 autoriø kolek-
tyvai  inomi Lietuvos istorikai, archeologai, etnologai, tautosakininkai, kalbininkai, 
sociologai, geologai, geografai, biologai, taip pat kraðtotyrininkai, kraðtieèiai, kiti 
autoriai. Ið viso serijai jau yra raðæ apie 3 000 autoriø, ið jø daugiau kaip 380 turi 
mokslo vardus ( r. www.versme.lt autoriai.htm).

Išleidus „Saldutiškio“ monografiją, skirtą Saldutiškio 225 m. sukakčiai (1 412 p., 
2019), „Lietuvos valsčių“ seriją kartu su serijoje nenumeruotomis knygomis – dar 
plonais viršeliais išleista įžangine serijos knyga „Sintautai. Žvirgždaičiai“ (432 p., 
1996), „Salako kraštas“ (420 p., 2012) bei „Pabradės“ monografijos įžangine knyga 
(480 p., 2017) – sudaro 38 monografijos, 51 tomas, 57 200 puslapių, 4 449 straips-
niai, kuriuos parašė 2 053 autoriai.

Anks iau i leistos „Lietuvos valsčių“ serijos knygos  „ agar “ (1-oji serijos 
monografija; dedikuota agar s 800 m. jubiliejui, 912 p., 1998), „Obeliai. Kriaunos“ 
(2-oji; Obeli  480 m. sukak iai, 864 p., 1998; 2-oji laida – Obeli  ir Kriaun  500 m. 
jubiliejui, 1 224 p., 2009), „Plateliai“ (3-ioji; Plateliø 550 m. jubiliejui, 800 p., 1999), 
„ iobi kis“ (4-oji; iobi kio parapijos 200 m. jubiliejui, 1 024 p., 2000), „Ðirvintos“ 
(5-oji; Ðir vintø 525 m. sukakèiai, 776 p., 2000), „Lygumai. Staèiûnai“ (6-oji; Staèiûnø 
parapijos 90-meèiui, 896 p., 2001), „Ve liuona“ (7-oji; Magdeburgo teisiø suteikimo 
Veliuonai 500 m. jubiliejui, 1 176 p., 2001), „Raguva“ (8-oji; Raguvos 500 m. ju-
biliejui, 1 128 p., 2001), „Seredþius“ (9-oji; Seredþiaus 710 m. sukakèiai, 1 238 p., 
2003), „Kvëdarna“ (10-oji; Kvëdarnos 675 m. sukakèiai, 1 160 p., 2004), „Papilë“ 
(11-oji; Papilës 665 m. sukakèiai, I dalis – 1 082 p., 2004, II dalis – 752 p., 2006), 
„Tauragnai“ (12-oji; Tauragnø 750 m. jubiliejui, 1 364 p., 2005), „Musninkai. Kernavë. 
Èiobiðkis“ (13-oji; Musninkø 445 m., Kernavës 725 m., Èiobiðkio 475 m. sukaktims, 
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1 304 p., 2005), „Laukuva“ (14-oji; Lau-
kuvos 750 m. jubiliejui, 1 874 p., I dalis – 
924 p., 2005, II dalis – 950 p., 2008), 
„Gelvonai“ (15-oji; Gelvonø 625 m. 
sukakèiai, 1 384 p., 2009), „Baisogala“ 
(16-oji; Baisogalos 470 m. sukakèiai, 
1 056 p., 2009), „Gruzdþiai“ (17-oji; 
Gruzdþiø 375 m. sukakèiai, 2 304 p., 
I dalis – 1 000 p., 2009, II dalis – 
1 304 p., 2010), „Endriejavas“ (18-oji; 
Endriejavo 230 m. sukakèiai, 1 412 p., 
2010), „Vepriai“ (19-oji; Vepriø 625 m. 
sukak iai, 1 320 p., 2010), „ eimelis“ (20-
oji; eimelio 510 m. sukak iai, 1 796 p., 
I dalis – 888 p., II dalis – 908 p., 2010), 
„Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (21-oji; 
I dalis – 2000–2002 m. mokslo darbai, 
1 082 p., 2011), „Panemunėlis“ (22-oji; 
Panemunėlio 240 m. sukakčiai, 1 684 p., 
I dalis – 858 p., II dalis – 826 p., 2011), 
„Gelgaudiškis“ (23-ioji; Gelgaudiškio 
500 m. jubiliejui, 1 808 p., I dalis – 
900 p., II dalis – 908 p., 2011), „Juodu-
pė. Onuškis“ (24-oji; Onuškio 510 m. 
sukakčiai bei Juodupės 100 m. jubiliejui, 
1 832 p., I dalis – 912 p., II dalis – 
920 p., 2012), „Kartena“ (25-oji, Kartenos 

1998 m. pasirodþiusi  
1-oji „Lietuvos valsèiø“ 
serijos monografija „Þagarë“ 
kartu yra ir 1-oji knyga 
Lietuvoje, iðleista su  
Lietuvos tûkstantmeèio  
sukakties þenklu

Pirmąją „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografiją „Žagarė“ 
Lietuvos Respublikos  
Prezidentui Valdui Adamkui 
įteikia viena knygos  
sudarytojų ir autorių  
žagarietė mokytoja  
Romualda Vaitkienė.  
Žagarės 800 metų jubiliejus. 
1998 m. birželio 27 d. 
Džojos Gundos Barysaitės 
nuotr.
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Pasibaigus „Lietuvos valsèiø“ serijos 15 metø sukakties minëjimo ir naujausiø 2009-aisiais iðleistø 
monografijø pristatymo renginiui, skirtam, kaip ir pati serija, tais paèiais metais minėtam  
Lietuvos tûkstantmeèiui, „Tautiðkà giesmæ“ kartu su visa sale gieda renginio praneðëjai  
(ið kairës) „Gelvonø“ monografijos sudarytoja Vida Girininkienë, „Gruzdþiø“ sud. Damijonas 
Ðniukas, „Obeliø. Kriaunø“ sud. Venantas Maèiekus, „Baisogalos“ sud. dr. Jonas Linkevièius, 
Lietuvos heraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas Kaþdailis, Baisogalos seniûnas Romas  
Kalvaitis, „Versmës“ leidyklos vadovas Petras Jonuðas, sociologas prof. Romualdas Grigas, 
Lietuvos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Leidiniø komplektavimo skyriaus vedëjas Vytautas 
Gocentas, Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos  
pirmininkas dr. Edmundas Rimða. 2010 m. vasario 19 d. Klaudijaus Driskiaus nuotr.

750 m. sukakčiai, 1 484 p., 2012), „Sintautai“ (26-oji; 2 912 p., I dalis – 1 448 p., II dalis – 
1 462 p., 2013), „Užpaliai“ (27-oji; Užpalių 375 m. sukakčiai, 2 372 p., I dalis – 1 160 p., 
II dalis – 1 212 p., 2013), „Pašvitinys“ (28-oji; Pašvitinio 375 m. sukakčiai, 1 540 p., 
2014), „Daujėnai“ (29-oji; Daujėnų 460 m. sukakčiai, 1 396 p., 2015), „Šeduva“ (30-oji;  
Šeduvos 460 m. sukakčiai, 1 388 p., 2016), „Kamajai“ (31-oji; Kamajų 475 m. sukakčiai, 
1 580 p., 2016), „Kupiškis“ (32-oji; Kupiškio 535-osioms metinėms, 1 256 p., 2016), 
„Ramygala“ (33-ioji; Ramygalos 650 m. jubiliejui, 1 560 p., 2016), „Onuškis“ (34-oji, 
Onuškio 500 m. jubiliejui, 1 572 p., 2017), „Babtai“ (35-oji, Babtų 625-osioms meti-
nėms, 1 572 p., 2017), „Vaiguva“ (36-oji, Vaiguvos 625-osioms metinėms, 1 484 p., 
2018), „Skapiškis“ (37-oji, Skapiškio (Mituvos) 500 m. jubiliejui, 1 088 p., 2019).
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Prasminga Lietuvos pirmojo ra-
ðytinio paminëjimo istorijos ðaltiniuose 
t ks tantmet , Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmetį, kitas svarbiausias 
ðalies istorijos sukaktis sieti su kiek 
kuklesniais jos miestø ir miesteliø jubi-
liejais ir ðias tradiciðkai irgi su jø pir-
muoju raðytiniu paminëjimu siejamas 
sukaktis prasminti taip pat ra ytiniu 
þodþiu – knyga.

Lietuvoje bûta daugiau kaip 
400 vals i , kuri  vietoje kurt  da-
bartiniø seniûnijø yra apie tris ðimtus. 
Vildamiesi, kad uþteks jëgø nors apie 
dal  j  i leisti knygas, nuoširdžiai dė-
kojame savo kraštų serijos monografijas 
jau išleidusiems gimtinės puoselėtojams 
ir maloniai kvieèiame kultûros ir kitas 
staigas, rajon  savivaldybes, seni nijas, 
aktyvius kraðtieèius, kraðtotyrininkus, 
valstybininkus, kultûrininkus, rëmëjus, 
visus raðanèiuosius susikaupti ties dar 
neįveiktais darbais ir neatid liojant telk-
tis  Lietuvos istorijos ir tradicin s 
kultûros ðimtatomës „Lietuvos valsèiø“ 
serijos kûrëjø – autoriø, rengëjø, leidëjø 
ir r m j  – b r . Laukia ne vien  de-
imtmet  truksiantis didelis prasmingas 
darbas.

„Lietuvos valsčių“ serijai parašyti moksliniai 
straipsniai, įvertinti Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos, pirmiausia paskelbiami 
interneto svetainėje www.llt.lt, periodiniame 
elektroniniame serijiniame leidinyje „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
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Rengiamų bei išleistų „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijų žemėlapis. Tamsiau  
pažymėti tie valsčiai, kurių monografijos  
jau išleistos, o dar nebaigtų rašyti ir  
rengti spaudai serijos monografijų  
valsčiai nuspalvinti šviesiau. Sudarė  
UAB „Žemėlapių artelė“ kartografė  
Aira Dubikaltienė

A map of “Lietuvos Valsčiai” series  
monographs being prepared and issued. 
The darker marked Valsčiai (rural districts) 
show monographs already published; while 
the lighter marked districts indicate the 
monographs being in preparation and those 
to be composed 
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About the “Lietuvos Valsčiai  series

Established in 1994 the Versmė Publishing House, a serial book publisher, 
is dealing with preparation and publishing of monograph series under the title of 
“Lietuvos Valsčiai  devoted for Lithuania s Millennium celebrated in 2009, the 750th 
anniversary of the creation of the Lithuanian State (1253–2003) and starting from 
the 15th monograph of “Gelvonai  also for the Centenary of the Restoration of 
the Lithuanian State (1918–2018). The books published are also dedicated to other 
anniversaries of historical events important to the state, its towns and settlements.

The “Lietuvos Valsčiai  series is a multi-volume edition about Lithuania s towns, 
townships, villages, homesteads, landscapes and their history from the olden times 
to the present days, about independence fights, traditional culture, trades, calendar 
and family traditions, custom laws, folk wisdom, churches, celebrities, features of 
dialects and local sub-dialects, folklore, ethnical minorities and their traditions etc.

Based on reminiscences of people, archive data, scientific studies, written 
sources and material, each serial book is being written by large teams consisting 
of up to 160 author teams  prominent Lithuanian historians, archaeologists, ethno-
logists, folklorists, linguists, sociologists, geologists, geographers, biologists, local 
lore investigators et al. Total number of authors is about 3 000 with more than 
380 persons holding scientific degrees (see www.versme.lt autoriai.htm).

Total number of volumes of these monograph books published together 
with the maiden soft-cover book issued under the title “Sintautai. Žvirgždaičiai  
(432 p., 1996), “Salako kraštas“ (420 p., 2012) and “Pabradė“ (480 p., 2017) is 
51 and total number of pages – 57 200, articles – 4 449, authors – 2 053.

“Saldutiškis  – the 38th monograph in the “Lietuvos Valsčiai  series (1 412 p., 
2019).

The following series have appeared before  “Žagarė  (dedicated to the 800th 
jubilee of Žagarė, 912 p. in 1998) that was the first book issued with the official 
logo of the Lithuanian Millennium Celebration; “Obeliai. Kriaunos  (2nd; 480th an-
niversary of Obeliai, 864 p., 1998, 2nd edition–500th jubilee of Obeliai and Kriaunos, 
1 224 p., 2009), “Plateliai  (3rd; 550th jubilee of Plateliai, 800 p., 1999), “Žiobiškis  
(4th; 200th jubilee of Žiobiškis parish, 1 024 p., 2000), “Širvintos  (5th; 525th anni-
versary of Širvintos, 776 p., 2000), “Lygumai. Stačiūnai  (6th; 90th anniversary of 
Stačiūnai parish, 896 p., 2001), “Veliuona  (7th; 500th jubilee of the Magdeburg 
Law granting to Veliuona, 1 176 p., 2001), “Raguva  (8th; 500th jubilee of Raguva, 
1 128 p., 2001), “Seredžius  (9th; 710th anniversary of Seredžius, 1 238 p., 2003), 
“Kvėdarna  (10th; 675th anniversary of Kvėdarna, 1 160 p., 2004), “Papilė  (11th; 665th 
anniversary of Papilė, Part I, 1 082 p., 2004; Parts II, 752 p., 2006), “Tauragnai  
(12th; 750th jubilee of Tauragnai, 1 364 p., 2005), “Musninkai. Kernavė. Čiobiškis  
(13th; 445 anniversary of Musninkai, 725 anniversary of Kernavė, 475 anniversary 
of Čiobiškis, 1 304 p., 2005), “Laukuva  (14th; 750th jubilee of Laukuva, 1 874 p., 
Part I, 924 p., 2005; Part II, 950 p., 2008), “Gelvonai  (15th; 625th anniversary of 
Gelvonai, 1 384 p., 2009), “Baisogala  (16th; 470th anniversary of Baisogala, 1 056 p., 
2009), “Gruzdžiai  (17th; 375th anniversary of Gruzdžiai, 2 304 p., Part I, 1 000 p., 
2009; Part II, 1 302 p., 2010), “Endriejavas  (18th; 230th anniversary of Endriejavas, 
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1 412 p., 2010), “Vepriai  (19th; 625th anniversary of Vepriai, 1 320 p., 2010), “Žeime-
lis  (20 th; 510 anniversary of Žeimelis, 1 796 p., Part I, 888 p., Part I, 908 p., 2010), 
“Lithuanian Local Researches  (21th; 1 082 p., Part I: 2000–2002 scientific works), 
“Panemunėlis  (22nd; 240th anniversary of Panemunėlis, 1 684 p., Part I, 858 p., 
Part II, 826 p., 2012), “Gelgaudiškis  (23rd; 500th jubilee of Gelgaudiškis, 1 808 p., 
Part I, 900 p., Part II, 908 p., 2012), “Juodupė. Onuškis  (24th; 510th anniversary 
of Onuškis and 100th jubilee of Juodupė, 1 832 p., Part I, 912 p., Part II, 920 p., 
2012), “Sintautai“ (26th; 2 912 p., Part I, 1 448 p., Part II, 1 464 p., 2013), “Užpaliai“ 
(27th; 375th anniversary of Užpaliai, 2 372 p., Part I, 1 160 p., Part II, 1 212 p., 2013), 
“Pašvitinys“ (28th, 375th anniversary of Pašvitinys, 1 540 p., 2014), “Daujėnai“ (29th, 
460th anniversary of Daujėnai, 1 396 p., 2015), “Šeduva“ (30th, 640th anniversary of 
Šeduva, 1 388 p., 2016), “Kamajai“ (31th, 475th anniversary of Kamajai, 1 580 p., 
2016), “Kupiškis“ (32th, 535th anniversary of Kupiškis, 1 256 p., 2016), “Ramygala“ 
(33th, 650th jubilee of Ramygala, 1 560 p., 2016), “Onuškis“ (34th, 500th jubilee of 
Onuškis, 1 572 p., 2017), “Babtai“ (35th, 625th anniversary of Babtai, 1 572 p., 2017), 
“Vaiguva“ (36th, 625th anniversary of Vaiguva, 1 484 p., 2018), “Skapiškis  (37th, 
500th jubilee of Skapiškis (Mituva), 1 088 p., 2019).

The celebration of the Millennium of the first reference to Lithuania in 
written historical sources is reasonable to relate with more modest jubilees of its 
towns and townships and give an implication to these anniversaries of their first 
written reference by a written word – a book.

In pre-war Lithuania there were more than 400 rural districts (valsčiai), which 
were later replaced by neighbourhoods (seniūnijos) numbering now about 300. With 
a hope that our capacities will enable us to publish books about the majority of 
them, we kindly invite culture institutions, district governments, neighbourhoods, 
local activists, local lore investigators, state men, culture activists, sponsors and 
all writers to join, without hesitation, the team preparing and publishing the 
hundred volumes of the “Lietuvos Valsčiai  series about Lithuanian history and 
traditional culture. A great work to last several decades is waiting for you.
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Asmenvardžių rodyklė
5 743 vnt.
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Aarne A.  1009
Abarius L.  393, 395–400, 402–406, 
408–411, 414, 417, 434, 439
Abarius Laimonas  392, 393, 442, 452
Abelis  368
Abo Juozas  768
Abromaitis P.  302
Abukevičius Petras  205, 841, 842
Abukevičius Ramūnas  205
Adalpienė  727
Adamkus Valdas  102
Adamonytė Veronika  48
Adomaitis Pranas  123
Adomaitis J. E.  234
Adomauskaitė Stasė  759
Adomauskas Leonas  759
Adomavičiūtė-Urbanienė Veronika  
663
Adomėnaitė Paulina  835
Adomienė  693
Adomukas, slap.  309
Aginytė I.  775
Agota, šv.  221
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Aidietis Petras  385
Aidukai  615
Aidukaitė Teklė  671
Aidukas  614
Aidukas Antanas  671
Aidukas Bronius  671
Aidukas Jonas (Ežys)  604
Aidukas Juozapas (Gaidukas)  671
Aidukas Juozas  424
Aidukas Kazimieras  671
Aidukas Steponas  671
Aidukas-Liepa Jonas  424
Aidukas-Tarzanas Adolfas  401
Aidukienė Anastazija  185
Aidukienė D.  659
Aidukienė Edita  830
Akiras-Biržys, slap.  319
Akmuo, slap.  478
Albertinienė Erika  528
Aldukevičienė (Aldukienė)  1063
Aldukevičius  1059
Aldukevičius (Aldukas)  1060–1064, 
1066, 1067
Aldukevičius Antanas  1063, 1067
Aldukevičius Jurgis  1061–1063
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Aldusevičius A.  387
Aldusevičius J.  376, 380, 382
Aldusevičius Jokūbas  517
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Alekna Andriejus  510
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Alekna Jeronimas, Justo  475
Alekna Jonas  381, 510
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Alekna V.  776
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Aleknaitė A.  780
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Aleksevičius Petras  94
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Aleksynas K.  1072
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405, 677
Ališauskas K.  383
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Almonaitis V.  376, 380, 382
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Ambraška J.  764, 809
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Andrašius  117
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Aninkevičienė Ona  587
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Aninkevičiūtė Verutė  589
Antanaitis Evaldas  591
Antanaitis P.  772, 795
Antanaitis Pranas  769, 771, 783
Antanas Paduvietis, šv.  349, 351, 354
Antanas, šv.  136, 258, 292, 338, 528, 
543, 696, 1006
Antanavičius Jurgis  501
Anušauskas A.  402
Apanavičius Romualdas  4
Apeikis  116
Araminas-Šermukšnis Vincas  406, 424
Araminas-Varnas Petras  406
Aras, slap.  487, 488
Artimavičienė Monika  850

Arūnas, slap.  422
Astrauskas Jurgis  236
Astrauskas K.  181
Ašenbergas Boleslovas  96
Aškiniai  502, 517
Aškinienė Ona  517
Aškinis  478
Aškinis Antanas  502
Aškinis Antanas-Akmuo, Skirpstas, 
Kajetono  477
Aškinis Jokūbas  505
Aškinis Juozas  517
Aškinis Kazimieras  503
Aškinis Mykolas  500
Aškinis Vladas  502
Aškinis-Dagilis  414
Aškinytė-Šerėnienė Juozapota  662, 
663
Atkočiūnaitė Ona  359
Atkočiūnas Zidorius  359
Audzijonis (Audzevičius) Antanas  
303
Augučiai  578
Augutienė Julija  577
Augutienė Veronika  580
Augutis  48
Augutis Adomas  577
Augutis Bronius  577
Augutis Jonas  577
Augutis Juozapas  577
Augutis Juozas  759
Augutis K.  121
Augutis Kazys  119
Augutis Pranas  577, 578, 580
Augutis Vincas  577, 841
Augutytė Aldona  142
Augutytė Elena  577
Augutytė Eleonora  760, 772, 785
Augutytė Veronika  577
Aukštaitis  408
Aukštuolis Motiejus  304
Ausiejus Juoskis  989
Avižieniai  517
Avižienis  454
Avižienis Adolfas  517
Avižienis Antanas  424, 454, 757
Avižienis Jonas  382, 517
Avižienis Kajetonas  517
Avižienis Vladislovas  348
Avižienis-Balanas Bronius  438–440
Avižonienė Marijona  857
Azanovas  707
Ažušilis  413
Ažušilytė V.  451
Ąžuolas, slap.  399
Ąžuoliukas, slap.  429

B
Babrauskaitė Birutė  576
Babrauskas Antanas Vytautas  576
Babrauskas Pranas  479
Babrauskas-Rožė Anupras  414
Babravičius Jurgis  305
Bacenbergeris  1087
Bačianskas B.  73
Bagdonas Juozas  340
Bagdonas V.  221, 258, 355
Bagdonas Vytautas  354
Bagdonavičius Jonas  850
Bagdžiūnaitė Kristina  328
Bagdžiūnas K.  174
Bakanas Stasys  162
Bakšys Juozapas  232, 324
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Bakšys Juozas  617, 618
Bakšys P.  1076
Bakutis  48
Balaišienė Veronika  836
Balandis, slap.  470
Balašaitis Antanas  341
Balčiūnai  499, 1024
Balčiūnaitė  616
Balčiūnaitė J.  790
Balčiūnaitė Vlada  615
Balčiūnaitė-Graužinienė Genė  187
Balčiūnas  51, 144, 145, 176, 626, 821, 
1024
Balčiūnas D.  416
Balčiūnas Danielius  1075
Balčiūnas Edvardas  642
Balčiūnas Gabrielius  497
Balčiūnas J.  441
Balčiūnas Juozapas  499
Balčiūnas Justinas  174
Balčiūnas Kazimieras  400
Balčiūnas Laurynas  48
Balčiūnas M.  52, 430, 441
Balčiūnas Mykolas  48, 51, 400, 555
Balčiūnas Mykolas, Lauryno  48
Balčiūnas Petras  114
Balčiūnas Pranciškus  48, 49, 52
Balčiūnas Tomas  48
Balčiūnas Viktoras  499
Balčiūnas-Perkūnas Kazimieras  415, 
424, 443, 446
Balčiūnas-Perkūnas Kazys  397, 399
Balčiūnas-Titnagas Mykolas  399, 415
Balčiūnienė  613
Balčiūnienė Kotryna  512
Balčiūnienė Teresė  48
Balčius Valentinas  242
Baldiševičiūtė J.  776
Balevičius K stutis  609
Baliukas Jonas  162
Baliūnas Ladislovas  363
Balys J.  843
Balsys Kostas  345, 367
Baltaduonienė  1028
Baltaduonienė Vilė  432
Baltaduonis  636, 637
Baltaduonis Mykolas  70, 165
Baltaduonis Petras  602–604
Baltaduonis Sigitas  603
Baltakis Teodoras  106, 107, 148
Baltakys Jonas  748
Baltienė Jadvyga  962
Baltys Julius  824
Baltys Stasys  174, 824
Baltrukaitienė Jūratė  4, 16, 345, 484, 
851, 896, 908, 918, 926, 938, 954, 962, 
1075, 1097, 1099
Baltrukaitis Gintautas  16, 139, 207, 
209, 344, 351, 352, 356, 358, 667, 741, 
848, 1099
Baltrukaitytė Evelina  16
Baltrūnas Valentinas  4
Baltušis J.  763
Baltušis Jonas  345
Baltušytė Violeta  4
Bandzevičius Kazimieras  356
Banėnas J.  750
Banevičienė Danutė  775
Banga, slap.  479
Baniulis Algis  348
Banys Mačislovas  239, 365, 411
Baranauskas  413
Baranauskas Adomas  156
Baranauskas Antanas  976

Baranauskas Kazys  156, 169
Baravykas  416
Baravykas Gediminas  610
Baravykas K stutis  610
Baravykas Vaclovas  610
Baravykas Vytautas  610
Baravykienė (Žilėnaitė) Baniutė  
602–604
Baravykienė Vanda  610
Barbora, karalienė  847
Bardišauskas J.  340
Barekleipkis  523
Barinsiokaitė Leokadija  502
Barisa  340
Barisa-Rimtautas Mindaugas  414
Barkonienė Julija  999
Baronas  72, 149
Baronas Anupras  757
Baronas Boleslovas  726
Baronas Juozas  151
Baronas Kazimieras  157
Baronas Kazys  70, 165, 170
Baronas Stasys  759
Baronienė E.  763
Baronienė Julija  827
Baronienė Marijona  70
Barskevičienė E.  239
Bartašiūnienė Adelė  357
Bartoševičius  495
Bartoševičius Jurgis  495
Barzdyla  465
Basanavičius J.  16, 124
Basanavičius Jonas  119
Basijokaitė Teklė  631
Basys-Pavasaris, Švyturys Leonardas  
415
Basys-Putinas Leonardas  393
Bastaitytė-Glažė N.  1078
Baškytė D.  780
Bataitis S.  1078
Batoras Steponas  619
Batūra Romas  599
Baubinienė  414
Baublys  453
Baublys, slap.  453
Baublys Vincas  350
Baubonis Z.  39
Baužys Algimantas  662
Baužys Kazimieras  660–662
Baužys Vilius  662
Baužytė Irutė  662
Belevska  497
Beliukevičius Kajetonas  508
Belopetravičius Jonas  1086, 1099
Benešius Benas  558
Benešius Domas  558
Benešius Edvardas  558
Benešius Kazimieras  558
Benešius K stutis  558
Benešius Mantas  558
Benešius Ramūnas  558
Berčys Jurgis  370
Beresnevičius Aleksandras  296
Bergas Viktoras  132, 152
Beričis (Berčys) Vincas, Jurgio  370
Berija  790
Berija Lavrentijus  143, 194, 195
Berkas  558
Bermanas  60
Bernackis  279
Bernardinas, šv.  16
Bernotas A.  117
Bernotas Adomas  114
Bertašius  480

Beržas, slap.  402
Beržas (Kerštas), slap.  429
Bialockis Ferdinandas  507
Bieliauskas Petras  378, 388, 390
Bieliauskas Pranas  321, 617, 618
Bielinis Kipras  110
Bieliūnas Adolfas  160
Bieliūnas Pranas  55, 166, 169, 189
Bielova J.  783
Bijūnėlis  464
Bikelis  497
Bikelis-Siaubas Jonas  464
Bikelytė Vida  826
Bikus  857, 859, 875, 937, 943, 989, 
992, 993
Bikus Jurgis  664
Bikus Justinas  508, 513
Bikus Kristupas  503
Bikus L.  927, 931, 932, 935–937
Bikus Liudas  121
Bikus Liudvikas  926, 931
Bikus Martynas  508
Bikutė Marcelė  664
Bikutė Ona  555
Bikutė Teklė  508
Bikuvienė (Rukaitė) Regina  639
Bikuvienė Viktorija  513
Bilaišis  679
Bilaišis Antanas  413
Bilaišis Matas  499
Bilaišis Petras  671, 672
Bilaišytė Paulina  582
Bileišienė Jūrėna  416, 432
Bileišienė Teresė  625
Bileišis Albertas-Žaibas, Petro  478
Bileišis Antanas  499
Bileišis Kazys  111
Bileišis-Ilgūnas Pranas  424
Bilevičius Danielius  519
Biliūnas A.  387, 614, 615, 778, 806, 
809–812
Biliūnas Algimantas  613
Biliūnas Antanas  124, 377, 613, 779, 
809
Biliūnas J.  766
Biliūnas Jonas  613
Biliūnas Juozas  613
Biliūnas Mykolas  613
Biliūnienė  852
Biliūnienė (Gražytė) Zuzana  613
Biliūnienė K.  778
Biliūnienė Kunigunda  124, 502, 613, 
779, 809
Bilkiai  515, 516
Bilkis Antanas  516
Bilkis Laimutis  1010
Bilkis Petras  107, 148, 516
Bilkis Stasys  515
Bilkis Vladas  515
Bilkis-Kavarskas Antanas  381, 393, 
398, 414, 415, 424, 425, 432, 439, 
443,446
Bimba Aleksas, Broniaus  424
Bimba Jurgis  386, 388
Bimba Kasparas  424
Bimba Vladas  437
Bimba-Lakūnas Vladas  425
Bimbienė  327
Binkis K.  793, 822
Birbilas J.  335
Biruvienė Regina  639
Biržiška V.  299
Bitautas P.  178
Bitinas, slap.  719



1122

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Bitkevičius Jonas  959, 961
Bitukas  1058
Bivainiai  549, 572, 574
Bivainienė (Svarauskaitė) Anelė  564
Bivainienė (Valiulytė) Marijona, Jokūbo  
574
Bivainienė Agota  577
Bivainienė Anelė, Juozo  574
Bivainienė Edita  580
Bivainienė Elena  573, 574, 577, 578
Bivainienė Janina  615, 616
Bivainienė Natalija  573, 574
Bivainienė Paulina  582
Bivainienė Taklia  582
Bivainis  1031
Bivainis Antanas  546, 549, 551, 576, 
577, 581, 582
Bivainis Gediminas  151, 574, 760
Bivainis J.  98, 121, 552, 573, 574
Bivainis Jonas  97, 119, 549, 551, 576, 
582, 583, 590, 957, 1099
Bivainis Juozapas  580
Bivainis Juozas  549, 572, 574
Bivainis Jurgis  838
Bivainis Justas  515
Bivainis Kazimieras  576, 577, 582
Bivainis Mikas  576
Bivainis Mykolas  549, 559, 575, 576
Bivainis P.  439
Bivainis Pranas  577, 578, 580, 581
Bivainis R.  574
Bivainis Rimantas  572–574
Bivainis Sigitas  577, 580
Bivainis V.  836
Bivainis Vincas  549, 572, 574, 575, 
580
Bivainis Vytautas  582, 583
Bivainis Vladas  561, 575
Bivainis Žydrūnas  583
Bivainis-Girėnas Kazys  425
Bivainis-Kvietys Povilas  425
Bivainytė Agnė  580
Bivainytė Akvilė  579, 581
Bivainytė Akvilė (Evilija)  577
Bivainytė Angelija Kazimiera  575
Bivainytė Bronė  574
Bivainytė Elena  574, 576
Bivainytė Elzė  581
Bivainytė Elžbieta  577–579
Bivainytė Genutė  581–583
Bivainytė Irena  577, 578
Bivainytė Jadvyga  574
Bivainytė Laura  583
Bivainytė Ona  574
Bivainytė Renata  583
Bivainytė Stasė  574
Bivainytė Tapilia  582
Bivainytė Teklė  592
Bivainytė Teofilė  576
Bivainytė Vaida  574
Bivainytė Veronika  577, 582
Bivainytė Vilia  582, 583
Bivainytė-Bakanienė Renata  582
Bivainytė-Bražiūnienė Irena  576, 577
Bivainytė-Livarauskienė Elžbieta  577
Biveinis Jonas  749
Biveinis Liudvikas  497
Biveinis Vladas  385
Bizauskas Kazys  623
Bykovskis  277
Byla Stasys  781, 783
Bylenšteinas  1087
Bylienė Teodora  781, 783
Byras  338

Bytautas V.  113, 121, 122
Bytautas Vincas  114, 121
Bytautas Vincas Julius  121, 159, 162, 
178
Bladzius  682
Blaškauskas Stasys  425
Blaževičius-Perkūnas Kazys  406
Blažiai  503, 682, 690, 691, 709
Blažienė Birutė  828
Blažienė Grasilda  4
Blažiokai  691
Blažiūnaitė Akvilė  364
Blažiūnaitė Genovaitė  184
Blažiūnas Kazys, Liudo  370
Blažiūnas Liudas  370
Blažiūnas Petras  181
Blažiūnas Vytautas  760
Blažiūnas-Budrys Vytautas  425, 453
Blažiūnienė Emilija  181
Blažiūnienė Teresė  364
Blažius (Pilipavičius)  706
Blažiūtė Anciutė  706
Blažys  400, 423
Blažys (Lauras)  613
Blažys Albertas  470
Blažys Gabrielius  503
Blažys Jonas  695
Blažys Justas  839
Blažys Kazys  698, 754
Blažys Simonas  503
Blažys Vincas  505
Blažytė Ancė  685
Blažytė Anciutė  707–709
Blažytė-Baužienė Danutė  4
Blažytė-Dybauskienė Teklė  772
Blažūnienė Aldona  637
Bliudis Juozas  523
Bliūdys Jonas  815
Bliudžius  166
Bliudžius J.  114–117, 169, 171, 173, 
338, 815, 816
Bliudžius Juozas  119, 143, 168, 170, 
172, 183
Bliudžius Paulius  354
Bliudžiūtė Julija  168
Bložys (Blažys) Vincas  379
Bogdanovas  478
Bona, karalienė  194
Bopas  1087
Borisevičienė Leokadija  178
Borisevičius Mykolas  160, 623
Borisionokaitė Leokadija  809
Borisiūnas Vytautas  173
Borovikienė Birutė  362
Boruta K.  340
Boruta Kazys  339
Boskas  340
Boskas  Jonas (Giovanni Bosco), šv.  
218, 765
Bosko Jonas (Don Bosco)  335
Branickytė Rožė  91
Brazaičiai  770, 795
Brazaitis Juozas  773
Brazauskai  354, 515, 521
Brazauskas Algirdas  366
Brazauskas J.  111
Brazauskas Jonas  111, 515
Brazauskas Silva  515
Brazauskas Stanislovas  315
Brazdeikis Vytautas Steponas  348
Brazdys  1068
Brazdys A.  115, 116
Brazdys B.  114, 168, 170, 171, 816
Brazdys Bronius  165, 166, 815

Brazdys J.  522
Brazdys Juozas  521
Brazdžius  167
Brazdžius B.  114
Brazys  168
Brazys Teodoras  618
Bražėnas Benediktas  495
Bražiūnaitė Dalia  577, 578
Bražiūnaitė Vilma  577, 578
Bražiūnas Dovydas  579
Bražiūnas Irmantas  577, 578
Bražiūnas Rimantas  577, 578
Bražiūnas Simonas  579
Bražiūnienė Eglė  579
Breiva  629
Breiva Faustas  591
Breiva J.  231–237, 261, 268, 271, 275, 
277, 315–322, 324, 613, 618, 619, 621, 
622, 659
Breiva Jonas  617
Breiva Juozapas  235, 268, 652, 653, 
655
Breiva Juozapatas  314, 617
Breiva Juozas  110, 119, 230, 239, 262, 
310, 314, 323, 324, 613, 617, 620–623, 
632, 668, 740, 744, 779, 809, 1090
Breiva Jurgis  617
Breiva Mantas  590, 591
Breiva Miglė  591
Breiva Rimvydas  591
Breiva Romas  590
Breiva Sigitas  590, 591
Breiva Tomas  590
Breiva Vygantas  590
Breivaitė Ona  617, 623
Breivaitė Salomėja  617
Breivaitė Scholastika  314
Breivaitė Skolastika (Skolė)  617
Breivaitė-Antanaitienė Miglė  591
Breivienė (Šimavičiūtė) Veronika  314
Breivienė Giedrė  591
Breivienė Lolita  591
Breivienė Regina  590
Breivienė Toma  591
Breivienė Veronika  617
Breivienė Vilija  590
Breivos  617
Bretkūnas  297
Bretkūnas Jonas  295
Bretkūnas S.  1087
Brocė Johanas Kristofas  74
Broel-Plateris Gustavas  87
Broel-Plateris Vilhelmas  80
Broendegaard V. J.  850
Bronišiai  68
Brukštienė E.  616
Brukštienė Kotryna  665
Brukštienė Onutė  644
Brukštus (Jaura)  613
Brukštus (Kopkis)  613
Brukštus (Latvis)  613
Brukštus (Navininis)  613
Brukštus (Taparas)  613
Brukštus (Verma)  613
Brukštus Aivaras  644
Brukštus Antanas  409
Brukštus Antanas, Antano  473
Brukštus Antanas-Naras, Juozo  473
Brukštus Donatas  644
Brukštus Gubertas  644
Brūkštus J.  835
Brukštus Juozas  515
Brukštus Justas  107
Brukštus K.  778
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Brukštus Kazys  1023
Brukštus Kristupas  503
Brukštus Petras  665
Brukštus Pranas  665
Brukštus Valentinas  665
Brukštus-Ulanas Pranas  453
Brukštus-Ulonas (Dragūnas ) Pranas  
425
Brukštus-Valentinas K stukas  425
Brukštutė  672
Brukštutė B.  776
Brukštutė Vilė  644
Brukštuvienė (Butkūnaitė) Ona  1033
Bubnys Arūnas  4
Bubuliai  673
Bubuliai (Jančiai)  671
Bubulienė U.  443
Bubulis Jonas  670, 673, 866
Bubulis Juozas  670, 672
Bubulis K.  401
Bubulis Kazimieras  174
Bubulis Petras  672, 675, 679
Bubulis Pranas  517
Bubulis Pranas  672
Bubulis-Algimantas Kazimieras  401, 
402, 425
Bubulis-Garnys Liudas  425
Bubulys Antanas  671
Bubulys Jonas  671
Bubulys Juozas  671
Bubulys Petras  671, 672
Bubulys Pranas  671
Bubulytė Verutė  142
Bubulytė-Kaselienė Bronė  402
Buchaveckas Stanislovas  802, 1099
Bučas Jonas  94
Bučas Mataušas  94
Bučas Steponas  94
Bučys P.  786
Budriai  458, 459
Budrienė Aldona  459
Budrienė Stasė  458, 459
Budrikis Julius  342
Budrys J.  459
Budrys Jonas  458
Budrys Petras  460
Budrytė Stasė  458, 459, 460
Bugailiškienė E.  658, 780
Bugenis M.  309
Bugenis Motiejus  308
Buivydaitė Angelė  522
Buivydas-Grafas Juozas  470
Buivydienė J.  657
Buivydienė Marcelė  495, 526
Buivydis Antanas  419
Buivydis Antanas, Jono  424, 435, 437, 
443, 446
Buivydis Jokūbas  511
Buivydis Jonas  435, 437, 443, 446
Buivydis Juozas  525
Buivydis Steponas  511
Buivydis Vaclovas  413
Buivydis-Grafas J.  399, 433, 434, 439
Buivydis-Grafas Juozas  398, 402, 413, 
415, 418, 429, 437, 448, 470
Buivydžiai  511
Bukauskas Albinas  761
Bukertienė (Kirkaitė) Ona  663
Bukonienė Marija  808
Bukonis Balys  517, 808
Bulaukienė T.  1074
Bulhakas Janas  34
Bulika  702
Bulika Antanas  777

Bulika Bronius  327, 337, 341, 758, 
777, 1075
Bulika Juozapas  501, 503
Bulika Juozas  564, 565
Bulika Mykolas  499
Bulika V.  123
Bulika Vigantas Jonas  186
Bulika Vincas  512
Bulika-Skrajūnas Juozas  557
Bulikos  715
Bulka  481, 482
Bulka A.  416, 417
Bulka Alfonsas  415
Bulka Antanas  402, 409, 480, 481
Bulka Antanas-Dainius, Lakštingala, 
Kuršaitis, Vinco  404, 474, 481
Bulka J.  405, 482
Bulka J. A.  477
Bulka Jeronimas  381, 416
Bulka Jeronimas, slap. Deimantas   
472
Bulka Juozas  402, 404, 406, 408, 409, 
413, 416, 443, 479, 480
Bulka Juozas-Svajūnas, Skrajūnas, 
Laimutis, agentas smogikas Bimba, 
Vinco  400, 403, 405, 406, 408–412, 
413, 415, 416, 419, 450, 474, 480, 481
Bulka Silvas  511
Bulka Vincas  480
Bulka-Bulbienis Kazys  426
Bulka-Čižikas Jonas  426
Bulka-Dainius, Kuršaitis, Lakštingala 
Antanas  404, 405, 406, 408, 410, 413, 
415
Bulka-Deimantas Jeronimas  391
Bulkai  404, 502
Bulkaitė Monika, Juozo  483
Bulkas Antanas  502
Bulkas Vincas  502
Bulka-Titnagas, Deimantas Jeronimas  
415
Bulkienė V.  416
Bulkienė Veronika  511
Bulkienė-Daina Marijona  400, 409, 
413
Burba A.  302
Burba Aleksandras  301, 543
Burba Jonas  540
Bureika Rimgaudas  798
Bureikaitė Aleksandra  114
Bureikaitė Jolita  829, 984
Bureikienė (Rukšėnaitė) Veronika  984, 
1031
Bureikienė Stasė  185
Bury  65
Burkšaitienė L.  1072
Burokas  778
Busilas A.  763, 764
Busilienė S.  358
Buskaru V.  1079
Buškovas  451
Butavičius  616
Buteliauskas  752
Buteliauskas Liudas  113, 114, 751, 
753, 778
Būtėnas Jonas  1092, 1099
Buterlevičienė Sofija  517
Buterlevičius Teodoras  517
Buterliauskas-Tarzanas Jonas  403
Butkus Juozas  517
Butkus Viktoras  348
Butleriai  82
Butleris  68
Butrimai  90, 400, 401

Butrimaitė-Laurinėnienė-Daina Ona  
400, 401, 426
Butrimas Bronius  401
Butrimas Stasys  401
Butrimas-Vaidila Povilas  398, 400, 426
Butrimienė Julija  401
Butvilaitė Rasa  4
Butvilas Vladas  755
Bužas Mantas  555
Bužas Rimas  555

C
Carenka  476
Cezaris  472
Charazovas V.  134
Chazovas  419
Chodkevičiūtė Ona  78
Chojeris  689
Chominskis Zigmantas  85
Chriciničius Ivanas  499
Christiničius  493, 499
Chruščiovas  690, 692
Cibas Danys  426
Cibavičienė  752
Cibavičienė M.  754
Cibavičienė Marija  752, 754
Cibavičius S.  184
Cibavičius Silvestras  184
Cibulskis  392
Cicėnas Petras  404
Cicėnas V.  71
Cicėnas-Erškėtis Mykolas  423
Cicėnas-Žalgiris Petras  401
Ciepliakas Janas  617
Cigelskienė Loreta  15, 656, 1099
Cijonai  727
Cijūnėlis Robertas  495
Cikas  403, 434, 471
Cikas Petras  470
Cikota Andriejus  217, 218
Cikota Andrius  617
Cimbolaitis Algimantas  440
Cimbolenka J.  834
Ciunėlis  851
Ciunėlis Robertas  908–911, 916
Cukuras Viktoras Vilius  351
Cukuras Vilnis Viktoras  244
Cviečkus Jaskus  1011–1014

Č
Čapskaitė Juozapota  94
Čapskis Adolfas  66
Čapskis Stanislovas  83
Časas Leonas  789
Čeberakas Baltramiejus  507
Čeberiokas Juozapas  351, 355, 363
Čeberiokas Juozas  558
Čekutienė  413, 414
Čepanas Marijonas  677
Čepliejus V.  1068
Čeponas-Pempė Juozas  426
Čeponis  701
Čeponis A.  111
Čeponis Antanas  111
Čeponiukas  677
Čeponytė Elena  688
Čepukienė Margarita  361, 365
Čepulis  509
Čepulis Feliksas  106, 147
Čepulis Juozas  119
Čepurna Juozas  573
Čepurnaitė-Pelėdienė Uršulė  573
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Čerkasovas  276
Černiachovskis  413
Černiauskaitė J.  180
Černiauskas Domas  114
Černiauskas P.  237
Černiauskas Pranciškus  506
Černiauskas S.  181
Černiauskas Vytautas  616
Černiauskas-Lokys Romas  438
Černiauskienė B.  657
Černiauskienė Genutė  831
Černiauskienė V.  657
Čerpavičienė Chaja  145
Čerpavičius Kizelis  145
Čerpavičius Šimchė  145
Čerpavičiūtė Chana  145, 761, 762
Čerškus  607
Čėsna  94
Česnauskaitė R.  366
Čestas (Čiastas)-Barzda Jonas  426
Čestas Zenonas  826
Čestienė Veronika  517
Čestovičienė Teklė  502
Čibinienė  463
Čibinis Algimantas  463
Čibiras A.  427
Čibiras Algimantas  426
Čibiras Kristupas  617, 618
Čibiras L.  71
Čibiras Vytautas  426
Čičas-Krugiškis A.  113
Čičeliai  635
Čičelienė Adėlė  635
Čičelis  635
Čičelis J.  744
Čičelis Jonas  404
Čičelis Petras  635
Čičelis-Ramūnas Jonas  406
Čičelis-Tėvas Jonas  407
Čičelis-Ūdra A.  417
Čičelytės  635
Čigrevskis Vincas  505
Čikštė  384
Čipiniai  499
Čipinienė Alžbieta  499
Čipinienė Elžbieta  70
Čipinis Antanas  499
Čipinis Jonas  499
Čipinis Juozapas  499
Čipinis Juozas  151
Čipinis Kazimieras  499
Čipinis Silvestras  499
Čipinis Vladas  1094
Čipinys Petras  399
Čipkus Juozas  137
Čiplys Albinas, Jono  436
Čiplys Jonas  436
Čiupailas Stasys  350
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas  15, 
16, 34, 687, 697, 851–856, 858–868,  
870, 871, 874, 877, 921, 924, 927, 929, 
934, 936, 938, 954, 955, 957, 958, 967, 
968
Čižauskas (Polinauskas) Vladas  235
Čižauskas Vladas  262
Čižiūnas V.  764
Čižiūnas Vaclovas  805
Čobotas Medardas  15

D
Dabulevičius Karolis  378
Dagilis  478
Dagys  470, 471, 475, 607

Dagytė E.  1024–1026, 1034
Dagytė R.  1020, 1021, 1027, 1031, 
1032
Dagytė Regina  967, 1099
Dailidė Edvardas  746
Dailidė Hubertas  856
Dailidė Juozas  754
Dailidė Stepas  756
Dailydė  157
Dailydė Juozas  107, 148, 999
Dailydė Jurgis  502
Dailydė Liudas  111
Dailydė Tomas  502
Dailydė Vincas  159, 162, 181
Dailydė-Erodas Gubertas  426
Dailydė-Liedis Albertas  392, 419, 424, 
434, 445
Dailydės  502
Dailydienė Eleonora  999
Daina, slap.  410, 474
Dainius, slap.  476
Dakanauskas Silvestras, Stasio  466
Dakanis B.  42
Dambauskas K.  857
Dambrauskaitė  816
Dambrauskaitė Aldona (Marija)  129
Dambrauskaitė Birutė (Regina)  129
Dambrauskaitė Janina  129
Dambrauskas  451
Dambrauskas Jonas  129, 130, 144
Dambrauskas K.  853, 856, 859, 861, 
866, 868, 869, 871–876, 896, 897, 
899–902, 904–907, 918–920, 922, 923, 
926–928, 930, 931, 940, 941, 944–951, 
953
Dambrauskas K stutis  851, 1099
Dambrauskas Kostas  851
Dambrauskienė Julija  129
Dambrauskis Kazys  156
Damijonaitis J.  763, 764, 809–811
Damijonaitis Juozas  805
Damošius Antanas  401
Danesevičius Jonas  94
Danesevičius Jurgis  94
Danesevičius Povilas  94
Danesevičius Simonas  94
Dangerutis, kunigaikštis  103
Danisevičius Jonas  94
Danisevičius Krištapas  94
Danišauskaitė-Čeponienė Irena, 
Aleksandro  132–134
Danišauskas Aleksandras, Prano  132
Danišauskas Pranas  132
Dapkuvienė Vanda  142
Dapšytė-Kriukelienė Ona  419
Darius  668, 921
Dasčinskas-Dobilas Jurgis  391
Daškevičienė V.  779
Daškevičius T.  658
Daškevičiūtė-Daugvilaitė Elena, 
Margaritos  476
Daškevičiūtė-Žiedas Stasė, Felikso    
410, 419, 475
Daubarienė Laimutė  828
Daučius  397
Daučius (Alb. Dūdėnas)  398
Daudzvardas  V.  115, 116, 816, 817
Daugaila Dominikas  78
Daugėla Jonas  388, 458, 459
Daugirdaitė V.  1072
Daugudis V.  834
Daugudis Vytautas  844
Daujotytė Nijolė  826
Daukantas S.  1087

Daukantas Teodoras  110, 623
Daukša Jonas  306
Daukša K.  748
Daukša Kazimieras  213
Daukša M.  1087
Daukša Mikalojus  295
Daumantas (Timotiejus), kunigaikštis  
103
Daunys A.  378–780, 783
Daunys Alfonsas  378, 634
Daunys Antanas  773
Daunys Antanas, Karolio  744
Daunys Mykolas  744, 1076
Daunys-Šriubas Alfonsas  633, 634
Davainis-Silvestraitis Mečislovas  306, 
311, 599
Davicijonas Juozas  526
Davicijonienė Uršulė  526
Degutienė (Snieškaitė) Birutė  384,  
421
Degutis Albinas  159, 162
Deimantas, slap.  479, 483
Deksnys Antanas  169
Demikis Juozapas  215
Dereškevičius Juozas  137
Dervinienė  694
Dervinis Antanas  106, 147, 760
Dervinis Gabrielius  510
Dervinis Viktoras  106, 147
Dervinis-Agrastas Juozas  426
Dervinytė L.  659
Deveikiai  554, 712, 715
Deveikienė  478
Deveikienė Genė  184
Deveikienė Monika  554
Deveikienė V.  385
Deveikienė Veronika  414
Deveikienė Viktorija  500
Deveikienė Violeta  830
Deveikis  55, 526, 853
Deveikis Adolfas  196
Deveikis Albertas  427, 470
Deveikis Algimantas  427
Deveikis Algis  422
Deveikis Aloyzas  154
Deveikis Andriejus  499
Deveikis Andrius  554
Deveikis Antanas  496, 1055, 1065
Deveikis B.  421
Deveikis Balys  149, 428
Deveikis Benediktas  499
Deveikis Bronislovas  154
Deveikis Danielius  484
Deveikis Gasparas  427
Deveikis Gubertas  123, 758
Deveikis Julius  427
Deveikis Juozas  159, 499
Deveikis K.  121
Deveikis Karolis  427, 470
Deveikis Kazimieras  495
Deveikis Kazys  119, 427, 470
Deveikis Leonas  413, 428, 432
Deveikis Pranas  151
Deveikis Pranciškus  495
Deveikis S.  71
Deveikis Vincentas  428
Deveikis-Beržas Juozas  398, 416, 432, 
446
Deveikis-Lapas Jonas  405
Deveikytė  554
Deveikytė Aldona  479
Deveikytė Bronė  752
Deveikytė N.  421
Deveikytė Ona  123, 751
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Deveikytė Uršulė  754, 757
Deveikytė V.  421, 423
Deveikytė Veronika  145, 758
Deveikytė-Pakštienė-Vaidilutė  475
Deveikytė-Ramunėlė Veronika  428
Deveikytė-Sakanienė Anelė  554
Deveikytė-Vaidilutė Natalija  410, 
419, 428
Dicevičius Pranas  727, 728
Dicevičiūtė Stasė  605
Dičiai  505
Dičienė Elena  521
Dičienė M.  658
Dičienė Veronika  522
Dičiūnas Kazimieras  360
Dičiūnienė Ona  360
Dičius Ignotas  495
Dičius Ipolitas  370
Dičius Jonas  505, 521, 522
Dičius Juozas  172, 521, 522, 526,  
528
Dičius Kazys, Ipolito  370
Dičius Mykolas  505
Dičius Petras  462
Dičius Teofilius  505
Dičius Vaclovas  432
Dičiūtė Alena  522, 527
Dičiūtė Janina  522, 528
Dičiūtė Vanda  462
Dičiūtė-Kaušilienė Alina  806
Dičkalnytė Aistė  814, 1099
Didžiapetris  495, 851, 898, 903, 943
Didžiapetris A.  897, 904
Didžiapetris Anupras  851, 896
Didžiapetris Balys  758
Didžiapetris Jonas  495, 757
Didžiapetris Juozas  745
Didžiapetris Mikas  750
Didžiapetris Motiejus  495
Didžiapetris Vladas  746
Didžiapetrytė Veronika  758
Didžpetris Jurgis  495
Didžpetris Tomas  495
Dieniniai  502
Dieninienė Eleonora  173
Dieninis Jonas  173
Dieninis Juozas  502
Dieninis Tomas  503
Dieninis Vladas  502
Dikensas Čarlzas  210
Dikinis A.  760
Dikinis Alfonsas  758
Dilevič Ignas  106
Dionisas (Bakchas), dievas  102
Diržys Audrius  591
Diržys Marius  591
Diržys Rokas  591
Dobilas, slap.  413, 414, 444, 451, 488
Dobrovolskis  95
Dobrovolskytė Petruška  308
Dockaitė Valerija  781, 783
Dodans (Dūdėnas ) Antanas  396
Domininkas, šv.  228, 240
Don Kichotas  961
Donelaitis Kristijonas  295, 313
Doveika Ričardas  366
Doveikytė Ona  968
Dovydaitis J.  1021, 1022, 1025, 1074
Dovydaitis Jurgis  1070, 1074
Dovydaitis Pranas  617, 618, 622
Dovydas, karalius  291
Dovoina-Sylvestravičė M.  300
Draukšas Jonas  826
Draukšienė Aušra  210

Draukšienė Bronė  832, 983
Drėgva E.  710
Drevinis P.  342
Dringelis G.  1072
Driskius Klaudijus  4, 1099
Driskiuvienė Živilė  16
Dryžiai  19
Drozdovskis  501
Dručkus A.  406
Dručkus-Šernas Vytautas  407
Drukteinis Domininkas  316
Drunga  607
Drunga Zigmas  118
Druteika Algis  581
Druteika Antanas  581
Druteika Anupras  517
Druteika Balys  502, 581
Drūteika Edvardas  428
Druteika Edvardas  761, 762
Druteika G.  1094
Druteika Ignas  517
Druteika Juozapas  581
Druteika Kajetonas  502
Druteikaitė Aliutė  581
Druteikaitė Elena  581
Druteikaitė Verutė  581
Druteikaitė-Jankauskienė Adelė  581
Druteikaitė-Juodagalvienė Elena  581
Druteikienė Teofilė  581
Druteiko Balys, Tumnovič  452
Druteikos  502, 517
Družlevičius Krištapas  94
Dubauskai  517
Dubauskaitė Alina  106, 147
Dubauskaitė Vanda  663
Dubauskas Antanas  111
Dubauskas Anupras  428, 517
Dubauskas Jonas  517
Dubauskas Juozas  428
Dubikaltienė Aira  4, 1099
Dubonis Benediktas  149
Dūdėnas Andrius  515
Dudėnas J.  111
Dudėnas Juozas  111
Dudėnas K.  381
Dudėnas Kazimieras  381
Dudėnas Kazys  111
Dudėnas Liudvikas  381
Dūdėnas Motiejus  515
Dudėnas-Daučius (Dučė), Doič 
Albertas  397, 428, 444
Dūdėnas-Vynas Jonas  405, 407
Dudėnienė Morta  508
Dudlauskas Kostas (Konstantinas)   
149
Dūdutis  305, 307, 308
Dukanauskas Silvestras  469
Duksienė Apolonija  791
Dulaitis  339
Dulovas  480
Dulskis Juozas  444
Dumbrava-Aidas Alf.  407
Dundulienė P.  843
Dvilevič(ius) Ignas  147
Dvilevičius Ignas  106
Dvilevičius Jonas  146
Dzekunskas  120
Dzenkauskai  179, 1092
Dzenkauskaitė Natalija  179
Dzenkauskas Algimantas  179
Dzenkauskas J.  179–181
Dzenkauskas Jonas  178, 1092
Dzenkauskas Robertas  179
Dzenkauskas Vaclovas  179

E, Ė
Eglinskas-Margiris, Margis Antanas, 
Antano  406, 408, 410, 411, 416, 418, 
434, 472, 556, 783, 1075
Eglinskas A.  416, 492, 783, 788
Ėglius, slap.  398, 403, 632
Eismantas Adomas  508
Eksė fon  517
Elertas Aloyzas  617
Elija  625, 626, 628
Erelis, slap.  477
Eretas J.  123
Erminytė J.  834
Erškėtis, slap.  397, 400, 403–406, 410, 
415, 424–426, 435, 443, 446, 472, 480
Esmaitis  805
Esmaitis (S. Matjošaitis)  763, 764

F
Falevičienė Helena  79
Falevičius Vojcechas  79
Fataitė Jeta  145
Fatas Meiškis  145
Fatas Noskis  145
Firkovičius R.  276
Fisician  1079
Fiureris R.  295
Fofanovas  290
Frainas J.  179
Frainas Juozapas  219
Frainas Juozas  327, 335

G
Gabia Donatas  145
Gabrėnas J.  658
Gabrielius, arkangelas  271
Gadliauskaitė Elena  760
Gadliauskas A.  437
Gadliauskas Antanas  760
Gadliauskienė Janina  187
Gaibovičiai  512
Gaibovičienė Teklė  512
Gaibovičius Michailas  512
Gaidamavičius-Viesulas Julius  479
Gaideliai  642
Gaidelienė E.  138
Gaidelienė Elena  138
Gaidelienė Genovaitė  642, 643
Gaidelis  399
Gaidelis Antanas  429
Gaidelis Edvardas  774
Gaidelis J.  779, 792
Gaidelis Jonas  429, 435, 478
Gaidelis Julius  789, 801
Gaidelis Juozas  478
Gaidelis Kazys  479
Gaidelis Leonas  162
Gaidelis Liudas-Trimitas, Prano  476
Gaidelis Valdas  642, 643
Gaidelis-Trimitas  424
Gaidelis-Trimitas Kazys  407, 479, 480
Gaidelytė Emilija-Lašūnė, Liudo  483
Gaidelytė Paulė  354
Gaidelytė Paulina, Jono  478, 1033
Gaidukas Juozapas  429
Gaidukas Kazys  371
Gaidukas Vincas, Kazio  371
Gaidukonis Juozas  304
Gaigalaitė Aldona  323
Gaigaliotė  989, 993
Gailius  398
Gaivelis Julius  760



1126

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

Gaivelytė Genė  145
Gaivenis  478
Gaivenis Kazys  510
Gaivenis Vytautas  1078
Gaivenis Vladas  510
Gaivenytė Jadvyga  810
Gaižučiai  613, 615, 639
Gaižutienė (Guobytė) Danutė  595, 639
Gaižutienė Danutė  610, 612, 640
Gaižutienė Emilija  641
Gaižutienė Jolanta  643
Gaižutienė Loreta  641
Gaižutis  607
Gaižutis  D.  614
Gaižutis (Čebatas)  613
Gaižutis (Gaižučiukas)  613
Gaižutis (Kasekiukas)  613
Gaižutis (Motkis)  613
Gaižutis A.  638, 838
Gaižutis Adolfas  392
Gaižutis Albinas  138
Gaižutis Algirdas  4, 367, 610, 641
Gaižutis Algis  638, 643, 838
Gaižutis B.  614, 640
Gaižutis Bernardas  393
Gaižutis Bronislovas  610, 611, 639, 
640
Gaižutis Feliksas  626
Gaižutis J.  654
Gaižutis Juozas  392
Gaižutis Justinas  673
Gaižutis K.  381, 387, 614
Gaižutis Kazys  111, 380, 392, 613
Gaižutis P.  270, 354, 642
Gaižutis Petras  134, 258, 351, 353, 
608, 612, 639, 641, 647, 648
Gaižutis Vladas  392, 502
Gaižutytė Agnė  641
Gaižutytė Rūta  641
Galaunė P.  875
Galgatavičiai  172, 505
Galgatavičius Ignas  760
Galgatavičius Jonas  172
Galgatavičius Juozas  429, 449, 520
Galgatavičius Kazys  172, 429, 449, 
758
Galgatavičius Liudas  172
Galgatavičius Petras  154
Galgatavičius Viktoras  505
Galgatavičius Vincas  505
Galinienė Rūta  184, 828
Galinis A.  184
Galinis Arūnas  184, 826, 828
Galinis V.  72
Gališauskas A.  59
Galkus Juozas  102, 204
Galovnianska Marijona  94
Gamauskas-Gailius Vincas  174
Garbauskaitė Bronė  406
Garbauskas Justas  502
Garbauskas Justinas  408
Garbauskienė Marcijona  408
Garbėnas Justas  508
Garla  99
Garliauskaitė Uršulė  671
Garliauskas  673
Garliauskas Algirdas  773, 1077
Garliauskas Antanas  671
Garliauskas Jonas  671
Garliauskas Jurgis  671
Garliauskas Liudvikas  671
Garliauskas Stasys  122
Garneliai  649
Garnelis-Čigonas Alfredas  407

Garunkštis Alvydas  566
Garunkštytė Greta  566
Garunkštytė Justina  566
Garunkštytė Laura  566
Gasiulienė Birutė Veronika  196, 199
Gasiulis  852
Gasiulis Andrius  386, 388
Gasiulis J.  199
Gasiulis Jonas  199, 759
Gasiulis Juozas  753
Gasiulis Pranas  753
Gasiūnas Algirdas  376
Gasperaitis Antanas  329, 334
Gecevičius Kazimieras  57
Gečys J.  113
Gediminas, kunigaikštis  370–373, 
375, 389, 404, 414, 468, 472, 479, 485, 
487–489, 491, 492, 566, 571, 626, 812, 
816, 1093
Gėgiai  581, 589, 590, 591
Gėgienė Veronika  580, 590
Gėgys  580
Gėgys Artūras  591
Gėgys Benediktas  589
Gėgys Bronius  560, 589, 591
Gėgys Justas  551
Gėgys Justinas  549, 560, 572, 589, 590
Gėgys Leonas  591
Gegys Lionius  560
Gėgys Mykolas  497
Gėgys Nėrijus  591
Gėgys Rytis  591
Gėgys Stanislovas  591
Gegys Stasys  560
Gegys Vidas  560
Gėgytė Birutė  591
Gėgytė Jolita  591
Gėgytė Julija  560, 590, 591
Gėgytė Marcelė  589
Gėgytė Ona  589
Gėgytė Petrulia  589
Gėgytė Regina  560, 590
Gėgytė Vida  581, 589, 590
Gėgytė Virginija  560, 590
Gėgytė-Jakutienė Vida  589, 591
Gėgytė-Masiulienė Neringa  591
Geivėlis Tadas  502
Gelažavičius Jonas  161
Geležinis Vilkas, slap.  417
Gelgaudai  90
Gelpernas B.  799
Gelpernas Borisas  790
Gelvanauskas Simonas  303, 305,  
306
Gentvilas  474
Gerulaitis Virginijus  4
Gesevičius Gintaras  362
Giedraitis  163
Giedraitis Aleksas  470
Giedraitis Jonas  525
Giedraitis Liudvikas  1070, 1074
Giedraitis Mykolas  244
Giedraitis-Aleksas, Genys Aleksandras  
429
Giedraitis-Darulis Bronius  464
Giedraitis-Genys Aleksas  402, 415, 
429, 470
Giedrius Karolis  515
Gimbutis  48
Gimžauskai  429, 501, 502, 565, 652
Gimžauskaitė Agota  293, 576, 582
Gimžauskaitė Ona  752
Gimžauskaitė Veronika  750
Gimžauskaitė-Bičkauskienė  236

Gimžauskaitė-Maceikienė-Kregždutė, 
Herbas, Kareiva Ona  429
Gimžauskas  236, 606, 607, 1059
Gimžauskas Adolfas  714
Gimžauskas Antanas  323
Gimžauskas Anupras  502
Gimžauskas Ignas  500
Gimžauskas J.  614, 778
Gimžauskas Jeronimas  414
Gimžauskas Jeronimas-Mintautas, 
Damulis, Antano  474, 475
Gimžauskas Jonas  377, 409, 429, 501, 
502, 613, 712, 715, 716, 750, 809
Gimžauskas Juozapas  501
Gimžauskas Justinas  232, 235, 293, 
502
Gimžauskas K.  323
Gimžauskas Kazys  502, 714
Gimžauskas Liudvikas  293
Gimžauskas Mindaugas  714
Gimžauskas Pranas-Jurginas, Silvo  
483
Gimžauskas S.  261, 272, 275, 294–302, 
304–313, 541, 599, 779, 1086, 1087
Gimžauskas S., slap. Endrė Mainionis  
301
Gimžauskas S., slap. K. Strazdas  298
Gimžauskas S., slap. L. B. Vargomatis  
300
Gimžauskas S., slap. M. Ragys  301
Gimžauskas S., slap. Mainionis J.  301
Gimžauskas S., slap. S. Vargomatis  
294
Gimžauskas S., slap. Vargomatis  301
Gimžauskas Silva  502
Gimžauskas Silvestras  16, 235, 236, 
274, 293–296, 303, 304, 310, 329, 332, 
502, 512, 540, 621, 778, 1035, 1070, 
1086, 1099
Gimžauskas Stanislovas  293
Gimžauskas V.  121, 305, 308
Gimžauskas Vincas  121, 138, 502, 751
Gimžauskas Vladas  121, 232, 303–306, 
308
Gimžauskas-Beržas Jonas  392
Gimžauskas-Beržas Vincas  430
Gimžauskas-Vilkas Petras  406, 430
Gimžauskienė (Čepulytė) Marija  293
Gimžauskienė B.  442
Gimžauskienė J.  657
Gimžauskienė Valerija  500
Gimžauskienė Veronika  508
Gimžauskienė-Trinkūnienė Konstancija  
714
Gineikienė Monika  16
Gineitis A.  104
Gineitis Antanas  786
Gineitis P.  748
Gineitis Pranas  746, 750
Gineitis Pranciškus (Pranas)  170
Gintovtas (Gintowt) Nikazijus  315, 
316
Girdenis Aleksas  976
Girėnas  668, 921
Girininkienė Vida  4
Girnius Jonas  772
Girsteitis P.  417, 424
Giruckaitė Stasė  427
Giunteriai  85
Gylys Adolfas  430, 748
Gylys Pranas  748
Glaveckas K.  697, 700
Glemža Vytautas  549, 552, 594
Glemžaitė Laimutė  594
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Glemžienė Ona  594
Globys K.  383, 385, 389
Goberienė Birutė  1071
Goda  342
Goda Adomas Mikalojus  363
Goda Balys  151, 461
Goda J.  433
Goda Jonas  402, 415, 429, 430, 470, 
471
Goda Juozas  461
Goda K.  111, 180
Goda Kazys  111, 179
Goda Rinardas  359, 363
Goda Vladas  430, 461, 462, 761
Godaitė Apolonija  470
Godaitė Jūratė  966
Godaitė Marė  471
Godaitė Marija  470
Godaitė Ona  470
Godaitė Stasė  470
Godaitė Vilma  829
Godaitė-Mekišienė Aldona  461, 462
Godaitė-Šaltenienė Emilija  470
Godienė  461
Godienė Giedrė  363
Godos  461
Gogelienė Genutė  832
Gogolis M.  793, 822
Gončiarovas A.  793, 822
Gorbačiovas Michailas  1097
Grabštus (Grapšys) Adolfas  113, 173, 
164, 747, 784, 821
Grabštutė Eugenija  412
Grafas, slap.  427, 432
Graičiūnas-Daktaras Vytautas  419
Granickis Juozapas  495
Granitas, slap.  391
Grašienė Stefanija  850
Grašis V.  748
Grašys (Girnius) Tomas, Mykolo  48
Grašys Algirdas  781
Grašys Andrius  493
Grašys Antanas  430
Grašys Balys  401
Grašys G.  837
Grašys Gabrielius  508
Grašys J.  1019, 1020
Grašys Jonas  430
Grašys Juozas  434
Grašys Martynas  591
Grašys P.  434
Grašys Rolandas  591
Grašys-Bijūnas Juozas  414
Grašytė Dominyka  591
Gratkauskaitė O.  184
Gratkauskas Antanas  114, 746
Gratkauskas Jonas  495
Gratkauskienė Ona  184
Gratkauskienė Uršulė  145
Graužiniai  649
Graužinienė Genutė  649
Graužinienė Ona  649, 1099
Graužinienė Stasė  650
Graužinienė Uršulė  649
Graužinis Albertas  649
Graužinis Alvydas  649
Graužinis Antanas  649, 650
Graužinis B.  417, 445
Graužinis Dainius  650
Graužinis Danielius  650
Graužinis Edvardas  649, 650, 798
Graužinis Jonas  649, 650
Graužinis Juozapas  650
Graužinis Jurgis  428, 649

Graužinis Kazimieras  649, 650
Graužinis Kazys  649
Graužinis Mečislovas  650
Graužinis Mindaugas  650
Graužinis Zenonas  430
Graužinis-Uosis Balys, Juozo  410, 
415, 416, 474
Graužinis-Uosiukas Balys  407, 464
Graužinytė Bronislava  649
Graužinytė Genovaitė  649
Graužinytė Laimė  650
Graužinytė Meilė  650
Graužinytė Ona  761
Graužinytė Regina  649
Graužinytė Uršulė  649
Gražiūnas A.  379, 389
Grėbliūnas B.  122
Greičienė G.  414
Greičienė-Petkūnaitė-Kregždutė 
Genoveora  413, 414
Greičius Antanas  384
Greimas A. J.  835, 843
Grenda Mindaugas  363, 364
Gricius  384
Gricius A.  114, 821
Gricius Augustinas  568
Gricius J.  384
Gricius Julius  383, 384, 388
Gričiuvienė Adelė  665
Grigaliūnas  384
Grigaliūnas-Sakalas V.  414
Grigalius  224
Grigalius (Gregorianas)  334
Grigaravičius Mečys  517
Grigas Jonas  382, 388
Grigas K.  1034, 1071, 1073
Grigas Kazys  1070
Grigas Romualdas  4
Grigienė Marė  1024, 1025
Grigienė Stefanija  427, 428, 432, 440
Grigonis A.  766
Grigonis-Paberžis Adolfas  393, 412
Grigorianas, šv.  765
Grigutis  48
Grigutis V.  138, 139
Grigutis Vincas  138
Grigutytė-Juknienė Nijolė  139
Grikiapelienė  478
Grimai  522
Grincevičius A.  1075
Grinius  396
Grybas Vincas  236
Grybauskaitė A.  743, 744
Grybauskas Vincas  138
Grudzinskas Jonas  37
Grudzinskas L.  843
Grumbinaitė Z.  429
Grumbinaitė-Jasinevičienė-Rūtelė Janina  
396
Grumbinas Steponas  834
Grumbinas-Audra Steponas  397, 419
Gruodienė Stasė  623
Gruodis J.  790, 799, 1083, 1085
Gruodis Juozas  623, 783
Gruževskis Bronislovas  89
Gučas Rimantas  237
Gudelienė Danutė  366
Gudelis Antanas, Kazio 430
Gudynienė Rolanda  16
Gudjurgis Guljamas  617
Guiga Albinas  174, 396, 417, 424
Guiga Algis  688
Guiga Andrius  841
Guiga J.  430, 433

Guiga Jurgis  510
Guiga Stasys-Tarzanas, Liūtas, Prano  
482
Guiga Vaclovas  106, 147
Guiga Vytautas  726
Guiga Vladas  70, 165
Guiga-Husaras Edvardas  431
Guiga-Ūsas Adolfas  431, 453
Guiga-Vyšniauskas Vaclovas  431
Guiga-Zibertas Albinas  431, 444
Guiga-Žibintas Antanas  431
Guigienė  694
Guigienė Vaidonė  425
Gulbė, slap.  453
Gumauskas V.  417, 424
Gumauskas Vincas  431
Gumauskas-Gailius Vincas  396, 416, 
417, 437, 444, 449
Guobiai  511, 613
Guobienė  626, 1028
Guobienė Agota  544
Guobienė Marijona  640
Guobis  614
Guobis A.  776
Guobis Alfonas  604
Guobis Benediktas  640
Guobis D.  106, 108, 140, 182
Guobis Dainius  15, 48, 103, 109,  
125, 137, 143, 151, 156, 163, 174, 178, 
186, 188, 190, 743, 815, 817, 1075,  
1099
Guobis Eimutis  412
Guobis Jonas  121, 511
Guobis Juozas  641
Guobis Laurynas  497
Guobis Mykolas  511
Guobis P.  783
Guobis Pr.  780
Guobis Pranas  773
Guobis Pranciškus  502
Guobis Stanislovas  154
Guobis Vincas  511
Guobis-Varpas  399
Guobys  626, 628, 671
Guobys Balys  624
Guobys Jonas  781
Guobys Petras  240
Guobys Vytautas  541, 544
Guobys Vladas  604
Guobys-Varpas Balys  398, 416
Guobytė Elena  696
Guobytė Liucija  671
Guobytė Žydrūnė  829, 830
Guogis Saulius  574
Gurklys Justinas  497
Gurkšniai  584
Gurkšnienė Karolina  549, 567, 584, 
594
Gurkšnienė Michalina  584
Gurkšnienė Ona  719
Gurkšnis  855
Gurkšnys  853, 855, 869
Gurkšnys (Trapikas) Jonas  552
Gurkšnys A.  445
Gurkšnys Adolis  561
Gurkšnys Antanas  497
Gurkšnys Ignas  583, 587
Gurkšnys Ignas (Ignasius)  582, 583
Gurkšnys J.  875
Gurkšnys Jonas  583, 584, 594
Gurkšnys Juozas  371
Gurkšnys Justas  549
Gurkšnys Justinas  512, 580, 584
Gurkšnys Kazys  561, 583, 584, 754
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Gurkšnys Pranas, Juozo  371
Gurkšnys Pranciškus  493
Gurkšnytė Ilona  584
Gurkšnytė Inga  584
Gurkšnytė Irma  584
Gurkšnytė Konstancija  750
Gurkšnytė Stefanija  583
Gurkšnytė Teresė  513
Gurskis Zigmas  707
Gustaitė Elena  335, 342
Gustas J.  222, 335–341, 343, 766–768
Gustas Jonas  623
Gustas Juozapas  218, 219, 224
Gustas Juozas  329, 334, 336, 338, 341, 
342, 765, 806, 807
Gustas Pranas  138
Gutauskienė Ona  824

H
Haidnas Francas Jozefas  295
Haidnas J.  296
Haličio Chaleckiai  85
Hansas  130
Hanzokas  97
Hanzokienė  97
Harasimavičius Motiejus  295, 1086
Hetzelis J. A.  234
Hitleris  768, 806, 1083
Hofmanas  171
Hooveris Herbertas  76
Horodnyčia  68
Horodnyčius  68
Horvatai  85
Hrineveckis Karolis  299

I
Iešmantas  790
Ieva  318
Ignas Dvilevič(ius)  147
Ignatėnienė Leokadija  771
Ilgutis  48
Imba Vladas-Lakūnas, Albino  482
Imelytė Eleonora  760
Inčiūra K.  342
Indra, dievas  995
Indraja, deivė  996
Isaikinas Z.  451, 452
Isokas Gediminas  345, 376, 378
Ivanauskaitė Alma  566
Ivanauskaitė V.  1072
Ivanauskas  839, 840
Ivanauskas Adolfas  857
Ivanauskas Antanas  604
Ivanauskas Eugenijus  42
Ivanauskas F.  382, 388, 389
Ivanauskas Fortunatas  368, 604, 634, 
638
Ivanauskas Jonas  16, 230, 353, 857
Ivanauskas Julius  566
Ivanauskas Juozapas  493
Ivanauskas Kazimieras  509, 566
Ivanauskas Kazys  111
Ivanauskas Tadas  57, 110
Ivanauskas-Robertas Fortunatas  437
Ivanauskienė (Rūkaitė) Ona  1028
Ivanauskienė Janina  637
Ivanauskienė Marijona  637, 1074
Ivanauskienė Ona  634, 637
Ivanauskienė Veronika  637
Ivonis Pranas  174, 429
Ivonis-Klajūnas Pranas  431
Ivonis-Sakas Pranas  397, 414

J
Jablonskis K.  230
Jackevičienė Danutė  461
Jackevičius Antanas  431
Jackevičius Gabrielius  500
Jackevičius Petras  106, 107, 148
Jackūnas S.  386
Jackūnas Stasys  384
Jakimauskas Gintaras  183
Jakimauskas Jonas  183
Jakimauskienė  183
Jakimavičiai  1068
Jakimavičienė Antanina  1030
Jakimavičius  451, 1068
Jakimavičius A.  114
Jakimavičius Edvardas  431, 759
Jakimavičius Jonas  186
Jakimavičius Motiejus  513
Jakimavičius Teofilis  431
Jakimavičius V.  117
Jakimavičius Vincas  1068
Jakimavičius Vladas  431
Jakimavičiūtė Anelė  756
Jakimavičiūtė Stefanija  758
Jakimavičiūtė Z.  1069
Jakimavičiūtė Zosė  1015–1019, 1023, 
1024, 1033, 1068
Jakobas  1087
Jakovlevas  476
Jakšta Pranas  298
Jakštas A.  358, 360, 362–365, 786
Jakštas Algis  357, 368
Jakštas Povilas  94
Jakštonis P.  658
Jakubčionis Algirdas  4
Jakučiai  517
Jakučionis S.  416, 417
Jakučionis Stasys-Aušra, Kazio  474
Jakučionis-Aušra Steponas  410, 417
Jakutienė Nina  591
Jakutienė Veronika  517
Jakutis  48, 110
Jakutis Airidas  591
Jakutis Antanas  106, 147, 510, 517, 
664
Jakutis Juozas  517
Jakutis Kristupas  503
Jakutis Raimundas  591
Jakutis Vilius  591
Jakutytė Laineta  591
Jakutytė-Ramoškienė Loreta  591
Jalaveckas  990
Jalbžykovskis Romualdas  620
Jalovecka Julė  64
Jalovecka Kristina  77
Jalovecka Ona  49, 52
Jalovecka Regina  49, 51, 52
Jaloveckaitė-Belinienė Anelė Teklė   
60
Jaloveckaitė-Žukauskienė Jadvyga  60
Jaloveckas  980
Jaloveckiai (Jalovieckiai, Jeloveckiai, 
Jalowiecki)  51, 52, 57, 204, 248, 335, 
784, 786, 821
Jaloveckis  76, 78, 79, 505
Jaloveckis Andrius  65
Jaloveckis Antanas  49, 51, 52, 515
Jaloveckis B.  51, 60, 71, 72, 157
Jaloveckis (Jalovieckis) Boleslovas  56, 
59, 63, 211, 214, 766, 785, 786
Jaloveckis Boleslovas Lavrentijus  74
Jaloveckis (Jalowieckis, Jalowiecki) M.  
55, 57, 60, 75–78, 214

Jaloveckis (Jalovieckis, Jeloveckis) 
Mečislovas (Mečislavas) (Mieczyslaw 
Jalowiecki)  52, 56, 61, 63, 74, 75, 
77–79, 156, 204, 248, 785
Jalovickis Steponas  68
Jancevičius Balys  757
Jancevičius Juozas  760
Jancevičius Jurgis  757
Jancevičiūtė Teresė  757
Jančevskis Tadas  84
Jančiauskaitė A.  806, 807
Jančiauskas Gintautas  350
Jančienė Lina  645
Jančys Petras  645, 646
Jankauskas Povilas  63
Jankauskas Vytautas  63
Jankauskas-Pilsudskis Juozas  419
Jankauskienė Dalia  63
Jankelis  989
Jankevičiūtė Stefanija  748
Jankus Gediminas  119
Janonienė Zuzana  745
Janonis J.  743, 744, 746, 779
Janonis Jonas  110, 744–746
Jansevičius Anupras  866
Jansevičius Jonas  866
Janulevičiūtė Z.  1079
Januševičius  602
Januškevičius  623
Januškevičius L.  791
Jarmalienė Teklė  775, 799, 812
Jarmalis Juozas  812
Jarmalytė Laima  825, 826, 827
Jasaitis-Ūdras Zenonas  417
Jaseckis Aleksas  561
Jasiukevičienė Elena  131
Jasiukevičius S.  132
Jasiukevičius Stanislovas  131
Jasiukevičius Valentinas  131
Jasiukevičius Virgilijus  131, 132
Jasiukevičiūtė Jovita  131
Jasiūnaitė B.  1010, 1011, 1025, 1027, 
1029–1032, 1034, 1070
Jasudis Silvestras  59
Jataučiai  797
Jatautis M.  774, 780, 783, 790
Jatautis Mykolas  151, 159, 773, 781
Jatautis R.  783
Jatautis Romualdas  760, 781, 793, 821
Jatautis Valdas Mykolas  781, 793, 
822, 1079
Jauniškienė Melanija  1078
Jauniškis A.  157
Jauniškis B.  337, 342
Jauniškis Bronius  336, 337, 766, 1078
Jauniškis Feliksas  765
Jauniškis Jonas  495
Jauniškis Pranciškus  511
Jauniškis-Zarasaitis Bronius  337, 765
Jaunius K.  1087
Jaunius Kazimieras  296
Javarauckas  720
Ječys  114, 115
Jėčys Dominykas  118
Jelaveckas  1068
Jelinskas Vidas  365
Jezukevičius Vladas  617
Jėzus Kristus (Nazarietis)  228, 
239–243, 268, 271, 284, 299, 331, 346, 
349, 350, 357, 363, 364, 492, 526, 568, 
569, 910, 1047
Jogaila, kunigaikštis  49, 163
Jokantas Juozas  131
Jokantas K.  747
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Jokimaitienė P.  1071
Jokūbauskis S.  339
Jonas Krikštytojas, šv.  19, 233, 265, 
266, 270, 344, 351, 353, 355, 363, 367, 
458, 502, 653, 740
Jonas Paulius II, popiežius, šv.  
348–350, 361
Jonas, šv.  67, 361, 684, 989
Jonynas I.  323
Jonušas Petras  4, 16
Jonušauskaitė Marytė, slap. Ričardas  
455
Joskė  1066
Jovarienė Lilija  16
Jovarienė V.  569
Jucius Jonas  471
Judickaitė Eglė  566
Judickas Andrius  566
Judickas Saulius  566
Judžentis Artūras  4
Juknevičienė Bronislava  16
Juknevičius Juozas  159
Juknevičius Krizantas  340, 342
Juknys Vaclovas  800, 801
Juočys  524
Juočys Steponas  145
Juodagalvis Jonas  370
Juodalksnis, slap.  397, 673
Juodčepytė  770
Juodelis P.  339
Juodienė Janina  142
Juodis Antanas  497
Juodis Jonas  761, 1079
Juodis Juozas  227
Juodis Stasys-Čižikas, Juozo  474
Juodis-Černiauskas J.  384, 386, 387
Juodis-Čižikas S.  415–417
Juodis-Čižikas, Erškėtis, Dūdelė Stasys  
410, 417, 464
Juodka Jonas-Vėžiukas  479
Juodka Kazys  401
Juodka Petras  401
Juodka-Vėžys Jonas  479
Juodpusis V.  1070–1072
Juodvalkis  607
Juodvalkis Petras  574
Juodvalkis-Aras Edvardas  407, 487
Juodzevičius B.  376, 377, 379, 
416–418, 421–425, 427–430, 433–435, 
437, 439–443, 445, 446, 448, 449
Juodzevičius Balys  16, 392, 424, 452, 
464, 1099
Juodžiūnaitė Bronė  771
Juozapaitytė Sigrida  4, 16
Juozapas Darbininkas, šv.  245
Juozapas, šv.  317, 344, 361, 362, 910
Juozapavičius Vladas  759
Juozapavičius-Papartis Vladas  404, 
407
Jurašienė  403
Jurelevičius Juozas  525
Jurėnas Valerijonas  430
Jurgaitis Robertas  4
Jurgelėnas A.  776
Jurgelėnas Boleslovas  609
Jurgelevičiai  517
Jurgelevičienė (Graužinytė) Paulina  
70, 1025, 1029
Jurgelevičius Adolfas  752
Jurgelevičius Adomas  517
Jurgelevičius Antanas  106, 147, 148, 
747
Jurgelevičius Edvardas  70
Jurgelevičius Jonas  70, 149, 497, 516

Jurgelevičius Juozas  502
Jurgelevičius Kazimieras  385, 432
Jurgelevičius Petras  517
Jurgelevičius-Vilkas Juozas  432
Jurgelevičiūtė Irena  70
Jurgelevičiūtė Natalija  574
Jurgelevičiūtė Ona  515
Jurgelevičiūtė Virginija  70
Jurgis, šv.  244, 346
Jurgutis Vladas  1084
Jurka A.  563
Jurka Adomas  549, 559, 562–565, 581
Jurka Anupras  559, 560, 562, 564
Jurka Bronius  564–566, 581
Jurka Jeronimas  562, 563, 566, 571, 
572
Jurka Juozapas  508
Jurka Juozas  549, 560, 561, 572, 841
Jurka Jurgis  371
Jurka Kazimieras  560, 562
Jurka Kazys  559, 562, 563, 567, 571
Jurka K stutis  571, 572
Jurka Marijonas, Jurgio  371
Jurka Mindaugas  572
Jurka Petras  549, 572
Jurka Raimundas  566, 567
Jurka Rimantas  571, 572
Jurka V.  570
Jurka Valdemaras  562
Jurka Vidmantas  571
Jurka Vincas  560, 561, 575
Jurka Vytas  546, 567, 568, 570, 1099
Jurka Vladas  549, 561–563, 565, 
567–569, 575
Jurkai  497, 508, 568
Jurkaitė Adelė  560, 561
Jurkaitė Agnė  572
Jurkaitė Aldona  562, 581
Jurkaitė Danutė  564–566
Jurkaitė Elena  560, 561
Jurkaitė Eugenija  560, 591
Jurkaitė Grasilia  559
Jurkaitė Greta  566, 567
Jurkaitė Jadvyga  560
Jurkaitė Janina  572
Jurkaitė Kamilė  567
Jurkaitė Kristina  572
Jurkaitė Laima  564, 565
Jurkaitė Marijona Laimutė  562, 563, 
565
Jurkaitė Monika  559
Jurkaitė Ona  560, 561
Jurkaitė Onutė  571
Jurkaitė Rasa  572
Jurkaitė Rosita  566, 567
Jurkaitė Veronika  559, 560, 589
Jurkaitė Virginija  571
Jurkaitė Zosė  560
Jurkaitė-Šuminienė Marijona  562
Jurkaitė-Vedrickienė Monika  559
Jurkevičius Rimvydas  350
Jurkienė Adelė  572
Jurkienė Anelė (Svarauskaitė)  564, 
565
Jurkienė Augusta  560
Jurkienė Faustina  571
Jurkienė Jolanta  571
Jurkienė Laura  567
Jurkienė Ona  565, 567, 568
Jurkienė Onutė  580
Jurkienė Stasė  567
Jurkienė Teklė  549, 572
Jurkienė Uršulė  560, 563, 564
Jurkos  549, 559, 560, 572, 587

Jurkšaitė L.  776
Jurkšaitė-Menčienė B.  776
Jurkštas V.  296
Jurkūnas V.  853, 856, 857, 859, 861, 
866, 868, 869, 871–876, 930, 931, 933, 
934, 939, 954, 955
Jurkūnas Vyt.  953
Jurkūnas Vytautas  851, 896, 908, 1099
Jurkus Kristupas  508
Jurkus Mykolas  497
Jurkus Petras  497
Jurkus Stanislovas  508
Juroniai  785, 787, 797
Juronienė M.  783, 789, 795, 796, 825
Juronienė Marija  699
Juronis V.  789
Juršėnaitė E.  392, 414
Juršėnaitė Elena  438
Juršėnas Jonas  432
Juršienė Julė  665
Juršys  454, 665
Juršys Apolinaras  421
Juršys Apolinaras (Vitenis)  719
Juršys-Vytenis Apolinaras  393, 414, 
417, 425, 426, 429–431, 433–435, 437, 
438, 440, 441, 443, 444, 446, 448, 449, 
452, 453
Juršytė Karolina  717, 718
Juršytė Virginija  688
Jusys Vincas  358, 360, 365
Juška  839
Juškaitis J.  775
Juškaitis Justinas  791
Juzelskas Kazimieras  432
Juzelskas Kazys  462
Juzėnas Povilas  432
Juzumas  443
Juzumas Kazys  451

K
Kabanovas  450
Kacaitė  337, 804
Kacaitė Hana  145
Kacas  523
Kacevičius Artūras  603
Kačergius Vincas  384, 385, 386, 389
Kadžytė Gražina  367
Kaganaitė Chosė  145
Kaganas Nisonas  145
Kaimantas M.  115
Kainas  368
Kairėnai  83
Kairionis Pr.  841
Kairiūkštis  115
Kairys B.  115
Kairys Bronius  138, 815
Kairys Nikodemas  917
Kajėnienė O.  381
Kalabochovas  197
Kaladinskaitė Danutė  417
Kaladinskaitė-Širvienė Danutė  402
Kaladinskas K.  397
Kaladinskas Kazimieras  174
Kaladinskas K stutis  417
Kaladinskas-Erškėtis Kazys  425
Kaladinskas-Erškėtis, Šarka Kazimieras  
401, 402, 417
Kaladinskienė Veronika  417
Kalininskis Mykolas  501
Kalitytė Violeta  565
Kalytis-Liutauras B., agentas Ramojus  
423
Kalytis-Siaubas  470, 481
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Kalytis-Siaubas Bronius  407, 409, 
412, 414
Kalmanas I.  1079
Kalmantas M.  114
Kalmantas Mykolas  110
Kaltas  397
Kalučna J.  117
Kalvaitis Saulius  350, 367
Kamantauskas V.  763
Kamarauskaitė Karolina  567
Kamarauskaitė Kristina  567
Kamarauskas Juozapas  74
Kamarauskas Napalys  567
Kamarauskas-Karijotas Jonas  398
Kamarauskienė R.  567
Kamenskis Ignotas  297
Kaminskaitė Aldona  471
Kaminskaitė Elena  663
Kaminskaitė Veronika  397
Kaminskas  337
Kaminskas Adomas  663
Kaminskas Albinas  442
Kaminskas Aleksas  472
Kaminskas Algirdas  397, 471
Kaminskas Algis  713
Kaminskas Antanas, Alekso  472
Kaminskas Balys  442
Kaminskas Bronius, Vinco 432
Kaminskas J.  403
Kaminskas Jonas  471
Kaminskas Jonas, Karolio 432
Kaminskas Julius  471
Kaminskas Julius, Vinco  433
Kaminskas Justas  502
Kaminskas Karolis  432
Kaminskas Vincas  432, 433
Kaminskas-Lakūnas Justinas  403
Kaminskienė Apolonija  471
Kaminskienė Valerija  830
Kanapeckaitė  184
Kanapeckaitė Lina  184
Kanapienis Antanas  497, 757
Kanapienis Jokūbas  497
Kanapienis Jonas  188, 189, 512
Kanapienytė Ona  757
Kanapka Petras  348
Kanevičius P.  125
Kanevičius Petras  16, 74, 1099
Kanišauskas A.  837
Kapalinskaitė-Baltinienė Jadvyga  806
Kapelinskaitė Elena  759
Kapelinskas Antanas  821
Kapelinskas Jonas  750
Kapelinskas Kazys  188
Kapelinskas Vladas  166, 186
Kapitovas  675, 677
Karaliūtė A.  1078
Karanauskas Stasys  311
Kardelis Balys  775
Kardelis Jonas  329
Kardelis K.  320, 1020
Kardelis Kazys  775
Kardelytė J.  839, 1015, 1034
Kardelytė Veronika  616
Karevičiūtė P.  389
Karinauskas  378, 379
Karka Z.  133
Karklinis  495
Karklinis Baltramiejus  495
Karklytė  744
Karla-Juodalksnis Juozas  397
Karlauskaitė Agota  303
Karlovičius Janas  294
Karlsonas  1083

Karnackas Amerikas  760
Karneckiokai  465
Karnickaitė Genė  428
Karnickas  465
Karnickas Petras  502
Karosas-Beržas  398
Karpis Pranciškus  88
Karulis Stasys  199
Karželas Juozas  304
Karželas Jurgis  304
Kasparaitis B.  71
Kasparas K.  393, 394
Kasparavičienė Vida  4, 16
Kastravickas Vincentas  132, 801
Kastravickienė Z.  795, 796, 825
Kastravickienė Zofija  824
Kašinas Ivanas, Danilovič  452
Kaškauskas A.  160
Kaškauskas Adolfas  162
Katinaitė Kazė  749
Katinas Alvydas  367
Kaukėnas Algis  1088
Kaulėnas A.  122
Kauneckis Jonas  218
Kaunelis F.  115, 116, 117
Kaunelis Feliksas  137, 169, 815
Kaunelis P.  129
Kaunelis Peliksas  128
Kaunietis R.  408, 414, 421, 451, 458
Kaunietis Romas  410, 413
Kaušaras Isokas  527
Kaušila Juozas  421, 533, 544
Kaušila Petras  533
Kaušilaitė Angelija  790
Kaušilaitė Irena  790, 791, 822
Kaušilaitė Vilhelma  196
Kaušilaitė Vilhelmina  790
Kaušilaitė Zita  790
Kaušilaitė-Kutavičienė Vilhelmina  
1075, 1080
Kaušilas Juozas  422
Kaušilienė (Dičiūtė) Alena  521, 1099
Kaušilienė Alena  15, 528, 824, 827, 
828, 831, 832
Kaušilienė Antanina  186, 790, 822, 
1080
Kaušilienė Elžbieta  421, 429, 533,  
544
Kaušyla  616
Kaušyla J.  238
Kaušyla Jaronimas  174
Kaušyla Jeronimas  444
Kaušyla Jonas  238, 243, 502
Kaušyla Juozas  165
Kaušyla Kazimieras  508
Kaušyla Petras  502
Kaušyla Rimantas  186
Kaušyla Stanislovas  502
Kaušylaitė Veronika  584, 759
Kaušylaitė Vilhelmina  412
Kaušylas  55
Kaušylas (Kaušyla) Vincas  433
Kaušylas Jeronimas  433
Kaušylas Juozas  756
Kaušylas Vincas  511
Kaušylienė  400
Kaušylienė Domicelė  509
Kaušylos  502
Kavaliauskas  1094
Kavaliauskas Jurgis  221
Kavaliauskas P. J.  402
Kavaliauskas Pranas  1094
Kavaliauskas V.  372
Kavaliauskienė  850

Kavaliauskienė Lidija  4, 1099
Kavarskas  415
Kavarskas-Bilkis A.  451
Kavarskienė Malvina  516
Kavolis Julius  173
Kazarinskas L.  176
Kazickas-Krivaitis, Saulius Bronius  
414
Kazimieras, šv.  128, 168, 240, 245, 
284, 340, 368, 619, 626, 673, 763, 764
Kaziūnas Pranas  367
Kazlauskai  344, 346, 347, 367
Kazlauskaitė (Mickūnienė) Valė  346
Kazlauskaitė (Radziulevičienė) Laimutė  
346
Kazlauskaitė Danutė  580
Kazlauskaitė Greta  346
Kazlauskaitė Jolita  346
Kazlauskaitė Nijolė  346
Kazlauskaitė Zofija  623
Kazlauskas A.  308
Kazlauskas Algimantas  346
Kazlauskas Alvydas  346
Kazlauskas Benediktas  345, 346
Kazlauskas D.  788
Kazlauskas Egidijus  346, 367
Kazlauskas Eugenijus  346
Kazlauskas Henrikas  346, 353
Kazlauskas J.  220, 258, 351, 352, 355, 
359, 360, 363–366, 368, 369
Kazlauskas Jonas  226, 327
Kazlauskas Jurgis  134, 208, 221, 229, 
239, 251, 344–348, 350, 353–355, 358, 
360–363, 365, 367, 368
Kazlauskas Justinas  346
Kazlauskas Kazys  153
Kazlauskas K stutis  229, 346–348, 
350, 351, 353, 363, 365, 367
Kazlauskas Mykolas  346
Kazlauskas Paulius  346
Kazlauskas Romas  346
Kazlauskienė  522, 524
Kazlauskienė (Aidukaitė) Vida  346
Kazlauskienė (Jakštaitė) Gražina  346
Kazlauskienė (Tatarūnaitė) Virginija  
346
Kazlauskienė (Tiškauskaitė) Janina  
346
Kazlauskienė B.  1072
Kazlauskienė N.  762, 806, 807
Kazlauskienė Natalija  761, 804
Kazlauskienė Rozalija (Markevičiūtė)  
346
Kazlauskienė Stasė  142
Kėkštas, slap.  416
Keleris  496, 505
Kelmas, slap.  471
Kemeklis-Rokas  481
Kemešis  582
Kemešys F.  339
Keras Antanas  832
Kerbelytė Bronislava  843, 1009, 1010, 
1035
Kerienė Natalija  832
Keršiai  365
Keršienė Daina  362
Keršys Gediminas  362
Keršys Jonas  304, 305, 362
Keršys Mykolas  362
Keršytė Emilija  362
Kerštas, slap.  398, 415, 418
Kerulis  184
Kerutis S.  746, 747
Kerutis Saliamonas  745, 746
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Keturakis  318, 320
Keturka Ignas  145
K stutis, kunigaikštis  312, 404, 405, 
414, 488
Kiaupa Zigmantas  517
Kibelis Kazimieras  313
Kibildis A.  624
Kibildis Aleksandras  623
Kibildis Aleksas  624
Kibildis Romualdas  624
Kibildis Vaidotas  624
Kicenka  455
Kiela Jonas  771
Kiela Justinas  499
Kiela-Titnagas Jonas  391
Kilinskaitė Renata  814, 1099
Kiliukienė (Skersinytė) Vanda  505
Kiminai  363
Kiminaitė Aistė  363
Kiminienė (Mateikaitė) Daiva  154
Kimštas J.  428
Kimštas Jonas-Žalgiris  632
Kimštas-Dobilas Jonas  397
Kimutaitis  790
Kinderis Antanas  502
Kinderis Jonas  502
Kinderis Juozas  502
Kindurienė  693
Kindurienė A.  657
Kindurienė M.  658, 780
Kindurys  137, 693
Kindurys (Kinduris) Vincas, Vinco  
371, 372
Kindurys Alfonsas  371
Kindurys Antanas  604
Kindurys Benediktas  235
Kindurys Ignas  604
Kindurys J.  380, 388, 389, 391
Kindurys Jonas  837
Kindurys Juozas  392, 401
Kindurys Juozas-Balandis, Juozo  477
Kindurys Motiejus  501, 503
Kindurys Silva  232
Kindurys V.  372
Kindurys Vladas  388
Kindurytė Grasilda  664
Kindurytė Ieva  648
Kindurytė Paulina  662
Kindurytė-Pumputienė Jadvyga  616
Kirka Antanas  433
Kirka Arvydas  663
Kirka Augustas  433
Kirka J.  663
Kirka Jokūbas  1020
Kirka Jonas  505, 663
Kirka Julius  663, 664
Kirka Juozas  1088
Kirka Petras  662
Kirka Vladas  664
Kirkai  503
Kirkaitė Ona  661
Kirkienė (Palikšaitė) Teklė  663
Kirkos  693
Kirkus Mykolas  503
Kirkus Motiejus  503
Kirvis, slap.  454
Kisieliai  621
Kisielytė Antanina  618
Kisielytė Petronėlė  618
Kisielytė Uršulė  618
Kisielytė-Verkelienė Antanina  619
Kiškis Justinas  497
Kiškis S.  226, 346
Kiškis Silvestras  513

Kiškis Stanislovas  222, 224, 226, 
239–243, 330, 331
Kitkauskas Napalys  367
Kivėnas Antanas  121
Kivėnas Mykolas  505
Klaujalis Vladas  556
Klevas  398, 403, 434, 442
Klevas Juozas-Aidas, Balio  407, 476
Klezys Paulius  367
Klibis A.  235
Klieros  664
Klimaitis Pranas  110
Klimas  327, 384
Klimas Bronius  220, 241
Klimas M.  47
Klimas Mikas  170
Klimas P.  763
Klimašauskaitė H.  834
Klimašauskas  906
Klimašauskas Antanas  70, 478, 495, 
743
Klimašauskas Jonas  508
Klimašauskas Justinas  495
Klimašauskas Lauras  917
Klimašauskas V.  429, 441
Klimašauskas Vilius  70
Klimašauskienė  689
Klimašauskienė Agnė  70
Klimašauskienė Ona  329
Klimašauskienė-Livarauskienė Ona  
409
Klimavičienė (Livarauskienė) O.  441
Klimavičius  384
Klimavičius Antanas  499
Klimavičius K.  764, 805
Klimavičius Pranciškus  499
Klimavičiūtė Paulina  650
Klimka L.  850
Klimka Libertas  16, 845, 1099
Klinavičius Alvydas  585
Klinavičiūtė Renata  585
Kliniauskas K.  379
Kliukai  505
Kliukaitė Adelė  502
Kliukas Algis  638
Kliukas Andriejus  503
Kliukas Juozas  433, 637, 760
Kliukas Kazys  111
Kliukas Kristupas  505
Kliukas Petras  505
Kliukas Saulius  638
Kliukas Simonas  505
Kliukas Vincas  401, 668, 1057
Kliukas-Ožys Vladas  393
Kliukas-Sakalas Alfonsas  433, 453
Kliukienė  780
Kliukienė M.  837
Kliukienė Stasė  637
Kliukytė Marcelė  71
Knabikas Aloyzas Pranas  4
Knyva A.  782
Kochanskis Viktoras  317, 618
Kolosovas A.  176
Kolupaila Jonas  623
Kolupaila Steponas  622, 623
Komaras Zigmantas  237, 240
Končius Ignas  876
Kondratas Vytautas  145
Kondratavičiai  649
Kondratavičienė Marcelė  650
Kondratavičius Gubertas  757
Kondratavičius Hubertas  650
Kondratavičius Ignas  106, 107, 148, 
560, 650

Kondratavičius Juozapas  650
Kondratavičius Kazimieras  650
Kondratavičius Kazys  121
Kondratavičius Norbertas  650
Kondratavičius Rimantas  650
Kondratavičius V.  658
Kondratavičius Vygandas  650
Kondratavičius-Brazauskas Kazys, 
Vinco  371
Kondratavičiūtė Eleonora  650
Kondratavičiūtė Janė  650
Kondratavičiūtė Marijona  650
Kondratavičiūtė Nastė  650
Kondratavičiūtė Onutė  650
Kondratavičiūtė Veronika (Irena)  650
Kordelis Antanas  289
Korlienė Ieva  417
Korsa Antanas  111
Korsakas Bronius  591
Kosciuška  109
Kosciuška Vaclovas  236
Kostrovas  1079
Kotryna, šv.  223
Kovalevskis Nikodemas  505
Kovarskas Antanas  502
Kozminas A.  133
Koževnikovas V.  244
Krakovskis  20, 25, 495
Kralikevičius Juozas  760
Kraujaliai  507, 547, 552, 555–557, 
575, 576
Kraujalienė Diana  557
Kraujalienė Marijona  549, 556, 557
Kraujalienė Rita  557
Kraujalis  548
Kraujalis Algirdas  556, 557
Kraujalis Antanas  457, 459
Kraujalis Gediminas  556, 557
Kraujalis Jonas  388
Kraujalis Julius  507
Kraujalis Juozapas  555
Kraujalis K.  557
Kraujalis Kazys  549, 556, 557
Kraujalis Matas  507
Kraujalis P.  166
Kraujalis Petras  231, 310, 315, 321
Kraujalis Ramojus  77
Kraujalis Simonas  557
Kraujalis Vladas  555
Kraujalytė Augustina  557
Kraujalytė Bronė  556, 557
Kraujalytė Emilė  556, 557
Kraujalytė Ingrida  557
Kraujalytė Kostė  556, 557
Kraujalytė Laura  557
Kraujalytė Ona  556, 557
Kraujalytė Toma  557
Kraujelienė Marijona  497
Kraujelis  413
Kraujelis Antanas  413
Kraujelis Jonas  396
Kraujelis K.  416
Kraujelis Petras  617
Kraujelytė Emilija  759
Kraujelytė Ona  760
Kražauskas P.  244
Kražauskas Petras  238, 243
Krėvė-Mickevičius Vincas  110
Kriaučiūnas Kazys  1065
Kriaučiūnas Petras  296
Kriaušė  472
Krikščiūnas Povilas  4, 16, 1009, 1035, 
1070, 1099
Krikštaponis K stutis  756
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Krikštaponis Vincas  178
Krikštopaitis K.  178
Krinickai  517
Krinickaitė Janė-Ramelytė, Antano  
477
Krinickaitė Janina  451
Krinickaitė-Drebulė, Sigutė Janina  418
Krinickas  393, 453, 616, 687
Krinickas A.  403, 422, 434, 442, 451, 
471
Krinickas Albertas  454
Krinickas Antanas  382, 471
Krinickas Anupras  382
Krinickas B.  1093, 1094
Krinickas Jonas  382, 517
Krinickas Kazys  757
Krinickas-Romelis A.  396, 398, 399, 
402–404, 419, 421, 425, 426, 428, 429, 
432, 435–442, 445–449, 455, 471
Krinickas-Romelis Antanas  397, 
416–418, 422, 424, 428, 432, 453, 464, 
470, 725
Krinickas-Romelis-Klevas A.  414
Krinickienė Elžbieta  517
Kripickiai  496
Kripickis Juozapas  496
Kripickis Mataušas  496
Kriščiukaitis Jonas  217
Krištopaitė D.  1015–1019, 1021, 
1023–1026, 1029, 1030, 1034, 1071, 1072
Krištopaitė Danutė  1068, 1070, 1099
Kriugeriškis Jonas  673
Kriugiškienė Gražina  524, 528
Kriugiškis Gintaras  528
Kriugiškis Stasys  562
Krivaitis  406
Krivickaitė Beatričė  588
Krivickas Antanas  588
Krivickas-Vilnius Bronius  414
Krygutavičius Matilis  94
Krylovas I.  297
Krukis Martynas  441
Krukis-Banga Martynas  406, 408, 
409, 418
Krukys Martynas  434
Kubilinskas K.  337
Kubiliūnas-Krūminis Stasys  418
Kubilius  115, 816
Kubilius Andrius  359
Kubiliūtė M.  323
Kučinska Adolfas  457
Kučinskai  456, 457, 458
Kučinskas Antanas  456
Kučinskas Kazys  433
Kučinskas Petras  457
Kučinskas V.  402
Kučinskienė Marijona  456
Kudaba Bronius  452
Kudaba Česlovas  595, 605, 638, 843, 
1026, 1029, 1074
Kudabaitė Paulė  1074
Kudabenis  728
Kudabienė  728
Kudabienė Lionia  452
Kugelevičienė Gražina  185
Kukta  123
Kukta J.  58, 213–215, 217, 218, 231, 
232, 234–236, 322
Kukta Juozapas  212, 235, 335, 617, 
618, 622, 655
Kukta Juozas  168
Kulienė J.  424
Kulienė Jadvyga  850
Kulieša Antanas  344

Kuliešis-Balandis Juozas  433
Kuliešius  396
Kuliešius Juozas-Balandis, Karolio   
476
Kuliešius Pranas  795, 796, 799, 801
Kuliešius Stasys  407
Kulikauskas P.  39
Kunickas Vladas  811
Kunigėlis  516
Kunigėlis Jonas  121, 618
Kunigėnas-Vytenis Stasys  402, 415, 
429, 433, 470
Kuorsa Antanas  740
Kuorsos  740
Kupčiūnas  623
Kuprėnai  727
Kuprėnas  728
Kuprėnas Antanas  726
Kuprėnas-Žąsinas Jonas  433
Kuprėnienė Ona  517
Kuprevičius V.  852, 856, 857, 859, 
868, 869, 871–876
Kuprevičius Viktoras  851, 1099
Kuprienė (Židonytė) Violeta  154
Kuraitis  1087
Kurčevskis Janas  295, 315
Kurdziukevičius Pranas  517
Kurelis Glinskas  673
Kurelytė K.  762
Kuryla-Žėrutis Adolfas  391
Kurlavičius Jonas  714
Kurlavičiūtė Virga  829
Kurlinskaitė-Valiulienė Aldona  145
Kurmelis Petras  793, 822
Kurminas  68
Kurpė  675
Kurpytė Emilija  586
Kuršaitis  476
Kušeliauskas Antanas  107
Kušeliauskas J.  416, 417
Kušeliauskas Juozas-Putinas, 
Anastazijos  474
Kušeliauskas Kazys  517
Kušeliauskas-Ramunė, Kelmas Juozas  
407, 410
Kušeliauskas-Ramunis Julius  403
Kušeliauskas-Ramunis, Kelmas Julius  
434
Kušeliauskienė Aleksandra  517
Kušeliauskienė Elena  517
Kušleika Jonas  308
Kutavičius B.  1080
Kutka A.  133
Kutka J.  779
Kuzelis  684
Kuzelis Kazys  130, 146, 717, 718
Kuzelis Kazys (Kazimieras)  145
Kuzelis Valdas  717–719, 1099
Kuzelis-Bitinas K.  146
Kuzelytė Irena  719
Kuzelytė Kazė  719
Kuzelytė Kazimiera  761
Kuzelytė Valė  719
Kuzelytė Valerija  760
Kuzielienė Veronika  850
Kuzminskaitė Ūla  16
Kuzminskaitė Upė  16
Kuzminskas Jonas  318
Kuzminskas Linas  16
Kvedaravičienė Janė  650
Kvedaravičienė Janina  828, 831
Kviklys Bronius  71, 72, 247, 248, 260, 
329, 458
Kviklys L.  843

Kviklys Mečislovas  152
Kviklys R. A.  153
Kviklys Rimantas Antanas  152

L
Labanauskas K.  71
Laboga Romaldas  573
Laboga Romualdas  552
Labokas Jonas  309
Labuckaitė-Jauniškienė Melanija  765
Labukas J.  235
Labunskaitė Liudvika  623
Labutis Jonas  186, 790
Labutis Juozas  790
Ladyga Alvydas  4
Ladyga Vilmantas  204
Laidas, slap.  474
Laimutis, slap.  480
Laisvė, slap.  485, 487
Lajauskas M.  232, 316
Lajauskas Matas  231, 233, 315
Lakštingala, slap.  477
Lamanauskaitė O.  123
Lamanauskienė Regina  184
Lamauskaitė Janina  451
Lapėnas Jonas  618, 622
Lapėnas-Miškinis Bronius  393
Lapėnienė Viktorija  463
Lapienis-Pimpys Antanas  407
Lapinskas (Lipinskas ) Julius  399
Lapinskas A.  116, 117, 1034
Lapinskas Antanas  138
Lapinskas Vytautas  758
Laputė, slap.  400
Lašinskai  581
Lašinskaitė Genovaitė  742
Lašinskaitė Laimutė  742
Lašinskaitė Stefanija  742
Lašinskaitė Unė  741
Lašinskaitė Žibutė  742
Lašinskaitė-Palikšienė Teklė  664
Lašinskas  378, 388, 515, 580, 582
Lašinskas A.  424
Lašinskas Antanas  16, 107, 434, 741, 
742, 856
Lašinskas Baltramiejus  502
Lašinskas Juozas  742
Lašinskas Jurgis  123
Lašinskas Justinas  509
Lašinskas Kazimieras  513, 741
Lašinskas K stutis  742
Lašinskas Ramūnas  142
Lašinskas Stepas  142
Lašinskas Vincas  500
Lašinskas-Liūtas A.  424
Lašinskas-Liūtas Kazys  392, 398, 424, 
434, 445
Lašinskas-Liūtas, Artojas Kazimieras  
418
Lašinskienė Austra  15, 969, 1099
Laškovas Borisas  184
Laukaitytė R.  217, 224
Laukys (Simonas Daukantas)  295
Laurinavičienė  699
Laurinavičienė Vanda  55, 166, 796, 
797
Laurinavičius  696, 697, 701
Laurinavičius Ant.  445
Laurinavičius Dominykas  136
Laurinavičius J.  338
Laurinavičius Jonas  122, 328, 700, 
1099
Laurinavičius Kazys  136
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Laurinavičius Pranas  136
Laurinavičius Vincas  502
Laurinavičiūtė Jadvyga  334
Laurinavičiūtė Teklė  136
Laurinavičiūtė Veronika  136
Lauriūnas Jonas  538
Lazauskas Alfonsas  960
Lazauskas Ed.  795
Lazauskas Petras  385
Lazauskienė Johana  517
Leibovas R. Z.  671
Leibus  989
Leišys S.  59
Lekavičienė  631
Lekavičienė Adelė  818
Lekavičius Edvardas  145
Lekavičius Kazimieras  124, 760, 761, 
818
Lekavičius Kazys  114, 530
Lekavičiūtė  524
Lekavičiūtė A.  760, 762, 778, 806, 
807, 815
Lekavičiūtė Adelė  117, 124, 758, 
773, 804
Leleiva (Silvokas) Juozas  553
Leleiva Adolfas  144
Leleiva Adomas  497
Leleiva Antanas  106, 148, 499, 511, 
712, 713, 761
Leleiva Augustinas  512
Leleiva Baltramiejus  497
Leleiva Danielius  586, 587
Leleiva Edvardas  712
Leleiva Edvardas  758
Leleiva Gabrielius  493
Leleiva Jeronimas  759
Leleiva Julius  586
Leleiva Juozapas  499
Leleiva Juozas  121, 549, 586, 587
Leleiva Juozas, Silvo („Silvoko“)  586
Leleiva Jurgis  499
Leleiva Kazimieras  511
Leleiva Liudas  573, 584
Leleiva Mečys  781
Leleiva Mindaugas  712, 713, 832
Leleiva Povilas  586
Leleiva Steponas  499
Leleiva V.  807
Leleiva Vincentas  499
Leleiva Vytautas  712, 713, 806, 824
Leleivaitė Apolonija  712
Leleivaitė Daiva  585
Leleivaitė Eleonora  712, 713
Leleivaitė Genovaitė  586
Leleivaitė Ieva  584
Leleivaitė Jadvyga  557
Leleivaitė Janina  584
Leleivaitė Marijona  555
Leleivaitė Ona  712
Leleivaitė Teklė  555, 557
Leleivaitė Valė  712, 713
Leleivaitė Valerija  140
Leleivaitė-Ryliškienė Stasė  186
Leleivaitė-Vasiulienė Elena  587
Leleiva-Medinis Balys  434
Leleivienė  697
Leleivienė (Petkevičiūtė) Ona  807
Leleivienė Adelė  496
Leleivienė Aldona  586
Leleivienė Emilija  586
Leleivienė Marijona  1033
Leleivienė Monika  512, 712
Leleivienė Veronika  584
Leleivienė-Maciulevičiūtė Valerija  142

Leleivos  499, 549, 555, 558, 584, 585, 
712, 713
Leleivos (Silvokai)  586
Lengvenis, kunigaikštis  103
Leninas  186, 327, 412, 568, 693, 803, 
826, 1081, 1086
Lenkaitis Edvardas  677
Leonas III, popiežius  298
Leonsavičius Aleksandras  241
Lesickas Darius  418, 441, 445
Leščinskas Algis  611
Leščinskas Kazys  750, 1020, 1021, 
1027, 1031, 1032
Leščinskienė Teresė  1019, 1020
Leškevičius Vincas  302
Levanaitė O.  791
Levanaitė Ona  789
Levanaitė-Miknevičienė Ona  789
Levardauskaitė Jadvyga  124
Levčenkienė Jolita  204
Levickaitė-Trinkūnienė Ona  55
Levickas Julius  55, 745
Levickienė Jadvyga  165
Liatukas  384
Liaudis K.  482
Liekis A.  379, 386, 388
Liepa, slap.  398, 402, 403, 415–417, 
470, 475
Liepa (Ėglius), slap.  429
Liepinis Jonas  700
Liepinytė  616
Limanauskas  492
Limanauskas V.  783, 788
Limanauskas Vytautas  406, 409, 781, 
783
Limanauskas Vytautas-Timas, Vaclovo  
477
Linda S.  228
Linda Stanislovas  227, 246, 350
Lindė Samuelis Bogumilas  312
Lingevičienė-Tilindytė Stasė  446
Linkevičius Petras  242
Lipeika Mykolas  457
Lipeikis M.  421
Lipeikis Mykolas  396
Lipinskai  463
Lipinskaitė Angelė  470
Lipinskas Antanas  520
Lipinskas Lionius  471
Lipinskas P.  384, 385
Lipinskas Petras  385
Lipinskas-Baravykas Petras  385, 398, 
416, 427, 428, 432–434, 446–448
Lipinskas-Našlaitė Juozas  432, 434
Lisauskai  400, 675, 679
Lisauskas Aleksas  679
Lisauskas Algirdas  401, 403
Lisauskas Balys  196
Lisauskas Bronius  730
Lisauskas Ignas  671–676, 678
Lisauskas Jonas  478
Lisauskas R.  662, 671, 737, 740
Lisauskas Rimantas  15, 455, 660, 669, 
670, 674, 676, 678, 679, 720, 721, 723, 
730, 736, 1080, 1099
Lisauskas Silvestras  673
Lisauskas Vincas  673
Lisauskas Z.  1098
Lisauskas Zenys Silvas  1097
Lisauskienė Rozalija  671, 679
Lisauskienė Uršulė  673
Listopadskis Manigirdas  610
Litas  233, 262, 263
Litvinenka  451

Liubartas  481
Liubertas  472
Liubimova V.  1079
Liuga Simonas  571
Liugailienė Ona  4
Liulevičienė Levutė  633
Liulevičius  630, 631
Liulevičius Antanas  630
Liūtas, slap.  402–407, 414–417, 419, 
423, 424, 427, 434, 437, 439, 442, 443, 
452, 472, 474, 481, 632
Liutauras  406
Liutkevičius Stasys  114
Liutkus Petras  237, 239, 502
Liutkus-Juodasis Petras Petras  391, 
417
Livarauskaitė Dalia  579
Livarauskaitė O.  1021
Livarauskas Jeronimas  434
Livarauskas Romas  577, 579
Livarauskas Stasys  577, 579, 581
Livarauskienė Ona  418, 434, 1021
Lizdeika  400, 479
Lygnugaris Antanas  240, 241
Lobakinas  478
Loginovas S.  405
Lokys, slap.  425, 426, 436, 437, 439, 
442, 443, 446, 452, 472, 480, 481, 632
Lomtevas Dimitrijus  157, 162
Lopeta Aleksas, Antano  372
Lopeta Antanas  372
Lopeta Jonas  753
Lopeta Julius  836, 837
Lopeta Mykolas  496
Lopeta Pranas  836
Lopeta R.  451
Lopeta S.  837
Lopetaitė Stasė  188
Lopetienė Cecilija  753
Lubianecas Karolis  316
Lugevičius Jerofejus  505
Lukaševičienė Marijona  366
Lukaševičius Kazys  111
Lukauskas Pranas  248
Lukoševičiai  667, 668
Lukoševičienė Danutė  178, 180
Lukoševičius Antanas  668
Lukoševičius Jonas  417, 668
Lukoševičius Jonukas  668
Lukoševičius Juozas  145
Lukoševičius Kazimieras  180, 667, 
1055, 1100
Lukoševičius Kazys  718
Lukoševičius Mykolas  1058
Lukoševičius Olijardas  366
Lukoševičius Virgilijus  180
Lukoševičiūtė Birutė  667
Lukošiūnas-Žilvitis Povilas  407
Lukšas Aras  194
Lukšas P.  1079
Lulavičiūtė A.  762
Lulavičiūtė Alvyra  761
Luminas J.  123
Lunačiarskis  342
Luneckas M.  116
Luneckas Mikalojus  116, 758, 817
Lunius  381, 671
Lunius A.  382, 387
Lunius Adomas  380
Lunius Algirdas  409, 759, 821
Lunius Algirdas-Smagurauskas, Jono  
414, 475
Lunius Antanas  372
Lunius Jonas  505
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Lunius Mikas  750
Lunius Mikas, Antano  372
Lunys Algirdas-Smagurauskas, Kazio  
474
Lupeikaitė Milda  650
Lušas Gabrielius  493
Lutavičius Algirdas  162

M
Maceika A.  938
Maceika Anupras-Laidas, Anupro,  
409, 473, 474
Maceika Jonas  1100
Maceika Juozapas  510
Maceika Kazys  111
Maceika Kristupas  510
Maceika Matas  510
Maceikienė (Gimžauskaitė)-Kregždutė 
O.  421, 443
Maceikienė Apolonija-Našlaitė, Prano  
477
Maceikos  162, 510
Macelicaitė Valė  778
Macelis J.  113
Macelis Juozas  114
Maciejauskas A.  262
Maciejevičius Stanislovas  316
Macienė (Paukštytė)-Laimė Verutė  
451
Maciulevičiai  452, 508
Maciulevičienė Anastazija  181
Maciulevičius  495
Maciulevičius A.  120, 167, 168, 198, 
212–214, 224, 328, 333, 342
Maciulevičius Adolfas  604
Maciulevičius Antanas  32, 113, 166, 
211, 221, 222, 233, 248, 325–332, 337, 
341, 512, 766, 821
Maciulevičius Benediktas  508
Maciulevičius Dominikas  508
Maciulevičius J.  181, 182, 222
Maciulevičius Jonas  752
Maciulevičius Jonas, Juozo  372
Maciulevičius Juozas  155, 181, 372, 
750, 753
Maciulevičius Jurgis  384, 495, 750
Maciulevičius Justinas  497, 502
Maciulevičius Mykolas  151
Maciulevičius Silvestras  181
Maciulevičius  Viktoras  452
Maciulevičiūtė Monika  327
Maciuliai  501, 510
Maciulis Andrius  510
Maciulis Antanas  510
Maciulis Gabrielius  510
Maciulis Jonas  510
Maciulis Juozapas  510
Maciulis Justinas  510
Maciulis Kazimieras  505
Maciulis Liudvikas  510
Maciulis Matas  510
Maciulis Stanislovas  501
Maciulis Tomas  501
Maciulis Vincas  510
Maciūnas J.  764
Mackevičienė Zita  367
Mackevičius  66
Mackonis-Žaibas Leonas  434
Mačiekus Venantas  4, 16, 957, 1084, 
1100
Mačiokas Mykolas  341
Mačiokienė Emilija  479
Mačiulevičienė M.  435

Mačiulevičius  329
Mačiulevičius Albertas  435
Mačiulevičius Janulis  94
Mačiulevičius Viktoras  435
Mačiulevičius Vincas  435
Mačiuliai  502
Mačiulienė Emilija  634
Mačiulienė G.  1073
Mačiulienė J.  657
Mačiulienė Ona  185
Mačiulienė Teofilė  232
Mačiulienė Teofilija  408
Mačiulis  474
Mačiulis A.  778
Mačiulis Alfonsas  430, 434
Mačiulis Alfonsas-Kariūnas, Jono  476
Mačiulis Antanas  405, 435, 502, 510, 
634
Mačiulis Antanas-Erelis, Augusto  477
Mačiulis Antanas-Gediminas, Gabrio  
473
Mačiulis Gabrys-Aras, Gabrio  473
Mačiulis Jonas  189, 409, 413, 414, 502
Mačiulis Jonas-Laivas, Gabrio,  473, 
475
Mačiulis Kazys  430, 502, 779
Mačiulis Liudas  111
Mačiulis M.  39
Mačiulis Romualdas  151
Mačiulis Valentas  502
Mačiulis Vincas  502, 839
Mačiulis-Genelis Vincas  434, 453
Mačiulis-Kariūnas Alfonsas  408, 410, 
411
Mačiulis-Lakūnas Juozas  434
Mačiulis-Majoras Alfonsas  405
Mačiulis-Meška Kazys  406
Mačiulis-Ožys Adomas  434
Mačiulytė Cecilija  502
Mačiulytė Teklė  728
Mačiulytė Uršulė  658
Mačiulytė Veronika  502
Maironis  135, 236, 546, 786
Maišėnienė Vida  360, 362
Majauskas Matas  262
Makarovas  1088
Makarovas S. O.  672
Makarskienė  480
Makaveckai  452
Makaveckas Edvardas  452
Makaveckas Kazys  452
Makaveckienė  452
Makaveckienė Julija  510
Makelis Juozas  515
Maknys  496, 515
Maknys Antanas  174
Maknys Benediktas  55
Maknys Jonas  55
Maknys Juozas  55
Maknys Jurgis  55
Maknys Justinas  499
Maknys Kazimieras  55
Maknys Vincas  55
Maknytė-Subačienė Veronika  539, 545
Malakauskas L.  424, 428
Malakauskas Liudvikas  435
Malakauskas-Stumbras, Švilpa 
Edvardas  435
Maldžiūnas V.  381
Maleckiai  94, 95
Maleckienė Emilija  96
Maleckis  517, 519
Maleckis Albrechtas  94
Maleckis Dominykas  94, 95

Maleckis Jonas  95
Maleckis Juozapas  95
Maleckis Justinas  95
Maleckis Karolis  94
Maleckis Kasparas  95
Maleckis Romualdas  68, 95
Maleckis Stanislovas  95, 96
Maleckytė Brigita  95
Maleckytė Elena  95
Maleckytė Felicija  95
Maleckytė Jadvyga  95
Maleckytė Marija  95
Maleckytė Paulina  95
Maleckytė Stanislava  95
Maleckytė Virginija  95
Malinauskas Donatas  618
Malinauskas I.  764
Malinauskas Ignas  805
Mališauskas Fulgencijus  138, 385
Maliukevičius Klemensas  315
Malonaitis A.  42
Maluška-Šernas Vytautas  414, 415, 
421, 424–426, 432, 439, 443, 446, 451
Malvica Emilis  160
Mameniškytė  480
Maminskaitė  775
Maminskaitė Teklė  320
Maniušiai  510
Maniušienė Adelė  510
Maniušis Adomas  510
Maniušis J.  134
Maniušis Jonas  510
Maniušis Justinas  510
Maniušis V.  658
Maniušis Vincas  510
Maniušis-Drugelis Jonas  435
Maniušytė Jadvyga, Jurgio  477
Maniušytė Janina  510
Maniušytė T.  781
Maniušytė Teklė  773, 774
Marcinkevičienė Danutė  135, 1100
Marcinkevičienė Scholastika  49
Marcinkevičius Justinas  16
Marcinkevičius Simonas  49
Marcinkevičius Tadas  52
Marcinkevičius Tadeušas  49
Marcinkevičiūtė Aleksandra  49
Marcinkutė Renata  364
Marčėnaitė Birutė  781, 783
Mardosas A.  799
Mardosas Algirdas  791, 797
Margis, slap.  410, 417, 421, 479
Marija Mergelė, Švč.  67, 284, 317, 
344, 345, 350, 351, 353–365, 367, 369, 
695–697, 724, 805, 846, 1001, 1047
Markevičienė Žaneta  16, 975, 983, 
984, 1100
Markevičius Aurimas  975, 983, 984, 
1100
Markevičius Motiejus  303, 305, 306
Martinionis A.  378, 383, 388, 389, 391
Martinkėnas  689
Martinkėnas Jonas  435
Masaitis Antanas  344, 345
Masalskas Juozapas  220, 226, 258
Masalskis Ignotas Jokūbas  356
Masiliūnas Kazimieras  124
Masiulis Domantas  591
Masiulis Tautvydas  591
Masiulytė-Paukštienė Eugenija  656, 
658, 659
Mašiotas P.  763
Mataušas, šv.  1006, 1007
Mateika Algirdas Jonas  184
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Mateika Jonas Algirdas  155
Mateikaitė D.  776
Mateikienė J.  184
Mateikienė Joana  184
Matiekaitė Aleksandra  761
Matijošaitis  623
Matijošius Juozapas  500
Matjošaitis Stasys  806
Matonis J.  1028
Matulaitis J.  351
Matulaitis Juozapas  16
Matulaitis Juozas  239, 350, 351, 353, 
360–362, 365
Matulaitis Jurgis  320
Matulevičius Jurgis  619
Matulevičius Motiejus  511
Matuliauskas Jonas  237, 239
Matulionis Algirdas  36
Matulionis Povilas  156, 157
Matulionis T.  237
Matusevičiai  520
Matusevičienė Pranutė  562
Matusevičius  520
Matusevičius A.  388
Matusevičius Albertas  389
Matusevičius Albertas (Albinas)  382
Matusevičius Gabrielius (Jurgis)  562
Matusevičius Jonas  520, 562
Matusevičius Juozas  562
Matusevičius Mykolas  562
Matusevičius Vincas  151, 520, 562, 
565
Matusevičius-Kardas Vincas, Vinco  
405, 477
Matusevičius Vladas  520
Matusevičiūtė Elena  562
Matusevičiūtė Kazimiera  562
Matusevičiūtė Ona  562
Matusevičiūtė Uršulė  562
Matusevičiūtė-Jurkienė Uršulė  562
Matuzevičius  467
Matuzevičius Jonas  466
Mauša  523, 524, 989
Mažeika Antanas  323
Mažeika J.  121
Mažeika Juozas  111, 121
Mažeika Juozas, Vinco  372
Mažeika Mataušas  510
Mažeika V.  380, 381
Mažeika Vincas  381, 510
Mažeika Vladas  435
Mažeikaitė Albina, Vlado  473
Mažeikaitė Bronė-Gėlytė, Vlado  477
Mažeika-Perkūnas Juozas  435, 453
Mažeikos  510
Maželis Juozas  507
Maželis Matas  305–308, 313
Mažvydas Martynas  4, 978
McBury  65
McDavidsonai  65
McDonaldai  65
Meceliai  502
Mecelis Jonas  502
Mecelis Juozas  502
Mečelis Kazimieras  592
Mečelis Vaidmantas  592
Mečelytė Audinga  592
Medeišienė Ona  1033
Medekša Steponas  82
Medišauskienė Zita  4
Mefistofelis  358
Meidai  444
Meidūnas Justinas  111
Meidus  385

Meidus Antanas  151, 520
Meidus Bernardas  435
Meidus Jonas  385, 510
Meidus Julius  385
Meidus Kazimieras  435
Meidus Pranas  385, 436
Meidus Silva  572, 575, 591, 592
Meidus Silvas  549
Meidus Vidas  581
Meidus Vidimantas  592
Meidus-Vieversys, Pavasaris Danielius, 
Kazimiero  435
Meidus-Liepa Jonas  419, 435, 436, 
442, 446
Meidutė Danutė  592
Meidutė Elvyra  592
Meidutė Nijolė  592
Meidutė Rasa  593
Meidutė Žydrė  592, 593
Mejerovičius Antanas  238, 263
Mekišis Danys  144, 145
Melnikovas V.  795, 798
Melnikovas Vladimiras  195, 792, 
801, 824
Melnikovienė Aldona  792
Menčinskas Antanas  436, 517
Menčinskas Juozas  436
Menčinskas-Kėkštas Jurgis  436
Meoci Laura (Meozzi Laura)  224, 338
Merkienė Irena Regina  4
Merkys K.  24
Merkys V.  294, 317
Merkys-Siųstuvas Jonas  415
Merkytė Birutė  591
Meška  479
Meškauskas  671
Meškauskas A.  783
Meškauskas Kazys  122
Meškauskienė Nijolė  828
Michalkevičius Kazimieras  618
Michnevičius Bronius, Ustinovičius 
(Justino )  452
Michniovas Jegorovič  452
Michniovas Vasilijus, Jegorovič  452
Mickėnas Albertas  413
Mickevičius A.  847
Mickevičius Adomas  312, 1083
Mickevičius Antanas  372
Mickevičius Jonas  510
Mickinas Antanas  111
Mickūnaitė Asta  346
Mickūnaitė Jolanta  346
Mickūnaitė Živilė  346
Mickūnas Antanas  346, 353
Mickūnienė Valė  344
Mičėnai  517
Mičėnas Alfonsas  382, 443, 517
Mičėnas Antanas  517
Mičėnas Jonas  382
Mičėnas Pranas  517
Mičėnas Vaitiekus  517
Mičėnas Vladas  517
Mičiulienė Jūratė  78
Miečius  466
Miežejavskytė Lubanska Izabelė  93
Mieželiai  452
Mieželis  452
Miežielienė Valia  452
Miežonis Marijonas  516
Mikaila Aleksandras  617
Mikalaičiukas-Sakalas Vaclovas  404
Mikalojus, šv.  617
Mikelkevičius Mikas  110
Mikėnas  837

Mikėnienė  480
Miklaševičius  167
Miknevičienė D.  797
Miknevičienė Ona  795
Miknevičius  497
Miknevičius J.  790, 797, 799, 800
Miknevičius Juozas  783, 799, 801
Miknevičius K.  214
Miknevičius Kazimieras  168, 213, 222
Mikolaitis Gintaras  654
Mikudavičius Povilas  94
Mikulėnaitė Daiva  565, 566
Mikulėnaitė Ieva  566
Mikulėnaitė Zita  565, 566
Mikulėnas Juozas  236
Mikulėnas Mantas  566
Mikulėnas Petras  565
Mikulėnas V.  419
Mikulėnas Valdas  565
Mikulėnas Vladas-Liepa  478
Mikutaitis Pranas  341
Mikutavičius Vinca  988
Mikutavičiuvna Marijona  511
Milašius  425
Milašius Kazimieras  174, 402
Milašius Mamertas  114
Milašius-Signalas Kazimieras  402, 436
Mileris  910
Miliauskas Andrius  304
Miliokeris K.  1079
Miliukas Kostas  711
Milius V.  850
Milneris Šmuila  145
Milukas Antanas  302
Milžinas, slap.  217, 236, 326, 623
Milžinas kun. Nikodemas Švogžlys   
215
Mindaugas, karalius  2, 103, 169, 405, 
767, 1098
Miniušis  859
Minkevičius Jonas  86
Mironas Juozapas  308
Mironas V.  319, 619
Mironas Vladas  318, 324, 618
Misevičius Stasys  436
Misiūnas Z.  658
Misius Kazys  4, 16, 211, 230, 247, 
248, 275, 276, 293, 314, 1100
Miškinis Adolfas  379
Miškinis Antanas  334, 367
Miškinis Juozas  793
Miškinis-Viesulas Vytautas  407
Miuleris  1087
Mizeikiai  503
Mizeikis  479, 552, 559
Mizeikis Jonas  503
Mizeikis Juozas  437
Mizeikis Jurgis  503
Mizeikis Stasys-Šnekutis, Mykolo  483
Mizeikis-Patrimpas Kazys  437
Mizeikis-Pikuolis Alfonsas  437
Mizinenka U.  303
Mykolaitienė J.  569
Mykolaitis-Putinas V.  340
Mykolas Arkangelas, šv.  224, 363, 
348, 350
Mykolas, šv.  654
Mocartas Volfgangas Amadėjus  295
Molotovas  1083
Montvila Algirdas  197
Montvilaitė Danutė  108, 149
Montvilas Algirdas, Alekso  106, 108, 
147–149
Montvilas Antanas  108, 149
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Montvilienė Veronika, Kazio  108, 149
Montvilos  108, 149
Montvydas Vladas  118
Morkus Antanas  108, 149, 714
Morkutė Janina  714
Morkvėnas K.  227
Morozovas  422, 427
Moskaliovas  790
Motiejaitienė Adelė  184, 185
Motiejūnas Jurgis  1065
Motiejūnas-Valevičius Jonas  96
Motiekaitė D.  776
Motūza  451
Motuza Algirdas  830
Murauskaitė S.  783
Murka J.  763
Murmuliai  724
Murmulienė (Aleknaitė) Veronika  728
Murmulis Adomas  722, 728
Murmulis Antanas  437, 693, 724, 728
Murmulis Juozas  381, 437, 724
Murmulis Juozupas  728
Murmulis Petras  693, 725–729
Murmulis Vincas  735
Murmulis-Lokys Antanas  437
Murmulis-Lokys Juozapas  724
Murmulis-Lokys, Smiltainis Antanas  
391
Murmulytė  664
Murmulytė Bronislava  728
Murmulytė Cecilija  728
Murmulytė Ona  727, 728
Murmulytė Rozalija  728
Murmulytė-Šerėnienė Karolina  735
Musteikis Bronius  379
Musteikytė Nijolė  824

N
Nacevičius Vladas  328
Nagrodskis J.  115, 816
Nakienė A.  1034, 1072
Nalenč-Gorskiai  84
Napoleonas  68, 837, 1064, 1065
Naras, slap.  398, 399
Narbutas Jonas  94
Narbutas Mykolas  94
Narbutas Stanislovas  94
Nareikis Algirdas-Stalius, Antano   
477
Nareikytė Malvina  522
Narka, laumė  994–997
Narkevičiūtė Paulina  95
Narkūnas  497
Narkūnas Arūnas  832
Narsutis  476
Narušavičius  443
Narušiai  463, 471
Narušis Leonas  107, 148
Narušis Levokas (Leonas)  471
Nasarevičius P.  851
Nasevičius Antanas  752
Nasevičius M.  906
Nasevičius P.  859
Nasevičius Tomas  508
Nasevičius V.  60
Nasevičius Vytautas  745
Nasevičius Vladas, Baltraus  107, 168, 
211, 718, 745, 821
Nasevičiūtė Bronė  758
Nasevičiūtė Ona  752
Nasevičiūtė Stasė  826
Naudžius Petras  161, 162
Navadnyčaitė Janina  829

Navickaitė Danguolė  1069
Navickaitė Grasilija  738
Navickas R.  423
Navickas Zenonas  238, 244, 527, 528
Navickienė Anelė  1069
Navikas J.  60
Navikas Juozapas  497, 499
Navikas Juozas  59, 70, 165
Navikas Kazimieras  515
Navikas Mataušas  497
Navikienė Teklė  70
Navopolskis Skaistis  574
Nebesnaja Liubov  106, 148
Neciunskas Zigmas  341
Nekrašienė Vlada  774
Nenėnaitė Elena  760
Nėris Salomėja  334, 343
Neselmanas  1087
Nezabitauskas Antanas  99, 1100
Nezabytovskis  65
Nobelis  56
Nojus  1050, 1051
Noreikaitė (gal Noreikienė) Marija  
304
Noreikaitė Marija  306
Noreikiai  707, 709
Noreikienė  698, 707
Noreikienė Leonora  706
Noreikis  707
Noreikis G.  444
Noreikis Gubertas  682, 686, 687
Noreikis Vincukas  686, 687, 691, 696
Noreikis Vladas  682, 694, 698, 700, 
706, 707
Noreikis Vladas (Bladzius)  684
Noreikis-Karvelis Gubertas  445, 453
Noreikytė Marytė  700
Noreikytė Uršulė  706
Norkienė Adelė  625
Norkus J.  810
Normantas B.  789, 796, 824
Normantas Boleslovas  794, 822, 823
Nosevičienė Marijona  508
Novickis Nikalojus  246
Novodvorskienė Natalija  181, 182, 
184
Novodvorskis Stasys  181

O
Obelytė-Vilutienė Petronėlė  539, 545
Obuolėnas K.  843
Oginskis Vaclovas  157, 162
Olšauskas K.  340
Ona, šv.  368, 578
Orda Napoleonas  74, 78
Orintas Vincas  610
Osman (Osmanas) L.  78
Ostrauskas  729
Oškiniai  501
Oškinis Antanas  151
Oškinis Matas  501
Oškinis Mykolas  501
Oškinis Silva  111
Ožkinaitė Jadvyga  568
Ožkinis Kazys  111

P
Pabedinskas S.  357
Paberžis  472, 482, 483
Pabrėža  1087
Pabrėža Ambraziejus  295
Padleckas Valerijonas  508

Paganinis  1088
Pagoda Petras  188
Pakalnis A.  396
Pakalnis Dovydas  373
Pakalnis Jonas  749
Pakalnis Juozapas  310
Pakalnis Juozas, Dovydo  373
Pakalnis-Lazdinis, Tigras  439
Pakalnis-Lazdinis, Tigras (Adomas )  
437
Pakalnytė-Ryliškienė Ona  969
Pakrovskis L.  188
Pakštas Balys  419
Pakštas V.  421
Pakštas Vytautas  428
Pakštas Vytautas-Vaidotas, Mykolo  
475
Pakštas-Naras, Vaidotas Vytautas  410, 
414, 419, 481
Pakštys Antanas  345
Palakauskas Juozas  463
Palakauskas Petras  151
Palėda Alfonsas, Jurgio  464
Palėda Jurgis  464
Palepšienė Anelė Emilija  396
Palepšis Julius  675, 677
Palepšis-Tarzanas Mykolas  392, 396, 
419
Palikša Antanas  663, 664
Palikša Arvydas  664, 665
Palikša Jonas  664, 665
Palikša Juozas  664
Palikša Stasys  665
Palikša V.  660
Palikša Vincas  664
Palikša Vygantas  693
Palikša Vladas  661, 664, 726
Palikšaitė-Kirkienė Teklė  661
Palikšaitė Ona  664
Palikšaitė Teklė  664
Palikšaitė Veronika  664
Palikšienė Marija  665
Palikšienė Taklia  735
Palikšienė Teklė  665
Palikšienė Teofilė  664
Paltarokas  136
Paltarokas K.  764
Paltarokas Kazimieras  805
Palubinskienė Danguolė  830
Palunkiškis Adolfas  673
Palunkiškis Antanas  673
Palunkiškis Juozapas  673
Palunkiškis Juozas  672, 673
Palunkiškis Justinas  672
Palunkiškis Kazys  672
Palunkiškis Silvestras  673
Pančenko Michail  188, 189
Paneliai  557, 558
Panelienė Veronika  558
Panelis Andriejus  497
Panelis Antanas  557
Panelis Bronius  558
Panelis Juozas  549, 557, 558, 573
Panelis Kazimieras  558
Panelis Ksaveras  497
Panelis Rimantas  558, 559
Panelytė Teklė  558
Panelytė Veronika  557
Panelytė-Benešienė Ona Danutė  557, 
558
Panka  384
Panovas  422, 427
Papečkys Juozas  110
Papirtis  675
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Papirtis Kazys  677
Papirtis Stasys  379
Papirtytė Gražina  585
Parečko A.  195
Parulis Juozas  380
Parulis Juozas (Antanas )  390
Parulis Juozas (Antanas ), Juozo 
(Martyno )  389
Parvatė, dievo žmona  766
Paškevičius Balys  381
Paškevičiūtė Joana  183
Paškevičiūtė S.  421
Paškevičiūtė-Mateikienė Joana  184
Patalauskas Jonas  162
Paukščiai  502, 517, 702
Paukšys  339
Paukštaitė Marijona  720
Paukštaitis Petras  124
Paukštė  544, 684, 702, 706
Paukštė A.  778
Paukštė Adolfas  682, 702
Paukštė Antanas  230, 373, 778
Paukštė Anupras  682, 702
Paukštė B.  834
Paukštė Gintautas  604
Paukštė Gubertas  696
Paukštė Jokimas-Gegužis, Adolfo  482
Paukštė Jonas  111, 373, 653, 655, 702
Paukštė Jonas, Antano  373
Paukštė Jonas, Krisiaus  373
Paukštė Juozas  111, 381
Paukštė K.  111
Paukštė Kazys  111
Paukštė Krisius  373
Paukštė Mikas  604
Paukštė P.  834
Paukštė Petras  682, 702
Paukštė Povilas (Gabrys, Lazda)  604
Paukštė Silva  107, 148
Paukštė Vilhelmas  189, 760
Paukštė Vilhelminas  774
Paukštė Vilius  760
Paukštė Vincas  437, 438, 510, 682, 
705
Paukštė Vincokas  702
Paukštė Vytautas  604, 695, 696, 1088
Paukštė-Gegužis Jokymas  425, 437
Paukštė-Kardas Kazys  437, 453
Paukštė-Kuosa Petras (Povilas )  437
Paukštelis  380
Paukštės  652, 694, 697
Paukštienė  399
Paukštienė Elžbieta  1021, 1022, 1025
Paukštienė Eugenija  199
Paukštienė Marė  517
Paukštienė Monikutė  695
Paukštienė Ona  517, 839
Paukštis Adomas  517
Paukštis Antanas  373
Paukštis J.  301
Paukštis Kazys  169
Paukštis Petras  517
Paukštis V.  189
Paukštis Vladas  840
Paukštys  337
Paukštys Algirdas  502
Paukštys Andriejus  501
Paukštys Anupras  502
Paukštys B.  219, 224, 335, 336
Paukštys Bronislovas  218, 223
Paukštys Bronius  223, 339
Paukštys Edvardas  502
Paukštys Jonas  224, 502
Paukštys Juozas  502

Paukštys Justas  502
Paukštys Kazimieras  501
Paukštys Kazys  502
Paukštys Mykolas  501, 502
Paukštys Motiejus  501
Paukštys Petras  501
Paukštys Stanislovas  502
Paukštys Vladas  502
Paukštytė  664
Paukštytė Angelė  702
Paukštytė Augusta  560
Paukštytė Elžbieta  502
Paukštytė Gertrūda  508, 775
Paukštytė Jugasiutė  695
Paukštytė Onutė  694
Paukštytė Stasytė  187
Paukštytė Veronika  502, 746
Paulas R.  830
Paulauskaitė Dalia  591
Paulauskas Petras  560
Paulavičiūtė-Indyra Aldona  396
Paulėnaitė Ona  754
Paulioniai  711, 712
Paulionienė Elena  186, 712
Paulionis Adomas  711, 712
Paulionis Aleksas  711
Paulionis Algimantas  712
Paulionis Gediminas  712
Paulionis Rimantas  712
Paulionis Žintautas  712
Pauliukevičienė I.  357
Pauliukevičius P.  744
Paužuolis Petras  610
Pavasaris B.  107, 145, 148, 821
Pavasaris Bronius  144
Pavasaris-Švyturys  416
Paznekai  517
Paznėkas Adomas  437
Paznėkas Algirdas  437
Paznėkas Antanas  382, 517
Paznėkas Ignas  438
Paznekas Liudas  517
Paznekas Mikas  517
Paznekas Stasys  517
Pažusis Jonas  151
Pažūsis Jonas  385
Pečiulis Bronislovas, Abramovič  452
Pečiulis Leonas, Adomo  452
Pečiūraitė Sofija  806, 807, 836
Pečiūrienė Paulė  124
Pedžialis Kristupas  512
Pelakauskas Juozas  521
Pelakauskas Mykolas  761, 762
Pelakauskas P.  1034
Pelakauskienė Marcelė  337, 528, 828, 
831, 832
Pelakauskienė Vanda  1033
Pelanis Antanas  381
Pelanis Juozas, Kazimiero  381
Pelanis Juozas, Mykolo  381
Pelanis Kazimieras  381
Pelanis Mykolas  381
Pelanis-Molotovas Juozas  438
Pelanis-Žilvitis Gubertas  438, 453
Pelanytė-Judita Malvina  414
Pelanytė-Kregždutė Verutė  392, 414, 
438
Pelėda  466, 468, 469, 573
Pelėda A.  59, 465, 466
Pelėda Alfonsas  760
Pelėda Alfonsas, Jurgio  469
Pelėda Andrius  142, 173, 176
Pelėda Antanas  465, 466, 573, 744, 
745, 760, 784

Pelėda Audrius  822
Pelėda Balys  464
Pelėda Idelfonsas  760
Pelėda J.  445
Pelėda Jonas  758
Pelėda Jurgis  469
Pelėda Justinas  466
Pelėda Mykolas  573
Pelėda Pranas  438
Pelėda Vladas  123, 169, 183, 747
Pelėda-Barzdyla Alfonsas  464
Pelėdaitė Elena  573
Pelėdaitė Monika  123
Pelėdaitė Zofija  791
Pelėdaitė-Kastravickienė Zofija  795, 
824
Pelėda-Laputis Vytautas  431
Pelėda-Stumbras B.  418
Pelėda-Tankas Jonas  464
Pelėda-Zubrys B.  1094
Pelėda-Zubrys, Tankas Balys  399
Pelėdienė (Pelurtytė) Dalia  155
Pelėdienė Veronika  69
Pelekauskas Pranas  751
Peliksas Ignas  542
Pelikša Ignas  544
Pelikša Mykolas  542
Pelikša Vladas  413
Pelinskas  464
Peliučienė Darata  505
Peluričius Marius  592
Peluričius Vidmantas  592
Peluričiūtė Aurita  592
Perejeslavskienė-Jaloveckienė Julija 
Vankovičiūtė  81
Perejeslavskis-Jaloveckis Steponas  88
Perkūnas, slap.  398, 443
Perkūnas, pagonių dievas  767, 834, 
843, 995, 996
Pėteraitis V.  843
Petkelis Leonas  617
Petkevičiai  60, 715
Petkevičienė Aldona  512, 712
Petkevičienė Marija  807
Petkevičienė Veronika  70
Petkevičius  399
Petkevičius Adolfas  70
Petkevičius J.  60
Petkevičius Juozas  59, 70, 165
Petkevičius K.  174
Petkevičius Kazys  151, 423
Petkevičius Mikas  753
Petkevičius Vladas  71
Petkevičiūtė-Petrėnienė Ona  60, 784
Petkūnas Edvardas  431, 440
Petkūnas Stanislovas  499
Petkūnas Vytautas  414
Petraitis A.  335
Petraitis Jonas  338
Petraitis P.  767
Petraitis Pranas  335
Petras, apaštalas, šv.  19, 245, 350, 
363, 480, 673, 852
Petras I, Rusijos caras  741
Petrašiūnaitė Celicija  783
Petrauskas  381
Petrauskas Cezaris  341
Petrauskas Cipriukas  993, 994
Petrauskas E.  118, 376, 378–380, 382, 
385–389, 391, 820
Petrauskas Eugenijus  376, 377
Petrauskas K.  115, 816
Petrauskas Kipras  992, 994
Petrauskas M.  318
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Petrauskas Mikas  993
Petrauskienė M.  569
Petravičienė  478, 479
Petravičienė Valė  412
Petravičius  579
Petravičius Antanas  172
Petravičius Robertas  654
Petravičius Stasys  412, 761
Petravičius Stasys, agentas Mažytis  
412, 413
Petravičius-Klajūnas Stasys, Stasio  
414, 472, 475
Petravičius-Aidas Hubertas  407
Petravičius-Alka Vytautas  414, 415
Petravičius-Klajūnas Vytautas  411
Petrelis V.  775
Petrėnas Bronius, Kazimiero  452
Petrėnienė (Petkevičiūtė) Ona  1030
Petrėnienė Ona  71, 188
Petrėnienė V.  421
Petrilionienė Giedrė  119
Petronis Algirdas  385
Petronis Juozas  385
Petronis Kazys  385
Petronis Petras  385
Petronis Pranas  385
Petronis Stepas-Gintaras, Jono  476
Petroška V.  322
Petroška Vaclovas  321
Petrulis Alfonsas  618
Petrulytė Nijolė  827
Petrulytė-Meškauskienė Nijolė  827
Pijus I , popiežius  218
Pijus I, popiežius  339
Pikturna Juozapas  298, 309
Pilipavičiai  684
Pilipavičienė Emilija  184, 828
Pilipavičius  656, 699, 851, 919, 923, 
943
Pilipavičius (Blažius)  684, 690
Pilipavičius Alfonsas  172
Pilipavičius Jonas  438, 445, 682, 761
Pilipavičius Julius  756
Pilipavičius Juozas  903, 918
Pilipavičius Kazys  682
Pilipavičius Pranas  753
Pilipavičius-Blažys Stasys  438
Pilipavičiūtė A.  196
Pilipavičiūtė Apolonija  747
Pilipavičiūtės  690
Piliponis Justinas  161
Pilka Jonas  351
Pilkauskas  117
Pilkionienė Rimgailė  4, 16
Pilsudskis Juzefas  802, 803
Pinkevičius Vincas  645
Pinkevičius Vincentas  241, 243
Pipiras  671
Piragis Bronius  188
Pivariūnas Kazimieras  243
Pivoriūnas Aleksandras  774, 780
Pivoriūnas Gabrielius  95
Pyragis  496
Pyragis Nikodemas  439
Pyragis Vincentas  496
Plaštakė, informatorė  412
Platatis Juozas  128
Plataunaitė Vitolda  16
Plavgo Ilona  364
Plechavičius  561, 567, 575
Plechavičius K.  186
Plechavičius P.  1098
Pleiskys  378
Plieskis Vytautas  181–183

Plieskis-Vėjas Andrius  439
Plieskys Jurgis  774
Plieskys Vytautas  772, 774
Plieskytė E.  783
Plieskytė Elena  181, 182
Plieskytė Elena, Jurgio  772, 774, 780, 
801
Plungė K.  751, 753, 760, 807
Plungė Kazys  779
Pocius Jonas  623
Podėnas V.  39, 40
Pokrovskis (Pokrovskij) Fiodoras  39, 
836, 843
Pošienė (Andriusevičiūtė) Valerija  484
Pošienė Valerija  484
Pošius Petras  484
Pošius-Gediminas Petras  407
Poška Dionizas  295, 1087
Potiomkinas  691
Povilas, apaštalas, šv.  19, 245, 328, 
330, 350, 363, 852
Povilas-Vaidila  400
Povilionienė  342
Pranciškus Asyžietis, šv.  16, 170, 182, 
204, 205, 214, 216, 253, 257, 258, 292, 
344, 351, 353–355, 367, 821, 963
Pranciškus Ksaveras, šv.  245
Pranciškus Salezietis, šv.  334
Pranciškus, popiežius  350
Praurimė, deivė  767
Preikšas K.  714
Pričiūnas  184
Prokopovičius Bonda Martynas  94
Prunskai  594
Prunskaitė Paulina  593
Prunskienė Kazimiera  366
Prunskienė Kazimiera Danutė  520
Prunskienė Ona  426
Prunskis J.  388, 389, 391
Prunskus  518, 520
Prunskus A.  425, 747
Prunskus Adomas 746
Prunskus Adolfas  517
Prunskus Antanas  520
Prunskus-Ešerys Juozas  439
Prunskus-Kukalis Adolfas  439
Prūsas Juozapas  495
Prūsas Mykolas  495
Pšezdzeckis Jonas  91
Pšibilska Marija  55
Pšibilskis  320
Pšybilska Marija  63
Ptašekas  763
Puknys  384
Puknys Juozas  383, 384, 389
Puljanauskas  551
Pumpučiai  510
Pumputienė (Kindurytė) Jadvyga  616
Pumputienė Milda  637
Pumputienė Zosė  520
Pumputis  48, 446
Pumputis Antanas  169, 508
Pumputis Baltramiejus  505
Pumputis Danielius  747
Pumputis Edvardas  145
Pumputis Gabrielius  510
Pumputis Jokūbas  510
Pumputis Juozas  399
Pumputis Kazimieras  508
Pumputis Kristupas  510
Pumputis Martynas  499
Pumputis Silvestras  747
Pumputis Simonas  511
Pumputis Valentas  552

Pumputis Vincas (Kuntaplis, Žilvytis)  
604
Pumputis Vytautas (Kurmis)  604
Pumputis Vladas  551
Pumputytė Adelė  759
Pumputytė Adelė-Rožytė, Kazio  473
Pumputytė Aldona  1072
Pumputytė Apolonė  761
Pumputytė Karolina  935
Pundzevičius-Petliukas Petras  320
Puodžiukas  696
Puodžiukas Antanas  682
Puodžiukas R.  133
Puodžiūnaitė Janina  747
Puodžiūnas Jonas  747, 750, 751
Puodžiūnienė Ona  747, 750
Pupiškienė  144
Pupiškis  Očikas  144
Pupiškis Jankelis  144
Pupiškis Vulfas (Ulpas)  144
Pupiškytė Golda  144
Purevičius-Švyturys (Švedrys) Simonas  
439, 472
Purvinis L.  221, 680
Pūslys Gediminas  414
Puslovskytė Marija  89
Puteikienė Z.  1071, 1072
Putinas  480
Putrimas Jonas  579
Putvinskis V.  112, 113, 119
Putvinskis Vladas  110
Puzinas  667
Puzonas Rokas Algis  245

R
Račinskas Petras  404
Račinskas Pranas  401, 439
Račinskas-Žaibas Pranas  406, 407, 409
Radenaitė Nina  84
Radušis Bronius  189
Radzevičius Alfonsas, agentas Alfa  
412, 413
Radzevičius-Tarzanas Alfonsas  
410–412
Radziulevičius Gediminas  346
Radziulevičiūtė Monika  346
Radziulis Vincas  373
Radziulis Zidoras (Dzidorius), Vinco  
373
Ragauskis Antanas  52
Raginis Juozas  439
Raguotis Antanas  774
Raiderytė  778
Rakauskas Kazys  373
Rakauskienė Bronė  832
Rakickas  249
Rakickas P.  59
Rakickas Pranas  170
Rakštelė Edmundas  147
Rakštelis Antanas  451
Rakštelis Edmundas  106
Ralikauskaitė Janina  173
Ralikauskas Antanas  169
Ralikauskas Julius  122, 169
Ralikauskas Kazys  751
Ralikauskas Vytautas  196
Ralys K.  110
Ramanauskas  384, 744
Ramanauskas Antanas  495, 744, 773, 
781, 787, 822
Ramanauskas-Liepa Pranas  408
Ramanauskas-Žilvinas Vytautas  411
Ramanienė Veronika  1074
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Ramankevičiai  517
Ramankevičius Juozas  517
Ramankevičius Kazys  517
Ramankevičius Vladas  517
Ramonai  715
Ramonas Algirdas  715
Ramonas Jonas  715
Ramonas Juozas  440
Ramonas K stutis  715
Ramonas Pranas  440
Ramonas Ričardas  715
Ramonas Valentas  715
Ramonas Vincas  517
Ramonas Vladas  724
Ramoniai  715
Ramonienė Adelė  715, 716, 831
Ramonienė Inesa  715
Ramoška  384, 478
Ramoška Žydrūnas  591
Ramoškaitė Laurita  591
Ramoškaitė Ž.  1072
Ranaldai  65
Rapkauskienė  99
Rapoportas Mauša  145
Rastanys Justinas  111
Rasteniai  502, 517, 652
Rastenienė Genė  391
Rastenienė M.  835
Rastenienė V.  779
Rastenis  499, 517, 695, 988
Rastenis Adomas  502
Rastenis Edvardas  826, 827
Rastenis Ignas  373
Rastenis J.  778
Rastenis Jonas  221, 251, 502, 517
Rastenis Juozas  189, 759
Rastenis Justas  502
Rastenis Justas, Tomo  483
Rastenis Justas, Viktoro  374
Rastenis Kazys  502
Rastenis L.  724
Rastenis Leonas  440
Rastenis Liudas  502, 517
Rastenis Mykolas  502
Rastenis Pranas  502
Rastenis Stanislovas  505
Rastenis Vincas  502
Rastenis-Kukalis Adolfas  425–427, 
430, 431, 433–435, 437, 438, 440–444, 
452, 453
Rastenis-Pantera Vincas  440
Rastenis-Papartis Ignas  440
Rastenytė Augenija  502
Rastenytė Irena  199
Rastenytė Veronika  178, 761
Raščius Pr.  1083
Raškauskas Kazys  502
Raškauskas Pranas  440
Raškevičiai  989
Raškovas Paulius  233
Raštikis S.  116, 388, 389, 391
Ratautas Henrikas  365
Ratavičius Mečys  145
Ratelienė Filomena  184, 185
Ratkevičius Raimundas  363
Rauda Petras  336, 338–340
Raudys Povilas  384
Raudonytė  616, 778
Raugalė Algimantas  183
Raupys  701
Razauskas D.  850
Razgaitienė Irena  832
Reinys M.  1075
Reinys Mečislovas  341

Remeikos V. ir R.  272
Repečkaitė B.  1034
Repečkaitė Stasė  827
Repšienė R.  1034
Repšytė  480
Restenis Jonas  111
Reukauskai  95
Rėza Liudvikas  295
Riauka Virginijus  184
Riaukienė-Kerulytė Stasė  184
Riaukos S. ir V.  221
Ribentropas  1083
Ribokaitė Stasė  580
Ribokas D.  40, 41, 43, 44
Ribokas Dalius  39
Richardas  396, 454
Richardas Ferencas  440
Richardas Jozefas (Josef), Ferenco 
396, 440
Riepša Pranas  162
Rimantienė R.  835
Rimgaudas  161
Rimkevičiūtė Adėlė  749
Rimša Jonas  440
Rimševičienė Angelė  16
Ringelevičiai  1094
Ringelevičienė Mikalina  505
Ringelevičienė Vida  830
Ringelevičius Albertas  441
Ringelevičius Jaroslavas  441
Ringelevičius Juozas  502
Ringelevičius Zenonas  832
Ringelevičiūtė Rūta  829, 983
Ringevičius Jonas  505
Rinkauskienė R.  1011, 1025, 1027, 
1029–1032, 1034
Rinkevičius  384
Riulikas Justinas  510
Rygiškių Jonas  416
Ryliškas Edvardas  746
Ryliškiai  499, 506, 513, 515, 521, 827
Ryliškienė (Jurkytė) Zofija  1011, 1027, 
1032
Ryliškienė (Ryliškytė) Vanda  969
Ryliškienė Agota  495, 526
Ryliškienė Apolonija  513
Ryliškienė Elena  185
Ryliškienė Marcelė  495
Ryliškienė Ona  828, 831
Ryliškienė Stasė  187, 827
Ryliškienė Teresė  513
Ryliškienė Vanda  528, 963, 969
Ryliškienė-Šinkūnaitė Agota  1033
Ryliškis A.  178, 200, 430
Ryliškis Alfonsas  761
Ryliškis Andriejus  505, 515
Ryliškis Andrius  51, 59, 99, 178
Ryliškis Antanas  119, 409, 413, 495, 
499, 513, 521, 526
Ryliškis Antanas-Šarūnas, Antano  473
Ryliškis B.  408, 416, 418
Ryliškis Bonifacas  434
Ryliškis Eduardas  384
Ryliškis Edvardas  435
Ryliškis Gabrielius  513, 515
Ryliškis Ignasius  521
Ryliškis Jokūbas  506
Ryliškis Jonas  441, 480, 495, 513, 
515, 969
Ryliškis Julius  793
Ryliškis Juozas  560
Ryliškis Juozas J.  149
Ryliškis Jurgis  51, 513, 515
Ryliškis Justinas  513

Ryliškis K.  772
Ryliškis Kazimieras  513, 515
Ryliškis Kazys  495, 758, 771, 783, 
798, 806
Ryliškis Kristupas  499
Ryliškis Laurynas  499
Ryliškis Leonas  149, 416
Ryliškis Pranas  969
Ryliškis Pranciškus  506, 513
Ryliškis Simonas  513
Ryliškis Stasys  827
Ryliškis Viktoras  513
Ryliškis Vincas  506, 521, 746
Ryliškis Vincentas  513, 969
Ryliškis Vytautas  527, 528, 969
Ryliškis Vytautas-Bitinas, Adolfo  476
Ryliškis-Kėkštas Bonifacas  406, 408, 
409, 441
Ryliškytė Adelė  754
Ryliškytė Bronė  969
Ryliškytė Marcelė  757
Ryliškytė Ona  746, 752
Ryliškytė Valė  173
Ryliškytė Vanda  971
Ryliškytė Veronika  738, 746, 756
Ryliškytė-Pakulnėvič Aldona  528
Rodriges Matijas  571
Rodriges Rubenas  571
Rodunės Andrius  318
Rogovskienė Elena  49
Rogovskis Antanas  49
Rogovskis Klemensas  49
Rogovskytė Apolonija  49
Rogovskytė Elžbieta  49
Rokas-Stumbras Jonas  441
Rolikas Aleksandras  510
Rolikas Stanislovas  510
Rolka Kazimieras  409
Rolka Kazys  409, 411, 413
Rolka Kazys-Meidus, Liudo  473, 475
Rolka Liudas  473
Rolkaitė Marijona  409
Rolkaitė Marytė, Liudo  473
Romelis  396, 398, 403, 432, 433, 439, 
480
Romeris Bronislovas  81
Romeris Mykolas  566, 567
Ropė Benediktas  151
Ropė Bronis  366
Rožė Liudvikas  749
Rubikas Antanas  162
Rudaminaitė Ieva  80
Rudėnas  478
Rudienė Onutė  347
Rudokas Jonas  154
Rudokas M. P.  154
Rudokas Mindaugas  824
Rudokas Mindaugas Petras  153
Rudzinskas Valerijus  336, 343, 768
Rugieniūtė Petronėlė  168
Rukai  613, 635
Rukaitė (Gaižutienė) Danutė  611
Rukaitė Genė  671
Rukaitė J.  614
Rukaitė Jadvyga  604, 615
Rūkaitė Julė  404
Rukaitė-Murmulienė Genė  728
Rukas  613, 615, 616, 629, 671
Rukas (Čiukas)  613
Rukas (Gabriukas)  613
Rukas (Kuzma)  613
Rukas (Mikadamas)  613
Rukas (Ragutanas)  613
Rukas (Rukeliokas)  613
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Rukas (Zapas)  613
Rukas Aduolpa  672
Rukas Albertas  106, 147
Rukas Antanas  607, 671, 672, 679
Rukas Benediktas  635
Rukas Kazimieras (Kazys)  635, 637, 
638, 672, 1070
Rūkas Kazys (Mertizanas)  604
Rukas Mikas  604, 615
Rukas Mykolas  613, 635, 637
Rukas Nikuodamas  629
Rukas Vincas  671
Rukelis  641
Rukelyčia Amiliutė  641
Rukienė Marijona  635
Rukšėnai  401, 402, 500, 664, 708
Rukšėnaitė A.  174
Rukšėnaitė Adeliutė  703
Rukšėnaitė Apolonija  174
Rukšėnaitė G.  776
Rukšėnaitė Ona  748
Rukšėnas  464, 681, 869, 898, 955, 956, 
1063, 1064
Rukšėnas (Bitinas)  684
Rukšėnas A.  113, 896, 898, 903, 906
Rukšėnas Adolfas  106, 147
Rukšėnas Albertas  409
Rukšėnas Albertas, Jono  473
Rukšėnas Albertas-Liepa, Antano  473
Rukšėnas Aleksandras  747
Rukšėnas Algirdas  106, 148
Rukšėnas Antanas  500, 682, 708, 744, 
745, 759, 784
Rukšėnas Balys  417, 425, 436
Rukšėnas Bronius  401, 668
Rukšėnas Edvardas  401
Rukšėnas Hubertas  409
Rukšėnas J.  433, 441
Rukšėnas Jonas  169, 671
Rukšėnas Jonas (Jasius)  671
Rukšėnas Juozapas  500
Rukšėnas Justinas  682, 694, 954
Rukšėnas Kazimieras  495, 499
Rukšėnas M.  198
Rukšėnas Matas  510
Rukšėnas Povilas  675
Rukšėnas Pranas  758
Rukšėnas Stasys  671, 672
Rukšėnas Steponas  671, 672
Rukšėnas Vincas  111
Rukšėnas Vladas  111, 442, 502, 1093
Rukšėnas-Debesys Jonas  441
Rukšėnas-Klevas Stasys  441, 444
Rukšėnas-Meškys Jonas  441
Rukšėnas-Sakalas Antanas  441
Rukšėnas-Vėjelis Vytautas  441
Rukšėnienė (Šidlaitė) Bronė  644, 645
Rukšėnienė N.  837
Rukšėnienė Paulina  703
Rukšėnienė Rima  831, 832
Rukšienė Michalina  502
Rūkštelė  856
Rūkštelė A.  857, 876
Rūkštelė Andrius  851, 1100
Rūkštelė P.  857
Rūkštelė-Ramūnas Balys  135
Rūkštelės  135
Rulienė Danutė  662
Ruminovas E.  289
Runovičius  540
Rupeika Antanas  16, 247, 248, 251, 
252, 255–261, 265–276, 279–289, 291, 
1100
Rupeikienė Marija  16, 247, 1100

Rurikovičiai  65, 785
Rusakevičius-Tigras Vytautas  407
Rusteika  463
Rusteika Albinas-Viesulas, Vinco  476
Rusteika Antanas  457
Rusteika Vytautas  396
Rusteika-Audra Vytautas  442
Rusteikienė Elena  456, 457, 458
Rusteikienė Natalija  392, 424, 437–439
Rušeliauskas Antanas  148
Ruškėnas Anupras  70
Ruškulis-Liūtas Henrikas  407
Rutkauskaitė Nijolė  566
Rutkauskaitė Rimutė  648
Rutkauskas Gediminas  77
Ruzgaitė Lina  562
Ruzgaitė Rasa  562
Ruzgas  820
Ruzgas A.  415
Ruzgas Albertas  414
Ruzgas Alfonsas  400
Ruzgas Jonas  754
Ruzgas Stasys  562, 632
Ruzgas V.  762, 841, 843
Ruzgas Valerijonas  144, 761, 804, 812
Ruzgas Vincas  379
Ruzgienė Erika  830
Ruzgys Karolis  613

S
Sabaliauskas  467
Sabaliauskas Antanas  188, 338
Sabaliauskas Jonas  351
Sabaliauskas Napoleonas  316
Sacevičius Eustachas  160
Sadaunikaitė Stasė  759
Sadauskas Vincas  517
Sadovskis Mykolas  500
Sajata Bernardas  350
Sakalas  400, 442, 480
Sakalauskaitė Lina  363
Sakalauskas Antanas  396
Sakalauskas Pranciškus  317
Sakalauskas-Sakalas, Žilvitis Antanas  
442
Sakalis Jonas  512
Sakalis Kazimieras  497
Sakalis Stasys  761
Sakalytė Elena  187
Sakalytė Teofilė  171, 186
Sakanai  554, 555, 558
Sakanaitė-Bužienė Roma  555
Sakanas  578
Sakanas J.  555
Sakanas Jonas  549, 554, 555
Sakanas Juozas  554, 555
Sakanas Kazys  554
Sakanas Stanislovas  495
Sakanas Vincas  554, 555
Sakanas-Stalinas Antanas  443
Sakanienė (Makaveckaitė) Adelė  446, 
449, 452
Sakanienė Anelė  555
Sakanienė Ona  554, 555
Saladžius P.  117, 118
Saladžius Pranas  113, 143, 321
Salamonas  631
Salenekas J.  262
Salickaitė Julė  414
Saliniokai  989
Salys Antanas  976
Salminas Martynas  160
Salminas Martynas Vaidotas  442

Samginas Dmitrijus  215
Samoškaitė Eglė  357–359
Samplinskas (ar Camplinskas)  249
Samsonai  442
Samsonaitė A.  442
Samsonaitė Liuda  393
Samsonas A.  442
Samsonas Antanas  377
Samsonas Kazimieras  442
Samsonas Kazys  393
Samsonienė B.  836
Samulis  780
Samulis (Samulkevičius) Petras, Jurgio  
374
Samulis Jurgis  374
Samuolis Jonas  505
Saniulėnas Antanas, Alfonso  108
Saparauskas  174
Sapkauskas Juozas  442
Saplinskienė Romualda  180
Saplytė M.  783
Saplytė Melanija  789
Sareičikienė Valė  826
Satkevičius S.  416, 417
Satkevičius-Gintvytis Steponas (Stepas) 
410, 415, 419
Sauka L.  1072
Sauka Leonardas  1070
Saulaitė, dievaitė  995
Saulėnas Antanas  304
Saulėnas Juozas  303, 305, 306
Saulevičius Juozas  298, 309
Saulis Valdas  610
Saulis-Rakštelis Julius  393, 397
Saulius  414
Savickaitė D.  344
Savickas  1068
Savickas Banys  70
Savickas Julius  70
Saviskis J.  308
Schlichtingas (Schlichting)  R.  78, 126
Schmidt  171
Sederavičius Martynas  297
Seklys, slap.  481, 482
Selenis Edvardas  113
Semaškaitė Janina  36
Semionovas  741
Senkus J.  322
Senkus Jonas  223
Serovas I.  144
Servantesas M.  961
Seselskytė A.  1034, 1072
Siaubas, slap.  408, 474, 475
Sibitienė Lina  185
Sidaravičius Gabrys  1015, 1033
Sidaravičius S.  839, 840
Sidaravičius-Sakalas Juozas, Vinco  
472
Sidaravičius Vincas  472
Sideravičius K.  844
Sidorovičius Vincas  499
Siekierskis Maciejus  77
Siekonas Adolfas  751
Signalas, slap.  417
Silgis  48
Simaška M.  138
Simonaitytė Ieva  334
Simoškevičius Mikas  138
Simuntis-Vilkas Juozas  464
Sinis Arvydas  359
Sinius  482
Sinkevičienė Leokadija  392, 414, 438
Sinkevičius  236
Sinkevičius D.  359
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Sipavičienė  454
Sirenas Juozas  121
Sirevičius Feliksas  609
Sirokomlė Vladislovas  32
Sirutis Boleslovas  588
Sirvidytė Stasė  591
Sirvydas Konstantinas  295
Sirvydis Vytautas Jonas  367
Sylgis  48
Skabaitė  775
Skaisgirienė Milda  125
Skaisgiris J.  122
Skališienė (Sukarevičiūtė) Vanda  155
Skarpeta E.  1079
Skeirys V.  121
Skeirys Vladas  121
Skeltys A.  335, 336
Skeltys Antanas 218
Skersinytė Vanda  615
Skipitis Rapolas  110
Skirpstas  478
Sklenskaitė-Deveikienė Vanda  806
Skrajūnas, slap.  408, 472–476, 478, 
481
Skrebis B.  189
Skripka Vytautas  204
Skroblus  328
Skučas Kazys  319, 622
Skudučiai  694
Skudutienė  691
Skudutis Jonas  682
Skudutytė-Svarauskienė Elena  680, 
706, 1100
Skukauskas Antanas  562
Skukauskas Donatas  562
Skukauskas Šarūnas  562
Skunčikaitė-Uždavinienė Emilija  402
Skunčikas A.  443
Skunčikas Antanas  174
Skunčikas-Kaltas Antanas  397, 401, 
425
Skunčikas-Koltas Antanas  417
Skunčikas-Koltas, Kuršis Antanas  417
Skunčikas-Kurmis, Kuršis Antanas  
402
Skurkis J.  421
Skurkis Juozas  428
Skurkys M.  442
Skurkys Mečys  442
Skurskis Mečys  393
Slabadaitė Juzė  791
Sladkevičius Vincentas  348
Slauskai (Sluckai)  179
Slauskis Jonas  826
Slaviūnas Z.  843, 1071
Sleževičius Mykolas  370
Smagurauskas  408
Smagurauskas Adomas  138, 146
Smelstorius  408, 489
Smetona Antanas  75, 76, 121, 122, 
124, 139, 465, 605, 618, 689, 821, 992, 
1088
Smolinskis Stanislovas  617
Snakinas  409
Snarskis P.  72
Sniečka Bronius  385
Sniečkus A.  143, 450, 796
Sniegana Balys  632
Snieganaitė Bronė  142
Snieganas Vilius  188
Snieganas-Viršaitis Antanas, Juozo  
407, 442, 476
Snieška Pranas  384, 385, 421
Snukiškis Aurimas  566

Snukiškis Gailutis  566
Snukiškytė Judita  566
Snukiškytė Renata  566
Sokas  452
Sokolova Liudmila  184
Sokolovas  408, 526
Sołtysiak A.  850
Sorokinas  457
Sorokinas S.  451, 452
Sperskaitė Danutė  552
Stachauskas Juozapas  508
Stakauskas J.  315
Stakauskas Juozapas  243
Stakauskienė Zuzana  614, 616
Stakys, kunigaikštis  103
Stalauskas  614
Staliauskaitė Ona  761
Stalinas J. V.  131, 183, 194, 412, 568, 
688, 692, 719, 803, 1083
Stalyga Juozas  515
Stalygienė Nastė  1026
Stančikas L.  419
Stančikas Vaigutis  177
Stanėnas J.  443
Stanėnas Juozas  434
Stanėnas-Lizdeika, Aukštaitis Juozas, 
Jono  404, 407, 410, 411, 442, 443, 476
Stanėnas Kazimieras  443
Stanionis S.  239
Stanislovas, šv.  240, 363, 400, 848
Staniulėnas A.  188
Staniulėnas Antanas, Alfonso  106, 
107, 148, 149, 188
Staniulėnas Leonas, Mykolo  107, 148
Staniuliai  304
Staniulis Mykolas  305
Staniulis P.  380
Staniulis Simas, Andriaus  304
Staniulis Simas, Motiejaus  304
Stankevičius  66
Stankevičius Alfonsas  162
Stankevičius Ignas  520
Starkauskas J.  450, 452
Starkauskas Juozas  394
Stasiukėnaitė R.  1034
Stasiūnai  480
Stasiūnaitė Aušra  364
Stasiūnas  465
Stasiūnas Bronius  414
Stasiūnas Jonas, Jono  452
Stašaitis Jurgis  456, 1100
Stašinskas Vladas  110
Stašys Konstantinas  315
Steikūnaitė Beata  715
Steikūnaitė Gitana  715
Steikūnaitė Skirma  829
Steikūnaitė Skirmantė  715
Steikūnienė Ona  832
Stinčys Zenonas  366
Stipinas B.  783
Stirnelskis Izraelis  145
Stirnelskytė Chana  145
Stončius D.  39
Stončius Darius  4
Stonkus J.  763
Stopkaitė M.  778
Strakšienė Eima  830
Strakšys  574
Strakšys Juozapas  493
Strakšys Kazimieras  493
Strakšytė Apolonija  757
Strašinskas Stasys  143
Stravinskas Juozas  463
Strazdaitė Stasė  566

Strazdaitė Teofilė  575
Strazdas  626
Strazdas Antanas  295
Strazdas Kazimieras  297–300
Strazdas-Rugienis Antanas  443
Streikus Alfonsas  113
Streikuvienė Stasė  113
Striška  382, 387
Striškienė Jadvyga  806, 807
Striškus Juozas  806
Striužas Valdas  16, 370, 376, 390, 
392, 393, 402, 411, 419, 421, 424, 427, 
430, 432, 434–436, 444, 445, 447–449, 
451, 464, 1100
Strižys (Streižys )  430
Strogalytė Danutė  828
Strolia Andriejus  512
Strolia Motiejus  495
Strolia Teodoras  493
Strolytė Monika  650
Strolytė Veronika  758
Stuikys V.  116
Stukas Gabrielius  512
Stulpinas R.  71
Stundienė Regina  353, 354, 357, 359, 
361
Stundžaitė Angelė  592
Stundžaitė Ona  781, 783
Stundžaitė Rima  187
Stundžaitė Stanislava  827
Stundžaitė Teofilė  502
Stundžaitė Veronika  71
Stundžaitė-Keršulienė Ona  794, 822
Stundžia  985
Stundžia Faustas  760
Stundžia Jonas  378, 379, 470
Stundžia Julius  752
Stundžia Juozas  399, 439, 445
Stundžia Kazys  143, 169, 173
Stundžia M.  101, 434
Stundžia Martynas  499
Stundžia Mindaugas Petras  826, 830, 
1081
Stundžia Mykolas  1100
Stundžia Povilas  443
Stundžia Stanislovas  499
Stundžia Vincas  499, 750
Stundžienė (Juršytė) Janina  417
Stundžios  19, 97, 499
Stunžienė  780
Stunžienė Julija  483
Stuobrys  632–634
Sturms E.  843
Subačienė Veronika  529, 1100
Subačius Paulius  293, 303, 311, 529, 
541, 542, 1035
Suchorevska  66
Sudniai  337, 512, 714
Sūdniai  664
Sudnienė Cecilija  715
Sudnienė Emilija  495
Sudnienė Ona  512, 715
Sudnienė Veronika  714
Sudnius Adomas  512, 712
Sudnius Albertas  714, 715
Sudnius Alfonsas  714, 754
Sudnius Algirdas  714
Sudnius Antanas  111, 714
Sudnius Augustinas  714
Sudnius Edvardas  123, 337, 747
Sudnius Feliksas  512
Sudnius Jonas  714, 745
Sudnius Juozapas  199, 497, 512
Sudnius Juozas  715
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Sudnius Kazys  714
Sudnius Mykolas  714
Sudnius Motiejus  715
Sudnius Pranas  123
Sudnius Vincas  512
Sudnius Vladas  495
Sudniūtė  753
Sudniūtė Veronika  714
Sudnytė Elena  123, 711
Sudnytė Marcelė  649
Sudnytė Marijona  712
Sudnytė Teklė  712
Sukarevičius  469
Sukarevičius Jurgis-Diemedis, Jono  
476
Sukarevičiūtė Bronė, Jono  483
Sultikaitė Bronė  613
Suraučiūtė (gal Suraučienė) Ieva  304
Surginevičius Henrikas  242
Sutkai  569
Sutkus Antanas  568
Sutkus Pranas  568
Sužiedėlis B.  1075
Svajūnas, slap.  481
Svantickiai  775
Svantickienė Ona  775
Svantickis Marijonas  775
Svarauskaitė Anelė  574
Svarauskaitė Anelė (Angelė)  563
Svarinskas A.  339
Svarinskas Alfonsas  238
Sventickas  95
Svetikas E.  43
Sviklys Vytautas  479
Svirbutavičiai  615
Svirbutavičienė (Gaižutytė) Teklė  
1024, 1028, 1073
Svirbutavičius  615
Svitojienė Irena  73
Svitojus Arūnas  73
Svitojus Gediminas  73
Svitojus Kasparas  73
Svitojus Mindaugas  73
Svitojus Paulius  73

Š
Šablinskas J.  237
Šakalienė-Ramonis Ona  716
Šakalys  733
Šaknys Žilvytis  4
Šalčiūnai  513
Šalčiūnas  685
Šalčiūnas Antanas  513
Šalčiūnas Jonas  499
Šalčiūnas Jurgis  499
Šalčiūnas Liudvikas  499
Šalčiūnas Silvestras  513
Šalčiūnas Tomas  513
Šalčiūnas Viktoras  511
Šalčius Matas  109, 110
Šalna  443, 616
Šalna Antanas  451
Šalna Kazys  615, 811
Šalna Stanislovas  502
Šalna-Ąžuoliukas, Margis Bronius  
421, 443
Šalna-Gaidelis Kazimieras  435
Šalna-Griežtis Antanas  443
Šalnaitė Marė  749
Šalna-Margis Bronius  429
Šalnienė Zosė  414, 443, 451
Šaltenienė-Godaitė E.  429
Šaltenis A.  569

Šaltenis Arvydas  367
Šaltenis Vincas  471
Šaparauskas Adomas  511
Šapoka A.  193, 569, 578
Šapoka Adolfas  566, 567
Šapokas-Ūdras Alfonsas  444
Šapokienė (Meidutė) Uršulė  419, 
435, 444
Šapranauskas Adolfas  828
Šapranauskienė Stasė  828
Šaras R.  195
Šarfas  1079
Šarūnas  419, 423, 444
Šarūnas Antanas  106
Šatas Alfonsas  237, 242
Šatkauskienė Giedrė  827
Šaulys Kazimieras  618
Šaulys L.  814
Šažinis Antanas  49, 52
Šažiniūtė Agota  52
Šažiniuvna Agota  49
Šekšta Kristupas  515
Šemeta Pranas  66
Šemeta Pranciškus  74
Šemetaitė-Vitkevičienė Elvyra  66
Šemetulskis Feliksas  138
Šėmis B. Biržiška Mykolas   320
Šemklienė Teklė  615
Šepetienė Zuzana  780
Šepetys Audronius  788
Šepetys Jokūbas  780
Šepetys P.  774, 781, 783, 785, 788–790
Šepetys Petras  773, 774, 780, 783, 801
Šepetys Povilas  780
Šepetys Vytautas  780
Šepetytė Dalia  785
Šepikaitė Pelagija  783
Šepšienė  572
Šerėnai  515, 532, 533, 660, 720, 729, 
732–735, 738
Šerėnaitė (Dicevičienė) Sofija  728
Šerėnaitė Elena  431, 434, 448
Šerėnaitė Gienė (Gienia) 728, 733
Šerėnaitė Janė  729
Šerėnaitė Janina  455, 725, 726
Šerėnaitė Janina, slap. Artūras  455, 
725
Šerėnaitė Karolina  728
Šerėnaitė Konstancija  727–729, 731, 
735
Šerėnaitė Kristina  720
Šerėnaitė L.  762
Šerėnaitė Leokadija  725, 726, 728, 761
Šerėnaitė Malvina  726–728
Šerėnaitė Marcelė  728
Šerėnaitė Paulina  1065
Šerėnaitė Sofija  728
Šerėnaitė Uršulė  728, 729, 732
Šerėnaitė Veronika  728
Šerėnaitė-Dicevičienė Sofija  726, 727
Šerėnaitė-Rulienė Danutė  736
Šerėnaitė-Šerėnienė Uršulė  735
Šerėnas  454, 455, 542
Šerėnas (Szaran) Antanas  720
Šerėnas Adolfas  725–728
Šerėnas Adomas  662
Šerėnas Advertas  733
Šerėnas Alfonsas  661
Šerėnas Alfonsas-Faustas, Justo  477
Šerėnas Antanas  106, 147, 148, 722, 
726, 728, 729, 731–736, 738
Šerėnas Antanas, Benedikto  374
Šerėnas Augustas  661–663
Šerėnas Benediktas  374

Šerėnas Domantas  735
Šerėnas Edvardas  726, 728, 735
Šerėnas Jonas  529, 533, 537, 542, 723, 
724, 726, 728
Šerėnas Juozapas  728
Šerėnas Juozas  145, 385
Šerėnas K.  834, 838
Šerėnas Kajetonas  723, 728, 729, 
734–736
Šerėnas Kazimieras  661, 725, 726, 
729, 731, 734, 735
Šerėnas Kazys  515, 728
Šerėnas K stutis  725, 729
Šerėnas Petras  381
Šerėnas Remigijus  729
Šerėnas Romualdas  726, 728, 735
Šerėnas Romusis  731, 733
Šerėnas Silva  661–663
Šerėnas Stanislovas  723, 725, 726, 
728, 729, 734, 735
Šerėnas Vincas  381, 515
Šerėnas Vincentas  728
Šerėnas Vytautas  729
Šerėnas Vladas  385, 436–438, 454, 
724–728
Šerėnas-Ąžuolas Jonas  444
Šerėnienė (Bilkytė) Ona  728
Šerėnienė (Činčikaitė) Grasilda  729
Šerėnienė (Murmulytė) Karolina  728
Šerėnienė (Petravičiūtė) Kazė  729
Šerėnienė (Rukšėnaitė) Liucija  728
Šerėnienė (Šerėnaitė) Uršulė  728
Šerėnienė J.  1021, 1073
Šerėnienė Juozapota  661
Šerėnienė Karolina  736
Šerėnienė Liucija  726
Šerkšnis Jonas  1045
Šertvytis Antanas  374
Šėža Petras  623
Šiaučiūnienė Vanda  185
Šiaudinienė Onutė  366, 367
Šiaudinis Egidijus  366, 367
Šiaudinis Valentas  94, 1100
Šidiškis Tadas  833, 843, 1100
Šidla Baliukas  693
Šidla Edmundas  798
Šidla Kazimieras  661, 662
Šidla Leonas  600, 611, 1090, 1091
Šidla Vilhelmas  199
Šidlaitė Anastazija  665
Šidlaitė Marijona  665
Šidla-Paukštys Juozas  444
Šidlauskas D.  368
Šidlauskas Dainius  368
Šidlos  665
Šileris Fridrikas  158, 162
Šilingas Stasys  110
Šilinikas Algirdas  761
Šilinikas Justinas  402
Šilinikas Kazys  502
Šilinikas-Papinigis Juozas  397
Šilinikienė M.  837
Šilinikienė Malvina  1026, 1029, 1030, 
1033
Šilininkas (Šilinikas )-Papinigis Juozas  
393
Šilininkas-Papinigis Justinas  444
Šilinyka Juozas  824
Šilinskienė Birutė  101, 1100
Šilkinis Albinas  228
Šilnykas Jonas  668
Šimavičius Juozas  314, 617
Šimelienė  616
Šimkūnai  496, 497, 499, 505
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Šimkūnaitė Daiva  591
Šimkūnaitė E.  836, 843
Šimkūnaitė Eugenija  179, 539
Šimkūnaitė G.  823, 831
Šimkūnaitė Giedrė  15, 830, 1100
Šimkūnaitė Renata  325
Šimkūnaitė-Kondratavičienė Giedrė  
204
Šimkūnas  539
Šimkūnas A.  839
Šimkūnas Adolfas  71
Šimkūnas Algirdas  759
Šimkūnas Antanas  32, 71, 165, 374, 
496, 505, 759, 850
Šimkūnas Balys-Papartis, Juozo  476
Šimkūnas Jonas  71, 496, 499
Šimkūnas Juozapas  32, 496
Šimkūnas Justinas  499, 500
Šimkūnas Kazimieras  497
Šimkūnas Mykolas  508
Šimkūnas Motiejus  497, 505
Šimkūnas P.  121
Šimkūnas Pranas  121
Šimkūnas Pranas, Antano  374
Šimkūnas Pranciškus  496
Šimkūnas R.  35, 36–38, 330, 843, 1088
Šimkūnas Remigijus  638
Šimkūnas Romualdas  15, 32, 325, 
1090, 1100
Šimkūnas V.  776
Šimkūnas Vidmantas  348
Šimkūnas Viktoras  497
Šimkūnas Vladas  591
Šimkūnas-Kadugys J.  404
Šimkūnas-Klajūnas Petras  400
Šimkūnienė Juozapota  512
Šimkūnienė Teklė  499
Šimkus Antanas  374
Šimkus Pranas, Antano  374
Šimkus S.  179, 1092
Šimukauskas A.  134
Šimulis Juozas  183
Šimulis Pranas  183
Šimulis Vaclovas  183
Šimulytė Morta  183
Šimulytė Rozalija  183
Šinkūnaitė Genė-Genė, Vlado  477
Šinkūnas  479
Šinkūnas (Šimkūnas) Romualdas  1081
Šinkūnas Antanas  155, 838
Šinkūnas J.  834
Šinkūnas Jonas  464, 579–581
Šinkūnas Juozapas  499
Šinkūnas P.  764
Šinkūnas R.  247, 248, 276, 1078
Šinkūnas Remigijus  638, 643
Šinkūnas Romualdas  15, 17, 23, 46, 
48, 49, 109, 125, 137, 143, 151, 156, 
174, 178, 188, 190, 214, 341, 493, 743, 
815, 821, 1100
Šinkūnas-Meldas  445
Šinkūnienė Janina  964
Šinkūnienė Leokadija  832
Šiožinys Juozas  444, 445
Šiprikevičius Henrikas  752
Širėnas J.  121
Šironas Bronius  760
Širvinskas Juozas  119
Šiškevičius J.  510
Šiukšys  492
Šiva, dievas  766
Šklenikas Adolfas  374
Šklenikas Balys, Adolfo  374
Šklenikas Jonas  495

Šklenskas Antanas  381
Šklenskas Juozapas  445
Šlamas Stanislovas  345
Šlapelienė Marija  618
Šleicheris  1087
Šležas P.  764
Šliogerienė Reda  830
Šliogeris B.  175, 205, 206
Šliogeris Bronius  15, 204, 494, 1100
Šliogeris K.  175
Šliogeris Karolis  494, 1100
Šmigelskas-Smidras Juozas  445
Šnerienė Elžbieta  186
Šnurova Genovaitė  329
Štaras  495
Štaras Motiejus  495
Štokas  474
Štuikys V.  115, 117, 816
Štuikys Vladas  162
Štuikytė Zuzana  753
Šturms E.  844
Šukys Andrius  368
Šulga Bronius, Martyno  374
Šulga Juozas, Martyno  375
Šulga Martynas  374, 375
Šuminaitė Bronė  562
Šuminaitė Veronika  588
Šuminaitė Virgilija  562
Šuminaitė-Jurkienė Ona  562, 567
Šuminas Alfonsas  562
Šuminas Algirdas  761
Šuminas Antanas  562
Šuminas Justas  106, 147
Šuminas K.  382, 388, 389
Šuminas Kazys  638
Šuminas P.  834
Šuminas Silvestras  562
Šuminas Stanislovas  562
Šuminas Vincas  379
Šuminienė Henrika  830
Šuras Maksas  416
Šustikaitė Bronė  748
Šustikas Juozas (Kazys )  445
Šustikas Pranas  151
Šustikas Vincas  742
Šutinas A.  41
Šutinas Antanas  39
Šutinienė Irena  4
Šutinys Vytautas  824
Švabaitė Julija  343
Švaikauskas Kajetonas  445
Švalka-Šernas Lionginas  421
Švarcas  135
Švedleris  72
Švėgžda  805, 817
Švėgžda S.  115, 123, 215–217, 249, 
250
Švėgžda St.  175
Švėgžda Stanislavas  341
Švėgžda Stanislovas (Stanislavas) 214, 
222, 248, 341, 752
Švėgžda Stasys  113
Švežinskis Kazimieras  515
Švogžlys Adomas  380, 389
Švogžlys N.  222
Švogžlys Nikodemas  326, 623
Švogžlys-Milžinas Nikodemas  232, 
237, 326, 332

T
Talat-Kelpša Antanas  376
Talčiauskas St.  380
Talkačiauskas Stasys  380, 389, 390

Tallat-Kelpša J.  1083
Talmantas J.  764
Tamašauskaitė Pranė  757
Tamašauskas  734
Tamašauskas Juozas  172
Tamkevičius Sigitas  238
Tamošiūnas Antanas Gediminas  350
Tamošiūnas Gediminas  230, 362
Tamošiūnas Henrikas  379
Tamošiūnas Justinas  379
Tamulevičius Pranciškus  348
Tankas, slap.  465, 466, 1094
Tarakavičius  463
Tarakavičius  Antanas  396, 457, 460
Tarakavičius Juozas  396
Tarakavičius-Miškinis Antanas  421
Tarasenka Petras  836, 843, 844
Tarasevičius Aurimas  350
Tarasevičius Velerijonas  169
Tarasevičiūtė Birutė  781
Tarasevičiūtė Valerija  761
Taraškevičius Silva  165
Tartila Kazys  478
Tartilaitė Stasė  761
Tarulis J.  380
Tarulis Kazys  375
Tarulis Povilas, Kazio  375
Tarvydas J.  763
Tarvydas Jonas  751, 752
Tarvydas Stasys  805
Tarzanas, slap.  398, 425, 482, 483, 
675, 677
Tarzanas (Alfonsas Radzevičius 
(agentas-smogikas „Alfa“)  437
Taučiūtė R.  1035
Taučiūtė Renata  311
Taunytė Veronika  365
Tauras A.  71, 72
Tautavičius A.  836, 844
Telyčėnienė A.  357
Telksniai  784, 797, 805
Telksnienė (Paulėnaitė) Ona  755
Telksnienė D.  116
Telksnienė O.  115, 758, 760, 762, 784, 
807, 816, 817
Telksnienė Ona  124, 171, 182, 754, 
804, 821
Telksnys A.  114–118, 338, 756, 758, 
760, 762, 767, 784, 786, 805, 812, 816, 
818
Telksnys Adolfas  114, 119, 124, 151, 
182, 337, 342, 376, 753–755, 766, 771, 
804, 819–821
Telksnys Adolfas (Jonas Ruzgas)  755
Telksnys Gintautas  755
Telksnys J.  524
Telksnys L.  117, 767, 784, 796
Telksnys Laimutis  342, 755, 821
Telksnys Laimutis Adolfas  1082
Telksnys Pranas  753
Telksnys V.  784
Telksnys Vygandas  337, 342, 755, 
1083
Temnovas Nikolajus  410
Teresė, šv.  356
Teresė, Šv. Kūdikėlio Jėzaus  349, 350
Terleckai  517
Terleckas A.  381
Terleckas Antanas  381, 517, 682, 
1083, 1084
Terleckas Kazys  382, 445
Terleckas Vladas  451, 517, 1084
Terleckiai  517
Terleckienė Marija  775
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Terleckis Kazys  517
Terleckis Pranas  517
Terleckis Vytautas  517
Tertilas Benediktas  720
Tertyl Maciey  720
Thompson S.  1009
Tigras, slap.  405, 415–419, 421–449, 
451–453, 480–482, 488, 516, 632
Tijūnėliai  738, 740
Tijūnėlienė Tapilia  (Žingelova)  671
Tijunėlis  673
Tijūnėlis Albertas  446
Tijūnėlis Antanas  604, 738
Tijūnėlis Edvardas  516
Tijūnėlis Jonas  738
Tijūnėlis Juozas  672, 677
Tijūnėlis Liudas  738, 739
Tijūnėlis Pranas  738
Tijūnėlis Romas  738, 739
Tijūnėlis Vincas  671, 675, 738
Tijūnėlytė Elena  738
Tijūnėlytė Eugenija  738, 761
Tijūnelytė Genė  142, 738
Tijūnelytė Janė  751
Tijūnėlytė Ona  738
Tijunelytė Stasė  845, 846
Tijūnėlytė Veronika  738, 740
Tilindis Vytautas  446
Tilvytienė Janė  578, 580
Tilvytis T.  959
Tilvytis Teofilis  565, 566, 742
Tilvytytė Aldona  581
Timukas Juozas  851–856, 858–868, 
870–872, 874, 875, 877, 879, 898, 899, 
906, 924, 927, 929, 934, 936, 938, 957, 
958, 967, 968
Tiškevičiai  83
Tiškevičius  276
Tiškevičius Aleksandras  89
Tiškevičius Benediktas  91
Tyla Antanas  1070
Tyzenhauzas R.  296
Tyzenhauzas Reinoldas  295
Toleikis Antanas  379
Toliušis Zigmas  339, 341
Tolstojus Levas  66
Tomaševičiūtė Janina  623
Totoraitis Jonas  295, 296
Trainys K.  59
Trampedakas Jonas  157, 162
Traškauskas  99
Traškauskas Jonas  99
Trečiokas  505
Treinys Nerijus  367
Treniota  411
Trimila Jokubas  106, 147
Trimitas, slap.  416, 425, 433, 442, 
443, 448, 472, 475, 482, 483
Trimonienė Bronė  552
Trimonienė E.  657
Trimonis Antanas  497
Trimonis Juozas  502, 512
Trimonis Žymantas  576
Trimonytė Elena  651, 1100
Trimonytė Milglandė  576
Trinkūnai  51, 512
Trinkūnaitė Albina  827
Trinkūnaitė Anelė  138, 139
Trinkūnaitė Elena  744
Trinkūnaitė Eleonora  484
Trinkūnaitė Monika  52
Trinkūnaitė Morta  759
Trinkūnaitė Ona  714, 761
Trinkūnaitė-Lavorčik Danutė  798

Trinkūnaitė-Steikūnienė (Graužinienė) 
Ona  711, 714, 719
Trinkūnaitė-Šešupė Zosė  399
Trinkūnas  478, 495, 688
Trinkūnas (Kazys) Kazimieras  786
Trinkūnas A.  128, 130, 421
Trinkūnas Adomas  518
Trinkūnas Albertas  164
Trinkūnas Alfonsas  173, 354, 822
Trinkūnas Algirdas  125, 130, 134
Trinkūnas Andriejus  495
Trinkūnas Antanas  49, 52, 399, 512, 
513, 743, 744, 749, 759
Trinkūnas Antanas, Anupro  483
Trinkūnas Anupras  106, 138, 147, 
149, 512, 513, 804, 805
Trinkūnas B.  188
Trinkūnas Baltramiejus  505
Trinkūnas Bronius  188
Trinkūnas Edvardas  752
Trinkūnas Gavryla  51
Trinkūnas Jonas  51, 130, 138, 512, 
513
Trinkūnas Juozapas  512
Trinkūnas Juozas  51, 121, 138, 139, 
172
Trinkūnas Juozas, Vinco  138
Trinkūnas Jurgis  51
Trinkūnas Jurgis-Dagys, Kazio  475
Trinkūnas Justinas  168, 512
Trinkūnas K.  188
Trinkūnas Kajetonas  399
Trinkūnas Kazimieras  512
Trinkūnas Kazys  151, 787
Trinkūnas Kazys (Kazimieras)  744
Trinkūnas Konstantas  746
Trinkūnas Kostas  188, 744
Trinkūnas Kostas, Vinco  483
Trinkūnas Martynas  51, 512
Trinkūnas Mečislovas Albertas  155
Trinkūnas Mindaugas  711
Trinkūnas Mykolas  512, 515
Trinkūnas Povilas  747
Trinkūnas Pranas  106, 122, 147, 329, 
714, 716
Trinkūnas Simonas  495
Trinkūnas Stasys  138, 139, 771
Trinkūnas Stasys, Augusto  761
Trinkūnas Stasys, Silvestro  761
Trinkūnas V.  788
Trinkūnas Vincas  49, 52, 512
Trinkūnas Vincentas  68
Trinkūnas Vytautas  711
Trinkūnas Vytautas Pranciškus  714
Trinkūnas Vladas  189, 197, 512, 744, 
787
Trinkūnas Vladas („Amerikonas )  
784, 786
Trinkūnas-Dagys Jonas  410
Trinkūnas-Dagys Jurgis  421, 481
Trinkūnienė Darata  505, 512
Trinkūnienė Ieva  512
Trinkūnienė Nastė  459
Trinkūnienė Ona  665, 827
Trinkūnienė Pranciška  505
Trinkūnienė Stasė  439
Trinkūnienė Vanda  329
Trinkūnienė-Gutauskienė Ona  186
Trinkūnovna Monika  49
Trojanovskij J.  763
Truchina Natalija  366
Tūbelis Juozas  157
Tūbelis Leonas  419
Tuinovas  474

Tumalavičius Vincas  385
Tumas J.  236, 293, 294, 309
Tumas-Vaižgantas Juozas  235, 236
Tumėnas Kazys  381
Tumėnas Stasys  796
Tumila Ipolitas  561
Tuminas P.  764
Tumonis Juozapas  655
Tunaitis Steponas  363
Turčinskas Algirdas  348, 349
Turčinskas Liudvikas  298
Tureikytė Skaidrė  776
Turgenevas I.  1079
Tursa-Krivaitis, Patrimpas Leonas  415
Tūsa  467
Tuskenytė  753
Tutinai  499, 512
Tutinas Jurgis  499
Tutinas Mykolas  499
Tutinas Motiejus  499
Tvardauckas  847

U, Ū
Ubonis P.  442
Ubonis Petras  393
Uborevičius J.  787
Ūdras  400
Ūkas, dievaitis  996
Ulčickai  505
Ulčickas  342, 464
Ulčickas Algirdas  187
Ulčickas Algis  826, 829
Ulčickas Antanas  505
Ulčickas Bronius  829, 832, 1093,  
1100
Ulčickas I.  145
Ulčickas J.  176
Ulčickas Jokūbas  505
Ulčickas Justinas  505
Ulčickas Mečislovas  1093, 1095
Ulčickas Stasys  1093, 1094
Ulčickas Vaclovas  1093
Ulčickas Vytautas  155
Ulčickienė Danguolė  831, 832
Ulčickienė Stefanija  1093
Ulozienė  413
Umbrasaitė Teresė  52
Umbrasas Algirdas  427
Umbrasas Kristupas  499
Umbrasovna Teresė  49
Ungailaitė Birutė  579
Uosis, slap.  474
Urbanaitė Anelė  663
Urbanas  521
Urbanas Balys  663
Urbanas Kazys  673
Urbanas Tomas  663
Urbanas Vytautas  663
Urbanavičius V.  844
Urbonai  510
Urbonaitė I.  357, 360
Urbonaitė N.  663, 664
Urbonas  94
Urbonas Antanas  446, 752
Urbonas Ignotas  495
Urbonas Jurgis  510
Urbonas Martynas  510
Urbonas Tomas  510
Urbonavičiūtė Marijona  584
Urniežiūtė Lina  364
Urtans V.  844
Ūsas  453
Ūselis Antanas  138
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Ustinas Vincas  500
Ustinovienė Inga  830
Ušakovas D. I.  669
Ušauskas  671
Uzielaitė Zosė  196
Uždavinys Jurgis  303, 305, 306
Uždavinys Vincus  321
Užuolas Vincas  375

V
Vabalas R.  1079
Vacliukas  451
Vadaižas  485
Vadaižos  486
Vadišius V.  446
Vadišius-Avilys Vytautas  446
Vadopalas Petras  162
Vagneris Karolis  92
Vaicekauskas  97
Vaicekauskas Pranciškus  299
Vaicekonis Antanas  389, 390
Vaiciukonis Antanas  380
Vaickurienė Julija  502
Vaickutė  613
Vaičaitis J.  117
Vaičėnas  36, 481
Vaičėnas-Hubertas  481
Vaičėnas-Pavasaris Balys  407
Vaičiulis  399, 400, 451, 470
Vaičiulis Antanas  446
Vaičiūnas Pranas  589
Vaičiūnas Vytautas Steponas  348, 349
Vaičiūnienė Nastė  589
Vaidila, slap.  400, 401, 423
Vaidilutė, slap.  470, 475
Vaidotas, slap.  410, 414, 470, 475
Vaikutis  48
Vaikutis Juozas  111
Vaikutis Kazys  111
Vailionis L.  115
Vailionis Liudas  110
Vailokaitis Jonas  1085
Vainoras K.  1070–1073
Vaiškūnas Mykolas  423
Vaiškūnas Petras  512
Vaišnoraitė Barbora  742
Vaišnoras Albinas  379
Vaišnoras Antanas  761
Vaišnoras Jonas  236
Vaišvila  787
Vaišvila Darius Gotautas  365
Vaišvilaitė Virginija  95
Vaitkevičienė B.  1073
Vaitkevičienė Elena  517
Vaitkevičienė Malvina  1072
Vaitkevičius  452
Vaitkevičius A.  505, 748
Vaitkevičius Jonas  505
Vaitkevičius Julius  324
Vaitkevičius Justinas  508
Vaitkevičius Silvestras  308
Vaitkevičius V.  41, 44, 843, 850
Vaitkevičius-Gaidukas, Kirvis Vladas  
392, 421
Vaitkevičiūtė Marijona  293
Vaitkienė Marija  365
Vaitkus Arūnas  365
Vaiva, deivė  67
Vaižgantas  766
Valaikaitė I.  776
Valaikus  682
Valančius  1087
Valančius Motiejus  304, 311, 540, 543

Valatka B.  133
Valatka Č.  1083
Valatkienė L.  357, 359
Valavičius Vincentas  308
Valentinavičius Danielius  497
Valentis Dominykas  348
Valiukaitė Marytė  406
Valiukas  406
Valiukas Ignas  106, 147
Valiukas Kristupas  392
Valiukas Vladas  385
Valiukienė Malvina  406
Valiukienė Marijona-Daina, Juozo  473
Valiulevičiai  505
Valiulevičius Antanas  505
Valiulevičius Vincas  505
Valiuliai  505, 557, 558, 593, 594
Valiulienė Grasilė  593
Valiulienė Paulina  593
Valiulis  451, 547, 582, 593
Valiulis Antanas  138, 139, 505, 512, 
715
Valiulis Anupras  505
Valiulis E.  446
Valiulis Edvardas  761
Valiulis Jokūbas  497, 574
Valiulis Jonas  512, 593
Valiulis Juozas  446, 549, 551, 559, 
587, 590, 592, 593
Valiulis Justinas  512
Valiulis Kajetonas  505
Valiulis Kazimieras  505
Valiulis Laurynas  512
Valiulis Leonas  196
Valiulis Martynas  512
Valiulis V.  121
Valiulis Vincas  505
Valiulis Vladas  121
Valiulytė A.  778, 779, 810
Valiulytė Adelė  715
Valiulytė Apolonija  502, 809
Valiulytė Veronika  512, 558, 716
Valys Justinas, Kazimiero  375
Valys Kazimieras  375
Valkeris (Walcker) E. F.  236
Vanagaitis P.  318
Vanagas  478, 719
Vanagas V.  311, 1035
Vanagienė Jūratė  834
Vaniukevičius  505
Vankovičiūtė Julija  81
Vankovičiūtė Julija Elžbieta Ana  75
Vapleris Antanas (Anton Wappler)  
302
Varanėjus A.  540, 775
Vareika  384
Varenbergienė Marija  359
Varnaitė Verutė  480
Varnas  169, 398, 467, 469
Varpas, slap.  427, 437, 439
Varžaitis Jonas  137
Varžaitis Jonas, Vinco  375
Varžaitis Vincas  375
Varžinskis Pranciškus  500
Vasiliauskas M.  763
Vasiliauskas Petras  111
Vasiliauskienė A.  227, 363, 367, 369
Vasiliauskienė Aldona  16, 344, 345, 
1100
Vasilis  94
Vasiulis  475
Vasiulis Adolfas  587
Vasiulis Antanas  172
Vasiulis Jurgis  151

Vasiulis Kazys  759
Vasiulis Stasys  414
Vasiulis Zenonas  412
Vasiulis-Karvelis Ignas, Antano  411, 
474
Vasiulytė  475
Vasiulytė Ona  587, 594
Vasiulytė-Aguonėlė Marytė, Adolfo  
400, 405, 409, 410, 413, 414, 474, 587, 
588
Vasiulytė-Kaladytė Janina, Juozo  400, 
414, 446, 474
Vaškevičius-Kirvis Vladas  391, 421
Vėbra Juozas  791
Vėbrienė Magdalena  791
Vedrickai  508
Vedrickaitė Elena  559, 560
Vedrickaitė Veronika  559, 560
Vedrickas  559, 560, 563
Vedrickas Adomas  508
Vedrickas Jonas  508
Vedrickas Jurgis  508
Vedrickas Justinas  508
Vedrickas Kazimieras  508
Vedrickas Mindaugas  559, 560
Vedrickas Mykolas  508
Vedrickas Stanislovas  508
Veickus-Grikis Jonas  397
Veikutis Juozas  119
Veikutis Kazimieras  507
Veikutis-Alksnis Jonas  446
Vėjas, dievaitis  995, 996
Vėjdevutis, dievaitis  995, 996
Vėlavičius Jonas  166, 171
Vėlius Norbertas  1023, 1024, 1028, 
1070, 1072–1074
Velykis M.  339
Velykis Mykolas  370
Velutytė Faustina  571
Venclova Vytautas  793
Venclovas Adolfas  464
Venclovas Jonas  451, 512
Venclovas Ksaveras  512
Venclovienė Leokadija  850
Vendis Tomas  1079
Vėneris Johanas Samuelis  356
Venskūnienė N.  429
Venskūnienė Nijolė  832
Venskutonis Ignas  588
Venskutonytė Rita  588
Venslova Adolfas  470, 471
Venslovas Alfonsas  143
Venslovas Antanas  385
Venslovienė  328
Venslovienė Vidutė  830
Venslovytė-Gurkšnienė Karolina  583
Verkelytė-Fedaravičienė Birutė  619, 
621
Versackas Jonas  304
Veteikis J.  717
Veteikis P.  116
Veteikis Paulius  508, 748, 811
Veteikis Povilas  122
Vetrovas  487
Vėžiukas, slap.  480
Vėžys, slap.  479, 481
Vėžonienė  926
Vičkačka Petras  305
Vidmantė Sandra  204
Vidugiris A.  311, 1035
Vidžiūnas Andrius  682
Vienožinskis Justinas  618
Vienuolis A.  578, 579
Viesulas  476, 480, 488
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Vieta J.  117
Vigelis Vytautas  359, 365
Vijeikienė Barbora  505
Vilčinskas Lionginas  173
Vilčinskas-Klimašauskas Justinas  517
Vileišis J.  157
Vileišis Jonas  60
Vilemas Juozas  850
Vilimas  384
Vilkas  479
Vilkauskas A.  790, 799
Vilkauskas Antanas  1085
Vilkelienė Birutė  456, 457
Vilkyšius Artūras  592
Vilkyšius Juozas  592
Vilkyšiūtė Loreta  592
Vilučiai  529–532, 536–538, 540–544
Vilūnaitė Apolonija  149, 196
Vilūnaitė Cirilė  182, 759
Vilūnaitė Genė  759
Vilūnaitė Rufina  760, 772, 783
Vilūnas Antanas  367
Vilūnas Juozas  746
Vilutienė A.  184
Vilutienė Akvilina  184
Vilutienė Dalia  579
Vilutienė Emilija  999
Vilutienė Karolina  539
Vilutienė Leokadija  999
Vilutienė Marcelija  530
Vilutienė Marija  342
Vilutienė S.  758
Vilutienė Stefanija  757
Vilutienė Teresė  537
Vilutienė-Sudniūtė Marija  337
Vilutis  48, 543
Vilutis Adolfas  532, 540
Vilutis Algis  533
Vilutis Antanas  530, 532, 540, 543
Vilutis Benediktas  530, 532, 539, 543
Vilutis Bronius  138–140
Vilutis Feliksas  541, 544
Vilutis Ignas  138, 380, 381
Vilutis Jonas  533, 540, 543
Vilutis Juozapas  543
Vilutis Justinas  543
Vilutis Kazys  533, 537, 540, 543, 748
Vilutis K stutis  542
Vilutis Kostas  531, 541, 544, 545
Vilutis L.  376, 380–382, 387, 391–393, 
416, 421, 422, 438, 771
Vilutis Leonas  36, 381, 531, 541, 
544, 719
Vilutis Mindaugas  579
Vilutis Mykolas  382, 531, 540, 541, 
543, 544, 579
Vilutis Nikodemas  532, 533, 541–545
Vilutis Petras  304, 532, 535, 538, 
541–543
Vilutis Steponas  540
Vilutis Vincas  530, 531, 533, 542,  
545
Vilutis-Arūnas, Bitinėlis, Deimantas 
Leonas  391, 392, 422, 516
Vilutis-Klevas Mykolas  392, 393, 422
Vilutytė Barbora  579
Vilutytė Elena  533, 540, 542, 544
Vilutytė Elžbieta  540
Vilutytė Jadvyga  540
Vilutytė Magdalena  539, 542, 543
Vilutytė Marcijona  539
Vilutytė Paulina  537, 543
Vilutytė-Rimševičienė Angelė  4, 999, 
1100

Vilutytė Veronika  539
Vinciūnas Juozas  798
Vinciūnas Juozas, Antano   452
Vinclavaitė Cecilija  48
Vinclavaitė Ieva  48
Vinclavaitė Kristina  48
Vinclavas (Venclovas) Adolfas  418
Vinclavas Antanas  48
Vinclavas Gabrielius  48
Vinclavas Ignas  48
Vinclavas Ignas, Prano  48
Vinclavas Jonas  48
Vinclavas Jurgis  48
Vinclavas Pranciškus  48
Vinclavas Tomas  48, 51
Vinclavas Tomas, Gabrieliaus  48
Vinclavienė Juda  48
Vinclavienė Ona  48
Vinclavytė Veronika  745
Vinclovas Vilius Petras  176
Vinčiūnas Petras  111, 502
Vinčiūnas Vincas  111
Vinčiūnienė A.  657
Vingrys Povilas  138
Vinslavas Adomas  512
Vinslovas Antanas, Gabrio  49, 51
Vinslovas Ignotas, Prano  49, 51
Vinslovas Justinas  49
Vinslovas Vincas  49
Vintiun Josif, Iontanovič  452
Virkšaitė Regina  572
Virvičienė Irena  416
Virvičius Jonas  520
Virvyčiai  178
Virvytis Algis  832
Virvytis Bronius  186
Virvytis J.  658
Virvytis Jonas  164, 827
Viščinis K.  1072
Viškelis Edvardas, Jono 446
Viškelis  Jonas  446
Viškelis Eduardas  385
Viškelis Ignas  452
Viškelis Kazys, Igno  452
Viškelis Pranas  385
Viškelis Pranas (Antano )  446
Vitartas Juozas  162
Vitas, šv.  847
Vitkauskas Ignas  169
Vitkevičiai  74
Vitkevičius Antanas  162
Vitkevičius Ignotas  66
Vitkevičius Stanislovas  66, 74
Vitkevičiūtė Anelė  74
Vitkevičiūtė Eugenija  66
Vitkevičiūtė Laimutė  571
Vitkevičiūtė Marija  66
Vitkus  138
Vitkus J.  749
Vykas-Lazdynas V.  1094
Vynas, slap.  485, 486, 488
Vyšniauskas  396
Vyšniauskas Jonas  457
Vyšniauskas Rapolas  396
Vyšniauskas-Balandis Rapolas  447
Vyšniauskas-Perkūnas Jonas  446
Vytautas Didysis, kunigaikštis  16, 72, 
114, 128, 152, 159, 163, 174, 181, 373, 
376, 385, 392–394, 396–406, 408–417, 
419, 421, 423–429, 431, 434, 436, 437, 
439, 441–450, 452, 472, 474, 475, 477, 
480–482, 512, 541, 566, 578, 623, 774, 
789, 851, 1082, 1084
Vytėnas Albertas  404

Vytenis, slap.  373, 408, 409, 411, 418, 
419, 425
Vokietaitis J.  745
Vokietaitis Juozas  810
Volbekas Bolis  384
Voldemaras Augustinas  157
Volkaitė-Kulikauskienė B.  844
Volkonskiai  66
Volkovas Petras  233
Volteris A.  833
Volteris E.  844
Volteris Eduardas  299, 311
Voročinskas Linas  362
Vosylius A.  253, 262
Vosylius Albinas  232, 249
Voveraitis  404
Vrublevskiai  341
Vrubliauskas Rimantas  1098

Z
Zabarauskas V.  779
Zabarauskas Vytautas  132, 175, 177
Zabiela G.  39–42, 44, 835, 836
Zabiela Gintautas  4, 16, 39, 1100
Zabielienė A.  44
Zaborskas  S.  764
Zabuliauskienė E.  1073
Zabulis Bronius  444
Zacharovas  472
Zaicevas  408
Zajančkauskas Aurelijus  829, 831
Zajančkauskienė D.  101
Zajančkauskienė Danutė  15, 204, 528, 
828, 830–832, 1100
Zakarauskas Leonas  188
Zambla  935, 937
Zamblai  937
Zamblas  935
Zaniauskaitė Eugenija  480
Zaptorius  403
Zaptorius Gintautas  422
Zaptorius-Tigras Domininkas (Domas, 
Dominykas)  385, 403, 404, 414, 418, 
422, 427, 434, 470, 471
Zaranka Serafinas  121, 124, 810
Zaruckis S.  95
Zasas Juozas  60
Zavadskis Juozapas  297
Zawadzki Joseph  344
Zemlevičius Andrius  106, 147
Zemlevičius Juozas  385, 447
Zemlevičius Leonardas  365
Zemlevičius Pranas  985, 1100
Zemlevičius Stasys  151
Zemlevičius-Lakūnas Danielius  432, 
447
Zemlevičius-Senis Petras  432, 447
Zeniukas  674
Zenys  671–673, 675, 677, 679
Zienkovicz Michael Joann  493
Zigmantavičius Juozapas  497
Zilnys Vytautas  617
Zinevičius Juozas  673
Zinkevičius K.  392, 423, 434
Zinkevičius Kazys  174
Zinkevičius Zigmas  976
Zinkevičius-Artojas, Kalvis, Skudutis 
Bronius (Bronislovas)  174, 392, 397, 
423, 512
Zinkevičius-Kalvis, Artojas Pranas  
399
Zinkevičiūtė Felicija  424
Zinkevičiūtė Ona  174
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Zitikiai  438
Zitikis  422, 427
Zitikis A.  121
Zitikis Andriejus  505
Zitikis Antanas  121
Zitikis J.  422
Zitikis Juozas  427, 470
Zitikis-Dobilas Algirdas, Jono  448, 
476
Zlatauskaitė Janina  173
Zlatkauskienė (Vosiulytė) Ona  1031
Zobarskas S.  809
Zobarskas Steponas  805
Zubkauskas Stasys  305
Zubova Nijolė  359
Zubrickaitė Danutė  4
Zubrickas Alfonsas  341
Zubrys  399, 464–466
Zubrus Jonas  245, 348

Ž
Žadeikis Povilas  110
Žagaras  495
Žagaras Petras  495
Žala  465
Žala B.  188
Žala Balys  188
Žala Bronius  174, 448
Žala-Dobilas Vincas  434, 470
Žalalytė Paulina  70
Žala-Lubinas Pranas  396
Žala-Tankas Bronius  448
Žalėnas G.  215, 234
Žalgiris, slap.  434
Žaliaduonis-Rokas V.  412
Žaliaduonis-Rokas, Diakonas, Cezaris 
Vincas  423
Žalias Velnias, slap.  396
Žalienė Adelė  1019
Žalytė A.  1019
Žalnieriūnaitė Apolonija  412
Žalnierius Pranas  128, 132
Žaptorius  463
Žebrys Bronius  378
Žeidys Zigmas  321
Žeižytė Emilija  340
Žekonis  556
Žekonis Algis  556
Žekonis K stutis  556
Želigovskis  1055
Želigovskis Lucianas  802, 803
Želnys (Žebrys ) Bronius  391
Želnys Bronius  378
Želvavičius J.  297
Žemaitė  793, 822
Žemaitis  337, 342, 807
Žemaitis (tikroji pavardė 
Taraškevičius)  165
Žemaitis Aleksas  123
Žemaitis J.  123, 337, 342, 766–768
Žemaitis Jonas  123, 219, 224, 335, 
336, 338, 765
Žemaitis Juozas  349
Žemaitis V.  113
Žemaitytė B.  776
Žernienė Stanislova  789
Žernienė Stasė  824
Žernys Gintaras  826
Žernys J.  199, 786
Žernys Juozas  15, 176, 177, 198, 826
Žezdris (Žiezdrys) Alfonsas  375
Žibėnas  478
Žibėnas Stasys  414

Žičkienė A.  1072
Židonis Eglūnas  965
Židonis Stanislovas  153
Žiedas  475
Žiedas Kazys  379
Žiemis  551
Žiemys  55
Žiemys J.  117
Žiemys Kazys  143
Žiemys Laurynas  495
Žiemytė Valė  759
Žiemytė Valerija  761
Žiezdriai  499
Žiezdrys Egidijus  567
Žiezdrys Gaurylas  499
Žiezdrys Justinas  499
Žiezdrys Pranas  1094
Žiezdrys Valentinas  155
Žiezdrys Vincentas  499
Žiezdrytė  682
Žiezdrytė Stasė  1096
Žigas  672
Žigas Antanas  637
Žigas Antanas (Petras)  637
Žigas P.  637
Žigas Petras  604, 672, 1088, 1089
Žigas Petras (Makaras)  1088
Žigas Silva  392
Žigas Stasys  604
Žigienė Onutė  1089
Žilberas Ž.  1079
Žilėnai  584, 586, 601, 613, 624, 634, 
635, 939, 940, 943
Žilėnaitė (Baravykienė) Baniutė  611
Žilėnaitė Adelė  628, 632
Žilėnaitė Agota  379
Žilėnaitė Aldona  559
Žilėnaitė Antosė (Anastazija)  379
Žilėnaitė Danutė  584, 585
Žilėnaitė E.  616
Žilėnaitė Elenutė  634
Žilėnaitė Elvyra  628, 632
Žilėnaitė G.  615
Žilėnaitė Julija (Julė)-Audra, Lietuvaitė, 
Mykolo  424, 477, 604
Žilėnaitė Pranelė  626, 627
Žilėnaitė Rima  577, 579
Žilėnaitė Stasytė  634
Žilėnaitė Teresė  628, 632
Žilėnaitė Veronika  561
Žilėnaitė Virgilija  583
Žilėnaitė-Balčiūnienė Genutė  642
Žilėnas  559, 613, 626, 874, 938, 939
Žilėnas (Adasius)  613
Žilėnas (Bobas)  613
Žilėnas (Gervė)  613
Žilėnas (Kiškis)  613
Žilėnas (Korinas)  613
Žilėnas (Kuzokas)  613
Žilėnas (Šabonas)  613
Žilėnas (Žilaniukas)  613
Žilėnas A.  23, 27, 28, 30, 232, 233, 
235, 293, 318, 320, 322, 323, 598, 
600–602, 605, 606, 608, 612, 620, 622, 
625, 633, 637, 642–648
Žilėnas Algimantas  325
Žilėnas Algimantas-Sviedrys, Mykolo  
483
Žilėnas Algirdas  424, 549, 584, 586
Žilėnas Alvydas  584–586
Žilėnas Andrius  626, 627, 628, 632
Žilėnas Antanas  15, 233, 236, 314, 
319, 324, 595, 597, 604, 625–634, 636, 
642, 672, 1100

Žilėnas Antanas, Anupro (Stuobrys)  
604, 625, 632
Žilėnas Antasius  628
Žilėnas Anupras  379, 602–604, 625, 
627, 628, 630–632
Žilėnas Bronius  424, 579, 581, 604
Žilėnas Dovydas  585
Žilėnas E.  615
Žilėnas Edvardas  424, 604, 634
Žilėnas Evaldas  585
Žilėnas J.  939, 941
Žilėnas Jonas  626–628
Žilėnas Juozapas  559
Žilėnas Juozas  642, 873, 938
Žilėnas Justas  626
Žilėnas Justinas  602–604, 627
Žilėnas Kazys  106, 147, 517, 628, 631, 
632, 634, 637, 672
Žilėnas Liudvikas  559
Žilėnas Mintautas  630, 635
Žilėnas Mykolas  607
Žilėnas Petras  435, 604
Žilėnas Povilas  559
Žilėnas Pranas  449
Žilėnas Rolandas  585
Žilėnas Stasys  584–586
Žilėnas V.  114, 417, 424, 603, 815, 
874
Žilėnas Vincas  379, 431, 601, 602, 
616, 626, 627, 672
Žilėnas Vincas (Zubrus)  604
Žilėnas Vygandas  584, 585
Žilėnas Vytautas  584, 585
Žilėnas Vladas  114, 116, 604
Žilėnas-Naras Balys  392, 400, 423
Žilėnas-Stuobrys Antanas  634
Žilėnas-Stuobrys J.  397
Žilėnas-Zubras Vincas  396
Žilėnas-Zubrys Vincas  174, 423, 444
Žilėnienė  872
Žilėnienė (Brukštaitė) Marijona  1023
Žilėnienė (Ryliškytė) Adelė  633
Žilėnienė D.  239
Žilėnienė Marijona  1023
Žilėnienė Monika  325
Žilėnienė Stefanija  807
Žilėnienė Teklė  632
Žilėnienė Veronika  601
Žilėnienė-Šuminaitė Ona  634, 642
Žilienė  1028
Žilinai  510
Žilinas Andriejus  510
Žilinas Antanas  510
Žilinas Jurgis  510
Žilinskienė  552
Žilinskienė Anelė  850
Žilionis  384
Žilys Julius  107, 148, 561
Žilys Juozas  107
Žilvitis, slap.  475
Žilvytis, slap.  488
Žioba A.  60
Žioba Antanas  59
Žiogas J.  844
Žitkus K.  764
Žitkus Kazimieras  805
Žižys Dalius  77
Žižys Jonas  114
Žygaitė A.  776
Žygas (Makaras)  613
Žygas Albertas  758
Žygienė  806
Žygimantas Augustas, kunigaikštis  
194, 596, 847
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Žmuidzinavičienė Marija  113
Žmuidzinavičius A.  114–116, 816,  
817
Žmuidzinavičius Antanas  104, 110, 
618
Žobas Antanas  165
Žukaitė Liuda  412
Žukas Stepas  1080
Žukauskas  97, 98
Žukauskas Algirdas  169, 761

Žukauskas J.  115, 816
Žukauskas Julius  449
Žukauskas Kazys  375
Žukauskas Mindaugas  129, 169,  
1085
Žukauskas P.  113, 117, 121, 787
Žukauskas Petras  114, 119, 121, 129, 
144, 169, 172, 216
Žukauskas Petras, Kazio  375
Žukauskienė Anelė  169

Žukauskienė Antanina  347
Žukovas  525
Žvilauckas  306
Žvirgždas  391
Žvironienė Adolfina  340
Žvironienė Donata  749

   495
    39, 844
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Vietovardžių rodyklė
1 725 vnt.

A
Åbezė, gyv.  718, 719
Abrõmiškės, dv.  80
Adakåvas, k.  240
Adùtiškis, mstl.  184, 227, 620, 1093
Åfrika, žem.  708, 798
Agliníškis, vns.  493
Aibutíškis, ež.  996
A¤rija, vlst.  583
Aisetâ, girininkija  159, 160; upl.  21, 
25, 26, 28, 29, 38, 505, 512, 513, 521, 
717, 777
A¤setas (E¤setas), ež.  17, 20–22, 25–27, 
29, 32, 34, 38–40, 46, 47, 67, 68, 92, 
101, 126, 127, 163, 165, 178, 181, 198, 
204, 326, 330, 493, 495, 499, 505, 512, 
513, 521, 522, 525, 528, 717, 767, 776, 
777, 806, 880, 1095
A¤seto kraštovaizdžio draustinis  26
Akmìnė, mst.  241; r.  166, 170
Akmenínė, vns.  1024
Åkmenio kalnas  685
Akmeníškės (Akmenischki), k.  371, 
372, 429, 430, 493, 494, 547, 551–553, 
558, 586
Akmenýnė (Akmeninai), vns.  493
Aktiùbinskas, mst.  245
Alãndų sålos  19
Alantâ (Aluntâ), mstl.  68, 115, 131, 
344, 754, 755; vls.  145, 753
Alãntės, dv.  80
Aleksandravºlė, bžnk.  486
Alguvâ, k.  419
Åliai, k.  567
Aliaskâ, valstija  35
Alytùs, apskr.  319; mst.  43, 157, 
162, 224, 227, 243–245, 348, 376, 453; 
r.  585; vls.  389
Aµkragis (Aukragis), pusiasalio dalis  
837
Alksnãitis, ež.  26, 27, 30, 31, 596, 651
Aµksnas, ež.  26, 27, 515, 518, 596, 
599, 652, 717
Alksnìlė, upl.  27, 30
Alksnínė, k.  239
Aµmaja, upl.  27, 600, 625
Aµmajas, ež.  25–27, 394, 396, 400, 
417, 424, 449, 516, 517, 519, 595, 599, 
605, 643, 652, 834
Alnâ (Eµnė), up.  777
Aµnė, upl.  21, 26, 432
Ãlnis, ež.  39, 40
Ålovė, mstl.  243
Als¸džiai, par.  223; sen.  198
Alsuodºlė (Alsodºla), upl.  21, 22, 25, 
28, 38, 495, 505
Alsuõdis, ež.  21, 22, 25, 26, 28, 38, 
505
Altåjus, kr.  512
Alžut¸nai (Alžiut¸nai), k.  38, 397, 
399, 415, 430, 441, 446, 547, 551, 554, 
557, 558, 581, 585, 586, 843, 857
Alžiut¸nų giria  548
Alžut¸nų Didôsis akmuõ  38, 44
Alžut¸nų kåpinės  400, 415
Amazònė, up.  767, 1078
Ambråziškės, k.  240, 800
Amêrika, žem.  106, 112, 147, 161, 
301–303, 308, 318, 320, 327, 535,  

543, 562, 584, 588, 628, 786, 798, 987, 
1092
Andreik¸nai, k.  243, 563, 574, 759
Ãnglija, vlst.  60, 76, 572, 580, 585, 
591, 716
Anykščia¤, dekanåtas  345; mst.  129, 
130, 132, 154, 159, 165, 180, 470, 471, 
479, 560, 570, 591, 723, 747, 750, 751, 
776, 788, 792; r.  81, 578, 591, 788, 
789, 830, 831, 1090; vls.  750
Anomôslas, plv.  65
Antågarė, k.  618
Antågavė, k.  375, 682
Antåkalnis (Antokol), gyv.  40; k.  21, 
26, 39, 46, 52, 127, 130, 145, 163, 165, 
169, 171, 176, 216, 221, 354, 373, 374, 
415, 494, 495, 521–527, 672, 747, 758, 
787, 806, 963, 969, 1033, 1093
Antåkalnio kapinės  176
Antåkalnio miškas  524
Antåkalnis (Vilnakiškė), k.  168
Antålakaja, k.  434, 448
Antålamėstės ozas  20
Antålamiestė (Antålamėstė, 
Antålamiestis, Antołomieśćie, 
Antolomjeßtje), apyl.  903; dv.  68, 99, 
100, 108, 149, 495, 910; k.  18, 20, 22, 
25, 29, 38, 46, 52, 55, 59, 70, 142, 168, 
169, 176, 194, 204, 205, 216, 441, 495, 
650, 711, 743–745, 752, 773, 841, 851, 
856, 857, 859, 861, 863, 866, 868, 869, 
872, 873, 875, 896, 898–900, 902, 906, 
908, 918, 923, 943, 1031
Antålamiestės kåpinės  174
Antåliedė (Antålėdė)  387, 424, 615, 
771, 1004
Antåliedės lauka¤  386, 388
Antåliedės miškai  392
Antålieptė, bžnk.  237, 557, 591, 765; 
vls.  375
Antålija, dv.  81
A¹talksnė (Antolkßna), k.  27, 370, 
373, 444, 515, 559, 627, 645, 648, 780, 
1024, 1025, 1033
A¹talksnės kalva  599
Antånašė, dv.  81
Antanavâ (Antonowo), k.  495, 496
Antåprūdė, k.  388
Antíkiaunė, k.  94
A¹tilgė, k.  379
Antrâsis Simoníškis, k.  519
A¹trosios Sålos, k.  518, 519
Apôdėmis (Apídemis, Apídėmis, 
Apídėmiai, Kavaliùkai), k.  216, 747, 
861, 864, 866, 868
Apîeros kalnas  833
Apônijos miškas  38
Apskričiåkalnis, kalnelis (kalva) 45, 
836
Åpsas, vls.  321
Apvônija (Apvínija, Afínino, Ofefine), 
k.  479, 496, 547, 579, 581
Archãngelskas, sr.  1094
Argentinâ, vlst.  71, 558
Ariógala, mst.  146, 664
Aristavâ (Aristavºlė), dv.  82
Arkliaš¿dis, ež.  1004
Asalna¤, ež.  26, 28, 518, 599, 605, 
667, 837, 1060, 1064
Asalnôkštis, ež. (Asalnÿ ežero dalis)  
26, 28, 30, 518, 600, 667, 1065
Asalnÿ duburýs  600
Asåmas, mst.  334
Asavâ, k.  315, 317

Asekâ (Asakâ, Asėkâ), upl.  29, 30, 
600, 667
Asºkas, ež.  26, 29, 30, 596, 599, 600, 
652, 667, 1058
Asiūklýnė (Atschukliniß), k.  216, 496
Asmala¤, k.  108, 149
Åstravas, mst.  79
Åstravo rūmai  78
Asvejâ, ež.  26, 27
Ašmenâ, apskr.  15, 103; dekanatas  
310
Ataugâ, kalnas  835
Åtaugas, miškelis  562
Atesni¹kai, k.  245
Atlãnto vandenônas  668
Auguståvas, dekanatas  223
Augùtiškė, k.  48
Auksåkalnis, kalnelis  685
Aukštådvaris, bžnk.  225, 226, 228, 
229, 240
Aukšta¤čių aukštumâ  19
Aukštaitijâ, etnogr. reg.  32, 37, 38, 
41, 44, 125, 134, 146, 153, 170, 204, 
326, 394, 413–415, 456, 458, 516, 596, 
605, 633, 642, 660, 669, 843, 845, 1009, 
1086
Aukštaitíjos nacionålinis pãrkas  25, 
29, 154, 331, 605, 609, 670, 834, 835, 
837, 838, 1080, 1090
Aukštåkalnis, k.  558
Aukštåsalė, k.  384, 388, 389, 447
Aukštóji Panemùnė, Ka÷no miesto 
dalis  244
Aukštõjai, vns.  493
Aukštuoliåkalnio beržynas  765
Ausieníškės, k.  226
Austrålija, žem.  77, 119, 965
Aústrija, vlst.  542, 575, 1081
Aušrõs Va»tų par.  299
Aviníškis, k.  478, 479
Aviníškiai, k.  371, 579
Až¸nai, k.  436
Ažùbaliai, k.  426, 438, 445, 463
Ažùbalis, k.  121, 216, 422, 427, 471
Ažùgiris, k.  478
Ažùkalnai, k.  641
Ažùprūdis (Udipurwiß), k.  64, 193, 
216, 496; plv.  52, 58, 60
Ažùprūdžiai, k.  64; plv.  55
Ažùraistis, k.  382
Ažùraistė, k.  760
Ažvínčiai, dv.  669; k. 600
Ažvínčių giria  460, 834, 845; 
girininkija  424
Ąžuolíjos (Užuolijos) kalnas  836
Çžuolo kélmo dirva  685

B
Babríškės, k.  243, 246
Båbtai, mstl.  245
Bačkónys, dv.  82
Bagaslavíškis, mstl.  242, 243, 310; 
par.  310
Baibia¤, k.  336, 337, 765, 1078
Bãičiai, k.  732, 1080
Bajorºliai, k.  850
Bajõrai, k.  111, 420
Bala÷šas, ež.  652; upl.  652
Balčia¤, k.  957, 958
Bãlčio ež.  675, 678
Balči¿no laukas  144, 145, 176, 821
Balínis, ež.  838
Bãlninkai, mstl.  363 
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Baµstogė, apskr.  299
Bãltadvario girininkija  159
Bãltadvaris, k.  157, 160
Baltarùsija, vlst.  85, 86, 93, 94, 143, 
144, 156, 222, 315, 479, 1079
Bãltas, ež.  383, 416, 428, 434, 447, 
448, 988, 1003
Baltìlė, vnk.  404, 409
Baltìlis, ež.  22, 28
Baltîeji Lakaja¤, ež.  456, 463
Bãltijos j¿ra  19, 56, 68, 125, 153, 
777, 798
Baltýs, ež.  652
Baluõšas, ež.  26, 29, 515, 518–520, 
599, 600, 605, 669, 670, 675, 677
Baluošýkštis, ež.  26, 29, 30, 600
Baluõšo kraštovaizdžio draustinis  29
Baranavâ, k.  160
Baranavõs girininkija  160
Bare¤kiškiai, plv.  83
Bare¤šiai, k.  630
Barsiùkalnis, kalnas  562
Basiùlio miškas  38
Bazaltas, r.  406, 417, 474, 476
Bažnôčiakalnis, kalnelis  834
Bažnôčios g.  275, 276, 284
Beižiónys, k.  239, 241, 242, 1075
Bekupºs dv.  753
Beµgija, vlst.  63, 70
Belvêderis, k.  241
Bendróvė (Bindrowo), k.  216, 425, 
439, 496, 519; užusienis  52
Bendžia¤, k.  241
Benediktåvas (Benediktowo), k.  515
Berkåvietė, k.  558
Berlônas (Berlin), mst.  75, 478, 561, 
850, 1076
Berni¿nai, k.  414, 415, 421, 424, 443, 
446
Bernodåvas, vns.  493
Bernótiškis, k.  20, 97, 371, 373, 478, 
836
Béržano dv.  66
Béržaragis (Bersherakiß), k.  515
Béržatiltis, k.  592
Berž¸nų dv.  83
Beržijâ, k.  413, 414
Bičiónys, k.  132
Bijùtiškis, k.  242
Bikìliai, k.  464
Bilìvičiaus plv.  519
Bíliakiemis, k.  478, 479, 562, 565
Bírštonas, mst.  225
Birùtės kalnas  374
Bíržuvėnai, dv.  84
Bíržai, apyl.  632; apskr.  617; mst.  
79, 131, 154, 157, 228, 338, 340, 373, 
744, 745, 773, 780; r.  79
Bôro dv.  338
Blinstrubíškis, dv.  84
Bliūdinºlis, ež.  1003
Bõbriškis, k.  1076
Bóbų kalnai  833
Bóldiškė, k.  565
Bòstonas, mst.  335
Brastâ, vns.  374
Brazãuskiniai, k.  111
Brazílija, vlst.  60, 661, 663, 767
Breslaujõs dekanatas  276, 285
Brêstas, sr.  94
Brîedinės (Bredenischki), k.  25, 515
Bríjači pilis  162
Brínkliškės, k.  587
Briùselis, mst.  1076

Bubulia¤, k.  446, 624, 664, 670
Bùdnikiai, k.  789
Budria¤, k.  292
Buit¿nai, k.  416, 464, 483, 632, 663
Bùiviškės, k.  744
Bujùtiškės, vnk.  423
Būkâ (Bukâ), up.  29, 599, 600
Buõldiškė, kalnelis  562
Butrimónys, mstl.  241, 302, 315

C
Cãrskoje selò (Selo) 74, 376
Ceikinia¤, k.  423, 438; vls.  431, 439, 
440
Chãrkovas, gub.  223
Christíničiaus užùsienis  493
Cíceris, mst.  343
Ci»kliškis, dv.  85; gyv.  427; k.  394, 
416, 417, 421, 422, 424–426, 428–446, 
449, 450, 453, 727

Č
Čêkija, vlst.  965
Čekoslovåkija, vlst. (buvusi)  568
Čeliåbinskas, mst.  480
Čeµnežeris, ež.  1030
Čeµnas, ež.  1029
Čikagâ (Chicago), mst.  168, 178, 200, 
220, 238, 247, 248, 343, 376, 389, 726, 
735, 843
Čiõbiškis, bžnk.  229, 244, 245, 351, 
353
Čiočia¤, k.  673
Čiutìliai, k.  650
Čivónys, k.  419
Čiži¿nai, k.  303–305

D
D. Britånija, sala  1077
Dabíkinė, k.  166, 170, 171
Dabraul¸nų dv.  85
Dagl¸nai, k.  227
Dãncigas, mst.  56
Dånija, vlst.  19
Dapk¿niškis, k.  419
Dargãičiai, k.  199
Dargùžiai, k.  305
Dãrymas, pieva  839
Dars¿niškis, k.  226
Daržìliai (Darshele), k.  516
Daržiniåvietės pieva  685
Daubùtiškės, k.  86
Da÷gai, mst.  226, 239–242, 245, 318, 
319, 348, 585, 618, 619, 622; par.  318, 
319, 365
Da÷gailiai, mstl.  104, 152, 239, 337, 
486, 554, 587; vls.  446, 152, 632
Daugelíškio aukštumos  651
Daugėlíškis (Daugeliškis), apyl.  601; 
k.  298, 450, 573, 629; vls.  247, 789
Da÷gpilis, mst.  109, 294, 526, 778, 1086
Daumantÿ dv.  86
Da÷niškis, ež.  420, 478, 566, 583
Daunõriai, k.  443, 635, 670, 957, 
1088; par.  695
Debe¤kiai, vls.  399
Degùčiai, k.  486; vls.  408
Degutºliai, k.  375
Degùtinė (Degutischki), k.  405, 425, 
435, 437, 453, 529, 496
Degùtinės miškas  22

Déltuva, vls.  145
Dervíniškė (Derwinischki), k.  393, 
415, 421, 422, 429, 516, 529–533, 
537–539, 541–545
Dervíniškis, k.  839
Detròitas, mst.  780
Deve¤kių dv.  989
Devetíškio upė, griovys  838
Devyniavi»šė (Devinevi»šė), k.  216, 
221, 327, 354, 425, 438, 441, 482, 864, 
1021, 1094, 1095, 1096
Didýsis akmuo  843
Didýsis riedulys  840
Dídžiakelmė, vieta  558
Didžiólaukiai, vieta  488
Diephòlzas, mst.  745
Dirmíškės, k.  216, 747
Dirníškės (Gurnischki), k.  19, 20, 24, 
111, 123, 182, 194, 198, 337, 342, 497, 
711, 745, 759, 760
Ditkūna¤, k.  226
Dõbulis, ež.  463
Dotnuvâ, mstl.  162
Drêzdenas, mst.  726
Dri¹giai, ež.  605
Drôžiai, k.  19, 20, 25, 38, 41, 70, 71, 
216, 221, 354, 572, 750, 752, 759, 777, 
794, 822, 871
Drôžių alksnynai  778
Drôžių kapinės  174
Drôžių miškas  38, 181
Drôžių piliakalnis  40–42, 767, 777
Dróbiškis (Dróbiškė, Drabischki), k.  
111, 193, 216, 221, 354, 497, 580, 750, 
754, 759, 851, 852, 869, 871, 873, 875
Drozdòvskio dv.  520
Dubingia¤, mstl.  117, 160, 227, 243, 
245, 665; par.  244
Dubingiÿ girininkija  160
D¿kštas, mst.  125, 329, 1079; sen.  
400, 426; vls.  375
Du§blė, up.  777
Du§blis, ež.  599, 667, 777
Dumblýs, upl.  28, 30
Duobº, žema pieva  562
Duobìlės, duobės  1061
Duobìlių kalnas  837
Duobia¤, k.  442
Duõkiškis, mstl.  368
Dūria¤, ež.  21, 25
Dùsetos, mstl.  183, 345, 359; r.  183
Dùsmenys, bžnk.  226
Dvãriškiai, k.  775
Dzūkijâ, etnogr. reg.  336
Džezkazgånas, mst.  225

E
Ėglônas, miškas  521
Eigi»džiai, k.  155
Eiguliÿ kapinės  179
E¤lenburgas, mst.  614
Einõriai, k.  228
E¤šiškės, apskr.  623; mst.  315
Eksės užùsienis  517
Elektr¸nai, mst.  180, 350, 351, 353, 
366; par.  229; sav.  80
Elkÿ kalna¤  833
Endriejåvas, par.  240
E»žvilkas, mstl.  241
Êstija, vlst.  74
Ešerínis, ež.  95
Europâ, žem.  68, 116, 208, 535, 965, 
1082
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Ežer¸nai, apskr.  59, 60; k.  248
Ežerýs, k.  70
Ìžero pieva  685

F
Fedaríškiai, k.  420, 442, 544
Frãnkfurtas prie Mãino, mst.  726
Fredâ, Ka÷no miesto dalis  570

G
Gaidìliai, k.  97, 479, 547, 558, 562, 
563, 565, 566, 570, 574–576, 578–580, 
584, 585, 591, 592, 748, 841, 1075
Gaidº, apyl.  844
Gaidžia¤, k.  407, 484, 486, 957–959, 
961
Gaigaliõtės upl.  989, 993
Gaivenâ, upl.  546–548
Gaivìniai (Gaywani), apyl.  588; k.  38, 
405, 413, 443, 474, 497, 498, 546–549, 
551–555, 557, 559–562, 566, 569–574, 
576–580, 582–584, 586, 589, 591, 594, 
655, 759, 841, 1011, 1027, 1032
Gaivìnių kapinaitės  547
Gaivìnių kapinės  557, 560, 562, 572, 
584, 587, 590
Galuonís, ež.  20–22, 26, 39, 40, 777
Gãngas, up.  336, 768
Gåniakalnio raistas  176
Gåniakalnis, k.  22
Ga»dinas, sr.  85, 86, 93
Gargžda¤, mst.  241
Garliavâ, mst.  225, 244
Garnìliai, k.  419, 649
Gasiùlio miškas  22, 28
Gaspara¤, k.  169, 375
Gåtakiemis, k.  374, 375, 427
Gåtakiemio míškas  38
Gåtakiemis (Gådakieme, Gåtakieme), 
k.  21, 38, 44, 121, 124, 194, 441, 445, 
454, 498, 499, 524, 655, 752, 759, 783, 
1094
Gatìliai, k.  479
Gåtkiškis (Zacišė, Satzische), dv.  499
Gaurìliai, k.  430, 439
Gaveik¸nai, k.  111, 631
Gavýs, ež.  599
Gdãnskas (Dancigas), mst.  56, 76
Gedimíno kãlnas  375, 1093
Gegužiåkalnis, piliakalnis  835, 836
Gegužínė, k.  227, 228, 239, 348
Gegužínė, pieva  521
Gėla¤nė, upl.  21, 23, 25, 31, 38, 509, 
511, 655
Gėla¤nis (Gėla¤nė), ež.  20, 24, 38
Gélvonai, dv.  87; mstl.  180, 226, 
241, 242, 245; par.  241
Gìniakalnis (Ginekalniß), k.  21, 22, 
25, 26, 29, 31, 39, 43, 44, 169, 216, 
499, 527, 655, 746, 752, 754, 856, 963, 
1019–1021, 1027, 1031, 1032
Gìniakalnio raistas  145
Gìniakalnio senkapis  39, 40, 41, 43, 
44, 777
Genia¤, k.  389
Germaníškis, k.  227
Gerv¸čiai, mstl.  620
Gerv¸čių ežerėliai  834
Gérvežeris, ež.  436, 444
Giedra¤čiai, apyl.  244; mstl.  109, 117, 
211, 228, 240–242, 244, 245, 298, 309, 
310, 372, 753; par.  240, 309; vls.  371

Gílabaltis, ež.  675
Gila¤nė, upl.  717
Gilasa¤ (Gilùsis), ež.  680
Gilasa¤, pieva  684
Gílba, upl.  38
Gil¿tas, ež.  25, 29
Gimžíškės salâ  1065
Gineitíškio Pilåla, kalvelė  835
Gineitíškis (Ginaitíškis, 
Gajnatschischki), k.  419, 499, 834
Gìniakalnis, k.  969
Ginùčiai (Ginutany), apyl.  143, 394, 
397, 610, 611, 1071; k.  26, 29, 30, 
111, 368, 376, 377, 382, 387–389, 391, 
398, 400, 401, 414, 423, 426, 435, 
437–439, 446, 477, 483, 516, 550, 595, 
596, 599–613, 615, 616, 622, 623, 625, 
628–632, 634, 635, 637–639, 641–645, 
647, 648, 654, 672, 734, 738, 748, 780, 
811, 820, 835, 837–839, 1023, 1024, 
1028, 1029, 1057, 1058, 1060, 1065, 
1066, 1070–1073, 1088, 1089
Ginùčių ąžuolônas  596
Ginùčių girininkijâ  624
Ginùčių kapinės  382, 388, 389, 424, 
429, 435, 1089
Ginùčių miškas  623, 624
Ginùčių pievos  1058
Ginùčių piliakalnis  30, 103, 392, 438, 
595, 596, 598, 599, 605, 624, 642, 651, 
719, 835, 1028, 1071
Ginùčių piliavietė  598
Ginùčių pilkapynas  599
Girdžia¤, k.  240, 241
Girìlė, pieva  684, 685
Girgžd¿tė, kalnas  835
Girùtiškis, ež.  448
Gogìliai, k.  454
Gojìlis, pieva  685
Gõjus, pieva  44
Grabìlis, ež.  487
Gra¤kija, vlst.  1078
Gramatska¤, k.  451
Grašia¤, k.  434, 479, 556, 581
Grãužupis, k.  1085
Griežiónys, k.  389
Grigaliūna¤, k.  375
Gríkiapelė, k.  792
Grincevičiÿ dv.  87
Grióvadvaris, k.  569
Gryniâ, pieva  562
Gruodíškis, ež.  26, 29, 519
Gruzdžia¤, mstl.  184, 1075
Gudijâ (Baltarusija), vlst.  75, 76, 79, 
375, 426, 451
Gùdlaukis, k.  807
Gùlbė, upl.  20, 24
Gúobiškė, dirva  685
Gùrius, duobė  838

H
Hagâ, mst.  114
Hålės turgus  705
Hãmburgas (Hamburg)  614, 843, 844
Hanãu, mstl.  168, 726
Hêlsinkis, mst.  1009

I
Ievÿ ra¤stas  838
Ignalinâ, apyl.  417; kraštas  311, 
641, 648, 1035, 1070–1073; mst.  17, 
104, 125, 153, 188, 275, 344, 366, 368, 

381, 408, 423, 452, 520, 543, 550, 580, 
585, 634, 652, 670, 700, 707, 714, 723, 
772, 775, 782, 830, 965; r.  20, 41, 42, 
94, 95, 108, 149, 221, 275, 297, 329, 
366–368, 370–372, 374, 375, 381, 388, 
389, 391, 413, 414, 417, 419, 443, 451, 
455, 482, 496, 558, 559, 569, 573, 602, 
603, 639, 645, 681, 717, 792, 834, 1079, 
1097; sen.  520; vls.  181, 404, 430, 
772, 789
Ignalínos kraštovaizdžio draustinis  
605
Ignalínos landšaftinis draustinis  1070
Ignõtiškis, dv.  630; k.  48, 631–634
Ilčiùkai, k.  570
Ilgåsalė, sala  29
Ilgîeji raistìliai  685
Ilgiškºliai, vls.  416
Ilgóji, pieva  684, 685
Ímsrė, up.  338
Índija, vlst.  224, 334, 335, 338, 343, 
765, 766, 1078
I¹drajas, ež.  996
Indrínis, pieva  685
Indùbakiai (Indubakis, Indubaki), k.  
19, 22, 29, 38, 44, 119, 205, 216, 409, 
416, 434, 441, 449, 475, 499, 547, 582, 
649, 650, 655, 833, 841, 842, 851, 853, 
1075
Indùbakių akmuo  833
Indùbakių geologinis draustinis  29
Indùbakių kapinės  442
Indùbakių riedulynas  38, 777
Intâ, lag.  243; mst.  36, 161, 422, 525
Intyklº, k.  440
I¹turkė, apyl.  472; bžnk.  157, 226, 
345, 743
I¹turkės girininkija  160
Írkiniai, k.  223
Irkùtskas, mst.  342, 467; sr.  70, 108, 
149, 244, 245, 495, 499, 500, 502, 507, 
508, 510, 512, 573, 725, 787
Ispånija, vlst.  571
Itålija, vlst.  218, 224, 225, 334, 335, 
338, 342, 568, 592, 767, 768, 1078
Ivanãusko pakaµnė, vieškelio dalis  
840
Ivanãusko skardelis, skardis  839
Ivanòvas, mst.  1080
Izemlo užùsienis  513
Izraêlis, vlst.  965

J
J. Bre¤vos g.  261, 268, 275
Jačiūníškės, k.  397, 429, 957, 958
Jak¸nai, k.  400, 401, 426, 850
Jakùtiškis (Laboschka), k.  48, 121, 
516, 987
Jalovêckių (Jalavecka) dv.  49, 335, 
990; valda  52
Janonia¤, dv.  371; k.  419, 754, 755
Janùliškis, k.  469
Japònija, vlst.  672, 787, 1077
Jasíškiai, k.  244
Jaskùtis, ež.  624, 627, 628
Jasónys, dv.  88; k.  68
Jauníškės, k.  472
Jãuros, k.  405
Jãuros kalnas  685
Jãuros, miškas  521
Jiìznas, mst.  227, 240, 242, 1076; 
sen.  579
Jogvina¤, k.  800
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Jonavâ, mst.  155, 245, 347, 463, 754
Joniškºlis, dv.  88; mst.  244
Jõniškio kapinės  432
Jõniškis, mst.  117, 157, 174, 242, 243, 
380, 432, 461–463, 465, 604, 799, 1068; 
r.  174, 799; vls.  138, 421
Joskùtis, ež.  26, 29, 515
Jotaučia¤, k.  565
Jovara÷čiškės (Javara÷čiškės), k.  392, 
437, 438, 455, 516, 660, 720, 728
Jungtínės Amêrikos Valstíjos (JAV, 
Jungtinės Valstijos)  75, 76, 112, 118, 
119, 168, 223, 235, 301, 310, 338, 343, 
375, 376, 583, 650, 712, 726, 735, 787, 
965, 1077, 1078
Júodaraistis, ež. įlanka  27
Juodìliškės kapinės  792
Juodìnis (Mekšrinis), ež.  21, 25, 31, 
506
Juodìnis, užutekis Aiseto ežere  521
Júodiškės, k.  135
Júodkalnis, kalvelė  836
Júodkrantė, mstl.  603
Júodupė, upl.  599; vls.  168
Júostininkai, k.  788
Juozapavâ, k.  374
Jùrbarkas, kraštas  340, 341; mst.  151, 
152, 241; r.  90, 240, 241; vls.  224, 
334
Juseníškės, k.  463
Jùškos krūmìliai, ariama žemė  839

K
Kaboríškės, k.  566
Kačérgai, k.  752
Kačiūna¤, k.  135, 410, 419, 428, 478, 
584
Kair¸nų råktas  83
Kaišiadórys, kraštas  338; mst.  16, 
154, 161, 215–219, 222, 224–226, 228, 
230, 233–236, 239, 240–242, 244–246, 
248, 249, 333, 338, 345, 346, 348, 350, 
351, 360, 653, 655, 779, 1075; r.  82, 
241, 347; vyskupija  16, 175, 212, 213, 
215, 226, 228, 233–236, 238, 241, 244, 
245, 247, 249, 250, 262, 263, 265, 331, 
346, 350, 362, 367, 388, 1075, 1076
Kale¹dos raistas  28
Kale¹dros raistas  22
Kaliìkiai, k.  591
Kalifòrnija, valstija  77
Kaliningrådas, sr.  228
Kališas, mst.  76
Kalôtiškė (Kaltschischki), k.  500, 655
Kalnålis, k.  416
Kaln¸nai, k.  599, 611, 612
Kãlninė Girìlė, kalnelis  684, 685
Kãlninė, pieva  685
Kãlninės, k.  843
Kaµtanėnai, apyl.  415, 520; dv.  94; 
mstl.  104, 125, 189, 323, 372, 376, 
378, 380, 386, 389, 391, 392, 418, 424, 
426, 436, 443, 444, 446, 450, 451, 515, 
520, 601, 619, 665, 771, 812, 820, 999, 
1006; par.  999; sen.  25, 427, 520; 
vls.  247, 386, 388, 389, 391, 392, 398, 
413–415, 419, 421, 424, 425, 434, 435, 
439, 443, 445, 446, 451, 771
Kaµtanėnų (Labanóro) vls.  427
Kaµtanėnų kapinės  389, 391, 424
Kaµtinėnai, mstl.  189, 242
Kalugâ, mst.  1080
Kalvarijâ, mst.  223

Kãlviai, k.  241, 242, 244
Kãlviškiai, k.  423
Kalvÿ gūbriai  125
Kamaja¤, mstl.  368
Kamčiatkâ, kraštas  797
Kamer¾nas, vlst.  205
Kãmien, gyv.  76
Kamšâ, k.  479
Kanadâ, vlst.  35, 119, 712, 726, 727, 
965, 1077
Kanìlė, upl.  460
Kanýs, ež.  460, 462
Kånio ra¤stas  430, 432, 460–462
Kani¾kai, k.  400, 426
Kåpčiškės, k.  222
Kåpčius, kalnas  558
Kapínis laukas, kapai  839
Kaplia¤, k.  584
Karagandâ, lag.  424, 480; mst.  1076; 
sr.  225
Karaliãučius, mst.  56, 228, 297
Karalîenės kãlnas  38, 39, 44, 836
Karaliùko kãlnas  1068
Karantíškės, k.  60
Kareličiai, r.  93
Karêlija, resp.  641
Kargauda¤, k.  317
Karietºlis, ež.  1003, 1004
Karm¸lava, mstl.  755
Karolíniškės, Vilniaus m. dalis  1090
Ka»sakiškis, k.  391
Kašónys, k.  579
Katiníškė, akmuo su dubeniu  840
Katiníškė (Katiníškis, Katekischki, 
Katjenischki), k.  22, 29, 40, 44, 216, 
221, 354, 373, 443, 500, 575, 583, 649, 
650, 655, 935, 711; vns.  500
Katinÿ dårymas, šlapia pieva  839
Kaukåzas, reg.  121
Kaukoliåkalnis, kalnelis  841
Ka÷koro kãlnas  685, 686, 834
Ka÷nas, apskr.  754; arkivyskupija  
226, 349, 1076; gub.  298; mst. 15, 17, 
24, 36, 42, 60, 72, 76, 79, 109, 110, 
112, 113, 115, 117, 121, 122, 125, 129, 
131, 154, 155, 159, 161, 162, 165, 166, 
178, 179, 183, 186, 193, 196, 205, 214, 
219, 222–230, 235, 239–247, 294, 295, 
297, 300, 305, 317, 319, 321, 323, 324, 
326, 333, 334, 336, 338–341, 343, 345, 
347–349, 371, 372, 374–376, 381, 382, 
387, 392–394, 419, 422, 423, 425, 428, 
429, 432, 435, 436, 438–441, 445–447, 
557, 558, 565, 566, 568, 571, 578, 583, 
585, 586, 609, 613, 615, 617, 621, 623, 
629, 645, 650, 652, 664, 665, 674, 679, 
714, 744, 751, 753, 754, 768, 771, 774, 
789, 791, 798, 816, 822, 844, 850, 851, 
856, 868, 872, 873, 875, 876, 964, 1010, 
1068, 1075, 1076, 1079, 1082, 1083, 
1085, 1092; r.  91, 155, 245, 446, 557, 
569
Kaušìlis, pieva  683, 685
Kavãrskas, sen.  95
Kavoliùkai, k.  868
Kazachstånas (Kazåchija), vlst.  245, 
347, 570, 588
Kazakåvas, k.  789
Kazítiškis, k.  104, 297, 400, 443; 
par.  420
Kaziulia¤, k.  484
Kazlÿ Rūdâ, mst.  155, 588
Kazõkiškės, k.  226
Kazõkiškis, k.  243

Kėdãiniai, apskr.  161, mst.  17, 19, 
609; r.  82, 86, 754, 755; vls. 1082
Kėdãinių urėdija  162
Keµmė, dv.  89; mst.  243; r.  83, 183
Kêmerovas, sr.  240
Kemešâ, up.  20, 22–25, 29, 176, 495, 
777, 839
Kemešýs (Dyrnischki), apyl.  149, 196, 
397; dv.  496; k.  22, 29, 38, 44, 45, 
108, 123, 144, 149, 216, 414, 418, 428, 
429, 434, 442, 474, 475, 500, 547, 551, 
554, 561, 562, 565, 574, 584, 587, 591, 
655, 746, 751, 752, 754, 836, 853
Kemešýs, ež.  19, 20, 24, 39–41, 45, 
198, 499, 500, 512, 548, 593, 711, 777, 
836
Kìmešio giriâ  18–20, 29, 154, 198, 
430, 511, 548, 711, 712, 716, 778
Kìmešio míškas  39
Kemešýs (Kemešâ), ež.  22, 26, 29, 
38, 717
Kem¸ža, upl.  68
Kºpiai, k.  591
Kernavº, mst.  117,  225, 239, 243, 
326
Kertuojâ, k.  416
Ketùrvėjai, k.  145
Kiauklia¤, k.  228,  242, 245, 309
Kia÷lės Nùgara, kalnas  838
Kiaulpeníškis, k.  169
Kiaunâ (Kiãunė), up.  21, 24, 25, 29, 
38, 95, 198, 501, 515, 517–520, 717, 777
Kia÷nas, ež.  21, 25, 26, 29, 95, 382, 
516, 517, 520, 669
Kiaunelíškis (Kewnelischki), apyl.  
443; k.  417, 421, 424–427, 429–432, 
434–440, 442–444, 446, 449; k.  126, 
128, 129, 181, 394, 410, 428, 433, 436, 
441, 445, 450, 454, 472, 501, 506, 561, 
564, 632, 686, 687, 719, 727, 759; 
vns.  501
Kiaunelíškio girininkija  159, 160
Kiaunelíškio míškas  414, 474, 724, 
1093, 1094
Kiãunė, apyl.  406; r.  402, 405, 406, 
408–411, 413, 443, 475–478
Kibôšiai, k.  566
Kietåviškės, k.  239, 242, 246, 298, 
299, 310, 332, 333, 345, 350, 351, 353, 
366; par.  297, 299
Kijìliai, k.  240
Ki§bariškė (Kimbarischki), k.  31, 516; 
vs.  857
Kim¸nai, k.  444
Kínija, vlst.  347, 787
Kini¿nai, k.  789
Kinta¤, mstl.  830
Kirde¤kių (naujosios) kapinės  582
Kirde¤kiai (Kirdeykie, Kirdejki, 
Kirdeykowskie), apyl.  108, 143, 149, 
196, 235, 293, 294, 314, 319, 321–324, 
329, 332, 344, 347, 351, 353, 355, 367, 
368, 416, 499, 549, 557; bžnk.  406, 
441, 547; k.  15, 20, 26–31, 38, 40, 
42, 46, 49, 70, 111, 114, 115, 117, 124, 
138, 139, 196, 205, 208, 227, 230–247, 
260–274, 277, 292, 320, 373, 376–378, 
387, 391, 393, 397, 398, 402–404, 406, 
408, 413, 425, 440, 450, 452, 483, 
496, 497, 499–503, 507, 508, 510, 511, 
515–520, 541, 542, 547, 551–553, 555, 
557, 559, 561, 562, 564, 565, 573, 574, 
580, 581, 584–588, 591, 592, 613, 617, 
621–623, 629, 632, 634, 635, 651–656, 
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658, 659, 662, 664, 668, 670, 714, 740, 
744, 746, 748, 751, 775, 776, 778–780, 
782, 788, 793, 809–811, 815, 820, 828, 
830, 835, 837, 839, 840, 851, 874, 896, 
900, 918, 926, 937, 938, 949, 966, 1021, 
1022, 1025, 1035, 1070, 1086, 1090; 
kraštas  397, 1091; par.  216, 221, 229, 
231, 232, 237–241, 243, 244, 246, 262, 
263, 314, 347, 547, 617, 621, 623, 632, 
652, 658
Kirde¤kių kapinės  421, 422, 429, 435, 
577, 593
Kirmėliåkampis, ež. įlanka  27
Kirnaujâ, upl.  25
Kíškiai, k.  837
Kla¤pėda, kraštas  138, 545, 604, 630, 
732, 760, 1068, 1080; mst.  165, 245, 
371, 373, 374, 416, 418, 466, 469, 609, 
650, 664, 691, 732, 739, 798, 1068; r.  
732, 1080; sr.  732
Klasaučízna, k.  374
Klevíškis (Klemenischki), k.  121, 502, 
584, 655, 773; vnk.  547
Klišia¤, dv.  334, 338; k.  224
Klovíniai, k.  565, 566, 755; par.  227
Kòčevas, k.  727
Kolôma, reg.  1083
Kòmija (Kòmijos TSR)  240, 422, 423, 
460, 649, 718
Koplyčiåkalnis, kalnelis  562
Koplôčios kãlnas  833
Kovýnė, k.  155
Kråkės, mstl.  755, 1082, 1083
Krasnojãrskas, kraštas  129, 169, 224, 
241, 338, 471, 495, 497, 499, 505, 
510–512, 515, 517, 812; mst.  224, 334, 
340, 341, 342; sr.  557, 623, 712
Krašuonâ, up.  566
Kraujåliai, k.  552
Kraujålio ra¤stas  548, 556
Kraujìliai, k.  396, 433, 440, 442, 447
Kråžiai, mstl.  334
Kre§lius, Maskvõs miesto dalis  412
Kretingâ, apskr.  373; dv.  89; mst.  
152, 241, 544; r.  152, 292
Kretúonys, k.  391
Krikšt¸nai, k.  242
Krinčínas, k.  744, 745
Kriõgžlio kãlnas  521
Kri¾giškės, raistelis  562
Kriuka¤, mstl.  244
Krivåsalio kapinės  425, 433, 439, 443
Krivåsalis (Krivåsalis I, Krivåsalis II, 
Krivasany, Kriwoßelje, Kryweśioło), 
apyl.  149; k.  21, 29, 46, 52, 115, 
143, 144, 149, 169, 204, 216, 376, 380, 
382, 387, 414, 418, 424, 426, 428, 434, 
436–440, 443, 445, 446, 451, 454, 455, 
477, 516, 517, 656, 660, 664, 682, 686, 
770, 715, 717, 773, 787, 807, 808, 815, 
820, 835, 851, 1083, 1084, 1093, 1094
Krivónys, k.  228, 243
Krômas, pusiasalis  202
Krýžiakalnis, kalnas  840
Krókialaukis, mstl.  244
Krókuva, mst.  300
Krúonis, mstl.  227, 241, 242; vls. 374
Krúopiškis, k.  446
Krūsnýnė, pieva  684, 685
Kuči¿nai, vls.  423
Kudômkaras, mst.  727
Kuit¿nas, gyv.  108, 149
Kuklia¤, k.  378, 391
Kuksâ, upl.  20

Kùktiškės, apyl.  138, 632; dv.  46, 
55, 59, 60, 63, 99, 211, 495, 505, 513, 
515, 655, 741; mstl.  19, 20, 25, 46–49, 
63–65, 68, 97, 104, 108, 111, 115, 121, 
122, 125, 126, 130, 132, 135, 149, 168, 
170, 198, 212–214, 227, 242, 246, 344, 
353, 355, 363, 376, 377, 399, 445, 453, 
464, 467, 469, 558, 601, 631, 633–655, 
744, 760, 775, 783, 788, 793, 820, 832, 
1075, 1079, 1094, 1095; palivarkas  52; 
par.  66, 69, 214, 216, 243, 249, 573, 
574, 1075; raktas  46, 48, 49, 51, 495, 
515; sen.  39; vls.  24, 59, 60, 70, 108, 
149, 247, 371, 397, 399, 414, 416, 421, 
428, 438, 446, 469, 632
Kukučia¤, k.  243
Kulãutuva, mstl.  225, 242
Kulinia¤ (Gintanischki), k.  232, 235, 
371, 502, 503, 655; vns.  502
Kùlio kalnas  521
Kùlio laukas  521
Kumeliåraisčio miškas  843
Kumeliåraistis, raistas  558
Kumpinôkas, akmuo  836
Kumšåkumpio įlanka  835
Kumšâ, k.  563
Kunigåpievis, pieva  685
Kunigėlio užùsienis  516
Kùnigo sala  521, 525
Kuolåkasiai, k.  758
Kùpiškis, kraštas  418, 419; mst.  99, 
419, 574, 830; r.  174, 180, 650; vls.  
419
Kupoliåkalnis, kalnelis  44, 838, 839
Kuprìliškis, par.  228
Kùpriai, k.  375, 837
Kùprių pilkapiai  837
Kūrinia¤ (Kurinia¤), k.  25, 70, 413, 
416, 474, 771, 999
Kurýnė, k.  223
Kurklia¤, dv.  95; k.  245, 421
Kùrskas, mst.  222
Ku»šas, reg.  74, 76, 440
Kurš¸nai, mst.  151, 556
Ku»šių mårios  601
Kùrtuvėnai, mstl.  225
Kušneri¾nai, k.  755
Kuzeliåraistis, pieva  684
Kv¸darna, mstl.  1082
Kvederíškės, k.  146
Kvyklia¤, k.  344, 355, 563

L
Labanãrka, ež.  995
Labanóras, apyl.  46, 196, 198, 384, 
385, 389, 417, 419, 427, 429, 441, 445, 
463, 472, 670; bžnk.  161; dv.  512; 
ež.  67, 383, 988, 996; k.  20–22, 28, 
30, 36, 46, 47, 49, 51, 67, 72, 104, 110, 
115, 116, 121, 123, 124, 126, 129, 132, 
137, 144, 149, 151, 154, 156–159, 162, 
163, 168, 178, 196, 198, 212–214, 221, 
222, 229, 239, 246, 247, 252, 325, 344, 
348, 349, 351, 353, 355–365, 367–369, 
376, 383–388, 391, 399, 416, 418, 
420–422, 427, 432, 439, 440, 447–449, 
453, 456–459, 461–463, 469, 470, 476, 
521, 524, 526, 592, 623, 632, 637, 661, 
697, 698, 724, 727, 744, 748, 750, 772, 
773, 775, 783, 788, 793, 815, 818, 820, 
828, 830, 858, 863, 937, 986–990, 992, 
994–998, 1002, 1004, 1033, 1068, 1094; 
kraštas  36, 349, 451; mstl.  416, 422, 

427, 428, 432, 436–440; par.  52, 66, 
68, 216, 221, 357, 360, 363, 365, 744, 
987, 997
Labanóro aikštº  463
Labanóro Dvåro kapinės  388, 427, 
428, 430, 432, 433, 440
Labanóro giria  34–38, 67, 104, 130, 
132, 163, 198, 204, 389, 392, 394, 398, 
410, 411, 415, 416, 419–421, 424–444, 
446–450, 460, 470, 778, 835, 845, 1090
Labanóro girininkija  159, 160
Labanóro I kapinės  418
Labanóro kapai  417, 424–432
Labanóro kapinės  433, 445, 446, 461, 
462, 471
Labanóro Kunigiškių kapinės  384, 
432, 435–439, 442, 444
Labanóro lygumâ  20
Labanóro miškas (miškai, giria) 19, 72, 
166, 167, 417, 457, 531, 632, 1003, 1094
Labanóro mūšio partizanų kapai  
432–446, 449, 450
Labanóro regioninis parkas  20, 26, 
125, 154
Labanóro šilai  36
Labanóro urėdija  156, 159–161, 163
Labåžė, upl.  25, 516, 517
Labåžis, ež.  25
Låbė, ež.  182
Labùškė, k.  410
Ladåkalnis (Ledåkalnis), kalnas  28, 
30, 596, 597, 599, 611, 642, 644–646, 
648, 651, 1028, 1056, 1090
Laičia¤, k.  227
Lãimės akmuo  838
Lãisvės aikštė  174, 820
Lakajõs lyguma  20
Lakaja¤, ež.  104
Lakaja¤, k.  477
Lamėstâ, up.  777
Lam¸stai, k.  221, 354
Lam¸stas (Lowmjeßtje), ež.  17, 20, 22, 
25, 26, 29, 32, 38, 39, 43, 46, 68, 108, 
149, 176, 204, 205, 247, 495, 497, 717, 
777, 900, 1020; gyv.  216; k.  22, 29, 
38, 194, 198, 392, 409, 418, 426, 433, 
434, 442, 473, 502, 652, 655, 663, 695, 
731, 746, 754, 756, 805, 824, 835, 850; 
upl.  21, 25
Lamėstºlio bala  149
Lamėstºlio telkinys  108
Lamėstºlis, ež.  22, 31
Lam¸stė, k.  111
Lamîestas, k.  851, 852, 856
Lankõs kalnas  44, 393
Lapåvartė, up.  777
Låpės olõs kalnas  685
Låščiai, k.  145
Låtvija, vlst.  19, 74, 188, 215, 222, 
374, 557, 833
Laukågalio girininkija  159
Laukågalis, k.  159, 427, 430, 444, 448, 
461, 462
La÷kinė, upl.  19, 20, 23, 24, 836
La÷kinis, ež.  20, 24, 38
Laukstìniai, k.  297
Laumiåduobė, duobė  1025
Lãurai, k.  224
Lazdíjai, mst.  423; r.  571
Lazdônai, Vílniaus m. dalis  579
Lazínkos, k.  95
Léipalingis, mstl.  245
Le¤pcigas, mst.  295, 297, 541, 1082, 
1086
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Lek¸čiai, vls.  223
Leléivų žemė  555
Leli¿nai, mstl.  344, 345, 367, 831; 
par.  345; sen.  344; vls.  399, 615
Lénkija, vlst.  15, 19, 39, 52, 56, 60, 
68, 75–77, 79, 103, 109, 116, 156, 163, 
168, 181, 211, 214, 225, 230–232, 277, 
319, 322, 323, 337, 338, 346, 451, 
515–517, 619, 653, 682, 734, 768, 771, 
784, 786, 794, 802, 806, 811, 824, 1007
Le¹tvaris, mst.  125
Libavâ, k.  63
Liedìlė, k.  446
Liepója, mst.  125
Lieptìliai, k.  1064
Lîepų g.  208, 252, 253, 258, 289, 352
Lietuvâ (Lietuvõs Respùblika, LR), 
vlst.  1, 2, 4, 15–17, 19, 20, 21, 24, 26, 
27, 36–40, 42–44, 46–49, 56, 57, 60, 65, 
67, 68, 70–79, 94, 102–107, 109, 110, 
112, 113, 115, 117–119, 121, 122, 125, 
127–132, 134, 135, 137–140, 143–148, 
151, 152, 154, 156–162, 165, 168–170, 
172, 176–178, 181, 188, 190, 193–195, 
202, 208, 210–212, 215, 217–225, 228, 
230, 231, 234, 236–238, 240, 241, 245–
248, 250, 260, 262, 263, 276, 284, 294, 
295, 297–302, 310–313, 315, 317–319, 
321, 322, 324, 327, 329, 332–336, 338, 
340, 342, 344, 347, 348, 350, 357, 
359, 360, 361, 364, 366, 367, 369, 
370, 372–374, 376, 377, 379, 381, 383, 
387–389, 391–394, 396–406, 408–419, 
422, 423, 426, 434, 435, 440, 443, 450, 
451, 458–460, 462, 463, 484, 487, 488, 
491, 493, 529, 530, 539–544, 556, 557, 
561, 562, 567–570, 573, 575–577, 588, 
595, 596, 600, 601, 609–626, 628–630, 
632, 633, 639–642, 648, 653, 655, 656, 
661, 663, 665, 667, 668, 670, 672, 679, 
686, 711, 714, 717–719, 722, 724, 725, 
727, 734, 739, 743–745, 753–755, 763, 
764, 767, 768, 771–773, 775, 777–780, 
784, 786–788, 790, 791, 797, 799, 802, 
803, 806, 812, 814, 816, 817, 819–821, 
830, 831, 833–835, 838, 843, 844, 845, 
957, 977, 995, 996, 1000, 1009, 1035, 
1064, 1070, 1071, 1075–1087, 1090, 
1092, 1093, 1095, 1097, 1098, 1100
Lietuvõs Didžióji Kunigaikštýstė (LDK)  
15, 77, 103, 230, 529, 596
Lietuvõs gubernija  15, 103
Lietuvõs Tarôbų Socialístinė 
Respùblika (Lietuvõs TS Respùblika, 
Lietuvõs TSR, Lietuvõs SSR, LSSR, 
LTSR, Tarôbų Lietuvâ) 40–43, 71, 
79, 105, 107, 134, 140–144, 146, 148, 
149, 151–154, 173, 178, 180, 183, 188, 
190–192, 195, 198, 301, 452, 472, 474, 
475, 480, 482, 768, 771, 772, 782, 784, 
785, 787–791, 797, 798, 843, 1077, 1080, 
1082
Liginíškis, k.  446
Lilíškiai, k.  65
Líminas, ež.  30, 38, 275; k.  216; 
užusienis  95
Linamãika, pieva  521
Ling¸nai, k.  168
Linka¤, k.  135, 749, 835
Li¹kamajo raistas  409
Li¹kmenai, k.  629
Li¹kmenas, ež.  26–30, 595, 596, 
598–600, 625, 651, 652, 837, 1021, 1065, 
1067

Li¹kmenys (Li¹kmenes), apykaimė  
1035, 1070; apyl.  108, 149, 294, 413, 
415, 422, 496, 520, 670, 740, 1080, 
1087, 1093; bžnk.  1066; dv.  230, 
260, 501, 652, 778; k.  17, 19, 28–31, 
46, 49, 95, 104, 110, 111, 119, 125, 
137–139, 144, 154, 157, 160, 211, 
230–232, 235, 237, 239, 244, 247, 262, 
275–293, 295, 298, 311, 313, 318–322, 
363, 374, 376–378, 380–382, 387–393, 
405, 411, 413–415, 424, 432, 435, 443, 
451, 501, 510, 515–520, 532, 538–543, 
545, 596, 606, 607, 616, 618–621, 623, 
627, 632, 653, 655, 660, 662, 665, 669, 
682, 707, 714, 717, 720, 722, 728, 731, 
734, 736, 739, 742, 744–746, 775, 782, 
788, 793, 812, 820, 821, 837, 937, 1025, 
1028, 1066, 1079, 1080, 1084, 1086; 
kraštas  529, 540, 731, 1081; mstl.  
111, 370, 372, 375, 444; par.  68, 146, 
211, 230, 231, 237, 284, 285, 381, 388, 
389, 541, 593, 621, 653, 655, 720, 779; 
sen.  25, 493, 515, 670, 681; vls.  15, 
39, 47, 58, 59, 69, 70, 95, 103, 111, 
137, 143, 145, 155, 170, 182, 211, 247, 
304, 370–375, 418, 420, 422, 424, 429, 
433, 437, 439, 441, 455, 493, 529, 559, 
596, 632, 669, 717, 743, 773, 786, 834, 
835, 837, 838, 839
Li¹kmenų girininkija  155, 159, 184, 
623, 624, 837
Li¹kmenų kapinės (kapai)  445, 538, 
719, 724, 725, 727
Li¹kmenų Margõnių (Margavõnių) 
kapinės  414, 438
Li¹kmenų miškai  623
Li¹kmenų piliakalnis  835, 1065
Li¹kmenų pilis  103, 596, 598, 599
Litvinåvo dv.  94
Liubakavâ, k.  727, 728
Liubåvas, k.  228, 244
Liùbercai, mst.  544
Liùblinas, mst.  114
Liunìlis, pieva  521
Live¤kiai, k.  443
Livònija, ist. reg.  652
Lizjº, mst.  350
Ližia¤, k.  240
Lydâ, apskr.  242; kraštas  317; mst.  
312, 1086
Lôdymo laukas  834
Lyduõkiai, k.  94, 363, 384
Lyduõkių kapinės  389
Lygålaukiai, k.  410, 433, 443, 475, 
476
Lyginíškis, k.  155
Lygióji, dirva  684
Lôgumai, mstl.  680, 683
Lôgumai, lauko dalis  683; žemė  684
Lôgumų kalnas  683
Lóbinė Girìlė (Giråla)  684
Lóbinė, dauba  834
Lobùškė, k.  410
Lòndonas, mst.  76, 78
Lòs Ãndželas, mst.  726, 1078
Lùkiškės, vieta  143, 339, 452, 480, 
633, 664, 745
Lùkiškių kalėjimas  339, 340, 1094
Luknâ, k.  800
Luknâ, upl.  394
Lunačiårskio g.  342
Lunkõs kalnas  839
Lùrdas, mst.  1076
Lūšia¤, ež.  28, 330, 599, 605, 837

Lūšiÿ duburys  600
Lūšôkštis, ež.  599, 837, 1024, 1027

M
Mačiónys, k.  471
Madrídas, mst.  571
Magadånas, sr.  1083
Magiliåvas, sr.  627
Maišìliai, k.  178, 1092
Mãišiagala, k.  238, 246
Majókiškė, dirva  685
Majókiškė, vieta  706
Måknio plv.  496, 515
Makni¿nalaukė, k. 443
Mala¤šiai, k.  682, 684, 689, 851, 856, 
875
Mala¤šių laukai  685
Maleckåžemis, k.  397, 633, 749
Malêckio dv.  519; plv.  517
Male¤šiai (Malaišiai, Malejsche) 517, 
759, 1033
Maliùliškių raistas  838
Mãlkava, k.  375
Mančêsteris, mst.  716
Manfredínas, mst.  334, 336
Marg(av)õnių kapinės (kapai)  388, 
389, 391, 736
Margavõnės, k.  600
Mãrgininkai, k.  225
Marijãmpolė, apskr.  416; mst.  17, 19, 
161, 222, 223, 226, 613, 747, 754, 794, 
804, 824
Marijãmpolis, k.  634; vnk.  371
Martinónys, k.  584
Martôno akmuo  841
Mãrvos dv.  79; rūmai  78
Maskvâ, mst.  107, 137, 148, 215, 222, 
334, 413, 544, 623, 687, 732, 768, 796, 
1077, 1079, 1080, 1082
Mata÷šiškė, pieva  685
Maže¤kiai, apyl.  601, 1068; apskr.  
602; mst. 601, 602, 714, 1068; r.  602
Mažóji Lietuvâ, etn. reg.  305, 540, 
843, 1084
Mėčiónys, k.  298
Medìniai, k.  371
Mediníškė, k.  397
Mediníškiai, k.  483, 547
Mediníškis (Medinischki), k.  503, 551, 
552, 558, 559, 586, 655; vns.  503
Medíniai, dv.  373; k.  477
Medíniai Strėvini¹kai, k.  226
Mìdinos (Midinischki), k.  517, 
660–663, 665, 666, 720, 726, 734, 735
Medv¸galis, kalnas  835
Méironių miškai  623
Méironys, k.  618, 620, 700
Mekšrínis, ež.  26, 30
Melag¸nai, k.  782
Meldùtiškis, dv.  97; k.  48, 97, 98, 
836
Melnia¤, k.  635
Me»gakalnis, kalnas  840; vieta  44
Me»gakampis (Mergókumpis), ežero 
įlanka  27, 1027
Mergÿ kalnai  833
Merkínė, dekanatas  303, 306, 318, 
319; mstl.  226, 232, 240, 245, 299, 
300, 306, 324, 421, 618, 754
Mìškakalnis, kalnas  596, 599, 834
Mėžionºliai, k.  388
Mick¿nai, k.  788
Mielag¸nai, apyl.  482; k.  298
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Miele¤kiškiai, k.  445
Mielíškių raistas  838
Miežionºliai, apyl.  482; k.  482
Migónys, k.  180
Mig¿nai, k.  422
Mikùliškių k.  419
Mikùliškių pievos  396, 419
Mínakalnis, alkakalnis  833
Mínčia, apyl.  416; k.  155, 460, 599, 
957, 958, 1080
Mínčiagirė, k.  600
Mínčiakampis, k.  850
Mínčios giria  368; miškas  439
Mínčia, upl.  600
Mind¿nai, k.  396, 421, 437, 446, 447, 
456, 457, 463
Mine¤škiemis (Melejschany), k.  44, 
121, 237, 393, 398, 405, 420–422, 429, 
433, 443, 477, 503, 504, 530, 634, 655, 
693, 748, 780, 811, 839, 851, 859, 861, 
938, 1015, 1020, 1033, 1088
Mine¤škiemio piliakalnis  38
Mínskas, mst.  378
Míntaučkiai, k.  868
Mintaujâ, mst.  314, 617, 618, 623
Mirìlis, ež.  839
Míško g.  208, 773
Mišt¿nai, k.  304
Mize¤kiai, k.  437
Mikalåvas, vns.  493
Mock¸nai, k.  754
Mogiliåvas (Mogiliovas), arkivyskupija  
221–223, 332; gub.  70, 222; mst. 222; 
vyskupija  211, 213, 214
Moldåvija, vlst.  1078, 1079
Mol¸tai (Mal¸tai), apyl.  99, 235; 
apskr.  104; dekanatas  351, 353; mst.  
17, 19, 21, 25, 26, 49, 115, 130, 137, 
182, 188, 212–214, 222, 225–227, 229, 
231, 232, 235, 240, 242, 245, 262, 318, 
363, 365, 386, 388, 431, 441, 456–458, 
462, 562, 585, 618, 623, 753, 757, 772, 
774, 986, 989, 990, 1076, 1094; par.  
240, 244, 618; r.  48, 70, 108, 110, 154, 
155, 179, 182, 388, 410, 416, 424, 432, 
437–439, 441–443, 452, 453, 472, 475, 
481, 506, 562, 573, 830, 1082, 1085; vls.  
388, 396, 424, 432, 433, 439, 440, 442, 
446–448, 743, 800
Móliabrastis, kalnelis  685
Monmãrtras, Parýžiaus m. dalis 1079
Mordòvija, kalėjimai  615; lag.  340; 
resp.  241, 340, 467
Mosãras, mstl.  451, 479
Mošk¸nai, k.  431 440
M¾kiškis, ež.  22, 31
Mùnčiaragis, vieta  675
Mùrmos, k.  451
M¿ro Ašmenâ, mstl.  313
M¿ro Strėvini¹kai, gyv.  226
Mùsninkai, mstl.  225, 228, 351, 353; 
par.  246; vls.  371, 912

N
Naivia¤, k.  227, 419
Nalšiâ, žemė  15, 103, 359
Namaitíškis, upl.  25, 30
Napri¿nai, k.  442, 443, 448
Nåtiškės, k.  314, 617
Na÷gardas  222
Naujâsis Daugėlíškis, gyv.  94, 181, 
329
Naujåsodis, k.  372, 381, 411, 475

Naujóji Ūtâ, k.  228
Naujóji Zelãndija, vlst.  726
Na÷josios Kietåviškės, k.  245
Na÷miestis, k.  223
Navåzai, k.  108, 150
Navåzų pievos  20
Nedíngė, k.  241, 246
Nemaj¿nai, k.  241, 242
Neme¤kščiai, k.  478, 574
Nemenčínė, mst.  224, 313, 468; par.  
313
Nemunãitis, mstl.  228, 243, 246
Nìmunas, up.  199, 601
Nemunºlio Radvíliškis, mstl.  227, 
244; par.  244
Nepiria¤, ež.  424, 426, 446
Nerís, up.  21, 163, 468, 601, 623
Nesvýžius, mst.  78
Neverónys, k.  558
Niujòrkas, mst.  305, 712
Nore¤kiškės, k.  568, 569, 570
Norvêgų jūra  798
Novêna, upl.  27
Novosibírskas, mstl.  245
Novosòliai, k.  111
Núotaka, pieva  684

O
Òbė, up.  66
Obìliai, mstl.  131, 295, 296, 372, 419, 
594; vls.  419, 424
Obìlių kalnas  719
Obeµs kalnas  19, 20, 24, 836
Obelÿ kalnas  393, 839
Obelÿ Rågas, k.  393
Obzegsbùrgas, mst.  440
Olãndija, vlst.  68, 1076
Òmskas, mst.  339, 1076
Õnuškis, mstl.  225, 241, 338
Õrikas, mst.  338
Ozerlågas, lageris  419, 725
Oziòrnojė, gyv.  725
Ožianugårė, kalnas  685

P
Påaisetė (Påaisetė I, Pãisetė, Pãisetė 
I, Pãisetė II, Påeisetė, Poejßiaty, 
Szyndutischki), gyv.  108, 150; k.  21, 
26, 38, 119, 131, 167, 211, 216, 325, 
326, 330, 337, 341, 427, 429, 446, 449, 
455, 505, 506, 512, 519, 759, 806, 815, 
962, 1093; plv.  341
Påaisetės (Paisetės) miškas  39, 717
Påalmajė, k.  437
Påalsuodė, (Paalsuodė I, Palsuodė II, 
Poboltze), k.  28, 121, 446, 499, 504, 
505
Påažvinčiai, k.  371, 850
Paąžuõliai, k.  20, 24, 38, 155, 169, 
194, 198, 388, 430, 744, 745, 748
Paąžuõlių kapinės  430, 431, 438, 446
Pabãiskas, vls.  242, 371
Pabaliÿ kalnas  838
Påbaltė, k.  625, 627, 628, 631, 673
Påbaltės laukai  624
Påbaltė, vnk.  624, 632
Pabaltijýs, reg.  1075
Påbaluošė (Pobolosze), vnk.  669
Påbiržė, mstl.  79, 837
Pabíržės kalva  599
Pabíržės raistas  837
Pabíržės rūmai  78

Pabradº, mst.  125, 380, 383, 386, 468, 
469, 771, 1093; r.  472, 482
Pačkia¤, k.  791
Padbúožė, k.  478
Padu§blė, k.  434, 436, 442, 446, 
448, 453
Padu§blinė, dirva  685
Paduobulº, k.  398, 446
Paduvâ, mst.  767
Påeisetės miškas  38
Påežeriai, k.  222, 421; vls.  222
Pågaigalė (Pågaigalė II), k.  410, 414, 
415, 432, 433, 439, 445, 470, 475
Pågalonė, k.  64
Pågaluonė, k.  573; plv.  58, 60
Pågaluonės miškas  39
Pagelbíškis, k.  836
Pågeluonė, k.  1025; plv.  52
Pagílbis, k.  20, 24
Pagílbiškis, k.  44, 132, 417, 464, 1079
Pågilutė, k.  373
Pagiria¤, k.  226;
Pagirýs, k.  144; vls.  144
Pagójai, k.  244, 410, 419
Pagrabºs, vieta  487
Pagrabia¤, k.  491
Pagrandâ, k.  408, 429, 752; vns.  449
Pagriãužė, vns.  493
Pagryžuvýs, k.  240, 245
Pagrundâ, k.  384
Pagrundìla, pieva  685
Pajîeslis, k.  754, 755
Pajúodenė (Pojudiniß), k.  21, 38, 39, 
44, 216, 506, 507, 836
Pajúodnė, k.  756
Påkalas, ež.  25, 26, 30, 31, 95, 519, 
520, 717, 737, 740, 845, 846
Pakaµnė, k.  732
Pakalnia¤, dv.  344; k.  232, 292, 344, 
345, 1078; mstl.  262
Pakalnínė, k.  765
Pakaµnių filija  345
Pakanº, k.  121
Påkapis, k.  123, 168, 169, 216, 747, 
759, 760, 1085
Pakapiÿ kalnas, maro kapai  838
Pakasâ, upl.  30, 31
Påkasas, ež.  20, 22, 25, 26, 30, 31, 40, 
230, 260, 262, 330, 404, 499, 501, 518, 
519, 548, 588, 592, 593, 596, 599, 651, 
652, 655, 658, 834
Pakepuntíškis, k.  558
Påkerotė, k.  434
Påkiaunė, k.  417
Påkiaunės raistas  145, 176
Påkiaunis, dv.  95; k.  29, 95, 382, 
415, 417, 748; plv.  95
Påkiaunio miškas  717
Pakiaunýs (Pokewna), k.  96, 416, 480, 
517, 669; vns.  46
Pakievìnis, užusienis  52
Pakryžº, k.  470
Pakròvka, k.  340
Pakrúojis, mst.  714, r.  560, 561, 572
Pakupýs, k.  221, 354
Pålabažio miškas  96
Pålabažio-Labóškos vnk.  432
Palabažýs (Podlaboschka), k.  425, 
443, 451, 517; užusienis  95
Palemõnas, Ka÷no m. dalis  558
Palîepiai, k.  241
Palîesė, dv.  90
Paliminýs, k.  837
Pali¹kmenės kalnas  651
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Palis¸dų vns.  515
Pãlmajė (Paalmajė, Palmany), k.  27, 
373, 517, 834
Palómenė, gyv.  227, 239, 245, 346, 
348, 350, 347; par.  229, 346
Pålsodė, apyl.  149; k.  149, 155, 561
Pålsodės miškas  454
Pålsuodė (Pålsuodė I, Pålsuodė II, 
Kalsadskaja), k.  38, 143, 144, 413, 
415, 424, 428, 433, 440, 451, 505, 824
Palšia¤, k.  183
Paluknýs, k.  100, 383, 416, 435, 443, 
454, 632
Pal¿šė, apyl.  670; k.  104, 306, 328, 
608–610, 618, 619, 621, 669, 692, 775, 
1027
Pamargia¤, k.  416
Pamaskvº, k.  205
Påminėlė, k.  431, 432, 462
Pam¾šis, k.  338
Panãtritis (Panãtrytis), k.  154, 573
Panìlių „kapčius“, graži vieta, 
apaugusi pušimis  559
Panemùnė, mst.  244
Panemùnės pilis  90
Panemùnis, par.  315
Panevėžýs, apskr.  169, 170, 309, 374, 
391; mst.  17, 104, 126, 127, 132, 136, 
137, 139, 156, 165, 169, 223, 228, 233, 
314, 370,  521, 590, 591, 617, 662, 
705, 747, 772–774, 780, 788, 993, 1071, 
1079, 1085; r.  80, 90, 93, 166, 375; 
vyskupija  227, 234, 244, 367
Panevėžiùkas, gyv.  245
Panÿ kalnai  833
Papartýnės kalnas  685
Papîevaversmio bala  841
Papílė, mstl.  1029
Papíliakalnė, Papíliakalnis 
(Popilekalniß), k.  31, 388, 389, 518, 
644, 651, 835, 1033, 1090
Papíliakalnės piliakalnis  598
Papíliakalnio gūbrys  651
Papilýs, vls.  228
Papilia¤, k.  424
Papilýs, mstl.  228
Papilýs, kalnas  835
Papirčia¤, k.  407, 478
Papirčiÿ piliakalnis  777, 835
Påpiškės, k.  304, 305
Papliaušýs (Polluni), gyv.  518, 672, 
673, 675
Papliaušýs, ež.  669
Påprūdė, k.  418, 445, 448, 464, 471
Påpurvė, k.  448
Papurvºlis, k.  443
Påramas (Påramas I, Påramas II), k.  
431, 437, 438, 452, 453
Parašº, k.  396, 432, 433, 439, 442
Påringio eiguva  573
Påringis, dv.  94;  k.  780, 789
Parýžius, mst.  64, 66, 74, 571
Pãrko g.  289
Partizånų kapai  441
Pårudinė, k.  432, 433; vns.  371
Påsiaurė, k.  632, 759
Påskardės kalneliai  684
Påsmėlio miškas  38
Påstasiūnė, k.  216, 464, 469, 760; 
vnk.  469
Pastovºlis, k.  421, 442; vnk.  441
Påstoviai, k.  15, 103
Pastovíškis, vns.  506
Påstovys, k.  126

Pasvalýs, mst.  227, 610, 744; r.  88
Pašaminº, k.  320, 377
Pašarkº, vns.  55, 506
Pašarkia¤, k.  216
Påšekštys, k.  419, 435, 436, 444
Påšekšė, k.  375
Pašerínė, k.  357, 362
Pašiãušė, dv.  74
Pašîekščiai, k.  124
Pašilº, k.  371
Pašíškiniai, k.  988
Påšušvė, k.  66
Patašínė, k.  223
Patk¿niškis, dv.  875
Påukojė, k.  31, 111, 473, 518, 644, 
834, 837
Paukščiai, k.  696
Paulinåvas (Paulinåvas II, Pawlinowo), 
vns.  493, 518, 593
Pa¾sė, k.  837
Paužuõliai, k.  458, 459, 783
Pavajúonis, gyv.  108, 150
Paveržíščės palivårkas  52
Pavilíškis, k.  155
Paviržíniai, k.  157
Pavižíniai (Pavyžintis), k.  64, 161, 
169, 431, 1015–1019, 1023, 1024, 1030, 
1033, 1068, 1077; plv.  58; vns.  46
Påvyžinčio girininkija  159
Påvyžinčio pelkė  20
Pavyžintýs (Powjeshentzy), k.  55, 193, 
216, 506, 756, 759; užusienis  52
Pavóveris, k.  99
Pažãislis, Ka÷no m. dalis  245
Pažeimìnė, k.  378, 383
Pažemýs, k.  386, 388, 416, 624,  
1003
Pažºrai, k.  228
Pažîeviškė, k.  515
Pažîezdrio užùsieniai  518
Pažîezdris (Poshesdris), k.  380, 381, 
389, 391, 441, 518, 664, 669, 724, 726, 
731
Pečiòros lag.  243
Pelåniai, k.  388
Pel¸dos, k.  69, 169
Pelìniai, k.  413, 421, 529
Pelesâ, bžnk.  317; kraštas  620
Perk¿nkalnis, alkakalnis  833
Perlojâ, bžnk.  226, 227, 228, 243
Pêrmė, sr.  505, 727
Peršokšnâ, up.  159
Petkūníškis (Petkunischki), k.  373, 
507, 555
Petraši¿nai, k.  412
Petropåvlovskas, mst.  672
Pietÿ Lietuvâ, reg.  370
Pilåla, kalvelė  598, 834, 835, 837, 866
Pilìlės kalnas  651
Píliakalnis, ež.  24, 777
Píliakalnio g.  261, 275
Píliakalnio kalnas  19
Píliakalnio miškas  38
Píliakalnis  651
Píliakalnis, piliakalnas  835, 838, 1028
Pilypåvas, k.  223
Pílkeniai, k.  379, 430
Pílviškiai, mstl.  224, 1092
Piniavâ, vls.  375
Pinigínės kalnas  834
Pinigínis, kalno pašlaitė  838
Pírdulio kalnas  1032
Pirkãicvietė, įlanka Aµmajo ežere  834
Pirmâsis Simoníškis  519

Pírmosios Sålos, k.  518, 519, 1021, 
1072
Pirtiìs kalnas  684
Pivaši¿nai, bžnk.  225, 226, 242, 243, 
245, 338, 350
Pôliakalnis, kalnas  625
Pôlimas (Djeldeni), k.  518, 544, 693
Pôlimas, šlapia pieva  558
Pôlimo g.  631
Pyža¤, k.  184
Plåteliai, mstl.  245
Pla÷čiškės (Plawtzischki), k.  18, 38, 
46, 52, 71, 121, 142, 169, 181, 372, 430, 
441, 473, 493, 508, 539, 551–553, 555, 
559, 564, 565, 571, 574, 581, 589, 650, 
655, 747, 748, 750–752, 777, 783, 811, 
824, 851, 857, 859, 861, 871, 875, 878, 
926, 935, 937, 943
Pla÷čiškių kalnas  19
Pliãušė, upl.  25, 27, 518, 599, 669
Pliãušis, ež.  25
Pliauškìčiai, k.  194, 444
Pliauškesia¤, k.  119
Pliauškìtė, k.  216
Pliauškôtės (Pljauschkety), k.  509
Pliešíškiai, k.  425
Plikia¤, k.  245
Plímutas, mst.  301, 302
Plókščiai, gyv.  225
Plùngė, mst.  223, 240, 555, 572, 714; 
par.  223; r.  198, 239
Podòlės Kamenêcas, mst.  245
Pòlockas, mst.  17
Pòrt Art¾ras, mst.  672
Prancūzijâ, vlst.  66, 211, 350, 1078
Pratkūna¤, k.  402, 671
Pridòtkas, dirva  685
Prîekulė, mst.  418
Prîemiesčio g.  289
Prîenai, mst.  223, 225, 751; r.  227, 
375, 579
Prūdiškºlė, k.  469
Pr¾diškės, k.  472
Prùnskaus plv.  518
Pr¿sija (Prūsai), ist. reg. 301, 397, 
529, 540
Prusõkiškė  216
Prūsõkiškės  123
Prūsõkiškės (Prußakischki), apyl.  108, 
149; k.  18, 21, 25, 123, 509, 655; 
plv.  499
Prūsõkiškis (Prusokiškis), k.  354, 497
Pskòvas, mst.  103, 557
Pučkõriškė, k.  465, 466
Pūčkõriškės (Pučkoriškės), apyl.  108, 
149, 196, 198, 482; k.  18, 139, 149, 
154, 169, 186, 194, 196, 198, 221, 337, 
354, 483, 1019, 1075
Pūčkoriškiai, k.  44, 216, 760
Pumpučia¤, k.  751
Puniâ, gyv.  225–228, 239, 241, 348
Pùnskas, gyv.  298, 299, 346
Puõdžiai, k.  478, 479, 591
Purvìliai, k.  239
Purveníškės, k.  152
Pūslia¤, k.  239
Pùsnė, gyv.  242, 243
Pusvarsnºliai, k.  372, 519
Pùšalotas (Ataugâ), kalnas  835
Pùšalotas, vns.  493
Pušìlės kalnas  685
Pušìlių kalnas  44, 836
Puškõriškės, k.  378, 388, 861; kraštas  
1065
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Puziníškio kalnas  1064
Puziníškio miškai  623
Puziníškio piliakalnis  835
Puziníškis (Pusenischki), k.  401, 411, 
417, 420, 424, 425, 435, 437, 443, 445, 
446, 518, 596, 667, 668, 837, 1026, 
1029, 1030, 1033, 1055, 1057, 1058, 
1064–1066

R
Radvíliškis, mst.  109, 372, 628
Rågas, pusiasalis  835
Raga÷čina, k.  795
Ragìlis, kyšulys Lūkykščio ežere  837
Ragókalnis, alkakalnis  833
Raguvºlė, gyv.  166, 170, 171
Raistìlis, vieta  558
Raistíniai, k.  632
Råmiojo pilkapiai (Karių kapai)  835
Ramùsis, k.  518
Ramùsis vandenônas  672
Raséiniai, mst.  68, 178, 225, 241, 413, 
414, 556, 1092; r.  79, 84
Rasiejâ (Rùsija), vlst.  991
Rastìnio vns.  517
Rasÿ lageris  339, 340, 342
Rašºs paraistº  419–421, 442, 443, 448
Rašýs, ež.  460, 463
Rašôtinis, pieva Kemešõs slėnyje  839
Raškìvičių dv.  989
Råšos, dv.  385; k.  424
Råtnyčia, gyv.  304
Raudónavaikis, k.  1068
Raudóndvaris, k.  91
Raudõnės brasta  987
Rava¤, upl.  548
Rėksnº, dirva  685
Rešòtų konclågeris  129, 169, 812
Revùčiai, gyv.  712
Riešºs miškas  480
Rieškut¸nai, k.  780
Riešutínė, k.  169, 216, 221, 354, 649, 
711, 746, 750; vnk.  509, 745
Rietåvas, mst.  240
Rimšº, mstl.  417
Ripãičiai (Rypajtze), k.  18, 38, 44, 
398, 402, 404, 405, 408–411, 413, 415, 
416, 424, 434, 435, 446, 449, 450, 453, 
476, 477, 478, 480, 509, 510, 560, 564, 
613, 614, 634, 654, 780, 840, 851, 857, 
859, 871–873, 906, 935, 937, 938
Ripêlaukis, k.  400
Ripìlialaukis (Rypelelawki), k.  29, 
400, 401, 403, 404, 424, 518, 669–673, 
675; vnk.  429
Ripìlialaukio pilkapynas  670
Ripìlialaukis (Bubuliai), k.  673
Rygâ (Rigâ), mst.  70, 74, 75, 137, 
168, 234, 299, 341, 374, 580, 581, 729, 
844
Ryliškia¤, k.  216, 221, 354, 430, 468, 
480, 749
Rôliškės, k.  194, 182, 196, 414, 738, 
746, 759
Ryta¤, pasaulio šalis  569, 745
Rôtprūsiai, buv. provincija  393
Rytÿ Aukštaitijâ, etn. reg.  125, 154, 
422, 642, 817
Rytÿ Europâ, teritorija  77
Rytÿ Lietuvâ, reg.  40, 41, 42, 98, 115, 
139, 194, 211, 230, 231, 247, 275, 321, 
370, 391, 394, 410, 412, 415, 423, 619, 
622, 789, 792, 811, 833; sr.  405

Rytÿ Lietuvõs kalvônas  125
Rytÿ šalys  102
Ródūnia, mstl.  315–318, 618; par.  
315–317
Ródupė, k.  431
Rõkiškis, apskr.  104, 181, 419, 424; 
dv.  91; kraštas  315; mst.  152, 168, 
226, 244, 295, 424, 565, 830, 965, 976; 
r.  81, 791
Româ, mst.  217, 334, 765, 1076
Romna¤, mst.  125
Rostòvas, mst.  63
Rožìlės vnk.  388
Rubíkiai, k.  591
Rudaminâ, k.  223
Rudesõs kapinės  182
R¾diškės, k.  711
R¾dupiai, k.  51,  69; užusienis  51
Rukìliai, vnk.  612, 613
Rukíškės, k.  370, 371
Rukšėna¤, k. (Rukschany)  31, 216, 
442, 437, 438, 440, 444, 445, 453, 482, 
510, 522, 680–682, 686, 688, 691, 693, 
699, 710, 851, 859, 863, 869, 954
Rùmnas, mst.  63
Ru§šiškės, mstl.  225, 311, 338
Runiónys, k.  753, 754, 1082
Rùsija, imperija  332, 619, 660, 720, 
734; vlst.  15, 46, 56, 57, 63, 65, 69, 
70, 74–76, 103, 109, 125, 126, 128, 160, 
191, 211, 215, 234, 294, 300, 301, 303, 
307, 314, 316, 319, 325, 327, 331, 370, 
371, 373, 375, 376, 383, 421, 422, 466, 
493, 542–544, 554, 584, 608, 628–630, 
635, 672, 679, 687, 741, 785, 786, 1065, 
1081
Rusõkiškis, k.  221
R¾tų g.  323

S
S. Gimžãusko g.  261, 272, 275
Sakalíškės, k.  146
Sålakas, mstl.  49, 104, 298, 416, 428, 
537, 730; vls.  239, 371, 375, 393, 400, 
402, 426
Sålako kapinės  484
Sålako miškai  488
Salanta¤, vls.  416
Saldùtiškio aikštė  470, 525
Saldùdiškis (Salgùdiškis, Selgùdiškis, 
Silgùdiškis, Silgùtiškis, Saldùgischi, 
Sylgudiszki, Sylgudyszki, 
Sylgudyschki, Syłgutiszki, 
Szylgudischki), apyl.  15, 17, 19–21, 
23, 32, 35, 38, 39, 68, 103, 108, 149, 
150, 191, 196, 198, 199, 205, 211, 
238, 247, 405, 424, 430, 482, 496, 
506, 546, 549, 557, 670, 714, 777, 786, 
846, 967, 1010, 1094; apskr.  15, 103, 
104, 105, 786; dekanatas  250, 351; 
dv.  46, 47, 51–53, 55, 57–59, 60, 63, 
66, 69–71, 74, 158, 165, 170, 193, 202, 
204, 210–212, 214, 215, 248, 249, 253, 
418, 746, 784, 814; girininkija  151, 
153, 154, 155; gyv.  73; mstl.  2–4, 
15, 16, 18–22, 29–32, 36–38, 41, 46–49, 
52, 53, 56, 59, 60, 63–73, 75, 97, 
99–105, 107–110, 112–119, 121–139, 
142, 143–149, 151–161, 163–171, 
174–189, 195, 196, 198, 199, 204, 205, 
207, 208, 210–231, 237–239, 241, 244, 
246–260, 263, 275, 292, 323, 325, 326, 
328, 329, 332, 334–339, 341, 344, 345, 

351, 353–355, 359, 367, 369, 370, 372, 
374–382, 384–392, 394, 397–399, 402, 
406, 408, 412, 415, 416, 418, 421, 424, 
425, 427–429, 431–434, 438, 442–444, 
450–452, 455, 464, 465, 467, 470, 471, 
477, 479, 480, 483, 484, 493, 495–497, 
499–503, 505–513, 515–521, 523, 524, 
527, 528, 539, 542, 547, 548, 550, 553, 
555, 566, 570, 571, 579, 581, 589, 592, 
602, 623, 632, 634, 650, 652, 655, 656, 
659, 662, 673, 675, 677, 683, 686, 696, 
697, 699, 704, 705, 707, 711–714, 718, 
722, 725, 727, 731, 733–735, 743–748, 
750–760, 763, 765, 768, 769, 771–775, 
777–800, 802–807, 812, 814–831, 850, 
851, 856–859, 863, 869, 871, 873, 875, 
896, 916, 918, 962, 963, 965, 968, 969, 
975–977, 979, 980, 983–985, 989, 1011, 
1025, 1027, 1029–1033, 1068, 1071, 
1075–1079, 1081–1083, 1085, 1092–1095, 
1100; par.  168, 182, 211–213, 216–218, 
221, 223, 226, 231, 233, 249, 250, 337, 
368, 469, 714, 767; plv.  46, 52; r.  
167; sen.  15, 18, 19, 25, 38–42, 44,  
45, 103, 154, 174, 180, 186, 205, 210, 
354, 374, 438, 441, 445, 446, 464, 493,  
962–964, 969, 1093; užežis  46; 
užusienis  48, 51; vls.  15, 16, 23, 
24, 26, 103, 106, 107, 143, 145–148, 
161, 167, 168, 188, 191, 247, 248, 370, 
376, 380, 384, 388, 389, 391–394, 396, 
397, 398–406, 408, 412–415, 417–421, 
423–439, 447, 450–453, 455, 470, 481, 
493, 547, 559, 572, 575, 681, 711, 
717, 748, 773, 786, 802, 803, 812, 813, 
836, 845, 884, 957, 1075, 1078, 1079, 
1083–1085
Saldùtiškio kapai (kapinės)  174, 
175, 207, 415–417, 420, 423–426, 428, 
430–434, 439, 441, 442, 447–449, 547, 
560, 714, 744, 787
Saldùtiškio kraštas  104, 247, 291, 292, 
325, 400, 408, 412
Saldùtiškio miškas  39, 72, 154, 159, 
701, 717, 778
Saldùtiškio parkas  71, 72;
Saldùtiškis (Linkmenys) vls.  415
Salini¹kai, Vilniaus m. dalis 662
Sãlka, vieta  64
Salõčiai, vls.  744
Sålos (Szoly), k.  145, 293, 310, 368, 
380, 389, 473, 518, 596, 599, 759, 1026, 
1060, 1065, 1067, 1073; vnk.  420
Salÿ kalnai  625
Samaníškio kalnas  414, 438
Samanôkščiai, pieva  558, 684, 685
Samarâ, mst.  221
Samíškių rågas, Kìmešio ežero krantas  
40
Sãn Pãulas, mst.  661, 663
Såniškės, k.  990
Sãnkt Peterbùrgas (buv. Peterbùrgas, 
Petråpilis, Petrogrådas, Leningrådas), 
mst. 51, 56, 57, 63, 64, 74, 75, 125, 
128, 131, 221–223, 294, 296, 297, 303, 
325, 332, 341, 540, 573, 574, 672, 706, 
746, 773, 785, 911, 1007, 1079, 1081, 
1084, 1086, 1088, 1092
Saråkalnis (Sorokalnie, Szorokalnja), 
dv.  935, k.  435, 478, 655, 1078; 
vns.  510
Saråtovas, mst.  371
Sargókalnis, alkakalnis  833
Saskatčevånas, mst.  1077
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Saul¸tekio šaltinis  839
Såviškės, k.  373
Sedâ, mst.  241; par.  309
Seilõnai, k.  839
Seina¤, apskr.  388, 423; mst.  223; 
vyskupija  222, 225
Seiríjai, mstl.  245
S¸klius, sekluma Påkalo ežere  737
Sekl÷otis, ež.  25
S¸la (S¸lė), apyl.  838; k.  98, 547, 
565, 576, 581, 582, 591, 592, 634,  
742, 748, 749, 838, 839, 843, 957, 959, 
960
Seladíškis, k.  138
S¸liškės, Sėlíškis (Szalischki), k.  21, 
38, 194, 216, 221, 354, 511, 681, 695, 
699, 700, 863, 1033
S¸liškis (Guobiai)  681, 684
S¸lių aukštumâ  835
Semelíškės, mstl.  241, 350, 588
Semipalåtinskas, sr.  347
Senóji Varėnâ, k.  241, 242
Serledíškis, k.  483
Síbiras, reg.  35, 66, 71, 105, 109, 135, 
136, 147, 152, 160, 161, 172, 183, 215, 
221, 245, 328, 335, 336, 339, 340, 342, 
343, 346, 347, 359, 385, 408, 451, 452, 
460, 471, 526, 540, 542, 544, 556, 570, 
573, 661, 673, 679, 716, 725, 727, 754, 
776, 787, 798, 987, 990, 993, 1075, 
1085, 1097; lageriai  341
Sidabråkalnis, kalnas  839
Sidabrýnė, gyv.  108, 150
Sidabrýnė, k.  216
Sidaríškės (Szidorischki), dv.  94–96, 
166, 530, 740; k.  94–96, 216, 410; 
vns.  519
Sidóriškės, k.  68
Sîesikai, dv.  78; mstl.  686; pilis  78
Silgíškis, k.  20, 25, 48, 97, 216,  
1081
Silvanonia¤ (Silvanåvičiai), k.  223
Si§nas, par.  245
Simõniškis (Szimonischki), k.  29, 519, 
613, 672
Siratíškės, k.  183
Sirut¸nai, S¸los kaimo pusė vieškelio  
838, 839
Sirvýdžiai, k.  233
Siùbiškiai, k.  418
Siùbiškio miškas  418
Siùtuškio pievos  1064
Siùtuškis, k.  1055
Sôlis (Sylýs), ež.  484, 488, 961
Sôravatkų apyl.  85
Skaistìnis, užutekis A¤seto ežere  521
Skandinåvija,  18, 777
Skåpiškis, mstl.  133, 227; vls.  419
Skaudvílė, mstl.  688
Skíltuvai, k.  228
Skoči¿nai, k.  94, 95
Skrìgžlė, upl.  599
Skria÷džiai, k.  223
Skriogžlº, upl.  29, 30
Skrõblus, k.  419, 957
Skudùtiškis, bžnk.  68, 228, 242, 751, 
753, 754, 990
Slabadâ, k.  314
Slabòdka, k.  617
Slíbino guõlis, vieta  843
Smalinýčios k.  222
Smilgia¤, k.  244, 744, 745
Smole¹skas, mst.  728, 787
Smuknýnė, pieva  562

Smùrgainiai, r.  85, 86
Sõdų g.  20, 777
Sovîetų Sçjunga (SSRS), vlst.  118, 
214, 219, 383, 413, 480, 483, 633, 788, 
803, 812, 1097
Spilgia¤, k.  227
Spitr¸nai, dv.  94; k.  421
Sravº, upl.  595, 596, 599, 600, 601, 
605–608, 611, 625, 641, 642, 1089
Sravìlė, upl.  608
Sravinãitis, ež.  26, 29, 30, 516, 600, 
613, 642, 643
Srovº, upl.  27, 29, 30, 643
Srovinãitis, ež.  606, 607, 652
Stakia¤, k.  225, 226, 243
Stãnfordas, mst.  77
Staniùliškės (Szerilischki), k.  21, 25, 
511, 381, 415, 426, 655
Staniúliškių piliakalnis  42
Stasi¿nai, k.  18, 20, 38, 39, 155, 176, 
216, 221, 354, 407, 433, 483, 524, 697, 
777, 864, 865, 868, 1076
Stasi¿nų kapinės  174
Stasi¿nų pilkapynas  39, 41, 42
Stašk¿niškis, k.  95
Stirnìlė, upl.  458
Stírniai, k.  226, 242, 243, 245, 306, 
388, 435, 439, 458–460, 463; par.  388; 
sen.  396
Stirnínė (Sztyrnika), k.  25, 411–414, 
446, 474, 519, 999, 1031
Stírniai, ež.  104, 388, 458
Stírnių girininkija  159
Stírnių kapinės  388, 439, 442, 447
Stotiìs g.  47, 130, 145, 178, 208, 260, 
784, 787, 788
Strakšuonâ, vieta miškelyje  574
Stravinãitis, ež.  29, 625, 626
Strazda¤, k.  416, 420, 566, 568
Strazdíškės miškas  38
Strigailíškis, k.  792
Stripe¤kiai (Strypeyki, Sztripejki), apyl.  
424; k.  25, 31, 42, 124, 221, 222, 331, 
332, 374, 404, 417, 449, 519, 634, 652, 
780, 834, 838, 841, 863
Stripe¤kių miškai  623
Stripe¤kių piliakalnis  652
Strókiniai (Strakinie, Sztrakini), k.  38, 
397, 400, 404, 417, 423, 424, 428–431, 
435, 452, 511, 522, 555, 579, 581, 587, 
655, 664, 780, 840, 857, 964
Strūnãitis, k.  744, 771
Stūglia¤, k.  433, 957–959, 961
Stùndžių žemė  19
Sùbiškis (Schubischki), dv.  515; k.  
41; vns.  519
Sùbiškio miškas  38
Sùbiškio pilkapynas  835
Sùdalaukis (S¿dalaukis), k.  19, 174, 
198, 216, 221, 354, 399, 423, 493, 511, 
512
Sude¤kiai, k.  446; mstl.  420, 446, 
744, 745, 832, 843
Sudervº, k.  195, 792
Sugi¹čiai, apyl.  108, 150, 417, 506;  
k.  65, 68, 179, 604; par.  65; sen.  
433
Sundùtiškis (Syndutiszki),  k.  48, 
204, 211, 216, 222, 512; plv.  505; 
vnk.  167
Súomija, vlst.  19, 777
Sutka¤, k.  224, 569
Suvãlkai, mst.  211, 222, 230, 319
Suvalkijâ, reg.  66, 161, 588

Sverdlòvskas, mst.  340; sr.  241
Svítezis, ež.  92

Š
Šafãrnė, k.  346, 347
Šakalíškiai, k.  138
Šakarvâ, k.  652, 837
Šakarvº, k.  111
Šakarvÿ ež.  600
Šakia¤, mst.  339
Šaµčininkai, dv.  92
Šalči¾no keliūtė  685
Šaltekšnýnė, pieva  685
Šãltupio pievos  1023
Šamínis, ež.  31, 519, 838
Šãrkiai (Scharki), k.  20, 22, 24, 29, 
38, 40, 108, 123, 186, 194, 198, 199, 
216, 221, 354, 392, 434, 512, 581, 582, 
649, 697, 711, 712, 714–716, 750, 754, 
777, 806, 807
Šåtės, k.  240
Ščiubiškis, k.  216
Ščiurýs, k.  21, 26, 38, 499, 512
Šedu¤kiai  591
Šeduvâ, mst.  139; vls.  374
Šeimatís, k.  379, 400, 404, 479, 635, 
677
Šeimôniškių kalnas  625, 629
Šerėnÿ užkampiai  660
Šerėnÿ užkampis  720
Šeškínės ozas  20
Šešuolºliai, dv.  650; gyv. 226, 244, 
245
Šešuõliai, mstl.  227, 228, 244, 245,  
308
Šiaudíniškis, k.  97, 836
Šiauliåi,  apskr.  422; mst.  66, 99, 
119, 131, 184, 531, 556, 561, 627, 633, 
642, 714, 717, 751, 789, 809, 830, 964, 
1068, 1075; pavietas  66; r.  146, 184; 
vyskupija  350
Šiãurės ašígalis  325
Šiãurės Lietuvâ, reg.  844
Šiãurės rytÿ Lietuvâ, reg.  411, 415, 
421
Šiãurės rytÿ sr.  392, 397–399, 
402–406, 414, 415, 419, 434, 481
Šiekštýs, ež.  996
Šila¤, k.  480
Šilaikíškė, k.  378, 388
Šilaikíškės-Antåprūdės miškas  378, 
388
Šilålė, mst.  241; r.  836
Šilgudíškis, dv.  46
Šilíniškė, k.  524
Šilíniškės (Schilinischki), k.  398, 400, 
406, 519, 644, 834; vnk.  392
Šilíniškių gūbrys  596
Šilíniškių kalva  599
Šilíniškių miškas  400, 426
Šilongas (Shillong), mst.  334, 765
Šilùtė, mst.  830, 1085; r.  374, 650
Šíluva, mstl.  243
Šimónys, apyl.  180
Šipiníškės, k.  432, 462
Širvíniai, k.  225
Šírvintos, dekanatas  351; mst.  109, 
117, 155, 211, 239, 240, 245, 309; r.  
87, 574, 650
Šíškiniai (Schischkany), k.  70, 111, 
119, 121, 124, 145, 146, 151, 387, 
393, 414, 417, 422, 425, 426, 431, 433, 
437, 438, 440, 444, 454, 455, 477, 519, 
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533, 544, 660, 665, 682, 685, 686, 688, 
692–695, 701, 717, 719, 726, 731, 734, 
748, 749, 758, 760, 810, 811, 835, 841, 
851
Šiurãičiai, k.  374
Škòtija, vlst.  65
Šlienavâ, k.  446
Šniìriškės, k.  392, 403, 405, 410,  
412, 419–421, 424, 428, 434, 437–439, 
480
Šnípiškės, Vilniaus m. dalis  1093
Špõkiškis, k.  242
Štara¤, k.  697
Šùbiškės, dv.  496, 519
Šumina¤, k.  562, 567, 569, 669
Šùminas, ež.  652
Švêdija, vlst.  19, 798
Švêdkapiai, kapai  839
Švedríškė, k.  850
Švedríškės kapinės  401, 426
Šveicårija, vlst.  361
Šv¸kšna, mstl.  225, 698, vls.  374
Švenčionºliai, apyl.  181; apskr. 15, 
103, 122, 143–145, 802, 807; mst.  21, 
25, 104, 125–128, 131–134, 136, 139, 
151–153, 155, 162, 181, 182, 198, 199, 
247, 275, 357, 358, 378, 380, 383–387, 
392, 394, 396, 412, 414, 415, 418, 419, 
421, 424, 431–440, 442–449, 451, 452, 
457, 458, 460, 462, 467–469, 482, 521, 
526, 543, 564, 565, 574, 631, 656, 661, 
687, 705, 723, 728, 761, 773–775, 781, 
783, 785, 789, 791, 792, 794, 795, 797, 
803, 822, 824, 836, 837, 1094; r.  103, 
108, 131, 149, 154, 155, 191, 195, 196, 
198, 409, 410, 412, 413, 472, 473, 
475–478, 480, 482, 483, 549, 561, 656, 
670, 681, 783, 791, 792, 794, 795, 800, 
822, 1085, 1093, 1095; urėdija  837; 
vls.  969
Švenčiónys, apskr.  15, 46, 52, 95, 
103, 104, 144, 188, 198, 211, 293, 294, 
304, 321, 322, 372, 376, 380–385, 389, 
391–393, 397, 398, 403, 415, 416, 418, 
420–423, 427, 429, 430, 434, 436, 442, 
443, 446, 449–452, 481, 493, 619, 621, 
771, 782, 786, 789, 792, 795, 969, 1081; 
kraštas  357, 358, 360, 362–365, 370, 
619, 620; mst. 15, 26, 46, 99, 103, 126, 
144, 151, 152, 181–183, 195, 198, 232, 
293, 308, 313, 320, 321, 332, 357, 359, 
362, 363, 374, 380, 383, 392, 394, 397, 
403, 414, 416, 417, 421–446, 449, 450, 
452, 455, 461, 539, 614, 618, 619, 652, 
661, 671, 681, 687, 727, 746, 771, 772, 
774, 778, 782, 789, 792, 795, 830, 836, 
1086, 1094; pavietas  66, 75; r.  85, 
138, 144, 151, 184, 356, 359, 370, 371, 
394, 414, 419, 423, 432, 434, 435, 443, 
444, 472, 482, 562, 669, 679, 727, 795; 
vls.  57, 146
Šventåkalnis, kalnas gūbrys  835
Šve¹tas (Švi¹tas), ež.  21, 25, 26, 30, 
31, 38, 204, 510, 511, 681, 682, 684, 
706, 708, 717, 741, 767, 835, 955, 1021
Šventìlė, k.  999
Šve¹težeris, vls.  388
Šve¹tkalnis, alkakalnis  833
Šventóji, k.  152; r.  406, 408, 475
Šventóji Žìmė  360
Šventóji, up.  19, 125, 165, 336, 570, 
765, 768
Šventõsios r.  475
Švílpiškės, vnk.  780

Švoginâ, upl.  599

T
Taišêtas, mst.  241, 725; r.  244
Tålinas, mst.  205
Talp¿nai, k.  345
Tarôbų Sçjunga, vlst. (buv.)  161, 561, 
610, 1080
Tartõkas, k.  421
Tãrtu, mst.  178
Taškevâ, mst.  222
Tauj¸nai, mstl.  226
Tauragº, mst.  1085; r.  184
Tauragnâ, upl.  23, 25, 30
Taurågnai, apyl.  416,  633, 958; dv.  
97; girininkija  424; k.  68; kalvynas  
19, 20, 777; mstl.  20, 37, 46, 47, 49, 
68, 104, 115, 135, 136, 168, 179, 182, 
183, 198, 237, 252, 275, 378, 379, 397, 
414, 424, 434, 438, 449, 453, 467, 478, 
480, 486, 493, 496, 539, 547, 550, 551, 
566, 576, 581, 585, 591, 596, 601, 605, 
630, 632, 635, 652, 664, 677, 687, 704, 
744, 775, 777, 783, 788, 793, 812, 832, 
835, 836, 838, 843, 852, 1071; par.  68; 
plv.  373; sen.  23, 407, 592; vls. 25, 
233, 247, 298, 371, 373, 379, 404, 405, 
409, 414, 415, 419, 424, 429, 430, 443, 
478, 484, 575, 576, 632, 738, 742, 749, 
957, 1075
Ta÷ragnas, ež.  25, 548, 592, 593, 651, 
737, 777, 839
Taurågninio laukas  839
Taurågnų kapinės  183, 547, 562, 577, 
582, 593
Taurågnų miestelio kapinės  562, 563
Tauråpilis, k.  68, 839
Tauråpilis, piliakalnis  652
Taurupýs, up.  777
Ta÷tiškės, k.  414, 479, 576
Ta÷tiškio senkapiai  841
Ta÷tiškis, k.  479, 634, 841
Tbilísis, mst.  768, 1080
Telšia¤, mst.  155, 239–241, 422, 541; 
r.  84, 243
Te»pežeriai, k.  471
Terpežýs, k.  392, 419, 424, 434, 445, 
999, 1000, 1003
Tiµžė, mst.  301, 310
Tirkšlia¤, mstl.  601, 602
Tôkmiany, gyv.  510
Tôtuvėnai, mst.  240
Tolim¸nai, k.  393, 850
Tolimîeji Ryta¤, kraštas  334, 662,  
1080
Tòmskas, mst.  66, 74, 241, 419; sr.  
346
Torùnė, mst.  850
Trainíškio miškai  623
Trainíškis (Grejnischki), k.  29, 520, 
596, 672
Tråkai, apskr.  145, 304, 307, 374, 623, 
718; mst.  234, 300, 303, 312, 609–611, 
789, 964; r.  588, 711
Tråkų g.  296
Tramýs, ež.  458
Trebònas, mst.  965
Trimoníškis, vns.  655
Trinkūna¤ (Trinkuny, Trynkuny), k.  
38, 46, 51, 52, 68, 127, 130, 154, 155, 
163, 165, 168, 169, 171, 175, 204, 216, 
221, 354, 418, 420, 441, 445, 512, 527, 
559, 583, 743–747, 750, 784, 786

Trinkūnÿ ež.  31
Trinkūnÿ kapinės  166, 174
Trinkùškiai, k.  487
Trôškiai, mstl.  244
Trošk¿nai, mstl.  567
Trūdâ, vns.  513
TSR Sçjunga (TSRS)  106, 131, 132, 
142, 143, 144, 146, 147, 182, 190, 191, 
195, 790, 821, 1077, 1082
Tu»gaus aikštė  290
Turgìliai, mstl.  183
Tùrinas, mst.  218, 224, 225, 334, 335, 
338, 768
Turínskas, mst.  340
Tùrkija, vlst.  693, 1078
Tùrniškės  623
Tverìčiaus kraštas  415; par.  243
Tverìčius, mstl.  620; vls.  95, 322, 
412

U
Uchtâ, mst.  614, 718, 719
Ukmergº, apskr.  58, 144, 214, 232, 
371, 389, 758, 912, 923; dekanatas  
344; mst.  51, 115–117, 155, 198, 223, 
240, 245, 389, 419, 562, 633, 671, 672, 
686, 745, 746, 754, 768, 800, 851, 965, 
1078; r.  78, 384, 389, 584, 799, 800
Ukmergºs kapinės  633
®kojas, ež.  21, 25–27, 30, 31, 330, 
502, 516, 518, 595, 596, 599, 605, 625, 
644, 651, 655, 835, 1090
Ukrainâ, vlst.  76, 125, 156, 194, 245, 
246
®niškės (Uniškės, Unischki), k.  16, 
21, 25, 216, 513, 697, 741, 742, 746, 
856; vns.  513
U¹kmenas, ež.  667
Unksčiâ, protaka  600
Untålamėstė, k.  1031
Untålamėstės kapai  1032
Úolis, ež.  765
Urålas, kalnai  544
®rsiai, ež.  275
Usalna¤, ež.  652
®siai (Usiai), ež.  31, 717, 837
Utenâ, apyg.  60, 114; apyl.  1094; 
apskr.  15, 47, 57–60, 96, 99, 103, 104, 
108, 110, 113, 121, 122, 145, 149, 152, 
155, 166, 167, 169, 170, 174, 188, 216, 
232, 233, 236, 248, 249, 252, 262, 344, 
348, 370–372, 374, 375, 378, 379, 387, 
388, 392, 394, 397, 403, 404, 414, 415, 
429, 433, 435, 439, 442, 444, 446, 448, 
453, 455, 470, 493, 549, 601, 602, 604, 
670, 681, 717, 728, 745, 746, 750, 753, 
755, 760, 783, 802, 814, 1075–1079, 
1081–1083, 1085, 1095; dekanatas  345; 
dv.  375; kraštas  42, 329, 367, 376, 
378, 493, 743, 1081; mst.  4, 16, 18, 
21, 22, 24–26, 32, 39–44, 50, 51, 60, 
68, 94, 95, 110, 113–118, 120, 122, 
123, 125, 126, 128–134, 137–139, 142, 
153–155, 158, 164, 167, 169, 180–183, 
185–187, 189, 195, 198, 204, 205, 214, 
215, 226, 227, 232, 234, 235, 239, 240, 
243, 247, 248, 262, 275, 323, 336, 337, 
338, 340, 341, 344, 345, 348, 350, 367, 
371, 372, 377, 380, 381, 389, 391–393, 
396, 397, 404, 407, 416, 419, 420, 421, 
428, 433, 440, 442–444, 448, 449, 452, 
464, 466, 467, 469, 474–476, 478, 480, 
486, 493, 539, 543, 546, 549, 550, 555, 



1160

S A L D U T I Š K I S   L i e t u v o s  v a l s č i a i

557, 558, 562, 565–567, 569, 570, 574, 
576, 578, 583–588, 591, 602, 604, 607, 
615, 630–632, 634, 649, 650, 654, 655, 
661, 687, 691, 692, 712, 715, 733, 734, 
743, 749, 751, 753, 755, 769, 770, 772, 
773, 779, 781, 785, 794, 800, 802, 804, 
809, 811, 814–816, 818, 819, 822, 826, 
827, 830, 832, 836, 837, 851, 868, 872, 
896, 926, 964, 965, 976, 992, 1068, 
1079, 1095; par.  338; r.  39–42, 44, 
88, 103, 108, 149, 154, 155, 175, 180, 
185, 196, 198, 199, 220, 237, 239, 
247, 260, 292, 325, 332, 344, 367, 368, 
371–375, 387, 409, 416, 418, 420, 421, 
425, 433, 435, 437, 438, 449, 450, 473, 
474, 476, 478, 481, 483, 484, 562, 563, 
566, 569, 570, 587, 588, 630, 633, 634, 
700, 701, 707, 800, 824, 834, 962, 963, 
965, 966, 1081; sen.  591
Utìnis, ež.  600, 847
Utenôkštis, ež.  29, 439, 600, 847
Utenõs kapinės  419, 420, 421, 443
Utenõs naujosios kapinės  442
Utenõs Rašºs kapinės  800
Utenõs senosios kapinės  565
Ùžneris, apskr.  15, 103
Užpåliai, apyl.  570; kraštas  570, 571; 
mstl.  566, 569–571, 581, 588, 591, 615, 
832; par.  571; vls.  128, 755
Užpålių kapinės  569, 570, 572
Ùžpelkiai, k.  596
Ùžsieniai, k.  243
Užùguostis, k.  227, 228; par.  227
Užùlėjai, k.  717, 718
®žuolo kalnas  835
Užùsienis, k.  329, 375
Ùžventis, k.  580
Ùžvieris, k.  314

V
Vabalni¹kas, mst.  157, 623, 632; par.  
314; vls.  617
Vadakta¤, dv.  93
Vadõkliai, mstl.  245
Vadõkšna, up.  777
Vãidulės giria  548, 840
Vãidulės miškelis  562
Vãidulių giria  841
Vaidùtiškis, vnk.  524, 1015–1019, 
1023, 1024, 1033, 1068
Vaidžiùškės (Wojdsjuschki), k.  520
Vaidžiùškos,  29, 673
Vaikšt¸nai, k.  155
Vaikut¸nai, k.  566, 748
Vaikùtiškis, k.  759
Vaišk¿nai, k.  744
Vaišni¿nai, k.  619, 642, 675
Vaišni¿nų girininkija  834
Vaišnõriškės, k.  379, 627, 634, 834
Va¤takarčmis, k.  305
Vajasíškis, k.  104
Vajìliai, k.  19, 44, 155, 442, 478, 714, 
777, 836
Vajìlių alkakalnis  836
Vajìlių riedulynas  777
Vajúonis, ež.  22
Vakara¤, pasaulio kryptis 230, 343, 
558, 567, 614, 726, 728, 780
Vakarÿ Europâ, reg.  54, 161, 535
Vakarÿ Škòtija, reg.  65
Valkini¹kai, apyl.  305; mstl.  299, 
300, 302–311, 313, 1087; par.  299, 300, 
304, 305, 308, 311

Vara÷čiškės (Vara÷ciškės, 
Jaworowfzcyzna, Jaworowzcyzna, 
Jovaraučyzna, Jowarowczyna, 
Worowschtschisna), k.  381, 516, 671, 
673, 679, 720, 722–732, 734, 735, 738, 
1080; užusienis  516
Varėnâ, mst.  125, 155, 305, 319; 
r.  566
Varliåbalė, bala  1029
Varlônas, Tauragno ežero įlanka  839
Va»niai, mst.  800; r.  800
Vãrniškės (Vãrniškės I, Vãrniškės II, 
Warnischki), k.  216, 513, 520, 596, 
673, 723, 737, 738, 740, 751, 759, 839; 
užusienis  52; vns.  46, 513, 520, 737
Vãrniškių kalvos  737
Varončâ, dv.  93
Vãrpinės  kalnas  833
Vãrpnyčios kalnas  838
Vãršuva (Warszawa), mst.  46, 52, 63, 
74, 75, 77, 125, 211, 301, 310, 850
Va»tai, vieta  837
Vasiùliškės (Wasjuleschki), k.  25, 370, 
386, 387, 394, 405, 426, 439, 440, 453, 
477, 520, 748; užusienis  95
Vatikånas, vlst.  230, 338
Veiveria¤, mstl.  223; vls.  375
Veivíržėnai, mstl.  225; par.  225
Velniåraistis, raistas  841
Vélninis, ež.  837
Vélnio pråvaras, raistas  38
Vélnio pråvaras, skardis  836
Vélnio pråvaras, vieta  44
Velniókalnis, alkåkalnis  833
Velniùkinis, ež.  1055, 1057, 1058, 
1060, 1064
Veµskas, r.  1094
Venslavíškės, k.  397
Venslovýnė, k.  632, 633
Vìpriai, mstl.  531
Verpìto kalnas  596, 651
V¸žaičiai, mstl.  152
V¸žiškės (Wiżyszki, Wjeshischki), k.  
73, 194, 216, 221, 354, 513, 560, 697, 
746, 815, 863
Vidìniškiai, k.  48, 222, 240
Vídiškės, dv.  297; k.  164, 297, 298, 
746, 752, 863, 1087; par.  297; sen.  
443
Vídiškis (Widischki), k.  21, 25, 196,  
216, 513, 514
Vidùgiris, k.  348, 396, 442, 463
Vidùklė, mstl.  1076
Vidùržemio j¿ra  68
Vídžiai, mstl.  298
Vidži¿nai, k.  428, 649
Vietnåmas, vlst.  1077
Vîevio vls.  226
Vîevis, mst.  226, 665, 1076
Vigana¤, laukas  488, 839
Vigónys, k.  317
Vije¤kiai, k.  479
Viliónys, k.  241
Vilkåkalnis, k.  51, 69, 70, 371, 100; 
užusienis  51, 52; vns.  515
Vilkåkalnio miškas  247, 837
Vilkåraistis, pieva  685
Vilkaria¤, k.  427
Viµkasalė, k.  216
Vilkåslastis, k.  469
Vilkavíškis, mst.  223, 1092; r.  178, 
239, 338; vyskupija  224, 228, 238,  
244
Vilkijâ, mst.  155, 224, 243

Vilkmergº, apskr.  94, 95; mst.  992; 
pavietas  94
Vilkókalnis, vns.  46
Vílnakiškė, sala A¤seto ežere  521
Vílnakiškės (Antakalnio) k.  127, 130, 
166, 337, 495, 985
Vílnia, up.  468
Vílniaus g.  290, 774, 791
Vilnijâ, kraštas  235, 323, 381, 618
Vílnius, apyg.  376, 377; apskr.  298, 
549; arkivyskupija  232, 381; gub.  15, 
46, 52, 74, 103, 276, 277, 290, 293, 298, 
303, 304, 306–308, 493, 734; kraštas  
15, 39, 74, 103, 124, 143, 162, 230, 
247, 317, 319, 321, 616, 622, 628, 722, 
758, 1055; kunigaikštystė  15, 103; 
mst.  3, 15, 20, 32, 34, 36, 39–44, 48, 
67, 70, 75, 76, 79, 104, 105, 108, 112, 
118, 124, 125, 128–130, 132–137, 144, 
146, 150–155, 161, 162, 171, 176, 177, 
179–181, 188, 194, 199, 211, 215, 217, 
221, 222, 224, 225, 227, 229, 230–232, 
235–238, 240, 242, 247, 248, 275–277, 
293–299, 301–311, 314–317, 319–323, 
334, 336, 338, 339, 341, 345, 356, 359, 
366, 367, 370, 376, 378, 381–386, 388, 
389, 391, 392, 394, 402, 404, 406, 410, 
413–417, 419, 421–424, 430, 435, 438, 
443, 450–452, 456, 458, 460–462, 468, 
469, 472, 476, 479, 480, 484, 493, 521, 
523, 527, 538, 555, 556, 558, 559, 563, 
566, 567, 569, 571, 574, 578–581, 585, 
588, 589, 591, 592, 605, 609, 610, 613, 
617–619, 622–624, 628–632, 652, 672, 
675, 679, 686, 691, 705, 715, 733, 737, 
743–745, 755, 761, 771, 772, 774, 781, 
785, 788–790, 794–796, 798–800, 803, 
812, 823, 834, 843, 844, 850, 964, 992, 
1009, 1010, 1035, 1070–1073, 1075, 
1077–1081, 1083, 1084, 1086, 1090, 
1092–1094, 1097; r.  195, 372, 634, 662, 
792; sr.  410, 472, 476, 482; tijūnystė  
230, 596; vaivadija  103; vyskupija  
46, 49, 67, 163, 168, 211–213, 227, 231, 
262, 293–295, 298, 300, 311, 313–315, 
317, 356, 493, 618
Vil¿nai, k.  226, 239, 243
Vinde¤kiai, k.  912
Vingiórykštynės, pievos  684
Vingírykštės miškelis  562
Vinicâ, r.  246; sr.  246
Virbålis, mst.  125
Vírkakalnis (Vilkåkalnis), piliakalnis  
837
Viršùliškės, k.  371
Vôrų kalnai  834
Vysagòrskas, mst.  169
Vyskupíškės, k.  225
Vôskupo Kepùrė, kalvelė  837
Vytautavâ, k.  225, 239, 245
Vôtauto Dídžiojo miškas  159
Vôtauto Dídžiojo parkas  72
Vyt¸nai, Ka÷no m. dalis  218, 219, 
223–225, 335, 336, 338, 339
Výžiai, k.  32, 155, 325, 404, 409,  
476, 592, 635, 670, 671, 834, 957, 959, 
960
Vyžintâ, up.  20, 24, 38, 496, 506, 777
Vyžintõs lyguma  20
Výžių k. kapinės  419
Výžių miškai  623
Výžių pilkapynas  670
Vôžuonos, mstl.  576, 578, 843; vls.  
373, 419
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Vladikaukåzas, mst.  63
Vladivostòkas, mst.  787
Vokietijâ, vlst.  19, 53, 54, 60, 75, 76, 
109, 116, 118, 129, 130, 145, 146, 159, 
168, 172, 173, 219, 226, 235, 376, 383, 
493, 544, 569, 572, 575, 614, 712, 745, 
768, 778, 803, 806, 812, 1068, 1077
Vorkutâ, kalėjimas  712; lageriai  452, 
633, 634; mst. 146, 237, 239, 243, 327, 
340, 624, 718, 719, 780, 1094
Vosi¿liškės g.  1000
Vosi¿liškės, k.  562, 999
Vosýliškis, bžnk.  317
Vosturlågas, lageris  340
Vseliùbas, mstl.  222

Z
Zabalåčiškio miškas  38
Zablåtiškė (Zablocė, Zablòtiškė, 
Sablotischki), k.  29, 439, 520
Zakopånė, mst.  74
Zãmblos dv.  937
Zamoka¤, k.  439, 772
Zanavôkija, reg.  336
Zarasa¤ (Novoaleksãndrovskas), apskr.  
104, 215, 248, 397, 402, 417, 426, 428, 
765, 1078; mst.  49, 188, 226, 338, 405, 

424, 487, 569, 632, 830, 976, 1079; r.  
226, 359, 375, 569, 572
Zibala¤, k.  227, 239, 243, 345, 1076; 
par.  227

Ž
Žagårė, mst.  623
Žaibíškės, k.  752
Žãiginio rūmai  78
Žaiginýs, k.  79
Žaliója, dirvonas  837
Žalióji, k.  578
Žåsliai, mstl.  168, 241–243, 313, 345, 
346; par.  222; vls.  345
Žečkalnia¤, k.  224, 338
Žeimenâ, up.  19, 21, 23, 25, 69, 125, 
154, 163, 599–601
Že¤menys, ež.  21, 25, 601
Žeimia¤, k.  199; par.  223
Želmeníškės, k.  397, 417, 834
Žélva, mstl.  94, 217, 222
Žema¤čių g.  324
Žema¤čių Kalvarijâ, mstl.  223, 241
Žema¤čių plentas  563, 572, 580, 661, 
664, 686
Žemaitijâ, reg.  48, 68, 74, 189, 309, 
408, 569, 614, 835, 836, 1093

Žema¤tkiemis, vls.  389
Žička¤, k.  396
Žîdiškė, miškas  521
Žîegžmaris, ež.  834
Žiìzdras (Žiìzdris), ež.  25, 26, 30, 31, 
275, 518, 669
Žiezdrìlė (Shesdrelka), k.  21, 38, 178, 
193, 198, 216, 493, 514, 515, 519, 751, 
753, 836, 837; vns.  372
Žiezdrìlė (Žiezdrìlis), ež.  21, 22, 25, 
26, 31, 38, 39, 41, 45, 204, 496, 511, 
513, 515, 519, 717, 741, 767, 768, 836
Žiìzdriai, k.  430, 478, 562
Žiežmåriai, dekanatas  351; mstl.  
225–228, 240, 241, 244, 246, 297, 332; 
par.  226, 227
Žigåkelis, lauko kelias  839
Žilina¤, k.  239, 241, 245
Žióbiškė, žemė  60
Žióbiškis, bžnk.  168
Žirm¿nų apyl.  242
Žitòmyras, mst.  421
Žoludkâ, par.  297
Žvėrônas, Vilniaus m. dalis  479,  
1090
Žvírbliškė (Shwirolischki), k. 25, 425, 
520, 999
Žvyrýnė, dirva  685
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Monografijų serijai „Lietuvos valsčiai“ – 25 metai
Petras Jonušas
„Lietuvos valsčių“ serijos leidėjas

Atkūrus Lietuvos nepriklausomyb , 1994 m. imta rengti „Lietuvos valsčių“ 
lokalinių monografijų serija ir tuo tikslu tų pačių metų rugpjūčio 5 d. įkurta „Vers-
mės“ leidykla pra sidėjo nuo suvokimo ir pareigos išsaugoti, paskleisti, perduoti 
palikuonims istorin  Tėvynės atmintį, atkurti pamintą teisingumą, pavadinti daik-
tus ir įvykius tikraisiais vardais, taip prisidėti prie Nepriklausomybės įtvirtinimo 
ir Valstybės kūrimo, klojant pamatus lokalių bendruomenių, o per jas – ir visos 
tautos savimonės bei pilietiškumo formavimuisi.

Šios serijos iniciatoriams – Vilniaus universiteto dėstytojui, buvusio šios 
aukštosios mokyklos kraštotyros klubo „Ramuva“ ilgamečiam vadovui Venantui 
Mačiekui bei jo rengtų kraštotyros ekspedicijų studijų metais dalyviui Petrui Jo-
nušui – kilo idėja apibendrinti ir patikimiau nuo išnykimo apsaugoti jau surinktą 
kraštotyros medžiagą, padaryti ją prieinamą platesniam skaitytojų ratui. O šiai 
idėjai įgyvendinti tebuvo vienas kelias – surinktos ir renkamos kraštotyros me-
džiagos kompleksinis publikavimas atskiromis monografijomis.

Serijos pavadinimas pasirinktas neatsitiktinai  I  a. viduryje susiformav  
valsčiai iki jų panaikinimo 1950 m. buvo mažiausi ir palyginti stabilūs administra-
ciniai teritoriniai vienetai, jung  tapačios etninės kultūros žmones (pvz., valsčių 
ribos paprastai atitiko ir parapijų ribas, kartu ir šnektų ribas).

Monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ yra dedikuojama 2009-aisiais iškilmingai 
minėtam Lietuvos tūkstant mečiui, o atskiros jos knygos kartu skiriamos ir kitoms 
reikšmingoms valstybės, miestelių, parapijų sukaktims. „Lietuvos valsčių“ serija 
buvo įtraukta į Lietuvos tūkstantmečio programą, kuriai 1999 m. gruodžio 2 d. 
pritarė Lietuvos vardo tūkstantmečio valstybės komisija. 

Remdamiesi žmonių atsiminimais, archyvų duomenimis, mokslo studijomis, 
kitais rašytiniais šaltiniais bei medžiaga, kiekvieną serijos knygą rašo dideli, iki 
160 autorių kolektyvai – žinomi Lietuvos mokslininkai, istorikai, archeologai, 

„Versmės“ leidykos 
įkūrėjas ir vadovas 
Petras Jonušas 
Vilniaus knygų 
mugėje, šalia 
„Lietuvos valsčių“ 
serijos stendo. 
2010 02 18
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etnologai, folklorininkai, kalbininkai, sociologai, gamtininkai, kraštotyrininkai ir 
kiti autoriai.

„Lietuvos valsčių“ serija – tai daugiatomis vienodos struktūros leidinys 
apie Lietuvos miestus ir miestelius, kaimus ir vienkiemius, apie jų apylinkių 
kraštovaizdžio raidą bei istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų, kovas už 
Nepriklausomyb , apie tradicin  kultūrą, verslus, kalendorinius ir šeimos papro-
čius, papročių teis , liaudies išmintį, bažnyčias, įžymius žmones, tarmių ir vietos 
šnektų ypatumus, tautosaką, tautines mažumas, jų papročius ir kt.

Paradoksas, bet mūsų 1994 m. pradėta rengti ir 1996 m. kukliai plonais 
viršeliais išleista pirmoji lokalinė monografija „Sintautai. Žvirgždaičiai“ net nėra 
numeruota serijos numeriu „Lietuvos valsčių“ serijos knyga – tada dar nebuvo 
galutinai suformuota serijos koncepcija, o leidyklos bičiuliui, žurnalistui Vytautui 
Žeimantui tarpininkaujant knygą tik atspausdinti padėjusi dabar jau nebeveikianti 
„Vakarinių naujienų“ leidykla nepasikuklino kitų leidėjų parengtos knygos titulinį 
puslapį „papuošti“ savo leidyklos logotipu...

Po kelerių metų darbo galutinai susiformavo serijos knygų struktūra, buvo 
sukurta darbo metodika, nuolat plėtėsi rengiamų knygų bendradarbių ratas. 1998 m. 
geguž  „Versmės“ leidyklos išleista 1-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija 
„Žagarė“ buvo ir pirmasis leidinys šalyje, išleistas su oficialiuoju Lietuvos tūkstan-
tmečio ženklu (LIETUVA 1009–2009, autorė Ilona Kukenytė). Be to, tapo akivaizdu, 
kad tokio nedidelio formato knygose, kaip „Žagarė“ (1998 m., 912 p.), „Obeliai. 
Kriaunos“ (1998 m., 864 p.) ir „Plateliai“ (1999 m., 800 p.) neįmanoma sutalpin-
ti visos turimos gausios vertingos medžiagos, todėl jau 4-oji knyga „Širvintos“ 
(2000 m., 776 p.) ir vėlesnės imtos leisti didesnio, talpesnio formato, sumaketuotos 
pagal žinomo knygų dailininko Alvydo Ladygos sukurtą naują prin cipinį maketą ir 
viršelį, 2009 m. pakeistą į naują drobele trauktą viršelį su aplankalu, kurį sukūrė 
leidyklos skelbtą konkursą laimėjusi žinoma knygų dailininkė Ona Liugailienė. 

2009-aisiais – Lietuvos tūkstantmečio, kuriam dedikuojama visa serija – me-
tais buvo rengiama spaudai arti 40 įvairių Lietuvos kraštų lokalinių monografijų 
(o juk valsčių būta per 300 ), kurias, esant palankioms sąlygoms, buvome numat  

„Versmės“ leidyklos 
serijos „Lietuvos 
valsčiai“ monografijos



1164

L i e t u v o s  v a l s č i a i

užbaigti iki 2018-ųjų – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metų, o 25-erių 
metų leidybos sukaktį sutinkame su 68 rengiamomis spaudai monografijomis.

Iš viso per 25 metus nuo serijos „Lietuvos valsčiai“ atsiradimo jai rašė 
daugiau kaip du tūkstančiai skirtingų autorių. 

2019 m. išleidus 38-ąją „Saldutiškio“ monografiją, nuo 1994 m. rengiama 
šimtatomė „Lietuvos valsčių“ serija perkopė 50 tomų pusiaukel . Dabar seriją 
kartu su serijoje nenumeruotomis įžanginėmis monografijų knygomis „Sintautai. 
Žvirgždaičiai“ (1996 m., 432 p.), „Salako kraštas“ (2012 m., 420 p.) ir „Pabradė“ 
(2017 m., 480 p.) sudaro 51 tomas, 57 200 puslapiai, 4 449 straipsniai, kuriuos 
parašė 2 053 autoriai (žr. 1 112 p.). 

Siekiant, kad serijos moksliniai straipsniai kuo greičiau pasiektų skaitytoją, 
patektų į mokslo apyvartą, nuo 2006 m. imtas leisti atskiras „Lietuvos valsčių“ 
serijos mokslinių straipsnių rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ ir jo elektroninė 
versija interneto svetainėje www.llt.lt. Minint Lietuvos tūkstantmetį, visus metus 
kiekviena 2009-ųjų savaitė prasidėdavo šioje svetainėje skelbiamu nauju moksli-
niu straipsniu, o 2019 metų pabaigoje šioje svetainėje skelbiami 326 moksliniai 
straipsniai, įvertinti Lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos.

Daug nuveikta renkant autentišką medžiagą monografijoms  iki 2013 m. rudens 
„Versmės“ leidykla surengė 133 mokslines tiriamąsias serijos straipsnių autorių 
ekspedicijas į 94 skirtingas aprašomąsias vietas, kuriose dalyvavo 1 145 mokslinin-
kai, kraštotyrininkai. Po 2013 metų ekspedicijos nebevyksta, nes nebepradedamos 
rengti naujos monografijos. O kiek kraštų dar nelankyta  Ar spėsime pakalbinti tų 
istorinių vietų ir įvykių dalyvius, liudininkus  Tai matydamas ir galvoji  nemažai 
mūsų nuveikta, suvokta, išmokta, bet dar daugiau neįveikta, nepadaryta.

Šiandien, vertinant nueitą „Lietuvos valsčių“ 25 metų kelią, akivaizdu, kad 
šį valstybinės reikšmės darbą diena dienon didžiąja dalimi nuveikė tie patys 
senieji, dar „anų laikų“ nenuilstantys, nenuleidžiantys rankų Lietuvos patriotai  
tiek mokslininkai, specialistai, tiek eiliniai kraštiečiai, savivaldos atstovai bei jų 
talkininkai. O pačios valstybės, jos institucijų dėmesio – mažai. Per dvidešimt 
penkerius metus mūsų neišgirdo, prie darbų beveik neprisidėjo. Gal tik simboliškai. 

Nuolat susirašinėjome, teikėme paraiškas ir dalyvavome bemaž visuose 
Kultūros ministerijos, Lietuvos tūkstantmečio direkcijos prie Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos, kitų valstybės institucijų skelbtuose atviruose leidybos 
finansavimo ir viešojo pirkimo konkursuose, kvietimuose, deja, finansavimo daž-
niausiai negaudavome, nors „Versmės“ leidykla yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga, 
ir leidyklai dėl to yra suteiktas paramos gavėjo statusas (visą informaciją apie 
dalyvavimą konkursuose nuolat skelbiame www.versme.lt). Neapsikent  nuolat 
pasikartojančiais, mūsų manymu, akivaizdžiai neteisingais minėtų konkursų rezul-
tatais, su Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija bylinėjomės teisme, siekdami, 
kad būtų pripažinti minėtos institucijos padaryti jos organizuotų viešųjų pirkimų 
pažeidimai, dėl kurių, mūsų manymu, ir prarandame pelnytą finansavimą. 

Ir kaip visa tai kontrastuoja, pavyzdžiui, su daugelio paprastų žmonių gražiu 
pilietiniu poelgiu, kad ir po žiupsnelį serijai skiriančių įstatymu nustatytą 2 %  
savo pajamų mokesčio dalį ar aukojančių savo asmenines lėšas. Nuo 2004 m., 
kai lei dyklai buvo suteiktas paramos gavėjo statusas, „Lietuvos valsčių“ serija 
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gavo pa ramą daugiau nei iš 2 000 asmenų ir privačių įmonių – jų pavardės ir 
pavadini mai skelbiami išleidžiamose monografijose, leidyklos tinklalapyje.

Nuoširdus ačiū jiems, kitiems rėmėjams ir „Lietuvos valsčių“ bendradar-
biams  autoriams, redaktoriams, leidyklos darbuotojams – be jūsų kasdienio darbo 
ir pasiaukojimo negalėtume kurti šio rašto paminklo savo garbingai Tėvynei.

Prasminga Lietuvos pirmojo rašytinio paminėjimo tūkstantmetį bei jos miestų 
ir miestelių jubiliejus – tradiciškai su jų pirmuoju rašytiniu paminėjimu siejamas 
sukaktis – įprasminti taip pat – rašytiniu žodžiu – knyga.

Šioje „Saldutiškio“ monografijoje, kartu su užbaigta rengti spaudai „Viešvi-
lės“ monografija, išleidžiamoje jubiliejiniais 25-aisiais „Versmės“ leidyklos leidybos 
metais, taip pat skelbiame reikšmingesnių leidyklos įvykių  kroniką, apimančią 
1994–2019 m. Kronikoje 2000–2019 m. laikotarpis aprašytas de ta liau, nes 2001 m. 
lapkričio 7 d. buvo sukurta leidyklos interneto svetainė www.versmė.lt, kurioje 
die na iš dienos stengėmės kruopščiai atspindėti ir mūsų skaitytojus supažindinti 
su įvairiapuse leidyklos veikla. Šiame leidyklos tinklalapyje iki 2019 m. pabaigos 
sulaukėme daugiau kaip 1 mln. 225 tūkst. apsilankymų. 

Deja, visos „Versmės“ leidyklos per 25-erius metus nuveiktų darbų kroni-
kos vienoje vietoje sutalpinti nepavyko, tad leidyklos surengtų lokalinių tyrimų 
ekspedicijų aprašymus ir kitą informaciją paskelbsime kitų monografijų prieduose.
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„Versmės“ leidyklos pradžia
Venantas Mačiekus

Tarp 138-ių Vilniaus universiteto 
kraštotyrininkų ramuvos 1980 m. eks-
pedicijos Obeliuose dalyvių buvo tau-
tosaką rink s juodbruvas fizikas. Dviese 
su jauna kraštotyrininke užrašė 318 kū-
rinių, iš jų 254 dainas su melodijomis. 
Neblogiau jam sekėsi ir kitais metais 
Paežerių ekspedicijoje, kurioje vienas 
užrašė 243 tautosakos kūrinius, iš jų 
228 dainas su melodijomis. Tas juod-
bruvas fizikas – Petras Jonušas įsiminė 
pastangomis siekti kokybės  neprisime-
nu, po pirmos ar antros ekspedicijos iš 
jo raštu gavau kelis pasiūlymus, kaip 
geriau organizuoti tautosakos rinkimą. Pasiūlymai buvo racionalūs, kai kuriuos 
įgyvendinome, išskyrus naujų magnetofonų įsigijimą, nes sovietmečiu nešiojamų 
magnetofonų laisvai, be paskyrų, nusipirkti nebuvo galima.

Juodbruvas fizikas keliems metams išnyko iš akiračio. Pasirodė netikėtai 
prašydamas Rasų kapinėse parodyti 1863 m. sukilimo dalyvių kapus, kuriuo su 
mokinukais ryžosi sutvarkyti.

Sąjūdžio metai, kooperatyvų vajus. Neprisimenu, kaip susitikome. Ekspe-
dicijoms pasiūlė du kokybiškus užsienietiškus magnetofonus, klausė, kaip dar 
galėtų pagelbėti. 1994 m. po priešpaskutinės ramuvos ekspedicijos su P. Jonušu 
nusprendėme, kad svarbu būtų ramuvos ekspedicijose surinktą medžiagą skelbti. 
Pasiūliau pradėti nuo 1987 m. Sintautuose surinktos medžiagos. P. Jonušas į savo 
uždarą akcin  bendrov  tuoj pat priėmė darbuotoją būsimų knygų tekstams rengti. 
Po dviejų metų buvo parengta ir išleista pirmoji „Versmės“ leidyklos knyga „Sin-
tautai. Žvirgždaičiai“ su svetimu „Vakarinių naujienų“ logotipu, bet su nuoroda 
į seriją „Lietuvos valsčiai“. Pirmoji „Versmės“ leidyklos knyga parengta remiantis 
daugiausia ekspedicijoje surinkta medžiaga. Išimtį sudaro istoriko Kazio Misiaus 
straipsniai. Todėl etninei kultūrai skirta net 62,8 %  knygos, tautosakai – 8,7 % , 
sociologijai – 4,3 % .

Paskatintas sėkmės ėmiausi rengti „Žagarės“ monografiją, kurios rotoprintinį 
rankraštį buvome pareng  dar sovietmečiu apie 1983 m. Prie knygos rengimo 
prisidėjo žagariškė mokytoja Romualda Vaitkienė, turėjusi daug kraštotyrinės me-
džiagos. „Žagarė“ išėjo 1998 m. vasarą miestelio jubiliejui. Knygos egzempliorius 
buvo padovanotas savo atvykimu jubiliejų pagerbusiam Lietuvos Respublikos 
prezidentui V. Adamkui. „Žagarės“ struktūra tapo tradicine.

Tais pačiais metais pavyko išleisti dar „Obelius. Kriaunas“. Tai knyga, pa-
rengta remiantis 1980 m. Vilniaus universiteto ramuvos ekspedicijos medžiaga. 

„Versmės“ leidyklos patriarchas Venantas 
Mačiekus leidykloje, 2012 m. gegužės 18 d.
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Šioje knygoje didžiausias etnologinės kultūros skyrius (36,7 % ). 2009 m. išėjo 
gerokai archyvine medžiaga papildytas antras „Obelių. Kriaunų“ knygos leidimas.

1999 m. išleisti „Plateliai“. Monografijoje paskelbta 1991 m. Ramuvos eks-
pedicijos medžiaga. 

2000 m. parengtos ir išleistos dar dvi „Lietuvos valsčių“ monografijos  „Šir-
vintos“ ir „Žiobiškis“. domu tai, kad šios dvi knygos tarytum jungia Vilniaus 
universiteto ramuvos ir „Versmės“ leidyklos ekspedicijas  „Širvintos“ – pirmosios 
„Versmės“ leidyklos ekspedicijos rezultatas, „Žiobiškis“ – paskutinės Ramuvos 
ekspedicijos kūrinys.
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„Versmės“ leidyklos kronika. 1994–2019 m.
Parengė Jūratė Baltrukaitienė

1994 metai
Rugpjūčio 5 d. įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, vėliau pertvarkyta 
į viešąją įstaigą „Versmės“ leidykla.

1996 metai
„Versmės“ leidyklos parengta ir išleista įžanginė serijos „Lietuvos 
valsčiai“ monografija „Sintautai. Žvirgždaičiai“ (33 autoriai, 39 straips-
niai, 432 puslapiai, 1 000 egzempliorių). Redakcinės komisijos pir-
mininkas Venantas Mačiekus, leidybą finansavo Petras Jonušas ir 
Šakių rajono savivaldybė.

1998 metai
Išleista 1-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Žagarė“ (34 auto-
riai, 59 straipsniai, 912 puslapių, 1 800 egzempliorių). Sudarytojas ir 
vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Knyga skiriama Lietuvos 
tūkstantmečiui. Tai pirmoji knyga Lietuvoje, išleista su Lietuvos 
tūkstant mečio ženklu.

Išleista 2-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Obeliai. Kriaunos“ 
(45 autoriai, 65 straipsniai, 864 puslapiai, 2 500 egzemp liorių). 
Sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus.

1998 11 16
„Versmės“ leidykla sudarė sutartį su V  „Lietuvos paštas . Leidykla 
įsipareigoja reklamuoti įmon  leidyklos leidžiamoje kraštotyros mo-
nografijų serijoje „Lietuvos valsčiai , skirtoje Lietuvos tūkstantmečiui 
(redakcinės komisijos pirmininkas, leidėjų grupės vadovas 1997 m. 
J. Basanavičiaus valstybinės premijos laureatas Venantas Mačiekus), 
remdamiesi archyvais, kita autentiška medžiaga nušviesti Lietuvos 
pašto raidą, istoriją, parodyti gilias pašto istorines šaknis ir kt.

1998 12 10
„Versmės“ leidykla pasirašė sutartį su UAB „Mūsų knyga“ dėl „Lie-
tuvos valsčių“ serijos monografijų platinimo.

 „Versmės“ leidyklos kronikai panaudota inter-
netiniame tinklalapyje www.versmė.lt skelbiama 
medžiaga.
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1999 metai
1999 metų vasarą „Versmės“ leidykla surengė savo pirmąją kraš-
totyros ekspediciją į Širvintas ir jų apylinkes. Ekspedicijos vadovas 
Venantas Mačiekus.

Išleista 3-ioji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Plateliai“ (45 au-
toriai, 46 straipsniai, 800 puslapių, 2 000 egzempliorių). Sudarytojas 
ir vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. 

2000 metai
Išleista 4-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Žiobiškis“ (67 au-
toriai, 77 straipsniai, 1 024 puslapiai, 900 egzempliorių). Sudarytojas 
ir vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. 

2000 03 11 
Išleista 5-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Širvintos“ (39 au-
toriai, 99 straipsniai, 776 puslapiai, 2 100 egzempliorių). Sudarytojas 
ir vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. 

2000 07 10 
Prasidėjo leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicija į Raguvą ir jos 
apylinkes. Ekspedicijos vadovas Romaldas Samavičius.

2000 07 17
Prasidėjo leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicija į Tauragnus ir jų 
apylinkes. Ekspedicijos vadovas Venantas Mačiekus.

2000 08 14 
Prasidėjo leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicija į Kazlų Rūdą ir jos 
apylinkes. Ekspedicijos vadovė dr. Anelė Vosyliūtė.
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2001 metai
Išleista 6-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Lygumai. 
Stačiūnai“ (57 autoriai, 80 straipsnių, 896 puslapiai, 700 egzemplio-
rių). Sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Robertas Jurgaitis. 

Išleista 7-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Veliuona“ (70 au-
torių, 95 straipsniai, 1 176 puslapiai, 1 200 egzempliorių). Sudarytoja 
ir vyriausioji redaktorė Vida Girininkienė. 

Išleista 8-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Raguva“ (68 au-
toriai, 130 straipsnių, 1 128 puslapiai, 700 egzempliorių). Sudarytojas 
ir vyriausiasis redaktorius Romaldas Samavičius. 

2001 07 02
Prasidėjo leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicija į Musninkus, Kernav  
ir jų apylinkes. Ekspedicijos vadovas Stanislovas Buchaveckas.

2001 07 16
Prasidėjo leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicija į Griškabūdį ir jo 
apylinkes. Ekspedicijos vadovas Vingaudas Baltrušaitis.

2001 07 30
Prasidėjo leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicija į Panemunėlį ir jo 
apylinkes. Ekspedicijos vadovas Venantas Mačiekus.

2001 07 16
Prasidėjo leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicija į Griškabūdį ir jo 
apylinkes. Ekspedicijos vadovas Vingaudas Baltrušaitis.

2001 08 13
Prasidėjo leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos į Kvėdarną (vadovas 
Kazys Misius), Laukuvą (vadovas Virginijus Jocys) ir jų apylinkes. 

2001 11 08
Pasirašyta leidybos sutartis su Akmenės rajono Papilės seniūnijos 
rėmimo fondu dėl monografijos „Papilė“, skirtos Papilės 750 metų 
jubiliejui (2003), parengimo ir išleidimo.
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2002 metai

2002 03 06
Pradėta rengti monografija „Sintautai“ (Šakių r., 2 papildytas leidimas). 
Vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Sudarytojai  Venantas 
Mačiekus, Vitas Girdauskas, Povilas Krikščiūnas. Knygos parengimo 
terminas 2005–2006 m. Išleidimo terminas 2007 m.

2002 03 26
Pradėta rengti monografija „Žeimelis“ (Pakruojo r.). Vyriausiasis 
redaktorius sudarytojas Aloyzas Bėčius. Knygos parengimo terminas 
2005 m. Išleidimo terminas 2005–2006 m.

2002 04 15
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šilalės kraštiečių draugija 
dėl monografijos „Kvėdarna“ parengimo, papildomo įrašymo į seriją 
„Šilalės kraštas“, išleidimo ir finansinės paramos.

2002 05 07
Pradėta rengti monografija „Šilalė“. Vyriausiasis redaktorius su-
darytojas dr. Edvardas Vidmantas. Knygos parengimo terminas 
2005–2006 m. Išleidimo terminas 2005–2006 m.

2002 07 24
Pradėta rengti monografija „Plungė“. Vyriausiasis redaktorius suda-
rytojas istorikas Virginijus Jocys. Knygos parengimo terminas 2005–
2006 m. Išleidimo terminas 2005–2006 m.

2002 09 25
vyko visuotinis „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir 
leidyklos darbuotojų susirinkimas.

Susirinkime aptarta  2002 m. vasarą vykusios leidyklos rengtos eks-
pedicijos, leidinių parengimo ir jų finansinė būklė, einamieji reikalai.

Susirinkime nutarta  

1) į „Lietuvos valsčių“ serijos rengimo planą įrašyti ir pradėti rengti 
monografijas „Gelgaudiškis“ (Šakių r., vyr. redaktorius sudarytojas 
Antanas Andrijonas), „Jieznas. Stakliškės“ (Prienų r., vyr. redakto-
rius sudarytojas Juozas Pugačiauskas), „Pandėlys“ (Rokiškio r., vyr. 
redaktorius sudarytojas Albinas Jasiūnas); 

2) siekiant surinkti papildomos faktinės medžiagos bei papildyti ir 
patikslinti turimą informaciją rengiamoms „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijoms, 2003 m. vasarą surengti 6–9-ias serijos autorių tiria-
mąsias ekspedicijas į aprašomąsias vietas.

Susirinkime dalyvavo  Petras Jonušas, Kazys Morkūnas, Aloyzas Bė-
čius, Povilas Krikščiūnas, Virginijus Jocys, Vingaudas Baltrušaitis, Albinas 
Vaičiūnas, Antanas Andrijonas, Stanislovas Buchaveckas, Venantas Mačie-
kus, Anelė Vosyliūtė, igmas Malinauskas, Edvardas Vidmantas, Albinas 
Jasiūnas, Vida Girininkienė, Juozas Pugačiauskas, Albinas Masaitis, Kazys 
Misius, ilomena Kavoliutė, Stanislovas Liučvaitis, Živilė Driskiuvienė.
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2002 10 03
Pradėtos rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Baisogala“ 
(Radviliškio r., vyr. redaktorius sudarytojas dr. Jonas Linkevičius), 
„Kriu kai“ (Joniškio r., vyr. redaktorius sudarytojas Stanislovas Liuč-
vaitis).

2002 11 18
Baigtas rengti ir paskelbtas 2003 m. leidyklos rengiamų ekspedicijų 
sąrašas (11 ekspedicijų). 

2002 11 21
 „Versmės“ leidyklą kreipėsi monografijos „Joniškėlis“ (Pasvalio r.) 
rengimo iniciatoriai (Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto sig-
nataras Eugenijus Petrovas ir kiti), pasirašytas ketinimų protokolas 
dėl šios monografijos parengimo ir išleidimo iki 2005 m.

2002 11 28
 „Versmės“ leidyklą kreipėsi monografijos „Juodupė. Onuškis“ 
(Rokiškio r.) rengimo iniciatoriai (dr. Jonas Šedys), pasirašytas ketinimų 
protokolas dėl šios monografijos parengimo ir išleidimo iki 2006 m.

2002 11 28
 „Versmės“ leidyklą kreipėsi monografijos „Plokščiai“ (Šakių r.) 
rengimo iniciatoriai (Vidas Sutkus), pasirašytas ketinimų protokolas 
dėl šios monografijos parengimo ir išleidimo iki 2005 m.

2002 12 04
Leidykloje lankėsi Širvintų r. meras Vytas Šimonėlis. Buvo aptarti 
monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ rengimo ir finansavi-
mo klausimai, naujos monografijos „Gelvonai“ rengimo ir leidybos 
sutarties sąlygos.

2002 12 11
„Versmės“ leidyklos 2003 m. ekspedicijų sąrašas papildytas 12-ąja 
ekspedicija – į Sintautus 2003 m. rugpjūčio 4–13 d. Ekspedicijos 
vadovas Vitas Girdauskas.

2002 12 11
Leidykloje lankėsi Šakių r. savivaldybės kultūros skyriaus vedėja 
Augenija Kasparevičienė. Buvo aptarti monografijos „Griškabūdis“ 
rengimo ir finansavimo klausimai, sutarta dėl rėmimo sutarties 
pasirašymo.

2002 12 12
Aplinkos apsaugos ministerijoje vyko seminaras nacionalinių parkų 
kultūros paveldo darbuotojams. Seminaro organizatorius – Aplinkos 
apsaugos ministerijos kultūros skyrius. Dalyvavo parkų kultūrologai, 
direktoriai. Pagrindinė gvildenta tema – Lietuvos Kultūrinio paveldo 
nacionaliniuose parkuose ir aplink juos esančiose teritorijose išsau-
gojimas, pateikimas turistams Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą.
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Leidyklos redaktorius, J. Basanavičiaus nacionalinės premijos lau-
reatas Venantas Mačiekus apžvelgė Lietuvos etnografinių tyrinėjimų 
istoriją nuo seniausių laikų iki pat dabartinių tyrinėjimų, paminėdamas 
„Versmės“ leidyklos indėlį. Leidyklos viešųjų ryšių vadybininkas 
Jonas Mikalauskas trumpai papasakojo apie „Versmės“ leidyklos 
misiją, pakvietė parkų vadovus ir darbuotojus pagal išgales prisidėti 
prie „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengimo.

Pristatymo metu buvo platinami leidyklos bukletai, 2003 metais 
leidyklos rengiamų ekspedicijų sąrašas.

2002 12 18
Sudaryta leidybos sutartis monografijai „Gelvonai“ (Širvintų r.) pa-
rengti ir išleisti. Knygos išleidimo terminas 2006 m., knygos užsa-
kovas – Širvintų r. savivaldybė (meras Vytas Šimonėlis). Vyriausioji 
redaktorė sudarytoja – istorikė Vida Girininkienė. Knygos parengimo 
terminas 2005 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 
2004 09 01.
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2003 metai

2003 01 08
Leidykloje lankėsi Šilalės rajono meras Albinas Ežerskis, mero pa-
vaduotojas Virgilijus Ačas, Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas 
Antanas Lingis. Buvo aptarta monografijų „Laukuva“ ir „Kvėdarna“ 
parengimo bei finansavimo būklė. Rajono vadovų prašymu buvo 
apsispr sta šiais, 2003-iaisiais, metais Laukuvos 750 metų jubiliejui, 
kuris bus minimas 2003 m. liepos 18–20 d., parengti monogra-
fiją „Laukuva“, o kitais metais – parengti ir išleisti monografiją 
„Kvėdarna“. Susitikimo metu sutarta, kad iki tiražo spausdinimo 
monografijai „Laukuva“ išleisti Šilalės rajono savivaldybė ir Šilalės 
kraštiečių draugija papildomai skirs ne mažiau kaip 50 tūkst. Lt.

2003 01 14
Pradėta rengti monografija „Gruzdžiai“ (Šiaulių r., redaktorius suda-
rytojas žurnalistas Domijonas Šniukas. Knygos parengimo terminas 
2006–2007 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 
2005 10 01.

2003 01 23
Pradėta rengti monografija „Kapčiamiestis“ (Lazdijų r.). Vyriausiasis 
redaktorius sudarytojas Juozas Žitkauskas. Knygos parengimo ter-
minas 2006 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 
2005 09 01.

2003 01 29
„Versmės“ leidykloje vyko monografijos „Balbieriškis“ (vyr. redak-
torius prof. habil dr. Vacys Milius) rengimo iniciatyvinės grupės 
ir leidyklos atstovų susirinkimas. Dalyvavo prof. habil. dr. Vacys 
Milius, prof. habil. dr. Antanas Makštutis, habil. dr. Kazys Morkūnas, 
dr. Kostas Aleksynas, Alfonsas Vitkauskas, Albinas Vaičiūnas, Petras 
Jonušas. 

Konstatuota, kad monografija buvo pradėta rengti dar 2001 m., 
tačiau darbai, anksčiau judėj  lėtai, šiuo metu yra visai užstrig  
dar neparengtas knygos straipsnių planas, nėra žmogaus, kuris pri-
siimtų visą atsakomyb  už monografijos turinį, straipsnių rašymo 
terminų laikymąsi.

Nutarta suaktyvinti monografijos rengimo darbus, į šį darbą 
įtraukiant daugiau aktyvių kraštiečių, neatidėliojant parengti išsamų 
knygos straipsnių planą, knygą visiškai parengti spaudai 2005–2006 m.

2003 01 30
„Versmės“ leidykloje vyko monografijos „Juodupė. Onuškis“ rengi-
mo iniciatyvinės grupės ir leidyklos atstovų susirinkimas. Dalyvavo 
Lilija Kriškanaitė-Kudirkienė, Juozas Pupienis, Evaldas Garška, Jonas 
Šedys, Rimvydas Alekna, Alvydas Karalius, Venantas Mačiekus, 
Bronius Deksnys, Jevlampijus Laškovas, Nijolė Basiokienė-Aleknaitė, 
Petras Jonušas.
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Nutarta pritarti dr. Jono Šedžio paskyrimui monografijos vyr. re-
daktoriumi; iniciatyvinės grupės nariams pasiskirstyti darbus ir 
aktyviai talkinti vyr. redaktoriui; į knygos rengimo darbus įtraukti 
kuo daugiau gerų autorių, kraštiečių; iki 2003 06 01 parengti išsamų 
būsimos knygos straipsnių planą (sąrašą); garsinti rengiamą mono-
grafiją, ieškoti knygai išleisti būtino finansavimo; knygos straipsnių 
rašymo užbaigimo terminas 2005 06 01; knygos parengimo spaudai 
terminas 2006 m.

2003 01 31
Pasirašyta Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto Lietuvos 
istorijos katedros Taikomųjų istorijos tyrimų centro ir „Versmės“ 
leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį centro vardu pasirašė 
Lietuvos istorijos katedros vedėjas Aivas Ragauskas.

2003 02 18
Pradėtos rengti monografijos „Daugai“ (Alytaus r.), „Merkinė“ (Va rė-
nos r.). Vyriausiasis redaktorius sudarytojas Juozas Miglinas. Knygų 
parengimo terminas 2006–2008 m. Paskutinių straipsnių rašymo 
užbaigimo terminas 2005 09 01.

2003 03 03
„Versmės“ leidykla ir Plungės rajono savivaldybė pasirašė princi-
pinį susitarimą dėl monografijos „Plungė“ parengimo ir išleidimo 
2006–2007 m.

2003 03 20
vyko steigiamasis „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijų Mokslo darbų (mokslinių straipsnių) komisijos susirinki-
mas. Dalyvavo komisijos nariai prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė 
(etnologija, komisijos pirmininkė), prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas 
(gamta), prof. habil. dr. Stasys Skrodenis (tautosaka), dr. Gintautas 
Zabiela (archeologija), dr. Artūras Judžentis (kalba) bei „Versmės“ 
leidyklos atstovai Petras Jonušas, Vida Girininkienė, Virginijus Jocys. 
Susirinkime nedalyvavo komisijos nariai akad. Antanas Tyla (istorija), 
prof. habil. dr. Vytautas Kubilius (kultūrologija).

2003 04 08
Pradėta rengti monografija „Skaudvilė“ (Tauragės r.). Vyriausiasis 
redaktorius sudarytojas Irenijus Aloyzas Šmidtas. Knygos parengi-
mo terminas 2006–2007 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo 
terminas 2005 10 01.

2003 04 11–13
„Versmės“ leidykla dalyvavo Vilniaus mokytojų namuose rengtoje 
knygų parodoje „Knygų pavasaris“.

2003 04 16
Pagerintas 2003 m. leidyklos rengiamų autorių ekspedicijų daly-
vių aprūpinimas. Bus mokami tokie padidinti ekspedicijos dalyvių 
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dienpinigiai – autorinio atlyginimo ekspedicijos priedas, neatskai-
čius pajamų mokesčio, yra  16 Lt (atskaičius 15 %  pajamų mokestį, 
išmokama 13,60 Lt) už vieną dalyvavimo ekspedicijoje dieną, jei 
autorius per metus vyksta į vieną vietą (ekspediciją); 24 Lt (20,40 Lt) 
už vieną dieną antroje ekspedicijoje į kitą vietą tais pačiais metais; 
30 Lt (25,50 Lt) už dieną trečioje ir vėlesnėse ekspedicijose į kitas 
vietas tais pačiais metais.

2003 04 23
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Svarbiausių leidyklos naujienų aptarimas. 

2. Leidyklos vadovo ataskaita apie „Versmės“ leidyklos veiklą 2002 me-
tais. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas.

3. Dėl pasirengimo būsimoms 2003 m. leidyklos rengiamoms mono-
grafijų autorių ekspedicijoms į aprašomąsias vietas.

4. Apie „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
Mokslo darbų komisijos susikūrimą.

5. Dėl leidyklos darbo tvarkos.

6. Dėl leidyklos viešųjų ryšių.

7. Dėl monografijų finansavimo šaltinių ir rėmėjų paieškos, rengiamų 
leidinių finansavimo būklės.

8. Aktualūs leidyklos rengiamų monografijų klausimai, jų faktinė 
parengimo būklė.

9. Dėl naujų monografijų „Vepriai“, „Obeliai. Kriaunos“, „Plateliai“, 
„Žagarė“, „Joniškėlis“, „Baisogala“, „Juodupė. Onuškis“, „Kapčiamiestis“, 
„Gruzdžiai“, „Daugai“, „Merkinė“, „Skaudvilė“ įrašymo į „Lietuvos 
valsčių“ seriją ir leidyklos leidybos planus.

10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pastabos, pasiūlymai, pageidavimai.

11. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo  Petras Jonušas, Vacys Milius, Vingaudas Baltru-
šaitis, Antanas Andrijonas, Albinas Vaičiūnas, Evaristas Algirdas Totoraitis, 
Eugenijus Petrovas, Juozas Miglinas, Albinas Jasiūnas, Virginijus Jocys, 
Irena Regina Merkienė, Vidmantas Puplauskis, Vitas Girdauskas, Domijonas 
niukas, Vladas Braziūnas, Jonas edys, Edvardas Vidmantas, Kazys Misius, 
igmas Malinauskas, Juozas Pugačiauskas, Bronius Slavinskas, Aloyzas 

Bėčius, Algirdas Jokūbaitis, Stanislovas Liučvaitis, Kazys Morkūnas, Gražina 
Meilutienė, Jonas Linkevičius, Venantas Mačiekus, Stanislovas Buchaveckas, 
Albinas Masaitis, Povilas Krikščiūnas, Vida Girininkienė.

Kitas redaktorių susirinkimas 200  10 22, 15 val.

2003 05 09
Pasirašyta Šiaulių universiteto ir „Versmės“ leidyklos bendradarbia-
vimo sutartis. Sutartį universiteto vardu pasirašė Šiaulių universiteto 
rektorius prof. Vincas Laurutis.
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2003 05 27
Pasirašyta Klaipėdos universiteto ir „Versmės“ leidyklos bendra-
darbiavimo sutartis. Sutartį universiteto vardu pasirašė Klaipėdos 
universiteto rektorius prof. habil. dr. Vladas Žulkus.

2003 06 17
Pasirašyta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir „Versmės“ 
leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį instituto vardu pasirašė 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoja 
doc. dr. Bronė Stundžienė. Pasirašant sutartį dalyvavo instituto di-
rektorius prof. habil. dr. Algis Kalėda, instituto tarybos pirmininkas 
akad. Leonardas Sauka.

2003 06 21
Seredžiaus (Jurbarko r.) pagrindinės mokyklos salėje vyko naujausios 
„Versmės“ leidyklos monografijos „Seredžius“, skirtos Seredžiaus 
(Pieštvės) pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 710 metinėms, 
pristatymas visuomenei. Dalyvavo Jurbarko rajono meras Aloyzas 
Zairys su žmona Birute, Seredžiaus seniūnas Jonas Pikoraitis su žmona 
Leonora, Seredžiaus parapijos klebonas kun. Virginijus Lenktaitis, 
Veliuonos seniūnas Mindaugas Šlepševičius, rajono, seniūnijos gy-
ventojai, kraštiečiai (iš viso apie 150 žmonių). Kalbėjo viena iš 
knygos sudarytojų Margarita Baršauskienė, leidyklos atstovai Petras 
Jonušas, dr. Romas Batūra, Albinas Vaičiūnas, Povilas Spurgevičius, 
Seredžiaus seniūnas Jonas Pikoraitis, Vilniaus jurbarkiečių klubo 
prezidentas Romualdas Dainius.

2003 07 04
1 000 egz. tiražu išleista 9-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografija „Seredžius“. Vyriausioji redaktorė sudarytoja 
Vida Girininkienė, 1 238 p., 81 autorius, 100 straipsnių, iš jų 15 – 
mokslinių, aprobuotų serijos Mokslo darbų komisijos.

Lietuvos Respublikos Prezidentūros Baltojoje salėje 14 val. vyko mo-
nografijų serijos „Lietuvos valsčiai“, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui, 
Lietuvos valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų 
jubiliejui, pristatymas, serijos rengėjų ir leidėjų pagerbimas. Tai 
oficialus Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo renginys.

2003 07 11
Kartenos (Kretingos r.) vidurinėje mokykloje renginių, skirtų Kartenos 
pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 750 metinėms, metu 
vyko būsimos „Lietuvos valsčių“ serijos knygos „Kartena“ pristaty-
mas-seminaras. Kalbėjo vienas iš knygos sudarytojų ir autorių isto-
rikas Julius Kanarskas, prof. Alfonsas Motuza, doktorantė Virginija 
Kvasaitė, mokytoja Bronė Butkuvienė, gamtos skyriaus redaktorė 
doc. dr. Filomena Kavoliutė, Kartenos vidurinės mokyklos direktorė 
Jūratė Račkauskaitė, Kartenos seniūnė Zita Rapalienė, monografijos 
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vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys, kraštiečių var-
du – prof. habil. dr. Vladislovas Domarkas, Algimantas Jablonskas.

2003 07 18
Laukuvos (Šilalės r.) kultūros namuose renginių, skirtų Laukuvos 
pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 750 metinėms, metu vyko 
„Lietuvos valsčių“ serijos knygos „Laukuva“ pristatymas visuomenei. 
Kalbėjo knygos vyr. redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys, straipsnių 
apie Laukuvos mokyklas autorius Zigmas Juškevičius, teatrologas, 
Klaipėdos universiteto doc. Petras Bielskis, tautosakos rinkėja Regina 
Bliūdžiuvienė (Šliogerytė), Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 
mokytoja Dalia Danilienė, Šilalės rajono savivaldybės administratorė 
Zita Lazdauskienė.

2003 07 30
Priimtas sprendimas periodiškai leisti serijos „Lietuvos valsčiai“ 
mokslinių straipsnių rinkinius. Rinkinys išeis vieną kartą per metus. 
Jame bus publikuojami moksliniai straipsniai, įteikti leidyklai iki tų 
pačių metų rugsėjo 1 d. Vyriausiasis mokslinis redaktorius istorikas, 
VPU doc. dr. Aivas Ragauskas.

2003 09 06
Papilės (Akmenės r.) kultūros namuose vyko „Versmės“ leidyklos 
surengta mokslinė konferencija, skirta miestelio šventei ir leidyklos 
rengiamai monografijai „Papilė“. Pranešimus skaitė Šiaulių universiteto 
doc. dr. Rita Regina Trimonienė, dėstytoja Birutė Salatkienė, Vilniaus 
pedagoginio universiteto Istorijos katedros vedėjas doc. dr. Aivas 
Ragauskas, prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas. Kalbėjo Švietimo ir 
mokslo ministras dr. Algirdas Monkevičius, Akmenės rajono meras 
Anicetas Lupeika, Papilės seniūnas Antanas Vaičius, „Versmės“ lei-
dyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos „Papilė“ vyr. redaktorė 
sudarytoja Vida Girininkienė, „Vienybės“ laikraščio vyr. redaktorius 
Leopoldas Rozga.  konferenciją gausiai susirinko Papilės miestelio 
gyventojai ir svečiai iš įvairių Lietuvos vietų. 

2003 09 08
„Versmės“ leidykloje vyko monografijos „Taujėnai“ (Ukmergės r.) 
rengimo iniciatyvinės grupės ir leidyklos atstovų susirinkimas. Mo-
nografijos iniciatyvinė grupė  Elvyra Tulušienė (seniūnė), biblio-
tekininkė Gražina Žukauskienė, „Versmės“ leidyklos monografijų 
redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus. Knygos parengimo ter-
minas 2007–2008 m.

2003 09 12
Pradėta rengti monografija „Antalieptė“ (Zarasų r.). Vyriausiasis re-
daktorius sudarytojas doc. dr. Henrikas Jasiūnas. Knygos parengimo 
terminas 2007 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 
2006 02 01.
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2003 09 25
Pradėta rengti monografija „Valkininkai“ (Varėnos r.). Vyriausioji 
redaktorė sudarytoja prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. Knygos 
parengimo terminas 2007–2008 m. Paskutinių straipsnių rašymo 
užbaigimo terminas 2006 09 25.

2003 09 27
Plungėje vykusiame Plungiškių draugijos (prezidentas dr. Bronislovas 
Lubys) susirinkime „Versmės“ leidyklos atstovai P. Jonušas ir V. Jocys 
pristatė nuo 2002 m. leidyklos rengiamą monografiją „Plungė“, kvietė 
aktyviau dalyvauti monografijos medžiagos pateikimo, straipsnių 
rašymo ir rėmimo darbuose.

2003 09 29
Pasirašyta Kultūros, filosofijos ir meno instituto ir „Versmės“ leidyklos 
bendradarbiavimo sutartis. Sutartį instituto vardu pasirašė instituto 
direktorius dr. Vaclovas Bagdonavičius.

2003 09 30
Leidykloje lankėsi Šilalės r. meras Valdemaras Jasevičius. Buvo ap-
tarti monografijų „Laukuva“ ir „Kvėdarna“ rengimo bei finansavimo 
reikalai.

2003 10 10
Utenos rajono savivaldybėje vyko savivaldybės ir „Versmės“ leidyklos 
atstovų susitikimas. Dalyvavo rajono meras Alvydas Katinas, mero 
patarėjas, tarybos narys Petras Panavas, monografijos „Tauragnai“ vyr.
redaktorius sudarytojas, J. Basanavičiaus premijos laureatas Venantas 
Mačiekus, leidyklos vadovas Petras Jonušas. Aptarti monografijos 
„Tauragnai“ parengimo terminai, finansavimo poreikis ir galimybės.

2003 10 22
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai. 2. Praėjusio visuotinio pusmetinio pa-
vasario susirinkimo (2003 04 23) turinio santrauka, išvados, nuveikti 
darbai, svarbiausios leidyklos naujienos. 3. Monografija „Seredžius“ – 
naujausia 2003 m. „Versmės“ išleista knyga. 4. Dėl mokslinių konferen-
cijų organizavimo tiriamosiose aprašomose vietovėse. 5. Vyriausiųjų 
redaktorių sudarytojų prisistatymas. 6. Dėl būsimų ekspedicijų orga-
nizavimo, dalyvių komplektavimo bei institucijų koordinavimo. 7. Dėl 
leidyklos informacinės metodinės bazės kūrimo. 8. „Lietuvos valsčių“ 
serijos Mokslo darbų komisijos veikla, reikalavimai moksliniams 
straipsniams. Apie periodinio „Lietuvos valsčių“ serijos mokslinių 
straipsnių rinkinio pirmojo numerio (2003 m.) rengimą ir leidimą. 
9. 2003 m. vykusių leidyklos autorių 12-os ekspedicijų apžvalga. 
10. Dėl pasirašytų ir numatomų pasirašyti leidyklos bendradarbiavi-
mo sutarčių su universitetais, institutais, muziejais, bibliotekomis, kt. 
institucijomis. 11. Dėl 2004 m. leidyklos ekspedicijų. 12. Dėl rengiamų 
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monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės. 
13. Dėl redaktorių sudarytojų darbo tvarkos. 14. Dėl monografijų 
finansavimo šaltinių ir rėmėjų paieškos, rengiamų leidinių finansavimo 
būklės. 15. Dėl monografijų „Antalieptė“, „Valkininkai“ įtraukimo 
į „Lietuvos valsčių“ seriją ir leidyklos kalendorinį darbo planą. 
16. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pastabos, pasiūlymai, pageidavimai.

Susirinkime dalyvavo 35 žmonės  Petras Jonušas, Irena Regina 
Mer kienė, Juozas Pugačiauskas, Albinas Jasiūnas, Stanislovas Buchaveckas, 
Kazys Misius, Antanas Andrijonas, Irenijus midtas, Kazimieras Kalibatas, 
Eugenijus Petrovas, Vingaudas Baltrušaitis, Albinas Vaičiūnas, Stanislovas 
Liučvaitis, Albinas Navickas, Venantas Mačiekus, Domijonas niukas, 
Jonas Linkevičius, Kazys Morkūnas, Algirdas Jokūbaitis, Aloyzas Bėčius, 
Vilius Matulis, Vytautas Indrašius, Vida Girininkienė, Jonas edys, Vitas 

„Versmės “ leidyklos kolektyvas  (sėdi iš kairės) tekstų rinkėja Indrė Medeišytė, redaktorės 
Vida Girininkienė, prof. Irena Regina Merkienė, leidyklos vadovas Petras Jonušas, finansininkė 
Daiva Ramaneckaitė, kompiuterinių informacinių sistemų specialistė Rimgailė Pilkionienė, 
maketuotoja Violeta Barkauskaitė, tupi redaktorius Antanas Andrijonas; antroje eilėje – buhalterė 
Danutė Kasinskienė, vadybininkė Živilė Driskiuvienė, redaktoriai Albinas Vaičiūnas, Albinas 
Jasiūnas, Kazys Misius, Venantas Mačiekus, Juozapas Miglinas, dr. enrikas Jasiūnas, autorius, 
redaktoriai Irenijus midtas, Stanislovas Buchaveckas; trečioje eilėje  redaktoriai Virginijus Jocys, 
Albinas Masaitis, Juozas Pugačiauskas, autorius, redaktorius Kazimieras Kalibatas, Vingaudas 
Baltrušaitis, Damijonas niukas, dr. Jonas edys, Vytautas Indrašius, autorius; ketvirtoje eilėje  
redaktoriai Aloyzas Bėčius, dr. igmas Malinauskas, Eugenijus Petrovas, dr. Kazys Morkūnas, 
Vitas Girdauskas, dr, Edmundas Mickūnas, dr. Stanislovas Liučvaitis, dr. Jonas Linkevičius, 
autorius, vadybininkas Jonas Mikalauskas. 200  10 22
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Girdauskas, Edvardas Vidmantas, Juozapas Miglinas, igmas Malinauskas, 
enrikas Jasiūnas, Anelė Vosyliūtė, Živilė Driskiuvienė, Jonas Mikalauskas, 

Virginijus Jocys, Vacys Milius, Albinas Masaitis.
Kitas (pavasario) susirinkimas 200  0  21, trečiadienį, 15 val.

2003 10 27
Vilniaus mokytojų namuose monografijos „Kapčiamiestis“ vyr. redak-
torius sudarytojas Juozas Žitkauskas sukvietė kraštiečių iniciatyvin  
grup  knygos straipsnių planui apsvarstyti, galimiems straipsnių 
autoriams numatyti. Susirinkime dalyvavo dainininkė ir dzūkų fol-
kloro žinovė Veronika Povilionienė, žurnalistas, kelių knygų autorius 
Juozas Kuckailis, etnologas doc. dr. Jonas Mardosa, tradicinės kultū-
ros propaguotoja Gražina Kadžytė, „Versmės“ leidyklos redaktorius 
Venantas Mačiekus.

2003 10 30
Pasirašyta Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto ir „Versmės“ 
leidyklos bendradarbiavimo sutartis. Sutartį fakulteto vardu pasi-
rašė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas prof. habil. 
dr. Bonifacas Stundžia.

2003 11 10–11
„Versmės“ leidyklos redaktorius Virginijus Jocys lankėsi Endriejave ir 
Veiviržėnuose. Vykta su autoriumi Antanu Ruškiu (2002 m. išleido 
knygą „Endriejavo žemė“). Susitikime Endriejavo kultūros namuose 
dalyvavo Endriejavo seniūnė Laimutė Šunokiene, Klaipėdos rajono 
kultūros skyriaus vyr. specialistė Jolanta Polekauskienė, Endriejavo 
bendruomenės pirmininkė Eugenija Selskienė, bibliotekininkė Zita 
Mačiulienė, Endriejavo kultūros namų direktorė Dalia Radžienė, 
Endriejavo seniūnijos buhalterė Rita Žadeikyte ir kiti. Kalbėta apie 
„Versmės“ leidyklos numatomos leisti monografijos „Endriejavas“ 
parengimo ir finansavimo etapus, apie knygos autorių ekspedicijos 
į Endriejavą ir jo apylinkes organizavimą 2004 m. rugpjūtį. 

2003 11 11
Pateiktos leidyklos paraiškos LR kultūros ministerijos konkursui etni-
nės kultūros ir regionų kultūros projektams remti 2004 m. („Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijoms „Kartena“, „Laukuva“, „Musninkai. 
Kernavė. Čiobiškis“, „Žeimelis“). 

Pastaba  200  01 1  raštu „Versmės“ leidykla informuota, kad para-
ma neskirta.

2003 11 12
Pasirašyta Lietuvos liaudies buities muziejaus ir „Versmės“ leidyklos 
bendradarbiavimo sutartis. Sutartį muziejaus vardu pasirašė Lietuvos 
liaudies buities muziejaus direktorius Stasys Gutautas.

2003 11 19
Parengtas ir paskelbtas 2004 m. „Versmės“ leidyklos ekspedicijų į 
aprašomas vietoves sąrašas. 2004 m. numatoma surengti 15 (2 iš 



1182

L i e t u v o s  v a l s č i a i

Tekstų rinkėja 
Virginija Malakienė, 
vadybininkas 
Jonas Mikalauskas, 
finansininkė Daiva 
Ramaneckaitė, 
kompiuterinių 
informacinių 
sistemų specialistė 
Rimgailė Pilkionienė, 
maketuotoja Violeta 
Barkauskaitė, buhalterė 
Danutė Kasinskienė

Versmiečiai palydi 
senuosius metus.  
Iš kairės  redaktoriai 
Albinas Jasiūnas, 
Damijonas niukas, 
Albinas Masaitis, 
Venantas Mačiekus, 
už jo – Mokslo darbų 
komisijos pirmininkas 
dr. Aivas Ragauskas, 
menotyrininkas Povilas 
Spurgevičius, dr. Birutė 
Jasiūnaitė, prof. Irena 
Regina Merkienė, 
dr. igmas Malinauskas.  
200  12 29

Iš kairės  
menotyrininkas Povilas 
Spurgevičius, redaktoriai 
Albinas Vaičiūnas, 
Živilė Driskiuvienė,  
dr. enrikas Jasiūnas, 
dr. Kazys Morkūnas, 
Albinas Jasiūnas, 
dr. igmas Malinauskas, 
dr. Jonas Linkevičius
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jų – pakartotinės) ekspedicijų į Baisogalą, Joniškį, Gasčiūnus, Stakliškes, 
Joniškėlį, Skaudvil , Taujėnus, Valkininkus, Gruzdžius, Antaliept , 
Endriejavą, Kapčiamiestį, Merkin , Juodup , Onuškį (Trakų r.), 
Pandėlį, Žemaičių Naumiestį.

2003 11 24
Pateiktos leidyklos paraiškos LR kultūros ministerijos konkursui 
leidybos projektams remti 2004 m. („Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijoms „Laukuva“, „Kvėdarna“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“, 
„Papilė“, „Kartena“).

Pastaba  2004 02 02 paskelbta, kad iš dalies (po 10 tūkst.) vals-
tybės biudžeto lėšomis bus finansuojamos monografijos „Laukuva“ 
ir „Papilė“.

Ukmergės r. savivaldybėje įvyko rajono merės Janinos Akstinavičie-
nės, savivaldybės administracijos direktoriaus Sigito Masiulionio 
susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu 
Petru Jonušu, redaktoriumi Venantu Mačiekumi. Aptarti Ukmergės r. 
monografijos „Vepriai“ leidybos sutarties pasirašymo, rengimo bei 
finansavimo klausimai.

2003 11 26
Pateiktos leidyklos paraiškos LR kultūros ir sporto rėmimo fondo 
konkursui kultūros projektams (prioritetas Lietuvos kultūros plėtrai 
ir propagavimui) remti 2004 m. („Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijai „Papilė“, tiriamosioms ekspedicijoms į aprašomąsias vietas, 
siekiant surinkti papildomos informacijos monografijoms „Merkinė“, 
„Kapčiamiestis“, „Joniškėlis“, „Stakliškės“, „Valkininkai“, „Baisogala“, 
„Gruzdžiai“, „Antalieptė“).

Pastaba  2004 03 18 paskelbta, kad iš dalies (iš viso 4 tūkst.) 
bus finansuojamos leidyklos ekspedicijos į Stakliškes, Valkininkus, 
Gruzdžius, Antaliept .

2003 11 28
Parengta ir leidyklos tinklalapyje paskelbta nauja (patikslinta) tipinė 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos sąmata  1 000 psl. monogra-
fijos, išleistos 1 000 egz. tiražu, savikaina yra 141 631 Lt, vieno egz. 
savikaina 141,63 Lt. Sąmata parengta pagal paskutinės 2003 07 04 
išleistos monografijos „Seredžius“ faktinius įkainius ir darbų apimtį.

2003 12 02
Leidykloje lankėsi Joniškio rajono meras Edmundas Grigaliūnas ir 
Joniškio savivaldybės administracijos direktorius Kostas Vozbutas. 
Pristatytas „Lietuvos valsčių“ serijos leidybos projektas, aptartos 
Joniškio r. monografijos „Kriukai“ parengimo ir finansavimo sąlygos.

2003 12 23
„Versmės“ leidykla iš uždarosios akcinės bendrovės pertvarkyta į 
viešąją įstaigą „Versmės“ leidyklą. Tokio turinio privalomas infor-
macinis skelbimas 2003 12 19 išspausdintas dienraštyje „Respublika“.
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2004 metai

2004 01 14
Pasirinktas Žemaičių Naumiesčio pakartotinės ekspedicijos laikas  
ekspedicija vyks 2004 m. rugpjūčio 16–25 d.

2004 01 15
Pateiktos leidyklos paraiškos Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkci-
jos prie LR Prezidento kanceliarijos supaprastintam atviram konkursui 
Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidiniams pirkti 2004 m. („Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijoms „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“, 
„Seredžius“, „Tauragnai“, „Papilė“, „Laukuva“, „Kvėdarna“).

Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės meras Valdemaras 
Jasevičius ir savivaldybės tarybos finansų ir biudžeto komiteto pir-
mininkas Antanas Damulis. Aptarti monografijos „Laukuva“ finan-
savimo, parengimo ir išleidimo klausimai.

2004 01 23
Vilniaus mokytojų namų Didžiojoje salėje įvyko Vilniaus zanavykų 
(šakiškių) bendrijos 15-os veiklos metų sukaktuvių susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo apie 300 šakiškių iš Vilniaus, kitų miestų ir 
pačių Šakių. Kraštiečių sueigos neaplenkė šakiškis nuo Valenčiūnų 
Seimo narys A. Vidžiūnas, kraštiečiai signataras A. Endriukaitis, 
l. e. Seimo kanclerio pareigas A. Kregždė, akademikas B. Grigelionis, 
prof. A. Vyšniauskaitė, istorikas doc. R. Batūra. Susirinkusiuosius 
sveikino Šakių savivaldybės meras J. Bertašius, rajono Kultūros 
skyriaus vedėja A. Kasparevičienė. „Versmės“ leidyklos redaktorius 
koordinatorius A. Andrijonas pristatė 5 leidyklos rengiamas Ša-
kių krašto monografijas  „Griškabūdis“, „Sintautai“, „Gelgaudiškis“, 
„Plokščiai“, „Kriūkai“, paragino kraštiečius aktyviau prisidėti prie šio 
darbo, atkreipė dėmesį į iškylančias knygų rengimo ir finansavimo 
problemas. Susirinkimo dalyviams išdalinti rengiamų monografijų 
lankstinukai.

2004 02 02
LR kultūros ministerijos interneto svetainėje www.muza.lt paskelbta, 
kad 2004 m. LR kultūros ministerijos leidybos projektų konkurso 
Literatūros ir leidybos ekspertų komisijai rekomendavus, valstybės 
biudžeto lėšomis iš dalies (po 10 tūkst. Lt) bus finansuojamos 
„Versmės“ leidyklos monografijos „Laukuva“ ir „Papilė“.

Pastaba  200  11 2  konkursui buvo pateiktos leidyklos paraiškos  
mo  nografijoms „Laukuva“, „Kvėdarna“, „Musninkai. Kernavė. iobiškis“, 
„Pa pilė“, „Kartena“ iš dalies – po 20 tūkst. Lt – finansuoti. Iš viso kon-
kursui buvo skirta 1 5,5 tūkst. Lt.

2004 02 05
„Versmės“ leidykloje vyko monografijos „Trakai“ organizacinės gru-
pės susirinkimas. Susirinkime dalyvavo  KTU prof. Jurgis Bučas, 
Trakų istorinio muziejaus direktoriaus pavaduotojas Vydas Narvidas, 
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Trakų nacionalinio parko direktorius Gintaras Abaravičius, istorikas 
dr. Algirdas Baliulis, archeologas VU doc. Albinas Kuncevičius, 
„Versmės“ leidyklos redaktoriai Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, 
Juozapas Miglinas, leidyklos vadybininkai Živilė Driskiuvienė ir 
Jonas Mikalauskas. Susirinkime buvo aptarta būsimos monografijos 
„Trakai“ koncepcija, pasidalinta turima patirtimi, išdėstyti požiūriai į 
atskiras temas, problemas. Nutarta  sukurti tikslesn  knygos koncep-
ciją, struktūrą, monografiją „Trakai“ parengti iki 2008 m. ir Lietuvos 
tūkstantmečiui (2009 m.) išleisti; 2005 m. organizuoti „Versmės“ 
leidyklos ekspediciją į Trakus ir jų apylinkes. 

2004 02 06
Leidykloje lankėsi Tauragnų (Utenos r.) seniūnas Alvydas Danauskas. 
Aptarti monografijos „Tauragnai“ finansavimo, parengimo ir išlei-
dimo klausimai.

2004 02 09
Paskelbtas oficialus leidyklos kvietimas knygų dailininkams dalyvau-
ti atvirame „Lietuvos valsčių“ knygų serijos viršelių ir priešlapių 
principinių projektų konkurse.

2004 02 12
Leidykloje lankėsi Širvintų rajono savivaldybės meras Vytas Šimonėlis. 
Susitikime dalyvavo leidyklos vadovas Petras Jonušas, monografijos 
„Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas 
Stanislovas Buchaveckas. Aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. 
Čiobiškis“  parengimo, finansavimo ir išleidimo klausimai.

2004 02 19
Lietuvos parodų centro „Lite po“ Konferencijų salėje buvo prista-
tyta „Versmės“ leidyklos serijos „Lietuvos valsčiai“ monografija 
„Seredžius“. Renginyje dalyvavo apie 150 žmonių. Kalbėjo Lietuvos 
tūkstantmečio minėjimo direkcijos direktorius, Lietuvos vardo tūks-
tantmečio valstybinės komisijos sekretorius, programų koordinato-
rius Gediminas Ilgūnas, „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų 
komisijos nariai prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, prof. habil. 
dr. Algirdas Gaigalas, „Lietuvos valsčių“ serijos mokslinių straipsnių 
rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ vyr. mokslinis redaktorius, 
Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros vedėjas 
doc. dr. Aivas Ragauskas, „Versmės“ leidyklos redaktorius sudarytojas, 
J. Basanavičiaus premijos laureatas, etnologas Venantas Mačiekus, 
Jurbarko r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 
Arūnas Stasiūnas, Seredžiaus seniūnas Jonas Pikoraitis, viena iš mo-
nografijos „Seredžius“ sudarytojų, Seredžiaus pagrindinės mokyklos 
mokytoja Margarita Baršauskienė. Grojo Klausučių kultūros centro 
liaudies kapela „Ulytėlė“. Renginį vedė monografijos „Seredžius“ 
vyr. redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė.
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2004 02 20
16 val. 30 min. „Žinijos“ draugijos patalpose įvyko Šilalės kraštiečių 
draugijos Vilniaus miesto skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Draugijos 
pirmininkas Antanas Lingis pristatė praeitų metų nuveiktus darbus, 
informavo susirinkimo dalyvius apie lėšų kaupimą ir paramą, skir-
tą „Versmės“ leidyklos rengiamoms Šilalės krašto monografijoms 
„Laukuva“ ir „Kvėdarna“. Apie monografijų „Kvėdarna“, „Laukuva“, 
„Šilalė“ parengimo būkl  kalbėjo šių monografijų vyr. redaktoriai 
sudarytojai Kazys Misius, Virginijus Jocys, Edvardas Vidmantas.

2004 03 02
Tauragės r. savivaldybėje įvyko rajono mero Prano Petrošiaus su-
si tikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu Pet-
ru Jonušu, „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Skaudvilė“ 
(Tauragės r.) vyr. redaktoriumi sudarytoju Irenijumi Šmidtu. Aptarti 
„Versmės“ leidyk los rengiamos monografijos „Skaudvilė“ išleidimo 
ir finansavimo klausimai, šios knygos medžiagai surinkti rengiamų 
archeologinės ir mokslinės tiriamosios ekspedicijų Skaudvilėje or-
ganizaciniai klausimai.

2004 03 18
LR kultūros ir sporto rėmimo fondo interneto svetainėje www.ksrf.lt 
paskelbta, kad ekspertų komisijai rekomendavus, 2004 m. LR kultūros 
ir sporto rėmimo fondo lėšomis iš dalies (iš viso 4 tūkst. Lt) bus 
finansuojamos keturios „Versmės“ leidyklos  rengiamos tiriamosios 
ekspedicijos į aprašomąsias vietas, siekiant surinkti papildomos 
informacijos monografijoms „Stakliškės“, „Valkininkai“, „Gruzdžiai“ 
ir „Antalieptė“.

Pastaba  Iš viso konkursui buvo skirta 6 125 tūkst. Lt. 2003 11 26 
leidykla konkursui pateikė paraiškas monografijai „Papilė“ bei 8 tiria-
mosioms ekspedicijoms į aprašomąsias vietas, be minėtų monografijų, 
ir monografijoms „Merkinė“, „Kapčiamiestis“, „Joniškėlis“, „Baisogala“ 
iš dalies finansuoti – po 4 398,23 Lt kiekvienai ekspedicijai (iš viso 
35 185,84 Lt).

2004 03 29
Pasirašyta Lietuvos žemės ūkio universiteto ir „Versmės“ leidyklos 
bendradarbiavimo sutartis. Sutartį universiteto vardu pasirašė Lietuvos 
žemės ūkio universiteto rektorius prof. habil. dr. Albinas Kusta.

Pradėta rengti monografija „Balninkai“ (Molėtų r.). Vyriausiasis 
redaktorius sudarytojas Julius Aukštaitis. Knygos parengimo termi-
nas 2007–2008 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 
2006 07 01.

2004 03 30
Monografijos „Baisogala“ vyr. redaktorių sudarytoją Joną Linkevičių 
su Baisogalos seniūnu Romu Kalvaičiu priėmė Radviliškio r. meras 
Antanas Čepononis, dalyvavo savivaldybės Kultūros skyriaus ve-
dėjas Augenijus Jurgauskas. Meras buvo informuotas apie atliktus 
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ir numatomus knygos rengimo darbus, aptarti knygos finansavimo 
klausimai.

2004 04 01
Prasidėjo  papildoma „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos 
„Žemaičių Naumiestis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į 
Žemaičių Naumiestį ir jo apylinkes (Šilutės r.). Ekspedicijos vadovas 
monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vyriausiasis redaktorius suda-
rytojas Zigmas Malinauskas. Ekspedicijos pabaiga balandžio 2 d.

2004 04 06
Ukmergės r. savivaldybėje įvyko rajono merės Janinos Akstinavičienės 
susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – leidyklos vadovu Petru 
Jonušu, redaktoriumi Venantu Mačiekumi. Pasirašyta leidybos sutartis 
dėl monografijos „Vepriai“ parengimo ir išleidimo 2007–2008 m.

2004 04 21
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai. 2. Praėjusio visuotinio pusmetinio ru-
dens susirinkimo (2003 10 22) turinio santrauka, išvados, nuveikti 
darbai, svarbiausios leidyklos naujienos. Leidyklos vadovo ataskaita 
apie „Versmės“ leidyklos veiklą 2003 metais. Ataskaitos svarstymas 
ir tvirtinimas. 3. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės 
parengimo būklės. 4. Dėl būsimų „Versmės“ leidyklos 2004 m. vasa-
ros ekspedicijų organizavimo, dalyvių komplektavimo bei institucijų 
koordinavimo. 5. Pasirengimo atskiroms ekspedicijoms apžvalga. 
6. Dėl monografijos „Merkinė“ išbraukimo iš „Versmės“ leidyklos 
rengiamų monografijų sąrašo ir Merkinės ekspedicijos pakeitimo į 
Daugų ekspediciją. 7. Dėl ekspedicijos į Joniškį ir Gasčiūnus atšau-
kimo. 8. Dėl monografijų finansavimo šaltinių ir rėmėjų paieškos, 
rengiamų leidinių finansavimo būklės. 9. Dėl monografijos „Balninkai“ 
(Molėtų r.) įtraukimo į „Lietuvos valsčių“ seriją ir leidybos planą. 
10. Dėl autorių duomenų bazės kūrimo ir leidinių apie lokalias 
vietoves bibliografinio sąrašo sudarymo. 11. Sudarytojų, redaktorių 
ir kt. pastabos, pasiūlymai, pageidavimai. 12. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 31 dalyvis  Petras Jonušas, Aloyzas Bėčius, Jonas 
edys, Vacys Milius, enrikas Jasiūnas, Vytautas Indrašius, Vingaudas 

Baltrušaitis, Irena Regina Merkienė, Povilas Krikščiūnas, Edita Korzonaitė, 
Albinas Vaičiūnas, Albinas Masaitis, Vida Girininkienė, Evaristas Algirdas 
Totoraitis, Algis Marcinkevičius, Juozas Pugačiauskas, Bronius Svalinskas, 
Jonas Linkevičius, Domas niukas, Kazys Morkūnas, Edvardas Vidmantas, 
Eugenijus Petrovas, Kazys Misius, Juozapas Miglinas, Stanislovas Liučvai-
tis, Albinas Jasiūnas, igmas Malinauskas, Romaldas Samavičius, Živilė 
Driskiuvienė, Antanas Andrijonas, Jonas Mikalauskas.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 200  10 20, trečiadienį, pradžia 15 val.
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2004 05 27
Pradėta rengti monografija „Kamajai“ (Rokiškio r.). Vyriausiasis re-
daktorius sudarytojas Venantas Mačiekus. Knygos parengimo ter minas 
2009 m. Paskutinių straipsnių rašymo užbaigimo terminas 2007 12 01.

2004 06 02
Leidykloje lankėsi Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas 
Čepononis, Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis, savivaldybės Kul-
tūros sk. vedėjas Augenijus Jurgauskas, savivaldybės bibliotekos 
direktorė, monografijos „Baisogala“ iniciatyvinės grupės narė Aldona 
Januševičienė. Susitikime dalyvavo leidyklos vadovas Petras Jonušas, 
monografijos „Baisogala“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Jonas 
Linkevičius. Aptarti monografijos „Baisogala“ parengimo, finansavimo 
ir išleidimo klausimai.

2004 06 07
Leidykloje lankėsi Lietuvos žemės ūkio universiteto Kaimo kultūros 
instituto Kultūrologijos ir filosofijos katedros vedėjas, docentas, mokslų 
daktaras Romualdas Povilaitis. Buvo aptartos Lietuvos žemės ūkio 
universiteto dėstytojų bei studentų galimybės dalyvauti „Versmės“ 
leidyklos rengiamose ekspedicijose.

Prasidėjo pirmoji 2004 metų „Versmės“ leidyklos rengiama monogra-
fijos „Baisogala“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Baisogalą 
ir jos apylinkes (Radviliškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos 
„Baisogala“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Jonas Linkevičius. 
Ekspedicijos pabaiga birželio 16 d.

2004 06 17
Kamajų seniūnijoje (Rokiškio r.) įvyko seniūno Vytauto Vilio bei 
Kamajų kultūros namų administratoriaus Vilmanto Venslovo susi-
tikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – redaktoriumi Venantu 
Mačiekumi ir viešųjų ryšių vadybininku Jonu Mikalausku. Aptartos 
monografijos „Kamajai“ rengimo sąlygos.

2004 06 28
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Stakliškės“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Stakliškes ir jų apylinkes 
(Prienų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Stakliškės“ vyriausiasis 
redaktorius sudarytojas Juozas Pugačiauskas. Ekspedicijos pabaiga 
liepos 7 d.

2004 07 01
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Valkininkai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Valkininkus ir jų apy-
linkes (Varėnos r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Valkininkai“ 
vyriausioji redaktorė sudarytoja Irena Regina Merkienė. Ekspedicijos 
pabaiga rugpjūčio 31 d. 
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2004 07 05
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Joniškėlis“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Joniškėlį ir jo apylinkes 
(Pasvalio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Joniškėlis“ vy-
riausiasis redaktorius sudarytojas Eugenijus Petrovas. Ekspedicijos 
pabaiga liepos 14 d.

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Skaudvilė“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Skaudvil  ir jos apylinkes 
(Tauragės r.). Ekspedicijos vadovė Nijolė Meilutienė. Ekspedicijos 
pabaiga liepos 14 d.

2004 07 12
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Taujėnai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Taujėnus ir jų apylinkes 
(Ukmergės r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Taujėnai“ vy-
riausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus. Ekspedicijos 
pabaiga liepos 21 d.  

2004 07 14
Monografijos „Raguva“ vyr. redaktorius sudarytojas Romaldas Sa-
ma  vičius įteikė monografijos „Raguva“ egzempliorių Prancūzijos 
(Paryžiaus) Mokslinių tyrimų centro (Le Centre national de recherche 
scientifi ue) bibliotekai.

2004 07 19
Prasidėjo pakartotinė „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos 
„Pandėlys“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Pandėlį ir jo 
apylinkes (Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Pandėlys“ 
vyriausiasis redaktorius sudarytojas Albinas Jasiūnas. Ekspedicijos 
pabaiga liepos 25 d. 

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Gruzdžiai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Gruzdžius ir jų apylin-
kes (Šiaulių r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Gruzdžiai“ vy-
riausiasis redaktorius sudarytojas Domijonas Šniukas. Ekspedicijos 
pabaiga liepos 28 d.

2004 07 26
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Antalieptė“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Antaliept  ir jos apy-
linkes (Zarasų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Antalieptė“ 
vyriausiasis redaktorius sudarytojas Henrikas Jasiūnas. Ekspedicijos 
pabaiga rugpjūčio 4 d.

2004 08 02
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Endriejavas“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Endriejavą ir jo apylin-
kes (Klaipėdos r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Endriejavas“ 
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vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys. Ekspedicijos 
pabaiga rugpjūčio 11 d.

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Kapčiamiestis“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Kapčiamiestį ir jo apylin-
kes (Lazdijų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Kapčiamiestis“ 
vyriausiasis redaktorius sudarytojas Juozas Žitkauskas. Ekspedicijos 
pabaiga rugpjūčio 11 d.

2004 08 09
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Merkinė“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Merkin  ir jos apylinkes 
(Varėnos r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Merkinė“ vyriausia-
sis redaktorius sudarytojas Juozapas Miglinas. Ekspedicijos pabaiga 
rugpjūčio 18 d.

Prasidėjo pakartotinė „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos 
„Žemaičių Naumiestis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į 
Žemaičių Naumiestį ir jo apylinkes (Šilutės r.). Ekspedicijos vadovas 
monografijos „Žemaičių Naumiestis“ vyriausiasis redaktorius suda-
rytojas Zigmas Malinauskas. Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 18 d.

2004 08 16
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Juodupė. 
Onuškis“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Juodup , Onuškį 
ir jų apylinkes (Rokiškio  r.). Ekspedicijos vadovas Venantas Mačiekus. 
Ekspedicijos pabaiga rugpjūčio 25 d.

2004 08 30
Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės meras Valdemaras 
Jasevičius. Aptarti monografijos „Laukuva“ finansavimo, parengimo 
ir išleidimo klausimai.

2004 09 01
Pateiktos leidyklos paraiškos Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkci-
jos prie LR Prezidento kanceliarijos supaprastintam atviram konkursui 
Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidiniams pirkti 2004 m. („Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijoms „Kvėdarna“, „Papilė“, „Musninkai. 
Kernavė. Čiobiškis“).

2004 09 08
Gautas Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie LR Prezidento 
kanceliarijos 2004 09 08 raštas Nr. 130-S-180 „Dėl konkurso rezultatų“, 
kuriuo atsisakoma suteikti finansavimą.

2004 09 10
900 egz. tiražu išleista 11-osios „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Papilė“ I dalis. Vyriausioji redaktorė sudarytoja 
Vida Girininkienė, 1 082 p., 60 autorių, 82 straipsniai, iš jų 11 – 
mokslinių, aprobuotų serijos Mokslo darbų komisijos. 
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2004 09 11
Papilės kultūros rūmuose pristatyta 11-osios „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Papilė“ pirmoji dalis (išleista rugsėjo 10 d.). Pristatyme 
dalyvavo švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, Ak-
menės r. meras Anicetas Lupeika, Papilės seniūnas Antanas Vaičius, 
kitų rajono seniūnijų vadovai, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras 
Jonušas, knygos sudarytojai Vida Girininkienė, Rita Regina Trimonienė, 
Leopoldas Rozga, autoriai, apie 500 papilėniškių. Visi kalbėjusieji 
džiaugėsi pirmąja tokios plačios apimties šiaurės Lietuvos lokaline 
monografija, kėlė aktualias Lietuvos kultūrai problemas.

2004 09 21
Leidykloje lankėsi JAV lietuvis, monografijos „Pašvitinys“ rėmėjas 
Vytautas Ignas Užgiris. Leidyklos vardu padėkota už paramą, aptarti 
monografijos „Pašvitinys“ rengimo ir rėmimo klausimai.

2004 09 22
1 000 egz. tiražu išleista 10-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografija „Kvėdarna“. Vyriausiasis redaktorius sudarytojas 
Kazys Misius, 1 160 p., 62 autoriai, 105 straipsniai, iš jų 6 – moks-
liniai, aprobuoti serijos Mokslo darbų komisijos. 

2004 10 12
Pradėta rengti monografija „Vaiguva“ (Kelmės r.). Vyriausioji re-
daktorė sudarytoja – Ieva Švarcaitė. Knygos parengimo terminas 
2008 m. 2005 m. planuojama ekspedicija į buvusį Vaiguvos valsčių.

2004 10 18
Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės meras Valdemaras Ja-
sevičius. Aptarti monografijos „Laukuva“ finansavimo, parengimo 
ir išleidimo klausimai.

2004 10 19
Vilniaus mokytojų namų svetainėje pristatyta monografija „Kvėdarna“. 
Organizatoriai Vilniaus žemaičiai ir Vilniaus šilališkių bendrija. 
Dalyvavo  Šilalės savivaldybės meras Valdemaras Jasevičius, Šilalės 
kraštiečių draugijos pirmininkas Antanas Lingis, Šilalės kraštiečių 
draugijos tarybos nariai, svarbiausias monografijos finansavimo or-
ganizatorius Jonas Biržiškis, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras 
Jonušas, monografijos „Kvėdarna“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas 
Kazys Misius, kalbos redaktorius Albinas Masaitis, skyrių redakto-
riai prof. Vacys Milius, Povilas Krikščiūnas, leidyklos darbuotojai, 
Vilniaus žemaičiai, kt. Iš viso apie 200 žmonių. 

2004 10 20
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito redaktorių susirinkimo datos parin-
kimas (2005 04 20, 15 val.), darbotvarkės aptarimas, papildymas ir 
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tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis. 2. Praėjusio visuo-
tinio pusmetinio pavasario susirinkimo (2004 04 21) turinio santrau-
ka, nuveikti darbai, svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas, 
kt.). 3. Naujausių 2004 m. išleistų „Versmės“ leidyklos monografijų 
„Papilė“ ir „Kvėdarna“ pristatymas ir aptarimas (vyr. redaktoriai 
sudarytojai V. Girininkienė, K. Misius). 4. Dėl monografijų paren-
gimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės (A. Andrijonas, vyr. 
redaktoriai). 5. „Versmės“ leidyklos 2004 m. vasaros ekspedicijų 
aptarimas, dalyvių komplektavimo bei institucijų koordinavimo klau-
simai (V. Mačiekus, ekspedicijų vadovai J. Linkevičius (Baisogala), 
J. Pugačiauskas (Stakliškės), E. Petrovas (Joniškėlis), I. Šmidtas 
(Skaudvilė), V. Mačiekus (Taujėnai; Juodupė, Onuškis, Pandėlys), 
I. R. Merkienė (Valkininkai), D. Šniukas (Gruzdžiai), H. Jasiūnas 
(Antalieptė), V. Jocys (Endriejavas), J. Žitkauskas (Kapčiamiestis), 
Z. Malinauskas (Žemaičių Naumiestis), J. Miglinas (Merkinė). 6. Dėl 
monografijos „Kamajai“ (Rokiškio r.) ir „Vaiguva“ (Kelmės r.), 
„Linkuva“ (Pakruojo r.) įtraukimo į „Lietuvos valsčių“ seriją ir lei-
dybos planą (P. Jonušas, V. Mačiekus, I. Švarcaitė, V. Didžpetris). 
7. Dėl „Versmės“ leidyklos darbo tvarkos, planuojamos 2005 m. 
ekspedicijos, organizaciniai klausimai (Ž. Driskiuvienė). 8. Sudarytojų, 
redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai pastabos.

Susirinkime dalyvavo 27 žmonės  Petras Jonušas, Stanislovas Bu-
chaveckas, Romaldas Samavičius, Antanas Andrijonas, Aloyzas Bėčius, 
Kazys Misius, Edvardas Vidmantas, igmas Malinauskas, Bronislovas 
Kiela, Vacys Milius, Vingaudas Baltrušaitis, Ieva varcaitė, Irena Regi-
na Merkienė, Domas niukas, Virginijus Jocys, Albinas Masaitis, Vida 
Girininkienė, Anelė Vosyliūtė, Živilė Driskiuvienė, Juozas Pugačiauskas, 
Albinas Vaičiūnas, Stanislovas Liučvaitis, Jonas Mikalauskas, Jonas edys, 
Juozapas Miglinas, Rasa Kašėtienė, Venantas Mačiekus.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 2005 0  20, trečiadienį, pradžia 
15 val.

2004 10 21
Varėnos r. savivaldybėje įvyko rajono mero Vido Mikalausko bei 
mero pavaduotojo Alvydo Valeišos susitikimas su „Versmės“ leidyk-
los atstovais – leidyklos vadovu Petru Jonušu, redaktoriais prof. 
Irena Regina Merkiene ir Juozapu Miglinu. Aptarti monografijų 
„Valkininkai“ ir „Merkinė“ rengimo bei finansavimo klausimai.

2004 10 23
Kvėdarnos (Šilalės r.) kultūros namuose pristatyta monografi-
ja „Kvėdarna“. Dalyvavo  Šilalės savivaldybės meras Valdemaras 
Jasevičius, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorė Zita 
Lazdauskienė, Kvėdarnos seniūnas Rolandas Toleikis, buv s Šilalės 
savivaldybės meras Steponas Norbutas, Šilalės kraštiečių draugijos 
pirmininkas Antanas Lingis, Šilalės kraštiečių draugijos tarybos nariai, 
monografijos „Kvėdarna“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Kazys 
Misius, monografijos kalbos redaktorius Albinas Masaitis, Vilniaus 
žemaičiai, dailininkas Liudas Pocius, keramikas Gvidas Raudonius, 
autorius Aloyzas Stasytis, kvėdarniškiai, Kvėdarnos kultūros namų 
kolektyvai, ir kt. Iš viso apie 200 žmonių.
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2004 10 28
Leidykloje lankėsi Širvintų r. savivaldybės meras Vytas Šimonėlis ir 
savivaldybės vyriausioji specialistė informacijai ir turizmui Jadvyga 
Barbaravičienė. Aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ 
parengimo, finansavimo ir išleidimo klausimai. 

2004 10 29
Pateikta paraiška į Rytų Europos žydų kultūros ir istorijos tyrimų 
centrą gauti  finansavimą monografijai „Žeimelis“.

Pastaba  2004 12 07 leidykla informuota, kad finansavimas ne-
skirtas dėl lėšų stokos.

2004 10 30
Lietuvos radijo pirmosios programos kalbos viktorinoje „O tai tau“  
laidos vedėja Gražina Kadžytė pristatė dešimtmetį švenčiančią „Vers-
mės“ leidyklą, jos veiklą ir naujausias monografijas „Kvėdarna“ bei 
„Papilė“ (I d.).

2004 11 04
Prienų r. savivaldybėje įvyko rajono mero Antano Gustaičio bei mero 
pavaduotojo Algirdo Kederio susitikimas su „Versmės“ leidyklos 
atstovais – leidyklos vadovu Petru Jonušu ir  redaktoriumi Juozu 
Pugačiausku. Aptarti monografijų „Jieznas“ ir „Stakliškės“ rengimo 
bei finansavimo klausimai.

2004 11 12
Pateiktos leidyklos paraiškos LR kultūros ir sporto rėmimo fondo 
konkursui kultūros projektams remti 2005 m. (tiriamosioms ekspedici-
joms į aprašomąsias vietas, siekiant surinkti papildomos informacijos 
monografijoms „Kamajai“, „Plokščiai“, „Vaiguva“, „Valkininkai“).

2004 11 22
Pateikta leidyklos paraiška LR kultūros ministerijos Etninės kultūros 
ir regionų kultūros projektų rėmimo fondui monografijos „Papilė“ 
II dalies finansavimui.

Pastaba  2005 02 02 raštu Nr. S2-259 „Dėl etninės kultūros 2005 m. 
projektų finansavimo, „Versmės“ leidykla informuota, kad projektas 
finansinės paramos negavo.

Leidykloje lankėsi Širvintų r. savivaldybės meras Vytas Šimonėlis, 
savivaldybės vyriausioji specialistė informacijai ir turizmui Jadvyga 
Barbaravičienė, spaustuvės „Garsų pasaulis“ technikos direktorius 
Linas Šutas, spaustuvės atstovas. Aptarti monografijos „Musninkai. 
Kernavė. Čiobiškis“ finansavimo ir spausdinimo klausimai. 

2004 11 25
Leidykloje lankėsi Palangos viešosios bibliotekos bibliotekininkė Zita 
Baniulaitytė. Buvo svarstytas monografijos „Palanga“ leidimas. 
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2004 11 30
Pateiktos leidyklos paraiškos LR kultūros ministerijos konkursui 
leidybos projektams remti 2005 m. („Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijoms „Papilė“ II d., „Žeimelis“, „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“).

2004 12 09
Kaišiadorių r. savivaldybėje įvyko rajono mero R. Urmilevičiaus, 
savivaldybės administratoriaus A. Lukoševičiaus, Rumšiškių seniū-
nės E. Genevičienės bei Rumšiškių J. Aisčio muziejaus direktorės 
G. Meilutienės susitikimas su „Versmės“ leidyklos atstovais – lei-
dyklos vadovu Petru Jonušu ir redaktore Vida Girininkiene. Aptarti 
monografijos „Rumšiškės“ rengimo bei finansavimo klausimai.

Pateiktos leidyklos paraiškos Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direk-
cijos prie LR Prezidento kanceliarijos supaprastintam atviram kon-
kursui Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidiniams  pirkti 2005 m. 
(„Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Laukuva“, „Musninkai. 
Kernavė. Čiobiškis“, „Papilė“ (I d.), „Papilė“ (II d.), „Tauragnai“).

Pastaba  2004 12 22 raštu Nr. 130-S-316 „Dėl konkurso rezultatų“ 
„Versmės“ leidykla informuota, kad finansavimas neskirtas.

2004 12 21
Pradėta rengti monografija „Birštonas“ (Prienų r.). Vyriausiasis redak-
torius sudarytojas Jonas Aleknavičius. Knygos parengimo terminas 
2008 m. 2005 m. planuojama ekspedicija į buvusį Birštono valsčių.
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2005 metai

2005 01 13
Leidykloje lankėsi Baisogalos (Radviliškio r.) seniūnas Romas Kalvaitis. 
Aptarti monografijos „Baisogala“ rengimo bei finansavimo klausimai.

Leidykloje lankėsi Širvintų r. savivaldybės vyriausioji specialistė infor-
macijai ir turizmui Jadvyga Barbaravičienė. Ji domėjosi monografijos 
„Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ maketu. Širvintų viešajai bibliotekai 
padovanotos 7 „Versmės“ leidyklos monografijos.

2005 01 14
Leidykloje lankėsi Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus vadovas 
Ernestas Vasiliauskas. Aptarta būsima ekspedicija į Žagar .

2005 02 10
Lietuvos parodų centro „Lite po“ Konferencijų salėje vyko „Versmės“ 
leidyklos dešimtmečio minėjimas ir naujausių  monografijų „Kvėdarna“ 
ir „Papilė“ (I dalies) pristatymas.

2005 02 11
8.30 val. per Lietuvos radijo pirmąją programą laidoje „Ryto garsai“ 
buvo pagarsintas „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos dešimtmetis 
ir pristatytos naujausios šios serijos monografijos „Kvėdarna“ ir 
„Papilė“( I d.). 

Knygas pristatė redaktoriai Vida Girininkienė ir Kazys Misius. 
Laidoje buvo paminėti leidyklos pradininkai redaktorius Venantas 
Mačiekus ir leidyklos vadovas Petras Jonušas, pabrėžta monogra-
fijų serijos „Lietuvos valsčiai“ leidimo idėja, išdėstyta monografijų 
struktūra.

2005 03 01
Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės administracijos direk-
torė Zita Lazdauskienė ir Šilalės kraštiečių draugijos pirmininkas 
Antanas Lingis. Buvo aptarti monografijos „Laukuva“ finansavimo 
ir išleidimo klausimai.

Leidyklos vadovas Petras Jonušas lankėsi Kauno rajono savivaldy-
bėje, kur susitiko su Kauno rajono meru Leonardu Gineika, admi-
nistracijos direktore Pranciška Danute Tamošaitiene, jos pavaduotoja 
Angele Ščiukauskiene, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariu 
doc. dr. Romualdu Povilaičiu. Buvo aptartas monografijos „Vilkija“ 
rengimas, finansavimas ir bendradarbiavimas rengiant „Versmės“ 
leidyklos ekspediciją į Vilkiją ir jos apylinkes 2005 m. vasarą.

2005 03 10
Išsiųsti raštai su prašymu pervesti savo pajamų 2 %  į „Versmės“ lei-
dyklos sąskaitą visiems Seimo ir Vyriausybės nariams, savivaldybių 
merams, seniūnams, monografijų autoriams.
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2005 03 17
16 val. leidykloje vyko „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų komi-
sijos posėdis. Dalyvavo akad. prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas, akad. 
prof. habil. dr. Antanas Tyla, prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė, 
doc. dr. Artūras Judžentis, dr. Gintautas Zabiela ir leidyk los atsto-
vai – leidyklos vadovas Petras Jonušas, redaktoriai Vida Girininkienė 
ir Virginijus Jocys. Apsvarstytas akad. prof. habil. dr. A. Gaigalo 
ir V. Girininkienės sudarytas leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 
pirmasis numeris „Gamta“. Aptarti tolesni „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 
leidimai. Leidinių (pagal mokslines disciplinas) vyr. redaktoriai bus 
Mokslo darbų komisijos nariai.

2005 03 21
Leidykla gavo raštą iš LR Seimo Pirmininko pavaduotojo Česlovo 
Juršėno, kuriame pritariama „Lietuvos valsčių“ serijos leidimui, „be-
lieka palinkėti Jums sėkmės tik su moralia mano parama“.

Leidyklos vadovui Petrui Jonušui skambino į mob. telefoną LR Sei-
mo Pirmininko A. Paulausko patarėjas, domėjosi, ar leidyklą remia 
Lietuvos tūkstantmečio direkcija, kitais klausimais.

2005 03 23
Pasikeitė leidyklos įmonės kodas. Naujas Vš  „Versmės“ leidykla įmo-
nės kodas 122732630.

2005 03 24
Monografijos „Žagarė“ vyr. redaktorė Vida Girininkienė lankėsi Šiaulių 
universitete, kur susitiko su monografijos „Žagarė“ sudarytojais isto-
rike doc. dr. Rita Regina Trimoniene ir kalbininku doc. dr.  Juozu 
Pabrėža. Susitikime dalyvavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus 
pavaduotoja Virginija Šiukščienė. Aptartas pasirengimas ekspedicijai 
į Žagar , monografijos straipsnių planas.

2005 03 25
Redaktorė Vida Girininkienė lankėsi Žagarės seniūnijoje, kur susitiko 
su monografijos „Žagarė“ rengimo grupe  seniūne Stase Eidukaitiene, 
bibliotekos vedėja Aldona Medžiūniene, vidurinės mokyklos mo-
kytoja Alma Kančelskiene. Dalyvavo istorikas archeologas Ernestas 
Vasiliauskas, Žagarės rajoninio parko darbuotojai. Aptarta būsima 
ekspedicija į Žagar , monografijos rengimas.

2005 03 31
Leidykloje lankėsi Širvintų r. savivaldybės meras Vytas Šimonėlis. 
Aptarti monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ rengimo, fi-
nansavimo ir išleidimo klausimai. 

2005 04 11
steigta leidyklos redaktorių taryba. Tarybos nariai  Antanas Andrijonas, 
Vida Girininkienė, Virginijus Jocys (pirmininkas), Povilas Krikščiūnas, 
Petras Venantas Mačiekus, Albinas Masaitis, Romaldas Samavičius.
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2005 04 12
Pateikta leidyklos paraiška Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos 
prie LR Prezidento kanceliarijos supaprastintam atviram konkursui 
Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidiniams pirkti 2005 m. („Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijai „Tauragnai“).

Pastaba  2005 04 28 raštu Nr. 130-S-106 „Dėl konkurso rezultatų“, 
„Versmės“ leidykla informuota, kad finansavimas neskirtas.

2005 04 15–17
„Versmės“ leidykla dalyvavo Vilniaus mokytojų namuose rengtoje 
knygų mugėje „Knygų pavasaris“.

2005 04 20
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito redaktorių susirinkimo datos pa-
rinkimas (2005 10 19, trečiadienis), darbotvarkės aptarimas, papildy-
mas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis. 2. Leidyklos 
vadovo ataskaita už 2004 m. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 
Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 3. Dėl leidyklos parė-
mimo 2 %  pajamų mokesčio (Ž. Driskiuvienė). 4. Dėl monografijų 
parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės (A. Andrijonas, 
vyr. redaktoriai). 5. Dėl leidyklos redaktorių tarybos įsteigimo ir 
darbo (P. Jonušas, V. Jocys). 6. Dėl skyrių redaktorių atsakomybės ir 
jų bendravimo su vyriausiaisiais redaktoriais (V. Girininkienė). 7. Dėl 
„Versmės“ leidyklos rengiamo mokslo darbų žurnalo „Lietuvos lokali-
niai tyrimai“ (V. Girininkienė). 8. Dėl monografijos „Vilkija“ rengimo 
pradžios (P. Jonušas, V. Girininkienė). 9. „Versmės“ leidyklos 2005 m. 
vasaros ekspedicijų aptarimas, dalyvių komplektavimo bei institucijų 
koordinavimo klausimai (ekspedicijų vadovai J. Miglinas (Daugai), 
V. Girininkienė (Žagarė, Rumšiškės, Vilkija), V. Mačiekus (Kamajai), 
A. Andrijonas (Plokščiai), I. Švarcaitė (Vaiguva), J. Aleknavičius 
(Birštonas), K. Kalibatas (Pašvitinys), I. R. Merkienė (Valkininkai). 
10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai pastabos. 
11. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 23 žmonės  Petras Jonušas, Stanislovas Bu-
chaveckas, Romaldas Samavičius, Antanas Andrijonas, Aloyzas Bėčius, 
igmas Malinauskas, Ieva varcaitė, Domas niukas, Virginijus Jocys, Vida 

Girininkienė, Živilė Driskiuvienė, Juozas Pugačiauskas, Albinas Vaičiūnas, 
Jonas Mikalauskas, Jonas edys, Venantas Mačiekus, enrikas Jasiūnas, 
Vitas Girdauskas, Albinas Jasiūnas, Kazimieras Kalibatas, Domijonas niu-
kas, Vytautas Indrašius, Edita Korzonaitė.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 2005 10 19, trečiadienį, pradžia 15 val. 

2005 04 21
Leidykloje lankėsi Tauragnų (Utenos r.) seniūnas Alvydas Danauskas. 
Aptarti monografijos „Tauragnai“ finansavimo, parengimo ir išlei-
dimo klausimai.
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2005 05 09
Leidykloje lankėsi Rokiškio r. savivaldybės meras Egidijus Vilimas. 
Aptarti monografijų „Juodupė. Onuškis“, „Panemunėlis“, „Pandėlys“ 
ir „Kamajai“ rengimo, išleidimo ir finansavimo klausimai.

2005 05 22
„Versmės“ leidyklos vyr. redaktoriai Vida Girininkienė ir Antanas 
Andrijonas dalyvavo Sintautuose vykusiame kun. A. Tatarės 200-ųjų 
gimimo metinių minėjime. V. Girininkienė supažindino su A. Tatarės 
tardymo byla 1863 m.

2005 06 06
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Daugai“ au-
torių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Daugus ir jų apylinkes 
(Alytaus r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Daugai“ vyriausiasis 
redaktorius sudarytojas Juozapas Miglinas.

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir monografijos „Mus-
ninkai. Kernavė. Čiobiškis“ vyr. redaktorius sudarytojas Stanislovas 
Buchaveckas Širvintų r. savivaldybėje susitiko su rajono meru Vytu 
Šimonėliu ir Širvintų r. savivaldybės vyriausiąja specialiste informacijai 
ir turizmui Jadvyga Barbaravičiene. Aptarti monografijos „Musninkai. 
Kernavė. Čiobiškis“ finansavimo ir išleidimo klausimai.

2005 06 08
Vilkijos seniūnijoje įvyko pasitarimas dėl „Versmės“ leidyklos ir 
Kauno rajono savivaldybės š. m. birželio 17–liepos 6 d. organizuo-
jamos mokslinės ekspedicijos Vilkijoje ir monografijos „Vilkija“ ren-
gimo. Pasitarime dalyvavo „Versmės“ leidyklos vyr. redaktorė Vida 
Girininkienė, Lietuvos žemės ūkio universiteto doc. dr. Romualdas 
Povilaitis, Vilkijos seniūnas Jonas Gurskas, Vilkijos apylinkės seniūnas 
Arūnas Bačiūnas, Kauno rajono mero padėjėja Janina Marcinkevičienė, 
administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė, Vil-
kijos Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejaus direkto-
rius Arūnas Sniečkus, Vilkijos žemės ūkio mokyklos direktoriaus 
pa vaduotoja Amelija Chomromskienė, Vilkijos vidurinės mokyklos 
mokytojos Ramutė Sadauskaitė, Elena Ivanauskienė, bibliotekininkė 
Danutė Narušienė, kraštotyrininkas Antanas Vaičius.

2005 06 13
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno rajono savivaldybės 
administracija dėl monografijos „Vilkija“ parengimo ir išleidimo 
2008 m.

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Pašvitinys“ 
autorių komp leksinė tiriamoji ekspedicija į Pašvitinį ir jo apylinkes 
(Pakruojo r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Pašvitinys“ vy-
riausiasis redaktorius sudarytojas Kazimieras Kalibatas.
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2005 06 27
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Vilkija“ au-
torių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Vilkiją ir jos apy linkes 
(Kauno r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Vilkija“ vyriausioji 
redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė. 

2005 07 01
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Valkininkai“ 
autorių komp leksinė tiriamoji ekspedicija į Valkininkus ir jų apy-
linkes (Varėnos r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Valkininkai“ 
vyriausioji redaktorė sudarytoja prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. 

1 000 egz. tiražu išleista 12-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografija „Tauragnai“. Vyriausiasis redak torius sudarytojas 
Venantas Mačiekus, 1 364 p., 96 autoriai, 131 straipsnis, iš jų 4 – 
moksliniai, aprobuoti serijos Mokslo darbų komisijos. 

2005 07 02
Tauragnuose  pristatyta 12-oji „Lietuvos vals čių“ serijos monografija 
„Tauragnai“.

2005 07 08
1 000 egz. tiražu išleista 13-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografija „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“. Vyriausiasis 
redaktorius sudarytojas Stanislovas Buchaveckas, 1 304 p., 114 au-
torių, 161 straipsnis, iš jų 7 – moksliniai, aprobuoti serijos Mokslo 
darbų komisijos. 

2005 07 11
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Žagarė“ 2-osios 
laidos autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Žagar  ir jos 
apylinkes (Joniškio r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Žagarė“ 
vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė.

2005 07 15
1 000 egz. tiražu išleista 14-oji „Versmės“ leidyklos „Lietuvos vals-
čių“ serijos monografijos „Laukuva“ I dalis. Vyriausiasis redaktorius 
sudarytojas Virginijus Jocys, 924 p., 48 autoriai, 66 straipsniai, iš jų 
10 – mokslinių, aprobuotų serijos Mokslo darbų komisijos. 

2005 07 18
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Kamajai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Kamajus ir jų apylinkes 
(Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Kamajai“ vyriau-
siasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus. 

2005 07 25
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Plokščiai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Plokščius ir jų apylinkes 
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(Šakių r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Plokščiai“ 
vyriausiasis redaktorius sudarytojas Antanas Andrijonas. 

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos 
„Rumšiškės“ autorių komp leksinė tiriamoji ekspedicija į 
Rumšiškes ir jų apylinkes (Kaišiadorių r.). Ekspedicijos 
vadovė monografijos „Rumšiškės“ vyriausioji redaktorė su-
darytoja Vida Girininkienė. 

2005 08 16
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos 
„Vaiguva“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į 
Vaiguvą ir jos apylinkes (Kelmės r.). Ekspedicijos vadovė 
mo nografijos „Vaiguva“ vyriausioji redaktorė sudarytoja 
dr. Ieva Švarcaitė.  

2005 09 10
„Versmės“ leidyklos monografijos „Endrie javas“ vyr. redak-
torius sudarytojas Virginijus Jocys lankėsi Endriejavo 225 
metų šventėje. Monografijos rengimo ir išleidimo klausimais 
bendrauta su Klaipėdos rajono meru Vaclovu Dačkausku, jo 
pavaduotoja Rūta Cirtautaite, Endriejavo seniūne Laimute 
Šunokiene, monografijos autoriais. 

2005 09 20
Vilniaus mokytojų namuose pristatyta monografijos „Laukuva“ I dalis.

2005 09 22
Leidykloje lankėsi Vilkaviškio krašto muziejaus filialo Paežerių dvare 
vadovas Antanas Žilinskas. Buvo aptartas galimas knygos apie šį 
kraštą „Lietuvos valsčių“ serijoje projektas.

2005 09 24
Monografijos „Plungė“ vyr. redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys 
dalyvavo Plungiškių draugijos renginyje. Buvo aptarti monografijos 
„Plungė“ rengimo ir išleidimo klausimai. 

2005 09 30
Leidyklos vyr. redaktorė istorikė Vida Girininkienė skaitė pranešimą 
Druskininkų krašto muziejuje vykusioje konferencijoje „Druskininkai 
tarpukaryje“. Aptarti galimo bendradarbiavimo klausimai. 

2005 10 13–14
Leidyklos vyr. redaktorius Jonas Linkevičius, prof. Algirdas Gaigalas ir 
menotyrininkas Povilas Spurgevičius lankėsi Baisogaloje. Apsilankyta 
seniūnijoje, mokykloje, rajono Kultūros skyriuje, aptarti kai kurie 
rašomų monografijos „Baisogala“ straipsnių klausimai, patikslinti jau 
turimi faktai. Autoriai rinko medžiagą straipsniams.

Monografijos „Valkininkai“ 
sudarytoja prof. Irena Regina 
Merkienė ir redaktorius 
Venantas Mačiekus. 
2005 07 01
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2005 10 15
Leidyklos vyr. redaktorė istorikė Vida Girininkienė dalyvavo konfe-
rencijoje Paragiuose (Papilės seniūnija, Akmenės r.) „Paragių dvaro 
kultūrinis palikimas“. Buvo aptartas Nikodemo Ivanausko dailės 
palikimas. Perskaitytas monografijos „Papilė“ II dalies straipsnio 
autorės Vaidos Ščiglienės pranešimas, aptarti kai kurie knygos bai-
gimo ir finansavimo klausimai.

2005 10 19
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito redaktorių susirinkimo datos pa-
rinkimas (2006 04 20, ketvirtadienis), darbotvarkės aptarimas, pa-
pildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių registravimasis, jubi-
liatų pagerbimas. 2. Svarbiausios leidyklos naujienos, serijos daly-
vavimas Lietuvos tūkstantmečio programoje – tendencijos, situacija 
(P. Jonušas). 3. Naujausių leidyklos knygų „Tauragnai“, „Musninkai. 
Kernavė. Čiobiškis“, „Laukuva“ (I d.) sudarytojų pasisakymai; pri-
statymų Tauragnuose, Laukuvoje, Vilniuje aptarimas (V. Mačiekus, 
S. Buchaveckas, V. Jocys). 4. Dėl monografijų parengimo terminų 
ir jų faktinės parengimo būklės (A. Andrijonas, vyr. redaktoriai). 
5. 2005 m. vasarą įvykusių leidyklos ekspedicijų aptarimas, ekspedicijų 
vadovų pasisakymai  V. Girininkienė (Žagarė, Rumšiškės, Vilkija), 
V. Mačiekus (Kamajai), A. Andrijonas (Plokščiai), I. Švarcaitė (Vaiguva), 
I. R. Merkienė (Valkininkai), K. Kalibatas (Pašvitinys), J. Miglinas 
(Daugai). 6. Etnologijos skyriaus vadovės prof. I. R. Merkienės pri-
statymas (Ž. Driskiuvienė). 7. Dėl „Versmės“ leidyklos rengiamo 
mokslo darbų žurnalo „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (V. Girininkienė). 
8. Istorikų kongreso, tarptautinės konferencijos „Turizmas ir paveldas“ 
nutarimai (V. Girininkienė). 9. Dėl bendradarbiavimo su instituci-
jomis, su kuriomis sudarytos sutartys, dėl išlaidų architektūriniams 
straipsniams (V. Jocys).

10. Monografijos „Trakai“ įtraukimas į „Lietuvos valsčių“ seriją ir 
leidybos planą (V. Girininkienė, T. Baranauskas). 10. Sudarytojų, 
redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai pastabos.

Susirinkime dalyvavo 28 žmonės  Petras Jonušas, Virginijus Jocys, 
Povilas Krikščiūnas, Venantas Mačiekus, enrikas Jasiūnas, Vytautas In-
drašius, Vingaudas Baltrušaitis, Jonas edys, Ieva varcaitė, Irena Regina 
Merkienė, igmas Malinauskas, Jonas LInkevičius, Vitas Girdauskas, An-
tanas Andrijonas, Aloyzas Bėčius, Juozas Pugačiauskas, Kazys Morkūnas, 
Stanislovas Buchaveckas, Stanislovas Liučvaitis, Domas niukas, Tomas 
Baranauskas, Albinas Jasiūnas, Vida Girininkienė, Jonas Aleknavičius, Al-
binas Vaičiūnas, Juozas Miglinas, Živilė Driskiuvienė, Jonas Mikalauskas.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 200  0  20, trečiadienį, pradžia 
15 val. 
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2005 11 11
17 val. Vilniaus mokytojų namų svetainėje (Vilniaus g. 39) vyko 
„Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Tau-
ragnai“ pristatymas.

2005 11 24
Čiobiškio bibliotekoje pristatyta monografija „Musninkai. Kernavė. 
Čiobiškis“.

Pateiktos leidyklos paraiškos LR kultūros ministerijos konkursui 
leidybos projektams remti 2006 m. („Lietuvos valsčių“ serijos mo-
nografijoms „Juodupė. Onuškis“, „Gruzdžiai“, „Lietuvos valsčių“ 
serijos mokslo darbų rinkiniui „Lietuvos lokaliniai tyrimai 2000–2004. 
Etnologija. Aukštaitija. Sūduva. Žemaitija“).

2005 11 25
Pateikta leidyklos paraiška LR kultūros ministerijos konkursui ne-
vyriausybinių organizacijų kultūros projektams remti 2006 m. (eks-
pedicijai į Lukšius (Šakių r.).

2005 11 30
Pateikta leidyklos paraiška LR kultūros ir sporto rėmimo fondo 
konkursui kultūros projektams remti 2006 m. („Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijai „Pašvitinys“).

2005 12 15
Musninkų mokykloje vyko monografijos „Musninkai. Kernavė. Čio-
biškis“ pristatymas. Dalyvavo „Versmės“ leidyklos vadovas Pet ras 
Jonušas, monografijos vyr. redaktorius sudarytojas Stanislovas Bu-
chaveckas, dailininkas Rimtas Tarabilda, Širvintų r. meras Vytas 
Šimonėlis, Širvintų r. savivaldybės vyriausioji specialistė informacijai 
ir turizmui Jadvyga Barbaravičienė, seniūnai ir kt.
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2006 metai

2006 01 25
Leidykloje lankėsi Papilio (Biržų r.) pagrindinės mokyklos direkto-
riaus pavaduotoja Edita Lansbergienė, kuri inicijavo monografijos 
apie Papilį rengimą. Monografiją „Papilys“ planuojama parengti 
iki 2009–2010 m. Monografijos sudarytojai – Venantas Mačiekus ir 
Edita Lansbergienė. 2006 m. liepos 31– rugpjūčio 9 d. numatoma 
monografijos autorių ekspedicija į Papilį ir jo apylinkes.

2006 02 01
Leidykloje lankėsi Šilalės rajono savivaldybės meras Valdemaras 
Ja sevičius. Aptarti monografijos „Laukuva“ II dalies finansavimo, 
parengimo ir išleidimo klausimai.

2006 02 16
„Versmės“ leidyklos autoriui, rašytojui literatūrologui Viktorui Aleknai 
Prezidentūroje įteiktas Gedimino ordino Riterio kryžius. 

2006 02 23
Lietuvos parodų centro „Lite po“ konferencijų salėje vyko „Versmės“ 
leidyklos tryliktosios monografijos „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ 
pristatymas. Renginyje dalyvavo knygos 
vyriausiasis redaktorius sudarytojas Sta-
nislovas Buchaveckas, redaktoriai Jad vy-
ga Barbaravičienė, Povilas Krikščiūnas, 
„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, 
Širvintų rajono meras Vytas Šimonėlis, 
Musninkų, Kernavės ir Čiobiškio seniūnai. 

2006 04 20
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, 
redaktorių ir leidyklos darbuotojų visuotinis 
pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito redak torių 
susirinkimo datos parinkimas (2006 10 18, 
tre čiadienis), susirinkimo dar botvarkės ap-
ta rimas, papildymas ir tvirtinimas; su-
sirin kimo dalyvių registravimasis. 2. Do-
ku mentinio filmo „ simylėj  Lietuvą“ 
pristatymas. Dalyvauja filmo operatorius 
ir režisierius A. Barysas ir akad. A. Gai-
galas. 3. Leidyklos vadovo ataskaita už 
2005 m. Ataskaitos svarstymas ir tvirti-
nimas. Svarbiausios leidyklos naujienos 
(P. Jonušas). 4. Dėl „Versmės“ leidyklos 
rengiamo mokslo darbų rinkinio „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“ (V. Girininkienė). 5. Dėl 

Kartografė Lidija Kavaliauskienė ir monografijos 
„Jieznas. Stakliškės“ sudarytojas Juozas 
Pugačiauskas renginyje leidykloje. 200  0  20
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monografijų parengimo terminų ir jų faktinės parengimo būklės 
(P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 6. Dėl straipsnių parašymo terminų 
patikslinimo (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 7. Leidyklos redaktorių 
tarybos veikla (V. Jocys). 8. Dėl leidyklos parėmimo 2 %  pajamų 
mokesčio, kt. klausimai (J. Mikalauskas). 9. Būsimų „Versmės“ 
lei dyklos 2006 m. vasaros ekspedicijų aptarimas, dalyvių komplek-
tavimo bei institucijų koordinavimo klausimai (ekspedicijų vadovai 
V. Mačiekus (Pilviškiai, Papilys, Kamajai), V. Girininkienė (Žagarė, 
Vilkija), V. Jocys (Skaudvilė), R. Samavičius (Vepriai), I. R. Merkienė 
(Valkininkai). 10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasiūlymai, pageida-
vimai, pastabos. 11. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 23 žmonės  Petras Jonušas, Stanislovas Bu-
chaveckas, Antanas Andrijonas, Aloyzas Bėčius, igmas Malinauskas, Ieva 
varcaitė, Domas niukas, Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Juozas 

Pugačiauskas, Albinas Vaičiūnas, Jonas Mikalauskas, Jonas edys, Venantas 
Mačiekus, enrikas Jasiūnas, Albinas Jasiūnas, Jonas Linkevičius, Kazys 
Morkūnas, Stanislovas Liučvaitis, Povilas Spurgevičius, Algirdas Gaigalas, 
Lidija Kavaliauskienė, Marija Giraitytė.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 200  10 18, trečiadienį, pradžia 15 val. 

„Papilio“ monografijos sudarytojas Venantas Mačiekus Papilyje (Bir-
žų r.) susitiko su vietos inteligentija ir aptarė būsimą vasaros eks-
pediciją (07 31–08 09) bei monografijos rengimo darbus. Paramą 
ekspedicijai pažadėjo Papilio seniūnas Gediminas Arnašius, Papilio 
pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Jankūnas, Papilio pagrindinės 
mokyklos direktorės pavaduotoja Edita Lansbergienė. 

2006 06 06
„Versmės“ leidykloje lankėsi buv s Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Bronius Nainys. Svečias domėjosi leidyklos rengiamomis 
gimtojo krašto monografijomis „Pašvitinys“ ir „Žeimelis“.

2006 06 11
„Versmės“ leidyklos monografijos „Baisogala“ vyr. redaktoriui sudary-
tojui dr. Jonui Linkevičiui suteiktas Baisogalos garbės piliečio vardas.

2006 06 25
Kaune staiga mirė mūsų leidyklos monografijos „Pašvitinys“ rėmėjas 
daktaras Vytautas Užgiris. A. a. Vytautas Užgiris buvo medicinos ir 
fiziologijos daktaras, iki 1986 m. dirbo Harvardo sveikatos mokykloje 
tyrinėtoju. Padėjo redaguoti P. Čepėno knygą „Naujųjų laikų“ Lietuvos 
istorija, pabaigdamas antrą tomą autoriui jau mirus.  paskutin  ke-
lion  V. Užgirį palydėjo mūsų leidyklos monografijos „Pašvitinys“ 
vyr. redaktorius sudarytojas K. Kalibatas.

2006 07 03
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Kamajai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Kamajus ir jų apylinkes 
(Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Kamajai“ vyriau-
siasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus.
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Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Vilkija“ au-
torių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Vilkiją ir jos apylinkes 
(Kauno r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Vilkija“ vyriausioji 
redaktorė sudarytoja istorikė Vida Girininkienė. 

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Valkininkai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Valkininkus ir jų apylinkes 
(Varėnos r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Valkininkai“ vy-
riausioji redaktorė sudarytoja prof. habil. dr. Irena Regina Merkienė. 

2006 07 17
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Žagarė“ au-
torių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Žagar  ir jos apylinkes 
(Joniškio r.). Ekspedicijos vadovė monografijos „Žagarė“ vyriausioji 
redaktorė sudarytoja istorikė Vida Girininkienė. 

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Pilviškiai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Pilviškius ir jų apylinkes 
(Vilkaviškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Pilviškiai“ vy-
riausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus. 

2006 07 31
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Papilys“ auto-
rių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Papilį ir jo apylinkes (Biržų r.). 
Ekspedicijos vadovas monografijos „Papilys“ vyriausiasis redaktorius 
sudarytojas Venantas Mačiekus.

2006 08 07
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Skaudvilė“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Skaudvil  ir jos apylin-
kes (Tauragės r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Skaudvilė“ 
vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys. 

2006 08 11
400 egz. tiražu išleistas pirmasis monografijų serijos „Lietuvos vals-
čiai“ mokslo darbų rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai. Gamta. 
2002–2005“.

2006 10 18
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito visuotinio susirinkimo datos parin-
kimas (siūloma 2007 04 18, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirin-
kimo darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo 
dalyvių registravimasis, darbuotojų jubiliatų pagerbimas, kt. 2. Dėl 
2006 m. lapkričio 22 d. 13 val. Vilniaus universiteto Baltojoje salėje 
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įvyksiančio pirmo „Lietuvos valsčių“ serijos mokslo darbų rinkinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai 2002–2005 Gamta“ pristatymo. 
Norinčių dalyvauti pristatyme leidyklos atstovų sąrašo sudarymas. 
3. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 4.Informacija apie 
„Versmės“ leidyklos išleistą „Lietuvos valsčiai“ serijos mokslo dar-
bų rinkinio leidinį „Lietuvos lokaliniai tyrimai 2002–2005 Gamta“ 
(V. Girininkienė). 5. Dėl monografijų parengimo terminų ir jų faktinės 
parengimo būklės (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 6. Dėl straipsnių 
parašymo terminų. 7. Dėl straipsnių redagavimo tvarkos ir metodikos 
(P. Jonušas). 8. Pasitaikančios klaidos maketuoti pateikiamoje medžia-
goje (V. Barkauskaitė). 9. Buvusių „Versmės“ leidyklos 2006 m. vasaros 
ekspedicijų aptarimas, klausimai (ekspedicijų vadovai V. Mačiekus 
(Pilviškiai, Papilys, Kamajai), V. Girininkienė (Žagarė, Vilkija), V. Jocys 
(Skaudvilė), prof. I. R. Merkienė (Valkininkai). 10. Sudarytojų, re-
daktorių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai, pastabos. 

Susirinkime dalyvavo 24 žmonės  Petras Jonušas, Domas niu-
kas, Vida Kasparavičienė, Ilona iužauskaitė, igmas Malinauskas, Vidas 
Sutkus, Vingaudas Baltrušaitis, Albinas Vaičiūnas, Juozas Pugačiauskas, 
Aloyzas Bėčius, Albinas Masaitis, Ieva varcaitė, Jonas edys, Stanislovas 
Buchaveckas, Aleksandras imoliūnas, Stanislovas Liučvaitis, Algirdas 
Jokūbaitis, Antanas Andrijonas, Rimvydas Kunskas, Aloyzas Petrašiūnas, 
Irena Regina Merkienė, Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Evaristas 
Algirdas Totoraitis, Aušra Jonušienė, Lina Gedeikytė, Violeta Barkauskaitė.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 2007 0  18, trečiadienį, pradžia 
15 val. 

2006 12 12 
900 egz. tiražu išleistos 11-osios monografijos „Papilė“ II, III dalys. 
Vyriausioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė, 752 p., 55 auto-
riai, 62 straipsniai, iš jų 10 – mokslinių, aprobuotų serijos Mokslo 
darbų komisijos. 

2006 12 16
Papilėje vyko monografijos „Papilė“ II, III dalių pristatymas.
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2007 metai

2007 03 29
400 egz. tiražu išleistas antrasis monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ 
mokslo darbų rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai. Archeologija. 
2002–2005“.

2007 03 31
Mokytojų namų svetainėje buvo pristatytos naujausios „Versmės“ 
leidyklos knygos  monografija „Papilė“ (II, III dalys), mokslo darbų 
rinkiniai „Gamta“ (t. 1(1) ir „Archeologija“ (t. 1(2), etnologės prof. 
dr. Irenos Reginos Merkienės parengtas leidinys „Šiokiadienių ir 
šventadienių etnografija. Etnografinių duomenų rinkimo pagrindai“. 
Vyko konferencija „Lokalios bendruomenės  tyrimai ir perspektyvos“.

2007 04 18
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito visuotinio susirinkimo datos parinki-
mas (siūloma 2007 10 17, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo 
darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo dalyvių 
registravimasis, leidyklos darbuotojų, švenčiančių gimtadienius, pager-
bimas ir kt. 2. Leidyklos vadovo ataskaita apie „Versmės“ leidyklos 
veiklą 2006 metais. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. Svarbiausios 
leidyklos naujienos (P. Jonušas). 3. 2007 m. kovo 30–balandžio 1 d. 
Mokytojų namuose vykusio naujausių „Versmės“ leidyklos leidinių 
pristatymo (10-ojo Knygų pavasario) aptarimas (V. Girininkienė). 
4. Supažindinimas su Mokslo darbų komisijos mokslinių straipsnių 
vertinimo nuostatų pakeitimais ir lokalinių tyrimų mokslo darbų 
teminių rinkinių rengimo planais (I. R. Merkienė, V. Girininkienė). 
5. Informacija apie „Versmės“ leidyklos išleistus leidinius  „Papil “ 
(II, III d.) ir „Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos lokalinių tyri-
mų mokslo darbų teminius rinkinius „Gamta“ ir „Archeologija“ 
(V. Girininkienė, V. Jocys). 6. Dėl monografijų parengimo terminų 
ir jų faktinės parengimo būklės (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 7. Dėl 
monografijų „Daugai“, „Merkinė“ (buv. vyr. redaktorius J. Miglinas) 
ir „Kriukai“ (buv. vyr. redaktorius S. Liučvaitis). 8. Dėl leidyklos 
ekspedicijų 2007–2008 metais (P. Jonušas). 9. Vyr. redaktorių suda-
rytojų ir autorių atsakomybė už atsiminimuose ir kitokio pobūdžio 
straipsniuose pateiktą informaciją (V. Jocys). 10. Sudarytojų, redak-
torių ir kt. pasiūlymai, pageidavimai, pastabos. 11. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 19 žmonių  Petras Jonušas, Irena Regina 
Merkienė, Juozas Pugačiauskas, Stanislovas Buchaveckas, Kazys Morkūnas, 
Aloyzas Bėčius, Antanas Andrijonas, Albinas Vaičiūnas, enrikas Jasiūnas, 
Venantas Mačiekus, Vingaudas Baltrušaitis, Virginijus Jocys, Vida Giri-
ninkienė, Anelė Vosyliūtė, Ieva varcaitė, Eligijus Juvencijus Morkūnas, 
Domas niukas, Lina Gedeikytė, Aušra Jonušienė.

Kitas (rudens) susirinkimas vyks 2007 10 17, trečiadienį, pradžia 15 val. 
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2007 05 25
„Lietuvos valsčių“ monografijų serijos redaktoriui sudarytojui Venantui 
Mačiekui suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas.

17 val. Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriuje 
(Kosciuškos g. 3) vyko vakaronė, skirta „Versmės“ leidyklos bendra-
darbio, buvusios Vilniaus kraštotyrininkų ramuvos vadovo Venanto 
Mačiekaus 70 metų jubiliejui.

2007 06 04
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos pakartotinai 
rengiama monografijos „Vaiguva“ autorių 
kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Vaiguvą 
ir jos apylinkes (Kelmės r.). Ekspedicijos 
vadovė monografijos „Vaiguva“ vyriausioji 
redaktorė sudarytoja Ieva Švarcaitė. 

2007 06 10
„Versmės“ leidykla, monografijos „Juodupė. 
Onuškis“ vyr. redaktoriui sudarytojui dr. Jo-
nui Šedžui pasiūlius, padovanojo Rokiškio 
savivaldybės Juodupės seniūnijai spaudai 
parengtą monografijos „Juodupė. Onuškis“ 
I dalies maketą (1 040 puslapių).

„Versmės“ leidyklos darbuotojai kelionėje Baltarusijoje  (iš kairės) tekstų 
rinkėja Jūratė Baradinskienė, maketuotoja Violeta Barkauskaitė, leidyklos 
vadovas Petras Jonušas, Povilas Girininkas, kompiuterinių informacinių 
sistemų specialistė Rimgailė Pilkionienė, tekstų rinkėja Indrė Medeišytė 
su sūnumi. 2007 05 19

Leidyklos vadovas groja fisharmonija muziejuje 
Baltarusijoje. 2007 05 19
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2007 06 26
„Versmės“ leidykloje lankėsi buv s Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Bronius Nainys. Svečias domėjosi leidyklos rengiama 
gimtojo krašto monografija „Pašvitinys“. 

2007 07 07
„Versmės“ leidyklos monografijos „Pan dėlys“ vyr. redaktoriui suda-
rytojui Albinui Jasiūnui Jo Šventenybė Benediktas VI suteikė ypa-
tingą apaštališką palaiminimą „Už nepaprastai dideles pastangas 
at statant Pandėlio Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios bokštus“.

2007 07 30
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos pakartotinai rengiama monografi-
jos „Obeliai. Kriaunos“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į 
Obelius, Kriaunas ir jų apylinkes (Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas 
monografijos „Obeliai. Kriaunos“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas 
Venantas Mačiekus. 

2007 08 01
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos pakartotinai rengiama monografijos 
„Plateliai“ autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Platelius ir jų 
apylinkes (Plungės r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Plateliai“ 
vyriausiasis redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys. 

2007 10 17
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito visuotinio susirinkimo datos parin-
kimas (siūloma 2008 04 16, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirin-
kimo darbotvarkės aptarimas, papildymas ir tvirtinimas; susirinkimo 
dalyvių registravimasis ir kt. (P. Jonušas). 2. Vykusių leidyklos 
vadovo P. Jonušo susitikimų su redaktoriais sudarytojais ir nuolati-
niais autoriais aptarimas (P. Jonušas). 3. 2007 m. vasaros ekspedicijų, 
vykusių Obeliuose, Plateliuose ir Vaiguvoje, aptarimas (V. Mačiekus, 
V. Jocys, I. Švarcaitė). 4. Mokslo darbų komisijos veikla – teminių 
žurnalų rengimas ir leidimas (R. I. Merkienė). 5. Mokslinių straips-
nių rengimas ir registravimas (P. Jonušas). 6. Pasiūlymai dėl naujų 
autorių įtraukimo rašyti straipsnius leidyklos rengiamoms knygoms 
(V. Girininkienė). 7. Monografijų parengimo klausimai, jų faktinė 
parengimo būklė (P. Jonušas, vyr. redaktoriai). 8. Dėl leidyklos 
ekspedicijų 2008 metais (P. Jonušas). 9. Sudarytojų, redaktorių ir kt. 
pasisakymai, pasiūlymai, pageidavimai, pastabos.

Susirinkime dalyvavo 19 žmonių  Petras Jonušas, Albinas Jasiūnas, 
Juozas Pugačiauskas, Ieva varcaitė, Stanislovas Buchaveckas, Antanas 
Andrijonas, Jonas edys, Aloyzas Bėčius, igmas Malinauskas, Vingaudas 
Baltrušaitis, Venantas Mačiekus, enrikas Jasiūnas, Virginijus Jocys, Vida 
Girininkienė, Anelė Vosyliūtė, Jonas Linkevičius, Damijonas niukas, Irena 
Regina Merkienė, Aušra Jonušienė.

Kitas (pavasario) susirinkimas vyks 2008 0  1 , trečiadienį, pradžia 15 val. 
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2007 10 25
„Versmės“ leidykloje lankėsi Kražių parapijos klebonas Alionidas 
Pranciškus Budrius. Leidyklos vadovas P. Jonušas ir klebonas 
A. P. Budrius aptarė naujos monografijos „Kražiai“ parengimo ter-
minus, buvo pasirašytas ketinimų protokolas.

2007 12 06
Iš viso 2007 m. lapkričio mėnesį leidykloje gauti 44 nauji straipsniai 
(927 rankraščio puslapiai).

2007 12 14
„Versmės“ leidykla pateikė paraišką Kultūros ir sporto rėmimo fondo 
2008 metų kultūros paveldo projektams iš dalies remti. Valstybės 
dalinei finansinei paramai gauti teikiamas projektas – iliustruotas 
t stinis neperiodinis leidinys – monografijų serijos „Lietuvos vals-
čiai“ mokslo darbų rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai. Etnologija. 
2000–2001. I tomas“.
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2008 metai

2008 01 15
„Versmės“ leidykla Vilniaus apygardos teismui pateikė ieškinį „Dėl 
supaprastinto atviro konkurso sąlygų“ (Priedai  2008 01 08 dienos 
pretenzija „Dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų“, 2008 01 15 
prašymas „Dėl viešojo pirkimo sustabdymo bei informacijos patei-
kimo“, 2008 01 15 Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie 
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos atsakymas į pretenziją 
ir prašymą). 

2008 01 18
Gauta 300 Lt finansinė parama iš Kauno miesto savivaldybės tarybos 
Krikščionių demokratų frakcijos nario, vicemero Kazimiero Kuzminsko 
monografijai „Baisogala“.

2008 01 21
Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių taikymo.

Iš viso 2007 m. gruodžio mėnesį leidykloje gauta 19 naujų straips-
nių (281 rankraščio puslapis), parengti 25 nauji straipsnių maketai 
(404 knygos puslapiai).

2008 01 31
Gautas raštas iš Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie 
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos „Dėl supaprastinto 
atviro konkurso „Lietuvos istorijos ir kultūros sričių leidinių išlei-
dimas“ (pirkimo numeris 59306). 

2008 02 11
Iš viso 2008 m. sausio mėnesį leidykloje gautas 41 naujas straipsnis 
(788 rankraščio puslapiai), parengti 18 naujų straipsnių maketai 
(323 knygos puslapiai).

2008 03 06
Iš viso 2008 m. vasario mėnesį leidykloje gauta 40 naujų straips-
nių (833 rankraščio puslapiai), parengti 15 naujų straipsnių maketai 
(387 knygos puslapiai).

2008 03 26
Kultūros rėmimo fondas interneto svetainėje www.ksrf.lt paskelbė 
2008 m. I etapo iš dalies finansuojamus šokio, dailės, kino, teatro, 
literatūros, kultūros paveldo, muzikos ir muziejų projektus. „Versmės“ 
leidyklos teiktam projektui – iliustruotam t stiniam neperiodiniam 
leidiniui – monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų 
rinkiniui „Lietuvos lokaliniai tyrimai. Etnologija. 2000–2001. I to-
mas“ – finansavimas neskirtas.
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2008 03 29
Mirė dr. Kazys Morkūnas, ilgametis „Versmės“ leidyklos bendra-
darbis, „Lietuvos valsčių“ serijos kalbos redaktorius, bendramintis, 
nenuilstantis talkininkas. 

2008 04 17
Iš viso 2008 m. kovo mėnesį leidykloje gauti 38 nauji straipsniai 
(384 rankraščio puslapiai), parengti 34 nauji straipsnių maketai 
(425 knygų puslapiai).

2008 04 22
Leidyklos vadovas Petras Jonušas ir monografijos „Endriejavas“ 
redaktorius sudarytojas Virginijus Jocys lankėsi Klaipėdos rajono sa-
vivaldybėje Gargžduose. Susitikime dalyvavo Klaipėdos rajono meras 
Vaclovas Dačkauskas, mero pavaduotoja Rūta Cirtautaitė, Endriejavo 
seniūnė Laimutė Šunokienė, kiti tarybos nariai. Aptarti monogra-
fijos „Endriejavas“ parengimo, išleidimo ir finansavimo klausimai. 
Susitikimo metu „Versmės“ leidykla padovanojo 12 išleistų serijos 
„Lietuvos valsčiai“ monografijų Klaipėdos rajono Jono Lankučio 
bibliotekai.

2008 04 23
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito visuotinio susirinkimo laiko pa-
rinkimas (siūlomas laikas 2008 10 15, trečiadienis, pradžia 15 val.), 
šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, kiti organizaciniai klausi-
mai (P. Jonušas). 2. Ilgametį leidyklos bendradarbį kalbininką Kazį 
Morkūną prisimenant (V. Girininkienė). 3. Leidyklos vadovo ataskaita 
už 2007 m. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. Svarbiausios leidyk-
los naujienos (P. Jonušas). 4. Atliktų darbų ir pasikeitimų, vykusių 
po leidyklos vadovo P. Jonušo susitikimų su monografijų vyriau-
siaisiais redaktoriais sudarytojais ir nuolatiniais autoriais, aptarimas 
(P. Jonušas). 5. Monografijos „Pašvitinys“ tolimesnio rengimo aptari-
mas. 6. Leidyklos skelbtų informacinių straipsnių regioninėje spaudoje 
apie rengiamas monografijas aptarimas (P. Jonušas, D. Rinkevičius). 
7. Mokslo darbų rinkinio vadybininkės ataskaita (G. Juščiūtė). 8. Dėl 
numatomų „Versmės“ leidyklos 2008 m. vasaros monografijų autorių 
ekspedicijų į aprašomas vietas organizavimo, dalyvių komplektavimo 
bei koordinavimo (V. Mačiekus). 9. Dėl monografijos „Balninkai“ 
(Molėtų r.) įtraukimo į „Lietuvos valsčių“ seriją ir leidybos planą 
(P. Jonušas). 10. Numatomos „Versmės“ leidyklos pažintinės kelionės 
į Šiaurės Lenkiją (2008 05 23–2008 05 25) aptarimas (D. Šniukas). 
11. Sudarytojų, redaktorių ir kt. pasisakymai (pasiūlymai, pageida-
vimai, pastabos). 12. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 20 žmonių  Petras Jonušas, Domijonas niukas, 
Virginijus Jocys, Vida Girininkienė, Albinas Vaičiūnas, Antanas Andrijo-
nas, Vidas Sutkus, Vingaudas Baltrušaitis, Venantas Mačiekus, enrikas 
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Jasiūnas, Julius Aukštaitis, Jonas edys, Aloyzas Bėčius, Vitas Girdauskas, 
Juozas Pugačiauskas, Ieva varcaitė, igmas Malinauskas, Aušra Jonušienė, 
Donatas Rinkevičius, Gabija Juščiūtė.

2008 05 14
„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir monografijos „Gelvonai“ 
vyr. redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė lankėsi Širvintų rajono 
savivaldybėje. Susitikime dalyvavo Širvintų rajono meras K stutis 
Pakalnis, mero patarėja Jadvyga Barbaravičienė, administracijos direk-
torius Pranas Kamienas. Aptarti monografijos „Gelvonai“ parengimo, 
išleidimo ir finansavimo klausimai. 

2008 05 23–25
„Versmės“ leidykla darbuotojams ir jų šeimos nariams organizavo 
pažintin  ekskursiją po Šiaurės Lenkiją. 

2008 05 30
Mokslinių straipsnių rinkinys „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ įtrauktas 
į Lietuvos mokslo akademijos bibliotekos Lietuvos mokslinių perio-
dinių leidinių sąrašą.

2008 06 09
Iš viso 2008 m. balandžio mėnesį leidykloje gauti 44 nauji straips-
niai (592 rankraščio puslapiai), parengti 23 nauji straipsnių maketai 
(297 knygų puslapiai).

2008 06 14
Žemaičių festivalio metu „Versmės“ leidyklos vyr. redaktoriui suda-
rytojui Virginijui Jociui įteikta Žemaičių šlovės žvaigždė.

2008 06 26
Iš viso 2008 m. gegužės mėnesį leidykloje gauti 23 nauji straips-
niai (391 rankraščio puslapis), parengta 19 naujų straipsnių maketų 
(240 knygų puslapių).

2008 07 15
2008 m. liepos 15 d. 75 metai sukako kultūros istorikui Albinui 
Vaičiūnui – ilgamečiam „Versmės“ leidyklos bendradarbiui, „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Kriūkai“ vyriausiajam redaktoriui ir 
sudarytojui, Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininkui, Stasio Šilingo 
draugijos vicepirmininkui, Lietuvai pagražinti draugijos nariui eks-
pertui. Ta proga Vilniaus karininkų ramovėje įvyko iškilmingas 
jubiliejaus minėjimo renginys.

2008 07 19
Išleista 14-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Laukuva“ 
II dalis (I dalis išleista 2005 m.). Pirmąją leidinio platinimo dieną 
knygų buvo galima įsigyti Laukuvoje, miestelio šventės metu, liepos 
20 d., sekmadienį.
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2008 07 21
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Balninkai“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Balninkus ir jų apylinkes 
(Molėtų r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Balninkai“ vyriausiasis 
redaktorius sudarytojas Julius Aukštaitis. 

2008 07 22
Iš viso 2008 m. birželio mėnesį leidykloje gautas 21 naujas straips-
nis (243 rankraščio puslapiai), parengti 33 nauji straipsnių maketai 
(400 knygų puslapių).

2008 07 31
Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lie-
tuvos lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelb-
tas anksčiau nepublikuotas autorės Daivos Patalauskaitės straipsnis 
„Jiezno apylinkių augmenija“.

Tai pirmasis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ niekur anksčiau ne-
spausdintas mokslinis straipsnis, šiuo metu skelbiamas vien internete.

2008 08 01
Iš viso 2008 m. liepos mėnesį leidykloje gauti 97 nauji straipsniai 
(830 rankraščio puslapių).

2008 08 04
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos rengiama monografijos „Panemunis“ 
autorių kompleksinė tiriamoji ekspedicija į Panemunį ir jo apylin-
kes (Rokiškio r.). Ekspedicijos vadovas monografijos „Panemunis“ 
vyriausiasis redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus.

2008 08 19
Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas anksčiau 
nepublikuotas autorės Aušros Kaikarytės straipsnis „Kriukų šnekta“.

Tai antrasis „Lietuvos lokalinių tyrimų“ niekur anksčiau nespaus-
dintas mokslinis straipsnis, šiuo metu skelbiamas vien internete.

2008 09 11
Iš viso 2008 m. rugpjūčio mėnesį leidykloje gauta 14 naujų straipsnių 
(157 rankraščio puslapiai).

2008 09 26
Gauta 3000 Lt finansinė parama iš UAB „Kėdainių automobilių 
keliai“ (gen. direktorius S. Rulys) monografijai „Baisogala“.

2008 10 01
Iš viso 2008 m. rugsėjo mėnesį leidykloje gauti 42 nauji straipsniai 
(608 rankraščio puslapiai).
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2008 10 02
„Versmės“ leidykloje lankėsi Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos biblio-
tekos direktorė Reda Kiselytė.

2008 10 13
Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbti šie nauji, 
anksčiau nepublikuoti straipsniai  Kazio Morkūno. „Jiezno šnekta“, 
Marijos Razmukaitės. „Stakliškių valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų 
kilmė“ ir daryba, „Jiezno valsčiaus gyvenamųjų vietų vardų kilmė 
ir daryba“, Jurgos Motiejūnaitės. „Gojaus miško kerpės ir su jomis 
susij  grybai“, Jūratės Šlekonytės. „Baisogalos apylinkių pasakoja-
mosios tautosakos bruožai“.

2008 10 15
vyko „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių ir leidyklos 
darbuotojų visuotinis pusmetinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Sveikinimai leidyklos darbuotojų asmeninių švenčių proga. 2. Or-
ganizaciniai klausimai  kito pusmetinio susirinkimo laiko parinkimas 
(siūlomas laikas 2009 04 15, trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirinki-
mo darbotvarkės aptarimas, kiti organizaciniai klausimai (P. Jonušas). 
3. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 4. Leidyklos infor-
macinių straipsnių regioninėje spaudoje apie rengiamas monografijas 
aptarimas (P. Jonušas, D. Rinkevičius). 5. Naujausios „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Laukuva“ II dalies pristatymas (V. Jocys). 6. Apie 
„Lietuvos valsčių“ serijos mokslo darbų rinkinį „Lietuvos lokaliniai 
tyrimai“ (G. Juščiūtė). 7. Aktualūs monografijų sudarymo ir rengimo 
klausimai (dalykinių redaktorių parinkimas ir kt.) (V. Girininkienė). 
8. Apie 2008 m. vasarą leidyklos rengtas ekspedicijas į aprašomąsias 
vietas  į Panemunį (V. Mačiekus) ir Balninkus (J. Aukštaitis). 9. Dėl 
numatomų „Versmės“ leidyklos 2009 m. vasaros monografijų autorių 
ekspedicijų į aprašomas vietas organizavimo, dalyvių komplektavi-
mo bei koordinavimo (P. Jonušas). 10. Sudarytojų, redaktorių ir kt. 
pasisakymai (pasiūlymai, pageidavimai, pastabos).

Susirinkime dalyvavo 28 žmonės  Petras Jonušas, Domijonas niukas, 
Jonas Linkevičius, Aldutė Jankauskienė, Irena Regina Merkienė, Venantas 
Mačiekus, Albinas Jasiūnas, Julius Aukštaitis, enrikas Jasiūnas, Aloyzas 
Bėčius, igmas Malinauskas, Kazys Misius, Danguolė Tunkevičienė, Rasa 
Kašėtienė, Albinas Masaitis, Libertas Klimka, Stanislovas Buchaveckas, 
Juozas Pugačiauskas, Ieva varcaitė, Albinas Vaičiūnas, Živilė Driskiuvienė, 
Tomas Petreikis, Virginijus Jocys, Anelė Vosyliūtė, Aloyzas Petrašiūnas, 
Gabija Juščiūtė, Giedrė Užumeckaitė, Aušra Jonušienė.

2008 10 20
„Versmės“ leidykla paskelbė atvirą knygų serijos viršelių ir priešlapių 
principinio projekto konkursą.
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2008 10 21
Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbti šie nauji, 
anksčiau nepublikuoti straipsniai  Mykolas Michelbertas. „Vaiguvos 
apylinkių proistorė“, Mindaugas Pocius. „Antisovietinis ginkluotas 
pasipriešinimas Valkininkų krašte 1944–1949 metais“. 

2008 11 04
„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas lankėsi Vilniaus peda-
goginiame universitete. 

Susitikime dalyvavo universiteto rektorius Algirdas Gaižutis, prof. 
dr. Aivaras Ragauskas, dr. Robertas Jurgaitis.

Leidyklos vadovas pristatė „Lietuvos valsčių“ seriją, mokslo dar-
bų rinkinius. Aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės tarp 
universiteto ir leidyklos. Siūlyta, kad studentai magistrantai, su-
derinus su vadovais, rašytų konkrečius straipsnius leidyklos ren-
giamoms knygoms. Sutarta dėl leidyklos rengiamos Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui skirtos konferencijos 2009-ųjų metų birželio mėnesį. 
Prof. A. Ragauskas pasiūlė apibrėžti serijos funkciją  bendruomenės 
formavimas, edukacinė reikšmė, pilietiškumo ugdymas, lokaliniai 
tyrimai, vieta visuomenėje.

Iš viso 2008 m. spalio mėnesį leidykloje gauta 14 naujų straipsnių 
(130 rankraščio puslapių).

2008 11 12
Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Mokslo darbų komisijos na-
riui prof. habil. dr. Stasiui Skrodeniui, lietuvių tautosakos tyrėjui 
ir puoselėtojui, skirta Valstybinė Jono Basanavičiaus premija. Jono 
Basanavičiaus premija kasmet skiriama už reikšmingiausius pastarųjų 
penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, 
susijusius su etninės kultūros plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir 
tyrinėjimu, taip pat už kūrybin  ir mokslin  veiklą etninės kultūros 
srityje.

2008 11 13
Paduota paraiška Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo skelb-
tam konkursui 2009 m. kultūros ir meno projektams iš dalies remti 
(„Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Panemunėlis“).

2008 11 27
Paduota paraiška Kultūros ministerijos skelbtam nevyriausybinių or-
ganizacijų konkursui 2009 m. kultūros projektų daliniam finansavimui 
gauti („Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Gruzdžiai“ I dalis).

2008 12 01
Vilniaus pedagoginio universiteto rektorato posėdžio metu „Versmės“ 
leidyklos vadovas Petras Jonušas ir Vilniaus pedagoginio universiteto 
rektorius prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį tarp Vš  „Versmės“ leidyklos ir Vilniaus pedagoginio 
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universiteto. Vadovaudamiesi šia sutartimi, Vilniaus pedagoginis 
universitetas ir „Versmės“ leidykla susitaria dėl ilgalaikio ben-
dradarbiavimo rengiant Lietuvos vietovių tiriamąsias ekspedicijas, 
mokslines konferencijas, seminarus, leidžiant lokalinės istorijos lei-
dinius, vykdant universiteto studentų praktiką, keistis informacija 
apie abiejų institucijų vykdomus arba joms dalyvaujant atliekamus 
mokslinius tyrimus bei leidybinius projektus. Vilniaus pedagoginio 
universiteto bibliotekai „Versmės“ leidykla padovanojo visas serijos 
knygas ir Lietuvos lokalinių tyrimų mokslinių straipsnių rinkinius 
„Gamta“ ir „Archeologija“.

2008 12 03
„Versmės“ leidykloje vyko Mokslo darbų komisijos posėdis.

Iš viso 2008 m. lapkričio mėnesį leidykloje gauta 47 nauji straipsniai 
(413 rankraščio puslapių).

2008 12 07
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko „Versmės“ leidyklos „Lietuvos 
valsčių“ serijos naujausios monografijos „Laukuva“ (II d.) pristatymas.

2008 12 08
Paduota paraiška Kultūros ministerijos Regionų kultūros projektų fi-
nan savimo konkursui „Versmės“ leidyklos projektui „Lietuvos tūks-
tantmečio knygų kelias per Lietuvą“.

2008 12 15
Paduotos paraiškos į Kultūros ministeriją Leidybos projekto dalinio 
finansavimo LR Valstybės biudžeto lėšomis konkursui devynioms 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms  „Baisogala“, „Endriejavas“, 
„Gelgaudiškis“, „Gelvonai“, „Gruzdžiai“, „Juodupė. Onuškis“, „Kar-
tena“, „Panemunėlis“, „Žeimelis“.

2009 02 26 LR kultūros ministro įsakymu finansavimas neskirtas.

Mokslo darbų komisijos 
posėdis. Iš kairės  
leidyklos vadovas 
Petras Jonušas,  
už jo – dr. Robertas 
Jurgaitis, dr. Arūnas 
Bubnys, dr. Danutė 
Blažytė-Baužienė,  
Irena utinienė,  
prof. dr. Irena Regina 
Merkienė. 2008 12 0
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„Lietuvos valsčių“ serijos „Versmės“ leidyklos kolektyvas su Mokslo darbų komisijos nariais. 
Sėdi (iš kairės)  Gabija Juščiūtė, dr. Anelė Vosyliūtė, dr. Ilona iužauskaitė, leidyklos vadovas 
Petras Jonušas, Vida Girininkienė, Danguolė Tunkevičienė, Rasa Kašėtienė, Indrė Medeišytė; 
stovi (pirmoje eilėje)  Stanislovas Buchaveckas, dr. igmas Malinauskas, Albinas Jasiūnas, 
Albinas Vaičiūnas, dr. Arūnas Bubnys, dr. Ieva varcaitė, Irena utinienė, Aušra Jonušienė, 
Donatas Rinkevičius, Giedrė Užumeckaitė, Živilė Driskiuvienė, Povilas Spurgevičius, Danutė 
Kasinskienė; už jų  Violeta Barkauskaitė, dr. Artūras Judžentis, Rimgailė Pilkionienė, Virginijus 
Jocys, Alyzas Bėčius, akad. Algirdas Gaigalas, Juozas Pugačiauskas, dr. Jonas Linkevičius,  
dr. Danutė Blažytė Baužienė, Damijonas niukas, Julius Aukštaitis, dr. Gintautas abiela, 
Antanas Andrijonas, prof. Aivas Ragauskas, prof. Stasys Skrodenis, dr. Robertas Jurgaitis.  
2008 12 29. A. Petrašiūno nuotr.
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2009 metai

2009 01 26
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos 
spaudai parengtas archeologo, istoriko, 
hu manitarinių mokslų daktaro Manvydo 
Vit kūno mokslinis straipsnis „Gelvonų apy-
linkių archeologiniai paminklai“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 89-9 2009-1).

2009 02 02
Iš viso 2009 m. sausio mėnesį leidykloje 
gauti 28 nauji straipsniai (390 rankraščio 
puslapių).

Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos 
spaudai parengtas istoriko Adam Stankevič 
mokslinis straipsnis „ I  a. istorijos mylėto-
jas Vincentas Daugėla Narbutas“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 90-31 2009-2).

2009 02 03
Paduota paraiška Lietuvos tūkstantmečio mi-
nėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos Šviečiamųjų kul-
tūros paveldo projektų 2009 m. konkursui 
projektui „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą“.

2009 02 06
Paduota paraiška „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Baisogala“ 
Lietuvos tūkstantmečio programos leidybos projektų finansavimui 
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis gauti 2009 m. 

2009 02 09
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas etno-
logės, humanitarinių mokslų daktarės Veronikos Lileikienės moks-
linis straipsnis „Plungės ir Kantaučių Lurdai“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 91-19 2009-3).

2009 02 13
Lietuvos parodų centro „Lite po“ Konfe rencijų salėje buvo pristatyta 
„Versmės“ leidyklos monografija „Gelvonai“.

„Versmės“ leidykla po Lite po knygų mugės renginio „Monografijų 
serijai „Lietuvos valsčiai“ – penkiolika metų“, 15 val. pradėjo akciją 
„Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą“.  pirmąją kelion  
tiesiai iš mugės vyko leidyklos vadovas Petras Jonušas, re daktorė 
istorikė Vida Girininkienė, serijos autorius Rytas Tamašauskas, va-
dybininkė Živilė Driskiuvienė, fotografas Klaudijus Driskius, Širvintų 
krašto muzikantas, savanoriai.

Leidyklos redaktorius Antanas Andrijonas ir 
fotografas Alius Petrašiūnas (dešinėje).  
2009 01 2
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Vilniaus knygų mugėje 2009 Lite po parodų rūmų 500 vietų Kon-
ferencijų salėje 5.1 vyko „Versmės“ leidyklos mokslinė konferencija 
„Monografijų serijai „Lietuvos valsčiai“ – penkiolika metų 1994–2009“.

2009 02 12–15
Vilniuje Lite po parodų rūmuose vyko Vilniaus knygų mugė 2009.

2009 02 17
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas biolo-
go, gamtos mokslų daktaro ir ekologo Jurgio Stašaičio ir Žydrūno 
Preikšos mokslinis straipsnis „Paukščiai ir jų gyvenamoji aplinka“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 92-25 2009-4).

2009 02 18
Iš viso 2009 m. sausio mėnesį leidykloje gauti 28 nauji straipsniai 
(390 rankraščio puslapių).

Knygų mugėje šalia 
„Lietuvos valsčių“  
baltosios serijos stendo 
prof. Vytautas  
Landsbergis su jam  
įteikta naujausia  
„Lietuvos valsčių“ serijos  
monografija „Obeliai. 
Kriaunos“ (2-oji laida,  
sudarytojas V. Mačiekus). 
Profesoriaus tėvai dažnai 
vasaromis atostogaudavo 
Obelių apylinkėse.  
2009 02 1

Vilniaus knygų mugėje 
LR Prezidentas Valdas 
Adamkus (kairėje) ir 
dr. Vladas Terleckas 
aptaria naujausią 
„Versmės“ leidyklos 
išleistą V. Terlecko 
knygą „Lietuvos 
istorijos klastojimo ir 
niekinimo iššūkiai“. 
2009 02 12
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„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, redaktoriai Venantas 
Mačiekus, Vida Girininkienė, prof. Aivas Ragauskas LTV ir LR 
pir  mojoje programoje Zitos Kelmickaitės vedamoje laidoje „Toks 
gy  venimas“ pristatė „Lietuvos valsčių“ seriją, naujausią monografiją 
„Gelvonai“, lokalinius tyrimus.

„Versmės“ leidykloje lankėsi vienuolis pranciškonas kun. Julius 
Sasnauskas. Jis buvo supažindintas su „Lietuvos valsčių“ serijos 
leidyba, pakviestas dalyvauti Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio 
kelionėse, kitaip bendradarbiauti.

2009 02 23
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas filolo-
gės, humanitarinių mokslų daktarės Onos Aleknavičienės mokslinis 
straipsnis „Kazlų Rūdos ir jos apylinkių gyventojų pravardės“.

2009 02 26
Leidykloje apsilankė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos biblio-
tekos direktorė Irena Aleksandravičienė, kuri buvo supažindinta 
su leidyklos leidžiamomis knygomis. Vilniaus šv. Juozapo kunigų 
se minarijos bibliotekai buvo padovanota visa „Versmės“ leidyklos 
lei džiama „Lietuvos valsčių“ serija. Sutarta dėl bendradarbiavimo, 
važiavimo į knygų kelio keliones.

„Versmės“ leidykla Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos biblio-
tekai padovanojo visą „Lietuvos valsčių“ seriją ir 2 egz. V. Terlecko 
knygos „Lietuvos istorijos klastojimo ir niekinimo iššūkiai“.

2009 03 02
Iš viso 2009 m. vasario mėnesį leidykloje gauta 18 naujų straipsnių 
(184 rankraščio puslapiai), išleista 15-oji „Lietuvos valsčių“ serijos 
1 384 p. monografija „Gelvonai“, vyko pirmoji Knygų kelio kelionė.

Leidyklos vadovas Petras Jonušas lankėsi Vilniaus šv. Juozapo kunigų 
seminarijoje, kur susitiko su seminarijos rektoriumi kun. Žydrūnu 
Vabuolu. Buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės.

Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas geolo-
go, gamtos mokslų daktaro Aleksandro Šliaupos mokslinis straipsnis 
„Vaiguvos valsčiaus žemės gelmių sandara“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 94-26 2009-6).

2009 03 09
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas archeo logo, 
humanitarinių mokslų daktaro Gintauto Zabielos mokslinis straipsnis 
„Norkūnų piliakalniai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 95-10 2009-7).

2009 03 10
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 2-ąją 
kelion  – po Jurbarko kraštą.
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2009 03 16
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas filologo, 
humanitarinių mokslų daktaro Aldono Pupkio mokslinis straipsnis 
„Kazlų Rūdos šnekta ir jos ypatybės“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 96-
6 2009-8).

2009 03 23
Anksčiau niekur nepublikuota leidyklos spaudai parengta istoriko, 
humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Aivo Ragausko iš lenkų 
kalbos išverta ir parengta mokslinė publikacija Zamūšės (Šiupy lių) 
parapijos 1623 m. steigimo ir 1788 m. inventoriaus dokumentai 
paskelbta www.llt.lt (LLT 97-32 2009-9).

2009 03 27
Leidyklą pasiekė Radviliškio r. savivaldybės Baisogalos seniūnijos 
(seniūnas R. Kalvaitis) 4 000 Lt išankstinis finansavimas už įsigyjamas 
knygas monografijai „Baisogala“.

2009 03 30
Mokslo darbų komisijos aprobuotas anksčiau niekur nepublikuotas 
leidyklos spaudai parengtas biologo, habilituoto gamtos mokslų dak taro 
profesoriaus Vytauto Valentos mokslinis straipsnis „Kartenos mies to 
žaliasis rūbas“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 98-27 2009-10).

2009 03 31
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos Šviečiamųjų kultūros paveldo projektų 
2009 m. konkurso projektui „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias 
per Lietuvą“ paskirtas 15 000 Lt finansavimas.

2009 04 01
Iš viso 2009 m. kovo mėnesį leidykloje gauta 19 naujų straipsnių 
(362 rankraščio puslapiai), vyko 1-oji Knygų kelio kelionė.

Leidyklos vadovas 
Petras Jonušas 
rengiasi „Lietuvos 
tūkstantmečio knygų 
kelio per Lietuvą“ 
kelionei – apžiūri 
sukrautas į dėžes 
knygas, kurios bus 
įteiktos miestelių 
bibliotekoms. 
2009 0  05
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2009 04 06
Mokslo darbų komisijos aprobuotas anksčiau niekur nepublikuotas 
lei dyklos spaudai parengtas biologių, biomedicinos mokslų daktarių 
Aušros Treigienės ir Svetlanos Markovskajos mokslinis straipsnis 
„Gojaus miško sausumos ir vandens mažieji grybai“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 99-27 2009-11).

2009 04 07
Maloniai informuojame ir skelbiame vakarykščiame 2009 04 06 teismo 
posėdyje atsakovo atstovo Gedimino Ilgūno teismui pateiktą, kaip 
matome, net daugiau kaip 4 mėnesius ( ) slapstytą 2008 11 24 Viešųjų 
pirkimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštą, kuria-
me (2 p.) visiškai patvirtinama net 5 metus ( ) „Versmės“ leidyklos 
teismo keliu visų instancijų teismuose siekta įrodyti tiesa  Gedimino 
Ilgūno vadovaujamos Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos prie 
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 2007 12 06 nutarimu 
vykdytas leidinių pirkimo konkursas, kartu ir visi ankstesni daugelį 
metų tokiomis pačiomis sąlygomis vykdyti konkursai buvo rengti 
pažeidžiant Lietuvos Respublikos įstatymus. 

2009 04 08
2009 04 08 leidykloje apsilankė Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedru-
liai“ pirmininkas Algis Narutis. Su leidyklos vadovu Petru Jonušu 
buvo aptarta Knygų kelio kelionė į Rokiškio kraštą.

2009 04 10
Lietuvos radijo pirmosios programos laidoje „O tai tau“ etnologė 
Gražina Kadžytė paskelbė apie trečiąją Knygų kelio kelion  į Rokiškio 
kraštą. Viktorinoje buvo išlošta ir padovanota teisingai atsakiusiam 
į klausimą klausytojui Rokiškio krašto „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografija „Žiobiškis“.

2009 04 14
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas kalbi-
ninko, humanitarinių mokslų daktaro Laimučio Bilkio mokslinis 
straipsnis „Panemunėlio vandenvardžiai“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 100-7 2009-12). 

2009 04 15
Iš viso 2009 m. kovo mėnesį leidykloje gauta 19 naujų straipsnių 
(362 rankraščio puslapiai).

2009 04 17
Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju 
bibliobusu vyko į 3-iąją kelion  – po Rokiškio kraštą.

2009 04 20
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas dialekto-
logės, humanitarinių mokslų daktarės Rimos Bacevičiūtės mokslinis 
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straipsnis „Gelgaudiškinių šnekta“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 101-8 2009-13). 

2009 04 22
„Versmės“ leidykloje vyko mokslinis semi-
naras diskusija Lietuvos pirmojo paminėjimo 
data.

2009 04 24
Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fa-
kultete vykusio 19-osios respublikinės Lietuvos 
istorijos olimpiados respublikinio turo atida-
rymo metu olimpiados dalyvius – gausiai iš 
visos Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų susirinkusius, svei-
kino ir jiems sėkmės linkėjo olimpiados rėmėja „Versmės“ leidykla.

2009 04 25
„Versmės“ leidykla sveikino 19-tosios Lietuvos mokinių istorijos 
olim piados, vykusios balandžio 24–25 dienomis, laimėtojus. 

2009 04 27
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas biolo-
gės, biomedicinos mokslų daktarės Gražinos Adamonytės mokslinis 
straipsnis „Gojaus miško gleivainiai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 102-
29 2009-14). 

2009 05 02
Lietuvos radijo pirmosios programos laidoje „O tai tau“ etnologė 
Gražina Kadžytė paskelbė apie 4-ąją Knygų kelio kelion  į Šiau lių 
kraštą. 

Iš viso 2009 m. balandžio mėnesį leidykloje gauti 9 nauji straipsniai 
(121 rankraščio puslapis), vyko viena Knygų kelio kelionė.

2009 05 04
Anksčiau niekur nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas ekolo-
gės, aplinkotyrininkės Dianos Raudonienės ir miškininko Dariaus 
Raudoniaus mokslinis straipsnis „Endriejavo apylinkių miškų ir pel kių 
augalija“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 103-30 2009-15). 

2009 05 08
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 4-ąją 
kelion  – po Šiaulių kraštą.

2009 05 11
Spaudai parengtas kalbininko dialektologo, humanitarinių mokslų 
daktaro Kazio Morkūno mokslinis straipsnis „Bagaslaviškio šnekta 
Ignui Šeiniui  gimtoji ar gimtinės“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 104-
9 2009-16). 

Leidyklos 
kompiuterinių 
informacinių sistemų 
specialistė Rimgailė 
Pilkionienė darbo 
vietoje. 2009 0  28
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Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą kelionės po iaulių kraštą dalyviai su juos 
pasitikusiais iaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos darbuotojais ir šiauliečiais prie 
mielojo geltonojo bibliobuso  (iš kairės) dr. Aivas Ragauskas, dr. Tomas Petreikis, dr. Ieva 
varcaitė, redaktorius Damijonas niukas, šiaulietė, leidyklos vadovas Petras Jonušas, šiaulietės; 

(iš dešinės)  leidyklos vadybininkės Vaida Dževečkaitė, Živilė Driskiuvienė, šiaulietė, leidyklos 
vadovo Petro Jonušo mama Ramutė Jonušienė su bendramoksle šiauliete Kristina Linden,  
dr. Margarita Išoraitė, muzikantas Remigijus Guliokas. 2009 05 08

Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą kelionės po Kaišiadorių kraštą akimirka 
Kruonyje. 2009 05 19. Jono Kliučiaus nuotr.
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2009 05 16
LTV laidoje „Panorama“ parodytas reportažas apie Knygų kelio per 
Lietuvą 4-ąją kelion  po Šiaulių kraštą.

2009 05 18
Leidyklos spaudai parengtas kalbininko dialektologo, humanitarinių 
mokslų daktaro Kazio Morkūno mokslinis straipsnis „Gelvonų krašto 
žemės kalba“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 105-10 2009-17). 

2009 05 19
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 5-ąją 
kelion  – po Elektrėnų, Kaišiadorių ir Jonavos kraštą.

2009 05 20
Akademikas Romualdas Grigas ir „Versmės“ leidyklos vadovas Petras 
Jonušas skaitė pranešimus Lietuvos žemės ūkio universitete Lietuvos 
Tūkstantmečio paminėjimo renginyje.

2009 05 22
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 6-ąją 
kelion  – po Šakių kraštą.

2009 05 25
Mokslo darbų komisijos aprobuotas leidyklos spaudai parengtas 
menotyrininko Povilo Spurgevičiaus mokslinis straipsnis „Gelvonų 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia ir pranciškonų vienuo-
lynas“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 106-33 2009-18).

2009 05 26
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 7-ąją 
kelion  – po Druskininkų ir Varėnos kraštą.

2009 05 27
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 8-ąją 
kelion  – po Vilniaus miestą.

2009 05 28
„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas dalyvavo „Žinių radijo“ 
laidoje „Raktas  Ar bibliobusas taps paskutinė Lietuvos skaitytojų 
viltis “

2009 05 30
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 9-ąją 
kelion  – po Kauno kraštą.

2009 06 01
Iš viso 2009 m. gegužės mėnesį leidykloje gauta 15 naujų straipsnių 
(221 rankraščio puslapis), vyko 6 Knygų kelio kelionės.
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Leidyklos spaudai parengtas istorikės Jolantos Stupelytės mokslinis 
straipsnis „Liaudies pamaldumo praktikos prie „Gelvonų akmens su 
Marijos pėda ir Liukonių kryžiaus“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 107-
20 2009-19). 

2009 06 08
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istori-
kės, humanitarinių mokslų daktarės Reginos Laukaitytės mokslinis 
straipsnis „Valkininkų stačiatikiai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 108-
34 2009-20). 

2009 06 05
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 10-ąją 
kelion  – po Prienų kraštą.

2009 06 13
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 11-ąją 
kelion  – po Radviliškio kraštą.

2009 06 15
Leidyklos spaudai parengtas istoriko, humanitarinių mokslų daktaro 
Edmundo Rimšos mokslinis straipsnis „Baisogalos herbas“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 109-35 2009-21). 

2009 06 16
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 12-ąją 
kelion  – po Trakų kraštą.

2009 06 18–19
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko 13-ąją 
kelion  – po Šilalės ir Plungės kraštus.

Iš kairės  redaktoriai 
Vida Kasparavičienė, 
Albinas Masaitis ir 
Jonas Linkevičius. 
2009 0  0
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2009 06 20
Lietuvos radijo pirmojoje programoje laidoje „O tai tau“ etnologė 
Gražina Kadžytė paskelbė apie keturioliktąją Knygų kelio kelion  
į Panevėžio kraštą. Viktorinoje buvo pristatyta naujausia „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografija „Baisogala“.

2009 06 22
Mokslo darbų komisijos aprobuotas leidyklos spaudai parengtas 
geologo, habilituoto gamtos mokslų daktaro Algirdo Gaigalo moks-
linis straipsnis „Baisogalos moreninė lyguma“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 110-31 2009-22). 

2009 06 25
2009 m. birželio 25 d. vyko „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
paroda Lietuvos Respublikos Vyriausybėje.

2009 06 26
Knygų kelio per Lietuvą dalyviai geltonuoju bibliobusu vyko į 14-ąją 
kelion  – po Panevėžio kraštą.

2009 06 29
Leidyklos spaudai parengtas kalbininko, humanitarinių mokslų dak-
taro Laimučio Bilkio mokslinis straipsnis „Baisogalos valsčiaus van-
denvardžiai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 111-11 2009-23). 

2009 07 01
Iš viso 2009 m. birželio mėnesį leidykloje gauta 25 nauji straipsniai 
(240 rankraščio puslapių), išleista 16-oji „Lietuvos valsčių“ serijos 
1 056 p. monografija „Baisogala“, vyko 5 Knygų kelio kelionės.

2009 07 03
Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje vyko Tarptautinė moks-
linė konferencija „Lietuvos tūkstantmetis ir lokalioji istorija“. 

2009 07 04–06
Gyvosios archeologijos dienų ir mugės metu geltonasis Knygų kelio 
per Lietuvą bibliobusas stovėjo Kernavėje, vėliau pakeliui į Vilnių 
aplankė Musninkus ir Čiobiškį.

2009 07 07
Mokslo darbų komisijos aprobuotas leidyklos spaudai parengtas 
kal bininkės, humanitarinių mokslų daktarės Aurelijos Gritėnienės 
mokslinis straipsnis „Liaudiški augalų var dai Baisogalos šnektoje“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 112-12 2009-24). 

2009 07 13
Leidyklos spaudai parengtas lituanistės, filologijos mokslų daktarės 
Marijos Razmu kaitės mokslinis straipsnis „Baisogalos valsčiaus gy-
venamųjų vietų vardai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 113-13 2009-25). 
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2009 07 20
Leidyklos spaudai parengtas kalbininko dia-
lektologo, humanitarinių mokslų daktaro 
Kazio Morkūno mokslinis straipsnis „Gelvonų 
šnekta“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 114-
14 2009-26). 

2009 07 27
Leidyklos spaudai parengtas muzikologės, 
humanitarinių mokslų daktarės Daivos Vy-
činienės mokslinis straipsnis „Gelvonų krašto 
dainuojamosios tradicijos ypatumai“ paskelb-
tas www.llt.lt (LLT 115-3 2009-27). 

2009 08 01
Iš viso 2009 m. liepos mėnesį leidykloje gauta 80 naujų straipsnių 
(716 rankraščio puslapių), vyko 1 Knygų kelio kelionė.

2009 08 03
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas geogra-
fės Aldonos Baubinienės mokslinis straipsnis „Merkio ir jo intakų 
senvagės“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 116-32 2009-28). 

2009 08 10
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas kal-
bininkės, humanitarinių mokslų daktarės Aurelijos Gritėnienės 
mokslinis straipsnis „Augalų pavadinimai Panemunėlio šnektoje“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 117-15 2009-29). 

2009 08 17
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas archeo-
logės, humanitarinių mokslų daktarės Ilonos Vaškevičiūtės moksli-
nis straipsnis „Mažeikių kapinynas“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 118-
11 2009-30). 

2009 08 22
Išleista 17-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Gruzdžiai“ 
1-oji 1 000 p. dalis (serijos 19 tomas). Skaitytojus pasiekė Šv. Roko 
atlaidų išvakarėse rugpjūčio 22 d. – knygos iškilmingame pristatyme 
miestelio 373-iąjį gimtadienį švenčiančiuose Gruzdžiuose.

2009 08 24
Leidyklos spaudai parengtas geografo, gamtos mokslų daktaro Vid-
manto Daugirdo mokslinis  straipsnis „Gruzdžių valsčiaus ir jo gy-
ventojų raida“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 119-36 2009-31). 

2009 08 31
Leidyklos spaudai parengtas menotyrininko Povilo Spurgevičiaus 
mokslinis straipsnis „Šiupylių, arba Zamūšės, bažnyčios ir parapijos 
istorijos bruožai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 120-37 2009-32). 

Kalbos redaktorė Rasa Kašėtienė. 2009 07 1
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2009 09 02
Iš viso 2009 m. rugpjūčio mėnesį leidykloje gautas 61 naujas straipsnis 
(554 rankraščio puslapiai), išleista 17-osios „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Gruzdžiai“ 1-oji 1 000 p. dalis.

Pirmasis atsiliepė į leidyklos kvietimą ir Knygų kelio dovanojamo 
knygų rinkinio į leidyklą pasiimti atvyko Skuodo bendruomenės 
atstovas savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Juozas 
Viršilas, į Vilnių atvyk s su Skuodo rajono mokiniais – LTV laidos 
„Lietuvos Tūkstantmečio vaikai“ dalyviais, pasak p. Juozo – galimais 
konkurso nugalėtojais.

2009 09 03
Leidykloje lankėsi Joniškio rajono savivaldybės administracijos pavel-
dosaugos vyriausiasis specialistas Artūras Pališkevičius ir vairuotojas 
Gintaras Bijeikis. Svečiai pasiėmė Joniškio bendruomenei Knygų kelio 
dovanojamas knygas, pasirašė ketinimų sutartį. 

Vaškų seniūnijos atstovas pasiėmė Knygų kelio dovanojamų knygų 
rinkinius Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino, Namišių, Pasvalio, Pumpėnų, 
Pušaloto, Saločių, Vaškų seniūnijų bendruomenėms.

2009 09 07
Leidyklos spaudai parengtas istorikės Aurelijos Malinauskaitės moks-
linis straipsnis „Partizaninis judėjimas Gruzdžių krašte 1944–1953“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 121-38 2009-33). 

2009 09 09
Kupiškio r. meras Jonas Jarutis lankėsi „Versmės“ leidykloje. Aukštas 
svečias pasiėmė Knygų kelio dovanojamas knygas, pasirašė dabar-
tinio Kupiškio rajono teritorijoje buvusių valsčių – Aukštupėnų, 
Kupiškio, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių monografijų parengimo 
ketinimų sutartis.

2009 09 12
Išleista „Obeliai. Kriaunos“ 2-oji papildyta laida. Šis „Lietuvos vals-
čių“ serijos 20-asis tomas – jos 2-osios monografijos 2-oji papildyta 
1 224 p. laida skaitytojus pasiekė rugsėjo 12 d. – knygos pristatymo 
dieną 500 metų jubiliejų švenčiančiuose Obeliuose.

2009 09 14
Leidykloje lankėsi Kelmės r. savivaldybės administracijos Kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjas Algis Krutkevičius ir Šiaulių filharmonijos 
direktorė Nijolė Saimininkienė. Svečiai pasiėmė Kelmės bendruomenei 
Knygų kelio dovanojamas knygas, pasirašė ketinimų sutartį.

Mokslo darbų komisijos aprobuotas leidyklos spaudai parengtas 
istoriko, humanitarinių mokslų daktaro Edmundo Rimšos moksli-
nis straipsnis „Šakynos ir Gruzdžių herbai“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 122-39 2009-34). 
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2009 09 16
Leidykloje lankėsi Siesikų seniūnas Algirdas Kaušas. Seniūnas pa-
siėmė Siesikų bendruomenei Knygų kelio dovanojamas knygas ir 
pasirašė Siesikų monografijos parengimo ketinimų sutartį.

2009 09 21
Mokslo darbų komisijos aprobuotas leidyklos spaudai parengtas ar-
cheo logės, humanitarinių mokslų daktarės Birutės Salatkienės moks-
linis straipsnis „Valdomų kapinynas“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 123-
12 200935). 

2009 09 25
Leidyklos vadovas Petras Jonušas su monografijos „Kriūkai“ vyriau-
siuoju redaktoriumi sudarytoju Albinu Vaičiūnu dalyvavo Šakių r. 
Kriūkų miestelio šventėje. 

Leidykloje lankėsi Vilkaviškio r. savivaldybės administracijos vai-
ruotojas Ramūnas Stalioraitis. Svečias pasiėmė Vilkaviškio ir Gižų 
bendruomenėms Knygų kelio dovanojamas knygas. 

Leidykloje lankėsi Giedraičių seniūnas Vytautas Valansevičius. Seniū-
nas pasiėmė Giedraičių bendruomenei Knygų kelio dovanojamas 
knygas ir pasirašė Giedraičių monografijos parengimo ketinimų sutartį. 

2009 09 28
Spaudai parengtas menotyrininko Povilo Spurgevičiaus mokslinis 
straipsnis „Gruzdžių bažnyčia  istorija ir meninės vertybės“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 124-40 2009-36). 

2009 09 29
Leidykloje lankėsi Nemakščių seniūno sūnus Rokas Laugalis 
su žmo na Živile. Svečiai pasiėmė Nemakščių bendruomenei 
Knygų kelio dovanojamas knygas. 

2009 09 30
Leidykloje lankėsi Šilutės r. seniūnų delegacija  Varnių se-
niūnas Ro landas Bružas, Virbalio seniūnas Zitas Lasevičius, 
Gardamo seniūnas Tomas Balčytis, Švėkšnos seniūnas Alfonsas 
Šeputis, Usėnų seniūnas Algirdas Rauktys ir Vainuto seniūnas 
Vitalijus Mockus. Svečiai pasiėmė bendruomenėms Knygų 
kelio dovanojamas knygas bei pasirašė ketinimų sutartis. 

2009 10 01
Leidykloje lankėsi Antanas Šimkūnas – pradėtos rengti 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Daujėnai“ (Pas-
valio r.) vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas. 2010 m. 
vasarą numatyta ekspedicija į buvusį Daujėnų valsčių. Naujos 
monografijos sudarytojas A. Šimkūnas padovanojo savo 
pirmąją knygel  „Daujėnai“, išleistą 2004 metais.

Leidyklos vadovui Petrui 
Jonušui įteikta Daujėnų duona
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Iš viso 2009 m. rugsėjo mėnesį leidykloje gauta 15 naujų straipsnių 
(397 rankraščio puslapiai), parengta 50 naujų straipsnių maketų 
(550 knygų puslapių), išleista monografija „Obeliai. Kriaunos“, 2-osios 
monografijos 2-oji papildyta 1 224 p. laida.

2009 10 02
Leidykloje lankėsi Ariogalos seniūno sūnus Liutauras La banauskas 
ir Papilės kaimo bibliotekos vyr. specialistė R. Karalienė bei Ventos 
regioninio parko direktorius A. Nicius. Svečiai pasiėmė bendruome-
nėms Knygų kelio dovanojamas knygas. 

2009 10 05
Leidyklos spaudai parengtas istoriko Arūno Gumuliausko mokslinis 
straipsnis „Kolektyvizacija Gruzdžių valsčiuje“ paskelbtas www.llt.
lt (LLT 125-41 2009-37). 

2009 10 06
Leidykloje lankėsi dr. Edmundas Levitas – pradėtos rengti „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Viekšniai“ (Ma žeikių r.) vyriausiasis 
redaktorius ir sudarytojas. 

2009 10 08
Leidykloje lankėsi Surviliškių seniūnė Vanda Petrauskienė ir Krakių 
seniūnas Jonas Dalbokas. Svečiai pasiėmė bendruomenėms Knygų 
kelio dovanojamas knygas ir pasirašė ketinimų sutartis. 

2009 10 12
Mokslo darbų komisijos aprobuotas leidyklos spaudai parengtas isto-
riko Arūno Gumuliausko mokslinis straipsnis „Gruzdžių ir Šakynos 
MTS vaidmuo kaimo sovietizacijos procese“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 126-42 2009-38). 

2009 10 14
Leidykloje pirmą kartą lankėsi Albinas Vaitkevičius – būsimos „Lie-
tuvos valsčių“ serijos monografijos „Kybartai“ (Vilkaviškio r.) vy-
riausiasis redaktorius ir sudarytojas.

2009 10 15
Leidykloje lankėsi Daujėnų seniūnas Stasys Mackevičius, pradedamos 
rengti monografijos „Daujėnai“ vyr. redaktorius sudarytojas Antanas 
Šimkūnas, kraštietis tautosakininkas Povilas Krikščiūnas, Daujėnų 
bendruomenės atstovai.

2009 10 16
Leidykloje lankėsi Lazdijų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė 
Asta Mickevičienė ir Veisiejų vidurinės mokyklos bibliotekininkė 
Marytė Kvedarienė. Viešnios pasiėmė Lazdijų bendruomenei Knygų 
kelio dovanojamas knygas. 
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2009 10 19
Leidyklos spaudai parengtas architekto, habilituoto humanitarinių 
mokslų daktaro, profesoriaus Algimanto Miškinio mokslinis straipsnis 
„Gruzdžių istorinė urbanistinė raida“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 127-
43 2009-39). 

2009 10 20
Leidykloje lankėsi Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėja 
Reda Kiselytė. 

2009 10 26
Leidyklos spaudai parengtas archeologės, humanitarinių mokslų dak-
tarės Ilonos Vaškevičiūtės mokslinis straipsnis „Žiemgališka Gruzdžių 
žemė“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 128-13 2009-40). 

2009 10 27
Leidykloje lankėsi Biržų r. savivaldybės administracijos Ekonomikos 
ir investicijų skyriaus vyr. specialistas Aidas Glemža. Svečias pasiėmė 
Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Papilio ir Parovėjos bendruomenėms 
Knygų kelio dovanojamas knygas. 

2009 10 28
Leidyklos bendradarbiai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje 
dalyvavo „Lietuvos valsčių“ serijos Mokslo darbų komisijos nario, 
serijos globėjo nuo pat jos leidimo pradžios, akademiko prof. Antano 
Tylos 80-mečio minėjime. Jubiliatui įteikėme naujausią „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografiją „Obeliai. Kriaunos“ su dedikacija. 

2009 10 29
Vyko „Versmės“ leidyklos bendradarbių – sudarytojų, redaktorių ir 
kitų leidyklos darbuotojų visuotinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Susirinkimo išvakarėse mirusio leidyklos bendradarbio, mono-
grafijos „Juodupė. Onuškis“ vyriausiojo redaktoriaus sudaryto-
jo a. a. dr. Jono Šedžio atminimo pagerbimas. 2. Organizaciniai 
klausimai  kito pusmetinio susirinkimo laiko parinkimas (siūlomas 
laikas 2009 04 22, ketvirtadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo 
darbotvarkės aptarimas, kiti organizaciniai klausimai (pranešėjas 
P. Jonušas). 3. Ilgametį leidyklos bendradarbį prof. Algirdą Gaigalą 
prisimenant (P. Jonušas). 4. 2009 metais išleistų „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijų „Gelvonai“, „Baisogala“, „Gruzdžiai“ (I dalis), 
„Obeliai. Kriaunos“ pristatymai (pranešėjai P. Jonušas, V. Girininkienė, 
J. Linkevičius, D. Šniukas, V. Mačiekus). 5. Lietuvos Tūkstantmečio 
metams skirti leidyklos renginiai ir iniciatyvos  a. Kreipimasis į 
LR Seimą – Peticija dėl Lietuvos dienos – Kovo 9-osios įrašymo į 
minėtinų dienų sąrašą (P. Jonušas); b. Leidyklos dalyvavimas Vilniaus 
knygų mugėje LITE PO parodų rūmuose (P. Jonušas, Ž. Driskiuvienė), 
konferencija „Šimtatomei Lietuvos tūkstantmečio monografijų serijai 
„Lietuvos valsčiai“ – 15 metų“. c. Lietuvos Tūkstantmečio knygų 
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kelias per Lietuvą (P. Jonušas); d. Mokslinė konferencija „Lietuvos 
Tūkstantmetis ir lokalioji istorija“ (P. Jonušas, G. Juščiūtė); e. Knygų 
kelio renginio t sinys  seniūnijoms dovanojimų knygų atvyksta į 
„Versmės“ leidyklą atsiimti patys bendruomenių atstovai (P. Jonušas, 
V. Dževečkaitė). 6. Monografijų parengimo spaudai būklė, parašytų 
straipsnių ir sumaketuotų straipsnių suvestinės (P. Jonušas). 7. Naujai 
pradedamų rengti monografijų „Jūžintai“, „Daujėnai“, „Viekšniai“, 
„Onuškis“, „Kybartai“ įrašymas į „Lietuvos valsčių“ seriją ir numa-
tomos 2010 m. vasaros leidyklos ekspedicijos į aprašomuosius kraštus 
(Venantas Mačiekus, Antanas Šimkūnas, Edmundas Levitas, Živilė 
Driskiuvienė, Albinas Vaitkevičius). 8. Informacija apie lapkričio 6 d. 
numatomą leidyklos ekskursiją į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos II rūmus (V. Dževečkaitė). 9. Rengiamų monografijų su-
darytojų, redaktorių pasisakymai, pasiūlymai, pageidavimai, pastabos. 

Susirinkimo dalyviams buvo pateikti susirinkimo medžiagos seg-
tuvėliai, kuriuose, be darbotvarkės, kiekvienam susirinkimo dalyviui 
buvo įdėta liepos 3 d. leidyklos organizuotos tarptautinės mokslinės 
konferencijos dalyvio trikalbė programos knygutė, metinė serijos 
„Lietuvos valsčiai“ monografijų straipsnių rašymo ir puslapių ma-
ketavimo suvestinė, serijos mokslinių straipsnių, paskelbtų interneto 
svetainėje http www.llt.lt , suvestinė, leidyklos įrištų mokslinių 
straipsnių atspaudų pavyzdžiai, dr. J. Šedžio nekrologas, Lietuvos 
Tūkstantmečio knygų kelio per Lietuvą akimirkų nuotraukos (po 
3 dideles spalvotas nuotraukas kiekvienam), Kovo 9-osios – LIETUVOS 
DIENOS knygų skirtukai, kita informacija.

Susirinkime dalyvavo 26 žmonės  Petras Jonušas, Ona Liugailienė, 
Albinas Vaičiūnas, Stanislovas Buchaveckas, Vitas Girdauskas, Ieva varcaitė, 
Vidas Sutkus, Albinas Jasiūnas, Juozas Pugačiauskas, Albinas Vaitkevičius, 
Antanas imkūnas, igmas Malinauskas, Vingaudas Baltrušaitis, Julius 
Aukštaitis, Aloyzas Bėčius, Živilė Driskiuvienė, Albinas Masaitis, Vaida 
Dževečkaitė, Tomas Petreikis, Venantas Mačiekus, Domijonas niukas, 
Virginijus Jocys, Anelė Vosyliūtė, Edmundas Levitas, Arūnas Bubnys, 
Aušra Jonušienė.

2009 10 30
Leidykloje lankėsi Utenos r. Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas. 
Svečias pasiėmė Tauragnų bendruomenei Knygų kelio dovanojamas 
knygas. 

2009 11 02
Leidykloje lankėsi Ukmergės r. Tolučių-Bajorų bendruomenės atstovė 
Jolanta Gelūnaitė. Viešnia pasiėmė jų bendruomenei Knygų kelio 
dovanojamas knygas. 

Mokslo darbų komisijos aprobuotas anksčiau niekur nepublikuotas 
leidyklos spaudai parengtas istoriko, archeologo, habilituoto hu-
manitarinių mokslų daktaro Algirdo Girininko mokslinis straipsnis 
„Jiezno ir Stakliškių apylinkių priešistorė“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 129-14 2009-41). 
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Iš viso 2009 m. spalio mėnesį leidykloje gauta 20 naujų straipsnių 
(226 rankraščio puslapiai), parengti 27 nauji straipsnių maketai 
(138 knygų puslapiai).

2009 11 05
Leidykloje lankėsi Kretingos atstovas Re migijus Leipus. Svečias pa-
siėmė Kretingos bendruomenei Knygų kelio dovanojamas knygas. 

2009 11 06 
Gausus būrys leidyklos bendradarbių lankėsi Lietuvos nacionalinės 
M. Mažvydo bibliotekos II rūmuose. Ekskursijos metu apžiūrėjome 
Šv. Jurgio bažnyčią, kuri naudojama kaip knygų saugykla, Karmelitų 
vienuolyną, knygų fondus. Nuoširdžiai dėkojame mus pasikvietusiems 
ir savo turtus aprodžiusiems Vytautui Gocentui, Rūtai Eglinskienei 
ir kitiems.

Leidykloje lankėsi Nemakščių seniūno Remigijaus Laugalio sūnus 
Rokas Laugalis. Svečias pasiėmė Šiluvos bendruomenei Knygų kelio 
dovanojamas knygas. 

Leidyklos bendradarbiai ekskursijoje po Knygų rūmus (šv. Jurgio bažnyčioje Vilniuje)   
(iš kairės) korektorė Danguolė Tunkevičienė, dr. Danutė Blažytė-Baužienė, redaktorius Julius 
Aukštaitis, vadybininkė Gabija Juščiūtė, redaktorius Juozas Pugačiauskas, šalia jo – vadybininkė 
Aušra Jonušienė, redaktorius Antanas imkūnas, leidyklos vadovas Petras Jonušas, redaktorius 
Damijonas niukas su žmona, už jų – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 
fondo plėtros skyriaus vadovas Vytautas Gocentas, redaktoriai dr. Ieva varcaitė, Albinas 
Vaičiūnas, Rasa Kašėtienė, vadybininkė Vaida Dževečkaitė, darbuotoja. 2009 11 0
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2009 11 07
A. Tamošaičių galerijoje dalyvavome skelb-
tame Vilniaus amatų pa veldo renginyje, 
skirtame seniesiems Vilniaus knygri šiams. 
Jame lei dyklos redaktorė istorikė Vida Gi-
rininkienė tarė įžanginį žodį ir pri statė 
prof. Liberto Klimkos parengtą leidinį 
„Ama tai Vilniuje  tradicijos ir šiandiena“. 

Mūsų svetainei – aštuoneri  Džiaugiamės, 
kad per 8-erius metus nuo įkūrimo 
2001 11 07 „Versmės“ leidyklos svetainėje 
http www.versme.lt  apsilankė beveik 
0,5 mln. (per 485 tūkstančių) lankytojų. Dabar bendra svetainės 
apimtis yra per 700 interneto puslapių, kurių bendra informacinė 
talpa viršija 60 MB, o svetainės „ganytoja“ administratorė Rimgailė 
Pilkionienė ją nuolat papildo vis nauja aktualia informacija.

2009 11 09
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istoriko, 
archeologo, humanitarinių mokslų daktaro Ernesto Vasiliausko moks-
linis straipsnis „Pašvitinio apylinkės III tūkst. pr. Kr.– VIII a.“ (ar-
cheologijos duomenimis) paskelbtas www.llt.lt (LLT 130-15 2009-42). 

2009 11 16
Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istoriko, 
humanitarinių mokslų daktaro Vytauto Lesčiaus mokslinis straips-
nis „Nepriklausomybės kovos Giedraičių krašte 1918–1920 metais“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 131-44 2009-43). 

2009 11 23
Leidyklos spaudai parengtas biologės, biomedicinos mokslų daktarės 
Daivos Patalauskaitės mokslinis straipsnis „Obelių ir Kriaunų apy linkių 
augmenija“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 132-33 2009-44). 

2009 11 24
Leidykloje lankėsi Marijampolės savivaldybės administracijos Ma ri-
jampolės seniūnijos buhalterė Renata Ludenkaitė. Viešnia pasiėmė Ma-
rijampolės sav. Gudelių, Liudvinavo, Marijampolės, Sasnavos ir Šuns kų 
bendruomenėms Knygų kelio dovanojamas knygas.

2009 11 25
Leidykloje lankėsi Skuodo r. Mosėdžio seniūnijos atstovas Aurelijus 
Pitrėnas. Svečias pasiėmė Mosėdžio bendruomenei Knygų kelio do-
vanojamas knygas

2009 11 27
Leidykloje lankėsi Kretingos r. Salantų seniūnijos atstovas Tomas Kon-
tautas. Svečias pasiėmė Salantų bendruomenei Knygų kelio dovano-
jamas knygas.

„Daujėnų“ 
monografijos  
vyr. redaktorius 
sudarytojas Antanas 
imkūnas. 2009 11 19
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Kultūros rėmimo fondo rengiamam Kultūros ir meno projektų dalinio 
finansavimo konkursui pateikė paraiškas leidyklos projektams – moksli-
nėms ekspedicijoms į Daujėnus, Onuškį ir Viekšnius finansuoti.

Kultūros rėmimo fondo tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendimu KRF 
2010 m. I etape tarp iš dalies paremtų kultūros ir meno projektų yra 
ir „Versmės“ leidyklos organizuojama kompleksinė mokslinė tiriamoji 
ekspedicija į Onuškį (Trakų r.) ir jo apylinkes, patenkančias į tarpukariu 
buvusio valsčiaus teritoriją.

2009 11 30
Spaudai parengtas menotyrininko Povilo Spurgevičiaus mokslinis straips-
nis „Obelių šv. Onos bažnyčia  istorija ir menas“ paskelbtas www.llt.
lt paskelbtas www.llt.lt (LLT 133-45 2009-45).

2009 12 01
Leidykloje gautas 21 naujas straipsnis (155 rankraščio puslapiai), parengti 
37 nauji straipsnių maketai (576 knygų puslapiai).

2009 12 02
Leidyklą pasiekė 1-mas šių metų vasarą pradėtos rengti monografijos 
„Viekšniai“ (sudarytojas dr. Edmundas Levitas) straipsnis „Birutės But-
kevičienės „Brolių Biržiškių fenomenas“. 

2009 12 03
Leidykloje lankėsi leidyklos bendramintis, žinomas liaudies meistrų mu-
gių rengėjas, lietuvių tautos tradicijų, kaimo turizmo ir lietuvių tradicinių 
patiekalų puoselėtojas bei propaguotojas, verslininkas Vytenis Urba. 

2009 12 07
Leidyklos spaudai parengtas archeologo, humanitarinių mokslų daktaro 
Gintauto Zabielos straipsnis „Atkasta Kriaunų–Obelių apylinkių senovė“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 134-16 2009-46).

2009 12 08
„Versmės“ leidykloje sulaukėme itin malonaus Jiezno seniūno Algio 
Bartusevičiaus bei Kultūros ir laisvalaikio centro direktorės Dalios 
Vertinskienės apsilankymo.

2009 12 09
Monografijos „Onuškis“ rengimo iniciatyvinė grupė lankėsi Trakų ra-
jono Onuškio vidurinėje mokykloje, kur aptarė būsimos monografijos 
apie Onuškio valsčių rengimo etapus. Susitikime dalyvavo monogra-
fijos sudarytojai Živilė Driskiuvienė, istorikas Kazys Misius, rašytojas 
Jonas Laurinavičius, žurnalistas Klaudijus Driskius, Onuškio mokyklos 
direktorė Rima Bikertienė, pavaduotoja Stasė Masilionienė, Onuškio 
bendruomenės pirmininkė Liuda Korsanovienė, Onuškio bibliotekininkė 
Ona Stankevičienė, mokytojai. 
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Leidykla sulaukė ir Širvintų rajono Širvintų seniūnijos atstovo Me-
čislovo Pliukštos vizito, kuris buvo įgaliotas paimti leidyklos Čiobiškio, 
Gelvonų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų bendruomenėms dovanojamų 
knygų rinkinių papildymą bei mūsų kalėdines dovanėles.

Iš Kazlų Rūdos savivaldybės į leidyklą atvyko Vitas Bindokas pasiimti 
Kazlų Rūdos savivaldybės Antanavo, Jankų, Kazlų Rūdos ir Plutiškių 
bendruomenėms dovanojamų knygų rinkinių. 

2009 12 14
Iškritus pirmajam žiemos sniegui, leidykla sulaukė Prienų savivaldybės 
atstovo Antano Ručio vizito. A. Ručys atsiėmė Knygų kelio dovanojamų 
knygų rinkinių papildymą, kuris, kaip teigė pats svečias, po lygiai bus 
išskirstytas savivaldybės bibliotekoms.

2009 12 15
Spaudžiant neįprastam šiai žiemai šaltukui, leidykloje svečiavosi Vilniaus 
rajono Sužionių seniūnijos bendruomenės pirmininkas Vladislav Maliuk. 

 leidyklą užsuko Rokiškio savivaldybės J. Kulaičio viešosios biblio tekos 
atstovas K stutis Pilipavičius. Svečiui perdavėme Juodupės, Jūžintų, 
Kamajų, Kriaunų, Obelių, Pandėlio, Panemunėlio, Rokiškio ir Žiobiškio 
bendruomenėms dovanojamų knygų rinkinių baigiamuosius papildy-
mus, o kartu su kalėdinėmis dovanėlėmis palinkėjome vieni kitiems 
laimingų švenčių. 

2009 12 16
Iš Vilniaus Rotušės aikštės išlydėtas spinduliuojantis kalėdine dvasia 
„Coca Cola“ Kalėdų karavanas, vežantis ir Knygų kelio dovanų dėž . 
Šis renginys, vykstantis jau 10 metus, keliaudamas per Lietuvą šią žiemą 
planuoja aplankyti daugiau kaip 4 300 kaimo mokyklose besimokančių 
moksleivių, kuriems perduos kalėdines dovanėles. 

Leidykloje lankėsi Baltijos televizijos filmavimo grupė, atvykusi pareng-
ti reportažo laidai „Lietuvos žinių tyrimas“, rodomai ketvirtadieniais 
20 val. 45 min. Žurnalistė Milda Augustinaitytė kalbino leidyklos 
vadovą apie Lietuvos knygų kelio per Lietuvą renginį – Knygų kelio 
misiją, rezultatus ir įspūdžius. 

Iš leidyklos į Alytaus rajono Raitininkų seniūniją iškeliavo šiai bend-
ruomenei skirtas knygų rinkinys, kurį kraštiečiams perduos Andrius 
Dzekunskas.

2009 12 18
 „Versmės“ leidyklą atvažiavusiam Jurbarko rajono savivaldy bės atsto-
vui Vytautui Pranaičiui įdavėme dovanojamų knygų rinkinių pabaig-
tuvių lauktuves visam Jurbarko rajonui  Jurbarko, Eržvi lio, Juodaičių, 
Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Smalininkų, Šim kaičių, Veliuonos 
ir Viešvilės seniūnijų bendruomenėms. 
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2009 12 21
Mokslo darbų komisijos aprobuotas anksčiau niekur nepublikuotas 
leidyklos spaudai parengtas menotyrininkės, humanitarinių mokslų 
daktarės Gabijos Surdokaitės straipsnis „Degučių bažnyčios tapyba“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 136-46 2009-48).

2009 12 23
 leidyklą atvažiavusiam Elektrėnų savivaldybės Vievio seniūnijos atstovui 
studentui Eimantui Rapkevičiui, atvykusiam į Vilnių pirkti kalėdinių 
dovanų savo artimiesiems, perdavėme dovanojamą kny gų rinkinio 
papildymą, kuris, kaip sakė svečias, bus skirtas Vievio bibliotekai. 

2009 12 24
Šv. Kūčių dieną, į leidyklą atvykusiam Kaišiadorių seniūnijos atstovui 
Ričardui Meškauskui perdavėme Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves 
Kaišiadorių, Kruonio, Žaslių ir Žiežmarių bendruomenėms. 

2009 12 28
Mus aplankė Molėtų rajono Inturkės seniūnijos atstovė, Inturkės bend-
ruomenės centro pirmininkė Almutė Navickienė, kuriai perdavėme 
Inturkės seniūnijai skirtą dovanojamą knygų rinkinį. 

Anksčiau niekur nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas folkloristo 
Povilo Krikščiūno straipsnis „Keletas potėpių dainų portretui“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 137-4 2009-49). 

2009 12 29
Žem  storu sluoksniu padengus naujutėliui sniegui, leidykloje svečiavosi 
Trakų rajono Rūdiškių seniūnijos atstovas Rimvydas Paliulis, kuriam 
perdav  baigiamojo Knygų kelio papildymo lauktuves prisiminėme 
mūsų susitikimą šių metų vasarą. R. Paliulis papasakojo, kad labiausiai 
Knygų kelio renginiu džiaugėsi mažieji Rūdiškių gyventojai. 
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2010 metai

2010 01 06
Trijų Karalių dieną, „Versmės“ leidykloje 
vyko tradicinis „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijų sudarytojų, redaktorių, autorių, 
leidyklos darbuotojų, bendradarbių, partne-
rių ir draugų naujametis susiėjimas. Pirmieji 
Lietuvoje žiūrėjome filmą „Kuršių nerija. 
Thomas Mannas  Mano vasarnamis“, kuris 
neseniai buvo rodytas vykusiame 51-ajame 
tarptautiniame Liubeko (Vokietija) kino fes-
tivalyje „Šiaurės filmų dienos Liubeke“. 
Antrasis filmas – „Knygų kelias“, priminė 
vasarą vykusį Lietuvos tūkstantmečio knygų 
kelią per Lietuvą ir kelionės į 

2010 01 04
Iš viso 2009 m. gruodžio mėnesį leidykloje 
gautas 21 naujas straipsnis (166 rankraš-
čio puslapiai), parengti 48 nauji straipsnių 
maketai (606 knygų puslapiai). 

Iš viso per 2009 metus leidykloje gauti 332 nauji straipsniai (3 732 rank-
raščio puslapiai), išleistos 4 „Lietuvos valsčių“ serijos mo no grafijos 
(„Gelvonai“, „Baisogala“, „Gruzdžiai“ (I d.) ir „Obeliai. Kriaunos“, 
2-oji papildyta laida). 

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“ interneto svetainėje www.llt.lt 2010 01 04 pa-
skelbtas Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas 
anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas ekonomisto, so-
cialinių mokslų daktaro Vlado Terlecko straipsnis serijos monografijai 
„Gelgaudiškis“.

2010 01 06
Gautas 1-asis rengiamos „Onuškio“ monografijos straipsnis – Jono 
Laurinavičiaus „Onuškio krašto knygnešiai“. 

2010 01 08
 Kultūros ministerijos leidinių leidybos projektų konkursą dėl dalinio 
finansavimo valstybės biudžeto lėšomis „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijoms „Gruzdžiai“ (II d., sudarytojas D. Šniukas) ir „Vepriai“ 
(sudarytojas V. Mačiekus). 2010 m. kovo 5 dienos LR Kultūros mi-
nistro įsakymu „Dėl leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies 
2010 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis“ paskirtas 
finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Gruzdžiai“ 
(II d.) – 15 tūkst. Lt ir „Vepriai“ – 15 tūkst. Lt. 

Redaktorius, monografijų „Laukuva“, „Kartena“, 
„Endriejavas“ sudarytojas, istorikas Virginijus 
Jocys. 2010 01 09
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2010 01 11
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anksčiau 
nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas ekonomisto, socialinių 
mokslų daktaro Vlado Terlecko serijos monografijai „Skaudvilė“ para-
šytas straipsnis „Trumpa, bet turtinga Skaudvilės kredito kooperacijos 
istorija (1920–1949 m.)“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 139-48 2010-2). 

Džiaugiamės ir esame nustebinti, kad baigiantis 2009 metams sulaukė-
me tiek daug malonių šventinių pasveikinimų šv. Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga. Dėkodami visiems juos atsiuntusiems bei linkėdami 
visokeriopos sėkmės ir jiems, norime šiuo džiaugsmu pasidalinti 
su visais mūsų bendradarbiais ir skaitytojais, čia į vieną sudėjome 
visus praeitų metų šventinius sveikinimus. 

2010 01 18
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas ekonomisto, 
socialinių mokslų daktaro Vlado Terlecko serijos mono grafijai „Pa-
nemunėlis“ parašytas straipsnis „Pa nemunėlio kredito kooperacijos is-
torijos bruožai (1924–1949)“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 140-49 2010-3). 

2010 01 20
Leidykloje lankėsi Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Ka-
nevičius. Apsilankymo metu kartu su leidyklos vadovu buvo aptarti 
leidyklos leidžiamos „Lietuvos valsčių“ serijos „Kazlų Rūdos“ mono-
grafijos rengimo ir finansavimo klausimai, meras buvo supažindintas 
su leidyklos darbu ir leidžiama knygų serija. 

„Žinių radijo“ tiesiogiai transliuojamoje laidoje „Prie pietų stalo“ 
laidos vedėjas Ginas Dabašinskas kalbino politiką Artūrą Zuoką, 
o laidos pabaigoje pristatė tradiciškai šių laidų kalbinamam laidos 
svečiui įteikiamos knygos dovanotoją – Lietuvos tūkstantmečio knygų 
kelią per Lietuvą. 

2010 01 21
„Versmės“ leidykla LR kultūros ministerijos skelbtam Knygos meno 
konkursui pateikė 2009 metais išleistą 16-ąją „Lietuvos valsčių“ se-
rijos monografiją „Baisogala“. Konkursui pateikiamas egzempliorius 
yra su pagerintais knygrišių rankų darbo viršeliais bei nugarėlės 
borteliais (tokių egzempliorių iš viso pagaminta 240 iš 800 viso ti-
ražo egzempliorių). Be to, konkursui pateikta ir „Lietuvos valsčių“ 
Baltosios serijos baltoji knyga „Merkinė“. 

2010 01 22
Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos, Lietuvos dailės muziejus ir Nacionalinis 
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai su-
rengė Lietuvos tūkstantmečio programų projektų parodą, kuri nuo 
2009 m. gruodžio 16 d. vyksta Taikomosios dailės muziejuje. Tarp 
eksponuojamų leidinių yra net dvi „Versmės“ leidyklos leidžiamos 
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„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos – „Plateliai“ ir „Baisogala“ 
(pastaroji tūkstantmečio leidybos programos paramos nėra gavusi). 

2010 01 25
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anksčiau 
nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas ekonomisto, socialinių 
mokslų daktaro Vlado Terlecko serijos monografijai „Kazlų Rūda“ pa-
rašytas straipsnis „Kazlų Rūdos kredito kooperatyvai 1923–1949 me-
tais“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 141-50 2010-4). 

2010 02 01
Iš viso 2010 m. sausio mėnesį leidykloje gauti 53 nauji straipsniai 
(558 rankraščio puslapiai), parengti 52 nauji straipsnių maketai 
(186 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbti 4 nauji moksliniai straipsniai (51 psl.). 

Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas menotyri nin-
kės, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Aleksandros Alek-
sandravičiūtės serijos monografijai „Žemaičių Naumiestis“ parašytas 
straipsnis „Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčios dailės paveldas“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 142-51 2010-5). 

2010 02 03
Leidykloje svečiavosi Varėnos rajono Valkininkų seniūnijos vyresnioji 
specialistė Kristina Žundienė, kuriai perdavėme dovanojamų knygų 
rinkinio baigiamojo papildymo lauktuves ir kvietimus į „Vilniaus 
knygų mug  2010“, kuri vyks vasario 18–21 dienomis. 

2010 02 04
„Versmės“ leidykloje apsilankiusiam Plungės rajono Alsėdžių se-
niūnijos atstovui Kasper Steffensen perdavėme dovanojamo knygų 
rinkinio baigiamąjį papildymą. 

2010 02 05
 leidyklą atvyko Šilalės rajono Upynos seniūnijos atstovas, kuriam 
perdavėme Knygų kelio kelionės, vykusios 2009-aisiais metais, pa-
baigtuvių lauktuves

Leidykloje svečiavosi Kapčiamiesčio seniūnijos seniūnas Vidmantas 
Dambrauskas, kuriam perdavėme 2 dovanojamus knygų rinkinius, 
skirtus Kapčiamiesčio ir Veisiejų seniūnijoms. 

2010 02 08
Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimu, 
kuris įsiteisės 2010 m. kovo 11 d., jeigu ieškovė Z. V. Lipeikienė 
nepateiks apeliacinio skundo, atmetė ieškovės Zofijos Veronikos 
Lipeikienės, atstovaujamos advokato K stučio Čilinsko, ieškinį, kuria-
me rašoma, neva monografijoje „Papilė“ (II, III dalys) yra paskleisti 
duomenys, kurie neatitinka tikrovės.
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Mieli „Versmės“ bičiuliai, norime kartu su Jumis pasidžiaugti, kad 
„Versmės“ leidyklos interneto svetainė 2010 m. vasario 8 d. sulaukė 
penkišimtaitūkstantojo lankytojo  Svetainė gyvuoja jau daugiau kaip 
8-erius metus nuo įkūrimo 2001 m. lapkričio 7 d. Tikimės, kad Jūsų 
lankomumas mūsų interneto svetainėje tik augs, o joje mūsų talpi-
nama informacija, susijusi su leidyklos gyvenimu, bus tik įdomesnė 
ir patrauklesnė Jūsų akiai.

Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istoriko Klaido 
Permino serijos monografijai „Plateliai“ parašytas straipsnis „Platelių 
ežero luotai – eksperimentinės archeologijos objektas“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 143-17 2010-6). 

2010 02 10
„Versmės“ leidykloje lankėsi Vilkaviškio rajono Pilviškių seniūnijos 
seniūnas Vytautas Judickas, kuriam perdavėme dovanojamą knygų 
rinkinį, skirtą Pilviškių miestelio bendruomenei. Tikimės, kad šios 
lauktuvės – knygos – bendruomenės gyventojams bus naudingos  

2010 02 11
 leidyklą atvyko Lazdijų rajono Krosnos bendruomenės atstovas 
Sigitas Rukšėnas,kuriam perdavėme Krosnos bendruomenei skirtą 
dovanojamą knygų rinkinį. 

2010 02 12
Pelutavos kaimo bendruomenės pirmininko Rimvydo Lukošio atsto-
vei perdavėme šio rajono Pernaravos ir Pelutavos bendruomenėms 
skirtus dovanojamus knygų rinkinius. 

2010 02 17
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas ekonomisto, so-
cialinių mokslų daktaro Vlado Terlecko serijos monografijai „Plungė“ 
parašytas straipsnis „Permaininga kredito kooperacijos Plungėje isto-
rija“ (1883–1949) paskelbtas www.llt.lt (LLT 144-52 2010-7). 

„Versmės“ leidyklos bendradarbis, „Pandėlio“ monografijos vyriau-
siasis redaktorius ir sudarytojas Albinas Jasiūnas, svečiuodamasis 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Los Andželo miesto šv. Kazimiero lie-
tuvių parapijos mokyklos direktorei Marytei Nevsom (Sandanavičiūtei) 
padovanojo leidyklos išleistą 16-ąją „Lietuvos valsčių“ serijos mo-
nografiją „Baisogala“.

Sulaukėme malonaus Kėdainių rajono Josvainių seniūno Algimanto 
Sirvydo apsilankymo, kurio metu perdavėme Josvainių bendruomenei 
skirtą Knygų kelio dovanojamą knygų rinkinį. 

2010 02 18–21
2010 m. vasario 18–21 dienomis vykusioje Vilniaus knygų mugėje 
dalyvavome ir mes, „Versmės“ leidykla, savo knygų stende, įsikū-
rusiame 3-ioje salėje prie „Forumo“ diskusijų klubo, eksponuodami 
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Vilniaus knygų mugėje 
leidyklos stendą 
aplankė LR Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė 
(centre). alia jos 
(antras iš kairės) – 
leidyklos vadovas 
Petras Jonušas, Lite po 
direktorius Aloyzas 
Tarvydas (trečias iš 
kairės), dešinėje – 
Knygų mugės vadovė 
Milda Gembickienė. 
2010 02 18

Pasibaigus „Lietuvos valsèiø“ serijos 15 metø sukakties minëjimo ir naujausiø 2009-aisiais iðleistø 
monografijø pristatymo renginiui, skirtam, kaip ir pati serija, tais paèiais metais minėtam  
Lietuvos tûkstantmeèiui, „Tautiðk  giesm “ kartu su visa sale gieda renginio praneðëjai  
(ið kairës) „Gelvonø“ monografijos sudarytoja Vida Girininkienë, „Gruzdþiø“ sud. Damijonas 
Ðniukas, „Obeliø. Kriaunø“ sud. Venantas Maèiekus, „Baisogalos“ sud. dr. Jonas Linkevièius, 
Lietuvos heraldikos komisijos narys, dailininkas Arvydas Kaþdailis, Baisogalos seniûnas Romas  
Kalvaitis, „Versmës“ leidyklos vadovas Petras Jonuðas, sociologas prof. Romualdas Grigas,  
Lietuvos nacionalinës M. Maþvydo bibliotekos Leidiniø komplektavimo skyriaus vedëjas Vytautas 
Gocentas, Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas, Lietuvos heraldikos komisijos  
pirmininkas dr. Edmundas Rimða. 2010 02 19, Klaudijaus Driskiaus nuotr.
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leidyklos išleistas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas, įterptas 
400 tomų Baltojoje serijoje. „Lietuvos valsčių“ monografijos ne vi-
siems mūsų stendo lankytojams buvo ne girdėtos, ar ne sklaidytos. 

2010 02 22
Leidykloje svečiavosi Švenčionių rajono Adutiškio bendruomenės 
pirmininkė Valda Matasova.

Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anks-
čiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas istoriko Dariaus 
Juodžio serijos monografijai „Jieznas. Stakliškės“ parašytas straipsnis 
„Partizaninė kova Stakliškių valsčiuje 1944–1953 metais“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 145-53 2010-8). 

2010 02 24
Leidyklą aplankė Šakių seniūnijos atstovas Jonas Rakauskas, ku-
riam perdavėme Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves, skirtas Šakių 
bendruomenei. 

2010 02 25
Leidykloje svečiavosi Trakų rajono Aukštadvario seniūnė Jadvyga 
Dzencevičienė, Šv. Domininko namų renginių organizatorė, Aukš-
ta dvario regioninio parko direktorius Vaclovas Plegevičius ir Aukš-
tadvario kraštotyros muziejaus vadovas Kazys Venckus, kuriems 
perdavėme Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves. 

„Versmės“ leidykloje svečiavosi Akmenės savivaldybės Kruopių se-
niūnijos atstovas Aidas Majauskas, kuriam perdavėme dovanojamą 
knygų rinkinį. 

2010 02 26
Leidykloje lankėsi Pajevonio (Vilkaviškio r.) seniūnas Gediminas 
Bisikirskas, Pasaulio pajevoniečių klubo „Saulėratis“ narys Linas 
Lukoševičius, Vilkaviškio rajono kraštotvarkos ir kaimo turizmo or-
ganizacijos pirmininkas Vytautas Lekešius. 

2010 03 01
Iš viso 2010 m. vasario mėnesį leidykloje gauti 8 nauji straipsniai 
(96 rankraščio puslapiai), parengti 7 nauji straipsnių maketai (96 kny-
gų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje www.
llt.lt paskelbti 4 nauji moksliniai straipsniai (75 psl.), 10 seniūnijų 
bendruomenių perduoti dovanojami Knygų kelio rinkiniai, 12 bend-
ruomenių – Knygų kelio pabaigtuvių lauktuvės. 

Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anks-
čiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas filologo Broniaus 
Deksnio serijos monografijai „Juodupė. Onuškis“ parašytas straipsnis 
„Senasis Onuškis, 400 metų vadintas Hanušiškiais“ paskelbtas www.
llt.lt (LLT 146-54 2010-9). 
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2010 03 03
2010 m. kovo 3 d., trečiadienį savaitraštyje „Savaitė su TV“ (kovo 
6–12 d., Nr. 9) išspausdintas Arūno Marcinkevičiaus straipsnis „Vals-
čiai grįžta į Lietuvą“, kuriame rašoma apie „Versmės“ leidyklos 
leidžiamą „Lietuvos valsčių“ seriją. 

2010 03 04
Leidykloje apsilankiusiam Švenčionių rajono atstovui Ramūnui 
Maminskui perdavėme net 5 Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinius, 
skirtus Kaltanėnų, Pabradės, Strūnaičio, Švenčionėlių ir Švenčionių 
seniūnijoms. 

Kultūros rėmimo fondo (KRF) tarybos 2010 m. kovo 4 d. sprendi-
mu KRF 2010 m. I etape tarp iš dalies paremtų kultūros ir meno 
projektų yra ir „Versmės“ leidyklos organizuojama kompleksinė 
mokslinė tiriamoji ekspedicija į Onuškį (Trakų r.) ir jo apylinkes, 
patenkančias į tarpukariu buvusio valsčiaus teritoriją. Leidyklos 
paraiškos konkursui buvo pateiktos 2009 11 27. 

2010 03 05
LR kultūros ministro įsakymu „Dėl leidinių leidybos projektų finan-
savimo iš dalies 2010 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšomis“ paskirtas finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monogra-
fijoms „Gruzdžiai“ (II d.) – 15 tūkst. Lt ir „Vepriai“ – 15 tūkst. Lt.

2010 03 08
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anksčiau 
nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas etnologės, lituanistės, hu-
manitarinių mokslų habilituotos daktarės, valstybinės J. Basanavičiaus 
premijos laureatės profesorės Angelės Vyšniauskaitės dar 2001 metais 
leidyklai įteiktas serijos monografijai „Griškabūdis“ parašytas straips-
nis „Zanavykų kultūros ir charakterio bruožai“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 147-22 2010-10).

2010 03 09
Šiais metais Kovo 9-ąją, pirmojo Lietuvos paminėjimo dieną, „Versmės“ 
leidyklos kolektyvas sutiko sostinės širdyje, ant jos įkūrėjo kunigaikščio 
Gedimino vardu vadinamo piliakalnio. Versmiečiams, užgrūdintiems 
pernykščio Knygų kelio kelionių, atšv sti žinios apie Lietuvą 1001-ųjų 
metinių sukaktį nesutrukdė nei žvarbus oras, nei ėm s snigti pava-
sarinis sniegas, nei stati įkalnė, į kurią reikėjo kopti, o vėliau leistis 
vis nesitraukiančios žiemos šalčių sukaustytu apledėjusiu grindiniu.

2010 03 15
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istorijos ir 
visuomenės mokslų dėstytojo, etnologo, muziejininko Vingaudo 
Baltrušaičio serijos monografijai „Griškabūdis“ parašytas straipsnis 
„Zanavykų patalpų apšvietimo priemonės“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 148-23 2010-11). 
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2010 03 16
Kovo 16 d. gražiai paminėjome Knygnešio dieną. 

2010 03 17
Leidyklą aplankė Zarasų rajono Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, 
kuriam perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį, skirtą 
Dusetų bendruomenei. Svečiui prasitarus, kad su pavydu žvelgia į 
kaimynų krašto monografiją „Obeliai. Kriaunos“, gavo ją dovanų, o 
po to buvo pasirašyta ir ketinimų parengti monografiją „Dusetos“ 
sutartis. 

2010 03 19
Leidykloje lankėsi Raseinių rajono Girkalnio seniūnijos atstovas Ge-
diminas Akstinas, kuris pažadėjo nuvežti Knygų kelio dovanojamų 
knygų rinkinį Girkalnio bendruomenei. 

2010 03 22
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas etnologės, so-
cialinių mokslų daktarės Irenos Stonkuvienės serijos monografijai 
„Griškabūdis“ parašytas straipsnis „Dorinis vaikų auklėjimas šeimoje 
Griškabūdžio valsčiuje (  a. pirmoji pusė)“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 149-24 2010-12). 

2010 03 23
Dalyvavome Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje 
veikiančioje parodoje „Lietuvos vardas pirmą kartą paminėtas prieš 
1001 metus“. 

Perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį, skirtą Leliūnų 
bendruomenei. 

2010 03 25
Leidykloje lankėsi leidyklos vadovo bičiulis dar iš mokyklos laikų 
Rimvydas Gerasimas. Vilnietis verslininkas vis dar tebesit siančiam 
Knygų keliui padovanojo keliasdešimt knygų, kurios, kaip ir visos 
kitos šiam pilietiniam renginiui padovanotos knygos, paženklintos 
specialiu Knygų kelio spaudu bei vardiniais dovanotojo lipdukais, 
bus artimiausiu metu įteiktos knygų rinkinių dar negavusių miestelių 
bendruomenėms. 

2010 03 27
Raudondvario kultūros centre vyko III respublikinio tarmiškos kūrybos 
konkurso baigiamasis renginys – tarmiškos kūrybos šventė, kurioje 
buvo paskelbti konkurso nugalėtojai ir visi nominantai, kuriems, be 
kitų prizų, buvo įteiktos ir mūsų leidyklos monografijos.

2010 03 29
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anks-
čiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas menotyrininkės, 
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humanitarinių mokslų daktarės Gabijos Surdokaitės serijos mono-
grafijai „Žemaičių Naumiestis“ parašytas straipsnis „Degučių baž-
nyčios liturginiai rūbai, indai ir kiti reikmenys“ paskelbtas www.llt.
lt (LLT 150-55 2010-13). 

2010 04 01
Iš viso 2010 m. kovo mėnesį leidykloje gauti 22 nauji straipsniai 
(328 rankraščio puslapiai), parengta 14 naujų straipsnių maketų 
(156 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbti 4 nauji moksliniai straipsniai (94 psl.), 8 seniūnijų 
bendruomenėms perduoti dovanojami Knygų kelio rinkiniai. 

2010 04 02
Perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį Gadūnavo bend-
ruomenei. 

2010 04 06
„Versmės“ leidykla sulaukė malonaus Rokiškėnų klubo pirmininko 
Algio Naručio ir šio klubo nario bei poeto Gaudento Kurilos apsi-
lankymo, kurio metu prisiminėme šių metų kovo 27 d. pasibaigusį 
III tarmiškos kūrybos konkursą, kurį rengė Rytų aukštaičių sambūris 
bei partneriai. 

Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas geologo, gamtos 
mokslų daktaro Aleksandro Šliaupos serijos monografijai „Žagarė“ 
parašytas straipsnis „Žagarės apylinkių žemės gelmių raida ir san-
dara“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 151-34 2010-14). 

2010 04 10
Leidykla pakviesta prisidėti prie 2010 m. balandžio 10 dieną Valkininkų 
„Spenglos  vaikų globos namuose vykusio tradicinio kasmetinio 
sporto žurnalistų ir globos namų auklėtinių susitikimo. Jo metu 
sporto žurnalistai su vaikais ne tik varžėsi krepšinio aikštelėje, bet 
ir dalijo savo pačių ir rėmėjų vaikams paruoštas dovanėles. 

2010 04 12
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas menotyrininkės, 
humanitarinių mokslų daktarės Ilonos Burinskaitės serijos monogra-
fijai „Kartena“ parašytas straipsnis „Kartenos apylinkių koplytėlės“ 
paskelbtas www.llt.lt LLT 152-25 2010-15). 

2010 04 13
Vilniaus Rotary klubo kvietimu leidyklos vadovas P. Jonušas dalyvavo 
Vilniaus „Artis“ viešbutyje vykusiame tradiciniame klubo susitikime, 
kuriame pristatė 100-tom  „Lietuvos valsčių“ seriją ir jos Baltąją 
seriją, atsakė į klubo narių klausimus.

Leidykloje lankėsi Molėtų rajono Joniškio seniūnijos atstovas Virgilijus 
Kalinauskas, kuris pasiėmė Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinį 
Joniškio bendruomenei. 
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2010 04 14
Sulaukėme malonaus vizito – „Versmės“ leidykloje svečiavosi Lietuvos 
kraštotyros draugijos pirmininkas Aleksandras Šidlauskas. Svečiui 
pristatėme „Lietuvos valsčių“ Baltąją seriją, papasakojome apie savo 
ambicingą siekį išleisti net 100 serijos monografijų iki 2018-ųjų – 
Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-mečio. 

Tarp visą sieną užimančių 400 Baltosios serijos tomų susirad s 
„Grinkiškio“ monografiją ir vartydamas jos tuščius puslapius, drau-
gijos pirmininkas papasakojo apie Kraštotyros draugijos pernykšt  
ekspediciją į Grinkiškį ir planus išleisti tradicinės Kraštotyros drau-
gijos leidžiamų knygų apimties, maždaug 600 puslapių knygą apie 
šį valsčių. 

2010 04 15
Leidykloje lankėsi Alytaus rajono Punios bibliotekos vyr. biblioteki-
ninkė Irena Kaškonienė, kuriai perdavėme Knygų kelio dovanojamų 
knygų rinkinį Punios bendruomenei. 

2010 04 19
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istorikės, etno-
logės, humanitarinių mokslų daktarės Janinos Morkūnienės serijos 
monografijai „Griškabūdis“ parašytas straipsnis „Zanavykų kinkomojo 
transporto savitumai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 153-26 2010-16). 

2010 04 21
Svečiams perdavėme Knygų kelio dovanojamų knygų rinkinius, 
skirtus net devynių rajono savivaldybių bendruomenėms  Alytaus, 
Butrimonių, Daugų, Krokialaukio, Miroslavo, Nemunaičio, Pivašiūnų, 
Simno ir Ūdrijos. 

2010 04 22 
Ketvirtadienį, 15–19 val., vyko „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijų sudarytojų, redaktorių, leidyklos darbuotojų ir 
kitų bendradarbių visuotinis pavasario susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  kito pusmetinio susirinkimo laiko 
parinkimas (siūlomas laikas 2010 10 21, ketvirtadienis, pradžia 
15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, kiti organiza-
ciniai klausimai (P. Jonušas). 2. Leidyklos vadovo ataskaita už 
2009 metus. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. Svarbiausios lei-
dyklos naujienos (P. Jonušas). 3. Leidyklos dalyvavimas Vilniaus 
knygų mugėje 2010. 2009 metais išleistų monografijų pristatymas 
(P. Jonušas, Ž. Driskiuvienė). 4. „Lietuvos valsčių“ Baltosios seri-
jos pristatymas (P. Jonušas). 5. Rengiamų monografijų parengimo 
būklė. Monografijų sudarytojų, redaktorių pasisakymai, pasiūlymai, 
pageidavimai, pastabos. 6. Monografijų „Aukštadvaris“, „Semeliškės“, 
„Užpaliai“, „Žemaičių Kalvarija“ įtraukimas į „Lietuvos valsčių“ 
seriją (Ona Gaidamavičiūtė, Daiva Červokienė, Stanislovas Balčiūnas, 
Edmundas Mickūnas). 7. 2010 m. „Versmės“ leidyklos organizuojamos 
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monografijų autorių vasaros ekspedicijos į aprašomuosius kraštus – 
į Onuškį (Ž. Driskiuvienė), į Daujėnus (A. Šimkūnas), į Užpalius 
(S. Balčiūnas), į Viekšnius (E. Levitas), į Semeliškes (D. Červokienė), į 
Žemaičių Kalvariją (E. Mickūnas), į Aukštadvarį (O. Gaidamavičiūtė). 
8. Monografijų finansavimo klausimai (P. Jonušas). 9. Moksliniai 
straipsniai. Interneto svetainės www.llt.lt „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 
darbo aptarimas (G. Juščiūtė). 10. Knygų kelio t sinys „Versmės“ lei-
dykloje – knygų dovanojimas likusioms seniūnijoms (V. Dževečkaitė). 
11. Lietuvai – 1001-eri. Kovo 9-osios paminėjimas. Padėkų dalyva-
vusiems Lietuvos dienos paminėjime ant Gedimino kalno įteikimas. 
Konkursas „Rašau Lietuvos vardą“ (V. Dževečkaitė, P. Jonušas). 
12. „Versmės“ knygų paroda M. Mažvydo bibliotekoje, skirta Lietuvos 
1001-osioms metinėms (V. Dževečkaitė). 13. Knygnešio dienos mi-
nėjimas „Versmės“ leidykloje (P. Jonušas). 14. Leidyklos darbuotojų 
išvyka į Knygų rūmus (V. Dževečkaitė). 15. Leidyklos parama ren-
giamiems tarmiškos kūrybos konkursams (P. Jonušas). 16. Leidyklos 
bendravimas su kraštiečių bendrijomis (Ž. Driskiuvienė). 17. Knygų, 
išleistų apie aprašomąją vietov , sąrašo parengimas rengiamoms 
monografijoms (T. Petreikis). 18. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 27 žmonės  Petras Jonušas, Domijonas niukas, 
Jonas Linkevičius, Juozas Pugačiauskas, Vingaudas Baltrušaitis, Aloyzas 
Petrašiūnas, Stanislovas Buchaveckas, Aloyzas Bėčius, Julius Aukštaitis, 
Vytautas Indrašius, Stanislovas Balčiūnas, Antanas Andrijonas, Antanas 
imkūnas, Edmundas Levitas, Aušra Jonušienė, Donatas Rinkevičius, Živilė 

„Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų sudarytojų, 
redaktorių, leidyklos darbuotojų ir kitų bendradarbių visuotinio 
pavasario susirinkimo akimirkos. Sėdi (iš kairės) redaktorius 
Damijonas niukas, leidyklos vadovas Petras Jonušas, redaktoriai 
Juozas Pugačiauskas, Stanislovas Buchaveckas, Aloyzas Bėčius, Julius 
Aukštaitis, Vytautas Indrašius, Stanislovas Balčiūnas, Antanas 
imkūnas, Aldonas Pupkis, Ona Gaidamavičiūtė, dr. Edmundas Levitas, 

Daiva ervokienė. 2010 0  22
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Driskiuvienė, Daiva ervokienė, Violeta Barkauskaitė, Aldonas Pupkis, 
Gabija Juščiūtė, Vaida Dževečkaitė, Virginijus Jocys, Tomas Petreikis, Vida 
Kasparavičienė, Ona Gaidamavičiūtė, Ieva varcaitė.

2010 04 26
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas etnologės, hu-
manitarinių mokslų daktarės Astos Venskienės serijos monografijai 
„Kartena“ parašytas straipsnis „Fizinės išvaizdos estetiškumo suvo-
kimas Kartenos valsčiuje  a. pirmojoje pusėje“ paskelbtas www.
llt.lt (LLT 154-27 2010-17). 

2010 04 27
 Kultūros rėmimo fondo II konkursą 2010 m. kultūros ir meno 
projektams iš dalies finansuoti „Lietuvos valsčių“ serijos monogra-
fijoms „Kazlų Rūda“ ir „Žeimelis“.

2010 04 28
Leidykloje lankėsi Jonavos r. Žeimių seniūnijos atstovas Aurimas  
Kazlauskas, kuris pasiėmė Žeimių bendruomenei skirtas Knygų kelio 
pabaigtuvių lauktuves.

2010 04 29
Baisogalos seniūnijos Palonų miestelio bendruomenės namuose įvy-
ko monografijos „Baisogala“ pristatymas paloniečiams. Susirinkimą 

2010 m. balandžio paskutin  savait  Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo ir visose kitose šalies bibliotekose buvo minima 10-
oji Nacionalinė bibliotekų savaitė, kurios metu skaitytojai galėjo 
aplankyti jiems šią savait  atveriamus paprastai nepasiekiamus ir 
pačius įdomiausius bibliotekų padalinius. Stovi (iš kairės) redaktorius 
Albinas Jasiūnas, buhalterė Danutė Kasinskienė, už jos – kompiuterių 
specialistas Giedrius Dubickas, vadybininkės Vaida Dževečkaitė, Gabija 
Juščiūtė, knygą apžiūri leidyklos vadovas Petras Jonušas. 2010 0  29



1252

L i e t u v o s  v a l s č i a i

vedė Palonų bibliotekininkė Regina Klimavičienė, kalbėjo knygos 
bendraautorė senoji mokytoja Ona Gedžienė, sudarytojas dr. Jonas 
Linkevičius, Baisogalos seniūnas Romas Kalvaitis.

2010 05 03
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anks-
čiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istoriko, etnografo 
Antano Stravinsko dar 2001 metais leidyklai įteiktas serijos mono-
grafijai „Griškabūdis“ parašytas straipsnis „Nuo plūgo iki kryžiaus. 
Geležinių kryžių puošybos tipologinės sąsajos“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 155-28 2010-18). 

Iš viso 2010 m. balandžio mėnesį leidykloje gautas 31 naujas straips-
nis (264 rankraščių puslapiai), parengta 26 naujų straipsnių maketai 
(390 knygų puslapių), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt buvo paskelbti 4 nauji moksliniai straipsniai (61 psl.), 
13 seniūnijų bendruomenių perduoti Knygų kelio rinkiniai, 2-oms 
Knygų kelio pabaigtuvių lauktuvės. 

2010 05 04
Vėl lankėmės Nacionalinėje bibliotekoje.

2010 05 06
Leidyklą pasiekė LR kultūros ministerijos konkurso „Dėl leidinių 
leidybos projektų finansavimo iš dalies 2010 m. Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšomis“ paskirtas 15 tūkst. Lt finansavimas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Vepriai“. Leidyklos paraiškos 
konkursui buvo pateiktos 2010 01 08, finansavimas skirtas 2010 03 05. 

2010 05 07
„Versmės“ leidykloje lankėsi Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
pirmininkas, jos pradinės mokyklos muziejaus įkūrėjas ir pagrindinis 
eksponatų gausintojas Algimantas Masaitis, kupinas neblėstančio 
entuziazmo, patriotiškumo ir lietuviškumo, kaip ir jo brolis, mūsų 
leidyklos pagrindinis kalbos redaktorius Albinas Masaitis. 

2010 05 10
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istorikės, etno-
logės, humanitarinių mokslų daktarės Janinos Morkūnienės serijos 
monografijai „Kazlų Rūda“ parašytas straipsnis „Amatai ir vers-
lai Suvalkijos ekonominės raidos kontekste“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 156-29 2010-19). 

2010 05 17
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istoriko Tomo 
Petreikio serijos monografijai „Endriejavas“ parašytas straipsnis „End-
riejavo valstietiškoji knygos kultūra  I  a. vidurys–1944 metai“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 157-56 2010-20). 
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„Versmės“ leidyklos vadovas ir „Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos 
lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos atsakingoji vadybininkė 
Gabija Juščiūtė lankėsi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bib-
liotekos 2-uose rūmuose, kur susitiko su LNB Informacijos centro 
Elektroninės informacijos skyriaus vyr. bibliografe, Lietuvos mokslinių 
bibliotekų asociacijos administracijos vadove Aušra Vaškevičiene. 

2010 05 18
„Versmės“ leidykloje vyko rengiamos ekspedicijos į Užpalius ir jų 
apylinkes (Utenos r.) dalyvių susirinkimas. Ekspedicijos metu, kuri 
vyks birželio 28–liepos 7 dienomis, autoriai ir jų talkininkai rinks 
ir kaups medžiagą pradėtai rengti naujai „Lietuvos valsčių“ serijos 
„Užpalių“ monografijai. 

2010 05 21
Leidyklą pasiekė LR Kultūros ministerijos konkurso „Dėl leidinių 
leidybos projektų finansavimo iš dalies 2010 m. Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšomis“ paskirtas 15 tūkst. Lt. finansavimas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijai „Gruzdžiai“ (II d.). Leidyklos 
paraiškos konkursui buvo pateiktos 2010 01 08, finansavimas skirtas 
2010 03 05. 

2010 05 22
Laikraščio „Žemaičių saulutė“ rubrikoje Savaitės esė paskelbtas Redos 
Kiselytės straipsnis „Priplaukusiųjų“ amatas...“, kuriame minima ir 
autorės viešnagė „Versmės“ leidykloje

2010 05 24
Leidyklos spaudai parengtas kalbininko, humanitarinių mokslų dak-
taro Algirdo Ruškio serijos monografijai „Endriejavas“ parašytas 
straipsnis „Žmogaus pasaulio atspindžiai endriejaviškių šnektoje“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 158-16 2010-21). 

2010 05 26
 „Versmės“ leidyklą atvyko Pajevonio (Vilkaviškio r.) seniūnas Ge-
diminas Bisikirskas, kuris atvežė pasirašytą „Ketinimų parengti ir 
išleisti savo krašto knygą sutartį“. Su leidyklos vadybininke Živile 
Driskiuviene buvo aptartos galimybės rengti monografiją apie Pajevonį 
„Lietuvos valsčių“ serijoje. 

Norime kartu pasidžiaugti gera žinia  po 3 su puse metų nuo pir-
mojo mokslinio straipsnio publikavimo elektroninėje erdvėje, 2010 m. 
gegužės 26 d. elektroninis serialinis leidinys „Lietuvos lokaliniai tyri-
mai“ (ISSN 2029-0799) yra įtrauktas į Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos Viešos prieigos elektroninių išteklių archyvą 
(http eia.libis.lt 8080 archyvas viesas istekliai.jsp).

2010 05 28
2010 m. gegužės 28 d. „Aukštadvario“ monografijos vyriausioji re-
daktorė ir sudarytoja Ona Gaidamavičiūtė parengė ir įteikė leidyklai 
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numatomą šios monografijos turinį (straipsnių sąrašą), kuriame 77 au-
toriai numato parašyti net 122 straipsnius. 

2010 05 31
Parengtas archeologo, humanitarinių mokslų daktaro Gintauto Zabielos 
serijos monografijai „Endriejavas“ parašytas straipsnis „Iš Endriejavo 
senovės“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 159-18 2010-22). 

2010 06 01
Iš viso 2010 m. gegužės mėnesį leidykloje gauta 13 naujų straipsnių 
(157 rankraščių puslapiai), parengta 20 naujų straipsnių maketų 
(203 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt buvo paskelbti 5 nauji moksliniai straipsniai (89 psl.). 
Gauta 150 Lt asmeninė finansinė parama ir 30 000 Lt leidinių fi-
nansavimas biudžeto lėšomis (LR kultūros ministerija). 

Birželio 1-ąją leidykloje lankėsi garsios tarpukario knygininkų Masiulių 
giminės atstovė, viena „Lietuvos valsčių“ serijos 18-osios „Endriejavo“ 
monografijos autorių, kultūros veikėja Karolina Masiulytė-Paliulienė. 
žymi viešnia atvyko peržiūrėti „Endriejavo“ monografijai parašyto 
savo straipsnio apie Edvardą ir Eleną Turauskus korektūros. 

Leidyklą pasiekė LR kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondo 
Kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkurso skirti 4 000 Lt 
mokslinei ekspedicijai į Onuškį finansuoti. 

2010 06 03
Informaciją apie „Versmės“ leidyklos 2010-aisiais rengiamas autorių 
mokslininkų lokalinių tyrimų ekspedicijas paskelbė Lietuvos moksli-
ninkų laikraštis „Mokslo Lietuva“ 2010 m. birželio 3 d. Nr. 11 (433) 
bei šio laikraščio interneto svetainė http mokslasplius.lt mokslo-
lietuva node 2825. 

2010 06 07
Prasidėjo pirmoji šiųmetė „Versmės“ leidyklos kompleksinė tiriamoji 
ekspedicija, truksianti iki birželio 16 d. 

Parengtas istoriko Povilo Šverebo serijos monografijai „Skaudvilė“ 
parašytas straipsnis „Skaudvilės buvusio valsčiaus katalikų bažnyčių 
varpinės ir varpai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 160-57 2010-23). 

2010 06 09
Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, 
Smilgių, Upytės ir Velžio bendruomenėms. 

2010 06 10
 leidyklą atvykusiam Varėnos savivaldybės atstovui Sigitui Kielei 
perdavėme Knygų kelio pabaigtuvių lauktuves, skirtas Merkinės ir 
Varėnos bendruomenėms. 
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2010 06 14
Prasidėjo 2-oji šių metų „Versmės“ leidyklos kompleksinė tiriamoji 
Daujėnų ekspedicija, truksianti dvi savaites.

Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas istorikės, hu-
manitarinių mokslų daktarės Raimondos Ragauskienės serijos mono-
grafijai „Jieznas. Stakliškės“ parašytas straipsnis „Istoriniai Stakliškių 
šaltiniai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 161-58 2010-24). 

2010 06 15
Perdavėme Knygų kelio rinkinius Antalieptės, Antazavės, Dagučių, 
Imbrado ir Salako seniūnijų bendruomenėms. 

Perdavėme Knygų kelio rinkinius Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos 
seniūnijoms. 

2010 06 16
Rytą, iškart po pusės dešimtos žinių, Lietuvos radijo „Ryto garsai“ 
kalbino leidyklos vadovą Petrą Jonušą apie šiuo metu vykstančią 
leidyklos Daujėnų ekspediciją, kitas šių metų ekspedicijas, pačią 
„Lietuvos valsčių“ seriją. Laidos vedėjams Artūrui Matūzui ir Gabijai 
Narušytei bei laidos klausytojams telefonu iš leidyklos tiesiai į eterį 
leidyklos vadovas papasakojo apie leidyklos ekspedicijų rengimą, 
dalyvius, kiek iš viso buvo ekspedicijų (su šiųmetinėmis – 71 ), 
atsakė į gausius klausytojų klausimus. 

2010 06 17
Perdavėme Knygų kelio rinkinį Juknaičių seniūnijos bendruomenei.

2010 06 18
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto kvietimu Vilniaus Šv. Jo-
nų bažnyčioje „Versmės“ leidyklos atstovai dalyvavo iškilmingame 
magistro bei bakalauro studijų absolventų diplomų įteikimo renginyje.

Geriausias iš geriausių magistrantas Tomas Petreikis, spėjantis 
darbuotis ir mūsų leidykloje, absolventų vardu pasakė kalbą, po 
kurios įteikėme jam atminimo dovaną – specialiu spaudu ir vardiniu 
dedikaciniu lipduku paženklintą „Baisogalos“ monografiją.

2010 06 21
2010 m. birželio 21 d. prasidėjo leidyklos rengiama archeologinių 
kasinėjimų ekspedicija netoli Aukštadvario (Trakų r.), kur jaunieji 
archeologai iš Vilniaus pedagoginio universiteto, vadovaujami dr. Man-
vydo Vitkūno, kasinės Jurgionių ir Purvinų kapinynus. Ekspedicija 
vyks iki liepos 4 d.

Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas sociologės Irenos 
Šutinienės serijos monografijai „Panemunėlis“ parašytas straipsnis 
„Adaptacija istorinių lūžių sąlygomis  sovietmečio pradžia ir pabaiga 
Panemunėlio žmonių autobiografiniuose pasakojimuose“ paskelbtas 
www.llt.lt (LLT 162-3 2010-25). 
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Perdavėme Knygų kelio rinkinius Alantos, Balninkų, Molėtų ir Vide-
niškių bendruomenėms.

 leidyklą atvykusiam Biržų rajono Vabalninko bendruomenės atsto vui 
Povilui Grigui perdavėme Knygų kelio rinkinį Vabalninko seniūnijos 
bendruomenei.

2010 06 22
 leidyklą atvykusiam Akmenės seniūnijos atstovui Rimui Milkutui 
perdavėme Knygų kelio rinkinį Akmenės bendruomenei.

2010 06 26
Sidabravo (Radviliškio r.) vidurinės mokyklos 100-mečio šventiniame 
renginyje Sidabravo seniūnas Vidmantas Blužas mokyklos direktoriui 
Zenonui Gedvilui įteikė baltąją knygą. Pasidžiaug s gražia sukaktimi, 
pažadėjo prisidėti prie „Sidabravo“ monografijos ir prie kūrybiniuose 
planuose jau brandinamos „Šeduvos“ monografijos rengimo. 

2010 06 28
Norime pasidalinti su endriejaviškiais ir kitais savo skaitytojais 
džiugia žinia  šiandien, birželio 28 d., atlikus galutines korektūras, 
baigtas 6 metus truk s didelis prasmingas darbas – visiškai baigta 
rengti spaudai net 1 412 puslapių apimties 18-oji „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografija „Endriejavas“ apie Klaipėdos rajono miestelį, 
įsikūrusį prie senojo Žemaičių plento ir Vilniaus–Klaipėdos greit-
kelio ant kalnagūbrio, kurio šiaurinėje dalyje telkšo endriejaviškių 
pasididžiavimas – Kapstato ežeras.

Kultūros rėmimo fondo tarybos 2010 m. birželio 28 d. sprendimu 
2010 m. II etapo iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų 
konkurse „Lietuvos valsčių“ serijos lokalinei monografijai „Žeimelis“ 
parengiamiesiems darbams skirta 12 000 Lt. 

2010 m. birželio 28 d. prasidėjo 3-ioji šių metų „Versmės“ leidyklos 
kompleksinė tiriamoji Užpalių ekspedicija.

Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas archeologo, 
humanitarinių mokslų daktaro Gintauto Zabielos serijos monografi-
jai „Juodupė. Onuškis“ parašytas straipsnis „Juodupė – senųjų sė-
lių kraštas (regioninės proistorės bandymas)“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 163-19 2010-26). 

Informaciją apie „Versmės“ leidyklos 2010-aisiais rengiamas „Lietuvos 
valsčių“ serijos autorių lokalinių tyrimų ekspedicijas paskelbė Vil-
niaus universiteto laikraštis „Universitas Vilnensis“ 2010 m. birželio 
Nr. 3(1701). 

Informaciją apie „Versmės“ leidyklos 2010-ųjų metų autorių moks-
lininkų lokalinių tyrimų ekspedicijas skelbia Vilniaus pedagoginio 
universiteto interneto svetainė. 
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2010 07 01
Iš viso 2010 m. birželio mėnesį leidykloje gauta 10 naujų straipsnių 
(108 rankraščių puslapiai), parengta 18 naujų straipsnių maketų 
(157 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt buvo paskelbti 4 nauji moksliniai straipsniai (85 psl.), 
15 seniūnijų bendruomenių perduoti dovanojami Knygų kelio rinki-
niai, 11 bendruomenių – Knygų kelio pabaigtuvių lauktuvės. Gauta 
2 800 Lt asmeninė finansinė parama, 12 000 Lt leidinių finansavimas 
biudžeto lėšomis (LR kultūros ministerija), 4 000 Lt finansavimas 
ekspedicijai (LR kultūros ministerija, kultūros rėmimo fondas). 

Gautas 1-asis rengiamos „Žemaičių kalvarijos“ monografijos straipsnis. 
Straipsnio rankraštis – Jackaus Sondeckio „Europos karo istorijai 
medžiagos žiupsnelis“. 

Šiandien atvertėme pirmąjį pradėto rengti LIETUVOS KALENDORIAUS 
lapelį. Šiame kalendoriuje savo skaitytojams ir leidyklos bičiuliams 
kasdien priminsime Lietuvai reikšmingų istorijos įvykių ir įžymių 
žmonių sukaktis, pergalių ir pralaimėjimų, pasiekimų ir praradimų 
metines, gimimo ir mirties datas. 

2010 07 07
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas dailės istorikės, 
humanitarinių mokslų daktarės Regimantos Stankevičienės serijos 
monografijai „Žemaičių Naumiestis“ parašytas straipsnis „Žemaičių 
Naumiesčio bažnyčios dailės paveldas“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 164-
59 2010-27).

2010 07 12
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas istoriko Jo-
no Drungilo serijos monografijai „Pašvitinys“ parašytas straips-
nis „1639 m. Pašvitinio valdos inventorius“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 165-60 2010-28).

Prasidėjo jau 4-oji šių metų „Versmės“ leidyklos kompleksinė Lietuvos 
lokalinių tyrimų ekspedicija.

2010 07 13
Šiandien, jubiliejinių Žalgirio pergalės 600 metų sukakties išvakarėse, 
didžiosios žemaičių pergalės Durbės mūšyje ir jos 750 metų sukakties 
dieną – 2010 m. liepos 13-ąją išleista ir netrukus skaitytojus pasieks 
šiem dviems istoriniams laimėjimams dedikuojama 18-oji šimtatomės 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Endriejavas“, skirta šiemet 
minimai šio Žemaitijos miestelio 230 metų sukakčiai.

6 metus rengtos knygos 1412 puslapių apimtis atsitiktinai beveik 
sutapo su šiemet ypatingai pagerbiamos Žalgirio mūšio pergalės 
kalendoriniais metais (1410).
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2010 07 16
Neįprastai karštą 2010 m. liepos 16-osios 
popiet  Anykščių radijo „Nykščiai“ studijoje 
apie „Lietuvos valsčių“ seriją, jos 400 tomų 
Baltąją seriją bei vis dar neišleistas šios 
serijos Anykščių krašto monografijas gerą 
valandą mintimis dalijosi LR Seimo narys 
anykštėnas Vytautas Galvonas ir jo bend-
ramokslis Vilniaus universitete „Versmės“ 
leidyklos vadovas Petras Jonušas. 

2010 07 19
Prasidėjo ekspedicija Semeliškėse. Eks pe-
dicijos vadovė žurnalistė Daiva Červo kienė.

Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų  
komisijos įvertintas anksčiau nepublikuotas 
leidyklos spaudai parengtas kalbininko, pedagogo, poligloto, poeto, 
humanitarinių mokslų (filologijos) daktaro Vytauto Sirtau to serijos 
monografijai „Gruzdžiai“ parašytas straipsnis „Mikrotoponimai ir 
praeitis“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 166-17 2010-29).

2010 07 26
Anksčiau nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas filologės, kal-
botyrininkės, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Vitalijos 
Maciejauskienės serijos monografijai „Gruzdžiai“ parašytas straips-
nis „Gruzdžių pavardės  istorija ir dabartis“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 167-18 2010-30).

Prasidėjo ekspedicija Žemaičių Kalvarijoje. Ekspedicijai vadovauja 
kraštietis Edmundas Mickūnas, monografijos vyriausiasis redaktorius 
ir sudarytojas.

2010 07 27
Einant į pabaigą neįprastai karštam šių metų liepos mėnesiui, 
šiandien – garsiojo Medininkų mūšio pergalės 690 metų sukakties 
dieną – liepos 27-ąją mūsų LIETUVOS KALENDORIUS pasipildė rug-
pjūčio – paskutinio vasaros mėnesio dienų įrašais.

Rugpjūtį vyko didieji nepriklausomybės atgavimo mitingai Vingio 
parke, Baltijos kelias. Rugpjūtis pažymėtas ir gedulo ženklais  šį 
mėnesį pasirašytas Lietuvą okupacijai pasmerk s grobuoniškas Molo-
tovo–Ribentropo paktas, o prieš 355 metus įvyko tragedija, pakirtusi 
visą tolesnį šalies vystymąsi – tautos primiršta Vilniaus skerdynių 
diena 1655 m. rugpjūčio 8-oji turbūt pati tragiškiausia ir kruviniausia 
Vilniaus ir Lietuvos istorijoje  tą dieną Rusijos kariuomenė išžudė 
visus Vilniaus gyventojus, o buv s klestintis miestas apiplėštas ir 
paverstas griuvėsiais, iš kurių neįstengiame pakilti ir šiandien.

Ekonomistas, publicistas, „Lietuvos istorijos 
klastojimo ir niekinimo iššūkiai“ autorius, 
signataras dr. Vladas Terleckas „Versmės“ 
leidykloje. 2010 07 28
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2010 08 02
Iš viso 2010 m. liepos mėnesį leidykloje buvo gauti 23 nauji straips-
niai (606 rankraščių puslapiai), parengta 13 naujų straipsnių maketų 
(124 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai nėje 
www.llt.lt paskelbti 4 nauji moksliniai straipsniai (118 psl.), paskelbti 
pradėto rengti LIETUVOS KALENDORIAUS liepos ir rugpjūčio mė-
nesio dienų įrašai, išleista 18-oji 1 412 p. „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografija „Endriejavas“, vyko 4 lokalinių tyrimų ekspedicijos į 
būsimų monografijų aprašomas vietas, dalyvauta regioninio radijo 
laidoje, prasidėjo leidyklos su partneriais rengiamas nacionalinis 
biografijų konkursas. 

Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas lituanistės, 
filo logijos mokslų daktarės Marijos Razmukaitės serijos monografijai 
„Gruzdžiai“ parašytas straipsnis „Gruzdžių apylinkių vietovardžiai“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 168-19 2010-31).

Prasidėjo Aukštadvario ekspedicija – didžiausia. Ekspedicijos vadovė 
„Aukštadvario“ monografijos vyr. redaktorė, menotyrininkė Ona 
Gaidamavičiūtė.

Leidyklos autoriui Povilui Spurgevičiui perdavėme Knygų kelio 
rinkinį Užuguosčio bendruomenei.

2010 08 04
Malonu pranešti, kad nuo 2010 m. rugpjūčio 4 d. „Versmės“ leidyk-
los leidžiamas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas galima rasti 
jau ir Vilniaus „Versmės“ knygyne, esančiame pačioje senamiesčio 
širdyje, prie pat Rotušės. 

 leidyklą atvykusiam Pakruojo rajono Linkuvos seniūnijos vairuoto-
jui Algiui Virlickui perdavėme Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio 
rinkinį Linkuvos bendruomenei.

 leidyklą atvykusiam Ignalinos rajono savivaldybės vairuotojui Broniui 
Žilinui perdavėme Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio.

2010 08 09
Gautas 1-asis rengiamos „Aukštadvario“ monografijos straipsnis spau-
dai Ritos Balsevičiūtės „Gedanonys kaimo žmonių prisiminimuose“. 

Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas filologo, hu-
manitarinių mokslų daktaro Juozo Pabrėžos serijos monografijai 
„Gruzdžiai“ parašytas straipsnis „Gruzdžių apylinkių kalba“ pa-
skelbtas www.llt.lt (LLT 169-20 2010-32).

Prasidėjo 7 dienas truksianti 9-oji jau paskutinė šiemet parengiamoji 
„Versmės“ leidyklos ekspedicija, kurios tikslas yra vietos bendruo-
menei pristatyti būsimą „Jūžintų“ monografiją, susipažinti, patiems 
prisistatyti ir išsiaiškinti vietos informacijos šaltinius apie šį kraštą 
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bei tinkamai pasirengti kitų metų kompleksinei monografijos autorių 
lokalinių tyrimų ekspedicijai. 

2010 08 11
Dienraštyje „Kauno diena“, rubrikoje „Menas ir pramogos“ išspaus-
dino gražų straipsnį „Biografijos – šalies istorijos mozaikos dalys“, 
kviečiantį dalyvauti „Versmės“ leidyklos su Vilniaus universitetu ir 
Vilniaus pedagoginiu universitetu rengiamame biografijų konkurse 
„Mano ir mano artimųjų likimas istorijos vingiuose“. 

2010 08 12
 leidyklą atvykusiai Tverų bendruomenės atstovei Zuzanai Narvai-
šienei perdavėme Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio pabaigtuvių 
lauktuves, skirtas Tverų bendruomenei. 

2010 08 13
2010 m. rugpjūčio 13–20 d. dienraščio „Respublika“ televizijos progra-
mų savaitraštyje „TV Publika“ Nr. 32(472), tradicinėje apžvalgininko 
Skirmanto Valiulio kiekviename savaitraščio numeryje spausdinamoje 
apžvalgoje „Vienišių magija“ pasakojimas apie autoriaus lankymąsi 
mūsų leidykloje liepos 29 d. 

2010 08 16
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas etnologės, hu-
manitarinių mokslų daktarės Jūratės Šlekonytės serijos monografi-
jai „Gruzdžiai“ parašytas straipsnis „Mato Slančiausko Gruzdžių 
valsčiuje surinktos pasakojamosios tautosakos repertuaro ypatumai“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 170-5 2010-33).

2010 08 18
Pirmą kartą atkurtos Lietuvos valstybės istorijoje viešai skelbiame 
„Vers mės“ leidyklos parengtą visų Lietuvos kariuomenės kūrėjų sa-
va norių (1918–1924) sąrašą.

2010 08 23
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas istorikės, meno-
tyrininkės, humanitarinių mokslų daktarės Skaidrės Urbonienės serijos 
monografijai „Gruzdžiai“ parašytas straipsnis „Gruzdžių valsčiaus 
kryždirbystės tradicijų apžvalga  I  a. pabaiga–  a. pirmoji pusė“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 171-30 2010-34).

2010 08 26
Internete jau Versmės (su ė) svetainė. Nuo 2010 m. rugpjūčio 26 d. 
jau sav s ir lietuvių kalbos neskriausdami galite lietuviškai rašyti, 
ieškoti ir rasti „Versmės“ leidyklos svetain  www.versmė.lt, su lietu-
viška ė raide galūnėje. Nebereikės nors čia kaskart skaudama širdimi 
kraipyti lietuviškos rašybos pagal ribotas kompiuterių susisiekimo 
galimybes. Nepasiklys ir teberašysiantys su e be taškelio  ir surink  
ankstesnį pavadinimą www.versme.lt pateksite į tą pačią leidyklos 
svetain , tik būsite savanoriškai nusiženg  lietuvių kalbai. 
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2010 08 30
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas architektės, 
humanitarinių mokslų daktarės Marijos Rupeikienės serijos monogra-
fijai „Gruzdžiai“ parašytas straipsnis „Gruzdžių valsčiaus sakralinių 
pastatų ir Gruzdžių dvaro sodybos architektūra“ paskelbtas www.
llt.lt (LLT 172-31 2010-35).

2010 08 31
Paskutin  2010 m. rugpjūčio dieną „Versmės“ leidyklos svetainėje skel-
biame rytoj prasidėsiančio rugsėjo mėnesio LIETUVOS KALENDORIAUS 
istorijos įvykių santraukas. 

2010 09 01
Iš viso 2010 m. rugpjūčio mėnesį leidykloje buvo gauti 25 nauji 
straipsniai (133 rankraščių puslapiai), parengti 52 naujų straipsnių 
maketai (413 knygų puslapių), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto 
svetainėje www.llt.lt paskelbti 5 nauji moksliniai straipsniai (77 psl.), 
pradėtos maketuoti monografijos „Vepriai“ ir „Balninkai“, paskelbti 
pradėto rengti LIETUVOS KALENDORIAUS rugsėjo mėnesio dienų 
įrašai, vyko 3 paskutinės šių metų lokalinių tyrimų ekspedicijos į 
būsimų monografijų aprašomas vietas, 11-ai seniūnijų bendruomenių 
perduoti dovanojami Knygų kelio rinkiniai, 1-ai bendruomenei – 
Knygų kelio pabaigtuvių lauktuvės. 

2010 09 06
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas kalbininkės, 
humanitarinių mokslų daktarės Reginos Venckutės serijos monogra-
fijai „Vaiguva“ parašytas straipsnis „Būdingesnės Vaiguvos šnektos 
ypatybės“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 173-21 2010-36).

2010 09 09
Leidykloje lankėsi Arvydas Valionis, kuris pradėjo rengti „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografiją „Biržai“. 2011 m. vasarą numatyta eks-
pedicija į buvusį Biržų valsčių. Monografiją „Biržai“ planuojama 
parengti iki 2014 m.

2010 09 11–12
Endriejavo miestelio „jaunatviško“ 230 metų jubiliejaus renginiai 
vyko 2010 m. rugsėjo 11–12 dienomis. Vienas sudedamųjų šventės 
akcentų – antrąją šventės dieną vyk s „Endriejavo“ monografijos 
pristatymas kraštiečiams.

2010 09 13
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas etnologės Vir-
ginijos Kvasaitės serijos monografijai „Kartena“ parašytas straipsnis 
„Marijos Nekaltojo Prasidėjimo valandų“ giedojimo ypatumai Kartenos 
apylinkėse“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 174-32 2010-37).
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2010 09 17
 leidyklą atvykusiam Pakruojo rajono at-
stovui Aleksandrui Šimoliū nui perdavė-
me dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio 
knygų kelio rinkinius Klovainių, Lygumų, 
Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio bend-
ruomenėms.

Nuo 2009 m. vasario vykstančiame Lie-
tuvos tūkstantmečio paminėjimo renginyje 
iš viso jau padovanota 270 knygų rin-
kinių 264 bendruomenėms, o iki Knygų 
kelio paskutinės stotelės dar liko aplankyti 
53 seniūnijas.

2010 09 20
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai 
parengtas etnografo, humanitarinių mokslų 
daktaro Jono Mardosos serijos monografijai 
„Vaiguva“ parašytas straipsnis „Vai guviškių talkos  amžiaus pir-
mojoje pusėje“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 175-33 2010-38).

2010 09 27
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas istoriko, hu-
manitarinių mokslų daktaro Eligijaus Juvencijaus Morkūno serijos 
monografijai „Gruzdžiai“ parašytas straipsnis „Malūnai Gruzdžių 
apy linkėse I  a. –  a. pirmojoje pusėje“ paskelbtas www.llt.lt 
(LLT 176-34 2010-39).

2010 09 29
„Versmės“ leidykloje apsilankė Vilniaus pasvaliečių bendrijos na-
riai  pirmininkas Mykolas Karčiauskas, Nijolė Vadapalaitė, Nijolė 
Matusevičienė, prof. Jonas Aničas, Kazimieras Pūras, Janina Stan-
kevičienė, monografijos „Daujėnai“ vyriausiasis redaktorius sudary-
tojas Antanas Šimkūnas. Svečiai susitiko su leidyklos vadovu Petru 
Jonušu, kuris pristatė leidyklos rengiamą ir leidžiamą „Lietuvos 
valsčių“ seriją, aptarė Pasvalio krašto monografijos „Daujėnai“ ren-
gimo galimybes. Visi svečiai buvo apdovanoti naujausiomis leidyklos 
išleistomis monografijomis.

2010 09 30
Paskutin  2010 m. rugsėjo dieną „Versmės“ leidyklos svetainėje skel-
biame rytoj prasidėsiančio spalio mėnesio LIETUVOS KALENDORIAUS 
istorijos įvykių santraukas. 

2010 10 01
Iš viso 2010 m. rugsėjo mėnesį leidykloje buvo gautas 21 naujas 
straipsnis (202 rankraščių puslapiai), parengti 48 naujų straipsnių 
maketai (296 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ inter-
neto svetainėje www.llt.lt paskelbti 4 nauji moksliniai straipsniai 
(81 psl.), pradėta rengti monografija „Biržai“, paskelbti LIETUVOS 

Leidyklos buhalterė Danutė Kasinskienė 
(dešinėje) ir administratorė Aušra Jonušienė. 
2010 09 29
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KALENDORIAUS spalio mėnesio dienų įrašai, 
Endriejavo 230 metų jubiliejaus šventėje 
pristatyta monografija „Endriejavas“, 5 se-
niūnijų bendruomenėms perduoti dovano-
jami Knygų kelio rinkiniai, leidykloje vyko 
pasvaliečių bendrijos susitikimas. Gautas 
12 000 Lt LR Kultūros ministerijos kultūros 
rėmimo fondo finansavimas. 

2010 10 02
2010 m. spalio 2 d. „Versmės“ leidyklos in-
terneto svetainės www.versme.lt lankytojų skaičius perkopė 550 tūks-
tančių. 

2010 10 04
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anksčiau 
nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas menotyrininkės, huma-
nitarinių mokslų daktarės Jolantos Zabulytės serijos monografijai 
„Jieznas. Stakliškės“ parašytas straipsnis „Mediniai Jiezno apylinkių 
kryžiai“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 177-35 2010-40).

2010 10 08–10
Profesorei Pranei Dundulienei – 100. Vilniaus universiteto Teatro 
salėje vyko Lietuvos istorijos instituto organizuota tarptautinė konfe-
rencija „Etnologija  istorija, dabartis ir perspektyvos“, skirta etnologės 
prof. Pranės Dundulienės atminimui. Konferencijoje dalyvavo ir 
„Versmės“ leidyklos redaktoriai, „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijų autoriai.

2010 10 11
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas istorikės, hu-
manitarinių mokslų daktarės Raimondos Ragauskienės serijos mono-
grafijai „Jieznas. Stakliškės“ parašytas straipsnis „Stakliškių istorinė 
raida iki I  amžiaus“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 178-61 2010-41).

2010 10 13
Aplinkos ministerijos Kraštovaizdžio skyriaus vyr. specialistė geogra-
fė, gamtos mokslų daktarė Giedrė Godienė vis dar tebesit siančiam 
Knygų keliui padovanojo keliasdešimt knygų, kurios, kaip ir visos 
kitos šiam pilietiniam renginiui padovanotos knygos, paženklintos 
specialiu Knygų kelio spaudu bei vardiniais dovanotojo lipdukais, 
bus įteiktos knygų rinkinių dar negavusių miestelių bendruomenėms. 

2010 10 14
 leidyklą atvykusiam Mažeikių rajono Viekšnių seniūnui Aldoniui 
Eselinui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio Knygų 
kelio rinkinius Skuodo rajono Barstyčių, lakių ir Lenkimų bend-
ruomenėms.

Dr. Aldona 
Vasiliauskienė. 
2010 10 11
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Nuo 2009 m. vasario vykstančiame Lietuvos tūkstantmečio pa-
minėjimo renginyje iš viso jau padovanota 273 knygų rinkiniai 
267 bendruomenėms, o iki Knygų kelio paskutinės stotelės dar liko 
aplankyti 50 seniūnijų. 

2010 10 18
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas istorikės Jūratės 
Vaškevičiūtės serijos monografijai „Skaudvilė“ parašytas straipsnis 
„Pogrindinės moksleivių organizacijos 1944–1953 m. Skaudvilės mo-
kyklose“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 179-62 2010-42).

2010 10 19
 leidyklą atvykusiam Joniškio rajono savivaldybės administracijos 
vairuotojui Gintarui Bijeikiui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūks-
tantmečio Knygų kelio rinkinius Joniškio rajono Gaižaičių, Gataučių 
ir Kepalių bendruomenėms.

2010 10 21
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų sudarytojų, redaktorių, leidyk-
los darbuotojų ir kitų bendradarbių visuotinis rudens susirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  būsimo pavasario pusmetinio susirinkimo 
laiko parinkimas (siūlomas laikas 2011 04 21, ketvirtadienis, pradžia 
15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, kiti organizaciniai 
klausimai (P. Jonušas). 2. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 
3. Rengiamų monografijų parengimo būklė. Monografijų redagavimas 
ir maketavimas. Monografijų sudarytojų, redaktorių pasisakymai, 
pasiūlymai, pageidavimai, pastabos. 4. „Versmės“ leidyklos 2010 m. 
vasaros ekspedicijų aptarimas – Onuškio (Ž. Driskiuvienė), Daujėnų 
(A. Šimkūnas), Užpalių (S. Balčiūnas), Viekšnių (E. Levitas), Semeliškių 
(D. Červokienė), Žemaičių Kalvarijos (E. Mickūnas), Aukštadvario 
(O. Gaidamavičiūtė), Jūžintų (V. Mačiekus), archeologinių tyrinėjimų 
ekspedicijos Aukštadvaryje (M. Vitkūnas). 5. Numatomos 2011 m. 
vasaros ekspedicijos į aprašomuosius kraštus. 6. Naujos monografijos 
„Biržai“ įtraukimas į „Lietuvos valsčių“ seriją (Arvydas Valionis). 
7. Naujos monografijos „Šeduva“ įtraukimas į „Lietuvos valsčių“ 
seriją (Jonas Linkevičius). 8. Monografijos „Antalieptė“ naujo vyr. 
redaktoriaus Vytauto Indrašiaus prisistatymas. 9. Naujų monografijų 
rengimo skatinimas. 10. Moksliniai straipsniai. Skelbiamo mokslo dar-
bų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (www.llt.lt) darbo aptarimas 
(G. Juščiūtė). 11. Lietuvos kalendorius „Versmės“ leidyklos svetainėje 
(P. Jonušas). 12. Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių įamžinimas 
(P. Jonušas). 13. Biografijų konkursas (P. Jonušas). 14. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 27 žmonės  Petras Jonušas, Vytautas Indrašius, 
Stanislovas Balčiūnas, Venantas Mačiekus, Antanas imkūnas, Albinas 
Jasiūnas, Albinas Vaičiūnas, Juozas Pugačiauskas, Damijonas niukas, 
Arvydas Valionis, Manvydas Vitkūnas, Daiva ervokienė, Vingaudas 
Baltrušaitis, Julius Aukštaitis, Edmundas Mickūnas, Ieva varcaitė, Jo-
nas Linkevičius, Aloyzas Bėčius, Jonas Aleknavičius, Živilė Driskiuvienė, 
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Donatas Rinkevičius, Gabija Juščiūtė, Sonata Jonušaitė, Vaida Dževečkaitė, 
Stasys Buchaveckas, Aloyzas Petrašiūnas, Ona Gaidamavičiūtė.

2010 10 29
 leidyklą atvykusiam Ukmergės r. savivaldybės V. Šlaito viešosios 
bibliotekos vairuotojui Ramūnui Gražiui perdavėme dovanojamus 
Lietuvos tūkstantmečio knygų kelio rinkinius Ukmergės rajono 
Deltuvos, Pabaisko, Taujėnų, Ukmergės ir Želvos bendruomenėms.

„Versmės“ leidyklos svetainėje skelbiame greitai prasidėsiančio lap-
kričio mėnesio LIETUVOS KALENDORIAUS istorijos įvykių santraukas. 

2010 11 02
Iš viso 2010 m. spalio mėnesį leidykloje buvo gauti 29 nauji straips-
niai (315 rankraščių puslapių), parengti 32 naujų straipsnių maketai 
(298 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbti 3 nauji moksliniai straipsniai (93 psl.), paskelbti 

Redaktorius, 
žurnalistas 
Domijonas niukas  
ir maketuotoja 
Violeta Barkauskaitė. 
2010 11 0

„Versmės“ leidyklos 
dailininkė, meninė 
redaktorė Ona 
Liugailienė (centre) 
su maketuotojomis 
Sigrida Juozapaityte 
(kairėje) ir Violeta 
Barkauskaite. 
2010 11 0
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LIETUVOS KALENDORIAUS lapkričio mėnesio dienų įrašai, 11 seniū-
nijų bendruomenėms perduoti dovanojami Knygų kelio rinkiniai, 
vyko monografijų sudarytojų, redaktorių, leidyklos darbuotojų ir kitų 
bendradarbių visuotinis rudens susirinkimas. 

Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas dailėtyrinin-
kės, humanitarinių mokslų daktarės Dalios Vasiliūnienės serijos 
monografijai „Žemaičių Naumiestis“ parašytas straipsnis „Žemaičių 
Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia  istorija ir architektūra“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 180-63 2010-43).

2010 11 11
 leidyklą atvykusiam Joniškio rajono savivaldybės administracijos 
vairuotojui Gintarui Bijeikiui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūks-
tantmečio knygų kelio rinkinius Joniškio rajono Kriukų, Rudiškių, 
Satkūnų ir Skaistgirio bendruomenėms.

2010 11 16
Leidyklos vadovas Petras Jonušas lankėsi Joniškio rajono savivaldybėje, 
kur susitiko su rajono valdžios atstovais ir kultūros darbuotojais. 

2010 11 17
„Versmės“ leidykloje sveikinome kolegą, nuo 2009 m. rengiamos 
„Lietuvos valsčių“ monografijos „Viekšniai“ vyriausiąjį redaktorių 
sudarytoją dr. Edmundą Levitą, 2010 m. lapkričio 16 d. sulaukusi 
garbingo 80 metų jubiliejaus. 

2010 11 18
„Versmės  leidyklos vadovas Petras Jonušas ir „Lietuvos valsčių“ 
monografijos „Biržai  vyriausiasis redaktorius sudarytojas Arvydas 
Valionis lankėsi Biržų rajono savivaldybėje. Leidyklos vadovas trum-
pai supažindino su lokalinių monografijų serija „Lietuvos valsčiai“, 
jos naujausiais leidiniais, pristatė leidyklos iniciatyva pradėtos rengti 
„Biržų“ monografijos vyr. redaktorių. 

Kauno apskrities pedagoginis muziejus pakvietė į konferenciją, skir-
tą Pedagoginio muziejaus įkūrėjo Vinco Ruzgo 120-osioms gimimo 
metinėms „Iš tarpukario Lietuvos švietimo istorijos lobyno“.

2010 11 19
Leidykloje lankėsi Juozas Girdvainis. Buvo aptarti jo pradedamos 
rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Žarėnai“ (Telšių r.) 
pradiniai darbai ir galutiniai parengimo spaudai terminai, pasirašyta 
šios monografijos parengimo iki 2013 m. sudarytojo sutartis. 

2010 m. lapkričio 19 d. vyko Vilniaus pedagoginio universiteto 
75-mečio iškilmės. Džiaugėmės šios gražios sukakties proga „Versmės  
leidyklos „Lietuvos valsčių  serijos ir „Lietuvos lokalinių tyrimų  
rinkinio kolegų ir bendradarbių vardu galėj  nuoširdžiai pasveikinti 
universitetą ir jo rektorių akademiką Algirdą Gaižutį. 
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2010 11 21
Šiandien sukako 4-eri metai nuo elektroninio serialinio leidinio 
„Lie tuvos lokaliniai tyrimai“ (ISSN 2029-0799) pirmojo straipsnio 
pa skelbimo specializuotoje visatekstėje svetainėje www.llt.lt. 

Per 4 metus iš viso paskelbta 180 iliustruotų mokslinių straipsnių 
iš gamtos (geologijos, geografijos, biologijos), archeologijos, istorijos, 
etnologijos, kalbos, tautosakos, sociologijos, kurių bendra apimtis yra 
3 138 psl., t. y. vidutiniškai publikuota 800 psl. per metus.

2010 11 23
Leidykloje lankėsi Ilona Šedienė. Buvo aptarti jos pradedamos rengti 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Dieveniškės“ pradiniai darbai 
ir galutiniai parengimo spaudai terminai. 

2010 11 25
Leidykloje lankėsi VU Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir krašto-
tvarkos katedros dr. Ričardas Skorupskas. Buvo aptarti jo pradedamos 
rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Vievis“ pradiniai darbai 
ir galutiniai parengimo spaudai terminai, pasirašyta šios monografijos 
parengimo iki 2014 m. sudarytojo sutartis. 

2010 11 26
Žurnale „Liaudies kultūra“, 2010, Nr. 5, paskelbtas M. Peleckio 
straipsnis „Unikalios „Lietuvos valsčių“ paslaptys (1)“. 

Leidyklos jau išleistos monografijos „Baisogala“ vyr. redaktorius su-
darytojas Jonas Linkevičius su leidyklos vadovu aptarė pradedamos 
rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Šeduva“ pradinius 
darbus ir galutinius parengimo spaudai terminus, pasirašyta šios 
monografijos parengimo iki 2013 m. sudarytojo sutartis. 

2010 11 30
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete vyko šio fakulteto 
Knygotyros magistrantūros programos tarptautinio ekspertavimo 
posėdis. Jį vykdė ekspertai iš Airijos, Latvijos ir Nyderlandų. Be kitų 
dalyvių ir kviestinių svečių, susitikime su ekspertų komisija dalyva-
vo ir „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas bei šio fakulteto 
magistratūros absolventas, istorijos redaktorius Tomas Petreikis. 

Leidykloje lankėsi Manvydas Vitkūnas. Buvo aptarti jo pradedamos 
rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Maišiagala“ pradiniai 
darbai ir galutiniai parengimo spaudai terminai, pasirašyta šios mo-
nografijos parengimo iki 2014 m. sudarytojo sutartis. 

Leidykloje lankėsi Vaidotas Pakalniškis. Buvo aptarti jo pradedamos 
rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Mickūnai“ pradiniai 
darbai ir galutiniai parengimo spaudai terminai, pasirašyta šios 
monografijos parengimo iki 2014 m. sudarytojo sutartis.
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„Versmės“ leidyklos svetainėje paskelbti gruodžio mėnesio LIETUVOS 
KALENDORIAUS istorijos įvykių įrašai. 

2010 12 01
Iš viso 2010 m. lapkričio mėnesį leidykloje buvo gauta 30 naujų 
straipsnių (312 rankraščių puslapių), parengti 76 naujų straipsnių 
maketai (575 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto 
svetainėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis 
(15 psl.), paskelbti LIETUVOS KALENDORIAUS gruodžio mėnesio dienų 
įrašai, penkių seniūnijų bendruomenėms perduoti dovanojami Knygų 
kelio rinkiniai, pradėtos rengti 6 naujos monografijos  „Žarėnai“, 
„Dieveniškės“, „Vievis“, „Šeduva“, „Mickūnai“ ir „Maišiagala“, da-
lyvavome konferencijoje, leidyklos vadovai lankėsi dviejose savival-
dybėse, susitiko su jų vadovais, kultūrininkais, pristatė rengiamas 
monografijas. 

2010 12 02
Leidyklą pasiekė Ukmergės r. savivaldybės administracijos paskutinė 
25 000 Lt išankstinio finansavimo dalis už įsigyjamas monografijos 
„Vepriai“ knygas  iš viso Ukmergės r. savivaldybė šiai monografijai 
skyrė 85 000 Lt. 

2010 12 03
Leidykloje lankėsi monografijos „Kaltanėnai“ vyriausioji redaktorė 
ir sudarytoja Danutė Grigienė. Buvo aptarti jos pradedamos rengti 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos pradiniai darbai ir galutiniai 
parengimo spaudai terminai, pasirašyta šios lokalinės monografijos 
sukūrimo autoriaus darbų sutartis. 

2010 12 06
Anksčiau nepublikuotas, leidyklos spaudai parengtas menotyrininkės, 
humanitarinių mokslų daktarės Skirmantės Smilingytės-Žeimienės 
serijos monografijai „Žemaičių Naumiestis“ 

2010 12 08
LR Kultūros rėmimo fondo konkursui 2011 metams kultūros ir 
meno projektams iš dalies finansuoti visiškai užbaigtoms rengti 
spaudai „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Panemunėlis“ ir 
„Žeimelis“ (2 d.). 

2010 12 09
Leidyklos svetainėje www.versmė.lt paskelbėme visų – daugiau kaip 
400 – buvusių valsčių 1918–1923 m. Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąrašus. Dabar ne tik leidyklos svetainėje 2010 08 18 pa-
skelbtame bendrame abėcėliniame daugiau kaip 10 tūkst. savanorių 
sąraše, bet ir tokios pačios bendros apimties valsčių teritoriniuose 
sąrašuose, pasirinkus svetainės skirsnį Rengiamos monografijos, vė-
liau norimą vietovardį išsirinkus bendrame abėcėliniame monografijų 
(valsčių) sąraše, o atverstame pasirinktos rengiamos (numatomos 
rengti) monografijos puslapyje pasirinkus nuorodos eilut  Lietuvos 
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savanoriai, galima daugiau sužinoti apie savanorius, gimusius, gyve-
nusius Jūsų ar Jūsų artimųjų gyvenamojoje vietoje, gimtinėje ar bet 
kurioje kitoje Lietuvos vietoje. 

2010 12 10
 leidyklą atvykusiam Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos direkto-
riui Darjuš Šileiko perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio 
Knygų kelio rinkinius Vilniaus rajono Maišiagalos, Medininkų, Mic-
kūnų, Nemenčinės, Pabradės, Riešės ir Rudaminos bendruomenėms.

2010 12 15
 leidyklą atvykusiam Raseinių rajono vairuotojui Gintautui Damb-
rauskui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio Knygų kelio 
rinkinius Raseinių ir Viduklės bendruomenėms.

2010 12 26
2010 m. gruodžio 26 d. po ilgos ligos, eidama 82-us metus mirė, 
mo kytoja, kraštotyrininkė, „Versmės“ leidyklos autorė ir talkininkė 
Ana tolija Danutė Bruškytė. Gimė 1929 m. sausio 19 d. Plunksnių kai me 
Kaltinėnų valsčiuje, dabartiniame Šilalės rajone. Ilgametė Norberto 
Vėliaus gimnazijos mokytoja, muziejaus vadovė. 

2010 12 31
Iš viso 2010 metais leidykloje buvo gauti 282 nauji straipsniai 
(3 393 rankraščių puslapiai), parengti 399 naujų straipsnių maketai 
(3 198 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbti 44 moksliniai straipsniai (857 psl.), išleista 
18-oji 1 412 p. „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Endriejavas“, 
spaustuvei perduoti dar 4 serijos tomai  17-osios „Gruzdžių“ mono-
grafijos 2 dalis, 19 monografija „Vepriai“ ir 2 dalių 20 monografija 
„Žeimelis“. Paskelbti abėcėliniai ir teritoriniai LIETUVOS SAVANORI  
sąrašai, paskelbti LIETUVOS KALENDORIAUS 7 mėnesių – 2010 m. 
liepos – 2011 m. sausio mėnesių dienų įrašai, pradėtos rengti 8 nau-
jos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos, surengtos 9 ekspedicijos  
1 parengiamoji, 1 archeologinių kasinėjimų ir 7 kompleksinės lokalinių 
tyrimų „Lietuvos valsčių“ serijos autorių ekspedicijos į aprašomas 
vietoves, 87 seniūnijų bendruomenėms perduoti dovanojami Lietuvos 
tūkstantmečio knygų kelio knygų rinkiniai, 26 bendruomenėms – 
Knygų kelio pabaigtuvių lauktuvės. Gautas 104 119,46 Lt bendras 
finansavimas  28 914,50 Lt asmeninė finansinė parama, 25 000 Lt 
išankstinis finansavimas už įsigyjamas knygas, 42 000 Lt leidinių 
leidybos finansavimas biudžeto lėšomis (LR Kultūros ministerijos 
Kultūros rėmimo fondas), 4 000 Lt finansavimas ekspedicijai rengti 
(LR Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas), 4 204,96 Lt – 
2 proc. gyventojų pajamų mokesčio suma. 

2010 12 31
Gruodžio mėnesį buvo gauta 17 naujų straipsnių (314 rankraščių 
puslapių), parengtas 41 naujų straipsnių maketas (304 knygų pus-
lapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje www.llt.lt 
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paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (18 psl.), paskelbti teri-
toriniai valsčių savanorių sąrašai, paskelbti LIETUVOS KALENDORIAUS 
2011 metų sausio mėnesio dienų įrašai, paskelbtos 2011 metų va-
saros ekspedicijos, 9 seniūnijų bendruomenėms perduoti dovanoja-
mi Knygų kelio rinkiniai, pradėta rengti viena nauja monografija 
„Kaltanėnai. Labanoras. Reškutėnai“, spaustuvei perduoti dar 4 serijos 
tomai  17-osios „Gruzdžių“ monografijos 2 dalis, 19-oji monografija 
„Vepriai“ ir 2 dalių 20-oji monografija „Žeimelis“. Pateikėme paraiš-
kas LR Kultūros rėmimo fondo konkursui 2011 metams kultūros ir 
meno projektams iš dalies finansuoti, dalyvavome Vilniaus rokiškėnų 
klubo „Pragiedruliai“ renginyje, skirtame Rokiškio krašto monografijų 
leidybai. Gauta 8 510,50 Lt asmeninė finansinė parama ir 25 000 Lt 
išankstinis finansavimas už įsigyjamas knygas. 

„Versmės“ leidyklos svetainėje paskelbti sausio mėnesio LIETUVOS 
KALENDORIAUS istorijos įvykių įrašai. 

Redaktoriai Juozas 
Girdvainis, Virginijus 
Jocys (dešinėje) 
ir dailininkė Ona 
Liugailienė. 
2010 12 0
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2011 metai

2011 01 03
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas anksčiau 
nepublikuotas leidyklos spaudai parengtas biologės, biomedicinos 
mokslų daktarės Daivos Patalauskaitės serijos monografijai „Vepriai“ 
parašytas straipsnis „Veprių apylinkių augalija“ paskelbtas www.llt.
lt (LLT 2011-1 35-182).

2011 01 12
„Versmės“ leidyklos darbuotojai ir bičiuliai aplankė Lietuvos nacio-
nalinį radiją ir televiziją. Apžiūrėtas LRT muziejus bei paroda, skirta 
Sausio 13-osios įvykiams LRT atminti. Visi atvykusieji galėjo tiesiogiai 
stebėti televizijos darbuotojų darbą įrašų studijose. Ekskursiją vedė 
leidyklos bičiulis sporto žurnalistas operatorius Stasys Petkus, prieš 
20 metų pats buv s kruvinų sausio įvykių liudininkas. 

2011 01 14
Pagaliau baigėsi daugiau kaip metus trukusi dirbtinai iškelta iš piršto 
laužta byla, vis tiek leidyklai atnešusi gaišatį ir neatlygintas 8 tūkst. 
Lt viršijusias finansines sąnaudas advokatams  Panevėžio apygardos 
teismo teisėjų kolegija (M. Dzelsienė, R. Čeknienė, B. Valiulienė) 
2010 m. gruodžio 22 d. posėdyje, išnagrinėjusi apeliacine tvar-
ka, galutinai nutarė atmesti kaip nepagrįstą advokato K stučio 
Čilinsko atstovaujamos ieškovės Zofijos Veronikos Lipeikienės ieškinį 
„Versmės“ leidyklai ir vienam jos autorių, mokslininkui, istorikui 
Alfredui Rukšėnui dėl ieškovės motinos garbės ir orumo žeminimo 
leidyklos parengtoje ir išleistoje monografijoje „Papilė“. 

2011 01 19
 leidyklą atvykusiam Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovui Ričar-
dui Urbaičiui perdavėme dovanojamus Lietuvos tūkstantmečio kny-
gų kelio pilietinio renginio knygų rinkinius Bartninkų, Gražiškių, 
Keturvalakių, Kybartų ir Vištyčio bendruomenėms.

2011 01 20
Gautas 1-ojo rengiamos spaudai „Jūžintų. Ragelių“ monografijos 
(vyr. redaktorius Venantas Mačiekus) straipsnio rankraštis – Aldonos 
Uldukytės-Ramanauskienės „Iš Ragelių bažnyčios kronikos“. 

2011 01 21
Leidykla Kultūros ministerijos rengiamam konkursui „Leidinių lei-
dybos projektų finansavimo iš dalies 2011 m. Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto lėšomis“ pateikė paraiškas „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijoms „Gelgaudiškis“ (sudarytojas A. Andrijonas), 
„Kartena“ (sud. V. Jocys), „Panemunėlis“ (sud. V. Mačiekus) ir 
„Juodupė. Onuškis“ (sud. J. Šedys ir A. Bėčius). 
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Sausio 1 -osios 
20-mečiui skirtos 
knygos „Dainuojanti 
revoliucija Vilniaus 
barikadose“ maketo 
dailinimas. 
P. Jonušas (kairėje), 
O. Liugailienė ir 
knygos autorius 
J. Girdvainis.  
2011 01 05

2011 01 22
Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre (buvusioje mokykloje) įvyko 
naujos monografijos „Kaltanėnai. Labanoras. Reškutėnai“ iniciatyvinės 
grupės – rengėjų ir bendruomenės susitikimas. Renginyje dalyvavo 
net tik Kaltanėnų miestelio, bet ir Labanoro, Reškutėnų, Kretuonų 
kaimų atstovai.

2011 01 27
„Endriejavo“ monografijai – metų projekto titulas. Klaipėdos rajono 
laikraščio „Banga  redakcija prieš penkerius metus pradėjo iniciatyvą 
rinkti Metų žmogų ir Metų projektą. 

2011 01 31
2010 m. sausio 31 dieną „Versmės“ leidyklos svetainėje paskelbti 
vasario mėnesio LIETUVOS KALENDORIAUS istorijos įvykių įrašai.

Leidyklą savo apsilankymu pagerbė Vilniaus arkivyskupijos vyskupas 
augziliaras Arūnas Poniškaitis. Aukštas svečias buvo supažindintas 
su leidyklos rengiama „Lietuvos valsčių“ serija, leidyklos planais. 
Susidomėj s ir nusteb s vartė gimtųjų „Žvirgždaičių“ ir „Vilkaviškio“ 
neparašytas tuščias baltąsias knygas.

2011 m. sausio mėnesį leidykloje buvo gautas 31 naujas straipsnis 
(269 rankraščių puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto 
svetainėje www.llt.lt paskelbtas 1 naujas mokslinis straipsnis (7 psl.), 
paskelbti LIETUVOS KALENDORIAUS vasario mėnesio dienų įvykių 
įrašai, 5-ių seniūnijų bendruomenėms perduoti dovanojami Knygų 
kelio rinkiniai. 

2011 02 02
Leidykloje gautas 1-ojo rengiamos spaudai „Šeduvos“ monografijos 
(vyr. redaktorius Jonas Linkevičius) straipsnio rankraštis – Petro 
Juknevičiaus „Pasaulyje išgarsin s gimtin “. 
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2011 02 07
Leidyklos spaudai parengtas menotyrininko 
Povilo Spurgevičiaus serijos monografi-
jai „Vepriai“ parašytas straipsnis „Upninkų 
šv. arkangelo Mykolo ir Veprių Švč. Mer-
gelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios  
istorinė apžvalga ir meninis sprendimas“ 
paskelbtas www.llt.lt (LLT 2011-2 65-183).

Apie mus rašo Čikagos „Draugas“. Ro-
mual do Kriaučiūno straipsnis „Viena knyga 
penkioms progoms“ apie „Versmės“ leidyk-
los 2009 m. išleistą „Obelių. Kriaunų“ monografiją ir „Lietuvos 
valsčių“ seriją. Nuoširdžiai dėkojame autoriui ir „Draugo“ leidėjams 
už pastangas garsinti „Lietuvos valsčių“ seriją.

2011 02 09
„Versmės“ leidykloje buvo išties neeilinė – negalėjome atsidžiaugti ilgai 
lauktomis ir pagaliau apie pietus į leidyklą iš Standartų spaustuvės 
atsivežtais, spaustuvės dažais skaniai kvepiančiais pirmaisiais naujau-
sių „Lietuvos valsčių“ serijos knygų egzemplioriais – 1 304 puslapių 
17-osios serijos monografijos „Gruzdžiai“ II dalimi ir 1 320 puslapių 
19-ąja monografija „Vepriai“.

2011 02 10
Dovanojamų knygų rinkiniai iškeliavo į paskutiniuosius dar neap-
lankytus miestelius – Luok , Nevarėnus, Telšius, Tryškius, Žarėnus, 
Kukečius, Liolius, Tytuvėnus, Užventį, Vaiguvą, Kėdainius, ir ap-
lank s daugiau kaip 300 Lietuvos miestų ir miestelių, po dvejus 
metus užtrukusių kelionių baigėsi Lietuvos tūkstantmečio paminė-
jimo pilietinis renginys „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per 
Lietuvą . Siekdama prasmingai sutikti Lietuvos pirmojo rašytinio 
paminėjimo tūkstantmetį, „Versmės“ leidykla 2009-aisiais – Lietuvos 
tūkstantmečio metais – parengė didelį ilgalaikį, visą šalį apėmusį, 
visiems norintiesiems dalyvauti atvirą ir nemokamą renginį – knygų 
dovanojimo, kultūros ir švietimo bei Lietuvos tūkstantmečio žinios 
skleidimo, propagavimo ir aktyvinimo simbolin  kelion  po visus 
Lietuvos regionus.

2011 02 13
Pristatyta „Gruzdžių“ monografijos antroji knyga. Renginyje gausiai 
dalyvavo seniūnijos gyventojai ir po Lietuvą pasklid  gruzdiečiai.

2011 02 16
Dalyvavome Vasario 16-osios minėjime Šilalėje. Vasario 16-osios 
renginys prasidėjo 10 valandą šv. Mišiomis Šilalės šv. Pranciškaus 
Asyžiečio bažnyčioje. Parapijos klebonas dr. Algis Genutis visiems 
linkėjo niekuomet nepritrūkti meilės ir ištikimybės, pasiaukojimo 
dvasios savo Tėvynei, kad ji išgyventų ir klestėtų, nepaisant visų 
užgriuvusių sunkumų. 

Leidyklos knygų 
platinimo specialistė 
Vaida Dževečkaitė. 
2011 02 09
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2011 02 17–20
Kaip ir kasmet, 2011 m. vasario 17–21 dieno-
mis dalyvavome 12-oje tarptautinėje Vilniaus 
knygų mugėje-2011. Pristatytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos ir jos 400 tomų Baltosios 
serijos stendas. 

2011 02 25
Iš spaustuvės leidyklą pasiekė paskutinės 
2010 metais išleistos knygos – „Žeimelio“ 
monografijos 2-osios dalies signalinio tiražo 
egzemplioriai.

Šią dieną užbaigtas knygos išleidimas 
užbaigė ir 8-erius metus trukusius „Žei-
melio“ 1 796 puslapių rašto paminklo 
rengimo bei leidybos darbus, ir 2010-ųjų 
metų – pačių produktyviausių per visą „Versmės“ leidyklos gyvavi-
mo 16 metų laikotarpį – serijos pasipildymą, susidedantį iš 5 knygų 
ir 5 832 puslapių.

Dabar „Lietuvos valsčių“ serijoje iš viso turime 20 monografijų 
(25 tomai), kurias sudaro ir viso 27 276 puslapiai.

2010 02 28
2011 m. vasario mėnesį leidykloje buvo gauti 28 nauji straipsniai 
(188 rankraš čių puslapiai), parengta 11 naujų straipsnių maketų 
(108 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje  
www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (36 psl.), 
sulaukėme iš spaustuvės 3 naujų – paskutiniųjų 2010 metų laidos 
monografijų – „Vepriai“, „Gruzdžiai“ II dalis ir „Žeimelis“ I, II dalys, 
paskutinėms 11 seniūnijų bendruomenių perdav  dovanojamų knygų 
rinkinius baigėme Lietuvos tūkstantmečio knygų kelią per Lietuvą. 
Gauta 7750 Lt finansinė parama. 

2011 03 02
„Versmės“ leidyklos svetainėje paskelbti kovo mėnesio LIETUVOS 
KALENDORIAUS istorijos įvykių įrašai. 

2011 03 03
Prisidėjome prie etnokultūros ir lietuvių kalbos konkurso. Šiemet 
jau penktus metus vyko etnokultūros ir lietuvių kalbos konkursas 
„Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių 
kompiuterin , filologin  kultūrą, tautinį identitetą ir pagarbą Europos 
ir pasaulio tradicinėms kultūroms, skatinti jų kūrybinius gebėjimus. 
Šis renginys sulaukė didelio mokinių ir jų mokytojų susidomėjimo. 

2011 03 13
Rodytoje LTV laidoje „Stilius“ buvo skelbiama informacija apie šios 
laidos partnerį – šimtatom  „Lietuvos valsčių“ seriją. 

Vilniaus knygų mugėje leidyklos vadovas Petras 
Jonušas su LR prezidente Dalia Grybauskaite. 
2011 02 1
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2011 03 11
Skoningi kvietimai sukvietė vepriškius ir svečius kovo 11 d. į dvigubą 
švent  Lietuvos nepriklausomybės paminėjimą ir neseniai dienos 
šviesą išvydusios monografijos „Vepriai“ pristatymą. 

2011 03 16
„Lietuvos žiniose“ publikuotame Lietuvos MA nario korespondento 
prof. Romualdo Grigo straipsnyje „Dramatiški Poeto ir mūsų būties 
atspindžiai“, skirtame šviesaus atminimo Tautos Poetui Justinui 
Marcinkevičiui atminti, gražiu žodžiu paminėta „Versmės“ leidykla. 

2011 03 22
Malonus Slavikų krašto metraštininko Zigmo Naujokaičio 2011 m. 
kovo 22 d. apsilankymas žymėjo ir naujosios „Slavikų“ monografi-
jos pradžią – pirmą kartą leidykloje besilankantis svečias atsivežė 
įspūdingą pluoštą savo rinktos medžiagos, apsitarta dėl vėlesnių 
susitikimų ir bendradarbiavimo. 

LR kultūros ministro Arūno Gelūno 2011 m. kovo 22 d. įsakymu 
Nr. V-259 „Dėl leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies 
2011 m. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis“ skirta 
10 000 Lt monografijos „Gelgaudiškis“ leidybai. 

Deja, nepaaiškinus kodėl, finansavimas skirtas 4 kartus mažesnis, 
nei buvo pateikta paraiškoje – šiai knygai prašėme trūkstamų ir 
būtinų 41 900 Lt. 

Finansavimas lygiai taip pat nemotyvuotai visiškai neskirtas pa -
rengtoms monografijoms „Kartena“, „Panemunėlis“ ir „Juodupė. 
Onuškis“, nors joms irgi tuo pačiu metu 2011 01 02 buvo pateiktos 
analogiškos paraiškos. 

2011 03 24
Pradėta rengti „Ramygalos“ monografija. Šią dieną buvo paskirta šios 
monografijos vyriausioji redaktorė sudarytoja Gražina Navalinskienė, 

Petras Jonušas ir 
menotyrininkas 
Povilas Spurgevičius 
(dešinėje) „Versmės“ 
leidyklos maketuotojų 
kabinete. 2011 0  0
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kilusi iš Ramygalos, apie „Lietuvos valsčių“ seriją ir galimyb  išleisti 
savo tėviškės knygą sužinojusi šiųmetėje Vilniaus knygų mugėje 
vasario mėnesį. 

Su liūdesiu pasidaliname nelaukta žinia – 2011 m. kovo 24 d. eidamas 
72-uosius metus netikėtai mirė ilgametis „Versmės“ leidyklos bendra-
darbis, jos leidžiamos „Lietuvos valsčių“ serijos gimtųjų „Plokščių“ 
monografijos vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Vidas Sutkus. 
Urna su velionio palaikais palaidota Lėbartų kapinėse Klaipėdoje. 
Netek  nuoširdaus bendradarbio, reiškiame užuojautą artimiesiems 
ir liūdime kartu su visais jį pažinojusiais.

2011 03 26
Buvo malonu atsiversti „Ūkininko patarėjo“ leidžiamo savaitinio 
„Kaimo laikraščio“ 2011 m. kovo 26 d. – balandžio 1 d. 12-ą numerį 
ir jo 22 puslapyje perskaityti visą šį puslapį užimantį išsamų Vinco 
Lukšos straipsnį „Krašto istoriją saugos knyga „Vepriai“. 

2011 03 29
„Versmės“ leidykla kartu su „Žiemgalos“ draugija organizavo ren-
ginį – naujausios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Žeimelis“ 
(I ir II d.) bei visos „Lietuvos valsčių“ serijos pristatymą Vilniaus 
žiemgaliams Lietuvos sąjūdžio būstinėje (Gedimino pr. 1). Renginį 
vedė Žiemgalos draugijos pirmininkas prof. Kazimieras Garšva. 

2011 03 30
Apie tą pačią dieną, kovo 30-ąją, 18 val. Stasio Vainiūno namuose 
muziejuje vyksiantį „Gruzdžių“ pristatymą Vilniaus šiauliečių klubui 
informavo rytinė Lietuvos radijo laida „Ryto garsai“, eteryje pakal-
binusi leidyklos vadovą Petrą Jonušą. 

Apie „Žeimelio“ pristatymą informuoja „Lietuvos rytas“. „Versmės“ 
leidyklos „Lietuvos valsčių“ dvidešimtosios serijos dviejų dalių kny-
gą „Žeimelis“, kurią sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Aloyzas 
Bėčius lyg rašto paminklą dedikavo ne tik gimtajam Žeimeliui, bet 
ir savo mokytojui, neeiliniam kraštotyrininkui Juozui Šliavui. 

„Versmės“ leidyklos svetainėje paskelbti balandžio mėnesio LIETUVOS 
KALENDORIAUS istorijos įvykių įrašai. 

2011 03 31
Sostinės Stasio Vainiūno namuose muziejuje „Versmės“ leidykla 
Šiauliečių klubo nariams pristatė šimtatom  „Lietuvos valsčių“ seriją 
ir žurnalisto Damijono Šniuko parengtą jos šiuo metu didžiausią 
dviejų tomų 2300 puslapių monografiją „Gruzdžiai“. 

Leidykloje buvo gauti 58 nauji straipsniai (1 026 rankraščių puslapiai), 
parengta 9 nauji straipsnių maketai (167 knygų puslapiai), „Lietuvos 
lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas 1 naujas 
mokslinis straipsnis (42 psl.), paskelbti LIETUVOS KALENDORIAUS 
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kovo ir balandžio mėnesių dienų įvykių įrašai, pradėtos rengti 
monografijos „Slavikai“ ir „Ramygala“. Paminėjome Kovo 9-ąją – 
LIETUVOS DIENĄ, jau antrus metus iš eilės surengėme konkursą „Rašau 
Lietuvos vardą“, dalyvavome renginiuose Kriūkuose ir Vepriuose, 
kraštiečių draugijoms Vilniuje pristatėme monografijas „Žeimelis“ 
ir „Gruzdžiai“ II d. 

2011 04 01
Gautas 1-asis rengiamos „Semeliškių“ monografijos straipsnis Vla-
dislavos Kursevičienės „Daugirdai paliko kaimui vardą“. 

2011 04 08
Babtų seniūnijos būstinėje įvyko „Lietuvos valsčių“ serijos „Babtų“ 
monografijos, kurią planuoja išleisti „Versmės“ leidykla, rengimo 
iniciatyvinės grupės steigiamasis posėdis. Sudaryta grupės tary-
ba  seniūnas Jonas Praškevičius (pirmininkas), agr. dr. Klemensas 
Palaima (pavaduotojas), istorikė Marija Markauskienė (pavaduotoja), 
pedagogas Algirdas Antanaitis, Babtų kraštotyros muziejaus globėja 
Janina Danauskienė, agr. dr. Stasys Švirinas, kraštotyrininkas Antanas 
Vaičius. Monografiją tikimasi parengti per dvejus metus. 

Kazlų Rūdos tinklapyje paskelbtas Aldono Pupkio straipsnis „Rengiama 
unikali knyga apie Kazlų Rūdą“, kuriame aprašoma baigiama rengti 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Kazlų Rūda“. 

Lietuvos radijas informuoja apie biografijų konkursą. Gražiai prisi-
dėdamas prie „Versmės“ leidyklos kartu su Vilniaus bei Vilniaus 
pedagoginiu universitetais rengiamo Biografijų konkurso, apie šį 
nacionalinį pilietinį renginį savo 2011 m. balandžio 11–15 d. laidose 
informuoja konkurso informacinis rėmėjas Lietuvos radijas. 

2011 04 04
Svetainėje www.llt.lt paskelbtas 2011-ųjų balandžio mokslinis straips-
nis. Architektės, humanitarinių mokslų daktarės Marijos Rupeikienės 
serijos monografijai „Vepriai“ parašytas straipsnis „Veprių krašto 
dvarų sodybų ir sakralinių pastatų architektūra“ (LLT 2011-4 66-185).

2011 04 11
Malonaus susitikimo metu su žurnaliste Živile Kavaliauskaite ir fo-
tografu Jonu Tamuliu spėjome aptarti ne tik visos Šiaulių apskrities 
išleistų ir rengiamų buvusių valsčių monografijas, bet ir pilietinius 
„Versmės“ leidyklos projektus, susijusius su Lietuvos pirmuoju ra-
šytiniu paminėjimu aprašant senuosius 1009-ųjų metų Lietuvos pa-
sienio įvykius, – „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelią per Lietuvą“ 
bei kasmetinį konkursą – Kovo 9-osios paminėjimo renginį „Rašau 
Lietuvos vardą“. 

2011 04 12
Gautas 1-asis rengiamos „Biržų“ monografijos straipsnis Emilio Jokūbo 
Trečioko „Biržų valsčiaus kronika“. 
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Mums labai svarbus ir brangus kiekvienas 
svetainės lankytojas, bet džiaugiamės ir jų 
gausa, nes ji iš dalies byloja ir apie mūsų 
atliekamo darbo reikalingumą, aktualumą, 
svarbą. Todėl balandžio 12-oji mums džiugi 
diena, nes šią dieną „Versmės“ leidyklos 
svetainės www.versmė.lt lankytojų skaičius 
perkopė 600 tūkstančių. 

2011 04 15
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas 
Jonas Liniauskas ir „Versmės“ leidyklos vadovas pasirašė kreipi-
mąsi į tą pačią dieną prasidedančio šios plunksnos brolių sąjungos 
suvažiavimo dalyvius ir visus narius. 

Kreipimesi Lietuvos rašytojų sąjungos nariai maloniai kviečiami ak-
tyviai dalyvauti kuriant „Lietuvos valsčių“ seriją, rašyti straipsnius 
savo ar savo tėvų bei protėvių gimtinių monografijoms, taip pat 
kitoms serijos knygoms. 

2011 04 16
„Dainuojanti revoliucija“ – mokinių istorijos olimpiadai. Maloniai 
pakviesti organizatorių dalyvavome šiemet Biržuose vykstančios 
21-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados atidaryme su kilnia 
misija pagerbti geriausius Lietuvos jaunuosius istorikus, prisidėti 
prie jų ir jų mokytojų apdovanojimo. 

2011 04 18
Džiaugdamiesi galimybe prisidėti prie 2011 m. balandžio 18 d. Lie-
uvos Respublikos Seime vykusios Lietuvos istorijos mokytojų konfe-
rencijos „Šiuolaikinis istorijos mokymas(is)“, skirtos Laisvės gynimo 
ir didžiųjų netekčių atminimo metams pažymėti. 

Gautas 1-asis rengiamos „Slavikų“ monografijos straipsnis Zigmo 
Nau jokaičio „Antano Kiliuko 120 metų sukaktis“. 

2011 04 21
Vyko „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų sudarytojų, redaktorių, 
leidyklos darbuotojų ir kitų bendradarbių visuotinis pavasario su-
sirinkimas. 

Susirinkimo darbotvarkė

1. Monografijos „Plokščiai“ vyr. redaktoriaus sudarytojo a. a. Vido 
Sutkaus pagerbimas tylos minute. 2. Organizaciniai klausimai  rudens 
pusmetinio susirinkimo laiko parinkimas (siūlomas laikas 2011 10 20, 
ketvirtadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, 
kiti organizaciniai klausimai (P. Jonušas, monografijų vyr. redaktoriai). 
3. Svarbiausios leidyklos naujienos, leidyklos svetainės naujienos 
(P. Jonušas). 4. Ataskaita apie „Versmės“ leidyklos veik lą 2010 metais 
(P. Jonušas). Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. 5. Redaktorių lanky-
masis leidykloje, darbo aktyvumas ir tvarka (A. Jonušienė, P. Jonušas). 
6. Naujos straipsnių temos „Lietuvos valsčių“ serijoje – emigracija, 

Sveikinimai 
monografijos 
„Vaiguva“ sudarytojai 
dr. Ievai varcaitei. 
2011 0  19
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naujakuriai, pilkapiai (P. Jonušas). 7. Lietuvos savanorių teminis 
skirsnis rengiamose monografijose (P. Jonušas). 8. Leidyklos dalyva-
vimas Vilniaus knygų mugėje-2011. 2010 metais išleistų monografijų 
pristatymas (P. Jonušas). 9. Monografijos „Gruzdžiai“ pristatymas 
Gruzdžiuose (D. Šniukas). 10. Monografijos „Vepriai“ pristatymas 
Vepriuose (V. Mačiekus). 11. Monografijos „Žeimelis“ pristatymas 
Vilniaus žiemgaliams (A. Bėčius). 12. Rengiamų monografijų paren-
gimo būklė. Monografijų sudarytojų, redaktorių pasisakymai, pasiūly-
mai, pageidavimai, pastabos. 13. Neseniai pradėtų rengti monografijų 
(13) – „Alanta“ (sud. A. Dominauskas), „Babtai“ (sud. D. Šniukas), 
„Darbėnai“ (sud. J. Kanarskas), „Birštonas“ (sud. J. Aleknavičius), 
„Dieveniškės“ (sud. I. Šedienė), „Kaltanėnai. Labanoras. Reškutėnai“ 
(sud. D. Grigienė), „Maišiagala“ (sud. M. Vitkūnas), „Mickūnai“ 
(sud. V. Pakalniškis), „Molėtai“ (sud. R. Noreikienė), „Palanga“ (sud. 
S. Balčiūnas), „Ramygala“ (sud. G. Navalinskienė), „Rietavas“ (sud. 
V. Jocys), „Vievis“ (sud. R. Skorupskas), „Žarėnai“ (sud. J. Girdvainis) 
įrašymas į „Lietuvos valsčių“ seriją. 14. 2011 m. numatomos išleisti 
monografijos „Panemunėlis“, „Gelgaudiškis“, „Kartena“ (P. Jonušas, 
V. Mačiekus, A. Andrijonas, V. Jocys). 15. 2011 m. vasarą „Versmės“ 
leidyklos organizuojamos lokalinių tyrimų ekspedicijos į aprašo-
muosius kraštus – į Babtus (D. Šniukas), į Biržus (A. Valionis), 
į Dieveniškes (I. Šedienė), Kaltanėnus, Labanorą, Reškutėnus 
(D. Grigienė), į Mickūnus (V. Pakalniškis), į Molėtus (R. Noreikienė), 
į Palangą (S. Balčiūnas), į Ramygalą (G. Navalinskienė), į Rietavą 
(V. Jocys), į Šeduvą (J. Linkevičius), į Vievį (R. Skorupskas), į 
Daujėnus (A. Šimkūnas), į Viekšnius (E. Levitas), į Semeliškes 
(D. Červokienė), į Aukštadvarį (O. Gaidamavičiūtė), į Jūžintus, 
Ragelius (V. Mačiekus), į Žarėnus (J. Girdvainis; Ž. Driskiuvienė). 

„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų sudarytojų, redaktorių, leidyklos 
darbuotojų ir kitų bendradarbių visuotinio pavasario susirinkimo 
akimirka. Kalba vadybininkė Vaida Dževečkaitė, sėdi (iš kairės) 
redaktoriai dr. Ričardas Skorupskas, dr. Tomas Petreikis, Aloyzas 
Bėčius, Danutė Grigienė, Venantas Mačiekus. 2011 0  21
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16. Monografijų finansavimo klausimai (P. Jonušas). 17. Moksliniai 
straipsniai. Elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 
darbo aptarimas (G. Juščiūtė). 18. Leidyklos bendravimas su kraštie-
čiais, kraštiečių klubais (Ž. Driskiuvienė). 19. Monografijų rengimo 
anonsavimas spaudoje (D. Rinkevičius, redaktoriai). 20. Biografijų 
konkursas „Mano ir mano artimųjų likimas istorijos vingiuose“ 
(S. Jonušaitė, P. Jonušas). 21. Kovo 9-osios dienos minėjimas. Konkursas 
„Rašau Lietuvos vardą“, dalyvavimas kituose pilietiniuose renginiuo-
se  Etnokultūros ir lietuvių kalbos konkurse „Žiema, žiema, bėk iš 
kiemo“; Respublikiniame Tarmiškos kūrybos konkurse „Žaliažolė“; 
21-ojoje Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje Biržuose; Lietuvos 
istorijos mokytojų konferencijoje „Šiuolaikinis istorijos mokymas(is)“ 
Seime, skirtoje Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo metams 
paminėti (V. Dževečkaitė, P. Jonušas). 22. Kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 35 žmonės  Petras Jonušas, Alfredas Domi-
nauskas, Ričardas Skorupskas, Jonas Linkevičius, Ieva varcaitė, Arvydas 
Valionis, Juozas Girdvainis, Antanas imkūnas, Gražina Navalinskienė, 
Juozas Pugačiauskas, Virginijus Jocys, Antanas Andrijonas, Albinas Vaičiū-
nas, Domijonas niukas, Rasita Kraujalytė-Noreikienė, Stanislovas Balčiūnas, 
Vytautas Indrašius, Vingaudas Baltrušaitis, Venantas Mačiekus, Danutė 
Grigienė, Aloyzas Bėčius, Aloyzas Petrašiūnas, Jonas Aleknavičius, Daiva 
ervokienė, Manvydas Vitkūnas, Edmundas Levitas, Gabija Juščiūtė, Živilė 

Driskiuvienė, Vaida Dževečkaitė, Tomas Petreikis, Donatas Rinkevičius, 
Ema Prišmantaitė, Ilona edienė, Aušra Jonušienė, Sonata Jonušaitė.

2011 04 27
„Versmės“ leidykloje apsilankė Radviliškio rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Kazimieras Augulis. Su garbingu svečiu leidyklos va-
dovas Petras Jonušas bei redaktorius dr. Jonas Linkevičius aptarė 
„Lietuvos valsčių“ serijos Radviliškio krašto monografijos „Šeduva“ 
rengimo planus ir finansavimo galimybes. 

2011 04 29
2011 m. balandžio mėnesį leidykloje buvo gautas 41 naujas straips-
nis (472 rankraščių puslapiai), parengta 30 naujų straipsnių maketų 
(300 knygų puslapių), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (42 psl.), 
paskelbti LIETUVOS KALENDORIAUS gegužės mėnesio dienų įvykių 
įrašai, pradėta rengti monografija „Babtai“. Pasirašėme kreipimąsi 
į Lietuvos rašytojų sąjungos narius, dalyvavome 21-osios Lietuvos 
mokinių istorijos olimpiados atidaryme su kilnia misija pagerbti 
geriausius Lietuvos jaunuosius istorikus, prisidėti prie jų ir jų mo-
kytojų apdovanojimo, dalyvavome istorijos mokytojų konferencijoje. 
vyko „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
sudarytojų, redaktorių, leidyklos darbuotojų ir kitų bendradarbių 
visuotinis pavasario susirinkimas. 

„Versmės“ leidyklos svetainėje paskelbti gegužės mėnesio LIETUVOS 
KALENDORIAUS istorijos įvykių įrašai. 
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2011 05 02
„Versmės“ leidyklos redaktorius, istorikas Virginijus Jocys susitiko su 
Kulių, Varnių, Užvenčio bendruomenių, įstaigų atstovais ketinančiais 
rengti arba talkinti šių vietovių monografijas.

Interneto svetainėje www.llt.lt išėjo naujausias monografijų serijos 
„Lietuvos valsčiai“ mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 
ISSN 2029-0799 gegužės mėnesio tomas (LLT 2011-5), kuriame publi-
kuojamas naujas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos 
įvertintas leidyklos spaudai parengtas biologės, biomedicinos mokslų 
daktarės Daivos Patalauskaitės serijos monografijai „Panemunėlis“ 
parašytas straipsnis „Panemunėlio apylinkių augalija“ (LLT 2011-
5 36-186).

2011 05 07
Dėkodami už galimyb  susitikti su Vilniaus joniškiečiais, dalyva-
vome šios kraštiečių bendruomenės pavasario susitikime erdvioje 
Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto auditorijoje. Renginio metu 
leidyklos vadovas Petras Jonušas papasakojo apie jau 16 metų ren-
giamą „Lietuvos valsčių“ seriją, išleistas ir dar rašomas bei rengia-
mas Joniškio krašto bei kitų valsčių knygas – iš viso daugiau kaip 
60 monografijų. 

2011 05 08
Gražų saulėtą sekmadienį, Vilniaus mokytojų namų svetainėje „Vers-
mės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas ir „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijų vyr. redaktorius sudarytojas Venantas Mačiekus ma-
loniai pakviesti dalyvavo susitikime su Vilniaus kupiškėnų klubu. 
Leidyklos vadovas P. Jonušas papasakojo apie „Lietuvos valsčių“ 
serijos sumanymą, apie išleistas ir rengiamas monografijas, kvietė 
kupiškėnus imtis Lietuvai labai reikalingo lokalinių monografijų 
rengimo darbo, atsakė į kupiškėnų klausimus apie monografijų 
rengimo finansavimo šaltinius. 

2011 05 09
Iš klaipėdietės Mildos Aušrienės telefonu gauta žinia apie mūsų 
leidyklos Biografijų konkurso skelbimą, jos matytą Simono Dacho 
namuose Klaipėdoje. Nuoširdžiai dėkojame ir p. Mildai, ir minėto 
muziejaus darbuotojams už tokį prisidėjimą ir dalyvavimą Biografijų 
konkurse.

2011 05 10–16
2011 m. gegužės 10–16 d. savaitraštyje „Vakarų Lietuva“ paskelbtas 
Mariaus Stonio straipsnis „Viekšnių malūnas saugo šimtmečio isto-
riją“, kuriame rašoma apie „Lietuvos valsčių“ serijos monografiją 
„Viekšniai“ ir jos vyriausiąjį redaktorių sudarytoją dr. Edmundą Levitą. 
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2011 05 12
Laikraštyje „Darbas“ paskelbtas Antano Šimkūno straipsnis „Rašto 
paminklas Daujėnų kraštui“, kuriame rašoma apie „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografiją „Daujėnai“. 

Vilniaus mokytojų namų svetainėje vykusiame Lietuvos reformacijos 
istorijos ir kultūros draugijos bei Vilniaus biržiečių klubo „Kri-
vulė“ renginyje buvo pristatyta Astridos Petraitytės sudaryta knyga 
„Knygius Petras Jaunius“, taip pat „Versmės“ leidykla ir jos leidžiama 
„Lietuvos valsčių“ serija. 

2011 05 13
Laikraštyje „Elektrėnų žinios“ Nr. 37 (617) paskelbtas monografijos 
„Vievis“ vyriausiojo redaktoriaus dr. Ričardo Skorupsko straipsnis 
„Rengiama lokalinė monografija „Vievis“. 

 leidyklos istoriją kaip naujos „Lietuvos valsčių“ serijos monogra-
fijos „Pabradė“ rengimo pradžios data – tą dieną buvo pasirašyta 
sutartis su šios monografijos vyriausiąja redaktore sudarytoja Laima 
Markauskiene, Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijos di-
rektore. 

Leidyklos kolektyvas sveikina vyriausiąjį redaktorių Venantą Mačiekų gimtadienio proga.  
Stovi (iš kairės)  leidyklos vadybininkė Živilė Driskiuvienė, buhalterė Danutė Kasinskienė, 
vadybininkės Gabija Juščiūtė, Aušra Jonušienė, maketuotoja Sigrida Juozapaitytė, redaktorius 
Venantas Mačiekus, vadybininkė Vaida Dževečkaitė, kompiuterių informacinių sistemų specialistė 
Rimgailė Pilkionienė, leidyklos vadovas Petras Jonušas. 2011 05 1
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2011 05 17
„Versmės“ leidykla vykdanti Lietuvos valsčių serijos leidybinį projektą, 
išleidusi pluoštą Žemaitijos knygų siekė supažindinti žemaitišką au-
ditoriją su planuojamomis 2011 metų lokalinių tyrimų ekspedicijomis 
ir naujai rengiamomis monografijomis.

2011 05 19
Norime savo skaitytojus informuoti, kad mūsų ir taip nelengvą 
leidybinį darbą tebetrikdo vis tie patys nesiliaujantys iš piršo laužti 
kaltinimai ir nepagrįsti puldinėjimai – mes ir toliau esame tampomi 
po teismus tos pačios pramanų kūrėjos ir „teisybės ieškotojos“ Sofijos 
Veronikos Lipeikienės (žinomo advokato žmona), nors anksčiau abiejų 
instancijų teismai – Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas savo 
2010 m. vasario 8 d. sprendimu ir Panevėžio apygardos teismas 
savo 2011 m. sausio 14 d. nutartimi– minėtos ieškovės ieškinį atmetė 
kaip nepagrįstą.

Šį kartą V. Lipeikienė, griebdamasi paskutinio šiaudo, pateikė 
Aukščiausiajam Teismui kasacinį skundą vis dėl to paties prasimanyto 
tariamo jos motinos O. Puskunigienės garbės ir orumo pažemini-
mo monografijos „Papilė“ antro tomo (II, III dalys) 469 puslapyje, 
kuriame kalbama apie Antrojo pasaulinio karo įvykius, vykusius 
V. Lipeikienės tėvų sodyboje Papilės miestelyje (Akmenės r.).

2011 05 30
LIETUVOS KALENDORI  užbaigė birželio mėnesio istorijos įvykių įrašai. 

2011 05 31
Leidykloje gauta 18 naujų straipsnių (185 rankraščių puslapiai), pa-
rengti 29 naujų straipsnių maketai (327 knygų puslapiai), „Lietuvos 
lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas 1 naujas 
mokslinis straipsnis (11 psl.), paskelbti LIETUVOS KALENDORIAUS 
birželio mėnesio dienų įvykių įrašai, pradėta rengti monografi-
ja „Pabradė“. Dalyvavome susitikimuose su Vilniaus joniškiečiais, 
Vilniaus kupiškėnais, Vilniaus biržiečiais bei pristatėme jiems „Lietuvos 
valsčių“ seriją. 

2011 06 04
Laikraštyje „Lietuvos aidas“ paskelbtas Dalios Juodkaitės-Dirgėlienės 
ir Virginijaus Jocio straipsnis „Vilniaus žemaičiai brangina ir puoselėja 
lietuvišką žodį ir spaudą“, kuriame rašoma apie Vilniaus žemaičių 
susitikimą su „Lietuvos valsčių“ serijos rengėjais bei naujos mono-
grafijos „Rietavas“ pristatymą. 

2011 06 06
Spaudai parengtas etnografės Janinos Samulionytės serijos monogra-
fijai „Pašvitinys“ parašytas straipsnis „Pašvitinio apylinkių kulinari nis 
paveldas“ paskelbtas www.llt.lt (LLT 2011-6 36-187).

Leidyklą pasiekė LR Kultūros ministerijos konkurso „Leidinių leidybos 
projektų finansavimo iš dalies 2011 m. Lietuvos Respublikos valstybės 
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biudžeto lėšomis“ skirti 10 000 Lt monografijos „Gelgaudiškis“ paren-
giamiesiems darbams. Leidyklos paraiškos konkursui buvo pateiktos 
2011 01 21, finansavimas skirtas 2011 03 22. 

2011 06 09
Tinklalapyje „Elektrėnų žinios“ paskelbtas Romualdo Černeckio 
straipsnis „Literatūrinėje popietėje – apie monografijų seriją „Lietuvos 
valsčiai“. 

Gautas 1-asis rengiamos „Salako“ monografijos straipsnis Povilo 
Spurgevičiaus „Senoji Salako bažnyčia“. 

2011 06 10
Dvidešimt trys „Versmės“ leidyklos darbuotojai bei redaktoriai au-
tobusu vyko į dviejų tomų monografijos „Žeimelis“ pristatymą 
Žeimelyje. Kelionės maršrutas driekėsi per Latviją, garsiąją Rundalės 
pilį. Bauskėje mūsų jau laukė monografijos „Žeimelis“ vyriausia-
sis redaktorius sudarytojas Aloyzas Bėčius. Ekskursija su gidu po 
Rundalės pilį truko kelias valandas, vėliau visi keliautojai išsibarstė 
po gėlyną. spūdinga pilis sužavėjo visus kelionės dalyvius. 

Tinklalapyje www.voruta.lt paskelbtas monografijos „Aukštadvaris“ 
vyriausiosios redaktorės Onos Gaidamavičiūtės straipsnis „Dzūkų 
vakaras Vilniaus mokytojų namuose“. 

2011 06 13
Prasidėjo 2011 metų kompleksinės Lokalinių tyrimų ekspedicijos. 
1-oji ekspedicija į Kaltanėnus, Labanorą, Reškutėnus (Švenčionių r., 
vadovė Danutė Grigienė) bei 2-oji – pakartotinė ekspedicija į Daujėnus 
(Pasvalio r., vadovas Antanas Šimkūnas).

Pavakar  Vilniaus oro uoste pasitikome iš Venesuelos per Paryžių 
ir Rygą atskridusią iškilią tautiet , baltų proistorės tyrinėtoją Jūrat  
Statkut  de Rosales.

VPU garbės daktarė 
(honoris causa) Jūratė 
Statkutė de Rosales 
ir Petras Jonušas 
leidykloje. 2011 0  15
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VPU garbės daktarės (honoris causa) Jūratės Statkutės de Rosales knygos „Europos šaknys ir 
mes, lietuviai“ pristatymas Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje. 2011 0  1

Leidyklos vadovas 
Petras Jonušas, 
redaktorė Sonata 
Jonušaitė, Jūratė 
Statkutė de Rosales,  
P. Jonušo tėvai 
Ramutė Jonušienė  
ir Eduardas Jonušas. 
2011 m.

 laukimo sal  įžengus ilgai lauktai viešniai nuaidėjo rago garsai 
ir plojimai, juos palydėjo šilti sveikinimo žodžiai ir daina... 

Šiltai prasidėjusi daugiau kaip savait  truksianti p. Jūratės viešnagė 
Lietuvoje žada būti kupina įdomių susitikimų ir renginių. 

2011 06 14
LR užsienio reikalų ministerijos kvietimu čia lankėsi Lietuvoje nuo 
birželio 13 d. viešinti Venesueloje gyvenanti lietuvė Jūratė Statkutė 
de Rosales. 
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2011 06 16 
Lietuvos mokslų akademijos didžiojoje konferencijų salėje gausiam 
klausytojų ratui buvo pristatyta „Knygų kelio“ leidyklos išleista 
VPU garbės daktarės (honoris causa) Jūratės Statkutės de Rosales 
knyga „Europos šaknys ir mes, lietuviai“. Renginyje kalbėjo Lietuvos 
mokslų akademijos prezidentas akademikas Valdemaras Razumas, 
akademikas Romualdas Grigas, knygos leidėjas Petras Jonušas, kiti 
renginio dalyviai, svečiai. 

„Dainuojanti revoliucija“ – mokinių istorijos olimpiadai. Šiemet 
Biržuose vykstančios 21-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados 
atidaryme su kilnia misija pagerbti geriausius Lietuvos jaunuosius 
istorikus, prisidėti prie jų ir jų mokytojų apdovanojimo. 

Laikraštyje „Utenos diena“ Nr. 68 paskelbtas monografijos „Užpaliai“ 
vyriausiojo redaktoriaus Stanislovo Balčiūno straipsnis „Lietuvos 
valsčių istorijos aidas“. 

BNS spaudos centras kviečia į knygos „Europos šaknys ir mes, 
lietuviai“ pristatymą. 

2011 06 20
Tinklalapyje www.voruta.lt  paskelbtas monografijos „Aukštadvaris“ 
vyriausiosios redaktorės Onos Gaidamavičiūtės straipsnis „Aukšta-
dvaris“ papildys šimtatom  monografijų seriją“. 

2011 06 21
Laikraštyje „Būdas žemaičių“ (1610) paskelbtas monografijos „Viekš-
niai“ vyriausiojo redaktoriaus dr. Edmundo Levito straipsnis „Viekšnių 
kraštas amžių toliuose ir žmonių prisiminimuose“.

2011 06 27
Prasidėjo trys Lokalinių tyrimų ekspedicijos, truksiančios iki liepos 
3 d. Tai 3-ioji šių metų ekspedicija į Mickūnus (Vilniaus r., vado-
vas Vaidotas Pakalniškis), 4-oji – į Šeduvą (Radviliškio r., vadovas 
dr. Jonas Linkevičius) bei 5-oji – pakartotinė ekspedicija į Semeliškes 
(Elektrėnų savivaldybė, vadovė Daiva Červokienė).

2011 06 30
Gautas 1-asis rengiamos „Alantos“ monografijos straipsnis. Antano 
Pivoro „Didžiuokimės – mes alantiškiai“. 

2011 m. birželio mėnesį leidykloje buvo gauti 44 nauji straipsniai 
(731 rankraščių puslapis), parengti 10 naujų straipsnių maketai 
(118 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (33 psl.), įvyko 
monografijos „Žeimelis“ pristatymas. Prasidėjo 2011 m. kompleksinės 
tiriamosios lokalinių tyrimų ekspedicijos. Dalyvavome susitikime su 
Vilniaus dzūkais. „Lietuvos valsčių“ seriją bei rengiamas naujausias 
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monografijas pristatėme Elektrėnuose, Mickūnuose (Vilniaus r.), 
Pabradėje (Švenčionių r.), Palangoje. 

2011 07 02
Laikraštyje „Švenčionių kraštas“ Nr. 48 (1095) paskelbtas Algio Jakšto 
straipsnis „Prisidėkime prie monografijos „Kaltanėnai. Labanoras. 
Reškutėnai“ rengimo“. 

2011 07 04
IŠėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ tomas (2011, liepa), 
skel biamas interneto svetainėje www.llt.lt, kuriame publikuojamas 
naujausias, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įver-
tintas leidyklos spaudai parengtas etnologės humanitarinių mokslų 
daktarės Andželikos Lapinskienės serijos monografijai „Rumšiškės“ 
parašytas straipsnis „Liaudies kalbos etiketas Rumšiškių miestelyje 
ir jo apylinkėse  a. 3–10 dešimtmečiais“ (LLT 2011-7 22-188). 

Prasidėjo 7-oji „Versmės“ leidyklos kompleksinė lokalinių tyrimų 
ekspedicija į Biržus (vadovas Arvydas Valionis), truksianti iki liepos 
10 d.

Šią vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti dar 14 „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijų autorių ekspedicijų į Dieveniškes, Pa-
langą, Ramygalą, Babtus, Rietavą, Vievį, Žarėnus, Molėtus, Jūžintus, 
Birštoną, Druskininkus bei Raseinius ir jų apylinkes, pakartotines 
ekspedicijas į Viekšnius, Aukštadvarį. 

2011 07 07
Lietuvos gamtos draugijos Mosėdžio bendrijos kvietimu „Versmės“ 
leidyklos delegacija, Skuodo rajono savivaldybės vadovai ir Mosėdžio 
bendruomenės nariai dalyvavo išplėstiniame posėdyje, skirtame aptarti 
monografijų „Mosėdis“ ir „Skuodas“ rengimą, šviesaus atminimo aka-
demiko Algirdo Gaigalo (1933 02 27–2009 06 04) įamžinimą Mosėdyje.

2011 07 11
Šiandien, prasidėjo dvi „Versmės“ leidyklos kompleksinės lokalinių 
tyrimų ekspedicijos, truksiančios iki liepos 17 d. Tai 8-oji šių metų 
ekspedicija į Druskininkus (Druskininkų sav., vadovas dr. Egidijus 
Mažintas) bei 9-oji pakartotinė ekspedicija į Viekšnius (Mažeikių r., 
vadovas dr. Edmundas Levitas).

Šią vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti dar 12 „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijų autorių ekspedicijų į Dieveniškes, Palangą, 
Ramygalą, Babtus, Rietavą, Vievį, Žarėnus, Molėtus, Jūžintus, Birštoną 
bei Raseinius ir jų apylinkes, pakartotin  ekspedicija į Aukštadvarį.

2011 07 12
„Versmės  leidykloje sulaukėme garsaus prieškario Lietuvos operos 
solisto Antano Sodeikos brolio Povilo Sodeikos anūko Stenlio Bako 
(Stenley Buck), gyvenančio Jungtinėse Amerikos Valstijose, vizito. 
Svečias atvyko kartu su žmona bei bičiuliu vilniečiu, kuris jam talkino 
kaip vertėjas. Viešėdamas Lietuvoje p. Stenlis ieškojo savo šaknų. 
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Aplank s Jurbarką, ten esančiose kapinaitėse p. Stenlis rado Antano 
Sodeikos tėvų Antano Sodeikos vyresniojo ir jo žmonos Monikos 
Miliūnaitės Sodeikienės bei jų dukters Elenos Sodeikaitės kapus.

2011 07 18
Prasidėjo net keturios lokalinių tyrimų ekspedicijos. Tai 10-oji 
šių metų ekspedicija į Palangą ir jos apylinkes (Palangos sav., 
ekspedicijos vadovas Stanislovas Balčiūnas), truksianti iki liepos 
27 d., 11-oji – į Dieveniškes (Šalčininkų r., vadovė Ilona Šedienė),  
12-oji – į Ramygalą (Panevėžio r., vadovė Gražina Navalinskienė) 
bei 13-oji pakartotinė ekspedicija į Aukštadvarį (Trakų r., vadovė 
Ona Gaidamavičiūtė), truksiančios iki liepos 24 d.

Šią vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti dar 8 „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijų autorių ekspedicijas į Babtus, Rietavą, 
Vievį, Žarėnus, Molėtus, Jūžintus, Birštoną bei Raseinius ir jų apylinkes.

2011 07 19
Lietuvos radijo laidoje „Ryto allegro“ žurnalistė Raminta Jonykaitė 
kalbino „Versmės“ leidyklos bendradarbius – leidyklos leidžiamos 
„Lietuvos valsčių“ serijos redaktorius Virginijų Jocį, Damijoną Šniuką 
ir Vilniaus universiteto docent  Filomeną Kavoliut , šios serijos 
gamtos skyriaus redaktor . 

Laikraštyje „Zarasų kraštas“ Nr. 55 (9127) paskelbtas monografijos 
„Antalieptė“ vyriausiojo redaktoriaus sudarytojo Vytauto Indrašiaus 
straipsnis „Rašome Antalieptės monografiją“. 

2011 07 25
Prasidėjo dar dvi lokalinių tyrimų ekspedicijos, truksiančios iki liepos 
31 d. Tai 14-oji šių metų leidyklos ekspedicija į Babtus ir jų apylin-
kes (Kauno r., vadovas Damijonas Šniukas) ir 15-oji ekspedicija – į 
Raseinius ir jų apylinkes (Raseinių r., vadovas dr. Egidijus Mažintas).

Gautas 1-asis rengiamos „Babtų“ monografijos straipsnis Marijos 
Markauskienės „Kunigas Ričardas Mikutavičius Babtuose“.

2011 07 26
Sulaukėme malonaus Kelmės krašto patriotų vizito – leidykloje lan-
kėsi grafikas prof. Jonas Gudmonas ir leidėjas Alfonsas Alijošius. 

2011 07 27
Pasirašyta „Sintautų“ monografijos sutartis. Sutarties kaina 34 tūkst. 
Lt, darbų atlikimo trukmė 11 mėnesių – iki 2012 m. birželio 1 d. 
Sutartis pasirašyta pagal „Versmės“ leidyklos 2011 m. liepos 21 d. 
pasiūlymą viešajam šių paslaugų pirkimui. 

2011 07 29
Sumaketuotas 1-asis rengiamos „Šeduvos“ monografijos straipsnis 
Adelės Važgauskienės „Šniukonių mokykla“. 
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2011 m. liepos mėnesį leidykloje buvo gauti 29 nauji straipsniai 
(305 rankraščių puslapiai), parengta 13 naujų straipsnių maketų 
(170 knygų puslapių), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (9 psl.), 
sumaketuotas pirmasis „Šeduvos“ monografijos straipsnis. vyko net 
9 kompleksinės lokalinių tyrimų ekspedicijos. „Lietuvos valsčių“ 
seriją bei rengiamas naujausias monografijas pristatėme Mosėdyje 
(Skuodo r.). Pradėtos rengti monografijos „Mosėdis“ ir „Kelmė“. 

2011 08 02
Portalas www.diena.lt paskelbė Virginijos Skučaitės straipsnį „J. Stat-
kutė de Rosales  esame seniausios Europoje valstybės palikuonys“. 

Dienraštyje „Respublika“ (priede „Žalgiris“) 21,5 tūkst. egz. tiražu iš-
spausdintas didelis dviejų pilnų laikraščio puslapių apimties straipsnis 
„Baltai ir istorijos melas“ apie Jūratės Statkutės de Rosales 2011 m. 
birželio 16 d. spaudos konferenciją Eltos naujienų agentūroje, kurioje 
be iškiliosios tautietės dalyvavo akademikai prof. Romualdas Grigas 
ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. Eugenijus 
Jovaiša. 

„Versmės  leidykloje sulaukėme Lietuvos istorijos instituto biblio-
tekininkės Živilės Žakienės, lydimos kolegos Gedimino Dubinsko, 
malonaus vizito. Svečiai atvyko „Versmės“ leidyklos Lietuvos istorijos 
institutui dovanotų šimtatomės „Lietuvos valsčių“ serijos knygų, ku-
rių šio instituto bibliotekai trūko iki pilno jau išleistų 20-ies serijos 
knygų komplekto. 

Laikraštyje „Palangos tiltas“ paskelbtas Rasos Gedvilaitės straipsnis 
„Palangos valsčiaus istorija – monografijoje „Palanga“, 2011 m. liepos 
23 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“ (7 976) paskelbtas P. Šimkavičius 
straipsnis „Rengiama monografija „Kaltanėnai, Labanoras, Reškutėnai“, 
2011 m. liepos 23 d. laikraštyje „Žeimenos krantai“ (7 976) paskelbtas 
G. Romanovos straipsnis „Du rajono valsčiai bus įamžinti monografi-
jose „Pabradė“ ir „Kaltanėnai, Labanoras, Reškutėnai“, 2011 m. liepos 
22 d. laikraštyje „Vakarinė Palanga“ paskelbtas straipsnis „Leidykla 
„Versmė“ rengs monografiją apie Palangą“, 2011 m. liepos 9 d. laikraš-
tyje „Šiaurės rytai“ (1652) paskelbtas Jurgitos Ratkevičienės straipsnis 
„Unikalios monografijos rengėjai kviečia bendradarbiauti“, 2011 m. 
liepos 8 d. laikraštyje „Biržiečių žodis“ (9196) paskelbtas straipsnis 
„Biržų rajone vyksta ekspedicija monografijai „Biržai“ rengti“.

Prasidėjo priešpaskutinės keturios šių metų ekspedicijos, truksiančios 
iki rugpjūčio 7 d. Tai 16-oji šių metų leidyklos ekspedicija į Molėtus 
ir jų apylinkes (Molėtų r., vadovė Rasita Kraujelytė-Noreikienė), 
17-oji – į Vievį (Trakų r., vadovas dr. Ričardas Skorupskas), 18-oji –  
į Jūžintus (iki rugpjūčio 10 d., Rokiškio r., vadovas Venantas Mačiekus) 
ir 19-oji – į Rietavą (Rietavo sav., vadovas Virginijus Jocys). Tuo pačiu 
metu buvusi numatyta ekspedicija į Žarėnus atskirai nerengiama, 
nes visi šios ekspedicijos dalyviai jau dalyvavo šioje ekspedicijoje 
individualiai kitu sutartu su leidykla suderintu laiku. 
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Be minėtų ekspedicijų, šiemet dar liko surengti paskutin  supla-
nuotą ekspediciją į Birštoną ir jo apylinkes rugpjūčio 8–14 dienomis.

2011 08 08
Prasidėjo paskutinė šių metų ekspedicija – 21-oji šių metų leidyklos 
lokalinių tyrimų ekspedicija į Birštoną ir jo apylinkes, truksianti iki 
rugpjūčio 14 d. (vadovas Jonas Aleknavičius). 

Leidykloje gautas 1-asis rengiamos „Rietavo“ monografijos straipsnis 
Juozo Baltrušio „Jūros upės reguliavimas“. 

Labai džiaugiamės, kad mūsų „Knygų kelio“ leidyklos išleista Jūratės 
Statkutės de Rosales knyga „Europos šaknys ir mes, lietuviai“ jau 
3 savaites puikuojasi „Vagos“ prekybos tinklo perkamiausių knygų 
10-uke, o praėjusią paskutin  savait  (2011 m. rugpjūčio 1–7 d.) 
pakilo iš 5 į aukštą „prizin “ 3 vietą. Ir... slapčia viliamės užkopti 
iki 1-osios vietos

Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamo lietuvių savaitraščio „Ame-
rikos lietuvis“ 2011 m. liepos 28 d. numeryje išspausdintas didelis 
Eugenijos Misevičienės straipsnis-interviu „Jūratė Statkutė de Rosales  
„Kartą įtraukus baltus į jiems priklausančią vietą Europos istorijoje, 
daug kas turėtų pasikeisti“.

Laikraštyje „Gyvenimas“ paskelbtas Jono Aleknavičiaus straipsnis 
„Kviečiame prisidėti prie Birštono valsčiaus monografijos rengimo“. 

2011 08 16
Interneto svetainėje www.pzinios.lt paskelbtas Ingos Jarmoškaitės 
straipsnis „Turime ir be Oginskių kuo pasigirti“. 

2011 08 19
Žurnale „Radviliškio kraštas“ 2011 Nr. 1 (14) paskelbti du rašo-
mos ir rengiamos spaudai monografijos „Šeduva“ straipsniai, taip 
anonsuojant ir pristatant būsimą „Lietuvos valsčių“ serijos knygą 
nekantraujančiam skaitytojui. 

2011 08 30
Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ tomas (2011, rugpjūtis). 
Skelbiamas interneto svetainėje www.llt.lt, kuriame publikuojamas 
naujausias, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas 
leidyklos spaudai parengtas istoriko, humanitarinių mokslų daktaro 
Eligijaus Juvencijaus Morkūno serijos monografijai „Pašvitinys“ para-
šytas straipsnis „Pašvitinio apylinkių malūnai I  a.–  a. pirmojoje 
pusėje“ (LLT 2011-8 37-189). 

2011 08 31
Sumaketuotas 1-asis rengiamos „Salako“ monografijos straipsnis 
Dainiaus Noreikos „Antisovietinis pasipriešinimas Salako krašte 
1944–1951 metais“. Straipsnio apimtis 50 p., straipsnis numatomas 
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papildomai skelbti elektroniniame serialiniame mokslo darbų rinkinyje 
„Lietuvos lokaliniai tyrimai“.

2011 m. rugpjūčio mėnesį leidykloje buvo gauti 25 nauji straipsniai 
(348 rankraščių puslapiai), parengti 32 naujų straipsnių maketai 
(373 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (28 psl.), 
sumaketuotas pirmasis „Salako“ monografijos straipsnis. Vyko 5 pas-
kutinės 2011 m. kompleksinės lokalinių tyrimų ekspedicijos. 

2011 09 06
Būrys „Versmės“ leidyklos darbuotojų ir bičiulių apsilankė dviejuose 
iškiliuose sostinės objektuose – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažny-
čioje ir žymaus visuomenininko Petro Vileišio buvusiuose šeimos 
rūmuose Antakalnyje, kur dabar įsikūr s Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas.

2011 09 09
Skelbiame Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 
teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartį, priimtą pagal ieško-
vės Zofijos Veronikos Lipeikienės kasacinį skundą dėl Panevėžio 
apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. 
sausio 14 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės 
Zofijos Veronikos Lipeikienės ieškinį Vš  „Versmės“ leidyklai, Alfredui 
Rukšėnui dėl garbės ir orumo gynimo, neturtinės žalos atlyginimo. 
Šia nutartimi niekaip nesibaigianti, atrodytų visiškai aiški iš piršto 
laužta byla, leidyklai jau kainavusi per 15 tūkst. litų, vėl grąžinama 
nagrinėti į apeliacin  instanciją, anksčiau jau pripažinusią ieškovės 
S. V. Lipeikienės ieškinio nepagrįstumą. 

2011 09 12
Laikraščio „Voruta“ internetinėje svetainėje www.voruta.lt paskelb-
tas monografijos „Aukštadvaris“ vyriausiosios redaktorės Onos 

Redaktoriai Živilė 
Driskiuvienė, Kazys 
Misius (centre) ir 
Arvydas Valionis. 
2011 09 07
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Gai damavičiūtės straipsnis „Apie Aukštadvario 2011 m. lokalinių 
tyrimų ekspediciją“. 

2011 09 20
Interneto svetainėje www.silutesnaujienos.lt paskelbtas monogra fijos 
„Žemaičių Naumiestis“ vyriausiojo redaktoriaus sudarytojo dr. Zig mo 
Malinausko straipsnis „Storėjant monografijai „Žemaičių Naumiestis“, 
mažėja istorinių pasakų“. 

2011 09 21
Leidykloje lankėsi dr. Antanas Rupeika. Buvo aptarti jo pradedamų 
rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Bartninkai. Lankeliškiai“ 
bei „Gražiškiai“ pradiniai darbai ir galutiniai parengimo spaudai 
terminai, pasirašytos šių monografijų parengimo iki 2015 m. sutartys. 

2011 09 27
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje lankėmės su ypa-
tinga misija įprasminti šiemet minimus Laisvės gynimo ir didžiųjų 
netekčių atminties metus, prasmingai paminėti 20-ąsias tragiškosios 
Sausio 13-osios metines bei ta proga iškilmingai padovanoti šiai 
Lietuvos kariūnų kalvei tikrą savo išleistų knygų barikadą – 100 eg-
zempliorių Juozo Girdvainio knygos-albumo „Dainuojanti revoliucija 
Vilniaus barikadose“. 

2011 09 28
Leidykloje lankėsi Mykolo Romerio universiteto profesorė, habil. 
dr. Rita Bieliauskienė (Aleknaitė). Buvo aptarti jos pradedamos rengti 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Panevėžys“ pradiniai darbai 
ir galutiniai parengimo spaudai terminai, pasirašyta šios monografi-
jos parengimo iki 2015 m. sutartis, įteiktas vyriausiojo redaktoriaus 
pažymėjimas. 

Pamario krašto kultūros leidinyje „Šilainės Sodas“ paskelbtas Sauliaus 
Sodonio straipsnis „Žemaičių Naumiesčio kraštiečiai rūpinasi atmi-
nimo įamžinimu“. 

2011 09 29
Leidykloje lankėsi „Varnių“ monografijos rengimo iniciatorių atsto-
vai – Vladislava Vengrienė, Arūnas Juška ir Antanas Ivinskis. Buvo 
aptarti pradedamos rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 
„Varniai“ pradiniai darbai ir galutiniai parengimo spaudai terminai, 
pa sirašytas ketinimų protokolas. Su būsimos monografijos vyriausiuoju 
redaktoriumi A. Ivinskiu pasirašyta šios monografijos parengimo 
iki 2016 m. sutartis, išduotas vyriausiojo redaktoriaus pažymėjimas. 

2011 09 30
Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ tomas (2011, rugsėjis). 
Skelbiamas interneto svetainėje www.llt.lt, kuriame publikuojamas 
naujausias, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įver-
tintas leidyklos spaudai parengtas geografės Aldonos Baubinienės 
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serijos monografijai „Merkinė“ parašytas straipsnis „Merkinės krašto 
upės, ežerai, šaltiniai“ (LLT 2011-9 37-190). 

2011 m. rugsėjo mėnesį leidykloje buvo gauti 52 nauji straipsniai 
(706 rankraščių puslapiai), parengta 17 naujų straipsnių maketų 
(183 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (14 psl.). 
Pradėtos rengti net 4 naujos monografijos – „Gražiškiai“, „Bartninkai. 
Lankeliškiai“, „Panevėžys“ bei „Varniai“.

2011 10 06
Salako seniūnijoje įvyko „Versmės“ leidyklos rengiamos monografijos 
„Salakas“ vyr. redaktorės sudarytojos Vidos Girininkienės organizuotas 
susitikimas su vietos bendruomene. Dalyvavo Salako seniūnas Renius 
Kisielius, knygos iniciatorius Algirdas Vapšys, bažnyčios klebonas 
K stutis Palepšys, kraštotyrininkė Vida Žilinskienė, bendruomenės 
centro, kultūros namų darbuotojai. 

2011 10 07
Su „Diemedžio“ leidyklos direktoriumi Danu Kaukėnu pasirašy-
ta bendradarbiavimo sutartis dėl serijos monografijų „Mielagėnai“, 
„Tverečius“, „Adutiškis“, „Rokiškis“, „Švenčionys“, „Šakyna“, 
„Raudėnai“, „Ignalina“, „Prienai“, „Gargždai“ parašymo, parengimo 
spaudai „Diemedžio“ leidykloje, šių knygų finansavimo bei išleidimo. 

2011 10 12
Leidykloje lankėsi prof. Leonas Vaidotas Ašmantas – buv s Lietuvos 
1-osios vyriausybės energetikos ministras. Profesoriui pristatėme 
„Lie tuvos valsčių“ seriją, supažindinome su naujomis leidyklos mo-
nografijomis bei aptarėme būsimą bendradarbiavimą. 

Leidykloje lankėsi buv s statybos ministras, dabartinis Valdovų 
rūmų paramos fondo pirmininkas, vienas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Salakas“ iniciatorių Algirdas Vapšys. 

2011 10 17
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje buvo 
atidaryta Vilniaus pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko 
Algirdo Gaižučio autorinė paroda „Gyvenimo akimirkų atspindžiai , 
kurioje eksponuojamos monografijos, mokslo populiarinimo publikaci-
jos, straipsniai, pranešimų tezės ir kiti darbai, atspindintys rektoriaus 
įvairiapus  pedagogin , mokslin , politin  ir visuomenin  veiklą. 

2011 10 18
Tiriamoji išvyka į Sintautus. Dalyvavo rengiamos „Sintautų“ mo-
nografijos vienas autorių menotyrininkas Povilas Spurgevičius, re-
daktorius Kšištofas Tolkačevskis, fotografas Jonas Kliučius. Tirtos ir 
fotografuotos Sintautų kapinės ir bažnyčia. 
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2011 10 20 
Laikraštyje „Respublika“ paskelbtas Ferdinando Kauzono straipsnis 
„F. Kauzonas  Išlindo VSD ranka. Lietuviški giljotinos ypatumai“. 

2012 metais numatome išleisti 6 monografijas ir vieną įžangin  
serijos knygą. 

Vykusiame „Lietuvos valsčių“ serijos sudarytojų, redaktorių, leidy-
klos darbuotojų ir kitų bendradarbių visuotiniame rudens susirinkime 
aptartas ir patvirtintas toks 2012-aisiais numatomų išleisti serijos 
monografijų sąrašas  „Užpaliai“, „Pašvitinys“, „Sintautai“, „Kartena“, 
„Juodupė. Onuškis“, „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, II dalis. Salako 
bendruomenės iniciatyvinės grupės pageidavimu taip pat numatome 
išleisti serijos „Salakas“ monografijos įžangin  knygą „Salako kraštas“. 

Vyko „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų sudarytojų, redaktorių, 
leidyklos darbuotojų ir kitų bendradarbių visuotinis rudens susi-
rinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė

1. Leidyklos darbuotojos a. a. Aušros Jonušienės pagerbimas tylos minu-
te, jai skirto leidinio projekto pristatymas (P. Jonušas). 2. Organizaciniai 
klausimai  būsimo pavasario pusmetinio visuotinio susirinkimo laiko 
išankstinis parinkimas (siūlomas laikas 2012 04 19, ketvirtadienis, 
pradžia 15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, kiti organi-
zaciniai klausimai, fotografavimasis bendrai nuotraukai (P. Jonušas). 
3. Svarbiausios leidyklos naujienos (P. Jonušas). 4. Apie redaktorių 

„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų sudarytojų, redaktorių, leidyklos 
darbuotojų ir kitų bendradarbių visuotinio rudens susirinkimo akimirka. 
Sėdi (iš kairės)  redaktoriai Gražina Navalinskienė, Damijonas niukas, 
Vytautas Indrašius, Živilė Driskiuvienė, dr. Marija Rupeikienė, 
Venantas Mačiekus, Albinas Jasiūnas, dr. Egidijus Mažintas, leidyklos 
vadovas Petras Jonušas, redaktoriai Laima Markauskienė, Antanas 
imkūnas, dr. Edmundas Levitas. 2011 10 20
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stropumą, pareigingumą, nuolatinio periodinio lankymosi leidykloje 
ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį pareigą. 5. Šiais ir ateinančiais 
2012 metais „Lietuvos valsčių“ serijoje išleidžiamos knygos (šiemet 
„Gelgaudiškis , „Panemunėlis  ir „Lietuvos lokaliniai tyrimai  I dalis, 
kitąmet – „Užpaliai , „Juodupė. Onuškis , „Kartena ). 6. Žemėlapių, 
schemų rengimas specializuotoje įmonėje „Žemėlapių artelė“ (Aira 
ir Vidmantas Dubikalčiai). 7. Rengiamų monografijų faktinė paren-
gimo būklė. Monografijų redagavimas ir maketavimas. Monografijų 
sudarytojų, redaktorių pasisakymai, pasiūlymai, pageidavimai, pa-
stabos (A. Andrijonas, V. Mačiekus, P. Jonušas ir kt.). 8. „Versmės“ 
leidyklos 2011 m. vasarą vykusių 20-ies lokalinių tyrimų ekspedi-
cijų aptarimas (P. Jonušas, Ž. Driskiuvienė) – Kaltanėnų, Labanoro, 
Reškutėnų (Danutė Grigienė), Šeduvos (dr. Jonas Linkevičius), 
Mickūnų (Vaidotas Pakalniškis), Biržų (Arvydas Valionis), Dieveniškių 
(Ilona Šedienė), Palangos (Stanislovas Balčiūnas), Ramygalos (Gražina 
Navalinskienė), Babtų (Damijonas Šniukas), Rietavo (Virginijus Jocys), 
Vievio (dr. Ričardas Skorupskas), Žarėnų (Juozas Girdvainis), Molėtų 
(Rasita Kraujelytė-Noreikienė), Jūžintų (Venantas Mačiekus), Birštono 
(Jonas Aleknavičius), Druskininkų, Raseinių (dr. Egidijus Mažintas), 
Daujėnų (Antanas Šimkūnas), Semeliškių (Daiva Červokienė), Viekšnių 
(dr. Edmundas Levitas), Aukštadvario (Ona Gaidamavičiūtė), ar-
cheologinės į Jurgionis (dr. Manvydas Vitkūnas). 9. Naujai pradėtų 
rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų ir jų vyr. redaktorių 
pristatymas (P. Jonušas)  „Kelmė“ (sud. Alfonsas Alijošius, prof. Jonas 
Gudmonas), „Panevėžys“ (sud. prof. habil. dr. Rita Aleknaitė-
Bieliauskienė), „Joniškis“, „Skaistgirys“, „Linkuva“, „Pasvalys“ (sud. 
Vytautas Didžpetris), „Varniai“ (sud. Antanas Ivinskis, Arūnas Juška), 
„Mielagėnai“, „Tverečius“, „Adutiškis“, „Rokiškis“, „Švenčionys“, 
„Šakyna“, „Raudėnai“, „Ignalina“, „Prienai“, „Gargždai“ (sud. Danas 
Kaukėnas), „Pabradė“ (sud. Laima Markauskienė), „Druskininkai“, 
„Raseiniai“ (sud. dr. Egidijus Mažintas), „Mosėdis“ (sud. Virgilijus 
Pajarskas), „Gražiškiai“, „Bartninkai. Lankeliškiai“ (sud. dr. Antanas 
Rupeika), „Kuliai“ (sud. Petras Gediminas Sriebalius). 10. Ateinančių 
2012 m. lokalinių tyrimų ekspedicijų, pakartotinių ekspedicijų plana-
vimas (Ž. Driskiuvienė). 11. Serijos moksliniai straipsniai. Elektroninio 
serialinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ (www.
llt.lt) darbo aptarimas, jo 5 metų sukakties minėjimas (G. Juščiūtė). 
12. Knygų platinimas, leidyklos organizuojami renginiai, išvykos 
(V. Dževečkaitė). 13. Leidyklos rėmėjams – 2 %  paramos davėjams – 
dovanojamos knygos (P. Jonušas, V. Dževečkaitė). 14. Biografijų 
konkurso „Mano ir mano artimųjų likimas istorijos vingiuose“ re-
zultatų aptarimas (S. Jonušaitė). 15. „Knygų kelio“ leidyklos veikla 
(P. Jonušas, S. Jonušaitė). 16. Apie bendrą „Lietuvos valsčių“ serijos 
ir Lietuvos muzikų rėmimo fondo projektą „Mūsų miestelių aidai“ 
(P. Jonušas). 17. Redaktorių pasisakymai, kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 50 žmonių  Petras Jonušas, Albinas Jasiū-
nas, Stanislovas Buchaveckas, Aloyzas Bėčius, Julius Aukštaitis, Arvy-
das Valionis, Danutė Grigienė, Stanislovas Balčiūnas, Juozas Girdvainis, 
Domijonas niukas, prof. Jonas Gudmonas, Alfonsas Alijošius, Gražina 
Navalinskienė, Alfredas Dominauskas, Antanas Pivoras, dr. Edmundas 
Levitas, Antanas imkūnas, Laima Markauskienė, dr. Egidijus Mažintas, 
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Venantas Mačiekus, dr. Marija Rupeikienė, Edvardas Rudys, Jonas Alekna-
vičius, Juozas Puga čiauskas, Albinas Vaičiūnas, dr. Ieva varcaitė, Romas 
Treideris, Daiva ervokienė, Donatas Rinkevičius, Sonata Jonušaitė, Živilė 
Driskiuvienė, Gabija Juščiūtė, Vaida Dževečkaitė, Mantas erniauskas, Rita 
Aleknaitė-Bieliauskienė, dr. Jonas Linkevičius, Kšištof Tolkačevski, Vaidotas 
Pakalniškis, Danas Kaukėnas, Tomas Petreikis, Tomas Palaikis, Antanas 
Rupeika, dr. Ričardas Skorupskas, dr. Anelė Vosyliūtė, Živilė Guzauskienė, 
Ona Gaidamavičiūtė, Auksė Gasperavičienė, Virginijus Jocys, Aloyzas Pet-
rašiūnas, Manvydas Vitkūnas.

2011 10 21
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vykusioje mokslinėje fol-
kloro konferencijoje „Regioniškumas praeities ir dabarties folkloro 
kontekstuose“ pranešimus skaitė „Versmės“ leidyklos bendradarbiai 
Virginijus Jocys, Tomas Petreikis bei Povilas Krikščiūnas. 

2011 10 24
Pateikėme paraiškas Kultūros rėmimo fondo konkursui Dėl „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijų „Juodupė. Onuškis“ (sud. J. Šedys ir 
V. Mačiekus) bei „Kartena“ (sud. V. Jocys) leidybai iš dalies finansuoti.

2011 10 25
T sdamas gražias „Versmės“ leidyklos bendrų išvykų tradicijas, jos 
bendradarbių būrelis lankėsi Vilniaus senamiesčio širdyje, greta Ka-
tedros, jau gerą dešimtmetį dygstančiuose Valdovų rūmuose. 

2011 10 26
Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ tomas (2011, spalis). 
Skel biamas interneto svetainėje www.llt.lt, kuriame publikuojamas 
naujausias Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertin tas 
leidyklos spaudai parengtas dailėtyrininkės, humanitarinių mokslų 
daktarės Jolantos Zabulytės straipsnis„Užpalių kryždirbystės pamink-
lai“ (LLT 2011-10 38-191), parašytas serijos monografijai „Užpaliai“. 

2011 10 27
Vilniaus Žvėryno gimnazijoje Lietuvos muzikų rėmimo fondas, siek-
damas truputį praskaidrinti tamsius ir ilgus rudens vakarus, Žvėryno 
seniūnijos bendruomenės nariams bei visiems vilniečiams padova-
nojo pirmąjį koncertų ciklo „Mūsų miestelių aidai“ koncertą. Prieš 
prasidedant muzikinei renginio daliai „Versmės“ leidyklos vadovas 
Petras Jonušas, pats prieš 35 metus baig s tuomet  Vilniaus 15-ąją 
vidurin  mokyklą, dabartin  Žvėryno gimnaziją, pristatė „Lietuvos 
valsčių“ šimtatomės serijos projektą, papasakojo apie monografijų 
rengimą, jų svarbą kiekvienam konkrečiam miesteliui. 

2011 10 31
Gauti 73 nauji straipsniai (613 rankraščių puslapių), parengta 40 naujų 
straipsnių maketų (746 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ 
interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis 
straipsnis (27 p.). Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su „Diemedžio“ 
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leidykla dėl bendradarbiavimo rengiant „Lietuvos valsčių  serijos 
monografijas. vyko „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijų sudarytojų, redaktorių, leidyklos darbuotojų ir kitų ben-
dradarbių visuotinis rudens susirinkimas. Leidykla Kultūros rėmimo 
fondo kultūros ir meno 2012 m. projektų dalinio finansavimo kon-
kursui pateikė paraiškas dėl „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
„Juodupė. Onuškis“ (sud. J. Šedys ir V. Mačiekus) bei „Kartena“ 
(sud. V. Jocys) išleidimo dalinio finansavimo. 

2011 11 04
Šiemet minimo Lietuvos Respublikos diplomatinių santykių su Čekijos 
Respublika atkūrimo 20-mečio (1991–2011) proga vienos knygų serijos 
„Versmės  leidykla, tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadai 
Prahoje, dovanoja Prahos Karolio ir Brno Masaryko universitetams nuo 
1994 m. „Versmės“ leidyklos leidžiamą Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui (1918–2018) dedikuojamą monografijų seriją „Lietuvos 
valsčiai“. 2011 m. lapkričio 4-ąją du komplektai šios šimtatomės 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų buvo pristatyti į Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministerijos Diplomatinio pašto skyrių, 
kuris savo ruožtu monografijas nugabens universitetams. Monografijų 
serijų teikimas ir iškilmingo knygų dovanojimo aktų pasirašymas 
numatomas 2011 m. gruodžio pradžioje Prahoje ir Brno. 

2011 11 08
Vilniaus rotušėje vyko kasmetis Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
rengiamas Vilniaus krašto žvaigždžių ir žvaigždučių šventinis kon-
certas-susitikimas. „Versmės“ leidykla buvo pakviesta tapti šio gra-
žaus renginio partnere, rėmėja bei pristatyti rengiamą šimtatomės 
„Lietuvos valsčių“ serijos projektą. 

Gautas 1-asis rengiamos „Druskininkų“ monografijos straipsnis Stasės 
Kulikauskaitės-Radzevičienės „Paprocų gyvascis dzūkų veseiliosa“.

2011 11 18
Gautas 1-asis rengiamos „Kelmės“ monografijos straipsnis Michalinos 
Ralytės-Klimašauskienės „Iš čia mes išėjom ieškot Lietuvos... Iš dva-
riškių Ralių giminės istorijos“. 

2011 11 21
„Lietuvos lokalinių tyrimų“ leidiniui – 5-eri. Per 5 metus iš viso pa-
skelbtas 191 iliustruotas mokslinis straipsnis iš geologijos, geografijos, 
biologijos, archeologijos, istorijos, etnologijos, kalbos, tautosakos, 
sociologijos mokslo sričių, kurių bendra apimtis yra 3 374 p.

2011 11 23
Sveikinome dr. J. Vaitkevičių 2011 metų valstybinės J. Basanavičiaus 
premijos įteikimo proga. Dr. J. Vaitkevičius yra vienas „Lietuvos 
valsčių  serijos bendraautorių – parašė straipsnių penkioms „Lietuvos 
valsčių  monografijoms – „Obeliai. Kriaunos , „Laukuva  I dalis, 
„Seredžius , „Veliuona , „Kvėdarna  – bei „Versmės  leidyklos lei-
džiamo mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai  autorių.
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2011 11 30
Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ tomas (2011, lapkritis). 
Etnologės Rimutės Garnevičiūtės straipsnis „Laidotuvių papročiai 
Jūžintų apylinkėse (  a. vidurys– I a. pradžia“ (LLT 2011-11 39-
192), parašytas serijos monografijai „Jūžintai. Rageliai“. 

Buvo gauti 136 nauji straipsniai (1 623 rankraščių puslapiai), pareng-
ti 23 naujų straipsnių maketai (170 knygų puslapių), „Lietuvos 
lokalinių tyrimų“ rinkinio interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas 
vienas naujas mokslinis straipsnis (11 p.), leidykloje gautas pirmo-
jo „Kelmės“ monografijos straipsnio rankraštis. 2011 m. lapkričio 
21 d. sukako 5 metai nuo elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos 
lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029-0799, pirmojo straipsnio paskelbimo 
specializuotoje visatekstėje svetainėje www.llt.lt. 

2011 12 08
Pateikėme paraišką Kultūros ministerijos rengiamam konkursui. 
„Leidinių leidybos projektų finansavimo iš dalies 2012 m. Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis“ pateikė paraišką dėl „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Užpaliai“ (sud. S. Balčiūnas) dalinio 
finansavimo. 

Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegi-
ja, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Jonaitienės, teisėjų 
Laimutės Sankauskaitės ir Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), priėmė 
pritrenkiantį savo nekompetencija ir tendencingumu sprendimą, kuriuo 
įpareigojo „Versmės“ leidyklą viešai meluoti, t. y. paneigti liudininkų 
ir istorinių tyrimų patvirtintus faktus. 

2011 12 16
„Versmės“ leidykla jau antrą kartą toje pa čioje byloje kreipėsi į 
Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą su kasaciniu skun du dėl nepagrįsto 
ir nekompetentingo, galima sakyti, absurdiško Panevėžio apygardos 
teismo 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo panaikinimo, nes šis daug 
formalių teisinių netikslumų turintis sprendimas įpareigoja „Versmės“ 
leidyklą viešai meluoti, t. y. viešai paneigti tikrai buvusius, žinomai 
teisingus prieš 70 metų Antrojo pasaulinio karo metu pirmosiomis 
nacių okupacijos dienomis Papilės miestelyje (dab. Akmenės r.) 
vykusius įvykius ir faktus, paskelbtus „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijoje „Papilė“.

2011 12 17
Laikraštyje „Panevėžio balsas“ paskelbtas Vitalijos Jalianiauskienės 
straipsnis „Laiko tiltu – į praeities redakciją“. 

2011 12 22
„Versmės“ leidyklos byla antrą kartą grįžo į Aukščiausiąjį teismą. 
2011 m. gruodžio 22 d. leidyklą pasiekė Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo pranešimas apie šio teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį 
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apie „Versmės“ leidyklos kasacinio skundo įrašymą į Aukščiausiajame 
Teisme kasacine tvarka nagrinėjamų bylų sąrašą. 

Šios geros naujienos laukėme su nerimu, nes tuo atveju, jei lei-
dyklos kasacinis skundas nebūtų priimtas, dėl absurdiško Panevėžio 
apygardos teismo sprendimo leidyklai būtų tek  viešai meluoti, t. y. 
reikėtų teismo nurodytuose dienraščiuose paskelbti, kad liudininkų 
bei istorinių tyrimų patvirtintų „Papilės“ monografijoje paskelbtų 
istorijos faktų ir įvykių nebuvo, nors jie tikrai vyko ir buvo.

Esame tvirtai įsitikin  ir viliamės, kad leidyklai pavyks teisme 
apginti istorin  tiesą ir teismai netaps ta institucija, kuri įstatymų ir 
nepriklausomos Lietuvos Respublikos vardu lieps perrašyti ir klas-
toti Antrojo pasaulinio karo laikotarpio ir pokario Lietuvos istoriją. 

Lietuvos sporto žurnalistų sąjungos renginyje „Versmės“ leidyklos 
dukterinės „Knygų kelio“ leidyklos išleista knyga „Dainuojanti revo-
liucija Vilniaus barikadose“ kartu su prizais buvo įteikta geriausiems 
2011 metų Lietuvos sportininkams bei žurnalistams kaip atminimo 
dovana, o leidyklos leidžiama šimtatomė „Lietuvos valsčių“ serija 
buvo šio renginio partnerė. 

2011 12 28
„Versmės“ leidyklos rengiama šimtatomė „Lietuvos valsčių“ serija 
pristatyta Vidiškėse. Koncertų ciklo „Mūsų miesteliai“ rengėjai ir 
dalyviai t sia keliones po Lietuvos miestus ir miestelius. Dar nenu-
rimus šventiniam Kalėdų šurmuliui ir nekantriai laukiant Naujųjų 
metų jie lankėsi Vidiškėse. 

2011 12 30
Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ tomas (2011, gruodis). 
Istorikės Žydrės Petrauskaitės straipsnis „Griškabūdžio ir jo apylinkių 
medinių pastatų puošyba“ (LLT 2011-12 40-193), parašytas serijos 
monografijai „Griškabūdis“. 

Stilistė, kalbos 
redaktorė Auksė 
Gasperavičienė 
(dešinėje), monografijos 
„Kaltanėnai. Labanoras. 
Rieškutėnai“ sudarytoja 
Danutė Grigienė, 
„Biržų“ monografijos 
sudarytojas Arvydas 
Valionis. 2011 12 28
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Leidykloje buvo gauti 59 nauji straipsniai (613 rankraščių puslapių), 
parengti 25 naujų straipsnių maketai (152 knygų puslapiai), „Lietuvos 
lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas 1 naujas 
mokslinis straipsnis (24 p.), pateikta paraiška dėl „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Užpaliai“ (sud. S. Balčiūnas) dalinio finansa-
vimo. Gauta 19 649,60 Lt asmeninė finansinė parama. 

Iš viso 2011 metais leidykloje buvo gauti 594 nauji straipsniai 
(7 079 rankraščių puslapiai), parengti 239 naujų straipsnių maketai 
(2 814 knygų puslapių), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbta 12 mokslinių straipsnių (284 p.), sulaukėme 
paskutinių 2010 metų laidos monografijų – 17-osios „Gruzdžių“ 
mo nografijos 2 dalies, 19-osios monografijos „Vepriai“ ir 2 dalių 
20-osios monografijos „Žeimelis“. Pradėta rengti 21 nauja „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografija, surengta 21 ekspedicija  1 archeologinių 
kasinėjimų ir 20 kompleksinių lokalinių tyrimų „Lietuvos valsčių“ 
serijos autorių ekspedicijų į aprašomas vietoves. Po dvejus metus 
užtrukusių kelionių baigėsi Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo pi-
lietinis renginys „Lietuvos tūkstantmečio knygų kelias per Lietuvą .

Palydime senuosius metus su dainomis. Kolegoms koncertuoja leidyklos vadovas Petras 
Jonušas (centre), tekstų rinkėja Ema Prišmanaitė ir leidyklos bičiulis režisierius Arvydas 
Barysas. 2011 12 28
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2012 metai

2012 01 19
Mūsų skaitytojus ir bičiulius kviečiame susipažinti su ieškovės Zofijos 
Veronikos Lipeikienės pateiktu atsiliepimu į Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo priimtą „Versmės“ leidyklos kasacinį skundą. Taip pat 
maloniai prašome parašyti mums, ką apie tai galvojate, gal turite 
patarimų, kaip leidyklai apsiginti nuo jau trejus metus nesibaigiančio 
nepagrįsto puolimo. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame.

2012 01 23
Kultūros rėmimo fondo tarybos sprendimu 2012 m. finansinė pa-
rama paskirta „Lietuvos valsčių“ serijos lokalinėms monografijoms 
„Juodupė. Onuškis“ (sudarytojai Jonas Šedys ir Venantas Mačiekus) – 
20 000 Lt ir „Kartena“ (sudarytojas Virginijus Jocys) – 20 000 Lt. 

2012 01 26
Tiesioginėje Lietuvos radijo laidoje „Ryto garsai“ žurnalistai Gabija 
Narušytė ir Artūras Matusas telefonu kalbino „Versmės“ leidyklos 
vadovą Petrą Jonušą.

„Versmės“ leidykloje buvo išties neeilinė. Negalėjome atsidžiaugti į 
leidyklą iš Standartų spaustuvės atvežtais, dar dažais kvepiančiais 
pirmaisiais naujausios „Lietuvos valsčių“ serijos knygos – 1 082 pus-
lapių 21-osios serijos monografijos „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 
I dalies – egzemplioriais. 

Lietuvos mokslų akademijoje vykusi LMA Humanitarinių ir socialinių 
mokslų skyriaus, LMA Mokslininkų rūmų ir „Versmės“ leidyklos 
surengta mokslinė konferencija „ I a. pradžios Lietuvos lokaliniai 
tyrimai šimtatomėje monografijų serijoje „Lietuvos valsčiai“  nuo 
kompleksinių lauko tyrimų ekspedicijų iki geologijos, geografijos, 
biologijos, botanikos, zoologijos, etnologijos, istorijos, archeologijos, 
kalbotyros ir sociologijos mokslo darbų“ sulaukė didelio moksli-
ninkų dėmesio. 

2012 01 28
Vilniuje gyvenančių uteniškių susitikime – apie monografiją „Už-
paliai“. Vilniaus dailės akademijoje įvyko tradicinis Vilniuje gyve-
nančių uteniškių susitikimas, kuriame dalyvavo rajono valdžia ir 
seniūnijų atstovai.

2012 01 30
Eidamas 88-uosius metus, po sunkios ligos mirė liaudies meninin-
kas Antanas Ruškys. Netekome iškilaus, daug Lietuvai ir gimtajai 
Žemaitijai nusipelnusio Nepriklausomos Lietuvos atkūrimo dalyvio, 
Politinių kalinių ir tremtinių, vėliau Politinių kalinių sąjungos, Kauno 
kraštotyros ir tautodailės draugijų nario, Lietuvos ir savo gimtojo 
Endriejavo krašto patrioto.
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Lietuvos mokslų akademijoje vykusi LMA umanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus,  
LMA Mokslininkų rūmų ir „Versmės“ leidyklos surengta mokslinė konferencija „ I a. 
pradžios Lietuvos lokaliniai tyrimai šimtatomėje monografijų serijoje „Lietuvos valsčiai“   
nuo kompleksinių lauko tyrimų ekspedicijų iki geologijos, geografijos, biologijos, botanikos, 
zoologijos, etnologijos, istorijos, archeologijos, kalbotyros ir sociologijos mokslo darbų.  
Iš dešinės  „Versmės“ leidyklos redaktoriai Juozas Girdvainis, dr. Žilvytis aknys, dr. Danutė 
Blažytė-Baužienė, Venantas Mačiekus, kartografė Lidija Kavaliauskienė, svečias, redaktoriai 
Antanas imkūnas, Stanislovas Balčiūnas, administratorė Neringa Balčiūnaitė, svečias,  
redaktorė Danutė Grigienė. 2012 01 2

2012 01 31
Parengtas etnologės Elvyros Straševičienės straipsnis „Prekymečiai – 
lokalinis krašto suklestėjimo variklis“ (LLT 2012-1 41-194), parašytas 
serijos monografijai „Griškabūdis“. 

Leidykloje buvo gautas 61 naujas straipsnis (934 rankraščių pusla-
piai), parengti 17 naujų straipsnių maketų (286 knygų puslapiai), 
„Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas 
vienas naujas mokslinis straipsnis (36 p.). Iš spaustuvės gauta 21-oji 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 
I dalis. vyko leidyklos su partneriais surengta mokslo konferencija 
„ I a. pradžios Lietuvos lokaliniai tyrimai šimtatomėje monografijų 
serijoje „Lietuvos valsčiai“  nuo kompleksinių lauko tyrimų eks-
pedicijų iki geologijos, geografijos, biologijos, etnologijos, istorijos, 
archeologijos, kalbotyros, tautosakos ir sociologijos mokslo darbų“.
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2012 02 10
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Dūkštas“ rengimo pradžios 
data. Pasirašyta autorinė sutartis su Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centro moksline redaktore, būsimos monografijos vyriausiąja redaktore 
sudarytoja Živile Gurauskiene. 

2012 02 14
Gautas 1-asis rengiamos „Palangos“ monografijos straipsnis Dainoros 
Lubytės „Stalinizmo pėdsakais Palangos valsčiuje“. 

2012 02 16
Druskininkų krašto klubo, kuriam vadovauja energinga mokytoja 
kraštotyrininkė Alfreda Pigagienė, nariai susitiko su rengiamos mo-
nografijos „Druskininkai“ vyr. redaktoriumi dr. Egidijumi Mažintu 
bei Druskininkų miškų urėdijos mokymo ir informacijos centro 
„Girios aidas“ vedėju dr. Antanu Lankeliu aptarti, kaip būsimame 
leidinyje bus pristatomi išnyk  ir nykstantys Ratnyčios seniūnijos 
kaimai Cimakavas, Kermošija, Jaskonys, Latežeris. 

2012 02 22
 leidyklą atvežta ką tik išleista keliautojo raitelio Gintaro Kaltenio 
knygos „Žygis žemaitukais iki juodosios jūros  2000 kilometrų is-
torijos  antroji patikslinta laida. Ją išleido „Knygų kelio“ leidykla.

2012 02 23
2012 m. vasario 23–26 d. Vilniuje vykusioje Knygų mugėje dau-
giausia žymių svečių apsilankė jos atidarymo dieną. Mūsų leidyk-
los „Lietuvos valsčių“ serijos stendą aplankiusiai Jos Ekscelencijai 
Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei gimtadienio 
proga „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas įteikė išskirti-
n  dovaną – „Laisvės kelio“ skulptūrinėje kompozicijoje, esančioje 
Vilniuje, šalia transporto žiedo prie Lietuvos vaikų ir jaunimo centro, 
įmūrytos vardinės Prezidentės plytos dublikatą, kuriame įrašytas 
Prezidentės vardas ir pavardė. Leidyklos vadovas Prezidentei taip 
pat padovanojo ką tik išleistos monografijos „Lietuvos lokaliniai ty-
rimai“ I dalį. Šią monografiją, kaip ir ankstesniais metais, Prezidentė 
paženklino specialiai šia proga sukurtu Jos Ekscelencijos vardiniu 
spaudu. Prezidentės stabtelėjimas prie leidyklos stendo sukėlė bū-
rio fotografų ir mugės lankytojų susidomėjimą – Šilutės Fridricho 
Bajoraičio viešosios bibliotekos darbuotojos kartu su Prezidente įsi-
amžino prie „Lietuvos valsčių“ serijos knygų lentynos.

2012 02 23–26
2012 m. vasario 23–26 d. Vilniaus knygų mugėje „Versmės“ ir „Knygų 
kelio“ leidyklų pristatytos knygos sulaukė žiniasklaidos dėmesio.

Portalas www.15min.lt publikavo pokalbį su žymiu fotomenininku 
ir dailininku, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno pre-
mijos laureatu Rimantu Dichavičiumi, išleidusiu fotoalbumo „Laisvės 
paženklinti“ pirmąjį tomą, skirtą Lietuvos dailininkams, sukūrusiems 
mūsų valstybės valstybingumo ženklus  heraldiką, pinigų banknotus 
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ir monetas, pašto, kariuomenės, muitinės ir kitų tarnybų ženklus, 
uniformas, valstybės apdovanojimus, paminklus. Tarp žymiausių 
šalies valstybingumui skirtų darbų leidinyje pristatoma ir „Versmės“ 
leidyklos leidžiama „Lietuvos valsčių“ monografijų serija.

Vilniaus knygų mugėje „Knygų kelio“ leidykla pristatė keturias kny-
gas  žymaus fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotoalbumą „Laisvės 
paženklinti“, Gintaro Kaltenio knygą „Žygis žemaitukais iki juodosios 

Vykti į Knygų mug  
pasiruoš . Jonas 
Dubickas leidyklos 
laiptinėje prie 
baltosios serijos knygų 
komplekto. 
2012 02 22

Ant ližės – iškepta naujausia leidyklos knyga. Iš kairės  vadybininkas Julius Gružinskas, tekstų 
rinkėja Gabija Bruzgytė, redaktorius Virginijus Jocys, vadybininkės Gabija Juščiūtė ir Vaida 
Dževečkaitė, leidyklos vadovas Petras Jonušas. 2012 02 22
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jūros  2000 kilometrų istorijos“, Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės mono-
grafiją „Vaikas, nusileid s iš dangaus. Vygando Telksnio asmenybės 
fenomenas“ (su pridėta kompaktine plokštele) bei Jūratės Statkutės 
de Rosales monografiją „Europos šaknys ir mes, lietuviai“ – perka-
miausią praėjusių metų leidyklos knygą.

2012 02 24
Monografijos „Panemunėlis“ (Rokiškio r., vyr. redaktorius Venantas 
Ma čiekus) pristatymas tapo kraštiečių susitikimu. pristatymas Knygų 
mugėje tapo gražiu kraštiečių susitikimu.  jį susirinko būrys Vilniuje 
gyvenančių rokiškėnų, atvažiavo nemažai Panemunėlio gyventojų, 
koncertavo Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Gastauta“.

2012 02 25
Vilniaus knygų mugėje „Knygų kelio“ leidykla pristatė vieną skai-
tomiausių 2011 m. knygų, žymios Venesueloje gyvenančios tautietės, 
baltų proistorės tyrinėtojos Jūratės Statkutės de Rosales monografiją 
„Europos šaknys ir mes, lietuviai“.

Vilniaus knygų mugėje pristatyta M. Romerio universiteto profeso-
rės Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės monografija „Vaikas, nusileid s 
iš dangaus. Vygando Telksnio asmenybės fenomenas“ (su pridėta 
kompaktine plokštele). Knyga iš spaustuvės buvo atvežta tiesiai į 
Knygų mug .

2012 02 29
Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio 
tomas (2012, vasaris). Paskelbtas interneto svetainėje www.llt.lt. 
Šiame tome publikuojamas naujas, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas istoriko, hu-
manitarinių mokslų daktaro Eligijaus Juvencijaus Morkūno straipsnis 
„Malūnai Panemunėlio apylinkėse tarpukaryje“ (LLT 2012-2 42-195), 
parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Panemunėlis“ 
etnologijos skyriui. 

Vilniaus knygų 
mugėje „Versmės“ 
leidyklos stende  
prof. Kazimiera 
Prunskienė domisi 
naujausiomis  
leidyklos knygomis. 
2012 02 25
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2012 m. vasario mėnesį leidykloje buvo gauti 39 nauji straipsniai 
(753 rankraščių puslapiai), parengti 39 naujų straipsnių maketai 
(455 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (37 p.). Iš 
spaustuvės gautos 22-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 
„Panemunėlis“ I ir II dalys. Dalyvavome Vilniaus knygų mugėje. 
Pradėta rengti monografija „Dūkštas“. 

2012 03 01
Laikraštyje „Rinkos aikštė“ paskelbtas Marijos Šepetienės straipsnis 
„Pristatyta knyga apie kraštietį“. 

„Versmės“ leidykloje nebe pirmą kartą lankėsi tarptautinio Mėlynųjų 
Vandenų mūšio pergalės 650 metų sukakties paminėjimo projekto 
iniciatorius ir vadovas Aleksas Karpovas. Jo idėja – tarptautiniu mastu 
paminėti Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo pergal  1362 m. 
(kitais duomenimis 1363 m.) prie Mėlynųjų Vandenų (pietinio Bugo 
intako), vieną reikšmingiausių IV amžiaus Europos įvykių. 

2012 03 02
Dviejų naujų „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Kupiškis  ir 
„Skapiškis“ atsiradimo pradžia. Tądien pasirašyta autorinė sutartis 
su Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotoja, istorike, būsimų mo-
nografijų vyriausiąja redaktore sudarytoja Aušra Jonušyte. 

2012 03 05
Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos pirmininkas 
Klaipėdos universiteto doc. dr. Gintautas Zabiela pasirašė sutartį su 
„Versmės“ leidykla parengti monografiją apie savo gimtin  – buvusį 
Leliūnų valsčių. Lietuvos lokalinių tyrimų žinovas, monografijos 
„Leliūnai“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas doc. dr. G. Zabiela 
šį darbą tikisi atlikti per trejus metus.

2012 03 06
Nešini filmavimo kameromis „Versmės“ leidykloje apsilankė INIT tele-
vizijos žurnalistas Saulius Novikas su operatoriumi. Viešnagės tikslas – 
parengti laidą apie Lietuvos istorijos slėpinius ciklui „Gyvenu čia“.

2012 03 07
Leidykloje apsilankiusi Aida Raimonda Pečeliūnienė pasisiūlė ap-
gyvendinti savo sodyboje Mingės kaime būsimos monografijos apie 
Kintus ekspedicijos dalyvius.

2012 03 08
Lietuvių kalbos institute įvyko jo direktoriaus pavaduotojos mokslo 
reikalams profesorės Grasildos Blažienės ir „Versmės“ leidyklos va-
dovo Petro Jonušo susitikimas, kurio metu buvo aptarti kalbotyros 
mokslinių straipsnių publikavimo leidyklos leidžiamame „Lietuvos 
lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinyje klausimai.
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2012 03 09
Šiemet Kovo 9-ąją minėjome pirmojoje Lietuvos sostinėje – Kernavėje. 
Atvažiavusius į šį miestelį mus pasitiko Valstybinio Kernavės kultū-
rinio rezervato direkcijos ryšių su visuomene ir švietimo programų 
skyriaus vedėjas, „Versmės“ leidyklos bičiulis Jonas Vitkūnas. 

2012 03 12
Pasirašytas ketinimų protokolas rengti monografiją apie Žygaičius. 
Žygaičių bendruomenės pirmininkas Jonas Nairanauskas, lietuvių 
kalbos mokytoja Regina Bliūdžiuvienė ir seniūnijos seniūnas Vytautas 
Juška rūpinsis, kad būsimos monografijos autorių ekspedicija į ap-
rašomas vietas būtų surengta dar šią vasarą. 

2012 03 14
„Versmės“ leidykloje apsilankė Lietuvos edukologijos universiteto 
prof. habil. dr. Juozas Mureika su žmona gydytoja Joana Ulinauskaite-
Mureikiene, pernai išleidusia knygą „Likimo išbandymai“. Lietuvos 
pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė, buvusi po-
litinė kalinė, Norilsko sukilimo dalyvė sakė sumanymą parašyti savo 
gyvenimo istoriją puoselėjusi kelis dešimtmečius.

2012 03 15
Laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ paskelbta žinutė apie pradėtas rengti 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijas „Kupiškis“ bei „Skapiškis“. 

„Gimtasis Rokiškis“ Daivos Červokienės straipsnyje „Ir sugulė Pane-
munėlio istorija į storiausią monografiją“ publikuoja pokalbį su 
aktyviausiu „Versmės“ leidyklos bendradarbiu, „Panemunėlio“ ir 
dar aštuonių monografijų vyr. redaktoriumi, Vilniaus universiteto 
lektoriumi, ekonomistu Venantu Mačiekumi. 

Kauno įgulos karininkų ramovės Kunigaikščių menėje buvo pristatyta 
„Knygų kelio“ leidyklos išleista Juozo Girdvainio knyga „Dainuojanti 
revoliucija Vilniaus barikadose“.

Trakų salos pilyje pristatytas „Versmės“ leidyklos bičiulio, dailininko, 
fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotoalbumas „Laisvės paženk-
linti“. Tądien Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premijos lau-
reatas atidarė ir savo fotografijos darbų parodą.

2012 03 16
Pasirašyta autorinė sutartis su Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centro moksline redaktore, būsimosios monografijos „Butrimonys“ 
(Alytaus r.) vyriausiąja redaktore sudarytoja Ona Gaidamavičiūte, 
jau rengiančia monografiją „Aukštadvaris“.

2012 03 17
Monografijos „Panemunėlis“ pristatyme Panemunėlio (Rokiškio r.) 
pagrindinėje mokykloje dalyvav s knygos sudarytojas vyriausiasis 
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redaktorius Venantas Mačiekus kraštiečiams pirmiausia padėkojo, 
kad jų susirinko taip gausiai.

2012 03 19
„Versmės“ leidykloje apsilankė literatas, publicistas ir kraštotyrinin-
kas Aleksandras Šidlauskas. Buv s Lietuvos kraštotyros draugijos 
pirmininkas su „Versmės“ leidykla sudarė sutartį rengti monografiją 
„Grinkiškis. Pašušvys“. Būsimos monografijos vyriausiasis redaktorius 
sudarytojas šį darbą tikisi atlikti per dvejus metus.

Leidykloje gautas 1-ojo rengiamos spaudai „Kaltanėnai. Labanoras. 
Reškutėnai“ monografijos (vyr. redaktorė Danutė Grigienė) straipsnio 
rankraštis – Vytauto Ažušilio „Anupras Ažušilis (Zabarauskas)“. 

Laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“ paskelbta Dalios Zibolienės publikacija 
„Monografiją išleisti – lyg bažnyčią pastatyti , kurioje pasakojama 
apie Panemunėlio 240 metų sukakčiai (1772–2012) skirtos 1684 pusla-
pių 2 dalių monografijos „Panemunėlis“ sutiktuves šiame miestelyje. 

2012 03 21
Būrys leidyklos bendradarbių ir bičiulių išsiruošė į Vilniaus r. Mai-
šiagalos Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Algirdo vidurin  mokyklą, 
kur vyko edukacinis vaidinimas „Pavasario balsai“, skirtas Maironio 
150-osioms metinėms. Delegacijai vadovavo šio sumanymo autorius, 
garsus pedagogas ir švietėjas, Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
pirmininkas Algimantas Masaitis.

2012 03 22
Kovo 22, 23 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute vyko vieno 
žymiausių Lietuvos etnografijos rinkėjų, folkloristų ir baltų mitologų, 
pasaulyje pripažinto etninės kultūros tyrinėtojo profesoriaus Norberto 
Vėliaus kūrinių skaitymas tema „Žemės ir jos galių samprata baltų 
mitopoetinėje pasaulėžiūroje“. 

„Versmės“ leidyklos svetainėje paskelbtas 2012 metais leidyklos nu-
matomų surengti kompleksinių lokalinių tyrimų ekspedicijų sąrašas. 

Gauti pirmieji rengiamos „Ramygalos“ monografijos straipsniai  Ge-
no vaitės Rožanienės „Miškinių kaimo istorija“ ir Rimanto Bako 
„Anciškiai“. 

Leidykloje apsilankė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 
Tautinių mažumų skyriaus vedėjas Kastytis Minkauskas. Kultūros 
mi nisterijos specialistas, kuris, beje, yra ir roko grupės „Turbo 
Reanimacija“ narys, su „Versmės“ leidyklos vadovu Petru Jonušu ir 
fotografu Kostu Šukevičiumi aptarė galimyb  imtis Vilniaus apskrities 
tautinių mažumų paveldo įamžinimo. 
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2012 03 26
„Viekšniai“ sudarytojas vyr. redaktorius dr. Edmundas Levitas susi-
tiko su Vilniuje gyvenančiu mokyklos draugu muzikologu Vaclovu 
Juodpusiu ir Panevėžyje gyvenančiu žurnalistu Rimantu Žilevičiumi.

Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio 
tomas (2012, kovas). Etnologės, humanitarinių mokslų daktarės Ingos 
Nėnienės straipsnis „Skaros ir skarelės  Panemunėlio apylinkių tra-
dicijos ir mados“ (LLT 2012-3 43-196), parašytas „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Panemunėlis“ etnologijos skyriui. 

2012 03 28
Kovo 28–balandžio 5 d. JAV vyksta susitikimai su leidyklos bičiuliu 
režisieriumi Arvydu Barysu, kuris pristato savo sukurtą dokumentinį 
filmą „Šviesos ir formos estetas“ apie fotomenininką Algimantą Kezį.

2012 03 29
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė patvirtino Onuš-
kio seniūnijos (Trakų r.) herbą. Tai didžiulių Onuškio bend ruomenės 
ir monografijos apie šį miestelį rengėjų pastangų vaisius. Po Onuškio 
vidurinėje mokykloje vykusio konkurso atrinkta 10 bend ruomenės 
siūlomų herbo idėjų. Su Heraldikos komisijos nariais nutarta, kad mies-
telio simboliui tinkamiausia pedagogo dailininko Vydo Kasperavičiaus 
pasiūlyta iškilni sidabražolė, bylojanti apie gražią, mažai civilizacijos 
paliestą miestelio gamtą. V. Kasperavičiaus eskizo idėja ir tapo Onuškio 
seniūnijos herbo, kurį sukūrė dailininkė Laima Ramonienė, pagrindu. 

2012 03 30
„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, „Mijamba“ leidyklos 
bendraturtis Renaldas Jančiauskas ir tapytojas Virginijus Kašinskas, 
tardamiesi dėl Jūratės Statkutės de Rosales knygos vertimo į latvių 
kalbą, sumanė ir kiek kitokį jos pavadinimą – „Europos šaknys. 
Mes  latviai ir lietuviai“.

2012 m. kovo mėnesį leidykloje buvo gauti 68 nauji straipsniai 
(1 121 rankraščių puslapis), parengti 34 naujų straipsnių maketai 
(296 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (13 p.). 
Pradėtos rengti monografijos „Kupiškis“, „Skapiškis“, „Leliūnai“, 
„Butrimonys“, „Grinkiškis. Pašušvys“. Paskelbėme 2012 m. rengia-
mų ekspedicijų sąrašą. „Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisiją papildė naujas narys – kalbotyros 
profesorė Grasilda Blažienė. Paminėjome Kovo 9-ąją – LIETUVOS 
DIENĄ, jau trečius metus iš eilės surengėme konkursą „Rašau Lie-
tuvos vardą“, Panemunėlyje (Rokiškio r.) pristatėme monografijos 
„Panemunėlis“ I, II dalis. Gauta 700 Lt asmeninė finansinė parama.

2012 04 03
Vyko monografijos „Druskininkai“ iniciatyvinės grupės susirinki-
mas. Monografijos vyr. redaktorius dr. Egidijus Mažintas „Versmės“ 
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leidyklos vadovo Petro Jonušo vardu padovanojo knygą „Dainuojanti 
revoliucija Vilniaus barikadose“ dr. V. Valentukevičiui, būsimiems 
leidiniams pateikusiam jau kelis straipsnius. 

Leidykloje monografijų vyr. redaktoriai sudarytojai Vida Girininkienė, 
Venantas Mačiekus, Virginijus Jocys ir kartografai Lidija Kavaliauskienė 
bei Vidmantas Dubikaltis susitiko aptarti kartografinės informacijos 
pateikimo leidiniuose niuansų. 

Leidykloje apsilankė Lietuvos geologijos tarnybos Hidrogeologijos 
skyriaus vedėjas K stutis Kadūnas. Šiemet su kolegomis baig  ty-
rinėti Aukštadvario regioninio parko vandens kokyb , galimybes jį 
sutvarkyti, surink  nemažai tautosakos žinių ir pareng  šio darbo 
ataskaitą geologai sumanė ieškoti galimybių išleisti apie tai knygą. 

Leidykloje apsilankė Mažosios Lietuvos tyrinėtojai, aktyvūs „Vers-
mės“ bičiuliai – humanitarinių mokslų daktaras Martynas Purvinas 
su žmo na Marija Purviniene.

Leidykloje apsilankė etnologija ir medicina besidomintis dėstyto-
jas, buv s leidėjas Aleksandras Valentas. Jis norėtų išleisti Albino 
Kurtinaičio parengtą knygą apie stipriausią energetiką turinčias 
Lietuvos vietas – šventvietes, žinyčias. Pasak A. Kurtinaičio, Lietuvoje 
yra apie 760 tūkst. tikėjimo paminklų  apie 80 tūkst. – dabartinio 
tikėjimo, bet dauguma – senojo. 

2012 04 04
„Versmės  leidykloje apsilankė istorinio klubo „Prūsa“ pirmininkė 
istorikė Milda Janiūnaitė su savo knygos, pasakojančios apie Rusijos 
imperijos ministro pirmininko (1906–1911 m.) Piotro Stolypino gy-
venimą Lietuvoje, rankraščiu. 

2012 04 05
„Lietuvos žiniose“ išspausdintas žurnalisto Mindaugo Kluso straipsnis 
„Nė viena „Lietuva“ neprapuola“ apie „Versmės“ leidyklos patriotin  
akciją kovo 9-ąją pasaulyje minėti Lietuvos dieną ir šia proga jau 
trečius metus iš eilės organizuotą konkursą „Rašau Lietuvos vardą“. 
Straipsnyje pateikiamas interviu su „Versmės“ leidyklos vadovu Petru 
Jonušu, skelbiami konkurso laimėtojai ir publikuojami jų darbai. 

„Versmės  leidykloje apsilankė Alytuje gyvenantis kraštotyrininkas 
istorikas Gintaras Lučinskas, jau išleid s penkias knygas apie mažai 
tyrinėtas savanorių ir šaulių kovas už Lietuvos nepriklausomyb  
Dzūkijoje, Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos kūrimąsi. Sutarta 
išleisti papildytą jo 2010 m. 500 egzempliorių tiražu publikuotą knygą 
„Žuv  už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 1918–1923 metais“.

2012 04 06
Leidykloje apsilankė menotyrininkė, Alternatyvios kultūros paveldo 
komisijos narė Rasa Kalinauskaitė ir Tarptautinio Mėlynųjų Vandenų 
pergalės 650 metų sukakties paminėjimo projekto darbo grupės 
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Lietuvoje vadovė Regina Koševska, ieškodamos bendraminčių leisti 
edukacinius leidinius vaikams istorinėmis temomis. 

Laikraštyje „Tremtinys“ išspausdintas Dalios Maciukevičienės straips-
nis „Apie dainuojančią revoliuciją“, pasakojantis apie Juozo Girdvainio 
knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ pristatymą 
Kauno įgulos karininkų ramovėje. 

2012 04 13
Leidykloje gautas pirmasis rengiamos spaudai „Pabradės“ mono-
grafijos (vyr. redaktorė Laima Markauskienė) straipsnio rankraštis – 
Lauryno Kurilos bei Vidos Kliaugaitės „Baliulių pilkapyno tyrinėjimai“. 

2012 04 16
Leidykloje apsilankė Tarptautinio Mėlynųjų Vandenų pergalės 
650 metų sukakties paminėjimo projekto Lietuvoje koordinatorius, 
internetinio projekto „This is Ukraine“ (thisisukraine.org) vadovas 
Tomašas Koševskis ir darbo grupės vadovė Regina Koševska. Jie 
kartu su „Versmės“ leidyklos vadovu Petru Jonušu, šio tarptautinio 
projekto nariu, aptarė projekto įgyvendinimo klausimus ir pasiren-
gimo vienam reikšmingiausių jo etapų – istoriniam festivaliui, kuris 
balandžio 20–22 d. vyks Podolės Kameneco mieste, detales. 

2012 04 17
2012 m. balandžio 17 d. „Lietuvos kaimo spindulys“ apdovanojimų 
šventė Kauno valstybiniame muzikiniame teatre prasidėjo Lietuvos 
himnu. Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, sveikino konkurso laureatus ir dalyvius.

2012 04 18
Leidykloje apsilankė Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkė Jūratė Caspersen (Jablonskytė), dainininkas Danielius Sa-
dauskas, Lietuvai pagražinti draugijos aktyvistai Albinas Vaičiūnas ir 
Tomas Bedulskis, organizuojantys paminklinių lentų žymiems tautie-
čiams – pirmajam lietuvių filosofui Ramūnui Bytautui (1886–1915 m.) 
ir dailininkui Antanui Samuoliui (1899–1942 m.), besigydžiusiems 
Leizeno miesto sanatorijoje ir palaidotiems šioje šalyje, atidengimą 
Šveicarijoje birželio mėnesį.

Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinkinio 
tomas (2012, balandis). Kalbininkės, humanitarinių mokslų daktarės 
Nerijos Jodelienės straipsnis „  amžiaus pirmosios pusės Kriukų vals-
čiaus vietovardžių daryba“ (LLT 2012-4 23-197), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Kriukai“ kalbos skyriui. 

2012 04 19
 monografiją guldoma ir Šilutės istorija. Pasirašyta autorinė sutar-
tis su aktyviu Mažosios Lietuvos tyrinėtoju, humanitarinių mokslų 
daktaru Martynu Purvinu.
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vyko „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
sudarytojų, redaktorių, leidyklos darbuotojų ir bendradarbių visuo-
tinis susirinkimas.

„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas jį pradėjo organiza-
ciniais klausimais ir svarbiausiomis leidyklos naujienomis, finansine 
praėjusių metų veiklos ataskaita. Pasisakė šiemet numatomų išleisti 
monografijų sudarytojai Venantas Mačiekus, Vida Girininkienė, Sta-
nislovas Balčiūnas, Virginijus Jocys, Aloyzas Bėčius ir tik šiemet 
pradėj  rengti monografijas vyr. redaktoriai sudarytojai, kiti leidyklos 
bendradarbiai ir darbuotojai. pač daug dėmesio sulaukė labiausiai 
patyrusio leidyklos redaktoriaus, J. Basanavičiaus premijos laureato 
V. Mačiekaus, išleidusio jau 9 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijas, 
pasiūlymas kartą per savait  konsultuoti naujus leidyklos bendradar-
bius, žymaus žurnalisto Damijono Šniuko pateikta informacija apie 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondo Nr.1059 duomenis apie 
šalies upių vandens keltus, geografo dr. Ričardo Skorupsko žinia 
apie galimyb  gauti carinės Rusijos žemėlapių kopijas.

Numatyta ir visuotinio leidyklos bendradarbių ir darbuotojų 
rudens susirinkimo data –2012 m. spalio 17 d., trečiadienį, 15 val.

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai (P. Jonušas). 2. Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos ir redaktorių darbo aptarimas (dr. G. Zabiela). 
3. Leidyklos vadovo ataskaita apie „Versmės“ leidyklos veiklą 
2002 metais. Ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas. Svarbiausios lei-
dyklos naujienos (P. Jonušas). 4. Redaktorių lankomumo aptari-
mas (N. Balčiūnaitė). 4. 2011 m. parengtų ir išleistų monografijų 
„Panemunėlis“ (2 dalys, sud. V. Mačiekus), „Lietuvos lokaliniai 
tyrimai“ (I d., ats. red. G. Juščiūtė), baigiamos rengti monografijos 
„Gelgaudiškis“ (2 dalys) aptarimas. 5. 2012 m. „Lietuvos valsčių“ 
serijoje numatomų išleisti monografijų „Sintautai“ (antras papil-
dytas leidimas, sud. V. Girininkienė ir V. Mačiekus), „Užpaliai“ 
(sud. S. Balčiūnas), „Kartena“ (sud. V. Jocys), „Juodupė. Onuškis“ 
(sud. V. Mačiekus), „Pašvitinys“ (sud. A. Bėčius), „Lietuvos lo-
kaliniai tyrimai“ (II d., ats. red. G. Juščiūtė), įžanginės knygos 
„Salako kraštas“ (sud. V. Girininkienė) aptarimas. 6. Pradėtų rengti 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų ir jų vyr. redaktorių pristatymas 
(P. Jonušas)  „Gervėčiai“ (sud. Alfonsas Augulis), „Neringa“ (sud. 
Stasys Balčiūnas), „Butrimonys“ (sud. Ona Gaidamavičiūtė), „Skuodas“ 
(sud. Jonas Grušas), „Dūkštas“ (sud. Živilė Gurauskienė), „Kupiškis“, 
„Skapiškis“ (sud. Aušra Jonušytė), „Žygaičiai“ (sud. Zita Jakienė), 
„Grinkiškis. Pašušvys“ (sud. Aleksandras Šidlauskas), „Šilutė“ (sud. 
Dalia Užpelkienė), „Leliūnai“ (sud. dr. Gintautas Zabiela). Pasikeitė 
monografijų redaktoriai –„Balbieriškio“ sud. V. Girininkienė, „Daugų“ 
Gintaras Lučinskas. 7. Numatomų „Versmės“ leidyklos 2012 m. loka-
linių tyrimų ekspedicijų į Alantą (vadovas A. Dominauskas), Mosėdį 
(vadovas V. Pajarskas), Kelm  (vadovas A. Alijošius), Panevėžį (va-
dovė prof. R. Aleknaitė-Bieliauskienė), Skuodą (vadovas J. Grušas), 
Žygaičius (vadovė Z. Jakienė), Pabrad  (vadovė L. Markauskienė), 
Kupiškį (vadovė A. Jonušytė), Gražiškius (vadovas A. Rupeika), 
Bartninkus, Lankeliškius (vadovas A. Rupeika), Dūkštą (vadovė 
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Ž. Gurauskienė), Pakruojį (vadovas V. Didžpetris), pakartotinių 
ekspedicijų aptarimas (Ž. Driskiuvienė). 8. Rengiamų monografijų 
faktinė parengimo būklė, jų redagavimas, maketavimas. Monografijų 
sudarytojų, redaktorių pasisakymai, pasiūlymai, pageidavimai, pas-
tabos. Monografijų finansavimo būklė (P. Jonušas). 9. Leidyklos 
veiklos atspindys leidyklos interneto svetainėje (D. Červokienė). 
10. Knygų platinimas, leidyklos dalyvavimas Vilniaus knygų mugė-
je (Ž. Driskiuvienė, V. Dževečkaitė). 11. Leidyklos rengto konkurso 
„Rašau Lietuvos vardą“ aptarimas (V. Dževečkaitė). 12. Leidyklos orga-
nizuojami renginiai, išvykos (A. Dudavičius, V. Dževečkaitė). 13. 2 %  
paramos davėjams dovanojamos knygos (P. Jonušas, V. Dževečkaitė). 
14. „Knygų kelio“ leidyklos veikla (P. Jonušas). 15. Redaktorių pa-
sisakymai, kiti klausimai.

Susirinkime dalyvavo 53 žmonės  Petras Jonušas, dr. Edmundas 
Levitas, Aloyzas Bėčius, Vingaudas Baltrušaitis, Aira Dubikaltienė, Alek-
sandras idlauskas, Jonas Grušas, Virginijus Jocys, Julius Aukštaitis, 
Arūnas Dudavičius, Juozas Pugačiauskas, Antanas Andrijonas, Gabija 
Juščiūtė, Živilė Driskiuvienė, Neringa Balčiūnaitė, dr. Gintautas abiela, 
Auksė Gasperavičienė, Kšištofas Tolkačevskis, igmas Malinauskas, Dai-
va ervokienė, Danas Kaukėnas, Tomas Petreikis, Laima Markauskienė, 
Gražina Navalinskienė, Juozas Girdvainis, dr. Martynas Purvinas, Marija 
Purvinienė, Vida Girininkienė, Stanislovas Balčiūnas, Danutė Grigie-
nė, Arvydas Valionis, dr. Ieva varcaitė, Venantas Mačiekus, Antanas 
Rupeika, Algimantas Piliponis, Albinas Jasiūnas, Ona Gaidamavičiūtė, 
Domijonas niukas, Antanas imkūnas, Aušra Jonušytė, Alfredas Domi-
nauskas, Antanas Pivoras, Vytautas Didžpetris, Albinas Vaičiūnas, Živilė 
Gurauskienė, Vaida Dževečkaitė, Alfonsas Alijošius, Andrius Biziulevičius, 
Mantas erniauskas, Julius Gužinskas, dr. Ričardas Skorupskas, Danutė 
Kasinskienė, Ona Liugailienė.

2012 04 20
„Sintautų“ iniciatorius, Šakių rajono savivaldybės Regioninės plėtros 
skyriaus vedėjas sintautiškis Vitas Girdauskas „Versmės“ leidykloje 
susitiko su jos vadovu Petru Jonušu ir monografijos vyr. redaktore 
istorike Vida Girininkiene. Aptarti paskutinių straipsnių, jų maketa-
vimo ir monografijos išleidimo terminai. 

2012 04 24
Leidykloje apsilankė Pasaulio kybartiečių draugijos atstovai – val-
dybos pirmininkas verslininkas Leonas Narbutis, žurnalistė Violeta 
Mickevičiūtė, verslininkas Dainius Rudzevičius, Vilniaus universi-
teto prof. Romas Baronas ir inžinierius kraštotyrininkas Albinas 
Vaitkevičius. Jie domėjosi „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
rengimo sąlygomis. Kas bus monografijos apie buvusį Kybartų vals-
čių sudarytoju ir vyriausiuoju redaktoriumi, per dvi savaites bus 
nuspr sta Pasaulio kybartiečių draugijos valdybos posėdyje kartu su 
Kybartų seniūnijos ir bendruomenės atstovais. 

„Versmės“ leidykloje apsilankė aktorė, aktyvi visuomenininkė ir fran-
kofilė Karolina Nendrė Masiulytė-Paliulienė. Viešnia norėjo įsigyti 
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monografiją „Panemunėlis“, nes iš šio valsčiaus yra kil s jos senelis 
iš mamos pusės. sigijusi šios monografijos dvitomį, viešnia užsisakė 
dar du, kuriuos nori padovanoti giminaičiams.

2012 04 25
Leidykloje apsilankė Mažosios Lietuvos tyrinėtojai, aktyvūs „Versmės“ 
bičiuliai – humanitarinių mokslų daktaras Martynas Purvinas su 
žmo na Marija, su kuriais neseniai pasirašyta monografijos „Šilutė“ 
rengimo autorinė sutartis. Jie informavo, kad sutinka rengti dar dvi 
monografijas apie gretimus buvusius šio krašto valsčius – Kintus 
ir Rusn . 

2012 04 26
Leidykloje apsilankė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Svečias 
jau yra susipažin s su leidyklos rengiama „Lietuvos valsčių“ serija, 
vart s ir savo gimtojo Krinčino valsčiaus, gretimo Daujėnų valsčiaus 
baltąsias knygas.

Lazdijų r. viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta „Knygų kelio“ leidyk-
los išleista Juozo Girdvainio knyga „Dainuojanti revoliucija Vilniaus 
barikadose“.

2012 04 28 
Žemaičių dailės muziejuje Plungėje vykusiame moksliniame- prakti-
niame seminare „Nacionalinių veislių aktualijos  žemaitukai ir lietuvių 
skalikai“ dalyvavo ir keletas leidyklos darbuotojų. Istorikas Tomas 
Petreikis skaitė pranešimą „Žemaitukai žemės ūkio parodose iki 
1915 m.“, istorikė Vida Girininkienė – „Rietavo žemaitukų veisimo 
skatinimo draugijos įsteigimo teoriniai aspektai“. 

2012 04 30
Leidykloje buvo gauti 83 nauji straipsniai (1 392 rankraščių pusla-
piai), parengti 23 naujų straipsnių maketai (253 knygų puslapiai), 
„Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje www.llt.lt paskelbtas 
vienas naujas mokslinis straipsnis (22 p.). Pradėta rengti monogra-
fija „Šilutė“. Gavome pirmąjį rengiamos „Pabradės“ monografijos 
straipsnį. vyko leidyklos visuotinis pavasario susirinkimas. Gauta 
1 000 Lt asmeninė finansinė parama. 

2012 05 02
Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinki-
nio tomas (2012, gegužė). Socialinių mokslų daktaro Jono Vėlyvio 
straipsnis„Šiandienos socialinė padėtis ir galima perspektyva Europos 
Sąjungoje“ (LLT 2012-5 67-198), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Gelgaudiškis“ istorijos skyriui. 

Leidykloje apsilankė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios 
bibliotekos direktorius, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirminin-
kas Algis Petras Zurlys, ieškodamas solidžios dovanos Vrublevskių 
bibliotekai, kuri minės 100 metų jubiliejų.
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2012 05 03
Laikraščio „Voruta“ tinklalapyje išspausdintas Daivos Červokienės 
straipsnis „Kviečia 2012 metų lokalinių tyrimų ekspedicijos“ apie 
„Versmės“ leidyklos organizuojamas ekspedicijas. 

Lazdijų rajono laikraštyje „Dzūkų žinios“ išspausdintas Tado Mikelionio 
straipsnis „Po Lazdijų bibliotekos skliautais – Juozo Girdvainio knygos 
„Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ pristatymas“, kuriame 
geru žodžiu užsimenama apie „Versmės“ leidyklą. 

Leidykloje apsilankė Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas 
Dingelis, neseniai grįž s iš dviejų savaičių kelionės po Venesuelą. 
Apie šią kelion  jis pasakojo ir Vinco Krėvės-Mickevičiaus memo-
rialiniame muziejuje.

2012 05 05
Leidyklos bičiuliai – apie Venesuelą ir Jūrat  Statkut  de Rosales. 
„Vers mės“ leidyklos bičiulių – Lietuvos televizijos operatoriaus Stasio 
Petkaus ir Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko Juozo Dingelio 
viešnagė Venesueloje sulaukė nemažai žiniasklaidos dėmesio. 

2012 05 09
Lietuvos nacionaliniame muziejuje įvyko vakaras „Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės paminklai ir jų tyrinėjimai“, skirtas archeolo-
go, Klai pėdos universiteto docento, humanitarinių mokslų daktaro 
Gintauto Zabielos 50 metų jubiliejui.

2012 05 10
Lietuvos muziejų asociacijos valdyba Metų muziejininko vardą Janinai 
Samulionytei, Lietuvos liaudies buities muziejuje dirbančiai jau 35 me-
tus, skyrė už reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, materialinių 
vertybių eksponavimą ir populiarinimą.

Rumšiškėse, Lietuvos liaudies buities muziejuje, vykusiame parodos 
„Lietuvių duona. Su savo kepalėliu visur stalą rasi“ pristatyme Me-
tų muziejininko vardo nominacija ir premija įteikta šio muziejaus 
etnologei Janinai Samulionytei.

Alytaus Juozo Kunčino viešojoje bibliotekoje buvo pristatoma raite-
lio Gintaro Kaltenio knygos „Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros  
2000 kilometrų istorijos  antroji patikslinta laida.

Leidykloje apsilankė Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos karininkų 
ramovės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius, ieškodamas 
dovanų Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios 
kartos sąskrydžio dalyviams. Ši kariuomenės ir visuomenės šventė, 
skirta Lietuvos laisvės kovotojams aviatoriams ir 1952 m. trėmimams 
atminti, vyks gegužės 19 d. Raudondvaryje (Kauno r.). 
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2012 05 14
Marijos radijo laidos „Meilė tiesoje“ vedėja prof. habil. dr. Vilija 
Targamadzė kalbino „Versmės“ leidyklos bendradarbius – Valstybinės 
Jono Basanavičiaus premijos laureatą, Vilniaus universiteto dėstyto-
ją, ilgametį Vilniaus universiteto kraštotyrininkų Ramuvos vadovą 
Venantą Mačiekų ir Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Ritą 
Bieliauskien , rengiamos monografijos „Panevėžys“ sudarytoją vy-
riausiąją redaktor . 

2012 05 16
Leidykloje apsilankė Pagėgių bendruomenės pirmininkas Edmundas 
Incius ir bendruomenės aktyvistė Ingrida Juciūtė, su kuriais pasira-
šytas ketinimo protokolas rengti monografiją „Pagėgiai“. E. Incius 
ir I. Juciūtė sutiko būti šio darbo iniciatyvinės grupės nariais, o 
tapti būsimos monografijos sudarytoju vyr. redaktoriumi tikimasi 
prikalbinti Vytauto Didžiojo universiteto Istorijos katedros docentą 
mokslų daktarą Vytenį Almonaitį, daug rašiusį apie šį kraštą.

2012 05 22
Leidykloje apsilankė Gediminas Antanas Stankevičius ir pasiūlė 
iš leisti žinomo rezistencinio judėjimo organizatoriaus, publicisto ir 
pro zi ninko Jono Noreikos, slapyvardžiu Generolas Vėtra, 1934 m. 
Kaune parašytą romaną „Penki broliai“. Vieną šio kūrinio rankraštį 
saugojo dabar Kaune gyvenantis Generolo Vėtros ryšininkas Damijonas 
Riauka, kitą – JAV gyvenanti generolo vaikaitė Silvia Fati-Kučėnaitė.

2012 05 23
Leidykloje apsilankė Vilniaus „Pabiručių“ lopšelio-darželio „Kiškučių“ 
grupės vaikai, kurie dalyvavo konkurse „Rašau Lietuvos vardą“. 

2012 05 24
Letas Palmaitis  „Senasis Rusios vietovardis sietinas su Nemuno 
žio timis“. Pasak svečio, jo knygos „ mintos tūkstantmečio mįslės“, 
ku rią platins ir „Versmės“ leidykla, pagrindinė intriga yra ta, kad 
nagrinėdamas pirmojo Lietuvos paminėjimo 1009 m. kovo 9 d. aplin-
kybes ir analizuodamas kalbinius šaltinius, jis parodo baltišką rusų 
ir slavų etnonimų kilm , įrodinėja hipotez , kad Rusios vietovardis 
sietinas ne su Kijevo Rusia, o Rusos (Rusnės) upe Nemuno žiotyse.

2012 05 30
„Versmės“ leidykloje apsilankė fizikas, astronomas, mokslų daktaras 
Petras Alfredas Kazlauskas pasitarti dėl numatomos išleisti knygos 
„Žmogau, kur eini“. Šiai knygai recenziją paraš s Lietuvos eduko-
logijos universiteto profesorius emeritas Antanas Kiveris mano, kad 
knygoje pateikiamas daugelio mokslų – fizikos ir biologijos, kiber-
netikos, genetikos, filosofijos, logikos, teologijos, istorijos, mitologijos, 
astrologijos atstovų požiūris į pažinimą ir jo reikšm  žmogaus būčiai 
bei savivokai. Pasak recenzento, knyga, tikėtina, išplės skaitytojo 
materialinio ir dvasinio pasaulio suvokimą. 
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Leidykloje sulaukėme žurnalisto, Lietuvos vertybių kolekcionierius 
Viliaus Kavaliausko, ką tik išleidusio knygą „Lietuvos bažnyčios 
regalijos. Ženklai ir žmonės I –  a.“

2012 05 31
Dienraštyje „Lietuvos rytas“ 22 p. paskelbtas „Versmės“ leidyklos pa-
neigimas-pareiškimas. Šis tekstas teismo nurodymu taip pat paskelbtas 
dienraščiuose „Lietuvos žinios“ (2012 05 30, 21 p.) ir „Respublika“ 
(2012 05 30, 13 p.). 

Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta raitelio 
Gintaro Kaltenio knyga „Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros  
2000 kilometrų istorijos .

2012 m. gegužės mėnesį leidykloje buvo gauta 113 naujų straips nių 
(1 888 rankraščių puslapiai), parengta 17 naujų straipsnių maketų 
(156 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (21 p.). 
„Versmės“ leidyklos kolektyvą papildė nauja maketuotoja. Gauta 
330,37 Lt asmeninė finansinė parama. 

2012 06 01
spūdinga vasaros sezono atidarymo šventė, vykusi Alantos dvare 
(Molėtų r.), buvo puiki proga rengiamos monografijos „Alanta“ 
vyr. redaktoriui Antanui Pivorui susitikti su būriu būsimos knygos 
autorių ir talkininkų šventinėje aplinkoje. 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 
vykusioje knygų mugėje buvo pristatytos naujausios „Lietuvos valsčių“ 
serijos knygos, taip pat dailininko fotomenininko, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės meno premijos laureato Rimanto Dichavičiaus fotoalbu-
mas „Laisvės paženklinti“, Gintaro Kaltenio knyga „Žygis žemaitukais 
iki Juodosios jūros  2000 kilometrų istorijos“.

2012 06 04
Išėjo naujausias „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rinki-
nio tomas (2012, birželis). Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų 
komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas etnologo Rolando 
Petkevičiaus straipsnis „Nerviniai sutrikimai ir jų gydymas Užpalių 
apylinkių – I a. tradicinėje medicinoje“ (LLT 2012-6 44-199), 
parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Užpaliai“ etninės 
kultūros skyriui. 

2012 06 06
Laikraštyje „Bičiulis“ išspausdintame Laimos Stonienės straipsnyje 
„Apimti pasaulį, priglaust prie širdies“ rašoma apie Kelmės kultūros 
centre vykusį Maironiui skirtą vakarą, kuriame rengiamos „Kelmės“ 
monografijos vyriausiasis redaktorius Alfonsas Alijošius papasakojo 
apie būsimą knygą ir siekį pateikti joje kuo daugiau kaimų istorijų. 
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Keliautojas raitelis Gintaras Kaltenis, jau pareng s knygos apie žygį 
žemaitukais Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės keliu 
iš Vilniaus į Krokuvą rankraštį, su dailininkais Ona Liugailiene ir 
Rimu Tumasoniu-Adominiu aptarė būsimo leidinio viziją. 

Rengdamasi jau 14 metus vykdomoms lokalinių tyrimų ekspedicijoms 
į leidyklos leidžiamos „Lietuvos valsčių“ serijos aprašomas vietoves, 
šiemet perkopusioms 100 ekspedicijų ribą, „Versmės“ leidykla apie 
jas plačiai informavo mokslo institucijas, visuomen . Informaciniai 
laiškai-kvietimai į leidyklos 2012 m. vasaros ekspedicijas bei plakatai-
kvietimai su kalendoriniu ekspedicijų sąrašu buvo išsiųsti leidiniams 
„Mokslo Lietuva“, „Voruta“, „Valstiečių laikraštis“, „Ūkininko pa-
tarėjas“, „Nemunas“, „ I amžius“, „Lietuvos aidas“, „Atgimimas“, 
Vilniaus, Lietuvos edukologijos, Vytauto Didžiojo, Šiaulių ir Klaipėdos 
universitetų laikraščiams, Vilkaviškio rajono laikraščiui „Santaka“.

2012 06 08
Jonavos r. laikraštyje „Naujienos“ išspausdintas Mariaus Glinsko re-
portažas „Prasmingas nugarmėjusių šešių amžių aidas“ apie Jonavos 
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvykusį G. Kaltenio knygos 
„Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros  2000 km istorijos“ pristatymą. 

2012 06 11
Prasidėjo 2012 metų kompleksinės lokalinių tyrimų ekspedicijos. 
Pasak ekspedicijos vadovo architekto Antano Rupeikos, birželio 
11–16 d. Gražiškiuose darbuosis dešimt mokslininkų ir kraštoty-
rininkų  geografai tyrinės apylinkes, etnologai domėsis papročiais, 
švenčių tradicijomis ir kulinariniu paveldu, architektai, dailininkė 
dizainerė ieškos įdomesnių sodybų ir jas aprašys, chemijos mokslų 
daktaras domėsis audimu ir audinių bei siūlų dažymu, kalvyste, o 
sociologė – švietėjų veikla.

2012 06 13
Leidykloje apsilankė biomedicinos mokslų daktaras Darius Stončius. 
Jaunas ir veržlus Gamtosaugos projektų vystymo fondo ekspertas 
sutiko papildyti „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų komisijos 
narių būrį ir tapo dvidešimtuoju jos nariu. Dr. D. Stončius kuruos 
mokslinius biologijos srities straipsnius.

„Valstiečių laikraštyje“ ir tinklalapiuose www.delfi.lt, www.valstietis.lt 
pasirodė straipsniai, pasakojantys apie pirmąją „Versmės“ leidyklos 
lokalinių tyrimų ekspediciją Gražiškiuose. 

2012 06 14
Mezgasi monografija apie Tverus. Leidykloje pasirašytas ketinimų 
protokolas rengti knygą apie šį istorine praeitimi turtingą miestelį, 
rašytiniuose šaltiniuose, Ipatijaus kronikoje pirmą kartą paminėtą 
1251 m., kai į žemaičių kunigaikščio Vykinto pilį-tvirtov  buvo 
atvyk s Lietuvos didysis kunigaikštis Mindaugas.
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2012 06 15
 „Druskininkų naujienose“ išspausdintas dr. Egidijaus Mažinto straips-
nis „Antroji „Versmės  leidyklos ekspedicija Druskininkų krašte , 
o „Druskonyje“ – informacija „Pasirodys Druskininkų monografija , 
pasakojantys apie pakartotin  „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų 
ekspediciją ir jos tikslus. 

Molėtų krašto laikraštyje „Vilnis“ paskelbta Alfredo Dominausko pub-
likacija „Mokslinė ekspedicija“ apie birželio 25–liepos 1 d. Alantoje 
vyksiančią rengiamos monografijos „Alanta“ autorių kompleksin  
lokalinių tyrimų ekspediciją po buvusio valsčiaus apylinkes. Birželio 
26 d. numatytas ekspedicijos dalyvių susitikimas su krašto bendruo-
menės vadovais ir visuomenės atstovais Alantos seniūnijoje. 

Leidykloje apsilankė Seimo narys, žurnalistas ir publicistas Saulius 
Stoma ir žurnalistė Aušrinė Šimienė. Jie yra numat  išleisti knygą apie 
svarbiausius per pastaruosius ketverius metus Lietuvoje nutikusius 
įvykius, kurią norėtų pavadinti „Politika maro metu“. 

Seime buvo pristatytas „Versmės“ leidyklos išleistas įspūdingas po-
li grafinis leidinys – Rimanto Dichavičiaus „Laisvės paženklinti“. 
Jo pirmajame tome pristatomi 67 dailininkai, visų kūrybos žanrų 
kūriniai – skulptūra, tapyba, grafika, dizainas, vitražas, įtvirtinantys 
Lietuvos valstybingumą, praplečiantys mūsų istorijos ir kultūros erdv .

2012 06 18
Prasidėjo dvi šiųmetės „Versmės“ leidyklos kompleksinės lokalinių 
tyrimų ekspedicijos, truksiančios iki birželio 24 d. Tai – ekspedicija 
į Bartninkus ir Lankeliškius (Vilkaviškio r., vadovas architektas An-
tanas Rupeika) ir pakartotinė į Druskininkus (vadovas dr. Egi dijus 
Mažintas).

2012 06 21
Gautas pirmasis rengiamos „Panevėžio“ monografijos (vyr. redaktorė 
prof. Rita Bieliauskienė) straipsnio rankraštis – Jono Šukio „Panevėžio 
mokytojų seminarija pokariu“. 

2012 06 25
„Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas Lietuvos radijo progra-
moje „Ryto garsai“ kalbėjo apie leidyklos organizuojamas vasaros 
ekspedicijas. Būtent jos yra rengiamų monografijų apie buvusius šalies 
valsčius, jų istoriją nuo seniausių laikų pradžia. Šią vasarą leidykla 
surengs 21 kompleksin  „Lietuvos valsčių“ serijos autorių lokalinių 
tyrimų ekspediciją. Iš viso nuo 1999 m. bus surengta 114 ekspedicijų.

„Versmės“ leidykla tikisi iki Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čio, 2018-ųjų, išleisti šimtą daugiatomės Lietuvos istorijos „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijų. Kalbėdamas radijo laidoje P. Jonušas 
pabrėžė, kad šiam sumanymui įgyvendinti būtina ir valstybės parama.
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Prasidėjo dar dvi šių metų „Versmės“ leidyklos kompleksinės loka-
linių tyrimų ekspedicijos. Ekspedicija Palangoje (vadovas Stanislovas 
Balčiūnas) t sis iki liepos 4 d., o ekspedicija Alantoje (Molėtų r., 
vadovas Alfredas Dominauskas) – iki liepos 1 d.

2012 06 26
Gautas pirmasis rengiamos „Bartninkų. Lankeliškių“ monografijos 
straipsnis Ievos Švarcaitės „Bartninkų valsčiaus litogeninis pagrindas“. 

Gautas pirmasis rengiamos „Gražiškių“ monografijos straipsnis Ri-
manto Šlinkšio „Gražiškiai ir apylinkės rinktiniuose VII–  amžiaus 
topografiniuose žemėlapiuose“. 

Leidyklos redaktorė Jūratė Baltrukaitienė pradėjo rengti monogra-
fiją apie Saldutiškį (Utenos r.). Sutikusi tapti būsimos knygos vyr. 
redak tore sudarytoja J. Baltrukaitienė pirmiausia su monografiją 
apie gretimus Kaltanėnų, Labanoro ir Rieškutėnų valsčius rengiančia 
Danute Grigiene „pasidalino kaimus“ – išsiaiškino buvusių valsčių 
ribas. Tai padaryti daug kebliau negu daugelyje kitų vietovių, nes čia 
ėjo demarkacijos linija, vieni kaimai liko Lietuvos, o kiti – Lenkijos 
teritorijoje.

Vilkaviškio r. laikraštyje „Santaka“ paskelbtas Renatos Vitkauskienės 
straipsnis „Pietinės rajono dalies istorija suguls į monografijos pus-
lapius“ apie šiame rajone birželio 11–25 d. vykusias monografijų 
autorių kompleksines lokalinių tyrimų ekspedicijas (Gražiškiuose, 
Bartninkuose ir Lankeliškiuose). 

2012 06 27
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos direktorė Rūta 
Pleskauskienė atsiėmė „Versmės  leidyklos dovanotas monografijas 
„Laukuva  (dvi dalys), „Gelvonai , „Baisogala“, „Gruzdžiai , „End-
riejavas , „Vepriai , „Žeimelis  (dvi dalys) ir „Panemunėlis  (dvi 
dalys) – iš viso vienuolika monografijų, surašytų į dailų knygų 
dovanojimo–perdavimo aktą.

2012 06 28
Po džiugių sutiktuvių leidykloje knyga „Salako kraštas“ skubės į 
gimtin .

2012 06 30
Salakiečiams pristatyta knyga apie Salako kraštą. Renginyje, kurį 
vedė Salako seniūnas Renius Kisielius, dalyvavo leidyklos vadovas 
Petras Jonušas, knygos vyr. redaktorė sudarytoja istorikė Vida Gi-
rininkienė, prof. habil. dr. Audrius Dubietis, istorikas medievistas 
Tomas Baranauskas, istorikas Martynas Maniušis ir kiti knygos 
autoriai.

2012 m. birželio mėnesį leidykloje buvo gauti 45 nauji straipsniai 
(984 rankraščių puslapiai), parengta 80 naujų straipsnių maketų 
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(539 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (44 p.). Lietuvos 
lokalinių tyrimų mokslo darbų komisija pasipildė 20-uoju nariu – 
dr. Dariumi Stončiumi, atsakingu už biologijos srities straipsnius. 
Pradėta rengti monografija „Saldutiškis“. Vyko 5-ios 2012 m. lokalinių 
tyrimų ekspedicijos. Gauta 14 300,00 Lt asmeninė finansinė parama. 

2012 07 02
Prasidėjo dvi „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos, kurios 
t sis iki liepos 8-osios. Tai ekspedicija į Mosėdį (vadovas Virgilijus 
Pajarskas) ir pakartotinė į Raseinius (vadovas dr. Egidijus Mažintas).

2012 07 03
Leidykloje apsilankė Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto prof. 
habil. dr. Audrius Dubietis, besidomintis optiniais atmosferos reiš-
kiniais. Sutarta išleisti profesoriaus sudarytą knygą apie atmosferos 
reiškinius. 

2012 07 04
Gautas pirmasis rengiamos „Dūkšto“ monografijos straipsnis. Rimanto 
Klimo „Juozas Klimas – žemdirbys, poetas, kankinys“. 

2012 07 05
Knyga „Čia mano ir tavo Pagėgiai“ pristatyta ant Rambyno kal-
no. Tą pačią dieną ji iškeliavo į Pagėgius, o liepos 6-ąją, Lietuvos 
valstybės dieną, šis bendruomenės asociacijos dešimtmečiui skirtas 
leidinys buvo pristatytas ant Rambyno kalno, ant kurio Pagėgių 
bendruomenė jau trečią kartą minėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Mindaugo karūnavimo dieną ir savo veiklos dešimtmetį.

2012 07 06
„Versmės“ leidyklos redaktorė, būsimos Saldutiškio monografijos 
sudarytoja Jūratė Baltrukaitienė pristatė „Versmės“ leidyklos suma-
nymą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui parengti 100 solidžių 
monografijų apie buvusius šalies valsčius, pakvietė kraštiečius bend-
radarbiauti rengiant „Saldutiškio“ monografiją. 

2012 07 07
Laikraštyje „Bičiulis“ išspausdintas rengiamos monografijos „Kelmė“ 
vyriausiojo redaktoriaus Alfonso Alijošiaus straipsnis „Buriasi mono-
grafijos „Kelmė“ autoriai“ apie būsimą lokalinių tyrimų ekspediciją. 

2012 07 09
Liepos 9-ąją prasidėjo dar penkios „Versmės“ leidyklos lokalinių 
tyrimų ekspedicijos, tarp jų – 100-oji – Panevėžyje. Ekspedicijos 
Panevėžyje (vadovė dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė), Skuode (vado-
vas Jonas Grušas), Žygaičiuose (Tauragės r., vadovė Zita Jakienė), 
Babtuose (Kauno r., vadovas Damijonas Šniukas), Kelmėje (vadovas 
Alfonsas Alijošius), kurios t sis iki liepos 15 d.
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2012 07 12
Būrys Lietuvos kultūra ir istorija besidominčių žurnalistų, leidyklos 
bendradarbių, bičiulių išvyko į 100-ąją kompleksin  lokalinių tyrimų 
ekspediciją Panevėžyje. 

2012 07 12–13
„Versmės“ leidykla pristatyta pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavime, 
kuris vyko Prienuose, Visuomenės harmonizacijos parke. Dalyviai 
labiausiai domėjosi „Lietuvos valsčių“ serijos idėja ir darbais. Dauguma 
lankytojų nustebdavo pirmą kartą sužinoj  apie „Mėlynųjų Vandenų 
pergal “ ir vykdomą tarptautinį projektą šiai pergalei paminėti. Prie 
bendro („Versmės“ ir „Keliautojų klubo“) stendo būriavosi minios 
žmonių.

2012 07 16
„Versmės“ leidyklos Lietuvos lokalinių mokslinių tyrimų 10-metį 
įprasmino 100 lauko tyrimų ekspedicijų ir 200 mokslinių straipsnių. 
Archeologo, prof. habil. dr. Mykolo Michelberto „Daujėnų pilkapy-
nas“, parašytas serijos monografijai „Daujėnai“.

Prasidėjo „Versmės“ leidyklos pakartotinė lokalinių tyrimų ekspe-
dicija Švenčionių krašte. Net 25 ekspedicijos dalyviai nuo šiandien 
iki liepos 22 d. lankysis Kaltanėnų, Labanoro, Reškutėnų seniūnijose 
ir jų apylinkėse. Ekspedicijos vadovė – monografijos „Kaltanėnai. 
Labanoras. Reškutėnai“ vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Danutė 
Grigienė.

2012 07 17
Laikraštyje „Panevėžio rytas“ išspausdintas monografijos „Ramygala“ 
vyriausiosios redaktorės ir sudarytojos Gražinos Navalinskienės 
straipsnis. 

2012 07 21
Sedoje jau dešimtą kartą vykusiame jubiliejiniame festivalyje „Geid 
vuolongelė“ muzikologas Vaclovas Juodpusis miestelio gyventojams 
ir svečiams pristatė „Versmės“ leidyklos rengiamą „Lietuvos vals-
čių“ seriją. Ne vienas renginio dalyvis vartė knygas ir stebėjosi šiuo 
sumanymu, įamžinančiu Lietuvos istoriją. 

Portale „Švenčionių kraštas“ paskelbtas monografijos „Pabradė“ vy-
riausiosios redaktorės ir sudarytojos Laimos Markauskienės straips-
nis „Vyks pirmoji kompleksinė monografijos „Pabradė“ autorių ir 
bendradarbių ekspedicija“. 

2012 07 23
Prasideda „Versmės“ leidyklos kompleksinė lokalinių tyrimų eks-
pedicija Pabradėje, kuri t sis iki liepos 29 d. Be mokslininkų, šioje 
ekspedicijoje gausiai dalyvaus Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokyto-
jos, kurios kalbins savo krašto žmones, išsaugojusius lietuviškąsias 
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tradicijas, kultūrą, papročius. Ekspedicijos vadovė – monografijos 
„Pabradė“ vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Laima Markauskienė.

2012 07 30
„Lietuvos žiniose“ paskelbtas šio laikraščio žurnalistės Jūratės 
Mičiulienės straipsnis „Valsčiai  istorija pro mikroskopą , pasakojantis 
apie „Versmės  leidyklos organizuojamas kompleksines lokalinių 
tyrimų ekspedicijas ir sumanymą parengti 100 išsamių monografijų 
apie buvusius šalies valsčius, jų istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų 
dienų, šių knygų rengimo ypatumus.

2012 m. liepos 30 d. Lietuvos radijo programa „Ryto allegro“ 
transliavo žurnalistės Ramintos Jonykaitės parengtą reportažą iš 
100-osios „Versmės  leidyklos kompleksinės lokalinių tyrimų eks-
pedicijos Panevėžyje. 

Dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbtas LR korespondentės Virginijos 
Petrauskienės straipsnis „Panevėžio istorijai – tūkstantis puslapių , 
pasakojantis apie rengiamą Panevėžio monografiją ir 100-ąją „Versmės  
leidyklos kompleksin  lokalinių tyrimų ekspediciją šiame mieste. Tą 
pačią dieną „Panevėžio balse  išspausdintas šio leidinio žurnalistės 
Raimondos Mikučionytės straipsnis „Monografija primins Panevėžio 
praeitį  apie ekspediciją ir rengiamą išsamią monografiją „Panevėžys .

2012 m. liepos 10 d. „Vorutoje  paskelbta informacija  „Versmės“ 
leidyklos rengiamų Lietuvos lokalinių mokslinių tyrimų 10-metį 
įprasmino šimtoji ekspedicija . 

Prasidėjo lokalinių tyrimų ekspedicijos Kupiškyje ir Skapiškyje, 
Ramygaloje bei Vievyje. Ekspedicijoms, kuriose dalyvauja 14–30 moks-
lininkų ir kraštotyrininkų, vadovauja būsimų monografijų vyriausieji 
redaktoriai ir sudarytojai Aušra Jonušytė, Gražina Navalinskienė ir 
dr. Ričardas Skorupskas.

2012 07 31
Portale „Valstietis“ paskelbtas žurnalistės Lilijos Valatkienės straipsnis 
„Monografijų rengėjai dirba ateitiems kartoms , pasakojantis apie 
„Versmės  leidyklos sumanymą parengti 100 išsamių monografijų 
apie buvusius šalies valsčius ir 100-ąją kompleksin  lokalinių tyrimų 
ekspediciją Panevėžyje. 

Malonu pasidžiaugti, kad 2012 m. leidyklos bendradarbis Kristupas 
(Kšištof Tolkačevski), šiemet Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakultete baig s paveldo informacijos ir komunikacijos magistro 
studijas, priimtas į šios krypties doktorantūros studijas. Sveikiname 
Kristupą ir linkime sėkmės kopiant į mokslo aukštumas.

„Gimtajame Rokiškyje“ išspausdintas žurnalistės Dalios Zibolienės 
straipsnis „Versmės“ ekspedicijos po Kamajus ir Panemunį“, pasako-
jantis apie mokslininkų ir kraštotyrininkų tyrinėjimus šiame regione 
bei leidyklos rengiamas monografijas. 
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2012 m. liepos mėnesį leidykloje buvo gauti 55 nauji straipsniai 
(636 rankraščių puslapiai), parengta 20 naujų straipsnių maketų 
(125 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (31 p.). 
Elektroninio serialinio mokslo darbų rinkinio „Lietuvos lokaliniai 
tyrimai“ visatekstėje interneto svetainėje www.llt.lt 2012 m. liepos 
16 d. paskelbtas jubiliejinis 200-asis mokslinis straipsnis. vyko 
13 lokalinių tyrimų ekspedicijų, tarp jų ir 100-oji. 

2012 08 01
Rugpjūčio 1 d. Vievio kelių muziejuje įvyko šios kultūros įstaigos 
darbuotojų ir „Versmės“ leidyklos atstovų, Vievio lokalinių tyri-
mų ekspedicijos dalyvių susitikimas. Leidyklos redaktorė Jūratė 
Baltrukaitienė ir būsimos „Vievio“ monografijos sudarytojas bei vy-
riausiasis redaktorius dr. Ričardas Skorupskas muziejininkams pristatė 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018 m. skirtus leidyklos 
sumanymus, aptarė bendradarbiavimo galimybes.

Papildoma ekspedicija Aukštadvaryje. Ekspedicijoje, kuriai vadovau-
ja rengiamos monografijos vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Ona 
Gaidamavičiūtė, dalyvauja 15 mokslininkų ir kraštotyrininkų.

2012 08 02
Žengėme žingsnį į elektroninės leidybos platybes – elektroninių kny-
gų parduotuvėje „Skaityklė.lt“ jau galima įsigyti pirmąją elektronin  
„Versmės“ leidyklos knygą – Jūratės Statkutės de Rosales „Europos 
šaknys ir mes, lietuviai“.

2012 08 04
Laikraštyje Švenčionių krašto visuomenei „Žeimenos krantai  išspaus-
dintas Povilo Šimkavičiaus interviu su būsimos knygos vyriausiąja 
redaktore ir sudarytoja Danute Grigiene „Rengiama monografija 
„Kaltanėnai. Labanoras. Reškutėnai .

Išspausdintas Ingridos Nagrockienės straipsnis „  rajoną nusilei-
do mokslininkų desantas“ apie leidyklos rengiamas monografijas 
„Kupiškis“ ir „Skapiškis“ bei lokalinių tyrimų ekspedicijas šių bu-
vusių valsčių apylinkėse.

2012 08 06
Leidykloje apsilankė Šveicarijos lietuvių bendruomenės valdybos 
pirmininkė Jūratė Caspersen (Jablonskytė) ir Pagėgių bendruomenės 
pirmininkas Edmundas Incius, norėdami aptarti monografijos apie 
Pagėgius rengimo detales. Iš šio miestelio kilusi Šveicarijoje gyvenanti 
lietuvė, įsteigusi asmenin  premiją už Pagėgių krašto garsinimą, at-
vyko į Lietuvą dalyvauti Pasaulio lietuvių bendruomenės IV seime 
ir tikisi „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų rengimu sudominti 
ir daugiau užsienyje gyvenančių tautiečių.
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Prasidėjo dar dvi ekspedicijos  „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų 
ekspedicija Žarėnuose ir Rietave. Ekspedicijose, kurių pirmoji t sis 
iki rugpjūčio 11 d. (vadovas žurnalistas Juozas Girdvainis), o an-
troji – iki rugpjūčio 12-osios (vadovas „Versmės“ leidyklos istorikas 
Virginijus Jocys), dalyvauja po 6–8 mokslininkus ir kraštotyrininkus.

Šią vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti dar tris „Lietuvos vals-
čių“ serijos monografijų autorių ekspedicijas – į Dūkštą (Ignalinos r.), 
Pakruojį (Pakruojo r.) ir archeologinių kasinėjimų į Jurgionių kapinyną 
greta Aukštadvario. 

2012 08 07
Portale „Elektrėnų kronika“ išspausdintas Julijos Kirkilienės straipsnis 
„Nepraleiskite progos įamžinti įvykius ir save , pasakojantis apie 
„Versmės“ leidyklos leidžiamas „Lietuvos valsčių“ serijos knygas ir 
lokalinių tyrimų ekspediciją Vievyje. 

2012 08 08
Leidykloje apsilankė senas jos bičiulis, keliautojas, Vilniaus univer-
siteto Žygeivių klubo vadovas Tadas Šidiškis. Jis ką tik grįžo iš 
ekspedicijos Aukštadvaryje ir rašo keliolikai rengiamų monografijų 
apie senąsias šalies šventvietes. Tos dienos apsilankymas jam buvo 
išskirtinai reikšmingas – su leidyklos vadovu sutarė parengti ir 
išleisti solidų kelionių maršrutų po Lietuvą vadovą. 

2012 08 25
Laikraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdintas Aldonos Vasiliauskienės 
straipsnis „Keletas įspūdžių iš „Versmės“ ekspedicijos Kupiškyje ir 
Skapiškyje . 

Sintautuose (Šakių r.) įvyko 2-asis pasaulio sintautiečių suvažiavimas 
kur buvo suorganizuota mokslinė konferencija „Sintautams – 450“. 

2012 08 28
Leidykloje gautas pirmasis rengiamos spaudai „Leliūnų“ monografijos 
(vyr. redaktorius doc. dr. Gintautas Zabiela) straipsnio rankraštis – 
Vidmanto Kutkos „Leliūnų kolūkio istorija“. 

2012 08 29
Išėjo naujausias elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
dar bų rinkinio tomas (2012, rugpjūtis). Istoriko Dainiaus Noreikos 
straipsnis „Antisovietinis pasipriešinimas Salako krašte 1944–1951 me-
tais“ (LLT 2012-8 68-201 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Salakas“ istorijos skyriui. 

2012 08 31
2012 m. rugpjūčio mėnesį leidykloje buvo gauti 79 nauji straipsniai 
(1049 rankraščių puslapiai), parengti 83 naujų straipsnių maketai 
(831 knygų puslapis), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (47 p.). 
Žengėme žingsnį į elektroninės leidybos platybes – elektroninių 
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knygų parduotuvėje „Skaityklė.lt“ jau galima įsigyti pirmąją elekt-
ronin  „Versmės“ leidyklos knygą – Jūratės Statkutės de Rosales 
„Europos šaknys ir mes, lietuviai“. Gauti pirmieji „Saldutiškio“ ir 
„Leliūnų“ monografijų straipsniai. Vyko penkios 2012 m. lokalinių 
tyrimų ekspedicijos. 

2012 09 03
Prasidėjo lokalinių tyrimų ekspedicija Pakruojyje. Ekspedicijos vado-
vas – monografijos „Pakruojis“ vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas 
Vytautas Didžpetris.

2012 09 10
Prasidėjo lokalinių tyrimų ekspedicija Saldutiškyje. Ekspedicijos va-
dovė monografijos „Saldutiškis“ vyriausioji redaktorė ir sudarytoja 
Jūratė Baltrukaitienė. 

2012 09 12
teiktas būsimo „Kulinarijos žinyno“ rankraštis. Leidykloje apsilankė 
dr. Bronius Kačkus – vienas iš monografijos „Panevėžys“ autorių, ren-
giantis straipsnį „Panevėžio miesto materialinė gamyba 1940–1990 m.“

2012 09 17
Leidykloje apsilankė vienas iš monografijos „Onuškis“ (vyr. redak-
torė Živilė Driskiuvienė) autorių, 1914 m. birželio 14 d. tremtinys 
Eugenijus Cibarauskas. Autorius domėjosi monografijos apie savo 
vaikystės miestelį Onuškį rengimu, atvežė parašytų atsiminimų, 
pluoštą išsivežtų ir Sibire išsaugotų nuotraukų.

2012 09 19
„Versmės“ leidykloje apsilankė Lietuvos laisvės lygos steigėjas, vie-
nas aktyviausių sovietinio laikotarpio rezistencijos dalyvių, politinis 
kalinys, kovotojas dėl laisvės Antanas Terleckas (g. 1928 m. vasario 
9 d. Krivasalyje, Saldutiškio valsčiuje). Svečias domėjosi „Saldutiškio“ 
monografijos rengimu, įteikė parašytų atsiminimų iš ypač turtin-
gos savo biografijos bei savo knygų, kurias padovanojo leidyklos 
bibliotekai.

Rengiama antroji buvusios politinės kalinės Joanos Ulinauskaitės-
Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ laida.

2012 09 20
Leidykla sulaukė žymaus mokslininko baltisto, puikiai kalbančio 
lietuviškai prof. Pjetro Umberto Dinio (Pietro Umberto Dini) vizito. 
Susitarta lietuviškai išleisti naujausią Pietro Umberto Dini knygą.

Interneto svetainėje www.radikaliai.lt – rašytojas, recenzentas Min-
daugas Peleckis aptarė autoriui bendradarbiaujant su „Versmės“ 
leidykla išleistą dailininko, fotografo Rimanto Dichavičiaus knygą 
„Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei. I tomas“. 
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2012 09 22
Laikraštyje „Lietuvos aidas“ išspausdintas dr. Egidijaus Mažinto 
straipsnis „Versmės“ ekspedicijos Raseiniuose ir Druskininkuose  
dirbame Lietuvai ir lietuviui . 

2012 09 24
Prasidėjo papildoma ekspedicija Kupiškio ir Skapiškio krašte (va-
dovė – „Kupiškio“ ir „Skapiškio“ monografijų vyriausioji redaktorė 
sudarytoja Aušra Jonušytė). Pirmoji ekspedicija į Kupiškį ir jo apy-
linkes įvyko šią vasarą, liepos 30 d. – rugpjūčio 5 d. 

2012 09 25
„Versmės“ leidykla, t sdama elektroninės leidybos projektą, elektro-
niniu formatu perleido dr. Vlado Terlecko knygą „Lietuvos istorijos 
klastojimo ir niekinimo iššūkiai“.

2012 09 26
Leidyklos svečias – istorikas doc. dr. Romas Batūra, šiuo metu – ak-
tyvus pergalės prie Mėlynųjų Vandenų paminėjimo renginių daly vis, 
Tarptautinio pergalės prie Mėlynųjų Vandenų 650 metinių projekto 
Organizacinio komiteto narys. Istorikas pakvietė dalyvauti garsiojo 
Mėlynųjų Vandenų mūšio pergalės jubiliejaus įprasminimo rengi-
niuose.

2012 09 30
Sekmadienį, pasibaigus šv. Mišioms Gelgaudiškio bažnyčioje, Gel-
gaudiškio dvaro rūmuose vyko „Versmės“ leidyklos išleistos mono-
grafijos „Gelgaudiškis“ sutiktuvės.

2012 m. rugsėjo mėnesį leidykloje buvo gauti 78 nauji straipsniai 
(1 040 rankraščių puslapių), parengtas 31 naujų straipsnių maketas 
(232 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (12 p.). 
vyko trys lokalinių tyrimų ekspedicijos. Gelgaudiškyje pristatyta 
šio krašto monografija „Gelgaudiškis“ (vyr. redaktorius sudarytojas 
Antanas Andrijonas). Pradėjome rengti šias knygas  dr. Broniaus 
Kačkaus „Kulinarijos žinyną“, Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės kny-
gos „Likimo išbandymai“ antrąją papildytą laidą bei prof. Pjetro 
Umberto Dinio (Pietro Umberto Dini) „Aliletoescur  Linguistica bal-
tica delle origini“ (lietuvių kalba). Žengėme dar vieną žingsnį į 
elektroninės leidybos platybes – elektroninių knygų parduotuvėje 
„Skaityklė.lt“ jau galima įsigyti antrąją elektronin  „Versmės“ lei-
dyklos knygą – dr. Vlado Terlecko „Lietuvos istorijos klastojimo ir 
niekinimo iššūkius“.

2012 10 01
Prasidėjo papildoma ekspedicija Skuodo valsčiuje. Ji truks iki spalio 
5-osios. Ekspedicijai kaip ir vasarą vykusiai, vadovauja monografijos 
„Skuodas“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Jonas Grušas.
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2012 10 02
Jaunas veidas monografijų vyriausiųjų redaktorių sudarytojų drau-
gėje – tai Vilniaus universiteto IV kurso istorikė Ieva Varnelytė, 
2012 m. spalio 2 d. tapusi rengiamos „Kapčiamiesčio“ monografijos 
šeimininke.

2012 10 04
Laikraštyje „Draugas“ išspausdintas Astos Gvildienės straipsnis „Visą 
dešimtmetį rengta monografija – pagaliau gelgaudiškiečių rankose . 

2012 10 05
Šakių rajono laikraštyje „Valsčius“ išspausdintas Giedrimės Didžia-
petrienės straipsnis „Parašytas paminklas Tėviškei . 

2012 10 08
Vilniaus pramogų ir verslo centre „Forum Palace“ įvyko ilgai lauk-
tas dokumentinio filmo „2000 kilometrų istorijos“ DVD plokštelės 
pristatymas. Režisieriaus Antano Gluskino 65 minučių trukmės filmo 
prodiuseriai – Klajūnų klubas ir „Versmės“ leidykla, kuriai šis filmas 
yra pirmasis prodiusuotas vaizdo kūrinys.

2012 10 09
„Versmės“ leidykla išleido Kupiškio vaikų kūrybos knygą „Ateitis 
dar tik ateis“. Tai įvairių Kupiškio krašto ugdymo įstaigų auklėti-
nių kūrybos vaivorykštė. Tai dailės ir literatūros kūrinėliai, sudėti į 
storoką spalvingą knygą. Leidinio globėjas Vytautas Galvonas.

2012 10 10
Seimo II rūmų Spaudos konferencijų salėje įvyko naujausios Sauliaus 
Stomos knygos „Politika maro metu“ pristatymas.

„Versmės“ leidykla, toliau pildydama savo elektroninių knygų biblio-
teką, pateikia skaitytojams pirmąją šimtatomės „Lietuvos valsčių“ 
serijos elektronin  knygą – monografijos „Gelgaudiškis“ I ir II dalis.

Utenos apskrities laikraštyje „Utenis“ – dr. Aldonos Vasiliauskienės 
straipsnis „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai Lietuvos kunigams“, o 
spalio 11 d. interneto svetainėje „Kupiškėnų mintys“ – tos pačios 
autorės straipsnis „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius pirmajam Kupiškio 
altarijos kunigui“. 

2012 10 11
„Versmės“ leidykla parengė Aidos Baliukevičienės pratybų sąsiuvinį 
„Gamtinė geografija. Mokymo(si) rinkinys 11–12 klasei“. Tai leidi-
nys, parengtas remiantis geografijos vidurinio ugdymo bendrosiomis 
programomis, išsilavinimo standartais, naujausia metodine literatūra 
ir autorės pedagogine patirtimi.

Vilniaus Rotušėje iškilmingai sutikta leidyklos knyga „Valdovų mei-
lės keliu. žygis žemaitukais į Krokuvą“.  Vilniaus rotuš  rinkosi 
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ne tik tie, kuriems rimtai rūpi savos šalies praeitis, bet ir išsiilg  
romantiškų nuotykių.

„Versmės“ leidykloje vyko Georgijaus Kopčinskio ir Nikolajaus Štein-
bergo knygos „Černobylis. Katastrofos anatomija“ sutiktuvės. Jose 
dalyvavo knygos lietuviškosios laidos iniciatorius ir konsultantas, 
1990–1993 m. Lietuvos Respublikos energetikos ministras, prof. ha-
bil. dr. Leonas Ašmantas.  sutiktuves atvyko Lietuvos edukologijos 
universiteto Socialinės komunikacijos fakulteto socialinės pedagogikos 
studentų būrys, atlydėtas dėstytojo doc. dr. Egidijaus Mažinto.

2012 10 12
Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje įvyko ukrainiečių Geor-
gijaus Kopčinskio ir Nikolajaus Šteinbergo knygos „Černobylis. 
Katastrofos anatomija“ lietuviškojo leidimo sutiktuvės. 

„Versmės“ leidyklos ruduo – ypač derlingas. Jau vien antrąją spa-
lio savait  tarsi spalvingų lapų puokšt  įteikiame savo bičiuliams 
ir skaitytojams penketą visiškai skirtingų, originalių leidinių – tai 
keturios knygos ir viena DVD plokštelė.

Trumpai apžvelgsime šiuos leidinius, vienus jau nekantriai lau-
kiamus skaitytojų ir žiūrovų, o kiti galbūt pradžiugins kaip žavi 
staigmena arba patrauks temos aktualumu.

„Versmės“ leidykla itin džiaugiasi, pateikdama šiandieniniam 
žiūrovui filmo „2000 Kilometrų istorijos“ DVD plokštel  (rež. Anta-
nas Gluskinas), kuri spalio 8 d. buvo pristatyta Vilniuje, pramogų 
ir verslo centre „Forum Palace“. 

Šią savait  pasirodžiusi naujoji Gintaro Kaltenio knyga „Valdovų 
meilės keliu. Žygis žemaitukais į Krokuvą“ – apie bendraminčių 
komandos surengtą antrąjį istorinį-kultūrinį žygį žemaitukais senuoju 
Jogailaičių, dar vadinamu Valdovų, keliu. 

Trečioji šios savaitės naujiena – Sauliaus Stomos publicistikos 
straipsnių rinkinys „Politika maro metu“. Georgijaus Kopčinskio ir 
Nikolajaus Šteinbergo „Černobylis. Katastrofos anatomija“. Knygos 
autoriai – branduolinės energetikos specialistai. Iš rusų kalbos ją 
išvertė Kazys Uscila, o lietuviškojo leidimo iniciatorius ir konsul-
tantas – prof. Leonas Ašmantas. 

Dar viena nauja „Versmės“ leidyklos knyga skirta jaunajam 
skaitytojui ir jo artimiausiai aplinkai. Tai Kupiškio vaikų kūrybos 
knyga „Ateitis dar tik ateis“. Leidinio globėjo Seimo nario Vytauto 
Galvono iniciatyva išleistoje knygoje, kurią sudarė Ramutė Kežienė, 
Laimutis Tilius ir Alvyra Šepetienė, pateikiama Kupiškio rajono 
ugdymo įstaigų vaikų kūryba. 

2012 10 13
Seimo II rūmų Spaudos konferencijų salėje įvyko naujausios Sauliaus 
Stomos knygos „Politika maro metu“ pristatymas. 

2012 10 16
Laikraštyje „Respublika“ išspausdintas Ferdinando Kauzono interviu 
su prof. habil. dr. Leonu Ašmantu „Neduokim vaikam degtukų“. 
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Interviu aptariama neseniai „Versmės“ leidyklos išleista Georgijaus 
Kopčinskio ir Nikolajaus Šteinbergo knyga „Černobylis. Katastrofos 
anatomija“, svarstomi ano meto Ukrainos ir dabartinės Lietuvos 
atominės energetikos ir žmonių saugumo klausimai. 

2012 10 17
vyko leidyklos visuotinis rudens susirinkimas. „Versmės“ leidyk-
los vadovas Petras Jonušas jį pradėjo organizaciniais klausimais ir 
svarbiausiomis leidyklos naujienomis, pristatė naujausias knygas – 
išleistas „Lietuvos valsčių“ serijoje bei kitas. Žodį tarė monogra-
fijos „Gelgaudiškis“ vyriausiasis redaktorius sudarytojas Antanas 
Andrijonas. Ši dviejų dalių monografija š. m. rugsėjo 30 d. buvo 
iškilmingai sutikta pačiame Gelgaudiškyje.

Buvo aptarta monografijų „Juodupė. Onuškis“ (sud. Venantas 
Mačiekus), „Kartena“ (sud. Virginijus Jocys), „Sintautai“ (antra pa-
pildyta laida, sud. Vida Girininkienė ir V. Mačiekus) rengimo 
būklė, pasisakė 2013 m. numatomų išleisti monografijų sudarytojai 
Stanislovas Balčiūnas, Aloyzas Bėčius, Ieva Švarcaitė bei leidinio 
„Lietuvos lokaliniai tyrimai“ II dalies atsakingieji redaktoriai Gabija 
Juščiūtė ir dr. Gintautas Zabiela, kalbėjo ir tik šiemet pradėj  rengti 
monografijas vyr. redaktoriai sudarytojai, kiti leidyklos bendradarbiai 
ir darbuotojai.

„Versmės“ leidyklos darbuotoja, monografijos „Saldutiškis“ vy-
riausioji redaktorė sudarytoja Jūratė Baltrukaitienė pakvietė visus 
sudarytojus kreiptis į ją, jeigu reikėtų pagalbos užmezgant ryšius 
su muziejais, institutais, taip pat ieškant iš valsčių kilusių žmonių 
išeivijoje. „Versmės“ leidyklos darbuotojas, monografijų „Kartena“, 
„Plungė“, „Plateliai“, „Skaudvilė“ ir kitų vyriausiasis redaktorius 
sudarytojas V. Jocys paragino atsiliepti į Lietuvių literatūros ir 
tautosakos instituto kvietimą bendradarbiauti papildant šio instituto 
archyvus surinkta ekspedicijų medžiaga.

Pasidžiaugta šią vasarą ir rudenį sėkmingai įvykusiomis ekspedi-
cijomis. „Versmės“ leidyklos vadybininkė ir monografijos „Onuškis“ 
vyriausioji redaktorė sudarytoja Živilė Driskiuvienė pranešė, kad šį 
sezoną įvyko net 27 ekspedicijos, jose dalyvavo per 300 tyrinėtojų. Šių 
metų naujovė – pradėta tyrinėti didmiesčius (ekspedicija į Panevėžį, 
vadovė prof. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė). Ž. Driskiuvienė paragino 
sudarytojus teikti informaciją, skleisti žinias miestų ir miestelių lai-
kraščiams ne tik prieš įvykstant ekspedicijai, bet ir po jos.

Pasidalinta monografijų rengimo sunkumais ir džiaugsmais, naujais 
atradimais. Susirinkimo pabaigoje pristatyta „Versmės“ leidyklos nau-
jovė – monografijos, leidžiamos ne tik popieriniu, bet ir elektroniniu 
formatu (pirmoji kregždė – „Gelgaudiškis“). Aptarti ekspedicijų ir 
pačių monografijų finansavimo, knygų platinimo klausimai, pristatyta 
leidyklos interneto svetainė.

Numatyta ir visuotinio leidyklos bendradarbių ir darbuotojų ru-
dens susirinkimo data – 2013 m. balandžio 24 d., trečiadienį, 15 val.

Susirinkimo darbotvarkė

1. Organizaciniai klausimai  būsimo pavasario pusmetinio visuotinio 
susirinkimo laiko išankstinis parinkimas (siūlomas laikas 2013 04 24, 
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trečiadienis, pradžia 15 val.), šio susirinkimo darbotvarkės aptarimas, 
kiti organizaciniai klausimai (P. Jonušas). 

2. Naujausios serijos monografijos „Gelgaudiškis“ (I ir II d.) prista-
tymas (sudarytojas A. Andrijonas).

3. Monografijų „Juodupė. Onuškis“ (sud. V. Mačiekus), „Kartena“ 
(sud. V. Jocys), „Sintautai“ (antra papildyta laida, sud. V. Girininkienė 
ir V. Mačiekus) rengimo būklės aptarimas.

4. 2013 metais „Lietuvos valsčių“ serijoje numatomų išleisti mono-
grafijų „Užpaliai“ (sud. St. Balčiūnas), „Pašvitinys“ (sud. A. Bėčius), 
„Lie tuvos lokaliniai tyrimai“ (II, III d., ats. red. G. Juščiūtė, 
dr. G. Zabiela), „Vaiguva“ (sud. I. Švarcaitė), „Šeduva“ (sud. J. Lin-
kevičius) aptarimas.

5. Naujų pradėtų rengti „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
ir jų vyr. redaktorių pristatymas (P. Jonušas)  „Saldutiškis“ (sud. 
Jūratė Baltrukaitienė), „Pagėgiai“ (sud. Edmundas Incius), „Vištytis“ 
(sud. Vilius Kočiubaitis), „Skiemonys“ (sud. Šarūnas Preikšas), 
„Šilutė. Gaideliai“, „Rusnė“, „Kintai“ (sud. dr. Martynas Purvinas), 
„Viešvilė“ (sud. Algirdas Sinkevičius), „Leipalingis“ (sud. Laimutė 
Vasiliauskaitė-Rožukienė), „Tverai“ (Antanas Zaliepūgas), „Bazilionai“ 
(sud. dr. Aldona Vasiliauskienė). Pasikeitusi „Kapčiamiesčio“ mono-
grafijos vyr. redaktorė (sud. Ieva Varnelytė).

6. „Versmės“ leidyklos 2012 m. lokalinių tyrimų ekspedicijų aptarimas 
(Ž. Driskiuvienė)  Alantos (vadovas A. Dominauskas), Mosėdžio (va-
dovas V. Pajarskas), Kelmės (vadovas A. Alijošius), Panevėžio (vadovė 
prof. R. Aleknaitė-Bieliauskienė), Skuodo (vadovas J. Grušas), Žygaičių 
(vadovė Z. Jakienė), Pabradės (vadovė L. Markauskienė), Kupiškio, 
Skapiškio (vadovė A. Jonušytė), Gražiškių (vadovas A. Rupeika), 
Bartninkų, Lankeliškių (vadovas A. Rupeika), Dūkšto (vadovė 
Ž. Gurauskienė), Pakruojo (vadovas V. Didžpetris); pakartotinės eks-
pedicijos  Druskininkų, Raseinių (vadovas dr. E. Mažintas), Palangos 
(vadovas St. Balčiūnas), Babtų (vadovas D. Šniukas), Panemunio 
(vadovas V. Mačiekus), Kaltanėnų, Labanoro, Reškutėnų (vadovė 
D. Grigienė), Ramygalos (vadovė G. Navalinskienė), Vievio (vadovas 
dr. R. Skorupskas), Rietavo (vadovas V. Jocys), Žarėnų (vadovas 
J. Girdvainis), Aukštadvario (vadovė O. Gaidamavičiūtė).

7. 2013 m. leidyklos ekspedicijos (Ž. Driskiuvienė).

8. Rengiamų serijos monografijų faktinė parengimo būklė, redagavi-
mas, maketavimas. Monografijų sudarytojų, redaktorių, maketuotojų 
pasisakymai, pasiūlymai.

9. T stinės „Lietuvos lokalinių tyrimų“ monografijos rengimas (dr. 
G. Zabiela, G. Juščiūtė).

10. Leidyklos sutarčių sudarymas su muziejais ir institutais (J. Baltru-
kaitienė).

11. Monografijų finansavimas (P. Jonušas, Ž. Driskiuvienė).

12. Elektroniniai „Versmės“ leidyklos leidiniai (P. Jonušas, J. Gružinskas).

13. Kiti „Versmės“ leidyklos leidiniai (P. Jonušas).

14. Leidyklos veiklos atspindys leidyklos interneto svetainėje (P. Jo-
nušas, Aušra Gudavičiūtė).
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15. Redaktorių lankymosi leidykloje aptarimas (N. Balčiūnaitė).

16. Leidinių gamyba ir platinimas (V. Dževečkaitė).
Susirinkime dalyvavo 63 žmonės  Petras Jonušas, Aušra Jonušytė, 

Antanas imkūnas, Petras Gediminas Sriebalius, Žydronė Kolevinskienė, 
Vilius Kočiubaitis, Vida Girininkienė, Venantas Mačiekus, Ieva Varnelytė, 
Juozas Girdvainis, Albinas Vaičiūnas, Vingaudas Baltrušaitis, Jūratė Bal-
trukaitienė, Vytautas Juška, Virginijus Jocys, Jonas Nairanauskas, Aloyzas 
Bėčius, Vytautas Didžpetris, Marija Rupeikienė, Gražina Navalinskienė, 
Antanas Pivoras, Alfredas Dominauskas, Rita Aleknaitė-Bieliauskienė, Juozas 
Pugačiauskas, Aleksandras idlauskas, Edmundas Levitas, Julius Aukštaitis, 
Arvydas Valionis, Danutė Grigienė, Stanislovas Balčiūnas, Juozas orys, 
Aldona Vasiliauskienė, Gintautas abiela, Laimutė Vasiliauskaitė-Rožukie-
nė, Neringa Balčiūnaitė, Vytenis Rožukas, Živilė Driskiuvienė, Vidmantas 
Dubikaltis, Stanislovas Buchaveckas, Albinas Jasiūnas, Sonata Jonušaitė, 
Gabija Juščiūtė, Jonas Gudmonas, Nijolė ulskytė, Alfonsas Alijošius, Ieva 
varcaitė, Laima Markauskienė, Aira Gurauskaitė, Egidijus Mažintas, Romas 

Treideris, Jonas Vaičiūnas, Aušra Gudavičiūtė, Auksė Gasperavičienė, Vaida 
Dževečkaitė, Ona Gaidamavičiūtė, Antanas Andrijonas, Alfonsas Augulis, 
Danas Kaukėnas, Jonas Srėbalius, Tomas Petreikis, Andrius Biziulevičius 
ir Kšištof Tolkačevski.

2012 10 22
„Versmės“ leidykla pateikė paraiškas Kultūros rėmimo fondo pa-
skelbtam 2013 metų kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo 
konkursui. Prašome paramos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
„Užpaliai“ (sud. Stanislovas Balčiūnas) ir „Vaiguva“ (sud. dr. Ieva 
Švarcaitė) išleidimui 2013-aisiais metais, taip pat Gintaro Kaltenio 
knygų „Žygis žemaitukais iki Juodosios jūros  2000 kilometrų isto-
rijos“ bei „Valdovų meilės keliu“. 

2012 10 23
Kanados lietuvių laikraščio „Tėviškės žiburiai“ Nr. 42 (spalio 23 d.) iš-
spausdintas mūsų leidyklos bendradarbio, „Druskininkų“ ir „Raseinių“ 
monografijų vyriausiojo redaktoriaus sudarytojo doc. dr. Egidijaus 
Mažinto straipsnis „Versmės“ išvykos dirba Lietuvai“. 

Leidykloje apsilankė rašytojas, žurnalistas, filosofijos doktorantas 
Min daugas Peleckis. Jis įteikė savo knygos, kurią ketina išleisti 
„Versmės“ leidykla, rankraštį. Tai žinyno pobūdžio leidinys su ke-
letu įvadinių tekstų, kurio pagrindinis objektas – naujasis lietuvių 
religingumas.

2012 10 25
Panevėžiečiai entuziastingai sutiko knygą „Žygis žemaitukais iki 
Juo dosios jūros. 2000 kilometrų istorijos“.

Sulaukėme būrio svečių – Lietuvos edukologijos universiteto stu-
dentų istorikų ir jų dėstytojo, Istorijos didaktikos centro docento 
dr. Benedikto Šetkaus.
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Išleista pirmoji metodinė priemonė mokiniams – Aidos Baliukevičienės 
„Gamtinės geografijos“ – mokymo(si) rinkinio 11–12 klasei – sutiktuvės.

Tai leidinys, parengtas remiantis geografijos vidurinio ugdymo 
bendrosiomis programomis, išsilavinimo standartais, naujausia me-
todine literatūra ir autorės pedagogine patirtimi.

2012 10 26
Gautas pirmasis rengiamos spaudai „Butrimonių“ monografijos (vyr. 
redaktorė Ona Gaidamavičiūtė) straipsnio rankraštis – Jono Lau-
rinavičiaus „Romualdas Rudzys“. 

2012 10 27–30
Vilniaus Gabijos gimnazijos jaunųjų kraštotyrininkų išvyka į Kalta-
nėnus. Išvykoje-ekspedicijoje dalyvavo dvylika moksleivių.

Išvykos tikslas – patikslinti ir ruošti būsimai monografijai „Kalta-
nėnai. Labanoras. Reškutėnai“ 2011 ir 2012 metų „Versmės“ lokalinių 
tyrimų ekspedicijų metu jaunųjų talkininkų į skaitmenines laikmenas 
sukauptą pačią įvairiausią kraštotyros medžiagą.

2012 10 29
Išėjo naujausias elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
dar bų rinkinio tomas (2012, spalis) humanitarinių mokslų daktaro 
Vy gando Juodagalvio straipsnis „Archeologinis Sintautų apylinkių 
palikimas“ (LLT 2012-10 23-203 AL), parašytas „Lietuvos valsčių“ 
se rijos monografijos „Sintautai“ archeologijos skyriui. 

Leidykloje praktiką pradėjo ketvertas Lietuvos edukologijos univer-
siteto Istorijos fakulteto taikomosios istorijos specialybės studentų  
Honorata Dordik, Lina Masevičiūtė, Eglė Morkūnaitė ir Aleksas 
Ta  mulevičius. Praktiką „Versmėje“ šie studentai atlieka remiantis 
Lie tuvos edukologijos universiteto ir leidyklos pasirašytomis bend-
radarbiavimo sutartimis.

2012 10 31
2012 m. spalio mėnesį leidykloje buvo gauta 130 naujų straipsnių 
(1 449 rankraščių puslapiai), parengti 36 naujų straipsnių maketai 
(592 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas 1 naujas mokslinis straipsnis (22 p.). 
Vyko papildoma ekspedicija į Skuodą ir jo apylinkes (vadovas 
monografijos „Skuodas“ vyr. redaktorius sudarytojas Jonas Grušas). 
Sudaryta sutartis su naująja „Kapčiamiesčio“ monografijos vyriau-
siąja redaktore sudarytoja Ieva Varnelyte. Gautas pirmasis rengia-
mos spaudai „Butrimonių“ monografijos (vyr. redaktorė sudarytoja 
Ona Gaidamavičiūtė) straipsnio rankraštis – Jono Laurinavičiaus 
„Romualdas Rudzys“.

Vyko „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų su-
darytojų, redaktorių, leidyklos darbuotojų ir bendradarbių visuotinis 
susirinkimas, dalyvavo 63 asmenys.
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Išleistos penkios naujos knygos – tai Kupiškio vaikų kūrybos knyga 
„Ateitis dar tik ateis“, Gintaro Kaltenio „Valdovų meilės keliu. Žygis 
žemaitukais į Krokuvą“, Sauliaus Stomos publicistikos straipsnių 
rinkinys „Politika maro metu“, Georgijaus Kopčinskio ir Nikolajaus 
Šteinbergo „Černobylis. Katastrofos anatomija“ ir Aidos Baliukevičienės 
„Gamtinė geografija“ – mokymo(si) rinkinys 11–12 klasei. Taip pat 
pasirodė pirmoji leidyklos vaizdo plokštelė – dokumentinis filmas 
„2000 kilometrų istorijos“ (rež. A. Gluskinas). Vyko visų šių leidinių 
sutiktuvės Kupiškyje, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje.

teiktas žinyno apie naująjį lietuvių religingumą rankraštis, autorius 
M. Peleckis.

Elektroniniu formatu išleistos „Lietuvos valsčių“ serijos monogra-
fijos „Gelgaudiškis“ I ir II dalys, Sauliaus Stomos „Politika maro 
metu“ ir Georgijaus Kopčinskio ir Nikolajaus Šteinbergo „Černobylis. 
Katastrofos anatomija“.

Gauta asmeninė bei įmonių ir organizacijų finansinė parama 
50 460,40 Lt, taip pat leidyklą pasiekė LR Kultūros ministerijos 
20 000 Lt subsidija monografijai „Juodupė. Onuškis“ bei 20 000 Lt 
subsidija monografijai „Kartena“.

Pateikėme paraiškas Kultūros rėmimo fondo paskelbtam 2013 m. 
kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui.

Leidykloje praktiką pradėjo Lietuvos edukologijos universiteto stu-
dentai. 

2012 11 03
Žinių radijo laidoje „Radijo lentyna“ buvo pasakojama apie mūsų 
leidyklos išleistą knygą – Georgijaus Kopčinskio ir Nikolajaus Štein-
bergo knygą „Černobylis. Katastrofos anatomija“. Laidos autorius – 
Mažvydas Karalius. „Radijo lentyna“ ketina ir toliau kiekvieną 
šeštadienį pristatyti savo klausytojams „Versmės“ leidyklos knygas. 

2012 11 06
Leidykla sulaukė garbingo svečio – psichologijos mokslų daktaro, 
Ist Lansingo universiteto (Mičigano valstija, JAV) profesoriaus, atei-
tininko Romualdo Kriaučiūno.

2012 11 12
„Versmės“ atstovai dalyvavo „Marijos radijo“ laidoje, kurios tema buvo 
„Mūsų miestų ir miestelių gyvastis“. Laidoje dalyvavo muzikologė, 
Mykolo Riomerio universiteto profesorė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė 
ir kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas, o svečius kalbino laidos 
vedėja prof. Vilija Targamadzė.

Leidykloje lankėsi Krekenavos regioninio parko direkcijos vyr. spe-
cialistė Lina Juozaitienė. Viešnia domėjosi galimybe pradėti rengti 
„Krekenavos“ monografiją.
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2012 11 13

Lietuvos muzikų rėmimo fondas (LMRF) dažname savo renginyje 
gausiems klausytojams pristato didžiulį Petro Jonušo vadovaujamos 
leidyklos „Versmė“ užmojį – Lietuvos nepriklausomybės 100-mečiui 
leidžiamą „Lietuvos valsčių“ seriją. Tai LMRF darė visą 2012-ųjų 
pavasarį ir vasarą dalyvaudamas miesto šventėse Druskininkuose, 
Troškūnuose, Sedoje, Zarasuose, Pakruojyje.

„Versmės“ leidykloje svečiavosi istorikas habil. dr. profesorius Jonas 
Aničas. Svečias susitiko su „Daujėnų“ monografijos vyr. redaktoriu-
mi sudarytoju Antanu Šimkūnu ir įteikė savo straipsnio „Pirmieji 
Nepriklausomybės metai Daujėnų krašte (1918–1919)“ rankraštį. 

Leidykloje viešėjo Rūta Bukauskaitė, kuri domėjosi galimybe rengti 
„Garliavos“ monografiją. 

2012 11 14
Lietuvos teatro sąjungoje vyko prof. dr. Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės 
solidžios monografijos „Teatro uždangą praskleidus. Jonas Alekna 
(1917–1964). Gyvenimo ir kūrybos eskizai“ (išleido forumas „Kultūros 
eksperimentai“, 2010) sutiktuvės.

Mokytojas lituanistas ėmėsi rengti „Dusetų“ monografiją. Neatsitiktinai 
ilgus metus Vilniuje gyven s ir dirb s mokytojas lituanistas Linas 
Balčiūnas sugrįžo į gimtąsias Dusetas. Tėviškėje Sakališkių kaime – 
ten, kur netoliese Žiego ežero ir garsiojo kalbininko Kazimiero Būgos 
tėvonija, ir Petro Tarasenkos tyrinėtasis Vosgėlių piliakalnis – kaip 
mokėdamas ėm sis ūkininkauti, tuomet dar nežinojo, kad gimtųjų 
vietų meilė ir, kaip pat sako, tyrinėtojo krapštuko prigimtis atves 
jį ir į „Versmės“ leidyklą. 

2012 11 15
Alytaus teatro Didžiojoje salėje vyko „Versmės“ leidyklos išleistos 
Gintaro Kaltenio knygos „Valdovų meilės keliu. Žygis žemaitukais 
į Krokuvą“ pristatymas. Renginio pradžioje pilnutėlė salė sugiedojo 
Lietuvos himną.

Leidykloje – knygos sutiktuvės  ką tik iš spaustuvės parvežta Antano 
Lesio ir Jovitos Niūniavaitės-Lesienės knyga „Kova už Šalčininkų 
kraštą ir lietuvybės išsaugojimą“. 

Rūta Bukauskaitė tapo pradedamos rengti „Garliavos“ monografijos 
vyriausiąja redaktore sudarytoja.

Leidykloje viešėjo Šiaulių universiteto profesorė, kalbininkė, huma-
nitarinių mokslų daktarė Giedrė Čepaitienė. Ji įteikė du straipsnius 
monografijai „Sintautai“ (rengiamai antrajai papildytai laidai, vyriau-
sioji redaktorė sudarytoja Vida Girininkienė) – „Sintautų apylinkių 
kalbos ypatybės“ ir „Pasakoja Pranas Kudirka“.
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2012 11 16
„Šiaurės Atėnuose“ (Nr. 43) – Daivos Červokienės pokalbis su ilga-
mečiu „Versmės“ bendradarbiu, parengusiu jau devynias „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijas, Jono Basanavičiaus premijos laureatu, 
žymiu kraštotyrininku Venantu Mačiekumi. 

„Versmės“ leidykla, rengdama „Lietuvos valsčių“ monografijų seriją, 
glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis mokslo įstaigomis – institu-
tais, aukštosiomis mokyklomis. Leidykla vykdo ir mokslo institucijų 
bei viešųjų bibliotekų knygų neatlygintino komplektavimo projektą. 
Lapkričio 16 d. Lietuvos istorijos institutui dovanojome „Lietuvos 
valsčių“ monografijų 6 tomus. Dovanos vertė – 900 Lt. Su paskiau-
siai dovanotomis monografijomis Lietuvos istorijos instituto turimą 
„Lietuvos valsčių“ serijos komplektą jau sudaro 23 „Versmės“ lei-
dyklos dovanotos monografijos – iš viso 30 tomų. 

2012 11 17
Lapkričio 17 d. Žinių radijo laidoje „Radijo lentyna“ buvo pasako-
jama apie mūsų leidyklos išleistą knygą – Sauliaus Stomos „Politika 
maro metu“. Laidos autorius – Mažvydas Karalius. „Radijo lentyna“ 
ketina ir toliau kiekvieną šeštadienį pristatyti savo klausytojams 
„Versmės“ leidyklos knygas. 

2012 11 20
„Vorutoje“ – straipsnis apie mūsų leidyklos išleistą knygą A. ir 
J. Lesių „Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą“.

2012 11 21
„Versmės“ leidykla, toliau pildydama savo elektroninių knygų bi-
blioteką, pateikė skaitytojams dar dvi elektronines knygas – Gintaro 
Kaltenio dokumentin  dilogiją „2000 kilometrų istorijos. Žygis že-
maitukais iki Juodosios jūros“ ir „Valdovų meilės keliu. Žygis 
žemaitukais į Krokuvą“.

2012 11 23
Šv. Kalėdoms „Versmės“ leidykla rengiasi išleisti Veronikos Juoda-
galvytės-Verutės (taip ją vadina artimieji), žymios naiviojo primity-
vistinio meno atstovės, kūrybos albumą.

2012 11 26
2012 m. išleistas fotomenininko Rimanto Dichavičiaus sudarytas ir 
apipavidalintas albumas „Laisvės paženklinti. Dailininkai atkurtai 
Lietuvos valstybei“. 

2012 11 27
Parengti ir išleisti savo miesto ar miestelio ir jo apylinkių mono-
grafiją jau tampa garbės reikalu ir gero tono ženklu. Štai Jonavos 
krašto muziejaus direktorei istorikei Reginai Karaliūnienei, ilgametei 
kraštotyrininkei, į rankas pateko „Veprių“ miestelio monografija, 
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sudaryta Venanto Mačiekaus. Vepriai – miestelis Ukmergės rajone, 
netoli kelio Ukmergė–Jonava, apie dvidešimtį kilometrų nutol s nuo 
Jonavos, tačiau rengiant „Veprių“ monografiją talkino ir jonaviškiai. 

Gautas pirmasis rengiamos „Žygaičių“ monografijos straipsnis Reginos 
Bliūdžiuvienės „Valsčiaus centro kapinių antkapiniai įrašai ir epi-
tafijos“. 

2012 11 28
Lietuvos muzikų rėmimo fondo ir „Versmės“ leidyklos draugystė 
ir abipusė parama – patvirtinta. Lapkritis, gruodis – mėnesiai prieš 
didžiąsias metų šventes – intensyvūs menininkams atlikėjams. Veiklūs 
šie, kaip ir kiti, metų mėnesiai ir Lietuvos muzikų rėmimo fondui, 
kurio rengiami prieššventiniai koncertai vyks Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje (lapkričio 29 d.), Vilniaus šv. Pranciškaus Asyžiečio 
(Bernardinų) bažnyčioje (gruodžio 2 d.), Vilniaus universiteto šv. Jonų 
bažnyčioje (gruodžio 3 d.) ir kitose Vilniaus bei Elektrėnų, Linkuvos 
ir kitų Lietuvos miestų bei miestelių koncertinėse erdvėse.

2012 11 29
„Versmės“ leidyklos 2012 m. išleistų knygų sutiktuvių baigiamasis 
akcentas – lapkričio 29 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje vyk s 
Gintaro Kaltenio knygos „Valdovų meilės keliu. Žygis žemaitukais 
į Krokuvą“ pristatymas.

2012 11 30
Išėjo naujausias elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio tomas (2012, lapkritis). Istoriko Stanislovo Buchavecko 
straipsnis „Kai kurie Sintautų valsčiaus mokyklų veiklos 1940–1944 
metais (bolševikmečiu ir nacmečiu) aspektai“ (LLT 2012-11 69-204
HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Sintautai“ 
istorijos skyriui. 

„Šiaurės Atėnuose“ – Daivos Červokienės pokalbis su istoriku, kultū-
rologu, kraštotyrininku Kaziu Misiumi. „Darbas archyvuose, bibliotekų 
rankraštynuose man yra tas pat, kas žvejui meškerioti. Juolab kad beveik 
kiekvienas tyrinėtojas patiria ir atradimo džiaugsmų. Dažnai tai pasitaiko ir 
man“, – sako „Versmės“ leidyklos išleistos „Kvėdarnos“ monografijos 
vyriausiasis redaktorius, rengiamos „Onuškio“ monografijos Istorijos 
skyriaus redaktorius, daugelio kitų leidinių autorius ir bendraautoris 
K. Misius, gruodžio mėnesį švenčiantis 70 metų jubiliejų. 

2012 11 31
2012 m. lapkričio mėnesį leidykloje buvo gauta 119 naujų straipsnių 
(1 425 rankraščių puslapiai), parengti 53 naujų straipsnių maketai 
(522 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetainėje 
www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (31 p.). Gautas 
pirmasis rengiamos spaudai „Žygaičių“ monografijos (vyr. redaktorė 
Zita Jakienė) straipsnio rankraštis – Reginos Bliūdžiuvienės „Valsčiaus 
centro kapinių antkapiniai įrašai ir epitafijos“.
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Pradėtos rengti trys naujos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos. 
Lapkričio 14 d. Linas Balčiūnas tapo pradedamos rengti „Dusetų“ 
monografijos vyriausiuoju redaktoriumi sudarytoju. 2012 m. lapkričio 
15 d. Rūta Bukauskaitė tapo pradedamos rengti „Garliavos“ mono-
grafijos vyriausiąja redaktore sudarytoja. Lapkričio 27 d. gamtininkas 
K stutis Vaičiūnas ir „Versmės“ leidykla pasirašė sutartį rengti ir 
išleisti „Kidulių“ monografiją.

Lapkričio 15 d. iš spaustuvės parvežta Antano Lesio ir Jovitos Niū-
niavaitės-Lesienės knyga „Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės 
išsaugojimą“.

Lapkričio 21 d. abi Gintaro Kaltenio knygos apie žygius žemaitu-
kais – „2000 kilometrų istorijos. Žygis žemaitukais iki Juodosios 
jūros“ ir „Valdovų meilės keliu. Žygis žemaitukais į Krokuvą“ – jau 
išleistos ir elektroniniu formatu.

Baigiamos spaudai rengti knygos Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės 
„Likimo išbandymai. Sibiro katorgų neparklupdyta Lietuva“, Rasos 
Gečaitės „Kelionė iš I į IV a. su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo 
pergale prie Mėlynųjų Vandenų“ iš planuojamos serijos „Lietuvos 
istorija šiuolaikinėje dailėje“ ir LR kultūros ministerijos iniciatyva 
leidžiama kompaktinė multimedijos plokštelė ,,Lietuvoje gyvenančių 
tautinių mažumų kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektai. Panoraminių fotografijų rinkinys. I dalis“. Sklandžiai vyko 
knygų Veronikos Juodagalvytės-Verutės, žymios naiviojo primityvis-
tinio meno atstovės, kūrybos albumo „Verutės Lietuva“, Rimanto 
Dichavičiaus fotoalbumo „Laisvės paženklinti“ antrojo tomo rengimo 
spaudai darbai.

Lapkritį daug dėmesio skirta jau išleistų knygų sklaidai. vyko du 
Gintaro Kaltenio knygos „Valdovų meilės keliu. Žygis žemaitukais į 
Krokuvą“ pristatymai  lapkričio 15 d. Alytaus teatro didžiojoje salėje, 
o lapkričio 29 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Kiekvieną lapkričio šeštadienį Žinių radijo laidoje „Radijo lentyna“ 
buvo pasakojama apie „Versmės“ leidinius – Georgijaus Kopčinskio 
ir Nikolajaus Šteinbergo knygą „Černobylis. Katastrofos anatomija“, 
Sauliaus Stomos „Politika maro metu“, filmo „2000 kilometrų istorijos“ 
DVD plokštel  (rež. Antanas Gluskinas) ir Antano Lesio ir Jovitos 
Niūniavaitės-Lesienės knygą „Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės 
išsaugojimą“. Lapkričio 12 d., pirmadienį, „Marijos radijo“ laidoje 
„Meilė tiesoje“ dalyvavo muzikologė, Mykolo Riomerio universiteto 
profesorė Rita Aleknaitė-Bieliauskienė ir kultūros istorikas Albinas 
Vaičiūnas, kurie pasakojo apie „Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijas. 2012 m. lapkričio 13 dieną Vilniaus rotušėje vyko 
Kauno krašto muzikos žvaigždžių ir žvaigždučių koncertas-susitiki-
mas, kuriame muzikologas Vaclovas Juodpusis pristatė „Versmės“ 
leidyklos monografijas. Lapkričio 14 d. apie rengiamą „Panevėžio“ 
monografiją buvo pasakojama ir Lietuvos teatro sąjungoje.
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Leidykla, vykdydama ir mokslo institucijų bei viešųjų bibliotekų 
knygų neatlygintino komplektavimo projektą, lapkričio 16 d. Lietuvos 
istorijos institutui dovanojo „Lietuvos valsčių“ monografijų 6 tomus.

Lapkričio 28 d. „Versmės“ leidykloje sulaukėme Lietuvos muzikų 
rėmimo fondo atstovų – Fondo direktorės L. Stulgienės, direktorės 
pavaduotojos Eglės Ugianskienės ir muzikologo, Stasio Vainiūno 
namų direktoriaus V. Juodpusio, su kuriais aptartos tolesnio bend-
radarbiavimo perspektyvos.

Lapkritį gauta 9 310 Lt asmeninė finansinė bei įmonių ir organiza-
cijų finansinė parama ir 10 000 Lt savivaldybių parama „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijoms.

2012 12 03
„Versmės“ leidykla rengia spaudai antrą Georgijaus Kopčinskio ir 
Nikolajaus Šteinbergo knygos „Černobylis. Katastrofos anatomija“ 
tiražą. Pirmosios laidos 400 egzempliorių tiražo per vieną mėnesį 
leidykloje nebeliko.

Knygos „Černobylis. Katastrofos anatomija“ antrosios laidos jau 
netrukus ieškokite knygynuose ir „Versmės“ leidykloje.

2012 12 12
Netrukus išleisime kompaktin  multimedijos plokštel  „Lietuvoje 
gyvenančių tautinių mažumų kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros 
paveldo objektai. Panoraminių fotografijų rinkinys“. 

„Versmės“ leidykla išleido dr. Rasos Gečaitės knygą „Kelionė iš I 
į IV a. su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų 
Vandenų“. Tai pirmasis numatomos naujos serijos „Lietuvos istorija 
šiuolaikinėje dailėje“ leidinys, kuriame pristatomas šiuolaikinio ta-
pytojo Giedriaus Kazimierėno įspūdingo dydžio paveikslas „Algirdo 
pergalė prie Mėlynųjų Vandenų“ (2009), skirtas šlovingai Lietuvos 
pergalei prieš Aukso ordos mongolus-totorius 1363 metais.

2012 12 13
Zigmas Naujokaitis, „Slavikų“ monografijos vienas autorių, domėjosi, 
kaip rengiama Elenos Spurgaitės knygelė vaikams „Jūreivis Baltrukas 
plaukia į marias“.

2012 12 14
Išėjo naujausias elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio tomas (2012, gruodis). Humanitarinių mokslų daktarės 
Marijos Rupeikienės straipsnis „Sintautų valsčiaus sakralinių pastatų 
ir parapijos trobesių architektūra“ (LLT 2012-12 45-205 EL), parašytas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Sintautai“ etnologijos skyriui. 

Norime pasidžiaugti, kad mus pasiekė ilgamečio mūsų leidyklos 
leidžiamų monografijų kalbos redaktoriaus, žurnalisto, kalbininko 
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Albino Masaičio nemaža dalis daugelį metų kauptos asmeninės 
bibliotekos knygų.

2012 12 18
„Lietuvos aido“ puslapiuose, „Asmenybių“ skiltyje – literato, publi-
cisto, kraštotyrininko Aleksandro Šidlausko pokalbis su fiziku, kraš-
totyrininku, verslininku, redaktoriumi, „Versmės“ leidyklos vadovu 
Petru Jonušu „Kur prasideda „Versmės“ versmės “ 

2012 12 31
Žurnale „Energijos erdvė“ (Nr. 4 (15) paskelbtas akademiko Jurgio 
Vilemo straipsnis „Černobylio atgarsiai“ – apie mūsų leidyklos išleistą 
Georgijaus Kopčinskio ir Nikolajaus Šteinbergo knygą „Černobylis. 

Žurnale „Gairės“ (Nr. 10) – Adolfo Strakšio straipsnis „Testamentas 
ateities kartoms“ – apie mūsų leidyklos išleistą Georgijaus Kopčinskio 
ir Nikolajaus Šteinbergo knygą „Černobylis. Katastrofos anatomija“. 
Straipsnio autorius aptaria šią, jo žodžiais, „sukrečiančią autentiškais 
Černobylio katastrofos liudininkų pasakojimais ir prasmingą patei-
kiamomis išvadomis knygą“. 

2012 m. gruodžio mėnesį leidykloje buvo gauti 76 nauji straipsniai 
(795 rankraščių puslapiai), parengti 42 naujų straipsnių maketai 
(394 knygų puslapiai), „Lietuvos lokalinių tyrimų“ interneto svetai-
nėje www.llt.lt paskelbtas vienas naujas mokslinis straipsnis (36 p.).

Pasirodė Georgijaus Kopčinskio ir Nikolajaus Šteinbergo knygos 
„Černobylis. Katastrofos anatomija“ antroji laida. Išleista kompakti-
nė multimedijos plokštelė „Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų 
kilnojamojo ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektai. Panoraminių 
fotografijų rinkinys“.

Atiduota spaudai dr. Rasos Gečaitės knyga „Kelionė iš I į IV a. 
Su Giedriaus Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų Vandenų“.

Sklandžiai vyko Elenos Spurgaitės (1924–1972) knygos vaikams 
„Jū rei vis Baltrukas plaukia į marias“, Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės 
atsiminimų knygos „Likimo išbandymai. Sibiro katorgų neparklupdyta 
Lietuva“, Veronikos Juodagalvytės-Verutės kūrybos albumo „Verutės 
Lietuva“ rengimo spaudai baigiamieji darbai.

„Versmės“ leidyklos biblioteka papildyta „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijų kalbos redaktoriaus, žurnalisto, kalbininko Albino Ma-
saičio daugelį metų kauptos asmeninės bibliotekos knygomis.
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2013 metai

2013 01 07
„Respublikos“ interneto svetainėje www.respublika.lt paskelbtas 
Rimvydo Stankevičiaus straipsnis „Vienas kitam būkime Lietuva“. 
Straipsnyje pateikiamas interviu su Joana Ulinauskaite-Mureikiene 
apie jos knygą „Likimo išbandymai“.

2013 01 08
Tarmių metais „Versmė“ ir toliau tyrinės valsčių vietovardžius, pa -
tarmes ir šnektas. Leidykloje viešėjo kalbininkas, humanitarinių 
mokslų habilituotas daktaras, Etninės kultūros globos tarybos Tarmių 
metų organizavimo ekspertų grupės pirmininkas Kazimieras Garšva. 
Svečias yra ir ne vienos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų, tarp 
jų ir „Pašvitinio“, autorius, Kalbos skyrių redaktorius. Netoli Pa-
švitinio – ir kalbininko gimtoji Linkuva.

2013 01 09
„Versmė“ ir nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus susitarė 
bendradarbiauti. „Versmės“ leidyklos atstovai Vida Girininkienė, 
Jū ratė Baltrukaitienė, K stutis Vaičiūnas ir Andrius Biziulevičius vie-
šėjo Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune. Ten, 
dalyvaujant muziejaus direktoriui Osvaldui Daugeliui ir direktoriaus 
pavaduotojui investicinėms programoms ir plėtrai K stučiui Linkui, 
buvo pasirašyta „Versmės“ leidyklos ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis.

2013 01 10
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko „Versmės“ 
leidyklos išleistos Juozo Girdvainio knygos „Dainuojanti revoliucija 
Vilniaus barikadose“ pristatymas.

2013 01 11
Tiltas Karakasas–Paryžius–Vilnius pabudino sąjūdžio dvasią.

B. Brazdžionio eilių paskaitė mokytoja lituanistė Asta Druskienė.
Sausio 11 d., penktadienį, pasitinkant Laisvės gynėjų dieną, kurią 

minėjome Sausio 13-ąją, „Versmės“ leidykloje buvo parodytas Jono 
ir Luis Rosales bei Florence Borelly filmas „Žodžiai – Lietuva 1989“ 
(pranc. „Paroles. Lituanie – 1989“). Tai buvo praėjusio amžiaus pa-
baigoje sukurto dokumentinio filmo premjera Lietuvoje. 

2013 01 13
Biržų pilies, kurioje yra įsikūr s ir „Sėlos“ muziejus bei Jurgio Bi e linio 
viešoji biblioteka, menėje vyko Laisvės gynėjų dienos minėjimas ir 
Juozo Girdvainio knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikado-
se“ pristatymas, kurį organizavo Biržų rajono savivaldybės Kultūros 
ir sporto skyrius, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji 
biblioteka ir „Versmės“ leidykla.
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Antanui Terleckui įteikta Laisvės premija. minint Laisvės gynėjų 
dieną LR Seime, kovotojui už Lietuvos laisv  ir žmogaus teises 
Antanui Terleckui įteikta 2012 metų Laisvės premija. „Versmės“ 
leidykla sveikina laureatą. 

2013 01 16
Gautas pirmasis rengiamos „Šilutės“ monografijos straipsnis. Martyno 
Purvino „ staigos, verslai ir amatininkai Šilutėje  a. pradžioje“. 

Leidykloje apsilank s „Kelmės“ monografijos vyriausiasis redaktorius 
sudarytojas Alfonsas Alijošius papasakojo, kad medžiagos išsamiam 
leidiniui sekasi rasti ne tik Lietuvoje, bet ir už Atlanto.

Leidykloje vyko Veronikos Juodagalvytės-Verutės kūrybos darbų 
albumo „Verutės Lietuva“ sutiktuvės. Albumą džiugiai pasitiko 
šio leidinio iniciatorė, žinoma TV žurnalistė, Verutės dukterėčia ir 
krikštaduktė Violeta Baublienė. 

2013 01 17
Albinas Vaičiūnas pasakoja apie Vytauto Tamulaičio gyvenimą ir 
kūrybą „Lietuva turi pasaulinio masto vaikų rašytoją – Vytautą 
Tamulaitį“, – „Versmės“ leidykloje vykusiame V. Tamulaičio 100-ųjų 
gimimo metinių minėjime pakiliai pranešė kultūros istorikas, litera-
tūros tyrinėtojas Albinas Vaičiūnas, iškeldamas prieš susirinkusiųjų 
akis bibliografin  retenyb  – 1970-aisiais Čikagoje išleistą almanachą 
„Children everywhere“, kuriame paskelbtas ir Vytauto Tamulaičio 
apsakymas „Petriuko vėliava“ („Little Peter s flag“, į anglų kalbą 
išverstas autoriaus sūnaus Vytauto Tamulaičio, iliustruotas Zitos 
Sodeikos). 

2013 01 18
„Lietuvos žinių“ interneto svetainėje www.lzinios.lt paskelbtas straips-
nis „Vytauto Tamulaičio 100-mečiui bus išleistas jo apsakymas 
„Pet riuko vėliava“. 

2013 01 18–19
„Versmės“ žygeiviai pakartojo 1923 metų Klaipėdos sukilėlių marš-
rutą. LR Seimas, be kitų gausių 2013-aisiais minėtinų sukakčių, 
šiuos metus paskelbė ir Klaipėdos krašto atgavimo metais  šiemet 
švenčiame 1923-iųjų Klaipėdos sukilimo bei prijungimo prie Lietuvos 
90-ąsias metines. 

2013 01 24–25
„Versmės“ leidyklos neetatinis bendradarbis, Lietuvos generolo Jono 
Žemaičio karo akademijos Karo mokslų instituto Karo istorijos cent ro 
vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Manvydas Vitkūnas ir šio cen-
tro viršininkas mjr. Gintautas Jakštys viešėjo Daugpilyje, kur sau-
sio 24–25 dienomis dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 
„ III moksliniai skaitymai“ („ III Zin tniskie las jumi“).
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2013 01 24
Gautas pirmasis rengiamos spaudai „Viešvilės“ monografijos (vyr. 
re daktorius Algirdas Sinkevičius) straipsnio rankraštis – Jono Trinkūno 
„Prūsų ir lietuvių religijų ryšiai“. 

2013 01 28
Ilgametis mūsų leidyklos leidžiamų monografijų kalbos redaktorius, 
žurnalistas, kalbininkas Albinas Masaitis perleido „Versmės“ bibliote-
kai dar dalį savo daugelį metų kauptos asmeninės bibliotekos knygų.

2013 01 29
„Versmės“ leidykla paskutinėmis 2013 metų sausio dienomis išleido 
dr. Rasos Gečaitės knygą „Kelionė iš I į IV a. su Giedriaus 
Kazimierėno „Algirdo pergale prie Mėlynųjų Vandenų“. Tai pirmasis 
numatomos naujos serijos „Lietuvos istorija šiuolaikinėje dailėje“ leidi-
nys, kuriame pristatomas šiuolaikinio tapytojo Giedriaus Kazimierėno 
(g. 1948 m.) įspūdingas paveikslas „Algirdo pergalė prie Mėlynųjų 
Vandenų“, nutapytas 2009 m. ir skirtas šlovingai Lietuvos pergalei 
prieš Aukso ordos mongolus-totorius 1362 1363 metais.

2013 01 30
KRF neparėmė „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Užpaliai“, 
„Vaiguva“ ir Gintaro Kaltenio knygos „3000 kilometrų istorijos“. 
Galima tik apgailestauti, kad KRF neteikia prioriteto Lietuvos kul-
tūros paveldo išsaugojimui. 

Interneto svetainėje www.skaityklė.lt jau galima rasti šįmet pirmą-
ją, o iš viso dešimtąją „Versmės“ elektronin  knygą – prof. Ritos 
Aleknaitės-Bieliauskienės „Vaikas, nusileid s iš dangaus. 

Išėjo pirmasis elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo dar-
bų straipsnis – biologės, biomedicinos mokslų daktarės Daivos Pa-
talauskaitės straipsnis „Sintautų apylinkių augmenija“ (LLT 2013-1 15-
206 BL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Sintautai“ 
gamtos skyriui. 

2013 02 11
Sausio mėnesį laisvės kovų videoteka pasipildė 13 naujų filmų. 
Juo se atskleidžiamos temos – knygnešystės fenomenas, ginkluota 
rezistencija ir paskutinio Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio 
likimas, išskirtinė disidento Antano Terlecko veikla, Romo Kalantos 
auka ir tuo metu vyk  protestai prieš sovietų režimą, 1991 m. sau-
sio įvykių drama, Lietuvos valstybingumo raida nuo 1940 m. iki 
Nepriklausomybės atgavimo 1990 m.

2013 02 12
Kelmės rajono laikraštyje „Kelmiškiams“ publikuojamas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Kelmė“ vyriausiojo redaktoriaus Alfonso 
Alijošiaus straipsnis „Monografijoje „Kelmė“ – gimtojo krašto istorija“. 
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2013 02 13
Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko dailininko ir fotomeni-
ninko Rimanto Dichavičiaus knygos-albumo „Laisvės paženklinti“ 
antrojo tomo pristatymas ir fotografijos darbų parodos atidarymas. 
„Versmės“ leidykla prisidėjo rengiant šią knygą, kaip ir pirmąjį jos 
tomą, knygą spaudai. 

2013 02 15
Šakių rajono laikraštyje „Valsčius“ Nr. 13 (2051) paskelbtas straipsnis 
„Vytauto Tamulaičio šimtmečiui – atminimo renginiai“. 

2013 02 16
2013 m. vasario 16 d. Vasario 16-osios – Valstybės atkūrimo dienos 
proga Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Or dinu 
„Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanojo kraštotyri-
ninką, ilgametį kraštotyrininkų klubo „Ramuva“ vadovą, aktyvų 
lietuvių etninės kultūros puoselėtoją, „Versmės“ leidyklos redaktorių 
Venantą Mačiekų.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje įvyko Antano Lesio 
ir Jovitos Niūniavaitės-Lesienės knygos „Kova už Šalčininkų kraštą 
ir lietuvybės išsaugojimą“ pristatymas.

2013 02 19
Gautas pirmasis rengiamos „Grinkiškis. Pašušvys“ monografijos straips-
nis – Eligijaus Juvencijaus Morkūno „Malūnai Grinkiškio apylinkėse 
I  a. pabaigoje–  a. pirmoje pusėje“. 

2013 02 20
„Versmės“ leidykla išleido Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės prisi-
minimų knygos „Likimo išbandymai“ antrąją laidą, kuria pradėjo 
memuaristikos seriją „Neparklupdyta Lietuva“. Knygos sudarytojas – 
autorės vyras ir bendražygis, filosofas, prof. habil. dr. Juozas Mureika.

Remiantis tarptautinio bendradarbiavimo projektu „Sintautai–Goł-
dap 2“ (vadovas Vitas Girdauskas), „Versmės“ leidykloje numatyta 
išleisti dvi knygas  lenkų autorių parengtą monografiją „Grabowo“ 
bei lietuvių autorių parengtą monografijos „Sintautai“ antrąją laidą. 

2013 02 22
Vasario 22 d. Vilniaus knygų mugėje „Versmės“ leidykla pristatė nau-
jausią monografiją „Juodupė. Onuškis“. Tai jau 24-oji serijos „Lie tuvos 
valsčiai“ monografija. Jos vyriausiasis redaktorius, daugelio straips-
nių autorius – iš buvusio Juodupės valsčiaus kil s a. a. dr. Jonas 
Šedys, deja, nebesulaukė apie penkerius metus kruopščiai rengto 
leidinio pasirodymo. Knygą iki spaustuvės palydėjo jos atsakingasis 
redaktorius, šiemet už viso gyvenimo darbus puoselėjant lietuvių 
etnin  kultūrą peln s ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kry-
žių, kraštotyrininkas Venantas Mačiekus, kartu su šia „Versmės“ 
leidykloje pareng s iš viso jau 10 monografijų.
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2013 02 24
„Balninkų“ monografijos finansavimas rūpi ne tik Molėtų rajono 
merui. Vyr. redaktorius Julius Aukštaitis lankėsi Molėtų savival-
dybėje pas merą Stasį Žvinį monografijos „Balninkai“ finansavimo 
klausimu. Merui S. Žviniui buvo perduotas monografijos leidybos 
sutarties projektas.

2013 02 28
Išėjo naujausias elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Istorikės Ritos Garškaitės 
straipsnis „Šeduvos apylinkių kapinės“ (LLT 2013-2 46-207 EL), pa-
rašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Šeduva“ etninės 
kultūros skyriui. 

Vasario mėnesį laisvės kovų videoteka pasipildė dešimčia doku-
mentinių filmų ir TV laidų įrašų. Juose atsispindi temos  1917 m. 
lietuvių konferencija, 1923 m. Klaipėdos sukilimas, Vasario 16-oji 

Vilniaus knygų  
mugėje (iš kairės) 
„Sintautų“ 
monografijos  
vyr. redaktorė Vida 
Girininkienė, žygeivis 
Gintaras Kaltenis, 
leidyklos dailininkė 
Ona Liugailienė ir 
leidyklos vadovas 
Petras Jonušas.  
201  02 22

Joana Ulinauskaitė-
Mureikienė prisiminimų 
knygos „Likimo 
išbandymai“ autorė, 
kurios knyga pradėjome 
memuaristikos seriją 
„Neparklupdyta 
Lietuva“, „Versmės“ 
leidyklos administratorė 
Neringa Balčiūnaitė. 
201  02 2
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(1918 m. Nepriklausomybės aktas ir 1949 m. partizanų deklaracija), 
Lietuva Antrajame pasauliniame kare, partizanų vado Jono Žemaičio-
Vytauto gyvenimas, tremtinių vaikų likimai, 1990 m. situacija po 
Kovo 11-osios, 1991 m. Lietuvos radijo ir televizijos užgrobimas.

2013 03 01
Neseniai pasirodžiusios Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos 
„Likimo išbandymai“ sudarytojas, autorės vyras prof. Juozas Mureika 
ir vertėja, ilgus metus gyvenusi Havajuose, o 1990-aisiais grįžusi į 
Lietuvą, garsių išeivijos asmenybių rašytojos Alės Rūtos ir architekto 
Edmundo Arbo-Arbačiausko dukra Vijolė Arbas.

2013 03 05
„Lietuvos žinių“ interneto svetainėje www.lzinios.lt paskelbtas Jūratės 
Mičiulienės straipsnis „Lietuvos valsčiai“ spalvina baltas dėmes“. 
Straipsnyje rašoma apie naujausią „Versmės“ leidyklos monografiją 
„Juodupė. Onuškis“.

2013 03 06
Interneto svetainėje www.kamane.lt paskelbtas „Nemuno“ žurna-
le spausdintas straipsnis „Homeriško tapytojo iššūkis istorikams“. 
Straipsnyje pateikiamas Aušros Gudavičiūtės interviu su knygos 
autore menotyrininke dr. Rasa Gečaite.

2013 03 07
Knygos ,,Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ pristatymas ir 
diskusija apie Sausio 13-osios įvykius Medininkuose.

 leidyklą iš Liudvinavo (Marijampolės sav.) atvyko Teresė Marijona 
Vizbarienė, kuri inicijuoja monografijos apie Liudvinavą rengimą. 

Pasieniečių mokyklos interneto svetainėje www.pasienietis.lt paskelb-
tas straipsnis „Pasieniečių mokykloje paminėta artėjanti Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena“. 

2013 03 11
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kauno Aleksoto seniū-
nijoje įvyko minėjimas. Kartu buvo pristatyta kraštietės, politinės 
kalinės, Norilsko sukilimo dalyvės Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės 
atsiminimų knygos „Likimo išbandymai“ 2-oji laida.

2013 03 15
Monografijos „Juodupė. Onuškis“ sutiktuvės Rokiškio krašte. Renginyje 
Juodupėje dalyvavo monografijos atsakingasis redaktorius, Rokiškio 
krašto garbės pilietis Venantas Mačiekus, „Versmės“ leidyklos vado-
vas Petras Jonušas, monografijos sudarytojo a. a. Jono Šedžio našlė 
Vera Šedienė, Rokiškio rajono savivaldybės meras Vytautas Vilys, 
Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras 
Blaževičius, gausybė knygos autorių, svečių. 
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2013 03 18
Vilniaus rotušėje – Lietuvos istoriją ir meną aktualizuojančios knygos 
sutiktuvės. Tai yra pirmoji knyga iš „Versmės“ leidyklos inicijuotos 
naujos leidinių serijos „Lietuvos istorija šiuolaikinėje dailėje“.

2013 03 19
Interneto svetainėje www.lrytas.lt paskelbtas Rūtos Mikšionienės 
straipsnis „Kunigaikščio Algirdo pergalei skirta knyga išprovokavo 
diskusiją apie kultūrinį perversmą“.

2013 03 29
Pateikta paraiška dėl Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Li-
kimo išbandymai“ vertimo.

Leidyklą pasiekė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 
5 000 Lt parama monografijos „Šeduva“ parengimui ir leidybai. 

2013 04 02
„Lietuvos žinių“ interneto svetainėje www.lzinios.lt paskelbtas Jūratės 
Mičiulienės straipsnis „Petriuko vėliava“ grįžta į Lietuvą“. 

2013 04 05
Vytauto Tamulaičio 100-mečiui išleistas jo apsakymas „Petriuko 
vė liava“.

2013 04 17
Australijos lietuvių laikraštyje „Mūsų pastogė“ paskelbtas straipsnis 
„Kunigaikščio Algirdo pergalei skirta knyga išprovokavo diskusiją 
apie kultūrinį perversmą“.

2013 04 26–27
Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vyko 23-iosios nacio-
nalinės Lietuvos mokinių istorijos olimpiados III, finalinis, etapas. 
Čia susirinko gabiausi, kūrybiškiausi, smalsiausi Lietuvos jaunieji 
istorikai ir jų mokytojai iš visos šalies. Šių metų jaunųjų istorikų 
olimpiados tema buvo ,,Lietuvių tautos kova dėl valstybingumo at-
kūrimo 1940–1990 metais“. „Versmės“ leidykla, kaip ir kasmet, taip 
pat prisidėjo prie šio gražaus renginio ir kiekvienam finalinio etapo 
dalyviui bei jų mokytojams padovanojo savo 2012 m. išleistą Rasos 
Gečaitės knygą „Kelionė iš I į IV a. su Giedriaus Kazimierėno 
„Algirdo pergale prie Mėlynųjų Vandenų“. Olimpiados nugalėtojams 
buvo įteiktos Algimanto Liekio knygos „Juodieji Lietuvos istorijos 
puslapiai“ I, II dalys. 

2013 04 26
Išleista Stasio Biziulevičiaus knyga „Liaudies medicina Aukštadvario 
krašte 1935–1939 metais“.
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Išėjo naujausias elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų 
rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Geografės, fizinių mokslų daktarės, 
docentės Filomenos Kavoliutės straipsnis „Trys didžiausios krašto-
vaizdžio kaitos Sintautų krašte“ (LLT 2013-4 70-209 HI), parašytas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Sintautai“ istorijos skyriui. 

2013 04 29
Išėjo naujausias elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
dar bų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Agronomo Raimondo 
Daniliausko straipsnis „Žemės ūkio raida Sintautų krašte  am-
žiuje“ (LLT 2013-5 71-210 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Sintautai“ istorijos skyriui. 

Gautas pirmasis rengiamos „Skapiškio“ monografijos straipsnis – 
akad. prof. habil. dr. Vytauto Merkio „Blaivybės sąjūdžio sūkuryje“. 

2013 04 30
Balandžio mėnesį videoteka papildyta dešimčia dokumentinių filmų 
ir laidų. Juose atskleidžiamos temos  pokario partizaninės kovos, 
tremties istorijos, lietuvių pabėgimai iš Sovietų Sąjungos, atgimimo 
metai ir perestroika, roko maršas per Lietuvą, ekonominės blokados 
periodas.

2013 05 14
Leidykloje apsilankė Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
darbuotoja Monika Gineikienė, kuri beieškodama muziejuje kitoms 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms medžiagos, užsidegė idėja 
parengti monografiją apie gimtąjį Antnemunio (Alytaus r.) valsčių. 

2013 05 18
Aukštadvaryje pristatyta knyga „Liaudies medicina Aukštadvario kraš -
te 1935–1939 metais“.

Monografijos 
„Onuškis“  
vyr. redaktorė 
Živilė Driskiuvienė 
(dešinėje), redaktorė 
Daiva ervokienė 
ir leidyklos bičiulis, 
redaktorius, rašytojas 
Albinas Vaičiūnas 
pakeliui į Saldutiškį. 
201  05 0
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2013 05 27
Prasidėjo pirmoji šiais metais „Versmės“ leidyklos kompleksinė lo-
kalinių tyrimų ekspedicija Saldutiškyje (Utenos r.), kuri t sis iki 
birželio 2 d. Ekspedicijos vadovė – monografijos „Saldutiškis“ vy-
riausioji redaktorė ir sudarytoja Jūratė Baltrukaitienė. Saldutiškyje 
ir jo apylinkėse dirbs 15 ekspedicijos dalyvių iš Vilniaus, Kauno, 
Labanoro, Kirdeikių, Palūšės ir vietiniai kultūros darbuotojai.

Be minėtosios, šią vasarą „Versmės“ leidykla numato surengti 
dar 10 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų autorių ekspedicijų 

2013 05 29
Išėjo naujausias elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Geologo dr. Aleksandro 
Šliaupos, geologo habil. dr. Valentino Baltrūno ir geologo dr. Bro-
nislavo Karmazos straipsnis „Semeliškių apylinkių geologinė san-
dara“ (LLT 2013-6 17-211 GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Semeliškės“ gamtos skyriui.

2013 06 03
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Geologo dr. Aleksandro 
Šliaupos, geologo habil. dr. Valentino Baltrūno ir geologo dr. Bronis-
lavo Karmazos straipsnis „Aukštadvario apylinkių geologinė san-
dara“ (LLT 2013-7 18-212 GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Aukštadvaris“ gamtos skyriui. 

2013 06 10
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos ekspedicija Kiduliuose, luri t sis iki 
birželio 16 d. Ekspedicijos vadovas – monografijos „Kiduliai“ vy-
riausiasis redaktorius ir sudarytojas K stutis Vaičiūnas. Kiduliuose 
ir jo apylinkėse dirbs 16 ekspedicijos dalyvių iš Vilniaus, Kauno ir 
vietiniai kultūros darbuotojai.

2013 06 13
Prasideda „Versmės“ leidyklos ekspedicija Neringoje. Ekspedicijos 
va dovas – monografijos „Neringa“ vyriausiasis redaktorius ir suda-
rytojas Stanislovas Balčiūnas. Iki birželio 26 d. Neringos mieste 
dirbs 20 ekspedicijos dalyvių iš Vilniaus, Kauno ir vietiniai kultūros 
darbuotojai.

Gargždų miesto 760 metų sukakties minėjimo proga „Versmės“ 
lei  dyklos istorikas Virginijus Jocys už brangią dovaną Žemaičių 
kraš to istorijai ir jo žmonėms – iniciatyvą išleidžiant monografiją 
„Endriejavas“, taip pat už nuolatinį dėmesį ir paramą šio krašto 
žmonių kultūrinei erdvei plėtoti bei ugdyti pasididžiavimą gim-
tuoju sodžiumi yra apdovanotas Gargždų miesto atminimo ženklu. 
Šis garbus ženklas skiriamas asmenims, kurie savo darbais garsina 
Žemaitiją ir Mažosios Lietuvos kraštą.
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2013 06 27
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo dar-
bų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Geologo, dr. Aleksandro Šliaupos, 
geologo, habil. dr. Valentino Baltrūno ir geologo, dr. Bronislavo 
Karmazos straipsnis „Onuškio apylinkių Žemės gelmių sandara ir 
raida“ (LLT 2013-8 19-213 GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Onuškis“ gamtos skyriui. 

2013 07 01
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Geografės dr. Reginos 
Morkūnaitės straipsnis „Užpalių apylinkių reljefo pagrindiniai bruo-
žai“ (LLT 2013-9 9-214 GG), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Užpaliai“ gamtos skyriui. 

Prasidėjo ketvirtoji šiais metais „Versmės“ leidyklos kompleksinė 
lokalinių tyrimų ekspedicija Pagėgiuose (vadovas Edmundas Incius) 
ir archeologinės ekspedicijos Viešvilėje (Jurbarko r.). Viešvilės apy-
linkėse dirbs dvi archeologų grupės  viena – Viešvilėje (vadovas 
Ugnius Budvydas), kita – Smalininkuose ir Naudvaryje (vadovas 
Linas Tamulynas).

2013 07 03
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ moks-
lo darbų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Geografės Aldonos 
Baubinienės straipsnis „Užpalių apylinkių vandenys ir jų hidrografiniai 
ypatumai“ (LLT 2013-10 10-215 GG), parašytas „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Užpaliai“ gamtos skyriui. 

2013 07 04
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Istoriko dr. Eligijaus 
Juvencijaus Morkūno straipsnis „Malūnai Sintautų apylinkėse  a. 
pirmojoje pusėje“ (LLT 2013-11 47-216 EL), parašytas „Lietuvos vals-
čių“ serijos monografijos „Sintautai“ etninės kultūros skyriui. 

2013 07 05
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Geografo dr. Rimvydo 
Kunsko straipsnis „Sintautų lygumos kraštovės sandara ir raida“ 
(LLT 2013-12 11-217 GG), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos mo-
nografijos „Sintautai“ gamtos skyriui.

2013 07 08
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos ekspedicija Jurgonių kapinyne. Eks-
pedicijos vadovas archeologas dr. Manvydas Vitkūnas. Archeologai 
Jurgionyse dirbs iki liepos 14 d.
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2013 07 15
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos ekspedicija Viešvilėje. Jurbarko r., va-
dovas Algirdas Sinkevičius. Ekspedicija t sis iki liepos 21 d.

2013 07 16
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo dar-
bų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Folkloristo Povilo Krikščiūno 
straipsnis „Sintautiškių dainuojamosios tautosakos savitumai  keletas 
įžvalgų“ (LLT 2013-13 6-218 FL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Sintautai“ tautosakos skyriui. 

2013 07 19
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
dar bų rinkinio 2013 metų tomo straipsnis. Muzikologo, etnologo, 
prof. habil. dr. Alfonso Motuzos straipsnis „Žemaičių Kalvarijos 
Kalnų giesmių melodijos Kartenoje“ (LLT 2013-14 7-219 FL), parašytas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kartena“ tautosakos skyriui.

2013 07 22
Prasidėjo „Versmės“ leidyklos ekspedicija Tveruose, Rietavo sav. 
Va  dovas Kazys Praeras. Ekspedicija t sis iki liepos 28 d. 

2013 07 25
Išleista Nijolės Oželytės knyga „Nuotrupos“. „Nuotrupos“ – tai pir-
masis aktorės, Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarės, politikos 
ir visuomenės veikėjos, televizijos ir laidų vedėjos Nijolės Oželytės 
eilių rinkinys.

2013 07 30
Aukštaitijoje prasidėjo dvi „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų 
ekspedicijos  Skiemonyse (Anykščių r., vadovas Šarūnas Preikšas) ir 
Skapiškyje (Kupiškio r., vadovė Aušra Jonušytė). Ekspedicijos t sis 
iki rugpjūčio 4 d. 

2013 08 01
Iš spaustuvės į leidyklą atsivežėme ilgai lauktą knygą Jono Noreikos-
Generolo Vėtros romaną „Penki broliai“.

2013 08 05
Prasidėjo trys „Versmės“ leidyklos lokalinių tyrimų ekspedicijos  Du-
setose (Zarasų r., vadovas Linas Balčiūnas), Leliūnuose (Utenos r., 
vadovas dr. Gintautas Zabiela) ir papildoma ekspedicija Gražiškiuose 
(Vilkaviškio r., vadovas Antanas Rupeika). Ekspedicijos t sis iki 
rugpjūčio 11 d.

2013 08 06
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Istoriko, dr. Jono Mardosos straipsnis „Ka-
majiškių verbos  a.– I a. pradžioje“ (LLT 2013-15 48-220 EL), 
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parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kamajai“ etninės 
kultūros skyriui. 

„Lietuvos aido“ svetainėje www.aidas.lt paskelbtas dr. Aldonos 
Va siliauskienės straipsnis „Knygos „Sudeikiai ateities kartoms“ pri-
statymas–konferencija Utenoje“.

„Lietuvos aido“ svetainėje www.aidas.lt paskelbtas dr. Aldonos 
Vasiliauskienės straipsnis „Konferencijos Lvove“. 

„Vorutos“ svetainėje www.voruta.lt paskelbtas dr. Aldonos Vasiliaus-
kienės straipsnis „Lietuvių mokykla Lvove“.

2013 08 07
Svetainėje www.alfa.lt paskelbtas Snieguolės Dovi davičienės straipsnis 
„Oželytė  žmonės „Facebook“ – tarsi šuniukai, gatvėje atliekantys 
meilės aktą“. Straipsnyje pateikiamas interviu su Nijole Oželyte apie 
jos knygą „Nuotrupos“, išleistą „Versmės“ leidykloje. 

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Biologės, dr. Gražinos Adamonytės straips-
nis „Biržų girios gleivainiai“ (LLT 2013-16 16-221 BL), parašytas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Biržai“ gamtos skyriui.

2013 08 08
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
dar bų rinkinio straipsnis. Etnologės Ingridos Šlepavičiūtės straipsnis 
„Tradicinės pasaulėžiūros reliktai Alantos senolių pasakojimuose“ 
(LLT 2013-17 49-222 EL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos mo-
nografijos „Alanta“ etninės kultūros skyriui.

2013 08 09
Laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ išspausdintas Neringos Butkevičiūtės 
straipsnis „Antroji ekspedicija į Skapiškį“.

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Etnologės Auksės Noreikaitės straipsnis 
„Latviškoji tapatybė“ (LLT 2013-18 50-223 EL), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Biržai“ etninės kultūros skyriui. 

2013 08 12
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
dar bų rinkinio straipsnis. Geologo, prof. habil. dr. Valentino Baltrūno 
ir geologo, dr. Bronislavo Karmazos straipsnis „Semeliškių apylinkių 
geomorfologija, paleogeografija, geologiniai ištekliai ir geopaveldas“ 
(LLT 2013-19 20-224 GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos mo-
nografijos „Semeliškės“ gamtos skyriui.
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2013 08 13
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Etnologės Godos Povilaitytės straipsnis 
„Šventės Kartenoje ir jos apylinkėse“ (LLT 2013-20 51-225 EL), pa-
rašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kartena“ etninės 
kultūros skyriui. 

Leidyklos svetainėje paskelbtas numatomas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Dūkštas“ turinys. 

2013 08 14
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ moks-
lo darbų rinkinio straipsnis. Istoriko Tomo Baranausko straipsnis 
„Kartena ir kuršių pilys prie Minijos – vakarinis Ceklio žemės pa-
sienis“ (LLT 2013-21 72-226 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Kartena“ istorijos skyriui. 

2013 08 19
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo dar-
bų rinkinio straipsnis. Agrochemijos specialistės, dr. Ievos Baužienės 
straipsnis „Užpalių valsčiaus dirvožemių ypatybės žemdirbystės raidos 
kontekste“ (LLT 2013-22 12-227 GG), parašytas „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Užpaliai“ gamtos skyriui. 

2013 08 20
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Miškininko Mindaugo Ilčiuko straipsnis 
„Žinduolių, paukščių, roplių, varliagyvių bei vabzdžių įvairovė 
Už palių apylinkėse“ (LLT 2013-23 17-228 BL), parašytas „Lietuvos 
vals čių“ serijos monografijos „Užpaliai“ gamtos skyriui. 

2013 08 21
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Geologo, dr. Aleksandro Šliaupos straipsnis 
„Žarėnų apylinkių Žemės gelmių sandara“ (LLT 2013-24 21-229
GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Žarėnai“ 
gamtos skyriui. 

2013 08 25
Monografijos „Sintautai“ sutiktuvės tapo kraštiečių susitikimu. Su-
tiktuvių proga senojoje Sintautų mokykloje vyko mokslinė konferencija 
„Sintautai vakar ir šiandien“.

2013 08 27
Interneto svetainėje www.aidas.lt paskelbtas Lidijos Veličkaitės straips-
nis „Gyvenimo vingiai, slenksčiai ir svajonės“. 
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2013 08 28
Panevėžiečiams pirmiesiems pristatyta knygos „Europos šaknys ir 
mes, lietuviai“ 5-oji papildyta laida. Panevėžio apskrities Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su Vene-
sueloje gyvenančia tautiete, iškilia baltų proistorės tyrinėtoja, knygos 
„Europos šaknys ir mes, lietuviai“ autore Jūrate Statkute de Rosales, 
buvo pristatytas Stasio Petkaus dokumentinis filmas „Jūratė Statkutė 
de Rosales. Pasišventusi senajai protėvių istorijai ir Lietuvai“.

Jūratė Statkutė de Rosales – „Versmės“ leidykloje.

GĖLĖ ISTORIJOS ŽOL NE

Jonas ėla (J. Ivoška, advokatas)
Skiriu Jūratei Statkutei de Rosales

Suskambo vėl Europoj varpas  
Kam pirmą grūdą subrandino varpos, 
Kieno pirmasis laivas plaukė, 
Kas Baltijos pakrantėj dainą traukė, 
Kas tie istorijos pirmuonys, 
Kur Skandija ir gudų palikuonys

Visi, kam įroda – šaltiniai, 
Prie tų versmių suskumba pirmutiniai. 
Tik spekuliacijų nykštukai, 

Monografijos „Sintautai“ sutiktuvių proga vyko mokslinė konferencija „Sintautai vakar ir 
šiandien“. Renginyje dalyvavo monografijos „Sintautai“ vyriausioji redaktorė Vida Girininkienė 
(kalba), sėdi (iš dešinės) redaktorius Vingaudas Baltrušaitis, dr. ilomena Kavoliutė, „Versmės“ 
leidyklos vadovas Petras Jonušas (trečias iš dešinės), kt. 201  08 25
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Kadangi nepadrožti jų pieštukai, 
Prarad  amą, galvas krato 
Ir dedasi, kad nieko čia nemato. 
O kiek istorijos klastočių  
Gali jas semt ne samčiu, bet ąsočiu. 
Toks apsimetėlių ansamblis, 
Kad, rodos, pagimdytų jie net dramblį. 
Kas tokiai publikai Jordanas, 
Orosijus, Dionas ar Lukanas...

Tačiau Europos šaknys gyvos. 
Jos mums vienintelis imperatyvas.

Iš Skandijos pakyla gudai – 
Kapai su akmenų vaininkais juda...

Sausakimšos nuščiūva salės; 
Prabilo Ji, STATKUT  DE ROSALES.

„Versmės“ leidykloje sutikta naujausia tautotyrininko prof. Romualdo 
Grigo knyga „Lietuvių tau tos išlikimo drama“.

2013 09 01
Interneto svetainėje www.lrytas.lt paskelbtas Danutės Jonušienės 
straipsnis „Po pasaulį išsibarsčiusi Venesuelos lietuvės šeima susitiko 
jos gimtinėje“.

2013 09 05
Dzūkijoje prasidėjo paskutinė 2013 m. „Versmės“ leidyklos ekspedi-
cija. Leipalingyje (Druskininkų sav., vadovė Laimutė Vasiliauskaitė-
Rožukienė). Iki rugsėjo 11 d. Leipalingyje ir jo apylinkėse dirbs 
10 ekspedicijos dalyvių – žurnalistų, rašytojų, istorikų, etnologų. 

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ moks-
lo darbų rinkinio straipsnis. Etnologės, dr. Irenos Stonkuvienės 
straipsnis„Vaikų socializacija  amžiaus pirmosios pusės kaimo 
bendruomenėje (Kartenos valsčius)“ (LLT 2013-25 52-230 EL), pa-
rašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kartena“ etninės 
kultūros skyriui. 

2013 09 06
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Dr. Andros Simniškytės straipsnis „Užpalių 
apylinkių pilkapynai  nauji atradimai“ (LLT 2013-26 24-231 AL), pa-
rašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Užpaliai“ istorijos 
skyriui. 

2013 09 09
Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos renginių 
didžiojoje salėje (H. Manto g. 25, Klaipėda) įvyko iškilios baltų prois-
torės tyrinėtojos, Venesueloje gyvenančios tautietės Jūratės Statkutės 
de Rosales naujausios knygos „Europos šaknys ir mes, lietuviai“ 



1356

L i e t u v o s  v a l s č i a i

5-osios laidos pristatymas, taip pat operatoriaus Stasio Petkaus do-
kumentinio filmo „Jūratė Statkutė de Rosales. Pasišventusi senajai 
protėvių istorijai ir Lietuvai“ premjera.

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Filologo, dr. Juozo Pabrėžos straipsnis 
„Palangiškių šnekta“ (LLT 2013-27 24-232 LI), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Palanga“ kalbos skyriui. 

2013 09 10
Interneto svetainėje www.aidas.lt paskelbtas Lidijos Veličkaitės straips-
nis „Pasišventusi senajai protėvių istorijai ir Lietuvai“.

2013 09 13
Vilniuje šiltai sutikta knygos „Europos šaknys ir mes, lietuviai“ pa-
pildyta 5-oji laida ir filmo apie įžymiąją knygos autor  premjera. 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje su knygos autore Jūrate Statkute 
de Rosales, prof. Romualdu Grigu ir dokumentinio filmo kūrėju 
Stasiu Petkumi atvyko patriotiškai nusiteikusi, intelektualioji Vilniaus 
visuomenė. 

2013 09 17
Interneto svetainėje www.lzs.lt paskelbtas Laimutės Vasiliauskaitės 
Rožukienės straipsnis „LŽS nariai – monografijos „Leipalingis“ autorių 
mokslinėje kompleksinėje lokalinių tyrimų ekspedicijoje“.

2013 09 18
Interneto svetainėje www.respublika.lt paskelbtas Ferdinando Kau-
zono straipsnis „Kas kėsinasi į mūsų istoriją“.

2013 09 20
Interneto svetainėje www.aidas.lt paskelbtas Laimutės Vasiliauskaitės 
Rožukienės straipsnis „Leipalingio apylinkėse – mokslinė kompleksinė 
lokalinių tyrimų ekspedicija“. 

2013 09 21
Pristatyta „Sintautų“ monografijos 2-oji dalis. Paminklo poetui Pranui 
Vaičaičiui fondo Sintautuose iniciatyva ir pastangomis atidengtas 
paminklas poetui Pranui Vaičaičiui (skulpt. Juozas Šlivinskas). Prie 
paminklo „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas kartu su 
vyriausiąją redaktore ir sudarytoja Vida Girininkiene pristatė mono-
grafijos „Sintautai“ antrąją dalį. 

2013 09 24
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Eetnologės Rimutės Garnevičiūtės straipsnis 
„Katalikiškų laidotuvių papročiai Biržų apylinkėse  a. vidury-
je– I a. pradžioje“ (LLT 2013-28 53-233 EL), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Biržai“ etninės kultūros skyriui. 
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2013 10 08
Pradėta rengti monografija „Žiežmariai“. Leidykloje lankėsi mo no gra-
fijos „Žiežmariai“ vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas Algiman tas 
Piliponis. Buvo aptarti jo pradedamos rengti „Lietuvos valsčių“ se-
rijos monografijos pradiniai darbai ir galutiniai parengimo spaudai 
terminai, pasirašyta šios lokalinės monografijos sukūrimo autoriaus 
darbų sutartis. 

2013 10 17
Utenoje įvyko knygų „Europos šaknys ir mes, lietuviai“, „Lietuvių 
tautos išlikimo drama“ ir dokumentinio filmo „Jūratė Statkutė de 
Rosales. Pasišventusi senajai protėvių istorijai ir Lietuvai“ pristatymas.

2013 10 18
Pradėta rengti monografija „Sendvaris“. Leidykloje lankėsi mono-
gra fijos „Sendvaris“ vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Liucija Ky-
guolytė-Šeputė. 

2013 10 22
Pradėta rengti monografija „Veiveriai“. Leidykloje lankėsi monografi -
jos „Veiveriai“ vyriausioji redaktorė ir sudarytoja Inga Stepuko nienė. 

2013 10 24
Kaune sutikta Romualdo Grigo knyga „Lietuvių tautos išlikimo 
dra ma“.  prof. Romualdo Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo 
drama“ sutiktuves Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje 
Kaune atvyko Kauno gimnazijų mokytojai ir moksleiviai, Vytauto 
Didžiojo, Kauno Technologijos universitetų dėstytojai ir studentai, 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus 
atstovai, Seimo nariai, Lietuvos studentų sąjungos nariai, Sąjūdžio 
atstovai, atsargos karininkai, spaudos ir žiniasklaidos atstovai, Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus darbuotojai, bibliotekininkai ir kiti Kauno 
visuomenės nariai.

2013 10 29
Televizijos laida su J. Statkute de Rosales. 2012 m. ispanų kalba 
Valensijos universiteto išleistame Jūratės Statkutės de Rosales leidinyje 
„Filosofinė Lietuva  nuo Kanto iki Levino“ („Lituania philosophica  
de Kant a Lévinas“) autorė pristato savo tyrimus ir įžvalgas apie 
lietuvių kalbos įtaką filosofams Imanueliui Kantui ir Emanueliui 
Levinui. 

2013 11 01
Lietuvos radijo laidos „Gyvoji istorija“ metu transliuotas pokalbis 
su „Versmės“ leidyklos vyriausiąja redaktore sudarytoja, istorike, 
senųjų kapinių tyrinėtoja Vida Girininkiene. Laidoje kalbėta apie 
seniausių kapinių Vilniuje – Rasų ir Bernardinų – istoriją, išskirti-
numą bei svarbą. 
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2013 11 05
Už etninės architektūros, Mažosios Lietuvos kultūros tyrimus ir po-
puliarinimą 2013 metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija paskirta 
nuolatiniams „Lietuvos valsčių“ serijos autoriams, „Versmės“ leidyklos 
ekspedicijų dalyviams, monografijos „Šilutė. Gaideliai“ sudarytojams 
ir vyriausiems redaktoriams, architektams Marijai Purvinienei ir 
dr. Martynui Purvinui.

2013 11 08
Lietuvos Respublikos Vyriausybėje „Versmės“ leidyklos atstovus pri-
ėmė Vyriausybės Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departa mento 
direktorius Linas Vingelis. Susitikime dalyvavo Ministro Pirmininko 
patarėjas Vilius Kavaliauskas, leidyklos vadovas Petras Jonušas, re-
daktoriai Venantas Mačiekus, Damijonas Šniukas, Neringa Balčiūnaitė 
ir Živilė Driskiuvienė.

2013 11 14
Profesoriaus Romualdo Grigo knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama  
iškilmingai sutikta Telšiuose.

2013 11 15
Pradėta rengti monografija „Rokiškis“. Leidykloje lankėsi Donatas 
Juozapas Papaurėlis. Buvo aptarti jo pradedamos rengti „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Rokiškis“ pradiniai darbai ir galutiniai 
parengimo spaudai terminai, pasirašyta šios monografijos parengimo 
autorinių darbų sutartis. 

2013 11 21
Profesoriaus R. Grigo knygos ,,Lietuvių tautos išlikimo drama“ su-
tiktuvės Šiauliuose.

2013 11 27
Algirdo Patacko „Litua“ skaitytoją pasieks iki šv. Kalėdų. Tokios kny-
gos, kaip ši, vadinamos gyvenimo knygomis. Joje skelbiami Algirdo 
Patacko pirmieji tekstai, spausdinti dar  a. 7-ojo dešimtmečio 
pogrindžio savilaidoje, paskutinieji – dabartyje. Jų esm  nusako 
pavadinimas – Litua, Lietuva tėvynė. 

Leidykla nekantriai laukia žinių iš „Petro ofseto“ spaustuvės, kurioje 
šiuo metu spausdinama Antano Terlecko „Ne pats pasirinkau savo 
dalią“ (redaktorė Jūratė Baltrukaitienė). Ši knyga leidyklą pasieks 
prieš pat šv. Kalėdas – gruodžio 20 d. 

2013 12 17
Iš spaustuvės atsivežėme ilgai lauktas dvi puikias knygas – Antano 
Terlecko „Ne pats pasirinkau savo dalią“ ir Algirdo Patacko „Litua“.
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2013 12 18
Leidykla padavė 8 paraiškas Lietuvos kultūros tarybos 2014 m. 
Kultūros rėmimo fondo lėšomis numatomų finansuoti leidybos pro-
jektų konkursui dėl šių 8 „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų 
leidybos finansavimo  „Babtai“, „Daujėnai“, „Kamajai“, „Onuškis“, 
„Ramygala“, „Saldutiškis“, „Šeduva“, „Užpaliai“. 

2013 12 19
Pradėta rengti monografija „Naujamiestis“. Leidykloje lankėsi Stasė 
Raudonienė. Buvo aptarti jos pradedamos rengti „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Naujamiestis“ pradiniai darbai ir galutiniai 
parengimo spaudai terminai, pasirašyta šios monografijos parengimo 
autorinių darbų sutartis. 
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2014 metai

2014 01 03
Sausakimšoje Signatarų namų salėje buvo pristatyta Algirdo Patacko 
knyga „LITUA“, kurioje skelbiami autoriaus pirmieji tekstai, spausdinti 
nuo  a. 7-ojo dešimtmečio sovietinio pogrindžio savilaidos iki da-
bar. Renginyje, be paties autoriaus, kalbėjo A. Patacko bendraminčiai 
ir bendražygiai, signatarai, kultūrininkai  Europos Parlamento narys 
Algirdas Saudargas, buv s VSD vadovas Mečys Laurinkus, filosofas 
Bronius Genzelis, kultūrologas Aleksandras Žarskus, „Versmės“ lei-
dyklos redaktorius Petras Jonušas, A. Patacko bendražygė ir padėjėja 
Seime Nijolė Balčiūnienė. Renginį vedė Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų klubo prezidentė Birutė Valionytė.

2014 01 06
Gautas pirmasis rengiamos „Skiemonių“ monografijos straipsnis (vyr. 
redaktorius Šarūnas Preikšas) straipsnio rankraštis – Algirdo Ažubalio 
„Pirmoji mano fotografija“ apie fotografą Stasį Darulį. 

2014 01 08
Juozo Girdvainio knyga „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ 
pristatyta Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje 
bibliotekoje. 

2014 01 07
Vilniaus Sausio 13-osios mokykloje pristatyta Juozo Girdvainio knyga 
„Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“.

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos konferencijoje pristatytas 
Lietuvos savanorių įamžinimo projektas. Joje dalyvavo ir apie Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimo ir Lietuvos savanorių 
įamžinimo memorialinių lentų projektą bei „Lietuvos valsčių“ se-
rijos monografiją „Lietuvos savanoriai“ pasisakė premjero patarėjas 
Vilius Kavaliauskas ir „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas. 
Konferencijoje dalyvavo 150 seniūnų. 

2014 01 09
Laikraštyje „Mokslo Lietuva“ paskelbtas Gedimino Zemlicko straipsnis 
„Sintautai pasipuošė Prano Vaičaičio paminklu, įgijo ir savąją „Iliadą“. 

Paduotos paraiškos Patriotų premijos konkursui. Naujausios „Versmės“ 
leidykloje išleistos knygos – Algirdo Patacko „LITUA. Lituanistika, 
publicistika, beletristika“ ir Antano Terlecko „Ne pats pasirinkau 
savo dalią“ – pristatytos Patriotų premijai. 

Juozo Girdvainio knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ 
sutikimas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje.
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2014 01 10
Juozo Girdvainio knyga „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ 
pristatyta Telšių Žemaitės dramos teatre.

2014 01 13
Juozo Girdvainio knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“ 
pristatymas Alytuje.

2014 01 14
Lietuvos kariuomenės Jungtiniame štabe pristatyta Juozo Girdvainio 
knyga „Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“.

2014 01 17
Vilniaus miesto Užupio gimnazijoje pristatyta Juozo Girdvainio knyga 
„Dainuojanti revoliucija Vilniaus barikadose“.  „Versmės“ leidyklos 
2011 metais, minint Sausio 13-osios 20-metį, išleistos istoriko, žur-
nalisto Juozo Girdvainio knygos „Dainuojanti revoliucija Vilniaus 
barikadose“ pristatymą 2014 m. sausio 17 d. Vilniaus miesto Užupio 
gimnazijoje atvyko knygos autorius Juozas Girdvainis, 1991 m. nu-
kentėj s prie Radijo ir televizijos komiteto, Sausio 13-osios nuken-
tėjusiųjų draugijos pirmininko pavaduotojas Rimantas Olšinskas ir 
ats. plk. Arūnas Dudavičius. 

2014 01 27
2014 m. sausio 27 d. Vilniuje Signatarų namuose vyko VII Knygos 
mėgėjų draugijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkime buvo 
priimtas naujas VII Knygos mėgėjų draugijos narys – „Versmės“ 
leidyklos vadovas Petras Jonušas. Už jo priėmimą į draugijos narius 
buvo balsuota vienbalsiai. P. Jonušui buvo suteiktas IV nario 
numeris. Naujasis draugijos narys pasakė inauguracin  kalbą apie 
savo dalyvavimą knygų – „Lietuvos valsčių“ serijos leidyboje ir 
kitą leidybin  veiklą. Susirinkimo ir draugijos pirmininkė – Kauno 
miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja Dalia Poškienė. 

2014 01 29
„Versmės“ leidykloje lankėsi Lietuvių kalbos ir kultūros centro Gru-
zijoje vadovas dr. Vidas Kavaliauskas. „Versmės“ leidyklos vadovas 
Petras Jonušas perdavė Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos 
ir kultūros centrui dovaną – daug „Versmės“ leidyklos išleistų knygų 
bei plakatų. Lituanistikos centro vadovas prof. dr. Vidas Kavaliauskas 
padėkojo už dovaną ir patikino, kad „Versmės“ dovanotos knygos, 
plakatai bus nuvežti į Gruziją ir naudojami edukacinėje veikloje. 
Dovanoti leidiniai papildys Centre esančią lietuvišką biblioteką. 
Lietuvių kalbos ir kultūros centras Gruzijoje įkurtas 2012 m. spalio 
mėnesį Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos iniciaty-
va. Šiuo metu 38 gruzinai studentai iš 5 Tbilisio aukštųjų mokyklų 
studijuoja lietuvių kalbą. 
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2014 01 30
Lietuvos Respublikos Istorinėje Prezidentūroje Kaune pristatyta Antano 
Terlecko knyga „Ne pats pasirinkau savo dalią“.

2014 02 06
Vilniuje įvyko Antano Terlecko knygos „Ne pats pasirinkau savo 
da lią“ pristatymas.

2014 02 08
„Žinių radijo“ laidoje – apie naujausius leidyklos leidinius – Antano 
Terlecko „Ne pats pasirinkau savo dalią“ ir Algirdo Patacko „LITUA“.

2014 02 11
Pasirodė antroji papildyta Algirdo Patacko knygos „LITUA“ laida. 
Antroji knygos laida, išleidžiama nebelikus nė vieno neišplatinto 
1-osios laidos egzemplioriaus, pasipildė 2013 m. rudenį autoriaus 
parašyta „Vilniaus novele“, o knygos tekstas šiek tiek pakoreguotas 
pagal paskutiniuosius pirmiausia pačiam sau reiklaus autoriaus 
taisymus.

2014 02 17
Leidykloje apsilankė LR Seimo narys Vitalijus Gailius, Gintaras 
Šurna, Pašvitinio seniūnė Rima Krištopaitienė, Vygantas Mockūnas 
ir Juozas Mockūnas. Susitikime su leidyklos vadovu Petru Jonušu 
buvo aptartas monografijos „Pašvitinys“ rengimas. 

2014 02 18
Elektroniniu formatu išleista monografija „Musninkai. Kernavė. 
Čiobiškis“ tapo 7-ąja „Lietuvos valsčių“ serijos knyga, kurią viso 
pasaulio skaitytojai galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje iš-
spausdintame tome, bet ir modernia skaitykle. Monografiją, kaip ir 
visas kitas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido 
„Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras.

2014 03 03
Interneto svetainėje www.lzinios.lt paskelbtas Antano Šimkūno straips-
nis „Paminklas gimtajam kraštui“, skirtas „Daujėnų“ monografijai. 

2014 03 04
Pradėta rengti monografija „Alovė“. Vyriausioji redaktorė ir suda-
rytoja Genovaitė Baliukonytė. Buvo aptarti jos pradedamos rengti 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos pradiniai darbai ir galutiniai 
parengimo spaudai terminai, pasirašyta šios lokalinės monografijos 
sukūrimo autoriaus darbų sutartis. 

2014 03 06
Išleista antroji papildyta knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ 
laida. Ši populiari žymaus tautotyrininko, akademiko prof. Romualdo 
Grigo monografijos 2-oji laida, išleista nebelikus leidykloje nė vieno 
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1-osios laidos egzemplioriaus, yra papildyta baigiamuoju autoriaus 
pastabų ir apmąstymų tekstu, išsikristalizavusiu jau po pirmosios 
laidos pasirodymo, taip pat asmenvardžių rodykle bei paties autoriaus 
atliktais ankstesnės laidos teksto intarpais ir taisymais. 

2014 03 07
Algirdo Patacko knyga „LITUA“ šiltai sutikta Panevėžyje.  Nepri-
klausomybės Akto signataro, Seimo nario, garbės savanorio Algirdo 
Patacko knygos „LITUA“ pristatymą 2014 m. kovo 7 d. Panevėžio 
miesto savivaldybės Didžiojoje salėje atvyko Seimo narys Povilas 
Urbšys, miesto meras Vitalijus Satkevičius, mero patarėjas Petras 
Luomanas, sociologas, tautotyrininkas, akademikas prof. Romualdas 
Grigas, VU Istorijos fakulteto studentas Paulius Kruopis, knygos 
autorius Algirdas Patackas, Panevėžio gimnazistai, mokytojai, stu-
dentai, kariškiai, partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, 
bibliotekininkai, kraštotyros muziejaus darbuotojai ir kiti. 

2014 03 10
Konkursu „Rašau Lietuvos vardą“ domėjosi Lietuvos radijo žurnalistai. 
Lietuvos radijo laidos vedėjas Vytautas Markevičius pasakojo apie 
„Versmės“ leidyklos rengiamą konkursą „Rašau Lietuvos vardą“ ir 
kalbino leidyklos redaktor  Živil  Driskiuvien . 

2014 03 10
A. Terlecko knyga „Ne pats pasirinkau savo dalią“ pristatyta Mari-
jampolėje.  žinomo rezistento Antano Terlecko knygos „Ne pats 
pasirinkau savo dalią“ pristatymą 2014 m. kovo 10 d. Marijampolės 
savivaldybės administracijos salėje atvyko knygos autorius Antanas 
Terleckas, VDU magistrantas, istorikų klubo narys, Kauno muzie-
jaus edukatorius Simonas Jazavita, Sveikatos mokslų universiteto 
Veterinarijos akademijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė Daiva 
Bradauskienė), Marijampolės gimnazistai, mokytojai, studentai, kariš-
kiai, partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, kiti. 

2014 03 14
Jurbarko miesto ir rajono laikraštyje „Mūsų laikas“ paskelbtas straips-
nis „Lietuvos valsčių“ serijoje monografija „Viešvilė“. 

2014 03 15
Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ paskelbtas straipsnis „Rengiama 
monografija „Viešvilė“. 

2014 03 19
Elektroniniu formatu išleista monografija „Širvintos“. Monografiją, 
kaip ir visas kitas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu 
išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras.

2014 03 21
Algirdo Patacko knyga „LITUA“ šiltai sutikta Klaipėdoje.  Nepri-
klausomybės Akto signataro, Seimo nario, garbės savanorio Algirdo 
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Patacko knygos „LITUA“ pristatymą 2014 m. kovo 21 d. Klaipėdos 
universiteto Mažojoje auloje atvyko vicemeras Vytautas Čepas, 
Klaipėdos universiteto rektorius prof. dr. Vaidutis Laurėnas, knygos 
autorius Algirdas Patackas, Klaipėdos gimnazistai, mokytojai, stu-
dentai, kariškiai, partizanai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, 
bibliotekininkai, kraštotyros muziejaus darbuotojai ir kiti neabejingi 
Lietuvos istorijai autoriaus gerbėjai. 

2014 03 25
Dovanojome elektronin  knygą „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“.

2014 04 16
Klaipėdos rajono laikraštyje „Banga“ ir svetainėje www.gargzdai.lt 
paskelbtas Jolantos Venskutės straipsniai „Sendvarį aprašys „Lietuvos 
valsčių“ monografijoje“ ir „Tyrinėjo Sendvario gamtos lobyną“. 

2014 04 17
Elektroniniu formatu išleista monografija „Obeliai. Kriaunos“ (2-oji 
laida). Monografiją, kaip ir visas kitas mūsų elektronines knygas, 
elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų 
rengimo centras.

2014 04 23
Algirdo Patacko knyga „LITUA“ pristatyta Anykščiuose.  Anykščių 
rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešąją biblioteką atvyko knygos 
autorius Algirdas Patackas, rašytojas Rimantas Vanagas, istorikas 
Tomas Baranauskas, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, 
redakcijų „Šilelis“ ir „Anykšta“ atstovai, literatų klubo „Marčiupys“ 
atstovai, diskusijų klubo prie Pilietinio visuomenės instituto nariai, 
švietimo skyriaus darbuotojai, gimnazistai, mokytojai, politiniai kaliniai 
ir tremtiniai, kariškiai, šauliai, bibliotekininkai, kraštotyros muziejaus 
darbuotojai ir kita intelektualioji visuomenė. 

2014 04 24
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos loka-
linių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai 
parengtas etnologės Marijos Rupeikienės straipsnis „Užpalių dvaro 
sodybos ir miestelio sakralinių pastatų bei parapijos trobesių archi-
tektūra“ (LLT 2014-1 73-23 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Užpaliai“ istorijos skyriui. 

2014 04 26
Pristatytas rašto paminklas Užpaliams. į Užpalių kultūros centro sal  
gausiai susirinko Užpalių ir aplinkinių kaimų gyventojai, iš įvairių 
Lietuvos vietų suvažiavo kraštiečiai, tarp jų – mokslininkai, politikai, 
visuomenės veikėjai – čia vyko unikalios dvitomės „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Užpaliai“ sutiktuvės. 
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2014 04 28
Išleista 1 000 egz. tiražu A. Svarinsko atsiminimų knyga „Nepatai-
somasis“.

2014 04 29
Pilnoje Lietuvos kariuomenės Vilniaus gulos karininkų ramovės salėje 
(Pamėnkalnio g. 13) vyko „Versmės“ leidyklos išleistos monsinjoro 
Alfonso Svarinsko atsiminimų knygos „Nepataisomasis“ pristatymas. 

2014 05 09
Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje buvo pristatyta mons. Alfonso 
Svarinsko atsiminimų knyga „Nepataisomasis“ (2014, Vilnius). Knygos 
sutiktuvėse Kaune padėkos žodžiais, gėlėmis ir plojimais buvo pa-
gerbtas knygos autorius monsinjoras Alfonsas, renginyje dalyvavo 
knygos leidėjai ir redaktoriai, nemažai bendražygių, kunigų, seserų 
vienuolių.

2014 05 12
Elektroniniu formatu išleista monografija „Gelvonai“. Monografiją, 
kaip ir visas kitas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu 
išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras.

2014 05 16
Algirdo Patacko „LITUA“ pakiliai sutikta Druskininkuose.  Druskininkų 
„Draugystės“ sanatorijos raudonojoje salėje atvyko knygos autorius 
Algirdas Patackas, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė 
Eugenija Sidaravičiūtė, VDU Humanitarinio fakulteto magistrantas, 
istorikas Vytautas Jurkus, miesto švietimo skyriaus darbuotojai, 
gimnazistai, mokytojai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, kariškiai, 
šauliai, bibliotekininkai, muziejaus darbuotojai ir kiti skaitančiosios 
visuomenės nariai. 

2014 05 22
Leidykla padavė 3 paraiškas Lietuvos kultūros tarybos kultūros 
ir meno projektų dalinio finansavimo konkursui dėl šių „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijų „Daujėnai“, „Šeduva“, „Onuškis“ lei-
dybos finansavimo. 

2014 06 03

Leidykla gavo LR kultūros ministerijos raštą, kad finansavimas „Lie-
tuvos valsčių“ serijai neskirtas.

Laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ paskelbtas Aušros Jonušytės straipsnis 
„Šimtmetis, įamžintas paveiksluose“. 

2014 06 09
1 500 egz. tiražu išleista mons. A. Svarinsko atsiminimų knygos 
„Ne pataisomasis“ 2-oji laida. 
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2014 06 12
Baisogalos seniūnijos užsakymu Baisogalos miestelio 475 metų su-
kakties proga 250 egz. tiražu išleista „Lietuvos valsčių“ serijos mo-
nografijos „Baisogala“ 2-oji laida. 

2014 06 16
Pasveikinome leidyklos bičiulį Romualdą Malinauską, perskaičiusį 
4 000 knygų, kurių bendra apimtis perkopė milijoną puslapių  

Elektroniniu formatu išleista monografija „Vepriai“ tapo jau 11-ąja 
„Lietuvos valsčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai ga-
lės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintame tome, bet ir 
modernia skaitykle. 

2014 06 20
 leidyklą iš spaustuvės atkeliavo jau trečioji Joanos Ulinauskaitės-
Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ laida, išspausdinta 1 000 egz. 
tiražu. 

2014 07 03
Išleista naujausia „Versmės“ leidyklos knyga „Baltai ir slavai  dva-
sinių kultūrų sankirtos“. Knygos leidybos iniciatorius doc. Artūras 
Judžentis, ilgametis mūsų leidyklos leidžiamos serijos „Lietuvos vals-
čiai“ autorius ir Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos 
narys, sudarytojai ir redaktoriai žinomi kalbininkai, mokslininkai 
Tatjana Civjan, Marija Zavjalova ir Artūras Judžentis. Knyga skiriama 
akademikui Vladimirui Toporovui atminti.

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas 
etnologės Skaidrės Urbonienės straipsnis„Kupiškio krašto kryždirbys-
tės tyrimai sovietmečiu“ (LLT 2014-2 54-235 EL), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Kupiškis“ etninės kultūros skyriui. 

2014 07 08
Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 72-uosius metus 2014 m. 
liepos 8 d. mirė „Lietuvos valsčių“ serijos bendradarbis, „Alantos“ 
monografijos vyriausiasis redaktorius Alfredas Dominauskas.

2014 07 15
Dienos šviesą išvydo mūsų leidyklos redaktoriaus, bibliofilo ir kul-
tūrininko Albino Vaičiūno parengtas lankstinukas, skirtas pirmojo 
lietuviško lamentoriaus, išleisto Sūduvos krašte, autoriaus Motiejaus 
Brundzos 190-osioms gimimo metinėms. 

Elektroniniu formatu išleista „Seredžiaus“ monografija. Monografiją, 
kaip ir visas kitas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu 
išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras.
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2014 07 18
2014 m. liepos 6 d. minimos Valstybės dienos bei šiomis dienomis 
vykstančios Dainų šventės 90-mečio proga, t sdama naujai išleidžiamų 
„Lietuvos valsčių“ serijos knygų dovanojimą pagal 2011 m. gruodžio 
7 d. iškilmingo knygų dovanojimo aktą, „Versmės“ leidykla padova-
nojo Čekijos Respublikos Brno Masaryko universiteto Kalbotyros ir 
baltistikos institutui savo išleistas monografijas. Knygas (4 markiruotos 
dėžės) liepos 18 d. Užsienio reikalų ministerijoje leidyklos vadovas 
Petras Jonušas perdavė Mindaugui Staniui, Lietuvos ambasados 
Čekijos Respublikoje atstovui, išvykstančiam darbo reikalais į Čekiją.

2014 07 21
Elektroniniu formatu išleista „Baisogalos“ monografija. Monografiją, 
kaip ir visas kitas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu 
išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras.

2014 07 25
Laikraštyje „Kauno diena“ paskelbtas Virginijos Skučaitės straipsnis 
„Nepagražinti laisvės šauklio memuarai“.

2014 08 09
Elektroniniu formatu išleista monografija „Panemunėlis“, I ir II dalys. 
Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu 
formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo 
centras. 

2014 08 12
Visa 2014 metų „Sendvario“ monografijos (Klaipėdos r.) rengimo 
vasara nusėta svarbiais įvykiais ir veikla. Su etnologe dr. Aušra 
Kavaliauskiene bei edukologe lekt. Aleksandra Batuchina jau aplan-
kyta nemažai senolių, kurie pamena krašto praeitį. Gamtos skyriaus 
autoriai, mokslininkai doc. dr. Algirdas Petraitis, dr. Rita Jankauskienė, 
lekt. Airina Salytė, dr. Rita Nekrošienė dar kartą atidžiai apžiūrėjo 
Sendvario apylinkių gamtos kampelius, tyrė gyvūniją, augaliją.

2014 08 14
Laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ paskelbtas Neringos Butkevičiūtės 
straipsnis „Rašoma Lietuvos istorija, susidedanti iš šimto Lietuvos 
valsčių“. 

2014 08 16
Laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ paskelbtas Aušros Jonušytės straips-
nis. „Mokslininkė rado įdomių faktų ir įžvalgų“.

2014 08 19
„Versmės  leidykloje lankėsi svečiai iš Lenkijos – žymaus pomologo 
prof. Adomo Hrebnickio proanūkis kompozitorius Andrzej Rejman su 
žmona Warsaw University of Life Science (WULS) docente Krystyna 
Rejman. Susitikimo metu leidyklos vadovas Petras Jonušas pristatė 
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„Lietuvos valsčių“ seriją, kitus leidinius, buvo aptartos būsimosios 
monografijos „Dūkštas“ temos.

2014 08 23
Svetainėje www.ve.lt paskelbtas Andromedos Milinienės straipsnis 
„Vytautas Navaitis  „Rekordų knyga – galimybė pakeisti gyvenimą“. 
Straipsnyje pateikiamas interviu su Vytautu Navaičiu apie jo parengtą 
„Lietuvos vaikų rekordų knygą“, kuria „Versmės“ leidykla planuoja 
išleisti šių metų rudenį. 

2014 08 27
„Versmės“ leidykla yra priimta į Lietuvos mažų ir vidutinių leidėjų 
asociaciją LiMViLA. Be mūsų leidyklos asociacijai priklauso šios 
30 leidyklų  Aidai, Algarvė, Andrena, Asveja, Aukso žuvys, Aušra 
(Punskas), Bernardinai.lt, Bonus Animus, Charibdė, Edukologija, 
Eglės leidykla, Euroknyga LT, Gimtasis žodis, Homo liber, Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla, Lieparas, Luceo, Lututė, Margi raštai, Maža lei-
dykla, Mijalba, Novelita, Raidynėlis, R. Paknio leidykla, Semaška ir 
Ko, Stiklo tiltai, Verba vera, Versus aureus, Žara. 

2014 08 29
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Pandėlys“ redaktoriui Albinui 
Jasiūnui suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas. „Lietuvos 
valsčių“ kūrėjų bendruomenė nuoširdžiai sveikina nominantą

2014 09 01
Netekome istoriko, kraštotyrininko, leidyklos bičiulio Antano Lesio. 
Antanas Lesys gimė 1952 m. sausio 28 d. Širvintų r. Bilšių k. Augo 
Vilniaus kūdikių ir Trakų r. Tamašiavos vaikų namuose, Vilniaus 
mokykloje-internate. Mokėsi Vilniaus Naujininkų vakarinėje ir Vilniaus 
Juozo Tallat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokyklose (dabar Vilniaus 
konservatorija), baigė Vilniaus pedagoginio instituto (dabar Lietuvos 
edukologijos universitetas) istorijos fakultetą. Dirbo Vilniaus pagal-
binėje mokykloje Nr. 2, Vilniaus r. Juodšilių, Širvintų r. Čiobiškio 
ir Vilniaus r. Vėliučionių spec. globos vaikų namuose, Vėliučionių 
pagrindinėje mokykloje, Šalčininkų r. Turgelių ir Akmenynės lietu-
viškose mokyklose bei Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazi-
joje. Už pedagogin  veiklą buvo apdovanotas padėkos ir pagyrimo 
raštais, 2006 m. skirta žurnalisto premija, 2013 m. įteikta Stanislovo 
Rapolionio premija.

2014 09 02
Paskelbtas monografijos „Pilviškiai“ vyriausiojo redaktoriaus suda-
rytojo Venanto Mačiekaus parengtas numatomas turinys. Daugiau 
informacijos apie monografiją galima rasti rengiamų monografijų 
skirsnyje, pasirenkamoje eilutėje Pilviškiai. 
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2014 09 12
Elektroniniu formatu išleista monografija „Kvėdarna“. Monografiją, 
kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido 
„Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 

2014 09 16
Kviečiame į paskaitą ir fotografijų parodą „Sendvario archeologinės 
paslaptys“ Jakų mokyklos salėje 2014 m. rugsėjo 26 d. 14.00 val.

2014 09 22
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje rengiamoje apdovanojimų 
„Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ ceremonijoje bus pagerbtas ir prof. 
Romualdas Grigas. Apdovanojimas profesoriui skiriamas už sociolo-
gijos ir etnokultūros darbus bei patriotin  veiklą. 

2014 09 24
Kviečiame į prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo dra-
ma“ pristatymą Druskininkuose. „Versmės“ ir „Diemedžio“ leidyklų 
išleistos knygos – prof. Romualdo Grigo „Lietuvių tautos išlikimo 
drama“ – pristatymas ir diskusija vyks 2014 m. spalio 1 d., tre-
čiadienį, 16 val. Druskininkų „Draugystės“ sanatorijos bibliotekoje 
(Vinco Krėvės g. 7, Druskininkai).

2014 09 26
Sendvario seniūnijos Jakų kaimo mokykloje sugužėjo pilna salė norin-
čių išgirsti iš pirmųjų lūpų apie naujausius archeologinius kasinėjimus 
Sendvario apylinkėse, skirtus rengiamai „Sendvario“ monografijai. 

2014 09 29
 Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo nario, garbės savanorio 
Algirdo Patacko knygos „LITUA“ pristatymą 2014 m. rugsėjo 29 d. 
Birštono viešojoje bibliotekoje atvyko knygos autorius Al girdas Patac-
kas, mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius, VDU Humanita-
rinio fakulteto magistrantas istorikas Gediminas Kasparavičius, švieti-
mo skyriaus darbuotojai, gimnazistai, mokytojai, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, bibliotekininkai, muziejaus darbuotojai ir kita intelektualioji 
visuomenė. Susirinkusieji diskutavo įvairiomis temomis, salėje vyravo 
pakili nuotaika. 

2014 09 30
Svetainėje www.sendvario-seniunija.lt paskelbtas Loretos Kuprienės 
straipsnis „Monografijos „Sendvaris“ kelias“ apie monografijos „Sen-
dvaris“ rengimo darbus.

Lietuvos mokslų akademijos narių visuotiniame susirinkime buvo 
išrinkta 15 naujų Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių, tarp 
kurių ir „Lietuvos valsčių“ serijos Lietuvos lokalinių tyrimų moks-
lo darbų komisijos narė, kalbininkė prof. dr. Grasilda Blažienė. 
Sveikiname akademik  visos gausios „Lietuvos valsčių“ serijos kūrėjų 
bendruomenės vardu
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Netekome Albino Masaičio (1936 07 22–2014 09 29). Albinas Jonas 
Masaitis gimė Daniliškių k., Semeliškių vls., Trakų apskr. 1940 m. 
apsigyveno Tamošių k. (Veliuonos vls.), tėvo gimtinėje. 1946 m. 
baigė Gausantiškių pradin , 1955 m. – Veliuonos vidurin  mokyklas. 
1955–1956 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedago-
giniame institute (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

2014 10 13
 Alytaus miesto teatro didžiojoje salėje atvyko knygos autorius Al-
girdas Patackas, Alytaus miesto meras Jurgis Krasnickas, mero pa-
vaduotoja Nijolė Makštutienė, Savivaldybės administracijos švietimo 
skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, VDU Humanitarinio fakulteto 
magistrantas, istorikas Simonas Jazavita, VU Istorijos fakulteto dok-
torantė istorikė Veronika Gudaitė, švietimo darbuotojai, gimnazistai, 
mokytojai, Alytaus kolegijos dėstytojai ir studentai, kariškiai, šauliai, 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, bibliotekininkai, muziejaus darbuotojai 
ir kita intelektualioji visuomenė. 

Knygos pavadinimas – aliuzija į Kvedlinburgo analuose rastą Lietuvos 
vardą – LITUA. Algirdo Patacko pirmieji tekstai išspausdinti dar 

 a. 7- ojo dešimtmečio pogrindžio savilaidoje, paskutiniai – dabar. 
Jų esm  nusako pavadinimas – LITUA, Lietuva tėvynė. 

2014 10 14
Leidyklą pasiekė 2 000 egz. tiražo monsinjoro A. Svarinsko atsiminimų 
knygos „Nepataisomasis“ 3-ioji laida, išleista jau po šviesaus atminimo 
monsinjoro mirties. Antroji papildoma 1500 egz. knygos laida buvo 
išleista po mėnesio nuo knygos pasirodymo 2014 04 29, nebelikus 
nė vieno neišplatinto egzemplioriaus iš pirmosios 1 000 egz. laidos.

2014 10 24
Algirdo Patacko knyga „LITUA“ šiltai sutikta Šiauliuose.  Šiaulių 
miesto švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Angelė 
Kavaliauskienė, Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Lite-
ratūros istorijos ir teorijos katedros vedėja prof. dr. Džuljeta Mas-
kuliūnienė, ŠU studijų prorektorius Juozas Pabrėža, laikraščio „Šiaulių 
naujienos“ korespondentė Ramunė Dambrauskaitė, švietimo skyriaus 
darbuotojai, gimnazistai, mokytojai, ŠU dėstytojai ir studentai, kariš-
kiai, šauliai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, bibliotekininkai, muziejaus 
darbuotojai ir kita intelektualioji visuomenė. 

2014 10 30
Elektroniniu formatu išleista monografija „Endriejavas“. Monografiją, 
kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido 
„Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 

2014 11 03
Išleista prof. Audriaus Dubiečio knyga „Nuostabusis švytėjimas  
pa dangių fizika be formulių“.
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2014 11 24
Elektroniniu formatu išleista monografija „Tauragnai“. Monografiją, 
kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido 
„Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 

Algirdo Patacko knyga „LITUA“ pristatyta Lazdijuose.  Lazdijų 
rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje atvyko knygos autorius 
Algirdas Patackas, VDU Humanitarinio fakulteto magistrantas, is-
torikas Vytautas Jurkus, švietimo skyriaus darbuotojai, gimnazistai, 
mokytojai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, bibliotekininkai, 
Lazdijų krašto muziejaus darbuotojai ir kita intelektualioji visuomenė. 

2014 11 26
Visą 2014 m. vasarą vyko mokslinės ekspedicijos Sendvario apylin-
kėse. Tai – Baukštininkų bendruomenės teiktas ir Lietuvos Kultūros 
Tarybos finansuojamas projektas „Sendvaris vakar šiandien ir rytoj“. 

2014 12 02
Elektroniniu formatu išleistos monografijos „Laukuva“ I ir II dalys. 
Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu 
formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo 
centras. Monografiją galima įsigyti Knygų klubo elektroninių knygų 
parduotuvėje  I dalis ir II dalis. „Laukuvos“ monografijos I dalies 
924 puslapių popierinė laida 1 000 egz. tiražu buvo išleista 2005 07 15, 
o 950 puslapių to pačio tiražo II dalies popierinė laida – 2008 07 19. 

Paduotos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos kultūros ir meno pro-
jektų dalinio finansavimo konkursui – „Lietuvos valsčių“ seri jos mo-
nografijas „Daujėnai“, „Kamajai“, „Ramygala“, „Šeduva“, „Onuškis“, 
knygas Romualdos Vaitkienės „Elegija mano gatvei“ , Vytauto 
Navaičio „Lietuvos vaikų rekordų knyga“. 

2014 12 04
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pri-
statyta Kaune. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune 
atvyko Kauno miesto vicemeras Kazimieras Nausėda, knygos auto-
rė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas 
Mureika,Vitalija Krivickienė, žuvusio 1991 m. sausio 13-ąją Tito 
Masiulio mama, buv s krašto apsaugos viceministras Edmundas 
Simonaitis, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) magistrantas, isto-
rikų draugijos prezidentas Deimantas Ramanauskas ir kita Kauno 
visuomenės dalis. 

2014 12 10
Standartų spaustuvei perdavėme 28-osios „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Pašvitinys“ maketą, kurį sudaro 1 540 knygos puslapių. 
Tai storiausias serijos tomas per 20 leidimo metų. Pagal spaustuvės 
planus šios nekantriai laukiamos 13-a metų rašytos ir spaudai rengtos 
knygos puslapius galėsime sklaidyti ateinančių metų sausio pabaigoje. 
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2014 12 12
Prof. Romualdo Grigo knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pri-
statyta Trakuose.

2014 12 18
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas 
dailės istorikės Dalios Klajumienės straipsnis „Palėvenės sakralinio 
ansamblio architektūra ir dailės paminklai“ (LLT 2014-4 74-2337
HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kupiškis“ 
istorijos skyriui. 

2014 12 22
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas 
etnologės Rimutės Garnevičiūtės straipsnis „Katalikų laidotuvių apei-
gos  papročiai ir religingumo raiška (Kupiškio apylinkės,  a. antroji 
pusė– I a. pradžia)“ (LLT 2014-5 56-238 EL), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Kupiškis“ etnologijos skyriui. 

2014 12 29
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas 
agrochemiko Vyto Mašausko straipsnis „Skapiškio valsčiaus dirvo-
žemiai ir jų savybės“ (LLT 2014-6 22-239 GL), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Skapiškis“ geologijos skyriui. 

2014 12 31
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai pareng-
tas dailėtyrininkės Jolantos Zabulytės straipsnis „Kupiškio kapinių 
kryždirbystės paminklai“ (LLT 2014-7 57-240 EL), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Kupiškis“ etnologijos skyriui.
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2015 metai

2015 01 06
Baigtas maketuoti 1-asis monografijos „Žagarė“ 2-osios laidos straips-
nis – dr. Aleksandro Šliaupos mokslinis straipsnis „Žagarės apylinkių 
žemės gelmių raida ir sandara“, parašytas monografijos Gamtos 
skyriui. Šios 1-osios „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 1-oji 
laida pasirodė 1998 metais, tačiau ji buvo nedidelės apimties ir dar 
ankstesnio nedidelio formato, nebeatitiko nusistovėjusio paskutinių 
serijos knygų turinio, naujo dabartinio formato bei apipavidalinimo. 
„Žagarės“ monografijos 2-osios laidos vyriausioji redaktorė istorikė 
Vida Girininkienė, knygą numatoma parengti spaudai ir išleisti iki 
2017 metų.

2015 01 08
Elektroniniu formatu išleista „Žiobiškio“ monografija tapo jau 19-ąja 
„Lietuvos valsčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo 
šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, 
bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų 
elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyk-
los elektroninių knygų rengimo centras. „Žiobiškio“ monografijos 
1024 puslapių popierinė laida 900 egz. tiražu buvo išleista 2000 m. 

2015 01 24
Amerikos lietuvių laikraštyje „Draugas“ ir sausio 23–29 d. laikraštyje 
„Čikagos aidas“ paskelbtas Marijos Sereikienės kreipimasis „Mieli 
ramygaliečiai“ dėl monografijos „Ramygala“ rengimo darbų. 

2015 01 29
Atspausdinta ir netrukus skaitytojus pasieks 28-oji šimtatomės „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografija „Pašvitinys“, skiriama 375-osioms mies-
telio pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose metinėms (1637–
2012), Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui (1918–2018) bei kitoms 
Lietuvai svarbioms istorinėms sukaktims. 

2015 01 31
Leidyklos redaktoriui ir bičiuliui Albinui Vaičiūnui „Už nuopelnus 
mūsų valstybės žurnalistikai“ Lietuvos žurnalistų draugija suteikė 
Lietuvos žurnalistų draugijos garbės nario vardą. Sveikiname  

2015 02 19
„Versmės“ leidykloje sutiktos 4 naujos knygos  V. Freimanės „Sudiev, 
Atlantida“, Jūratės Statkutės de Rosales „Europos šaknys“, 6-oji pa-
pildyta laida, Vytauto Navaičio „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ ir 
Romualdo Grigo „Pralaimėj s Kainas“. Kviečiame skaityti  

2015 02 19–22
„Versmės“ leidykla kartu su Lietuvos mažųjų ir vidutinių leidėjų 
asociacija dalyvavo Vilniaus knygų mugėje 2015. Buvo platinamos 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos ir kitos leidyklos knygos. 
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2015 02 26

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pri-
statymas Elektrėnuose.  Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje 
atvyko Elektrėnų miesto meras K stutis Vaitukaitis, knygos auto-
rė Joana Ulinauskaitė-Mureikienė, knygos sudarytojas prof. Juozas 
Mureika, VDU magistrantas, Kauno miesto muziejaus edukatorius 
Simonas Jazavita, Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos aka-
demijos folkloro ansamblis „Kupolė“ (vadovė Daiva Bradauskienė), 
Elektrėnų gimnazistai, mokytojai, studentai, kariškiai, partizanai, poli-
tiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai ir kita Elektrėnų visuomenės dalis. 

2015 02 27
Gerbiamieji, maloniai kviečiame dalyvauti kovo 1 d. 12 val. 
M.V.J. Kristaus prisikėlimo bazilikos konferencijų salėje renginyje – 
Žaliakalnio bendruomenės valandoje „Tu ant žalio kalno gyveni“.

„Pamąstymai apie Tautą ir Tėvyn “, skiriamoje Lietuvos Nepri-
k lausomybės atkūrimo 25-mečiui, profesorius, akademikas emeritas 
Romualdas Grigas pristatys savo naujausias knygas „Lietuvių tautos 
išlikimo drama“ ir „Pralaimėj s Kainas“. Dar kartą atsiversime jau 
visiškai užbaigtą, šių metų pradžioje išleistą mūsų iškilios tautietės 
Jūratės Statkutės de Rosales knygą „Europos šaknys“. Dalyvaus „Vers-
mės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, ats. plk. Arūnas Dudavičius.

2015 03 03
Maloniai kviečiame į „Pašvitinio“ monografijos pristatymą Pašvitinyje.

2015 03 09
Prof. Romualdo Grigo knyga „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pri-
statyta Ukmergėje.  tautotyrininko, profesoriaus Romualdo Grigo 
knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymą 2015 m. kovo 
9 d. 16 val. Ukmergės kraštotyros muziejuje atvyko knygos autorius 
prof. R. Grigas, ats. plk. Arūnas Dudavičius, Ukmergės gimnazistai, 
moksleiviai, mokytojai, ats. kariškiai, politiniai kaliniai ir tremtiniai 
ir kiti intelektualiosios visuomenės nariai. Renginį pradėjo Ukmergės 
kraštotyros muziejaus direktorė Vaida Sakolnikienė, kuri pristatė 
atvykusius renginio svečius ir „Versmės“ leidyklos atstovus bei 
atidarė parodą skirtą Kovo 11-osios 25-mečiui pažymėti. 

2015 03 17
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje 
(Respublikos g. 14) „Versmės“ leidyklos išleistos Joanos Ulinauskaitės-
Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pristatymas.

Lietuvos kultūros tarybos sprendimu „Dėl Kultūros rėmimo fondo 
lėšomis finansuojamų kultūros ir meno sričių projektų dalinio fi-
nansavimo 2015 metais“ „Versmės“ leidyklos pateiktiems projektams 
finansuoti – „Lietuvos valsčių“ serijos monografijoms „Daujėnai“, 
„Kamajai“, „Ramygala“, „Šeduva“, „Onuškis“, knygoms Romualdos 
Vaitkienės „Elegija mano gatvei“, Vytauto Navaičio „Lietuvos vaikų 
rekordų knyga“ – finansavimas neskirtas. 
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2015 03 19
Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

Dėkojame, kad esate su mumis. Mums labai reikia Jūsų palai-
kymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau 
darbų Tėvynės labui, o svarbiausia – toliau rengti ir leisti „Lietuvos 
valsčių“ monografijų seriją.

2015 03 24
Elektroniniu formatu išleistos monografijos „Papilė“ I dalis ir „Papilė“ 
II, III dalys. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, 
elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų 
rengimo centras. 

2015 03 26
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pri-
statyta Panevėžyje.

2015 04 08–09
Radijo stoties Laisvoji Banga laidos-viktorinos „Ką aš žinau “ metu 
buvo pristatytos „Versmės“ leidyklos knygos V. Navaičio „Lietuvos 
vaikų rekordų knyga“, J. Statkutės de Rosalės „Europos šaknys“, 
R. Grigo „Pralaimėj s Kainas“ ir Audriaus Dubiečio „Nuostabusis 
padangių švytėjimas“. 

2015 04 21
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pri-
statyta Lazdijuose.

2015 04 29
Pateiktos paraiškos Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui – 
monografijų „Daujėnai“, „Kamajai“, „Ramygala“, „Šeduva“, Ro-
mualdos Vaitkienės knygos „Žagarė  elegija mano gatvei“ daliniam 
finansavimui. 

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ šiltai 
sutikta Ukmergėje.

Elektroniniu formatu išleistos monografijos „Sintautai“ I ir II dalys.

2015 05 07
Naujienų portale www.delfi.lt paskelbtas straipsnis „Spaudos atgavimo 
dienai paminėti skirtame mače pergal  šventė žurnalistai“, kuriame 
rašoma apie Spaudos atgavimo dienos proga „Žalgirio“ draugijos 
sporto salėje surengtas tradicines draugiškas krepšinio rungtynes tarp 
Lietuvos sporto žurnalistų federacijos (LSŽF) komandos ir „Olifėjos“ 
ekipos. LSŽF prezidentas Gintaras Nenartavičius varžovų komandos 
nariams įteikė leidyklos „Versmė“ įsteigtas dovanas – po knygų 
rinkinį, kurį sudarė Jūratės Statkutės de Rosales „Europos šaknys“, 
Rasos Gečaitės „Kelionė iš I  IV a.“, Giedriaus Kazimierėno 
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„Algirdo pergalė prie Mėlynųjų vandenų“ ir „Lietuvos vaikų rekordų 
knyga“ (sud. Vytautas Navaitis). 

2015 05 12
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai pareng-
tas Juliaus Vainoriaus straipsnis „Daujėnų krašto geologinė sandara, 
reljefas ir paleogeografinė raida“ (LLT 2015-1 23-241 GL), parašytas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Daujėnai“ geologijos skyriui.

Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knyga „Likimo išbandymai“ pri-
statyta Pivašiūnuose.

2015 05 14
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai pareng-
tas Regimantos Stankevičienės straipsnis „Daujėnų parapijos Porijų 
šv. Augustino koplyčios istorija, architektūra ir dailė“ (LLT 2015-2 75-
242 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Daujėnai“ 
istorijos skyriui.

2015 05 15
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos loka-
linių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai 
parengtas Aldonos Vasiliauskienės straipsnis „Daujėnų Švč. Jėzaus 
Vardo parapija“ (LLT 2015-3 76-243 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Daujėnai“ istorijos skyriui.

2015 05 18
Maloniai kviečiame į Daujėnų miestelio švent , kurios metu bus 
pristatyta neseniai išleista „Lietuvos valsčių“ monografija „Daujėnai“, 
sud. Antanas Šimkūnas. Šventė vyks 2015 m. gegužės 24 d., sekma-
dienį, Daujėnuose.

2015 05 20
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
ty rimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas 
Re gimantos Stankevičienės straipsnis „Daujėnų Jėzaus Vardo bažny-
čios istorija, architektūra ir dailė“ (LLT 2015-4 77-244 HI), parašytas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Daujėnai“ istorijos skyriui.

2015 05 21
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos loka-
linių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai 
parengtas Aurelijos Gritėnienės straipsnis „Daujėnų krašto skolintinė 
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leksika“ (LLT 2015-5 25-245 LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Daujėnai“ kalbos skyriui.

2015 05 22
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas 
Veronikos Adamonytės straipsnis „Daujėnų valsčiaus vietovardžiai“ 
(LLT 2015-6 26-246 LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijos „Daujėnai“ kalbos skyriui.

2015 05 24
Gražų saulėtą sekmadienį gausus būrys daujėniškių ir miestelio 
svečių sugužėjo į Daujėnų kultūros namus, kur Daujėnų seniūnija 
suorganizavo gražias „Daujėnų“ monografijos sutiktuves, sutapusias su 
Sekminių atlaidais. Po šv. Mišių, kurias aukojo Panevėžio vyskupas 
Lionginas Virbalas ir vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, renginio 
dalyviai galėjo susipažinti su išvakarėse iš spaustuvės atkeliavusia, 
daugiau kaip 4 metus rengta bemaž 1 400 puslapių monografija. 

2015 05 29
Elektroniniu formatu išleista monografija „Užpaliai“.

2015 06 04
Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“ išspausdintas Bronislavos Lapins-
kaitės straipsnis „Sekminės ir sėkmė – išleista monografija „Daujėnai“, 
kuriame aprašomas „Versmės“ leidyklos išleistos naujos monografijų 
serijos „Lietuvos valsčiai“ knygos „Daujėnai“ pristatymas Daujėnuose. 

2015 06 11
Elektroniniu formatu išleista monografija „Pašvitinys“.

2015 06 14
Alytuje pristatytas Rimanto Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklin-
ti“.  albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą atvyko knygos 
sudarytojas ir autorius, dailininkas Rimantas Dichavičius, ats. plk. 
Arūnas Dudavičius, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, 
vicemerė Valė Gibienė, Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas, 
Alytaus įgulos vadas mjr. Darius Bernotas, Japoniško stiliaus sodo 
„Ryto rasos“ įkūrėjas K stutis Ptakauskas, Alytaus muzikos mokyklos 
direktorė Aldona Vilkelienė, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
ir bendrijos nariai, įgulos kariai, šauliai, švietimo ir kultūros įstaigų 
bendruomenių atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir žmonės, 
kurie jau yra įsigij  šį puikų albumą. 

2015 07 02
Skirtas dalinis finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijai 
„Ra mygala“ (8 700 Eur). 
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2015 07 06
Rimanto Dichavičiaus albumas „Laisvės paženklinti“ pristatytas Jo-
navoje.  albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo pristatymą Jonavoje 
2015 m. liepos 6 d. atvyko knygos sudarytojas ir autorius daili-
ninkas Rimantas Dichavičius, ats. plk. Arūnas Dudavičius, Jonavos 
miesto meras Mindaugas Sinkevičius, Jonavos kultūros centro direk-
torė Gintarė Vaiciekavičiūtė, Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Jonavos skyriaus pirmininkė Veronika Gabužienė, buv s vyriausiasis 
kariuomenės kapelionas dim. mjr. Alfonsas Bulota, švietimo ir kultūros 
įstaigų bendruomenių atstovai, visuomeninių organizacijų atstovai ir 
žmonės, kurie jau yra įsigij  šį puikų albumą. 

2015 07 08
Išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija senai mano gatvei“.

2015 07 17
Laikraštyje „Lietuvos žinios“ paskelbtas Vidos Girininkienės straips-
nis „Vienai Žagarės gatvei – didelė knyga“ apie naujos „Versmės“ 
leidyklos išleistos Romualdos Vaitkienės knygos „Elegija senai mano 
gatvei“ pristatymą Žagarės vyšnių festivalio metu. 

2015 08 09
„Versmės“ leidyklos „Lietuvos valsčių“ monografijų serijos kūrėjų 
bendruomenė neteko puikaus bendradarbio, darbštaus ir principingo 
„Antalieptės“ monografijos vyriausiojo redaktoriaus, vieno Lietuvos 
matematikų muziejaus įkūrėjų dr. Henriko Jasiūno.

2015 08 16
Laikraštyje „Vakaro žinios“ ir interneto svetainėje www.respublika.
lt skelbiamas S. Adomaičio straipsnis „Rekordams reikia ne tik už-
sispyrimo, bet ir fantazijos“, kuriame žurnalistas kalbina „Versmės“ 
leidyklos išleistos knygos „Lietuvos vaikų rekordų knyga“ sudarytoją 
Vytautą Navaitį.

2015 09 02
Išleista dvitomė monografija „Vištytis“ (I t. 700 p., II t. 664 p.; su-
darytojai Vilius Kočiubaitis ir Žydronė Kolevinskienė).

2015 09 07
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai pareng-
tas Aleksandro Šliaupos straipsnis „Babtų apylinkių žemės gelmių 
sandara“ (LLT 2015-7 24-247 GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Babtai“ geologijos skyriui.

2015 09 07
„Versmės“ leidyklos redaktorius Albinas Jasiūnas kartu su kitais 
bendraminčiais susibūr  į sambūrį „Patirtis“ 2015 m. rugsėjo 7 d. 
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J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentei Daliai Grybauskaitei, Lietuvos 
Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei, Lietuvos 
Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui įteikė krei-
pimąsi „Istorija turi būti tikra“ dėl svarbių Lietuvos istorijos įvykių 
tinkamo įamžinimo ir pagerbimo. 

2015 09 19
Istorikė dr. Inga Leonavičiūtė patvirtina Kovo 9-ąją – pirmojo ra-
šytinio Lietuvos paminėjimo 1009 metais Kvedlinburgo analuose 
dieną patvirtino, kad tiksli Lietuvos pirmojo rašytinio paminėjimo 
1009 metais Kvedlinburgo analuose diena yra kovo 9-oji. 

2015 09 24
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo prista-
tymas Plungėje.

2015 10 02
Žurnale „Literatūra ir menas“ ir interneto svetainėje www.litera-
turairmenas.lt skelbiamas „Versmės“ leidyklos redaktorės Vidos Gi-
rininkienės straipsnis „Adomas Mickevičius – tarp Europos ir Azijos“.

Žurnale „Literatūra ir menas“ pristatoma R. Vaitkienės knyga „Elegija 
senai mano gatvei“.

2015 10 15
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pri-
statymas Radviliškyje.

„Žinių radijo“ laidoje – apie R. Vaitkienės knygą „Elegija senai ma-
no gatvei“.

2015 10 19
2015 m. spalio 19 d. Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui 
pateiktos paraiškos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Onuškis“, 
„Ramygala“, „Šeduva“, Gintaro Kaltenio nuotraukų albumui „Paskui 
pašto karietą. Žygis senuoju pašto traktu Sankt Peterburgas–Kaunas–
Varšuva“, Vidmanto Valiušaičio „Vėliava atminties danguje. Istorijos 
tėkmė ir Lietuvos dabartis“ leidybos daliniam finansavimui. 

2015 10 21
Kviečiame į prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ 
pristatymą Varėnoje. „Versmės“ ir „Diemedžio“ leidyklų išleistos 
knygos – prof. Romualdo Grigo „Lietuvių tautos išlikimo drama“ – 
pristatymas ir diskusija vyks 2015 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienį, 
16 val. Varėnos viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 19, Varėna).

2015 10 18
Kviečiame į „Lietuvos valsčių“ serijos 29-osios monografijos „Daujėnai“ 
pristatymą Vilniuje.
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2015 11 12

Prof. R. Grigo knygos „Lietuvių tautos išlikimo drama“ pristatymas 
Varėnoje.

2015 11 17
Kviečiame į Bronislovo Kuzmicko knygos „Metai ir mintys  geopo-
litika, kultūra, istorija“ pristatymą Vilniuje.

Knygoje spausdinami straipsniai ir esė geopolitikos, saugumo, 
kultūros, istorijos klausimais, 1983–2014 m. skelbti įvairiuose perio-
diniuose leidiniuose, įskaitant ir išeivijos spaudą. 

2015 12 14
„Versmės“ leidyklos naujausios knygos „Metai ir mintys  geopolitika, 
kultūra, istorija“ sutiktuvės vyks 2015 m. gruodžio 15 d. 17 val. 
Signatarų namų salėje, Pilies g. 26, Vilniuje. Dalyvaus knygos au-
torius dr. Bronislovas Kuzmickas, Kovo 11-osios akto signatarai 
dr. Vladimiras Jarmolenka ir Mečys Laurinkus, ats. plk. Arūnas 
Dudavičius.

2015 12 15
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo prista-
tymas Kaune.

2015 12 22
Elektroniniu formatu išleista monografija „Lygumai. Stačiūnai“ tapo 
24-ąja „Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai 
nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose 
tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas 
mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ 
leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 
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2016 metai

2016 01 12
Pagerbiant Sausio 13-osios 25-metį, „Versmės“ leidykla elektroniniu 
formatu išleido Juozo Girdvainio knygą „Dainuojanti revoliucija 
Vilniaus barikadose“. Šią knygą, kaip ir visas mūsų elektronines 
knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių 
knygų rengimo centras. 

2016 01 13
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ II tomo prista-
tymas Panevėžyje. 

2016 01 20
25-ąja „Lietuvos valsčių“ serijos knygą viso pasaulio skaitytojai nuo 
šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, 
bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų 
elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyk-
los elektroninių knygų rengimo centras. Monografijos „Daujėnai“ 
1396 puslapių popierinė laida 600 egz. tiražu buvo išleista 2015 m. 

2016 01 26
Lietuvos kultūros tarybos sprendimu „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijoms „Onuškis“, „Šeduva“, Gintaro Kaltenio nuotraukų albumui 
„Paskui pašto karietą. Žygis senuoju pašto traktu Sankt Peterburgas–
Kaunas–Varšuva“, Vidmanto Valiušaičio knygai „Vėliava atminties 
danguje Istorijos tėkmė ir Lietuvos dabartis“ finansavimas neskirtas, 
finansavimo neskyrimo priežastys neįvardytos ir nenurodytos. 

2016 01 27
Elektroniniu formatu išleista Vytauto Navaičio sudaryta „Lietuvos 
vaikų rekordų knyga“. 88 puslapių popierinė laida buvo išleista 
2015 m. 

2016 02 02
Elektroniniu formatu išleista Romualdo Grigo knyga „Dienoraščio 
langą pravėrus. 10 mano jaunystės metų (1956–1965)“. Šią knygą, 
kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido 
„Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 

2016 02 03
Elektroniniu formatu išleista Audriaus Dubiečio knyga „Nuostabusis 
švytėjimas  padangių fizika be formulių“. 256 puslapių popierinė 
laida buvo išleista 2014 m. 

2016 02 05
Minint sociologo, tautotyrininko, publicisto, prozininko, habilituo-
to socialinių mokslų daktaro, Lietuvos mokslų akademijos nario, 
Lietuvos mokslo premijos laureato (2002) prof. Romualdo Grigo 
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80 metų jubiliejų, „Versmės“ leidykla išleido prof. R. Grigo knygas 
„Portretiniai eskizai“ ir „Lietuvių tapatybė ir Europa. Istoriosofinis 
aspektas“.

2016 02 11
Išleista Prano Žagario knyga „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir me-
muarų“. Knygoje aprašomi su šiuo kaimu susij  įvykiai nuo 1861 
iki 1953 metų.

2016 02 15
Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ pri-
statymas Kaune, Renginio programoje numatyta – pranešimas tema 
„1918 m. Vasario 16-oji“ ir „Versmės“ leidyklos, vadovas Petras 
Jonušas, išleistos Joanos Ulinauskaitės-Mureikienės knygos „Likimo 
išbandymai“ pristatymas. 

2016 03 02
Senajame metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo 
pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2016-aisiais – sukako jau 
1007-eri nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. Maloniai 
kviečiame dalyvauti šiam svarbiam įvykiui ir sukakčiai skirtame 
konkurse „Rašau Lietuvos vardą .

2016 03 04
Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

Dėkojame, kad esate su mumis. Mums labai reikia Jūsų palaikymo 
ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų 
Tėvynės labui, o svarbiausia – toliau rengti ir leisti „Lietuvos vals-
čių“ monografijų seriją. Paremti mus galite pasinaudodami įstatymo 
suteikta teise – dalį (iki 2 % ) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio 
skirdami „Versmės“ leidyklai.

2016 03 09
Dokumentinis filmas „2000 kilometrų istorijos“ pristatytas Vilkijoje. 
 susitikimą su žygyje iki Juodosios jūros dalyvavusiais raiteliais 
Česlovu Marcinausku, Skirmante Naglyte ir Algirdu Motiejūnu su-
gužėjo bene visa Vilkijos gimnazija – mokytojai, moksleiviai, taip 
pat atvyko Vilkijos seniūnas Arūnas Bačiūnas. 

2016 03 10
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo prista-
tymas Vilniuje.  susitikimą su knygos albumo „Laisvės paženklin-
ti“ III tomo sudarytoju atvyko R. Dichavičiaus bičiuliai profesoriai 
Antanas Andrijauskas, Dalia Matulaitė, Romualdas Grigas, Laima 
Tubelytė-Kriukelienė, Artūras Šlipavičius, Gediminas Radzevičius, 
Nerijus Baublys, Vaidila Liudvikas Gedminas, ats. plk. Arūnas 
Dudavičius ir daugelis kitų. 
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2016 03 31
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo prista-
tymas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos ramovėje.

2016 04 11
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pri-
statymas Kaune. Knygos pristatyme dalyvaus – albumo autorius ir 
sudarytojas, Valstybinės premijos laureatas, dailininkas, fotografas 
Rimantas Dichavičius, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras Jonušas, 
ats. plk. Arūnas Dudavičius.

2016 04 12
Elektroniniu formatu išleista Romualdos Vaitkienės knyga „Elegija 
senai mano gatvei“. Šią knygą, kaip ir visas mūsų elektronines kny-
gas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių 
knygų rengimo centras. 

2016 04 14
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo prista-
tymas Žemaičių dailė muziejuje.

2016 04 28
Prano Žagario knyga „Jonavos kaimas. Tarp istorijos ir memuarų“ 
pristatyta Rokiškyje. Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje atvyko 
knygos autorius Pranas Žagarys su šeima, Laisvės kovų istorijos 
muziejaus muziejininkas Andrius Dručkus, mokytojai, bibliotekininkai, 
Rokiškio miesto inteligentai ir kiti atstovai. 

2016 04 29
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo prista-
tymas Elektrėnuose.

2016 05 20
Monografijos „Grinkiškis. Pašušvys“ sudarytojui A. Šidlauskui įteik-
ta literatūrinė premija. Šią premiją inicijavo prieš šešerius metus 
rašytojo našlė Ineza Juzefa Janonė-Buitkuvienė. Ankstesniais metais 
premija buvo paskirta aktorei D. Kazragytei, poetui V. Baltuškevičiui, 
literatūrologui A. Guščiui. 

Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos loka-
linių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spau-
dai parengtas Marijos Rupeikienės ir Antano Rupeikos straipsnis 
„Ramygalos valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų trobesių archi-
tektūra“ (LLT 2016-1 78-248 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Ramygala“ istorijos skyriui.
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2016 06 03
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo prista-
tymas Lazdijuose. Tarptautinis renginys „Pasienio fiesta“ prasidėjo 
Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje fotografo, dailininko, 
Valstybinės premijos laureato Rimanto Dichavičiaus knygos albumo 
„Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymu. 

2016 06 10
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo prista-
tymas Druskininkuose. 

2016 06 24
Per Jonines Šeduvoje vyko miesto šventė „Šeduva – mažoji Lietuvos 
kultūros sostinė“. Šventėje dalyvavo monografijos „Šeduva“ vyriau-
siasis redaktorius sudarytojas dr. Jonas Linkevičius ir „Versmės“ 
leidyklos vadovas Petras Jonušas, kurie pristatė „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Šeduva“ maketą ir pažadėjo knygą išleisti iki 
Žolinės. Šventės metu monografijos vyriausiajam redaktoriui sudary-
tojui Jonui Linkevičiui buvo suteiktas Šeduvos garbės piliečio vardas.

2016 07 01
„Versmės“ leidykla išleido „Lietuvos Respublikos konstitucinės re-
formos projektą“ – jau 2-ąją šios knygos laidą (parengta spaudai 
2016–06–29), kuri nuo pradinės laidos (parengta sp. 2016 05 01) 
skiriasi tik naujai įterpta 58 straipsnio 7 dalimi bei keliais teksto 
korektūros klaidų ištaisymais. Konstitucinės reformos projekto au-
torius yra žinomas advokatas Jonas Ivoška, projekto rengimo part-
neriai – Lietuvai pagražinti draugija (pirmininkas Juozas Dingelis) 
ir akademikas emeritas, tautotyrininkas, Lietuvos mokslo premijos 
laureatas (2002) Romualdas Grigas.

2016 07 11
Lietuvos Radijo laidos „Kita tema“ metu transliuotas pokalbis su 
„Versmės“ leidyklos išleistos „Lietuvos vaikų rekordų knygos“ au-
toriumi ir agentūros „Factum“ vadovu Vytautu Navaičiu. Laidoje 
nagrinėta, kas gali pretenduoti tapti rekordu ir kuo lietuvių rekordai 
išsiskiria tarptautiniame kontekste. 

2016 07 23
Susitikimai buvusiame Antnemunio valsčiuje. „Antnemunio“ vyriau-
sioji redaktorė ir sudarytoja Monika Gineikienė susitiko su kaimų 
bendruomenių pirmininkais  Lina Astrauskiene (Genių k.), Virgilijumi 
Pranskevičiumi (Panemuninkų k.), Geralda Langeliene (Praniūnų k.). 
Buvo aptarti klausimai, susij  su buvusio Antnemunio valsčiaus 
teritorijos tyrinėjimais rengiant minėtą monografiją. 

2016 08 03
Milijonas  2016 m. rugpjūčio 3 d. šioje „Versmės“ leidyklos svetainėje 
apsilankė milijonasis lankytojas  Svetainė įkurta ir lankytojus priima 
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daugiau kaip 14 metų – nuo 2001 m. lapkričio 7 d. Džiaugiamės 
kartu su jumis, mieli bendradarbiai, bendražygiai, skaitytojai.

2016 08 08
Paskelbtas naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo 
darbų rinkinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių 
tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas 
Marijos Rupeikienės ir Antano Rupeikos straipsnis „Kupiškio krašto 
sakralinių pastatų ir parapijos trobesių architektūra“ (LLT 2016-2 79-
249 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Kupiškis“ 
istorijos skyriui.

2016 08 11
Išleista 30-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Šeduva“. Šį 
so lidų, archyvinėmis bei dabarties nuotraukomis, žemėlapiais, dai-
lės kūrinių reprodukcijomis ir kita vizualine medžiaga iliustruotą 
encik lopedinį leidinį, kuriam straipsnius parašė 81 autorius, sudaro 
1 388 puslapiai, jame paminėti 6 288 asmenys, susij  su Šeduva. 
Monografijos vyriausiasis redaktorius sudarytojas dr. Jonas Linkevičius. 

2016 08 14
„Žolinės vainiko“ metu buvo pristatyta naujausia, prieš kelias dienas 
išleista 30-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Šeduva“. 

2016 08 16
Elektroniniu formatu išleista Romualdo Grigo knyga „Pralaimėj s 
Kainas“. 304 puslapių popierinė laida buvo išleista 2015 m. 

2016 08 20
Suorganizuota išvyka-ekspedicija į Alytaus r. buvusio Antnemunio vals-
čiaus teritorijoje esančius kaimus  Daujotiškes, Jovaišonis, Margaravą, 
Panemuninkus, Praniūnus bei parapijos centrą Rumbonis. Išvykoje, 
kurios tema – etninis interjeras, dalyvavo architektūrologė dr. Lina 
Preišegalavičienė, monografijos „Antnemunis“ sudarytoja Monika 
Gineikienė bei jos šeimos nariai–pagalbininkai  Milda Gineikaitė ir 
Valdemaras Gineika. Ekspedicijos metu tyrinėtas ir fotografuotas 
gyvenamųjų namų vidus, dalinti mokslininkės paruošti klausimynai, 
užrašyti gyventojų atsiminimai, teirautasi senųjų fotografijų bei palikti 
informaciniai lankstinukai. 

2016 09 02
Antroji išvyka į buvusį Antnemunio valsčių.

2016 09 24
Trečioji išvyka į buvusį Antnemunio valsčių.

2016 09 22
Maloniai kviečiame į naujausios „Lietuvos valsčių“ serijos monogra-
fijos „Kamajai“ pristatymą Kamajų bendruomenės namuose.
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„Kamajai“ – 31-oji „Lietuvos valsčių“ 
serijos knyga  108 autoriai, 138 straipsniai, 
1 580 puslapių. Dalyvaus monografijos vyr. 
redaktorius sudarytojas Venantas Mačie-
kus, „Versmės“ leidyklos vadovas Petras 
Jonušas.

2016 09 14
Baigėsi gerą dešimtmetį truk s darbas – 
1 580 puslapių „Kamajų“ monografija už-
baigta rengti ir perduota į Standartų spaus-
tuv , kuri knygos tiražą žada išspausdinti 
iki rugsėjo 27 d. 

2016 09 29
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės 
paženklinti“ III tomo pristatymas Kaune. 
Kauno įgulos karininkų ramovėje atvy-
ko dailininkas, juvelyras Algirdas Petru-
sevičius, menininkas, tapytojas Riman-
tas Radišauskas, dailininkas, skulptorius 
Juo zas Šlivinskas, Ramovės viršininkas 
mjr. Donatas Mazurkevičius, Seimo narys 
Rytas Kupčinskas, Karo muziejaus vyr. mu-
ziejininkė, istorijos mokslų daktarė Aušra 
Jurevičiūtė, ats. plk. Arū nas Dudavičius, 
gimnazijų mokytojai, atsargos karininkai, 
politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Kauno skyriaus pirmininkas Juozas Savickas, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai, Kauno miesto inteligentai. 

2016 10 01
Kamajuose (Rokiškio r.) buvo pristatyta „Lietuvos valsčių“ serijos 
31-oji knyga „Kamajai“. Knygos pristatymas buvo suderintas su 
tradicine metine Kamajų švente „Kuc kuc Kamajuos“ bei Kamajų 
bibliotekos 70-dešimtmečiu. Norintys dalyvauti knygos pristatyme 
kamajiškiai netilpo Kamajų bendruomenės namų salėje, net prie salės 
esantis vestibiulis buvo pilnas stačių.

2016 10 07
Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui pateiktos paraiškos 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Babtai“, „Onuškis “, „Vaiguva“ 
leidybos daliniam finansavimui. 

2016 10 08
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pri-
statymas Jurbarke.

2016 10 20
Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pri-
statymas Rokiškyje.

Monografijos „Kamajai“ vyr. redaktorius 
sudarytojas Venantas Mačiekus. 201  09 22
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2016 11 08
„Versmės“ leidyklos interneto svetainėje paskelbti 6 nauji monografi-
jos „Kamajai“ straipsniai, kurie netilpo į spausdintą knygos leidimą. 

2016 11 09
Naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rin-
kinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Lauros 
Geržotaitės straipsnis „Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų ty-
rimas“ (LLT 2016-3 27-250 LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Babtai“ kalbos skyriui.

2016 11 23
Naujas elektroninio „Lietuvos lokalinių tyrimų“ mokslo darbų rin-
kinio straipsnis. Anksčiau nepublikuotas, Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas, leidyklos spaudai parengtas Rūtos 
Šimonytės-Žarskienės straipsnis „Tradicinis skudučiavimas Šiaurės 
rytų Lietuvoje ir Biržų krašte“ (LLT 2016-4 58-251 EL), parašytas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Biržai“ etnologijos skyriui.

2016 11 30
Elektroniniu formatu išleista monografija „Raguva“ tapo jau 26-ąja 
„Lietuvos valčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo 
šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, 
bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų 
elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidy-
klos elektroninių knygų rengimo centras. „Raguva“ 1 128 puslapių 
popierinė laida 700 egz. tiražu buvo išleista 2001 m. 

2016 12 07
Konferencija, skirta žymaus lietuvių etnologo Vacio Miliaus 90-osioms 
gimimo metinėms paminėti.

2016 12 08
Elektroniniu formatu išleista Algirdo Patacko knyga „LITUA“. Šią 
knygą, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu 
išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. 
536 puslapių popierinė laida buvo išleista 2014 m. 

2016 12 29
Išleista Bronislovo Genzelio knyga „Politikos laisvamanio užrašai  
sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“. Žinomas Lietuvos intelektualas, filoso-
fas, politikos bei visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios akto signataras, 
humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius Bronislovas 
Genzelis savo atsiminimų ir apmąstymų knygoje „Politikos laisvamanio 
užrašai  sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ aprėpia bemaž viso sąmoningo 
gyvenimo laikotarpį – nuo ankstyvosios jaunystės atsiminimuose 
įsirėžusio brutalaus, kruvino ir neteisingo pokario iki šių dienų. 



1388

L i e t u v o s  v a l s č i a i

2017 metai

2017 01 10
Išleista 32-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Kupiškis“. 
Monografijoje publikuojamame 41-ame moksliniame straipsnyje apra-
šomas Kupiškio geologinis pamatas, augmenija, ichtiologiniai tyrimai, 
archeologiniai radiniai, istorija, meno kūriniai, architektūra, tautosaka, 
etninis paveldas, leksika. Dalis straipsnių skiriama įžymiems Kupiškio 
krašto žmonėms, dariusiems įtaką ne tik Kupiškio, bet ir Lietuvos bei 
pasaulio kultūriniam ir moksliniam gyvenimui, kaip antai semiotikos 
profesorius Algirdas Julius Greimas, Unė, Petras, Vytautas ir Kazys 
Babickai, Juozas Baltušis ir Henrikas Orakauskas, taip pat kultūros 
bei kitų įstaigų ir visuomeninių organizacijų veiklai. 

2017 01 11
Išleista Broniaus Kačkaus knyga „Gurmano žinynas“. „Gurmano 
ži nyne“ pateikiama daugiau kaip 2200 žodžių, susijusių su žmo-
gaus mityba, reikšmės paaiškinimai. Čia rasite ne tik populiarių, 
tradicinių, bet ir mažiau žinomų valgių, gėrimų aprašymus, maisto 
gamyboje naudojamų žaliavų charakteristikas, įvairių organinių ir 
mineralinių medžiagų apibūdinimus, kai kurių valgių ir gėrimų 
gamybos principų aprašymus

Lietuvos kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijų „Babtai“ (3 000 Eur), „Onuškis“ (3 000 Eur) ir 
„Vaiguva“ (3 000 Eur) leidybai. 

2017 01 14
Kupiškio rajono laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ skelbiamas Banguolės 
Aleknienės-Andrijauskės straipsnis „Krašto biblioteką papildė solidi 
monografija“.

2017 01 18
„Versmės“ leidyklos interneto svetainėje paskelbti monografijos „Už-
paliai“ straipsniai ir kita informacija, kuri netilpo į spausdintą 
knygos leidimą. 

2017 01 26
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 1-asis 
2017 metų tomo straipsnis Rimvydo Kunsko „Ramygalos gūbrėto-
sios kraštovės sandara ir raida“ (LLT 2017-1 13-252 GG), parašytas 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Ramygala“ geografijos skyriui.

2017 02 08
Išleista Alfonso Vaišvilos knygos „Šiluvos regiono dvarai ir jų vidaus 
teisė ( VI–  a.)“ II tomas. Knygoje, remiantis Žemaičių žemės 
teismo, Žemaičių pilies teismo, Vyriausiojo Tribunolo VI– VIII a. 
knygomis ir kitais pirminiais istoriniais šaltiniais, atskleidžiamas 



1389

S S  L I D K L S  K I K A

VI–  a. socialinis, ekonominis, teisinis, asmeninis gyvenimas, 
vyk s daugiau kaip dvidešimtyje Šiluvos regiono dvarų. 

2017 02 10
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo Kupiškyje metu, Vitražų 
salėje vyks monografijos „Kupiškis  naujausi moksliniai lokaliniai 
tyrimai“ pristatymas. 

2017 02 13
Monografija „Ramygala“ jau leidykloje.

2017 02 20
Išleista Jono Noreikos knyga „Brydė ryto šerkšne“. Rašiniai išspaus-
dinti žurnaluose „Karys“, „Kardas“, „Kariūnas“. Tarpukario Lietuvos 
karo mokyklos karininko, žurnalo „Kariūnas“ redaktoriaus, prozi-
ninko, novelisto ir publicisto, žymaus Lietuvos ginkluotųjų pajėgų 
organizatoriaus ir vado kpt. Jono Noreikos-Generolo Vėtros (1910–
1947) publikuojami knygoje rašiniai pirmiausia skirti Lietuvos karo 
akademijos kariūnams, Lietuvos kariuomenės šauktiniams kariams, 
šalies bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, licėjų vyresniųjų klasių 
mokiniams ir kadetams, jauniesiems šauliams, visiems tiems, kurie 
svajoja rinktis Lietuvos karininko kelią, domisi Lietuvos kariuomenės 
istorija, kario tarnyba ir kasdieniu jo gyvenimu.

2017 02 21
Išleista Ievos Švarcaitės knyga „Gyvenimo tarpsniai“. Leidinys skiria-
mas Ievos Švarcaitės 75 metų jubiliejui ir kūrybinio darbo 50-mečiui 
(1964–2014) paminėti.

2017 02 23–26
Vilniaus parodų rūmuose „Lite po“ vyko 18-oji Vilniaus knygų 
mu gė. Šių metų tema – „Lietuviški ženklai pasaulyje“ – ypač tiko 
nau jausių monografijų pristatymui.

2017 03 01
Senajame metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo 
pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2017-aisiais – sukako jau 
1008-eri nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. Maloniai 
kviečiame dalyvauti šiam svarbiam įvykiui ir sukakčiai skirtame 
konkurse „Rašau Lietuvos vardą .

2017 03 06
Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ monografijos „Ramygala“ su-
tiktuvės. Lietuvos edukologijos universiteto dainų ir šokių ansamblio 
„Šviesa“ šventinis koncertas.

2017 03 18
Panevėžio rajono laikraštyje „Tėvynė“ skelbiamas Loretos Kubiliūnienės 
straipsnis „Ramygala“.
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2017 03 27
Senajame metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo 
pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2017-aisiais – sukako jau 
1008-eri nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. 

2017 03 28
Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

Dėkojame, kad esate su mumis. Mums labai reikia Jūsų palai-
kymo ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau 
darbų Tėvynės labui, o svarbiausia – toliau rengti ir leisti „Lietuvos 
valsčių“ monografijų seriją. 

2017 03 29
Pristatyta B. Kačkaus knyga „Gurmano žinynas“. Vilniaus karininkų 
įgulos ramovėje. Renginyje dalyvavo autorius B. Kačkus, prof. Rita 
Aleknaitė-Bieliauskienė, prof. Antanas Kiveris, koncertavo Medardo 
Čobato trečiojo amžiaus universiteto vokalinis ansamblis. 

2017 03 30
2017 m. kovo 30 d. leidyklą pasiekė Lietuvos kultūros tarybos da-
linis finansavimas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Babtai“ 
(3 000 Eur), „Onuškis “ (3 000 Eur) ir „Vaiguva“ (3 000 Eur) leidybai. 

Vilniaus knygų mugėje buvo pristatytos 201  m. išleistos serijos „Lietuvos valsčiai“ 
monografijos. Stovi (iš kairės)  svečias, monografijos „ eduva“ sudarytojas dr. Jonas Linkevičius, 
monografijos „Kamajai“ sudarytojas Venantas Mačiekus, monografijos „Kupiškis“ sudarytoja 
Aušra Jonušytė, monografijos „Ramygala“ sudarytoja Gražina Navalinskienė, leidyklos vadovas 
Petras Jonušas. 2017 02 2
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2017 04 21
B. Kačkaus knyga „Gurmano žinynas“ pristatyta Panevėžyje, Gabrielės 
Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. 

2017 04 22
Kupiškio rajono laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ skelbiamas Banguolės 
Aleknienės-Andrijauskės straipsnis „Pagerbti darbuotojai, nusipeln  
krašto kultūrai“.

2017 05 05
Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  sovietme-
tis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas.  susitikimą su prof. Bronislovu 
Genzeliu atvyko daug garbingų svečių, bendražygių, mokslo draugų, 
Sąjūdžio pirmeivių bei jaunuomenės iš Vilniaus universiteto. Atvyko 
profesoriai Romualdas Grigas, Juozas Muzreika, humanitarinių mokslų 
daktaras Vytautas Radžvilas, Kovo 11-osios akto signatarai Bronius 
Kuzmickas, Romas Gudaitis, Zigmas Vaišvila, Birutė Valionytė, di-
sidentas, politinis kalinys Antanas Terleckas ir kt.

2017 05 09
Elektroniniu formatu išleista monografija „Šeduva“ tapo jau 27-ąja 
„Lietuvos valsčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai 
nuo šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose 
tomuose, bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas 
mūsų elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ 
leidyklos elektroninių knygų rengimo centras. Monografijos „Šeduva“ 
1 388 puslapių popierinė laida 400 egz. tiražu buvo išleista 2016 m.

2017 05 11
Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  sovie-
tmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Kaune.  susitikimą su kny-
gos autoriumi prof. B. Genzeliu 2017 m. gegužės 11 d. Istorinėje 
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune sugužėjo didelis būrys 
Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos universitetų dėstytojų, profe-
sorių, studentų, Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojų, Kauno 
Saulės bei Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijų mokytojų, 
moksleivių, Kovo 11-osios signatarų, miesto inteligentų, visuomeninių 
organizacijų, Kauno Sąjūdžio narių.

2017 05 13
„Lietuvos valsčių“ monografijų serijos pirmeiviui, produktyviausiam 
monografijų vyriausiajam redaktoriui, parengusiam daugiausia serijos 
monografijų – net 10 iš 33 šiuo metu išleistų – Venantui Mačiekui 
sukako 80 metų. 

2017 05 18
Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  soviet-
metis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Panevėžyje.
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2017 05 19
Elektroniniu formatu išleista monografija „Kamajai“ tapo jau 28-ąja 
„Lietuvos valsčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo 
šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, 
bet ir moderniomis skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų 
elektronines knygas, elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyk-
los elektroninių knygų rengimo centras. Monografijos „Kamajai“ 
1580 puslapių popierinė laida 600 egz. tiražu buvo išleista 2016 m.

2017 05 25
Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  soviet-
metis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Aukštadvaryje.

2017 05 27
Laikraštyje „Lietuvos žinios“ skelbiamas Evelinos Joteikaitės straips-
nis „Vilniaus rokiškėnas kaupia etninės kultūros paveldą“, skirtas 
2017 m. gegužės 13 d. 80 metų jubiliejų minėjusio leidyklos vyr. 
redaktoriaus Venanto Mačiekaus darbams etninės kultūros srityje 
apžvelgti. 

2017 06 07
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 2-asis 
2017 metų tomo straipsnis. Ilonos Vaškevičiūtės „Iš seniausios Babtų 
praeities“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-2 80-253 HI), parašy-
tas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Babtai“ istorijos skyriui.

2017 06 08
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 3-iasis 
2017 metų tomo straipsnis. Gintarės Judžentytės „Savitos sangrą-
žinio veiksmažodžio formos Babtų apylinkių šnektose“ (www.llt.lt; 
straipsnio kodas LLT 2017-3 28-254 LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografijos „Babtai“ kalbotyros skyriui.

2017 06 09
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 
4-asis 2017 metų tomo straipsnis. Povilo Krikščiūno „Vietinės rea-
lijos ramygališkių sakmėse ir padavimuose“ (www.llt.lt; straipsnio 
kodas LLT 2017-4 8-255 FL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Ramygala“ tautosakos skyriui.

2017 06 15
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 
5-asis 2017 metų tomo straipsnis. Auksuolės Čepaitienės „Vaikai 
ir vaikų auginimas Babtų apylinkėse“ (www.llt.lt; straipsnio kodas 
LLT 2017-5 59-256 EL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijos „Babtai“ etnologijos skyriui.
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2017 06 22
Monografija „Onuškis“ atiduota į spaustuv . Tai 34-oji „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografija „Onuškis“ (1 572 psl., 116 straipsnių, 
77 autoriai).

Išleidus „Onuškio“ monografiją, bendra „Lietuvos valsčių“ serijos 
apimtis perkopė 50 tūkst. puslapių (50 742 p.), serijoje publikuojami 
4008 straipsniai, kuriuos parašė 1784 autoriai. 

2017 06 28
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 6-asis 
2017 metų tomo straipsnis. Daivos Vaišnienės „Vaiguvos šnektos 
priskyrimo problema  raseiniškiai ar varniškiai “ (www.llt.lt; straipsnio 
kodas LLT 2017-6 29-257 LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Vaiguva“ kalbos skyriui.

Elektroniniu formatu išleista monografija „Kupiškis  naujausi moks-
liniai lokaliniai tyrimai“ tapo jau 29-ąja „Lietuvos valčių“ serijos 
knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo šiol galės įsigyti ir skai-
tyti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, bet ir moderniomis 
skaityklėmis. Monografiją, kaip ir visas mūsų elektronines knygas, 
elektroniniu formatu išleido „Versmės“ leidyklos elektroninių knygų 
rengimo centras. 

2017 07 11
Monografija „Onuškis“ jau leidykloje. „Lietuvos valsčių“ serijos 34-oje 
monografijoje „Onuškis“ aprašyta Onuškio (Trakų r.), Grendavės, 
Dusmenų, Žilinų ir Vytautavos apylinkių gamta; svarbiausi šio krašto 
istorijos raidos etapai, parapijų, kaimų, giminių istorijos, partizanų 
kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės, tremtinių atsiminimai, švieti-
mas ir kultūra, papročiai, tradicijos; Onuškio krašto kalbos ypatybės, 
tarmės ir tautosakos lobiai; įamžinti žmonės, kurie paliko šiame 
krašte ryškius pėdsakus. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis bei 
dabarties nuotraukomis, brėžiniais, žemėlapiais, jame publikuojama 
116 straipsnių, kuriuos parašė 77 autoriai. 

2017 07 20
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 
8-asis 2017 metų tomo straipsnis. Lauryno Kurilos ir Vidos Kliau-
gaitės „Baliulių pilkapyno tyrinėjimai“ (www.llt.lt; straipsnio kodas 
LLT 2017-8 25-259 AL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijos „Pabradė“ archeologijos skyriui.

2017 07 21
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 9-asis 
2017 metų tomo straipsnis. Marijos Rupeikienės ir Antano Rupeikos 
„Babtų apylinkių dvarų sodybų architektūra“ (www.llt.lt; straipsnio 
kodas LLT 2017-9 82-260 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Babtai“ istorijos skyriui.
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Laikraštyje „Trakų žemė“ skelbiamas Kristinos Kanevičiūtės straipsnis 
„Monografijos „Onuškis“ pristatymas“. 

2017 07 26
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 10-asis  
2017 metų tomo straipsnis. Jono Mardosos „Atlaidai ir Verbų se-
kmadienis Babtų parapijoje liaudiškojo pamaldumo perspektyvoje 

 a. I pusėje“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-10 60-261
EL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Babtai“ etno-
logijos skyriui.

2017 08 02
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 11-asis  
2017 metų tomo straipsnis. Eligijaus Juvencijaus Morkūno ir Gražinos 
Teodoros Morkūnienės „Babtų apylinkių malūnai iki  amžiaus ke-
tvirtojo dešimtmečio pabaigos“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-
11 61-262 EL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 
„Babtai“ etnologijos skyriui.

2017 08 03
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 
12-asis 2017 metų tomo straipsnis. Joanos Gruodytės „Pabradės 
tiltų užrašai  sociolingvistinis aspektas“ (www.llt.lt; straipsnio kodas 
LLT 2017-12 30-263 LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijos „Pabradė“ kalbotyros skyriui.

2017 08 04
Elektroniniu formatu išleista monografija „Kartena“ tapo jau 30-ąja 
„Lietuvos valsčių“ serijos knyga, kurią viso pasaulio skaitytojai nuo 
šiol galės įsigyti ir skaityti ne tik popieriuje išspausdintuose tomuose, 
bet ir moderniomis skaityklėmis. 

2017 08 26
Interneto svetainėje www.panskliautas.lt skelbiamas Linos Rušėnienės 
straipsnis „Darbą pakeitė, kad medžiotų pasakojimus“. 

2017 09 07
žanginė monografija „Pabradė“ jau leidykloje. Knygą sudaro 
12 straipsnių, iš kurių du moksliniai, įvertinti Lietuvos valsčių serijos 
Mokslo darbų komisijos. Straipsniuose aprašytas Baliulių pilkapynas, 
Laisvės kova Pabradės valsčiuje 1941 metais, 1943–1953 metų Pabradės 
krašto istorijos ir kultūros paveldas, Pabradės miesto bendruomenės 
„Domus“ veikla, Pabradės „Ryto“ gimnazijos istorija ir dabartis, 
Pabradės miesto biblioteka, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Pabradės 
grupės veikla ir Pabradės savivalda. 

2017 10 05
Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  sovie-
tmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Kretingoje.
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2017 10 08
Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  sovie-
tmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Kaišiadoryse.

2017 10 11
Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  sovie-
tmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Šiauliuose.

2017 10 18
Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  sovie-
tmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Trakuose.

Renginius pristato ir veda leidyklos atstovas pulkininkas Arūnas 
Dudavičius.

2017 10 24
35-oji „Lietuvos valsčių“ serijos monografija „Babtai“ (1 572 psl., 
115 straipsnių, 89 autoriai) atiduota į spaustuv .

Paremkime Nijolės Sadūnaitės kandidatūrą „Laisvės“ premijai. Nijolė 
Sadūnaitė – kovos už laisv  ir žmogaus teises simbolis tiek okupa-
cijos, tiek nepriklausomybės metais – yra verta „Laisvės“ premijos.

Ši premija reikalinga ne pačiai seseriai Nijolei, kukliai altruistei 
vienuolei – ji reikalinga mums visiems – jos gerbėjams ir negerbė-
jams. Nes jos meilė žmogui, Dievui ir Tėvynei, jos nuoširdumas, 
paprastumas, beatodairiškas rūpestis kitais, kasdienis sav s aukoji-
mas, neišsenkamas optimizmas ir neblėstanti šypsena – ir yra tos 
vertybės, tas pilietiškumas, kurių labiausiai trūksta šiandieninei 
nykstančiai Lietuvai. „Laisvės“ premija Nijolei Sadūnaitei būtų gera 
proga paskleisti mūsų jaunimui žinią apie šią nuostabią moterį, kurią 
šiandien pamiršo didžioji žiniasklaida ir kuri gali būti kelrodžiu 
daugeliui šių dienų jaunuolių.

2017 11 04
Laikraštyje „Žeimenos krantai“ paskelbtas Galinos Romanovos straips-
nis „Pabradės „Ryto“ gimnazijoje pristatyta knyga „Pabradė“. 

2017 11 08
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 
13-asis 2017 metų tomo straipsnis. Elektroniniame leidinyje paskelb-
tas naujausias mokslinis straipsnis  Vytauto Jokubausko „Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų epizodai Ramygalos apylinkėse“ (www.llt.
lt; straipsnio kodas LLT 2017-13 83-264 HI), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Ramygala“ istorijos skyriui.

2017 11 13
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 14-asis 
2017 metų tomo straipsnis. Manvydo Vitkūno „Onuškio apylinkių 
archeologiniai paminklai“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-
14 26-265 AL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 
„Onuškis“ archeologijos skyriui.
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2017 11 14
Rimanto Dichavičiaus knygos-albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo 
ir Giedriaus Kazimierėno „Žalgiris“ pristatymas Trakuose.  susitikimą 
su dailininku prof. Giedriumi Kazimierėnu ir dailininku fotografu 
Rimantu Dichavičiumi Trakų salos pilies Didžiojoje menėje susirin-
ko gausybė svečių iš įvairių Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, 
Alytaus, Trakų.

2017 11 16
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 
15-asis 2017 metų tomo straipsnis. Rasos Račiūnaitės-Paužuolienės 
„Ramygalos apylinkių šeimos papročiai  vestuvės, gimtuvės, vaikų 
auklėjimas ir socializacija“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-
15 62-266 EL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 
„Ramygala“ etnologijos skyriui.

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 16-asis 
2017 metų tomo straipsnis. Violetos Meiliūnaitės „Pietiniai panevė-
žiškiai  bendrieji Ramygalos šnektos bruožai“ (www.llt.lt; straipsnio 
kodas LLT 2017-16 31-267 LI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Ramygala“ kalbotyros skyriui.

2017 11 20
Iš spaustuvės gauta Jūratės Statkutės de Rosales knygos „Europos 
šaknys“ 7-oji laida. Šios laidos tiražas 500 egz., visas knygos tiražas 
jau net 9 000 egz. Tai paties didžiausio tiražo „Versmės“ leidyklos 
leidinys. 

2017 11 21
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 17-asis 
2017 metų tomo straipsnis. Arūno Astramsko (www.llt.lt; straipsnio 
kodas LLT 2017-17 84-268 HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Ramygala“ istorijos skyriui.

2017 11 23
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 18-asis  
2017 metų tomo straipsnis. Ingos Pečeliūnienės „Kultūrinė veikla 
Ramygaloje“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-18 63-269 EL), 
parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Ramygala“ etno-
logijos skyriui.

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 
19-asis 2017 metų tomo straipsnis. Ilonos Vaškevičiūtės „Ramygala  
seniausioji krašto praeitis“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-
19 27-270 AL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 
„Ramygala“ archeologijos skyriui.

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 20-asis 
2017 metų tomo straipsnis. Antano Svetiko „Kooperacija Ramygaloje 
ir jos apylinkėse“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-20 85-271
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HI), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Ramygala“ 
istorijos skyriui.

2017 11 30
Monografija „Babtai“ jau leidykloje. 35-oji monografija „Babtai“ – tai 
archyvų duomenimis, mokslo tyrimais, memuarine literatūra, am-
žininkų liudijimais paremtas, fotografijomis, brėžiniais, žemėlapiais 
gausiai iliustruotas bendras devynių dešimčių autorių pasakojimas 
apie dabartinio Kauno rajono Babtų miestelio ir jo apylinkių gamtą, 
istoriją, materialųjį ir dvasinį paveldą, švietimą, kultūrą, iškilius 
žmones; apie nacių ir sovietų okupacijų suteiktas skriaudas, aktyvų 
dalyvavimą tautos Atgimimo įvykiuose, ginant Sitkūnų radijo stotį 
nuo sovietų kariuomenės, savanorių veiklą.

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 21-asis  
2017 metų tomo straipsnis. Jono Mardosos „Religiniai papročiai ir 
bendruomeninės religinės apeigos  a. pirmojoje pusėje“ (www.
llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-21 64-272 EL), parašytas „Lietuvos 
valsčių“ serijos monografijos „Ramygala“ etnologijos skyriui.

Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 22-asis 
2017 metų tomo straipsnis. Algirdo Gaigalo „Gandingos piliakalnio 
geologinis pjūvis“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-22 25-273
GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Plungė“ geo-
logijos skyriui.

Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  
sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Anykščiuose.  Liudvikos 
ir Stanislovo Didžiulių viešąją biblioteką atvyko Kovo 11-osios akto 
signatarai prof. B. Genzelis, Zigmas Vaišvila ir VU TSPI dėstytojas, 
politikos mokslų doc. dr. Algimantas Jankauskas. Renginyje dalyvavo 
mokytojai, III amžiaus universiteto Anykščių skyriaus klausytojai, 
politiniai kaliniai ir tremtiniai.

2017 12 04
Mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ paskelbtas 23-iasis  
2017 metų tomo straipsnis. Jono Satkūno „Viekšnių apylinkių geologi-
nio paveldo pažinimo takais“ (www.llt.lt; straipsnio kodas LLT 2017-
23 26-274 GL), parašytas „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos 
„Viekšniai“ geologijos skyriui.

2017 12 06
Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio už-
rašai  sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Prienuose. Justino 
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos renginių salėje šurmuliavo 
Prienų miesto ir rajono visuomenė, laukdama Kovo 11-osios Akto 
sig natarų prof. Bronislovo Genzelio, prof. Bronislovo Juozo Kuzmicko 
ir mokslų daktaro Zigmo Vaišvilos. 
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2017 m. gruodžio 6 d. pristatytame leidinyje „Vilniaus universite-
to Knygotyros ir dokumentotyros institutas. Bibliografijos rodyklė  
1940–1943, 1990–2015“, VIlnius, 2017 m., pateikiama informacija 
apie buvusį ilgametį leidyklos bendradarbį dr. Tomą Petreikį, ta-
pusį Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurso „Geriausios 
disertacijos 2014“ laureatu.

2017 12 07
Monografijos „Babtai“ pristatymas. Ši monografija – Babtų bendruo-
menės ir „Versmės“ leidyklos dovana Lietuvos atkūrimo 100-mečiui.

2017 12 08
Babtų kultūros centre pristatyta kolektyvinė monografija „Babtai“, ku-
rios vyriausiasis redaktorius ir sudarytojas, taip pat 27 (iš 116) straips-
nių autorius – žurnalistas Damijonas Šniukas. Tai 35-oji „Versmės“ 
leidyklos leidžiamos serijos „Lietuvos valsčiai“ monografija, pirmoji 
Kauno rajone, turinti 1572 puslapius, apie 1200 žemėlapių, planų, 
dokumentų kopijų.

2017 12 05–08
Antnemunio valsčiaus gyvenamieji interjerai pristatyti konferenci-
joje. Lietuvos valstybingumo 100-osioms metinėms skirta mokslinė 
konferencija „Vakarykščio pasaulio atgarsiai“. Jos metu dr. Lina Prei-
šegalavičienė savo pranešime „Kultūrinės atminties artefaktai šiuo-
laikiniame interjere“ greta populiarių ir žinomų Lietuvos interjero 
atvejų pristatė ir Antnemunio valsčiaus gyvenamuosius interjerus, 
su konferencijos klausytojais pasidalino 2016 m. vasarą įvykusios 
ekspedicijos foto medžiaga ir pagrindinėmis atlikto tyrimo įžvalgomis. 

2017 12 13
Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  
sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Ukmergėje.

Lietuvos kultūros tarybos 2017 m. gruodžio 13 d. sprendimu paskir-
tas dalinis finansavimas (3 000 Eur) Kultūros rėmimo fondo lėšomis 
finansuojamos srities „Etninė kultūros“ projektui „Lietuvos valsčių“ 
serijos monografija „Saldutiškis“ (sudarytoja Jūratė Baltrukaitienė). 

2017 12 14
Laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ paskelbtas straipsnis „Monografiją 
finansavo ir ūkininkai“. 
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2018 metai

2018 01 24
Prisimindamos sovietmečio kovas už lietuvyb , Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio gimimą ir nūdienos požiūrį į tautiškumą, kalbą, kultū-
rą, Elektrėnų viešoji biblioteka ir „Versmės“ leidykla organizavo 
prof. B. Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai“ pristatymą 
Elektrėnų visuomenei. 

2018 02 07
Vasario 16-osios renginiai jau prasidėjo visoje Lietuvoje, prie jų pri-
sidėjo Alytaus kolegija ir „Versmės“ leidykla, 2017 m. vasario 7 d. 
pristatydamos prof. Bronislovo Genzelio knygą „Politikos laisvamanio 
užrašai“ Alytaus visuomenei. 

2018 02 12
Senajame metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo 
pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2018-aisiais – sukako jau 
1009-eri nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. Maloniai 
kviečiame dalyvauti šiam svarbiam įvykiui ir sukakčiai skirtame 
konkurse „Rašau Lietuvos vardą .

2018 02 14
Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  
sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Druskininkuose.

2018 02 15
Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, skaitytojai, bendraminčiai,

Dėkojame už Jūsų pagalbą, gražų bendradarbiavimą, buvimą 
kartu visą tą ketvirtį amžiaus, taip greitai pralėkusį nuo pirmųjų 
„Lietuvos valsčių“ serijos darbų.

Džiaugsimės ir būsime labai Jums dėkingi, jei galėsime su Jumis 
pasimatyti knygų mugėje vasario 22–25 dienomis „Versmės“ leidyk-
los stende 3-ioje salėje bei leidyklos renginyje „Monografijų serija 
„Lietuvos valsčiai“ – rašto paminklas Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui“ vasario 22 d., ketvirtadienį, 11 val. – iš karto po mugės 
atidarymo. Renginys vyks konferencijų salėje 5.3 (II aukšte).

Maloniai Jūsų laukiame.

2018 02 21
„Tarnaukite Lietuvai“ laureate išrinkta „Lietuvos valsčių“ monogra-
fijų serijos bendradarbė, istorikė Aldona Vasiliauskienė. Dr. Aldonai 
Vasiliauskienei įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis.

2018 02 22–25
Parodų rūmuose Lite po vyko 19-oji Vilniaus knygų mugė. 2018 metų 
knygų mugės tema – Skaitau Lietuvą – skaitau pasaulį. Versmės lei-
dykla turėjo savo stendą 3-ioje salėje.
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Pirmąją mugės dieną leidykla pristatė visą leidžiamą „Lietuvos vals-
čių“ monografijų seriją (iš viso išleistos 35 monografijos) renginyje  
Monografijų serija „Lietuvos valsčiai“ – rašto paminklas Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečiui. Renginyje kalbėjo leidyklos vadovas Petras 
Jonušas, prof. Romualdas Grigas, redaktoriai Venantas Mačiekus, 
Damijonas Šniukas, Virginijus Jocys.

2018 03 01
Leidykloje lankėsi Vytautas Venskūnas. Autorius leidyklai padovanojo 
savo 2017 m. išleistą knygą „Jonavos krašto karžygiai. 1919–1920 m.“, 
skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Knygos parengimą 
inicijavo Jonavos krašto kultūros ir istorijos metraštis „Taurosta“, 
finansavo Jonavos rajono savivaldybė.

2018 03 06
Gavome Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko raštą, kad 
monografijai „Jieznas. Stakliškės“ finansinė parama neskirta. 

2018 03 07
Signataro Bronislovo Genzelio knygos „Politikos laisvamanio užrašai  
sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ pristatymas Signatarų namuose.

2018 03 13
Venesueloje gyvenanti didžiausio opozicinio leidinio „Zeta“ vyriausioji 
redaktorė, „Versmės“ leidyklos 9 000 egz. tiražu išleisto mokslinio 
istorinio bestselerio „Europos šaknys“ autorė Jūratė Statkutė de Ro-
sales Vasario 16-osios proga sveikina savo skaitytojus ir bičiulius.

2018 03 14
2018 m. kovo 12 d. Babtuose mirė istorikė, kraštotyrininkė, vie-
tos kraštotyros muziejaus kūrėja, knygos „Babtai istorijos vingiuo-
se“ autorė, Gedimino ordino medalininkė Marija Markauskienė 
(gim. 1926 m.). „Versmės“ leidyklos darbuotojai reiškia nuoširdžią 
užuojautą M. Markauskienės šeimai ir visai Babtų seniūnijos ben-
druomenei.

2018 03 19
Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2 %  savo sumo-
kėto gyventojų pajamų mokesčio. Mums labai reikia Jūsų palaikymo 
ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų 
Tėvynės labui, o svarbiausia – toliau rengti ir leisti „Lietuvos vals-
čių“ monografijų seriją.

2018 04 20
Išleistas dr. A. Liekio monografijos „Prezidentas Antanas Smetona. 
Raštai, kalbos, darbai“ 1-asis tomas. Raštai, kalbos, darbai“ 1-asis 
tomas „Tautos prisikėlimas“. Knygos dailininkė Ona Liugailienė, 
apimtis 564 p.
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Leidinys dedikuojamas tautinės Lietuvos kūrėjui ir stiprintojui, 
pirmajam Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai, 2019 metais sukan-
kančioms Jo gimimo 145-osioms metinėms, prezidentavimo pradžios 
100-osioms ir žūties 75-osioms metinėms bei Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui.

2018 05 07
Šiais metais pasirodys leidykloje parengta atsiminimų knyga apie garsų 
etninės kultūros puoselėtoją, vieną iš folkloro judėjimo pradininkų 
Lietuvoje, etnomuzikologą, violončelininką, „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijos „Pašvitinys“ sudarytoją Kazimierą Kalibatą – „Etninės 
kultūros puoselėtojas Kazimieras Kalibatas  nuo etnomuzikologijos 
iki regioninės tapatybės paieškų“.

2018 05 23
Marijampolės apskrityje, Zomčinėje, Anzelmo Matučio gimtinėje, 
vyko tarptautinio poezijos festivalio III vaikų knygos šventė. 
Atsiliepdama į šventės rengėjų prašymą ir siekdama prisidėti prie 
gražios iniciatyvos, „Versmės“ leidykla dovanojo knygų.

2018 05 26
Moksleivių meninio skaitymo šventė. Ji buvo skirta Lietuvos valsty-
bingumo atkūrimo šimtmečiui paminėti. Šventės dalyviai skaitė ne tik 
vyskupo Motiejaus Valančiaus kūrybą, bet ir rinkosi J. Marcinkevičiaus, 
K. Bradūno, S. Parulskio, B. Brazdžionio, J. Vaičiūnaitės, Vytauto 
V. Landsbergio kūrybą. 

Švent  iš dalies finansavo Kretingos rajono savivaldybė. Rėmė-
jai  Klaipėdos Rotary klubas „Maris“, „Versmės“  leidykla, Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centras.

2018 07 03
Nežiūrint atšiauraus oro, babtiečiai pakiliai atšventė savo svarbiausią 
vasaros švent  – Petrines. Pagal tradiciją jos išvakarėse seniūnas 
Jonas Praškevičius paskelbė „Metų žmogų“, – asmenį, nuo Petrinių 
iki Petrinių labiausiai nusipelniusį seniūnijos bendruomenei. Šį kar-
tą tokia garbė atiteko žurnalistui Damijonui Šniukui, parengusiam 
1 572 puslapių monografiją „Babtai“. 

2018 07 06
Valstybės dieną  Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą 
pasaulyje apdovanojo mūsų šalies ir užsienio valstybių piliečius. 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis įteiktas ir 
ilgametei „Versmės“ leidyklos redaktorei istorikei Vidai Girininkienei. 
Sveikiname

2018 07 19
Sesei Nijolei Felicijai Sadūnaitei šį sekmadienį, 2018 m. liepos 22 d., 
sukanka 80 metų.
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2018 09 07
Sveikinant plačią mokslin -kultūrin -dvasin  veiklą kaip trupinėlius 
į monografijas „Lietuvos valsčiai“ kaupiančią asmenyb  – gerbiamą 
PETRĄ, būtina prisiminti šv. apaštalo Pauliaus Laiško tesalonikie-
čiams ištrauką

Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis,
bet neturėčiau meilės,
aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai.
Ir jei turėčiau pranašystės dovaną
ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą,
jei turėčiau visą tikėjimą, kad 
galėčiau net kalnus kilnoti,
tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas...
Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi;
meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji nesielgia netinkamai,
neieško savo naudos,
nepasiduoda piktumui, pamiršta,
kas buvo bloga...
Ji viską pakelia, visa tiki, 
viskuo viliasi ir visa ištveria.
Meilė niekada nesibaigia (1 Kor13, 1–8).
Tik tokia meilė, apie kurią kalba šv. Paulius savo giesmėje „Himnas 
meilei“, bujojanti plačioje PETRO širdyje, manau, geriausiai charak-
terizuoja mūsų vadovo asmenyb .

Tik tokia meilė leidžia JAM visus pastebėti, gebėti nuoširdžiai 
pasidžiaugti menkiausia kitų sėkme, pamatyti, kad kažką užgriuvo 
sunkumai ir stengtis padėti išspr sti visas problemas... Tai ir yra 
šv. Pauliaus apdainuota MEILĖ, kurios sklidina šešiasdešimtmečio 
jaunuolio širdis. 

Linkėdama DIEVO PALAIMOS ilgiems ilgiems metams dirbant 
prie Lietuvos ateities istorijai reikalingo ir prasmingo darbo, linkiu 
gerbiamam PETRUI kuo sėkmingesnio grandiozinių planų ir didžiulių 
užmojų įgyvendinimo.

Pagarbiai dėkingi
Istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė ir „Versmės“ leidyklos kolek-

tyvas, 2018 09 07

2018 09 20
Išleista prof. Alfonso Vaišvilos knyga „Nenusilenkusi Šiluva“. Knygoje, 
remiantis archyvine medžiaga, laisvės kovų dalyvių prisiminimais, 
nagrinėjama Šiluvos regiono žmonių kova prieš carinės Rusijos ir 
komunistinės Sovietų Sąjungos okupaciją, pradedant kova dėl pačios 
lietuvybės (knygnešių kova 1865–1904), carinės valdžios pašalini-
mu 1905 m., savanorių kovomis, Nepriklausomos Lietuvos kūrimu 
1918–1940 m. ir baigiant pokario laisvės kovomis. 

2018 10 16
Vilniaus karininkų ramovėje bus įteikta literatūrinė Juozo Keliuočio 
premija „Versmės“ leidyklos patriarchui, Rokiškio krašto garbės 
piliečiui, redaktoriui Venantui Mačiekui.
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2018 10 22
„Versmės“ leidyklos vadovas P. Jonušas, leidyklos redaktoriai is-
torikas Kazys Misius ir kalbininkas dr. Artūras Judžentis kartu su 
dideliu būriu žinomų Lietuvos visuomenininkų, intelektualų, signa-
tarų, Sąjūdžio pirmeivių dalyvavo 12 val. prasidėjusiame mitinge 
prieš cenzūrą „LRT  Sugriaukime propagandos sistemą “, vykusiame 
prie LRT, skverelyje prie obelisko Sausio 13-osios aukoms atminti.

2018 11 06
Akademinės bendruomenės atstovų ir visuomenininkų iniciaty-
vinė grupė dalyvavo Kovo 9-osios – Lietuvos pirmojo rašytinio 
pami nėjimo dienos – įrašymo į Atmintinų dienų sąrašą aptarime 
Prezidentūroje. Dalyvavo Respublikos Prezidentės patarėjos Gaja 
Šavelė, Marija Dautartaitė, akad. prof. Romualdas Grigas, signataras 
prof. Bronislovas Genzelis su žmona Mėnule Muldaryte-Genzele, 
prof. Ona Voverienė, prof. Libertas Klimka, iniciatyvinės grupės 
koordinatorius Vytautas Navaitis, „Versmės“ leidyklos atstovai Petras 
Jonušas ir Sonata Jonušaitė.
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Valstybės vadovams įteiktas žinomų mokslininkų kreipimasis dėl 
Lietuvos paminėjimo rašytiniame šaltinyje 1010 metinių iškilmingo 
minėjimo kitąmet.

2018 11 14
2018 m. lapkričio 14 d. iš Standartų spaustuvės leidyklą pasiekė 
Lino Poniškaičio eilėraščių knyga „Akmuo šuliny“.

Architekto Lino Poniškaičio (gim. 1963 m.), Dievo Gailestingumo 
metams skirto respublikinio eilėraščių konkurso laureato (2011 m.), 
sakralinės poezijos rinkinys atspindi autoriaus tikėjimo kelionės patir-
tis ir įžvalgas. Knyga iliustruota autoriaus fotografijomis ir paraščių 
piešinėliais iš rankraščių.

Tos eilės iš mano Tikėjimo kelionės. Jų šaltinis – meilė, o tekėjimas – iš 
Tikėjimo. Keliaudamas kaip piligrimas, toje kelionėje esu ne vienas...

Mielas skaitytojau, linkiu palaimingos kelionės neatrastais eilėraščių takais. 
Jei juose sutiksi Tą, kuris pirmas tave ir mane pamilo, mylinčioj širdy 
išsvajojo ir ištikimai lydi į Tėvo Namus, būsiu laimingas.

2018 11 20
2018 m. lapkričio 20 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko 
konferencija „Šimtmečio etnografija“, kurioje kalbėta apie etninės 
kultūros daiktų rinkinius, archyvus, etnografus tyrinėtojus ir etnologus.

Konferencijoje pranešimą „Etnografinė medžiaga „Lietuvos vals-
čių“ serijos monografijose“ skaitė ir „Versmės“ leidyklos redaktorius 
Venantas Mačiekus. 

2018 11 23
2018 m. lapkričio 23 d., Vilniuje, eidamas 90-uosius metus, mirė 
ilgametis „Versmės“ leidyklos bičiulis ir „Lietuvos valsčių“ mono-
grafijų serijos bendradarbis, Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų 
komisijos narys, garsus Lietuvos istorikas, asociacijos „Talka kalbai 
ir tautai“ vienas iš steigėjų, archeografas, habilituotas daktaras pro-
fesorius Antanas Tyla.

„Lietuvos valsčių“ serijos kūrėjų bendruomenė reiškia nuoširdžią 
užuojautą artimiesiems.

2018 11 26
2018 m. lapkričio 26 d. interneto svetainėje www.alkas.lt paskelbtas 
Daivos Červokienės straipsnis apie „Versmės“ leidyklos redaktorių 
Venantą Mačiekų „V. Mačiekus  nuo ekonomisto iki kraštotyrininko“. 

2018 11 29
Išleista knyga „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – 100“. 
Knygoje apžvelgiama šimtametė Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos istorija. Ši gimnazija (sovietmečiu – vidurinė mokykla) 
kartu su kitomis trimis Rokiškio miesto vidurinio mokslo įstaigomis 
išleido į gyvenimą per 12 000 abiturientų. Kai kurie iš jų tapo žino-
mais mokslininkais, menininkais, politikais, verslininkais. Gimnazija 
dirbo sudėtingu laikotarpiu, pergyveno dvi okupacijas, bet nepaisant 
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ideologinių suvaržymų, išliko šviesos ir gėrio nešėja. Tai didelis joje 
dirbusių mokytojų nuopelnas.

2018 11 30
Mieli bičiuliai, 2018 m. gruodžio 1 d. (šeštadienį) kviečiame Jus dalyvau-
ti Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos šimtmečio renginiuose.

Konferencijoje bus pristatoma gimnazijos šimtmečiui išleista mo-
nografija „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai – 100“ (suda-
rytojas Venantas Mačiekus). Knyga yra 840 psl., renginio metu ją 
bus galima įsigyti.

2018 12 01
Minint Rokiškio gimnazijos 100 metų jubiliejų, buvo pristatyta Venanto 
Mačiekaus parengta knyga „Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijai – 100“. Knygos pristatymas buvo įterptas į konferenci-
ją „Mokyklos šimtmetis  istoriniai aspektai“. Sveikinimo žodį tarė 
gimnazijos direktorė Diana Guzienė ir Rokiškio rajono savivaldybės 
meras Antanas Vagonis. Po jų pagrindiniam pranešimui „Rokiškio 
gimnazija iki pirmosios sovietų okupacijos“ žodis buvo suteiktas 
knygos rengėjui V. Mačiekui. Nors pranešėjui skirta pusė valandos, 
bet dėl informacijos gausumo pranešimo laikas buvo viršytas.

2018 12 07
2018 m. gruodžio 10 d. mirė Aloyzas Petrašiūnas, istorikas, ilgametis 
„Versmės“ leidyklos fotografas ir bičiulis, daug metų dalyvav s va-
saros kraštotyros ekspedicijose, rink s istorin  medžiagą, fotografav s 
etnografinius eksponatus, fotografav s mus renginiuose.

„Lietuvos valsčių“ serijos kūrėjų bendruomenė reiškia nuoširdžią 
užuojautą žmonai, trims sūnums, artimiesiems.

2018 12 28
2018 m. gruodžio 28 d. iš Standartų spaustuvės leidyklą pasiekė 
Leonoros Žukienės sudaryta knyga „Gyven s pagal priesaiką. Atsi-
minimai apie Kazimierą Kalibatą“. Ši knyga – tai atsiminimai apie 
violončelininką, žinomą folkloristą, „Versmės“ leidyklos bendradarbį, 
vieną „Lietuvos valsčių“ serijos monografijos „Pašvitinys“ sudarytojų 
Kazimierą Kalibatą, jo visuomenin  ir kultūrin  veiklą. 

2018 12 31
Ilgai laukta monografija „Vaiguva“ – jau leidykloje. Tai net 13 metų 
rengtas, archyvų duomenimis, mokslo tyrimais, memuarine literatūra, 
amžininkų liudijimais paremtas, fotografijomis, žemėlapiais, brėžiniais 
gausiai iliustruotas bendras daugiau kaip šešių dešimčių autorių išsa-
mus pasakojimas apie dabartinio Kelmės rajono Vaiguvos miestelio ir 
jo apylinkių gamtą, istoriją, švietimą, kultūrą, kalbą, iškilius žmones.

Rengiant knygą „Versmės“ leidykla Vaiguvos apylinkėse suorganizavo 
dvi monografijos autorių lauko tyrimų ekspedicijas.

Išleidus „Vaiguvos“ monografiją, nuo 1994 m. rengiamą šimtato-
m  „Lietuvos valsčių“ seriją sudaro jau 48 tomai, 54 278 puslapiai, 
4 271 straipsnis, kuriuos parašė 1 947 autoriai.
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2019 metai

2019 01 30
Išleista monografijos „Sendvaris“ įžanginės knygos signalinė elektroni-
nė versija. Knygos vyriausioji redaktorė sudarytoja Liucija Kyguolytė-
Šeputė, atsakingoji redaktorė Živilė Driskiuvienė, maketuotoja Sigrida 
Juozapaitytė.

Knygos leidimą parėmė Klaipėdos rajono savivaldybės administ-
racija, UAB „Mida LT“, UAB „Vitransa“, Baukštininkų bendruomenė, 
Loreta Kuprienė, Birutė Tamušauskienė, Antanas Simonas Tamušaus-
kas, UAB „Konversita“, „Versmės“ leidykla.

2019 02 24
„Vaiguvos“ pristatymas Kelmėje. Krašto muziejuje įvyko koncertas „Iš 
Žemaitijos į Žemaitiją“ ir kamerinis „Vaiguvos“ monografijos pristaty-
mas. Šis šventinis renginys skirtas Žemaitijos ir Vietovardžių metams 
paminėti. Renginį pradėjo muziejaus direktorė Danutė Žalpienė, 
pristatydama šio vakaro dalyvius. Programoje skambėjo Simono 
Daukanto I  a. rinktos ir I a. tebeskambančios dainos, kurias 
atliko „Visi“ folkloro ansamblis (vad. doc. Evaldas Vyčinas). Apie 
ekspedicijose rinktas dainas ir nutikimus prisiminė buv  „Visi“ an-
sambliečiai Aidas Bernatonis, Valdas Rutkūnas. žvalgomis pasidalino 
prof. dr. Daiva Vyčinienė, Virginijus Jocys.

2019 02 26
Išleista Baltasaro Graciano legendų ir filosofinių alegorijų knyga 
„Fortūna ant medžio“ apie žmogaus kelią nuo jaunystės iki mirties 
žmonių visuomenėje. Knyga „Fortūna ant medžio“ pavadinta pagal 
romano 2-oje dalyje 6 skirsnyje esančią legendą.

2019 03 05
Senajame Kvedlinburgo vienuolyno metraštyje aprašant 1009-ųjų 
kovo 9-osios įvykius buvo pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 
2019-aisiais – sukako jau 1010 metų nuo šio pirmojo istorinio mūsų 
šalies paminėjimo. Labai džiaugiamės, kad šiemet Kovo 9-oji bus pirmą 
kartą minima oficialiai, nes 2019 m. sausio 12 d. Lietuvos Respublikos 
Seimo priimtu įstatymu ji buvo įrašyta į Atmintinų dienų sąrašą.

Ankstesnių 9 konkursų „Rašau Lietuvos vardą“ darbais – o jų 
bemaž 3 000 ( ) 

2019 03 07
Interneto svetainėje www.alkas.lt paskelbtas Z. Tamakausko straipsnis 
„Atsiminimų vėrinys apie Kazimierą Kalibatą“, kuriame aprašomas 
„Versmės“ leidyklos išleistos knygos „Gyven s pagal priesaiką. At-
siminimai apie Kazimierą Kalibatą“ (sudarytoja Leonora Žukienė) 
pristatymas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. 

2019 03 08
Interneto svetainėje www.propatria.lt paskelbtas Z. Tamakausko 
straipsnis „Atsiminimų vėrinys apie Kazimierą Kalibatą“, kuriame 
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aprašomas „Versmės“ leidyklos išleistos knygos „Gyven s pagal 
priesaiką. Atsiminimai apie Kazimierą Kalibatą“ (sudarytoja Leonora 
Žukienė) pristatymas Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.

2019 03 09
Kauno įgulos karininkų ramovės Didžiojoje salėje įvyko konferenci-
ja – pirmasis oficialus renginys, skirtas Kovo 9-ajai – Lietuvos vardo 
dienai ir Lietuvos paminėjimo Kvedlinburgo metraštyje 1010-osioms 
metinėms.

2019 03 12
Išleista Alfonso Čekausko knyga „Blaivybės keliu“. Knyga skiriama 
apžvelgti Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ veiklą, joje at-
skleidžiami labai dažni ir gražūs draugijos bendradarbiavimo ryšiai 
su Lietuvos katalikų bažnyčia, aprašomi draugijos rengti vyskupo 
M. Valančiaus blaivybės, o vėliau ir filosofo bei kultūros veikėjo 
Vydūno konkursai, blaivybės konferencijos ir tarptautiniai kongresai, 
kuriuose dalyvavo daug įžymių mokslininkų, meno žmonių, politikų, 
kunigų, vyskupų, buvo matoma, kad blaivybė neatsiejama nuo kultūros.

2019 03 15
Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko mono-
grafijos „Nenusilenkusi Šiluva“ pristatymas. Pristatyme dalyvavo 
knygos autorius prof. Alfonsas Vaišvila, Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centro istorikas Dalius Žygelis, rašytojas 
Eugenijus Ignatavičius. 

2019 03 20
Kviečiame dalyvauti knygos „Nenusilenkusi Šiluva“ pristatyme 
Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. „Atimkite iš žmonių 
atmintį, ir jie neišvengiamai taps kitokie“, – šia Friedricho Nietzsche s 
mintimi teisės teoretikas ir teisės filosofas prof. Alfonsas Vaišvila 
pradeda istoriją apie gimtojo krašto laisvės kovotojus. Tai ne vien 
istoriografinis aprašas, sutelk s daug vertingų faktografinių žinių 
apie to meto žmones ir įvykius. Knyga svarbi dar ir tuo, kad svariai 
pagrindžia teisinius laisvės kovos pagrindus, ko dažnai pasigendama 
kitų istorikų darbuose.

2019 03 25
Mieli „Versmės“ leidyklos bičiuliai, bendraminčiai, skaitytojai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems mus parėmusiems 2 %  savo sumo-
kėto gyventojų pajamų mokesčio. Mums labai reikia Jūsų palaikymo 
ir paramos tam, kad kartu galėtume nuveikti dar daugiau darbų 
Tėvynės labui, o svarbiausia – toliau rengti ir leisti „Lietuvos vals-
čių“ monografijų seriją.

2019 04 10
Baigiama rengti spaudai monografija „Skapiškis“. Maloniai informuo-
jame savo skaitytojus ir bičiulius, kad šiuo metu atliekami baigiamieji 
„Skapiškio“ monografijos rengimo spaudai darbai.
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Didelės apimties 1 000 puslapių perkopusios šios Kupiškio rajono 
miestelio ir jo apylinkių istoriją bei kultūrą aprašančios mokslinės 
monografijos rengimą spaudai numatome užbaigti iki 2019 m. ba-
landžio 15–20 d., o knygos tiražą atspausdinti iki gegužės 15 d.

2019 04 19
Vaiguvoje pristatyta monografija „Vaiguva“. Dalyvavo knygos vyriau-
sioji redaktorė ir autorė, gamtos mokslų daktarė Ieva Švarcaitė ir kiti 
bendraautoriai. Drauge paminėta Ievos Švarcaitės 80 metų sukaktis.

2019 04 30
Su didele širdgėla dalinamės liūdna žinia...

2019 m. balandžio 30 d., eidama 29-uosius metus, savo namuo-
se netikėtai mirė jauniausia „Versmės“ leidyklos kolegė, leidyklos 
vadovo dukra, atsakingoji redaktorė Sonata Jonušaitė.

Visų mylima geraširdė redaktorė ir bendradarbė jau nebeišvys 
prieš kelias dienas į spaustuv  jos rūpestingai išlydėtos paskutiniosios 
savo rengtos „Skapiškio“ monografijos, nebeatsivers, nebesklaidys 
jos puslapių, kaip ir dešimčių kitų daugelį metų savo kruopščiai 
rengtų knygų, nebepamatys savo 10 metų su meile rengto konkurso 
„Rašau Lietuvos vardą“ darbų.

2019 05 20
Monografija „Skapiškis“ užbaigė savo 7 metus trukusią kelion  pas 
skaitytoją  šią dieną Vilniaus Standartų spaustuvėje buvo užbaigti ga-
minti pirmieji 206 signaliniai „Skapiškio“ monografijos egzemplioriai, 
iš kurių 106 egz. tuojau pat buvo perduoti monografijos leidybos 
partneriui Kupiškio etnografijos muziejui, gavusiam Kultūros ministe-
rijos Kultūros tarybos finansavimą šiam leidiniui. „Skapiškis“ – 37-oji 
Lietuvos valsčių serijos monografija, skiriama Skapiškio (Mituvos) 
500 metų jubiliejui (2019), taip pat Lietuvos tūkstantmečiui (2009), 
Lietuvos valstybės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubi-
liejui (2003), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui (2018), Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui (2020).

2019 06 05
Laikraštyje „Voruta“ paskelbtas Onos Gaidamavičiūtės straipsnis 
„Aukštadvario apylinkių (ir iš čia kil ) tautodailininkai“. 

2019 06 14
Gedulo ir vilties diena Ramygaloje. Leidyklos redaktorė ir monogra-
fijos „Ramygala“ sudarytoja Gražina Navalinskienė minėjo kartu su 
Ramygalos krašto žmonėmis, išgyvenusiais sovietų okupacijos režimo 
žiaurumus. Ji paruošė ir surengė nukentėjusių ramygaliečių pavardžių 
skaitymą, taip prisidėdama prie politinių kalinių ir tremtinių visoje 
Lietuvoje vykdomos atminimo akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“.

2019 07 06
Valstybės dienos ir Sidabravo miestelio bei bažnyčios 190-ojo pa-
minėjimo renginyje paskelbti seniūnijos garbės piliečiai. Juo tapo 
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„Versmės“ leidyklos redaktorius, rašytojas, literatūrologas dr. Jonas 
Linkevičius. Sveikiname.

2019 07 10
Jurbarko rajono laikraštyje „Šviesa“ paskelbtas Jurbarko r. garbės 
piliečio, habil. dr. prof. Arnoldo Piročkino straipsnis „Ar sulauksime 
Viešvilės istorinės monografijos “

2019 07 11
Leidykla sulaukė padėkos laiško iš Sedos Vytauto Mačernio gimna-
zijos. Birželio 7 d. gimnazijoje vykusio Padėkos vakaro metu buvo 
apdovanoti gimnaziją garsinantys mokiniai ir jiems įteikti padėkos 
raštai bei „Versmės“ leidyklos dovanotos knygos. 

2019 07 26
2019 m. liepos 26 d. Utenos r. savivaldybės administracija skyrė 
3 000,00 Eur finansavimą rengiamai „Lietuvos valsčių“ serijos mono-
grafijai „Saldutiškis“ (vyr. redaktorė Jūratė Baltrukaitienė).

2019 08 10
Monografija „Skapiškis. Senovė ir dabartis“ pristatyta Skapiškyje. 
Leidyklos vadovas P. Jonušas džiaugėsi, kad monografijai parinktos 
kokybiškos medžiagos kurios tokios liks ir po šimto metų, o jos 
visos gamintos užsienyje  popierius iš Švedijos, siūlai Italijoje, kar-
tonas viršeliams gamintas Niderlanduose, tik Skapiškio monografijos 
turinys sudarytas iš Lietuvos mokslininkų, tyrinėtojų ir vietinių 
kraštotyrininkų straipsnių. 

2019 08 20
Iš spaustuvės gauta Janinos Kiušaitės knyga „Balso sutrikimai ir 
jų įveikimas“ (su kompaktine plokštele). Ne vieną dešimtmetį dar-
buodamasi balso sutrikimų šalinimo srityje gydytoja doc. dr. Janina 
Kiušaitė praktiškai išbandė daugyb  metodų ir sukūrė savo sistemą, 
padedančią sėkmingai, per optimaliai trumpiausią laiką įveikti balso 
sutrikimus. monografijoje išsamiai apibūdinti balso sutrikimai, pa-
teiktas sutrikimų vertinimas su konkrečių atvejų pavyzdžiais, plačiai 
aprašyta balso sutrikimo įveikimo metodika ir prevencija. 

2019 10 03 
2019 m. spalio 3 d. Lietuvos kultūros tarybos projektų konkursui 
pateiktos paraiškos „Lietuvos valsčių“ serijos monografijų „Balninkai“, 
„Pilviškiai“, „Viešvilė“ ir „Žarėnai“ leidybos daliniam finansavimui.

2019 10 15
2019 m. spalio 16 d. (trečiadienį) 16 val. Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institute vyks renginys „Tautosaka archyvui ir gyvenimui“, 
skirtas artėjančiam Vilniaus universiteto kraštotyrininkų klubo „Ra-
muva“ (vadovas V. Mačiekus) įkūrimo 50-mečiui. 
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Kas į knygas nesudėta

Išleidus knygą skaitytojų ir kraštiečių domėjimasis savo gimtine ne tik kad 
nesumažėja, priešingai – jis ima augti, didėti ir skleistis.

O tada ima aiškėti neaprašyti dalykai, kurie dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių į knygą nepateko. 

Bet juk niekada nevėlu pasitaisyti, papildyti praleistas ar neišbaigtas temas. 
Todėl maloniai kviečiame toliau tobulinti Jums rūpimo krašto monografijas, ra-
šyti mums leidykla versme.lt, atkreipti dėmesį, ką praleidome, pasiūlyti, ką dar 
galėtumėme mes, o geriausiai – Jūs pats (pati) parašyti šioms knygoms.

Atliktas darbas nenueis veltui. Naujus rašinius, papildančius jau išleistą 
knygą, pirmiausia nedelsdami skelbsime šiame leidyklos svetainės skirsnyje „Kas 
į knygas nesudėta“, taip pat atitinkamų išleistų monografijų skirsniuose – ten 
juos greitai susirasti ir perskaityti galės visi besidominantys. Šiuos straipsnius 
kaip lygiateises monografijos sudedamąsias dalis vėliau skelbsime elektroninėje 
monografijos versijoje kartu su visa knyga. 

Konkrečius straipsnius, parašytus ir paskelbtus po knygų išleidimo, rasite 
leidyklos interneto svetainės www.versmė.lt išleistų monografijų skirsnyje atsivert  
Jus dominančios knygos aprašą ir jame pasirink  eilut  „Kas į knygą nesudėta“.

Tegu knygos nenustoja augti, gražėti ir tobulėti  Tą mums leidžia šiuolaiki-
nės technologijos – ateities skaitytojai, mūsų papildytas knygas skaitysiantys vis 
labiau populiarėjančiomis elektroninėmis skaityklėmis, neatskirs, kurie straipsniai 
buvo popierinėje knygoje, o kurie įterpti tik į virtualųjį maketą. Jie tik galės 
skaityti gerą, išsamią knygą.
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aldutiškio monografija, Lietuvos valsčių serijos  

38-oji knyga, dedikuojama Lietuvos nepriklausomybės atkū-

rimo trisdešimtmečiui (1990–2020), Lietuvos tūkstantmečiui 

(1009–2009), Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osios meti-

nėms (1918–2018), Saldutiškio 225 m. sukakčiai (1793–2018). 

Knygos Gamtos, Istorijos, Etninės kultūros, Kalbos, Tauto-

sakos, Įžymūs žmonės skyriuose pasakojama apie šio krašto 

istoriją, karių savanorių ir partizanų kovas, jų žygdarbius ir au-

kojimąsi Tėvynei, skelbiama 1937 m. Kauno Vytauto Didžiojo 

muziejaus ekspedicijų metu surinkta medžiaga, dokumen-

tai, atliktų tyrimų rezultatai, niekur neskelbti atsisiminimai,  

aprašomi kalendorinių, tautinių ir religinių švenčių papročiai,  

apeigos, apžvelgiama šio krašto dainuojamoji ir pasakojamo-

ji tautosaka, tarmės ypatybės, pateikiami žymiausių šio kraš-

to žmonių veiklos, darbų ir gyvenimo aprašai.

Knygos pabaigoje pateikiama išsami seriją rengiančios 

Versmės leidyklos leidybinės, mokslinės, kultūrinės bei visuo-

meninės veiklos kronika, apimanti 25-erių metų laikotarpį 

nuo leidyklos įkūrimo 1994-aisiais iki 2019 m.

Viršelio aplankalo galinėje pusėje Saldutiškio geležinkelio stotis  

(projekto autorius Mečislovas Jaloveckis). 1918 m.



„Lietuvos valsčių“ serijos 38-oje monografijoje „Saldutiškis“ aprašyta apylinkių 
gamta; svarbiausi šio krašto istorijos raidos etapai, parapijų, kaimų, giminių 
istorijos, partizanų kovos dėl Lietuvos Nepriklausomybės, tremtinių atsiminimai, 
švietimas ir kultūra, papročiai, tradicijos; Saldutiškio krašto kalbos ypatybės, 
tarmės ir tautosakos lobiai; įamžinti žmonės, kurie paliko šiame krašte ryškius 
pėdsakus. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis bei dabarties nuotraukomis, 
brėžiniais, žemėlapiais. 

Knyga dedikuojama Lietuvos tūkstantmečiui, 1009–2009, Lietuvos valsty-
bės – karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejui, 1253–2003, Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui, 1918–2018, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
trisdešimtmečiui, 1990–2020, Saldutiškio 225 metų sukakčiai, 1793–2018.

Knygos pabaigoje pateikiama išsami seriją rengiančios „Versmės“ leidyklos 
leidybinės, mokslinės, kultūrinės bei visuomeninės veiklos kronika, apimanti  
25-erių metų laikotarpį nuo leidyklos įkūrimo 1994-aisiais iki 2019 m.

Išleidus „Saldutiškio“ monografiją, nuo 1994 m. rengiamą šimtatomę „Lietu-
vos valsčių“ seriją sudaro 51 tomas, 57 200 puslapių, 4 449 straipsniai, kuriuos 
parašė 2 053 autoriai.

Formatas 70 × 80/24 (spaudos lanko, cm), puslapio 170 × 260 mm. Apimtis 1412 p., 
62 aut. l., 58,8 sp. l. Tiražas 400 egz.
Spaudai parengė viešoji įstaiga „Versmės“ leidykla, kodas 122732630, adresas  
Geležinkelio g. 6, 02100 Vilnius, telefonai +3705 2130623, +370 698 09077, leidyklos vadovo 
tel. +370 698 20707, elektroninio pašto adresas leidykla@versme.lt, interneto svetainė  
www.versme.lt. Spaudai parengta 2019 12 19.
„Lietuvos valsčių“ serijos knygos rengiamos  Microsoft® Office Word 2003 Part of Microsoft 
Office Standart Edition 2003 (tekstas), Adobe PhotoShop CS6 (iliustracijos), Coda Music 
Technology Finale 2000 (natos), Adobe InDesign CS6 (maketas) informacinių sistemų 
kompiuterių programomis. 
Spausdino ir rišo UAB Standartų spaustuvė, Dariaus ir Girėno g. 39, 02189 Vilnius.
Spausdinta Hostmann-Steinberg GmbH, Vokietija, poligrafijos dažais, kurių sudėtyje  
nėra mineralinių alyvų.
Viršelių šilkografinius užrašus spausdino UAB „Eurospauda“, Riovonių g. 2A, Vilnius. 
Popierius lankams kreidinis G-print, 90 g/m2, gamintas Grycksbo Paper AB, Švedija; 
priešlapiams ofsetinis Maxi Offset, 190 g/m2, UPM Kymmene, Suomija; blizgiu celofanu 
dengtiems viršelių aplankalams kreidinis Multi Art Gloss, 250 g/m2, Stora Enso, Suomija.
Kartonas viršeliams Eskaboard, 2,4 mm, Eska Graphic Board, Nyderlandai. Viršeliai 
traukti medvilnės įrišimo audiniu Natural Coloret Brown Laminated 624, BN International, 
Nyderlandai.
Spaudos lankai susiūti dviejų vijų siūlais Kristal 75 (70% poliesteris, 30% medvilnė),  
Filproject srl, Italija.

Monografijos vyriausioji 
redaktorė sudarytoja 
Jūratė Baltrukaitienė  
su nenuilstamu 7-erius 
metus rengtos knygos 
pagalbininku, vyru 
Gintautu. 2012 m. 
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Po knygos spausdinimo pastebėt  klaid  ir netikslum  taisymas

Puslapis Eilutė Išspausdinta Turi būti

5 5 eil. iš apačios Salgudiškio apskritis Saldugiškio apskritis

21 10 eil. iš apačios Pãisetė Påaisetė

24 8 eil. iš apačios Laukinė La÷kinė

25 13 eil. iš apačios Sekluočio Sekluõčio

25 14 eil. iš apačios Gilūto Gil¿to

25 15 eil. iš apačios Vasiuliškės Vosiuliškės

30 10 eil. iš viršaus Pãkasas Påkasas 

40 7 eil. iš apačios Dryžių Drýžių

104 2 eil. iš apačios LK (b) CK Vilniuje LKP (b) CK Vilniuje

154 18 eil. iš viršaus vyko kirtimus vykdė kirtimus

159 7 eil. iš apačios Girininkijos sąrašas Girininkijų sąrašas

199 9 eil. iš apačios Stasys Karulis Stasys Kerulis

197 4 eil. iš apačios Kiaunės upė Kiaunos upė

370 2 eil. iš apačios Vasiuliškė Vosiuliškė

399 2 eil. iš viršaus Lapinskas Lipinskas

451 Po nuotrauka 1 iš viršaus Tigro rinktinėms partizanams Tigro rinktinės partizanams

520 7 eil. iš apačios Vasiuliškė Vosiuliškė

715 8 eil. iš apačios Baigė KPJ studijas Baigė KPI studijas

771 22 eil. iš viršaus Kuriniė Kėriniė

789 22 eil. iš apačios Vilniaus VPI VPI

815 7 eil. iš apačios Jonas Bliėdys Jonas Bliudėius

816 13 eil. iš apačios  valdybė  ėjo valdybė sudarė

852 6 eil. iš apačios Lamiesto Lamėsto

852 6 eil. iš viršaus Drobiškės Drobiškio

1225 Užrašas po viršutine  
nuotrauka, 6 eil. iš viršaus

Kristina Linden Kristina Linder
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