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Gimiau 1927 m. gegužės 28 d. 
Eimuliškio kaime, Pušaloto valsčiuje, 
Panevėžio rajone. Tėvai buvo mažaže-
miai valstiečiai: turėjo 8 ha nederlin-
gos žemės, kurią pirko iš K. Aleliūno. 
Tai buvo krūmų ir akmenų karalystė. 
Tėveliai savo rankomis rovė medžius, 
kirto krūmus, rinko akmenis ir arkliu-
ko padedami tempė juos į krūvas. Ir 
taip pavyko suarti 5 hektarus, apsėti 
rugiais, pasodinti bulvių, daržovių. 
Bet džiaugsmas buvo trumpas: neder-
linga žemė neatseikėjo gero derliaus. 
Trąšoms nupirkti nebuvo pinigų, o 
mėšlo užteko tik bulvėms. Tėveliai 
dirbo ir kitų ūkininkų laukuose. Žiemą 
tėvelis dirbo miške, mamytė siuvo, 
verpė linus, vilną, daug mezgė, audė. 
Tik švenčių dienomis nedirbo. Tėvelis 
skaitydavo storą istorijos knygą rusų 
kalba. Prenumeravo Nepriklausomos 
Lietuvos spaudą. Ypač domėjosi isto-
rija. Perskaitęs vieną ar kitą straipsnį 
pasakodavo visai šeimai. Mamytė 
giedojo Šv. Nikolajaus cerkvės cho-
re, mokėjo daug liaudies dainų. Abu 
tėveliai buvo baigę po tris pradinės 
mokyklos skyrius, kurioje buvo dės-
toma rusiškai. Tėvelis labai vertino 
mokslą ir nuolat kartodavo: „Mokslas 
daug gali, jis vargo žmogų išgelbsti iš 
amžių skriaudos.“ Jam pritardavo ir 

mamytė. Tėveliai norėjo, kad vaikai 
siektų mokslo. Norėjau mokytis.

Su pagyrimu baigusi Pazūkų pra-
džios mokyklą, toliau mokiausi Puša-
loto pradinėje mokykloje. Čia baigiau 
šeštą skyrių. 1941–1947 m. mokiausi 
Panevėžio mergaičių gimnazijoje, o 
vėliau – Šiaulių mokytojų instituto 
Istorijos fakultete. Įgijau istorijos mo-
kytojos specialybę.

Baigusi institutą buvau paskirta 
dirbti į Širvintų septynmetę mokyklą. 
Tai buvo sunkūs laikai. Ilgėjausi gim-
tųjų namų, tėvelių. Po didelių pastan-
gų pavyko palikti pirmąją darbovietę. 
Atvykau dirbti arčiau namų. Dirbau 
Panevėžio rajone Kurganavos, Ka-
belių septynmetėse, o mirus tėveliui 
1961 metais sugrįžau į mamytės gim-
tinę. Gyvenau su mamyte nebaigtame 
įrengti name. Bet buvau laiminga. Kar-
tu su mamyte, giminėmis, draugais 
daug girdėjau dainuojamų liaudies 
dainų, įvairių menamų mįslių – viskas 
liko mano atmintyje.

1963 m. rugsėjo skambutis pakvie-
tė į naują kolektyvą – buvau paskirta 
į Gegabrastos aštuonmetę mokyklą. 
Dėsčiau rusų kalbą, dirbau pionierių 
vadove. Šios pareigos nelabai pati-
ko, bet gyvenimo aplinkybės priver-
tė tempti tą naštą. Buvusios darbo 

draugės: Elena Garšvienė-Strolaitė, 
Pranutė Milčiūtė, Paulina Rasiukaitė, 
padrąsino, patarė. Nuolatinę pagalbą 
jaučiau iš buvusių klasės vadovų – mo-
kytojų. Kolektyvas nedidelis, draugiš-
kas, reikalavimai – dideli. Ypač daug 
popieriaus tekdavo sugadinti rašant 
įvairiausius planus.

Vakarais teko mokyti suaugusiuo-
sius: veikė V–VIII klasės, mokėsi apie 
20 mokinių iš Gegabrastos, Toliūnų, 
Budrionių, Stumbriškio.

O kur dar užklasiniai renginiai! 
Niekas tada nedejavo, o pasitarę, vie-
nas kitam padėdami, ne tik nuoširdžiai 
vedėme mokinius į žinių šalį, bet su-
kviesdavome kaimo žmones į mokinių 
koncertus. Ypač linksmi būdavo Nau-
jųjų metų sutikimai. Jiems ruošdavosi 
visos klasės: vaidino, dainavo, šoko. Į 
mokyklą prisirinkdavo daug žiūrovų: 
mokinių tėvai, kaimo jaunimas. Ma-
mytės, močiutės nekantriai laukdavo 
joms skirtos šventės pavasarį. Ruošda-
vomės ilgai: kiekvienas mokinys no-
rėdavo pradžiuginti savo brangiausią 
žmogų. Pasveikindavome ir moteris, 
sunkiai dirbančias kolūkio fermose. 
„Tau, mamyte, pirmieji žiedai“ šventės 
dieną būdavo pilna mokyklos salė. 
Vienos moterys. Klausydavosi koncer-
to, verkė iš džiaugsmo, vaikų išmone 
džiaugėsi ir didžiavosi. Su mamytėmis 
laimingos buvome ir mes, mokytojos. 
Tą dieną stengdavomės prisiminti ir 
vienišas, ligotas, sunkiai fermose dir-

bančias moteris. Su mokinių grupele 
keliaudavau per kaimą, užsukdavome 
į rečiau lankomas sodybas. Sveikino-
me ir Gegabrastos, ir Toliūnų kaimo 
moteris.

Bendravome su Jurgėnų bibliote-
ka. 1963 metų rudenį tapau atsakinga 
už Gegabrastos kaimo kilnojamąją 
bibliotekėlę. Ir pati, ir mokinių pade-
dama platinau skaitytojų ratą. Nešda-
vome knygas į namus, perskaitytas 
keisdavome naujomis. Ir skaitytojai, 
ir aš buvome patenkinti.

Mane domino kraštotyra. Jau tada 
kur galėdama užrašinėjau kaimo se-
nolių pasakojimus, prisiminimus. Mo-
kiniai rinko dainas, mįsles. Turėjome 
nemažai draugų kitose respublikose, 
rašėme jiems laiškus, pasakojome apie 
savo kaimą, tradicijas.

Malonu prisiminti išvykas į gamtą. 
Ne tik žaisdavome. Vienais metais 
su mokiniais rinkome giles Talkonių 
miške ir jas pridavėme Miškų ūkiui, 
kad nauji ąžuolai žaliuotų.

Prieš akis – gyvi gamtos vaizdai. 
Draugaudavome su Stumbriškio, Ka-
tinų pradinių klasių mokiniais. Rudenį 
ir pavasarį vykdavo draugiškos spor-
to varžybos, žiemą – visų laukiama 
Eglutė ir Senelis su dovanomis. Vi-
sada kartu švęsdavom. Šventė prie 
Eglutės trukdavo ilgokai. Kartą pūgai 
siaučiant iš Katinų grįžome paryčiais. 
Vėjo gūsiai bėrė sniegą, arkliukas vos 
patempė roges. Pasiklydome. Jokios 

Pro memoria
Praėjusį šeštadienį, rugpjūčio 1-ąją, Gegabrastos ir Toliūnų 

kaimo gyventojai, buvę kolegos mokytojai į amžinojo poilsio vietą 
palydėjo Eleną Rutkauskaitę (1927–2020). Tiksliau būtų pasa-
kius – Elenutę. Kaip savo feisbuko paskyroje rašo buvęs Pušaloto 
vidurinės mokyklos direktorius Adolfas Talačka, Elenutė savyje 
įkūnijo paprastumą, nuoširdumą, darbštumą, pareigingumą. Gal 
dėl to kolegos, pažinojusieji į ją visada kreipdavosi tik ta švelnia 
vardo forma. Apie Elenutę, jos surinktą kraštotyrinę medžiagą 
daug kartų rašė ir „Darbas“. 1966 m. lapkričio 19 d. pasirodžiusi 
mokytojo V. Vitkausko publikacija taikliai pavadinta „Darbšti 
kaip bitutė“. Tokia Elenutė buvo visą savo gyvenimą.

Autobiografiniu pasakojimu „Manojo gyvenimo takais“ pra-
sideda prieš šešerius metus pasirodžiusi Elenos Rutkauskaitės 
knyga „Gyvenimus jungianti upė. Toliūnų ir Gegabrastos kai-
mų istorijos“. Įgyvendinti šią svajonę Elenutei padėjo kraštietė 
žurnalistė Janina Prankaitė-Bagdonienė, redagavusi mokytojos 
kruopščiai surinktą kraštotyrinę medžiagą. Knygos mecenatas 
– Pušaloto bendruomenės pirmininkas, verslininkas Alvidas 
Kumpauskas ir gausus rėmėjų būrys. 

Abiejų kaimų šviesuolė ilsisi šalia tėvelių jos pačios prižiūrė-
tose, išpuoselėtose Gegabrastos kaimo kapinėse…

Manojo gyvenimo takais

sodybos nematyti... Leidome arkliui 
pačiam kelio ieškotis. O pusnys vis 
didesnės, rogės smenga vis giliau. Ap-
ėmė baimė. Bet tolumoje įžiūrėjome 
iš miego bundantį Budrionių kaimą. 
O tada jau kelias namo buvo aiškus.

Sunkiausia buvo vasaros atostogų 
metu vadovauti darbo ir poilsio sto-
vyklai. Veikė tokia stovykla Jurgėnų 
kolūkyje. Mokiniai ravėdavo cukrinius 
runkelius, o už šį darbą pinigų negau-
davo. Bet mokiniai buvo darbštūs, ko-
lūkio vadovai supratingi: davė mums 
transportą pakeliauti. Vieną vasarą 
keliavome po Lietuvos pajūrį, kitą 
važiavome į Baltarusiją, aplankėme 
pakeliui esančius Lietuvos miestus.

Bet mokinių kasmet mažėjo. 
1964–1965 mokslo metais V–VIII 
klasėse mokėsi tik 80 vaikų, nebebu-
vo VII klasės, o kitais mokslo metais 
nebeliko ir aštuonmetės mokyklos. 
Tik Gegabrastos pradinė.

Paskutinė darbovietė – Pušaloto 
vidurinė mokykla, 1965–1986 metai. 
Šis laikotarpis – aktyvus kraštotyros 
būrelio darbo suklestėjimas. Būrelio 
nariai užrašė Pušaloto apylinkės bu-
vusių karo veteranų prisiminimus, jau-
nesnių klasių moksleiviai rinko liau-
dies dainas, žaidimus, mįsles, aprašė 
švenčių papročius. Įdomūs būdavo 
susitikimai su liaudies menininku P. 
Laskausku. Jau būdama pensininkė 
užrašiau savo vaikystės kaimo žmonių 
prisiminimus, aprašiau Gegabrastos ir 
Toliūnų kaimo žmonių gyvenimus.

... Tėviškės kiemas, takelis į klė-
tį, tvartą, klojimą. Sesers rūtų darže-
lis, brolio rankomis medine tvorele 
aptvertas, žalia gėlėmis nusagstyta 
pievelė. Rami Lėvens pakrantė, ku-
rioje kiekvienas kaimo vaikas bėgiojo, 
žaidė, šiltame upės vandenyje mau-
dėsi, laiveliu plaukiojo. Čia gyveno 
mūsų seneliai, protėviai, tėvai. Jie savo 
darbščiomis valstietiškomis ranko-
mis augino duoną, auklėjo vaikus ir 
gyvenimo kely mums vargus vargti 
padėjo. Kada po daugelio metų at-
klysi į gimtąjį sodžių, gal prisimin-
si savo gimtąjį kampelį, paglostysi 
kadaise pasodintą medelį, aplankysi 
seniai užmirštą šimtametę kaimyno 
pirkelę. Sustok... Įsiklausyk... Širdyje 
pasidžiauk. Laimingi esame, kas savo 
tėviškę, brangiausią žemę turime...

Janinos BAGDONIENĖS 
nuotrauka

Praeitą antradienį Susisiekimo 
ministerijos kvietimu susitikti su 
„Rail Baltica“ projektą įgyvendi-
nančių ir koordinuojančių įstaigų 
atstovais susirinko merai, kurių sa-
vivaldybėse bus tiesiamas tarptau-
tinis geležinkelis. Rajonų vadovams 
susitikime buvo papasakota apie jau 
pradėto statyti europinio geležinkelio 
svarbą Lietuvai, taip pat apie būsimą 
jo naudą bei galimybes, kurias jis 
atneš baigus projekto įgyvendinimą.

„Statomas europinis geležinkelis 
– tai ne tik didesnis keleivių mobi-
lumas. Tai – ir naujos darbo vietos, 
investicijos, augantis turizmas bei 
regionų ekonomikos skatinimas. 
Labai malonu matyti, kad žmonės 
tai puikiai supranta ir dėl to projekto 
palaikymas Lietuvoje yra rekordiškai 
aukštas. Jis siekia apie 70 procentų. 
Esame taip pat labai dėkingi ir už pa-
laikymą savivaldybėse, kuriose buvo 
išperkamos žemės „Rail Baltica“ 
geležinkelio linijai bei jų savininkų 
supratimą“, – aiškino už projekto 
įgyvendinimą atsakingos bendrovės 

„Lietuvos geležinkelių infrastruktū-
ra“ atstovai.

Kaip teigė šiame susitikime da-
lyvavęs Pasvalio rajono mero pava-
duotojas Stanislovas Kiudis, po pro-
jekto pristatymo buvo diskutuojama 
savivaldybėms aktualiais klausimais.

„Nors projekto koordinatoriai 
ir džiaugiasi būsima jo nauda bei 
dėkoja žmonėms už palaikymą, bet 
problemų jį įgyvendinant kyla jau 
dabar. Tarkim, Panevėžio rajono 
meras Povilas Žagunis diskusijoje 
teigė, kad geležinkelio linijai žemę 
pardavę savininkai turėtų būti atleisti 
nuo privalomo 15 procentų mokesčio 
į valstybės biudžetą ir ragino Susi-
siekimo ministeriją jį panaikinti. Tai 
nuomonei pritarė ir kitų savivaldybių 
merai, nes ji, atrodo, teisinga. Juk 
žemė superkama už valstybės nu-
statytą visiems vienodą kainą, neat-
sižvelgiant nei į jos derlingumą, nei 
į kitus svarbius vertinimo kriterijus. 
Savininkai neturėjo jokios galimy-
bės atsisakyti ją parduoti ar derėtis. 
Nes parduoti žemę buvo įsakyta, o 
ne pasiūlyta. Apmaudu, bet žemdir-
biai dėl įgyvendinto projekto turbūt 

turės daugiau rūpesčių nei naudos. Jau 
dabar aišku, kad geležinkelis kirs ne 
vieno ūkininko valdas, todėl norint 
pasiekti kitapus bėgių likusius lau-
kus su žemės ūkio technika gali kilti 
daug problemų. Projekto iniciatoriai 
tikina, jog šis klausimas bus išspręs-
tas įrengus sankasoje pravažiavimo 
tunelius. Vis dėlto sunku patikėti, 
jog jie bus prie kiekvieno vietinės 
reikšmės kelio. Taigi ūkininkams ke-
lionė į kitapus geležinkelio esančius 
laukus greičiausiai taps ilgesnė nei 
dabar. Gal net ir keliais kilometrais. 
Dėl to, savivaldybių merų nuomone, 
atskaityti iš žemės savininkų minėtą 
mokestį nuo sumos, gautos už nupirk-
tą geležinkeliui žemę, nėra teisinga. 
Daug teisingesnis sprendimas būtų 
primokėti jiems už būsimus nepato-
gumus“, – kalbėjo S. Kiudis.

Beje, mūsų rajone žemės pirkimas 
„Rail Baltica“ geležinkelio linijai juda 
gan sparčiai ir tikriausiai bus baigtas 
dar šiemet. Šis procesas palies ke-
liasdešimt mūsų krašto ūkininkų bei 
kitų žemės savininkų. Tad ir jie galės 
didžiuotis prisidėję prie didžiausio 
geležinkelio projekto Baltijos šalių 

istorijoje.
Elektrifikuota europinės vėžės ge-

ležinkelio linija, eisianti nuo Varšuvos 
per Kauną ir Rygą iki Talino, taip pat 
turės atšaką nuo Kauno iki Vilniaus.

Bendras „Rail Baltica“ linijos 
ilgis Baltijos šalyse siekia 870 ki-
lometrų: Lietuvoje – 392, Latvijoje 
– 265, Estijoje – 213 km.

Keleivinių traukinių greitis naujuo-
ju geležinkeliu sieks apie 250 km/h.

Pagal projektą keleiviniai trauki-
niai turėtų stoti ir Joniškėlyje. Tiesa, 
numatomi tik du reisai per parą. Vie-
nas iš jų – naktinis.

S. Kiudis neabejoja projekto 
nauda Joniškėliui. „Reikės ne tik 
naujos geležinkelio stoties, bet ir 
infrastruktūros objektų: viešbučio, 
kavinių, restoranų, parduotuvių. Nes 
geležinkeliu naudosis ir aplinkinių 
Pakruojo, Radviliškio, Joniškio rajo-
nų gyventojai. Kadangi planuojama, 
jog įgyvendinus projektą Lietuvoje 
bus sukurta apie 3000 naujų darbo 
vietų, nedarbas turėtų sumažėti ir 
Joniškėlyje“, – svarstė mero pava-
duotojas.

„Rail Baltica“ statybos vertė sie-

kia apie 5,8 milijardus eurų. Projek-
tą įgyvendinti tikimasi iki 2026 m. 
pabaigos. Bet šiuo metu jau abejo-
jama, kad gali neužtekti tiek lėšų, 
tiek laiko.

Šiemet planuojama organizuoti 
dėl „Rail Baltica“ projekto susitiki-
mus kiekvienoje savivaldybėje ats-
kirai. Į juos bus kviečiami verslo, 
gyventojų bendruomenių, ūkininkų 
atstovai. Kada toks susitikimas įvyks 
Pasvalyje – kol kas neaišku. Labiau-
siai tikėtina, jog rugsėjį ar spalį, kai 
bus baigti svarbiausi darbai ūkiuose.

Žinoma, beveik šeši milijardai 
– didelė investicija. Tačiau vadinti 
ją milžiniška tikriausiai nereikėtų. 
Tarkim, dabar vykdomai Laisvės 
aikštės Panevėžyje rekonstrukcijai 
turėtų būti skirta per 6 milijonus eurų 
arba tūkstantį kartų mažiau nei „Rail 
Baltica“ projektui įgyvendinti. Bet 
iškloti kelis hektarus akmens plokš-
tėmis (beje – kiniškomis) ir tuščioje 
vietoje nutiesti beveik tūkstančio 
kilometrų ilgio geležinkelį su visa 
infrastruktūra – nesulyginami dalykai.

Tad ir šių projektų vertė turėtų 
skirtis daugiau nei tūkstantį kartų.

„Rail Baltica“ projektas negali būti nenaudingas
Edvardas BALČIŪNAS


