
ČIA KELIO PRADŽIA
2019 m. balandžio 12 d. Nr. 9

Aukštaičių aukštumos vaka-
rinėje dalyje, kalvočiausiose 
rajono apylinkėse (aukščiausia 
rajono vieta – Bartkuškio kaimo 
kalva), už 21 kilometro į rytus nuo 
Ukmergės yra Želvos kraštas su 
mažu miesteliu, pavadintu Želvos 
vardu. 

Želvos seniūnijos feisbuko 
paskyroje labai gražiai ir išsamiai 
aprašoma šio miestelio istorija.

Rašoma, kad tokį patį vardą 
(Želva, Želvelė, Želvaitė) turi ir pro 
jį tekantis upelis. Abu pavadinimai 
sietini su archajinio gyvūno želvys, 
arba vėžlys, vardu, reiškusiu žemę, 
sausumą (prof. Č. Kudabos, K. 
Kilkaus teigimu). Kalbininkai Žel-
vos vardą sieja su žodžiais žalias, 
žalsvas. 

Želvos miestelis įsikūręs lyg 
paukštis kalnelių lizde. Nuo jo į 
visas puses šakojasi keliai lygio-
mis atkarpomis po 21 kilometrą 
į Ukmergę, Molėtus, Giedraičius, 
triskart ilgesnėmis – į Vilnių, 
Kauną, Uteną. Žvyrkeliais galima 
siekti artimesnius kaimynus – 
Kiauklius, Šešuolius, Balninkus. 

Želvos kraštas apsuptas miškų. 
Seniūnijos plotas – 9 384,6 ha, 10 
% šios teritorijos sudaro miškai. 
Didžiausias – Antamakių miškas. 
Seniūnija prižiūri 125 km kelių. Jos 
teritorijoje – 78 kaimai, tebeturin-
tys gyventojų. Didžiausi – Tolučiai, 
Laumėnai, Bajorai.

Sėkminga seniūnijos veikla 
paremta bendradarbiaujant su 
aktyviausiomis įstaigomis bei 
organizacijomis: Želvos gimna-
zija, Šv. Ignaco Lojolos parapija, 
Želvos parapijos katalikiškaisiais 
senelių namais, Želvos kultūros 
namais bei biblioteka, bendruo-
mene.

Kalvotasis rajono kraštas – Želvos seniūnija

Istorija
Želva – vėlesnių laikų gyvenvie-

tė. Seniau ši vietovė buvo vadinta 
Pozelva (šis vardas pirmą kartą 
rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 
1581–1582 metais), kur XV a. jau 
buvo dvaras. 

Besikuriančią gyvenvietę 1581 m. 
kartu su dvaru ir aplinkinėmis žemė-
mis Jurgis Radvila dovanojo Vilniaus 
jėzuitų kolegijai, kuri čia 1753–1755 
m. pastatė nedidelę bažnytėlę, įkūrė 
Žemaitkiemio parapijos fi liją. 

Nuo 1773 m., jėzuitams iš Lietu-
vos išvykus, miestelis su Paželvių 
dvaru buvo perduotas Edukacinei 
komisijai, o ši valdžią perdavė 
Ukmergės paseniūniui I. Petkevi-
čiui. Po to Želvos valdų savininkai 
keitėsi. Jais buvo tapę dvarininkai 
Marikoniai, Lapacinskis, Bistra-
mai, Hopenas.

Net kelis kartus miestelis degė 
– 1753, 1878, 1881,1887 ir 1893 
metais. XVI a. pirmoje pusėje 
gyvenvietėje kūrėsi žydai. 1796 
m. Pozelvoje iš 166 gyventojų 
144 buvo žydai, seniūnas taip pat 
buvo žydas. Iki Antrojo pasaulinio 
karo didesnę gyventojų dalį (apie 
66 %) sudarė žydai. 

1859 m. minima pradžios 
mokykla. Tuo metu miestelyje 
lankėsi Žemaičių vyskupas M. 
Valančius. 1859 m. Želvoje buvo 
30 trobesių, 300 gyventojų, ka-
talikų bažnyčia, sinagoga, odų 
perdirbimo įmonė. 
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Bronius DULEVIČIUS,
Robertas KAMPANAS
Lietuvos skaitymo ir kultūrinio 

raštingumo asociacijai, Kultūros 
ministerijai, Martyno Mažvydo bi-
bliotekai pakvietus rinkti labiausiai 
patikusias knygas, prozos knygų 
suaugusiesiems kategorijoje metų 
knyga tapo Antano Šileikos „Basa-
kojis bingo pranešėjas“.

A. Šileika – angliškai kuriantis 
lietuvių kilmės Kanados rašytojas 
ir literatūros kritikas. Šią jo knygą 
iš anglų kalbos vertė Vitalijus 
Šarkovas, išleido leidykla „Baltos 
lankos“. Joje autorius atpasakoja 
subtiliausius savo gyvenimo, aplin-
kos atspalvius, juokingas, liūdnas, 
tragiškas akimirkas.

66-erių metų kūrėjas atsimini-
mų knygą baigia prasmingomis 
mintimis apie tėvynę: „Kadaise 
blaškiausi tarp dviejų tėvynių 
– Kanados ir Lietuvos. Dabar 
aš suprantu, kaip man pasisekė, 
kad turiu jas dvi.“ Prisimenamas 
gyvenimas nuo paauglystės To-
ronte, literatūrinio darbo pradžia 
Paryžiuje. Čia jis vedė. Čia – jau 
susiformavęs rašytojas, žurnalistas. 
Dėstytojas Kanadoje. Politikas. 

Metų knygoje – 
autoriaus prisiminimai

Kovotojas už Lietuvos nepriklau-
somybę. Kūrėjas.

„Basakojis bingo pranešėjas“... 
Mums, skaitytojams, prisiminimais 
pasakojama apie 23 metų jaunuolį, 
bingo pranešėją, kuris braižo gyve-
nimo geografi ją.

...Tą vakarą prizinis fondas 
siekė per 500 dolerių. Jis, vienin-
telis čia dirbantis jaunuolis, gavo 
privilegiją pasveikinti laimėjusiąją. 
Pakviestas kelionei po naktinį To-
rontą, jo barus patiria stulbinančių, 
įvairiaspalvių įvykių. Išgirsta pa-
sakojimų, kad kai kurios moterys 
einančios į bingo pasiklausyti jo 
balso. Atsiduria ypatinguose nak-
tiniuose pasilinksminimuose.

Atrodąs kaip kaimo jurgis... 
Nusiauna batus, sukiša kojines 
į batų vidų ir tampa... basakoju. 
Nuotykiai, pažintys su naktinės ke-
lionės bičiuliais sudaro galimybes 
pažinčiai su CBC radijo vykdomąja 
prodiusere.

Knygoje – nuolatinis grįžimas 
į Lietuvą nuo XX a. septintojo de-
šimtmečio iki šių dienų. Čia – pasa-
kojimai apie tapatybę, emigraciją, 
namų paieškas, pašaukimą, darbą, 
šeimą, meną...

Publicisto, rašytojo prozininko 
Kęstučio Arlausko gimtinė – Ukmer-
gė, o mokėsi rašytojas Želvoje, tad 
Želvos kraštas teisėtai priskiria ra-
šytoją žymių savo kraštiečių būriui. 

K. Arlauskas gimė 1936 m. kovo 
4 d. Baigęs Vilniaus pedagoginį 
institutą mokytojavo Raseiniuose, 
Lyduvėnuose, Širvintose, Kur-
kliuose, Kavarske. Nuo 1968 m. 
gyveno Kavarske, Anykščių rajo-
ne, nuo 1995 m. dirbo laikraščio 
„Anykšta“ redakcijoje. 

Gyvendamas Anykščių krašte 
išleido dvi dešimtis knygų: apsa-
kymų, novelių, romanų. 

Nuo 1991 m. jis buvo Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys. 

Apie save rašė: „Gimiau Ukmer-
gėje pasienio policininko šeimoje. 
Iš Kudirkos Naumiesčio atvykęs 

„Nepaprastai prabėga tos 
dienos, kai rašau knygą“

tėvas Pranas Arlauskas saugojo 
lenkų okupuotą Vilniaus kraštą, 
nuo Lietuvos skyrusią demarkaci-
jos liniją. Pasieniečių štabas buvo 
Ukmergėje, tačiau mūsų šeima apsi-
gyveno Širvintose. Tėvo saugomas 
pasienio punktas buvo Poruose (tai 
dabartinio Širvintų rajono kaimas). 

P. Arlauskas su būsimąja žmona 
širvintiške Viktorija Burdinaus-
kaite susipažino tarnyboje: mano 
mama priklausė Šaulių sąjungai, 
todėl jie kartais drauge budėdavo 
pasienio ruože. 

Žiemą vykusių pasieniečių manev-
rų metu tėvas stipriai peršalo, susirgo 
plaučių uždegimu. Labai greitai ši liga 
perėjo į tada nepagydomą džiovą. P. 
Arlauskas mirė 1937 m. Palaidotas 
Kudirkos Naumiesčio kapinėse. 
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Sukanka 70 metų, kai 1949 m. ba-
landžio 1 d. Slabados kaime, Veprių 
apylinkėje, gimė Jonas Povilavičius, 
tautodailininkas tapytojas. Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos narys. Pa-
rodose dalyvauja nuo 1970 m.

***
Sukanka 105 metai, kai 1914 m. 

balandžio 8 d. Dvareliškių kaime, 
Želvos valsčiuje, Ukmergės aps-
krityje, gimė Antanas Mikalajūnas, 
filantropas, kultūros ir mokslo 
rėmėjas. Mirė 2005 m. gegužės 
21 d. Kalifornijos valstijoje, Santa 
Monikos mieste (JAV).

***
Sukanka 5-eri metai, kai 2014 m. 

balandžio 19 d. Vilniuje mirė Vladas 
Karatajus, tapytojas. Mokėsi Ukmer-
gės Antano Smetonos gimnazijoje ir 
Mokytojų seminarijoje. Gimė 1925 
m. liepos 28 d. Vilkaviškyje.

***
Sukanka 80 metų, kai 1939 m. 

balandžio 21 d. Užsieniuose, Sala-
ko valsčiuje, gimė Jonas Rimantas 
Klimas, miškininkas, visuomenės 
veikėjas, nuo 1966 iki 1974 m. – 
Ukmergės miško pramonės ūkio 
darbų saugos inžinierius, naujų tech-
nologijų diegimo ir statybos remonto 
vyr. inžinierius.

***
Sukanka 60 metų, kai 1959 m. 

balandžio 26 d. Bastūnų kaime, Žel-
vos apylinkėje, gimė Kazys Trota, 
vadeliotojas, individualios įmonės 
savininkas, veterinarijos gydytojas, 
žirgų sporto klubo įkūrėjas. Lietu-
vos ristūnų žirgų sporto daugkartinis 
čempionas, sporto meistras.

***
Sukanka 125 metai, kai 1894 m. 

balandžio 26 d. Pėterupėje (Latvija) 
gimė Karolis Reisonas, inžinierius-
architektas, buvęs Ukmergės rajono 
Lyduokių dvaro savininkas (dvarą 
įsigijo 1934 m.). Išleido pirmuosius 
lietuviškus statybos vadovėlius „Že-
mės ūkio statyba“ (1926), „Molio 
statyba“ (1928). Mirė 1981 m. 
liepos 17 d. Adelaidėje (Australija).

***
Sukanka 65 metai, kai 1954 m. 

balandžio 29 d. Ukmergėje gimė 
Virginijus Žulys, skulptorius. Yra 
surengęs personalinių kūrybos 
parodų (1997 ir 2011). 

***
Sukanka 105 metai, kai 1914 

m. balandžio 30 d. Užulėnio kaime 
gimė Simanas Pociūnas, buvęs I 
pėstininkų būrio Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino pulko pus-
karininkis, Ukmergės krašto patri-
otas, buvęs jaunalietuvis, Lietuvių 
tautininkų sąjungos Ukmergės sky-
riaus įkūrėjas ir vadovas, sąjungos 
garbės narys. Mirė 2008 m. sausio 
5 d. Palaidotas Dukstynos kapinėse.

Ukmergės rajono 
savivaldybės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Jie garsina 
Ukmergės kraštą

Želvos miestelis įsikūręs lyg paukštis kalnelių lizde.

Želvos krašto herbas.

Kęstutis Arlauskas mėgdavo įamžinti akimirkas. Vaidotės Šantarienės nuotr.
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Miestelis garsėjo arklių turgu-
mis. Po 1863 m. sukilimo apylin-
kėse lankydavosi knygnešys Petras 
Klušys. 

1918–1920 metais vykusiose 
kovose dalyvavo ir Želvos krašto 
kariai savanoriai. Jiems 1939 me-
tais bažnyčios šventoriuje prie jų 
kapelių pastatytas paminklas. 

1920–1923 m. topografiniuose 
Lietuvos žemėlapiuose atsiranda 
Želvos lietuviškasis vardas. Greti-
mas kaimas, kur būta dvaro, lieka 
Paželviais. 

Nepriklausomybės metais Žel-
va – valsčiaus ir parapijos centras. 
Tuo metu miestelis turėjo pradžios 
mokyklą, paštą, telegrafą, teismą, 
smulkaus kredito banką, polici-
jos nuovadą, daboklę, pieninę, 
kooperatyvą, vaistinę, felčerių ir 
veterinarijos punktus, kelias vilnų 
karšyklas, odų apdirbimo įmonę, 
dvi siuvyklas, kelias kepyklas, 
apie šešiolika krautuvių, gaisri-
ninkų komandą, du viešbučius ir 
restoranus. 

Miestelis išlaikė tradicinius 
turgus, žinomus dar XVIII a. Vers-
las, amatai ir prekyba priklausė 
žydams. Valsčiuje veikė pavasa-
rininkų, angelaičių organizacijos, 
Šaulių sąjunga, sąjunga „Vilniui 
vaduoti“, blaivybės draugija.

Skaudūs Želvai buvo 1940, 
1941 metai. 1941 m. liepą–rugpjūtį 
buvo sunaikinti miestelio žydai. 
Sunkiai išgyventi karo metai. Apie 
150 Želvos krašto vyrų išėjo į karą. 
9 žuvo, 12 grįžo suluošinti. 

Ne mažiau dramatiški buvo ir 
pokario metai: tremtys, partizanų 
žūtys, prievartinė kolektyvizacija. 
Pietiniame miestelio pakraštyje, 
buvusioje žvyrduobėje, prie kelio 
Želva–Kiaukliai, pastatytas memo-
rialas rezistencijos aukoms atminti 
– Baltasis kryžius.

Herbas
2000 m. rugpjūčio 2 dienos LR 

Prezidento dekretu buvo patvir-

Kalvotasis rajono kraštas – Želvos seniūnija
tintas Želvos miestelio herbas. 
Iš kairės nuskelto skydo žaliame 
lauke – išlindusi priekinė šokančio 
sidabrinio žirgo pusė, kitame auk-
siniame lauke – užpakalinė juodo 
sunkiojo arklio pusė. 

Herbas įamžina du Želvos isto-
rijai svarbius aspektus: XIX a. pab. 
garsėjusius miestelyje vykusius 
didelius arklių turgus bei miestelį 
garsinusias tradicines respubliki-
nes ristūnų žirgų lenktynes, kurių 
organizatorius, aktyvus dalyvis 
buvo Želvos hipodromo įkūrėjas 
a. a. J. Vinckus, taip pat ne kartą 
Želvos kraštą garsino ir tebegarsina 
žirgų sporto meistras laumėniškis 
K. Trota. 

Herbo autorius – želviškis 
skulptorius Vaidas Ramoška.

Lankytinos vietos
Paželvių piliakalnis

Bene svarbiausias Želvos prie-
šistorės paminklas – seniau Pėč-
kalniu vadintas Paželvių pilia-
kalnis. Respublikinės reikšmės 
archeologinis paminklas tyrinėtas 
1936 ir 1963 metais. Rasime jį 
už kilometro į šiaurę nuo Želvos, 
Paželvių kaime, netoli Bliūdašilio 
miško. Kalno šlaitai statūs, apie 20 
m aukščio. 

Bastūnų (Mirabelio) 
pėduotas akmuo

Šį neįprastą akmenį rasime Bas-
tūnų kaimo pakraštyje, apie 7 km 
nuo Želvos.

Apie akmens atsiradimą vietos 
gyventojai pasakoja tokį pada-
vimą. Vienąkart piktąjį velnią 
vijęsis angelas. Velniūkštis taip 
skubėjęs, kol užgiedos gaidžiai, 
kad beskubėdamas užlipęs ant 
akmens ir palikęs savo pėdsaką. 
Velniakojos vardu vadinama 
ir 1,5 ha pieva, kurioje guli šis 
akmuo.

Činelių kaimo gatvė
Vienintelis kaimas, išlaikęs savo 

archainės išvaizdos atkarpėlę, yra 

Čineliai. Nors čia tik 4 kiemai, bet 
jie liko išsidėstę kaip prieš šimtą 
metų ir galbūt dar anksčiau, bau-
džiavos laikais. Gaila, šis kaimas 
nyksta.

Atminimo akmuo 
pirmajai mokyklai

Savo gyvenimo metus Želvos 
gimnazija skaičiuoja nuo 1909 
metų, kai čia buvo atidaryta valdinė 
mokykla. 1909–1944 m. mokykla 
buvo pradinio ugdymo, 1945–1946 
m. – progimnazija, 1947–1949 
m. – gimnazija, 1950–2015 m. – 
vidurinė, o nuo 2015 metų – vėl 
gimnazija.

Memorialas 
rezistencijos aukoms

Baltasis kryžius buvo pastatytas 
1991 metais. Jį rasite pietiniame 
miestelio pakraštyje prie kelio Žel-
va–Kiaukliai, buvusioje žvyrduo-
bėje. Kūrinio autorius – architektas 
Henrikas Šilgalis.

Nobelio premijos laureatui
1926 m. Želvoje gimė būsimas 

Nobelio premijos laureatas Aronas 
Klugas. 2005 m. miestelio centre 
iškilo skulptūra – atminimo ženklas 
premijos laureatui, jo gimtinei Žel-
vai. Skulptūros autorius – želviškis 
skulptorius Vaidas Ramoška.

Žymūs žmonės
Želvos vardą gars ina bei 

reikšmingų darbų sukūrė iš šio 
miestelio kilę,  jame gyvenę 
ar tebegyvenantys kraštiečiai: 
dainininkas, rašytojas Petras 
Pilka-Pilkalnis, botanikas Al-
gimantas Morkūnas, rašytojas 
Kęstutis Arlauskas, žirgų sporto 
meistrai Jonas Vinckus ir Kazi-

mieras Trota, Nobelio premijos 
laureatas Aronas Klugas, teatro, 
kino ir radijo aktorius Eduardas 
Kunavičius, skulptorius Vaidotas 
Ramoška, sociologijos mokslų 
daktarė Jolanta Pivorienė, kraš-
totyrininkė mokyklos muziejaus 
vadovė Zita Kriaučiūnienė, kelių 
kraštotyros leidinių sudarytoja 
Rasa Povylienė bei daugelis kitų 
želviškių. 

Išleistos knygos
Apie Želvos krašto praeitį: 

miestelio kūrimąsi, mokyklos 
istoriją, žydų gyvenimo pėdsakus, 
archeologinius, gamtos, kultūros 
paminklus, medinę krašto archi-
tektūrą yra išleista keletas įvairios 
apimties kraštotyros pobūdžio 
leidinių: „Pasakojimai apie Želvą“, 
„Kai nebelieka net vardų...“, „O 
širdy dar skambučiai aidi...“, „Kur 
Želvos rūbas žalias...“, „Antrasis 
medžio gyvenimas: Želvos krašto 
medinė architektūra“, „Senieji 
Želvos krašto kaimai“, „Želvos 
kraštas: istorija ir žmonės“, „Kai 
Tėvynė buvo toli...“, „Želvos le-
gendos“.

Visus šiuos leidinius sudarė 
Želvos mokyklos muziejaus va-
dovė Zita Kriaučiūnienė ir lietuvių 
kalbos mokytoja ekspertė Rasa 
Povylienė.
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Likusi Širvintose mama ištekėjo 
už Motiejūnų pradinės mokyklos 
mokytojo Antano Židžiūno. 1944 
m. besitraukiantys vokiečiai šią 
mokyklą padegė, todėl mano pa-
tėvis buvo perkeltas į Želvos vidu-
rinę mokyklą. Čia kurį laiką dirbo 
valsčiaus švietimo skyriaus vedėju. 

1954 m. baigiau Želvos vidurinę 
mokyklą. Jos mokytoja Elena Ma-
šauskaitė mane paskatino pasukti 
literato keliu. Metus padirbėjęs Še-
šuolių septynmetės mokyklos mo-
kytoju, 1954 m. įstojau į Vilniaus 
valstybinį pedagoginį institutą. 

Studijavau istoriją ir rusų kalbą 
bei literatūrą. Čia susipažinau su 
istorike Irena Rukaite, kuri jau 
trečiame kurse tapo mano žmona. 

Kaip jauni specialistai atsidū-
rėme Raseinių rajone. Man teko 
dirbti Raseinių vidurinės mokyklos 
mokytoju, Lyduvėnų vidurinės mo-
kyklos direktoriaus pavaduotoju. 
Paskui širdies šauksmas pakvietė 
arčiau gimtinės. Dirbau Šešuolėlių, 
Kiauklių aštuonmečių mokyklų 
direktoriumi, Širvintų rajono švie-
timo skyriaus vedėju. 

Tikėdamasis atsikratyti biuro-
kratinių pareigų ir daugiau atsidėti 
kūrybai, persikėliau į Kavarską. 
Dirbant Kavarsko ir gretimoje Kur-
klių vidurinėse mokyklose, mano 
rankraštis laimėjo LRS ir „Vagos“ 
leidyklos paskelbtą pirmosios kny-

gos konkursą. 
Apsakymų rinkinys „Užtvan-

ka“ pasirodė 1981 m. 1987 m. 
„Vyturio“ leidykla išleido istorinę 
nuotykių apysaką „Bėglys“. 

Į Lietuvos rašytojų sąjungą 
buvau priimtas 1991 m. Kai kurias 
mano knygas redagavo dukra Rita, 
Vilniaus Baltupių vidurinės moky-
klos lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja. 

Anūkė Aistė – Mykolo Riome-
rio universiteto III kurso studentė, 
anūkas Gytis lanko pradinę moky-
klą. Nuo 1958 m. noveles spaus-
dino Raseinių, Širvintų, Anykščių 
laikraščiai. 

Pirmasis apsakymas „Literatū-
roje ir mene“ pasirodė 1965 m., po 
to, kai buvau priimtas į LRS įsteigtą 
jaunųjų prozininkų sekciją. Mano 
kūrybą spausdino visi tuometiniai 
literatūriniai ir neliteratūriniai 
laikraščiai, žurnalai. Štai ir dabar 
noveles spausdina „Nemunas“, 
„Literatūra ir menas“. Nuo 1995 
m. dirbant „Anykštos“ laikraštyje, 
teko rinkti medžiagą literatūriniam 
priedui „Pragiedruliai“. Šiuo metu 
tebesu „Anykštos“ bendradarbis.“ 

Tekstas originalus, užrašytas 
1998 m. 

Nuo 1958 m. K. Arlausko nove-
les spausdino Raseinių, Širvintų, 

Anykščių laikraščiai. Pirmasis 
apsakymas spausdintas laikraštyje 
„Literatūra ir menas“ 1965 m. 

Pirmoji K. Arlausko apsakymų 
knyga „Užtvanka“ pasirodė 1981 
m., vėliau – apysakos „Bėglys“, 
„Paslapties kaina“, „Mylėjus pa-
mesti“, „Medinis kadagyno žir-
gas“. 

K. Arlauskas yra parašęs daug 
romanų: „Svaigus pasiskraidy-
mas virš pjautuvo“, „Nusidėjėlių 
bokštas“, „Skydas“, „Dūris tarp 
slankstelių“ ir kitus.

Jo kūrybos tematika: istorinės 
apysakos, tragiškas pokario laiko-
tarpis kaime. Jis rašė ir apie naujas 
šių laikų problemas – narkomaniją, 
žmonių tarpusavio santykius ir kt. 

Apie savo kūrybą K. Arlauskas 
rašė: „Kai pradedu rašyti knygą, 
nežinau, kuo baigsiu. Yra iš anksto 
numatyta siužeto linija, bet ji daž-
niausiai pasikeičia – tie, kas turėjo 
gyventi, miršta. Ir atvirkščiai. Ne-
paprastai prabėga tos dienos, kai 
rašau knygą. O kai knygos išeina, 
jų jau neskaitau. Tegu kiti skaito. 
Man nebeįdomu“.

Mirė K. Arlauskas 2009 m. 
rugsėjo 12 d. Palaidotas Kavarsko 
kapinėse. 

Pagal gražitumano.lt parengė 
Ala Bušinskienė

„Nepaprastai prabėga tos 
dienos, kai rašau knygą“

Želvos miestelio bažnyčia.

Arklių skulptūra.

Želvos Šv. Ignaco Lojolos parapijos namai.


