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Niekas nenorėjo įdarbinti
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Norintiems dirbti Anykščių 
moksleiviams darbo situaci-
ja neparanki, o pasirinkimas 
nedidelis –vykti padirbėti į di-
dmiesčius arba savanoriauti. 
Nė viena verslo įmonė vasa-
rai nepageidauja Anykščiuose 
įdarbinti moksleivių. 

Utenos teritorinės darbo biržos Anykščių skyriaus vedėja Jolita Kairienė sako, kad verslininkai ne-
sikreipia į darbo biržą siūlydami įdarbinti moksleivius. 

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.    

Jaunimo ir verslininkų 
požiūriai sutampa
 

Nuo gegužės vidurio iki birželio 
12-osios Lietuvoje vyko Dar-
bo biržos akcija „Atvirų durų 
dienos moksleiviams“. Akcijos 
metu jaunimas turėjo galimybę 
gauti informaciją darbo rinkos, 
darbo paieškos ir kitais klausi-
mais. 

Abiturientams linkėta mokytis ir išmokti 
gyvenimą

Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Praėjusio penktadienio vakarą į „Nykščio namų“ sporto salę 
rinkosi ne sporto aistruoliai, o šventiškai nusiteikusi Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijos bendruomenė – septynioms abiturientų 
klasėms buvo įteikti brandos atestatai.

XVIII – osios laidos gimnazistus sveikino mokyklos direktorė 
Regina Drūsienė, Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius, 
Dievo palaimos moksleiviams linkėjo Anykščių Šv.apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčios vikaras Nerijus Papirtis, o rajono Tarybos 
narys, gimnazijos tarybos pirmininkas Rolandas Jurkėnas rūpi-
nosi estetiniais gimnazistų prisiminimais: „Prisiminkite mokyklą 
gražią, o ne „aplipusią“ pastoliais...“

Džentelmeniškas auklėtojo gestas – Anykščių Jono Biliūno gim-
nazijos istorijos mokytojas Gintaras Ražanskas asistavo savo 
klasės merginoms.

Ženklas. Anykščių muziejininkai 
iki kitų metų sausio 17-osios ketina 
pažymėti vietą, kur gimė didysis 
kraštietis Antanas Baranauskas. 
2015 m. sausio 17-ąją sukaks (pagal 
senąjį kalendorių A.Baranauskas 
gimė sausio 5 d.) 180 metų nuo 
A.Baranausko gimimo. Atminimo 
ženklas atsiras Jurzdike, Vilniaus 
gatvėje, panašiai toje vietoje, kur 
stovėjo garsioji Baranauskų klėtelė.

Vertino. Lietuvos miškininkų są-
jungos skelbto konkurso geriausiai 
ąžuolynus tvarkančiai girininkijai 
išaiškinti komisija praeitą savaitę 
vertino į antrąjį konkurso etapą pa-
tekusios Anykščių urėdijos Pavarių 
girininkijos ąžuolynus. Vertintojams 
įspūdį paliko sėtas, iš gilių išaugęs 
15 – os metų ąžuolynas. Jis toks 
tankus, kad saulės šviesa sunkiai 
prasiskverbia iki buvusio ąžuolyno 
kelmų.   

Pirkinys. Anykštėnas verslinin-
kas Vygantas Šližys su dviem par-
tneriais iš Kauno nupirko Katlėriuo-
se esančią ir koldūnus, kukorius bei 
cepelinus gaminančią UAB „Agro-
linija“. Beje, šios įmonės savininkė 
gyvena Šveicarijoje. Naujieji savi-
ninkai buvo susitikę su dirbančiai-
siais, liko patenkinti beveik iš vieti-
nių gyventojų suburtu kolektyvu ir 
žada plėsti gaminių asortimentą. 

Grupė. Policija praneša, kad 
Anykščių rajone atsirado dar viena 
saugios kaimynystės grupė. Į tokią 
grupę susibūrė Ažuožerių senjorai 
ir pavadino ją „Seklyčia“.

„Lochai”. Pasak rajono mero 
Sigučio Obelevičiaus, jei Anykš-
čiams nebūtų pavykę patekti į „lo-
chų“ būrį, jis būtų sau nedovanojęs. 
Taip spaudos konferencijoje meras 
džiaugėsi papildomomis lėšomis, 
kurias miestas gali gauti, patekęs 
tarp vidaus reikalų ministerijos pa-
skelbtų 23 tikslinių teritorijų. „Gauti 
17-18 milijonų būtų skiriami miesto 
vystymuisi – pastatų konversijai, 
teritorijų pertvarkai, viešųjų erdvių 
tvarkymui bei gyvosios aplinkos 
gerinimui”, – teigė meras.

Prenumeratorių žiniai! Jei laiku 
negaunate mūsų leidinių, informuo-
kite tel. (8-605) 96555.

Keisis tik pavadinimas
Anykščių LiCS, kuri keičia 

pavadinimą į LLS, ir toliau va-
dovaus Alvydas Gervinskas.

Išorę pasiekiančios informacijos 
sumažėjo... Alfrydas SAVICKAS, Anykš-

čių rajono tarybos narys, Sei-
mo nario Ričardo Sargūno 
padėjėjas: „Skyrius tikrai ne-
reikalingas.“

Antanas Drilinga: 
„Aš – miško 
žmogus”
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Temidės svarstyklės

Pistoletas. Liepos 11 dieną, 
apie 10.30 valandą, į Anykščių 
policiją kreipėsi S. B., gimęs 
1942 metais, gyvenantis Svėdasų 
seniūnijoje, kuris atnešė neregis-
truotą dujinį pistoletą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 

253 straipsnio 1 dalį.
Šviestuvai. Policija praneša, 

kad birželio 27 dieną, apie 10.35 
valandą pastebėta, jog Anykščiuo-
se, Vilniaus gatvėje, sudaužyti du 
pėsčiųjų tako šviestuvai. Žala – 2 
176,86 litai.  

Kišenvagiai. Policijoje gautas E. 
P., gimusios 1989 metais, gyvenan-
čios Anykščiuose, Statybininkų ga-

tvėje, pareiškimas, kad šeštadienį 
nuo 12 valandos iki 13.30 valan-
dos Anykščių turguje iš rankinės 
pavogta jai priklausanti piniginė. 
Žala – 310 litų. 

Smurtas. Gautas R. S., gimu-
sios 1967 metais, gyvenančios Ka-
varsko seniūnijoje, pareiškimas, 
kad sekmadienį apie 10 valandą, 
sugyventinis A. R. tampė ją už 

plaukų, kumščiu sudavė į petį, 
spyrė į koją.

Dviratis. Policija praneša, 
kad gautas M. Š., gimusio 1984 
metais, pareiškimas, kad naktį iš 
sekmadienio į pirmadienį, apie 
1 val. 30 min. pavogtas jam pri-
klausantis dviratis, kuris stovėjo 
Anykščiuose, Liudiškių gatvėje. 
Žala – 1 500 litų.

Anykštėnai pamiršo…
2012 – ųjų rudenį praūžusi audra nulaužė ąžuolą lietuvių literatū-

ros klasiko Jono Biliūno gimtinėje. Lūždamas jis sužalojo ir nuvertė  
medžio drožėjo Stasio Karanausko skulptūrą, kurioje pavaizduotas 
rašytojas su Brisium ir katyte. Baigia dveji meteliai praeit, o skulp-
tūros nėra –  tai, kas liko, į polietileną susukta, po ąžuolu dūla.

šią skulptūrą įvardijo kaip bene 
reikšmingiausią prie sodybos, al-
suojančią giliu paprastumu, šiluma 
ir meile rašytojui. Tačiau šiandieni-
niuose Anykščiuose rašytojui, o ir 
medžio drožėjui, tos šilumos maža 
beliko…

Neteko girdėti, kaip mūsų vado-
vai gausiems svečiams aiškino, kas 
guli suvyniotas po ąžuolu, juolab, 
kad rajono išrinktieji meilę tautos 
menui demonstruoja kur tik gali. 
Antai, vicemeras Donatas Krikšta-
ponis visą alėją gerai žinomo me-
džio drožėjo skulptūrų savo ežero 
pakrantėje esančioje poilsiavietėje 
pristatė. Na, neduok dieve, nuken-
tėtų ten koks pagal pono D. Krikš-
taponio norus išdrožtas karžygys, 
jau kitą savaitę, ką ten, gal jau kitą 
dieną, meistras būtų parskraidintas 
skulptūros atstatyti. Juk ką pama-
nys sodybos svečiai ar vestuvinin-
kai?..

Tačiau J. Biliūno tėviškė tai ne 
savo valdos.  

Taigi, beveik dvejus metus pa-
laukęs ir jokių veiksmų iš valdžios 
nesulaukęs, nutariau patikrint, ar 
kas iš anykštėnų, be pačių muzie-
jininkų, prisimena skulptūrą ir pa-

siūliau interneto portale anyksta.
lt atspėti, kas gi guli suvyniotas 
ąžuolo papėdėje ir net prizą už tai 
pasiūliau - Romualdo Granausko 
knygą „Trečias gyvenimas”. 

Kažkodėl daugumai skaitytojų 
vaidenosi kontrabanda , „otkatas” 
už menų inkubatorių, tačiau tik 
vienas skaitytojas parašė, kad ten 
skulptūra, tačiau jis nežino kokia. 
Knygą įteikėme interneto skaityto-
jai Jolantai Antaninai Dovydonie-
nei, parašiusiai komentarą: „augo, 
augo ąžuolėlis, tada nulūžo… iš-
džius… menininko drožėjo rankose 
grožiu pavirs”. „Mes su vyru dažnai 
į Niūronis nuvažiuojame dviračiais, 
- sakė J. A. Dovydonienė. – Prisi-
mename, kad ten buvo skulptūra, 
tačiau manėme, kad į plėvelę suvy-
niota nulaužto ąžuolo dalis. Juk per 
tiek laiko prisimiršo net kaip atrodė 
J. Biliūnui skirta skulptūra”. 

Šio komentaro autorė arti tiesos 
ir ta prasme, kad muziejininkas, 
tautodailininkas Robertas Matiu-
kas, pagaliau, drožia sulūžusias 
detales šiai skulptūrai ir prikels ją 
gyvenimui

Ar šito nebuvo galima padaryti 
bent jau prieš metus?

Guli čia, Niūronyse, Jono Biliūno tėviškėje, tautodailininko Sta-
sio Karanausko sukurta medžio skulptūra J. Biliūnui su Bri-
sium ir katyte.

 Autoriaus nuotr. 

Ąžuolo skulptūrą, kurioje rašy-
tojas J. Biliūnas įamžintas su savo 
kūrinių herojais Brisiumi ir katyte,   
1976 –aisias sukūrė  talentingas 
medžio drožėjas St. Karanauskas, 

beje, kilęs iš mūsų rajono Šalti-
nių kaimo, medžio drožėjų stovy-
klos dienomis. Žurnalistė Milda 
Telksnytė „Anykštos“ pirmtako 
„Kolekyvinio darbo“ laikraštyje 

Jonas JUNEVIČIUS
jonas.j@anyksta.lt

PVM. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė neskuba palaikyti Pri-
dėtinės vertės mokesčio (PVM) 
mažinimo iki prieškrizinio lygio, 
tai yra nuo 21 proc. iki 18 proc. 
Esą tai nepadėtų mažinti socia-
linės atskirties, nes „turtinges-
nieji gaus didesnį palaikymą“. 
„Niekada negalima diskutuoti 
apie mokestinius dalykus išė-
mus vieną mokestį iš bendro 
konteksto. Visi mokesčiai turi 
būti sprendžiami kartu, žiūrint, 
kokį tikslą ketinama pasiek-
ti“, - kalbėjo D. Grybauskaitė. 

Nuomonė. Seimo narys, Sei-
mo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos (NSGK) komiteto pir-
mininkas Artūras Paulauskas, 
vertindamas naujai perrinktos 
Prezidentės Dalios Grybauskai-
tės spaudos konferencijoje iš-
dėstytus savo naujos kadencijos 
tikslus, teigia pasigedęs kon-
kretumo dėl Valstybės saugumo 
departamento (VSD) vadovo si-
tuacijos bei užsienio politikos. 
„Kalbėdama apie VSD vadovą 
Prezidentė pati sau prieštarauja. 
Tai ji teigia, kad dabartinė va-
dovybė yra neįgali dirbti, tačiau 
paklausus apie naują VSD vado-
vo kandidatūrą sako, kad kandi-
datūra bus, jei bus poreikis. Vėl 
neįmanoma suprasti, ko siekia-
ma, jau gal kokį pusmetį viešai 
kritikuojant VSD. Eilinį kartą 
pasigedau ryžtingų veiksmų, nes 
dabar tik kalbos. Maža to, Pre-
zidentė gerokai pasiklydusi tarp 
Žvalgybos, Kriminalinės žval-
gybos ir Korupcijos prevencijos 
įstatymų“, - sakė parlamentaras. 

Būstai. Siūloma leisti savival-
dybių taryboms nustatyti lengva-
tinius koeficientus parduodant 
savivaldybės būstus juose gyve-
nantiems nuomininkams, kurie 
nuomojasi ne socialinio būsto są-
lygomis. Pagal projektą, lengva-
tą siūloma taikyti savivaldybės 
būstams, kurie „nuomojami ne 
socialinio būsto nuomos sąlygo-
mis ir kuriuose nuomininkai yra 
išgyvenę ne mažiau kaip 5 metus 
nuo būsto nuomos sutarties su-
darymo dienos, neatsižvelgiant 
į taikytas būsto nuomos sąlygas, 
suteikiant teisę savivaldybių ta-
ryboms nustatyti lengvatinį koe-
ficientą ne mažesnį kaip 0,7.“

Gynyba. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasirašė 2014 
metų valstybės biudžeto ir savi-
valdybių biudžetų finansinių ro-
diklių patvirtinimo įstatymo pa-
taisas, kuriomis dar šiemet 130 
mln. litų papildomai didinamas 
finansavimas krašto apsaugai. 
„Lietuvos įsipareigojimas didinti 
finansavimą gynybai virsta rea-
liais žingsniais. Nauji iššūkiai ir 
grėsmės valstybei akivaizdžios, 
todėl turime nieko nelaukdami 
stiprinti Lietuvos gynybinį pa-
jėgumą. Privalome užtikrinti 
maksimalų Lietuvos saugumą 
ir būti visiškai pasirengę gin-
ti valstybę“, - sako Prezidentė. 

Nusprendė. Artėjančių sa-
vivaldybių tarybų ir po dvejų 
metų įvyksiančių Seimo rinki-
mų Darbo partijos štabo vadovu 
vienbalsiai išrinktas Seimo Dar-
bo partijos frakcijos seniūnas 
Vytautas Gapšys. Taip nuspręsta 
Darbo partijos tarybos posėdy-
je, kuris šeštadienį vėlai vakare 
vyko Varniuose surengtame par-
tijos sąskrydyje.

Jungimosi posėdyje Vilniaus rotu-
šėje dalyvavęs Anykščių LiCS sky-
riaus pirmininkas Alvydas Gervins-
kas „Anykštai“ sakė, kad Anykščių 
politikos partijų susijungimas labai 
nepaveiks: „Kadangi pas mus nebuvo 
„TAIP“ skyriaus, tai niekas pas mus 
nesikeičia“, - komentavo Anykščių 
skyriaus pirmininkas. Pasak jo, kei-

Keisis tik pavadinimas
Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Šeštadienį Lietuvos politinėje padangėje gimė naujas politinis 
darinys. „Sąjunga TAIP“ ir Liberalų ir centro sąjunga nusprendė 
jungtis. Partija pasivadino Lietuvos laisvės sąjunga. Tačiau Anykš-
čių politiniam gyvenimui jungimasis kol kas įtakos neturės.

sis tuose miestuose, kuriuose yra ir 
LiCS, ir „Sąjungos TAIP“ skyriai. 
Tai reiškia, kad Anykščių LLS vado-
vaus A.Gervinskas, o jo pavaduotoja 
toliau liks Vilniuje dirbanti, bet na-
rystės Anykščių skyriuje nenutrau-
kusi, Jūratė Griciūtė. A.Gervinskas 
„Anykštai“ taip pat sakė, kad arti-
miausiu metu nenumatoma jokių 

svarstymų dėl jungimosi klausimų 
Anykščių skyriuje.

Abiejų partijų nariai Vilniuje pri-
tarė jungimuisi, patvirtino naujus įs-
tatus ir išsirinko vadovybę. Partijos 
pirmininku išrinktas Vilniaus meras 
Artūras Zuokas, o jį pavaduos sep-
tyni pavaduotojai. A.Gervinskas 
tarp A.Zuoko pavaduotojų nepate-
ko. Jais išrinkti Miroslavas Mon-
kevičius, Dalia Štraupaitė, Rasa 
Jaškevičienė, Regimantas Čiupaila, 
Aldona Šventickienė, Vidmantas 
Valinčius, Sigitas Šiupšinskas. 

Anykščių LiCS, kuri keičia 
pavadinimą į LLS, ir toliau 
vadovaus Alvydas Gervinskas.

Kaip teigė rajono meras Sigutis 
Obelevičius, Anykščių miesto šventė 
iš kitų rajono centrų, miestų švenčių 
išsiskiria solidžiais muzikos vakarais. 
Dar vienas miesto šventės išskirtinu-
mas – pagarba Anykščių praeičiai, 
garsiems šiandienos ir praeities kūrėjų 
anykštėnų darbams. Pasak Kultūros, 
turizmo ir komunikacijos skyriaus vy-
riausiosios specialistės Audronės Pa-
jarskienės, švente siekiama parodyti 
ne tik šiandieninį miestą, bet ir tokius 
Anykščius, kokie jie buvo prieš kelis 
dešimtmečius, išskiriant 1944 me-
tus, kai miestas keitė savo veidą. Per 
įvairias retrospektyvas, kaip teigė A. 

Anykščių miesto šventėje dominuos istorinė 
praeitis Miglė GALVONAITĖ

Vakar rajono savivaldybėje vykusioje spaudos konferencijoje 
buvo aptariamos kelios temos – kurorto statuso siekimas, Anykš-
čių, kaip tikslinės teritorijos, paskelbimas. Tačiau labiausiai ak-
centuota artėjanti Anykščių miesto šventė „Anykščiai laiko tė-
kmėje”.

Pajarskienė, bus bandoma peržvelgti 
Anykščių raidą. „Reikia pasidžiaugti, 
kad mes einame kultūrinės kokybės 
link”, – antrino rajono Tarybos narys 
Romaldas Gižinskas. 

Miesto šventėje netrūks renginių 
įvairaus amžiaus grupėms. Vilniaus 
gatvė iki pat Baranausko aikštės bus 
skirta istorinei praeičiai atgaivinti 
–  vyks susitikimas su dailininku 
Antanu Žukausku, Izidoriaus Gir-
čio fotografijų parodos atidarymas, 
Anykščių krašto muziejų ekspozici-
ja. Tuo tarpu miesto parke bus su-
telktos aktyvios pramogos – atrakci-
onai, oro balionas. Čia taip pat vyks 

įvairios rungtynės – žmonėms bus 
siūloma stebėti ar dalyvauti tradici-
nėse krepšinio, smiginio, šachmatų 
ar šaškių varžybose. Dar 2005 me-
tais gimusi floristinių kilimų kon-
kurso idėja bus tęsiama ir šiemet. 
Dalyviai kovos dėl trijų prizinių 
vietų ir piniginių bei daiktinių pri-
zų. Pirmos vietos laimėtojams bus 
skiriami 2000 litų, antros – 1500 
litų, trečios – 1000 litų prizai. Žiū-
rovų numylėtiniai laimės bus 800 
litų ir galimybę pailsėti kaimo turiz-
mo sodyboje „Karališkis”. Į šventę  
planuoja atvykti svečiai iš kaimyni-
nių valstybių – Ukrainos Vasilkovo 
miesto meras Sergėjus Sabovas su 
delegacija bei Klecko delegacija 
iš Baltarusijos. Kuklus Vasilkovo 
mero priėmimas vyks tik už rėmė-
jų lėšas, biudžetinės ar projektų lė-
šos tam nebus skiriamos. Daugelis 
miesto šventės renginių vyks vien 

iš kultūros ministerijos projektinių 
lėšų, tad savivaldybei iš savo biu-
džeto teks prisidėti nedaug.

Kaip sakė rajono meras Sigutis 
Obelevičius, nors rajone šventė bus 
viešinama įvairiais kanalais, res-
publikinį informacinį rėmėją turėti 
Anykščiams per brangu. Regioniniai 
projektai, pasak jo, respublikiniu 
mastu yra neįdomūs. 

Rajono vicemeras Donatas Krikš-
taponis atkreipė dėmesį į gyventojų 
abejingumą, nepasiruošimą šventei: 
„Pažiūrėkit, kaip atrodo vienų ar kitų 
pastatai – nusilupę, penkiolika metų 
nedažyti. Prieš šventę visų pirma 
reikėtų pakviesti visus apsitvarkyti ir 
apsišluoti. Tik tada reikėtų reikalauti 
to paties iš įmonių, kurios vykdo gra-
žinimo darbus.” 

S. Obelevičius pridūrė, jog šiemet 
gyventojai ir vėl bus kviečiami į tal-
ką šienauti upės.
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“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

nuomonių ringe
„namų šeimininkė“: „Jei Sar-

gūnas tinka į žemės ūkio minis-
trus, tai aš tada tinku į popiežius. 
Įdomu jis atskirtų rugį nuo kviečio bent?“

„pavyduoliams“: „Manau, kad jei 
R.Sargūnas taptų ministru, Anykščiai tikrai 
turėtų naudos. Juk vien dėl to, kad vėl būtų 
išrinktas į Seimą jis tikrai pasirūpintu anykš-
tėnais, padėtų rajono valdžiai pritraukti in-
vesticijų. Tad laikykim špygas už Ričardą“.

komentarai

@„pažįstanti“: „Nei juoktis, 
nei verkt.Rado gi ministrą.Tikrai 
nenoriu, jeigu visi ministrai kaip 
Sargūnas, tai tokia ir tvarka...“

@„Gal geriau“: „buvusį vie-
nos seniūnijos pavaduotoją į šį 
postą. Būtų ir su patirtimi žemės 
ūkio srityje, ir kompetentingas“.

@„anykštėnė“: „1. Kokios 
naudos turi anykštėnai, kad Sar-
gūnas tapo seimo nariu? Jokios, 
net nesigirdi, kad toks seimūnas 
yra. Tokia pat „nauda“ būtų ir iš 
ministro 2. Ką jis išmano apie že-
mės ūkį?“

@„Lina anykštėnei“: Nauda 
absoliuti. Mūsų rajonas garsė-
ja Puntuku, Arklio muziejumi ir 
KGB Direktoriumi. Jei pagarsės 
KGB ministru, tai TIC turės pri-
imti naujų darbuotojų, kad spėtų 
priimti lankytojus“.

@„Baikit“: „Nereikia čia taip 
juodai juokaut. Iš viso nesu-
prantama, kaip būnant teisiamos 
partijos nariu galima tapti minis-
tru? Tai gal ir daktarų ar tulpinių 
gaujos narys gali tapti ministru ir 

Ar norėtumėt, kad Ričardas Sargūnas 
taptų ministru?
Iš pareigų pasitraukus Darbo partijos deleguotam žemės ūkio 

ministrui Virgilijui Juknai, „darbiečiai“ iš karto į jo vietą pasiūlė 
net šešis kandidatus, tarp kurių buvo ir anykštėnas Seimo narys 
Ričardas Sargūnas. 

„Esu vienas iš šešių. Ir ne aš čia sugalvojau, o mane pasiūlė. 
Viskas įvyko staiga, o kaip bus – matysim šeštadienį“ – penkta-
dienį „Anykštai“ situaciją komentavo vienas iš galimų kandidatų 
į ministrus. 

Šeštadienį posėdžiavusi Darbo partijos taryba patvirtino Seimo 
Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkės Virgi-
nijos Baltraitienės kandidatūrą į ministrės postą. Premjeras Al-
girdas Butkevičius taip pat pritaria Seimo narės, „darbietės“ V. 
Baltraitienės kandidatūrai į žemės ūkio ministro postą ir siūlys 
Prezidentei Daliai Grybauskaitei ją patvirtinti.

Penktadienį naujienų portale anyksta.lt klausėme: ar norėtu-
mėt, kad Ričardas Sargūnas taptų ministru?

Iš viso sulaukėme 44 komentarų.

skirstyt europinius milijonus?“
@„manaus“: „Lietuvos žemės 

ūkiui tai būtų krachas, bet Anykš-
čiams - tikrai pliusas, pasiimtų iš 
Anykščių patarėją į Vilnių“.

@„Birutė“: „Jokiais būdais - 
žemės ūkio ministru te būna tik 
žemės ūkio specialistas - ilga-
laikis darbuotojas, nusimanantis 
savo darbą. o ne kažkoks darbie-
čių statytinis“.

@„tt“: „nebent tik į klounus 
cirke tiktų, o ne į ministrus“.

@„Mantulis“: „Ar nėra Lie-
tuvoje geresnio kandidato? Jai 
jis taps ministru, man bus gėda, 
šiaip gėda už Lietuvą“.

@„Mantuli“: „Tai kad KGB 
Kapitonas valdo rajoną ne 
gėda?“

@„viskas“: „Premjeras Al-
girdas Butkevičius norėtų, kad 
žemės ūkio ministre taptų „dar-
bietė“ Virginija Baltraitienė. Tai 
jis žurnalistams atskleidė penk-
tadienį viešėdamas Pasaulio lie-
tuvių jaunimo susitikime Prienų 
rajone“.

@„be abejo“ to „viskas“: „Tai 
tada šakės žemes ūkiui, galėsit ne 
tik pieną, bet ir mėsą parduotuvė-
je pirkti iš miltelių pagamintą“.

 „Tai kad dabar geriat pieną iš 
vokiškų miltelių,o lenkai ir, ne 
tik jie, aprūpina Lietuvą dvėse-
liena“.

@„vaikų daktarė-kagėbistė“: 
„Noriu, vai pašokdintų leitenantą 
majoras Donatas“.

@„bėda“: „Mūsų valdžiai ne-
siseka. Tai savivaldybė 60 vietoje 
iš 60, tai KGB išlenda. Paskutinė 
naujiena - Malinauskas nuteistas 
už spaudos draudimą, o mūsiškiai 
tik žengė jo keliu“.

@„oho“: „Kaip konservai už-
sivedė. Kiek aš matau, Sargūnas 
yra bene vienintelis anykštėnas 
Seime, kuris dirba Anykščiams. 
Ir tai per daug metu ir kadencijų. 
Joks ne kvailu įstatymų galvoto-
jas Jovaiša, joks ne už lenkiškas 
pavardes pasuose balsuojantis ir 
Kubiliaus klapčiukas Antanas, ir 
joks ne klonuotojas ir eršketinin-
kas. Linkiu jam sėkmės.“

@„to Dariui“: Šimtu procentų 
už R.Sargūną ir A. Savicką. Jis 
baigęs LŽŪU, tai gera komanda 
būtų“.

@„manau“: „Nuo bado, maro 
ir Sargūno, - apsaugok Viešpa-

tie...“
@„rm“ to „manau“: „o nuo 

idioto fiziko – tuo labiau“.
@„nuomonė“: „Nėra kvailes-

nio klausimo:ar norėtumėt ,kad 
Sargūnas taptų ministru? O kas 
tas Sargūnas?Ar šis žmogus turė-
tų kompetencijos būti ministru? 
Ar tik jo noras (...o gal pavyks ir 
šioje kėdėje pasėdėti, nesvarbu 
kad nieko neišmanau šioje srity-
je... pasimokysiu...)Tai ko norėti, 
kad mūsų šalelėje kažkas apčiuo-
piamai keistųsi į gera?“

@„Valius“: „Nieko prieš Sar-
gūną neturiu, mane tik stebina jo 
ir ne tik jo pasitikėjimas savimi 
ir noras. Pvz. Janickas laisvai įsi-
vaizduoja save mero poste arba 
visažiniai A.L. ar M.F. Galėtų 
valdyti visą valstybę. Nesavikri-
tiška, iracionalu ir... juokinga“.

@„anykštėnė to oho“: „Gal 
galima būtų sužinoti, kokį bent 
menkiausią darbeliuką Anykš-
čiams padarė Sargūnas? Negir-
dėjau. Jovaiša bent jau balsavo 
prieš Galvono parengtus „Anykš-
čių vynui“ paspęstus mokesčių 
didinimo spąstus“.

 (Komentatorių kalba netaisyta 
– red.past.)

-ANYKŠTA

Korupcija. „Korupcija yra ta 
problema, kuri stabdo bet kurios 
tautos vystymąsi, kuri apiplėšinė-
ja žmones, koncentruoja pinigus 
atskirų grupuočių kišenėse ir, be 
jokios abejonės, kenkia valstybės 
augimui ir žmonių gerovės užtikri-
nimui. Su šia problema kovosime 
ir toliau, tai bus vienas pagrindi-
nių mano uždavinių“, - kalbėjo D. 
Grybauskaitė. Prezidentė žadėjo 
kovoti ne tik su „buitine“, bet ir su 
stambiąja korupcija - tai europinių 
pinigų grobstymas, neskaidrus vie-
šųjų pirkimų vykdymas, politinė 
korupcija ir nepotizmas (savo šei-
mos narių, giminaičių bei kitų arti-
mų asmenų globa ir protegavimas 
tarnyboje, naudojantis einamomis 
pareigomis, vardu ir galia).

Bronza. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pasveikino baidarininkus 
Aurimą Lanką ir Edviną Rama-
nauską, Europos baidarių ir kanojų 
irklavimo čempionate Vokietijoje 
iškovojusius bronzos medalius dvi-
viečių baidarių sprinto 200 metrų 
rungtyje. Vokietijoje surengtame 
Europos baidarių ir kanojų irklavi-
mo čempionate nugalėjo vokiečiai 
Ronaldas Rauhė (Ronald Rauhe) ir 
Tomas Lybšeris (Tom Liebscher) 
- 31,797 sek. Sidabras atiteko ru-
sams Jurijui Postrigajui ir Aleksan-
drui Djačenkai (+0,448 sek.).

Teismas. Nuverstas Ukrainos 
prezidentas Viktoras Janukovyčius 
kreipėsi į Europos teisingumo teis-
mą (ETT), reikalaudamas panai-
kinti Europos Sąjungos (ES) jam ir 
dviems sūnums įvestas finansines 
sankcijas. V. Janukovyčius nėra 
pirmasis Ukrainos pareigūnas krei-
pęsis į ETT - Liuksemburge taip pat 
bus svarstomos buvusio premjero 
Mykolos Azarovo ir kitų politikų 
bylos. Lapkritį nesutikęs pasirašyti 
asociacijos sutarties su ES, V. Ja-
nukovyčius dėl kilusių protestų va-
sarį buvo priverstas bėgti iš šalies 
ir šiuo metu gyvena Rusijoje. 

Paneigė. Vokietijos kanclerė 
Angela Merkel neketina atsista-
tydinti pirma laiko. Interviu, kurį 
VFR televizijos kanalas ZDF paro-
dė sekmadienio vakarą, ji pareiškė 
eisianti šalies vyriausybės vadovės 
pareigas iki įgaliojimų pabaigos 
2017 metais. „Noriu gerai dirbti 
visą kadenciją, o paskui matysi-
me“, - pabrėžė kanclerė, paneig-
dama žiniasklaidoje pasirodžiusius 
pranešimus, kad esą ji netrukus 
atsistatydins. A. Merkel taip pat 
neigiamai atsakė į klausimą, ar ji 
ketina užimti JT generalinio sekre-
toriaus postą. „To tikrai nebus“, - 
pareiškė ji.

Maras. Latvijos maisto produktų, 
gyvūnų sveikatos ir aplinkosaugos 
mokslinis institutas BIOR, tikrinda-
mas galimus afrikinio kiaulių maro 
(AKM) atvejus, jau atliko 8261 la-
boratorinį tyrimą. Atliktos patikros 
Latvijos biudžetui jau kainavo 191 
tūkst. 245 eurus, nors anksčiau šiam 
tikslui buvo skirti 192 tūkst. 61 eu-
ras. Tokią informaciją pateikia šalies 
Žemės ūkio ministerija. Šiuo metu 
tarnybos pareigūnai tebeskaičiuoja, 
kokio lėšų kiekio prireiks papildo-
miems tyrimams. 2014 metais iš 
viso kontrolės ir kovos su AKM 
programai iš biudžeto buvo skirti 
876 tūkst. 917 eurų. Iki šiol Latvi-
joje AKM atvejai buvo nustatyti 17 
šernų ir keturioms kiaulėms.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Alfrydas SAVICKAS, Anykš-
čių rajono Tarybos narys, Seimo 
nario Ričardo Sargūno padėjė-
jas: 

„Skyrius tikrai nereikalingas. 
Nėra normalu, kad skyriuje nieko 
nebuvo likę. Buvo geresnė anks-
tesnė tvarka. Pastebiu, kad išorę 
pasiekiančios informacijos, įkūrus 
skyrių, ne tik nepadaugėjo, bet 
net sumažėjo. O internetu toli gra-
žu ne visi turi galimybę naudotis. 

Išorę pasiekiančios informacijos sumažėjo...
Liepos mėnesį bent du kartus buvo atsitikę taip, kad Anykščių 

savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriuje nebuvo 
nė vieno darbuotojo. Kas atostogavo, kas sirgo, o kas buvo koman-
diruotėje užsienyje.

„Anykšta“ klausė - kaip vertinate tai, kad skyriuje nebuvo nei vie-
no darbuotojo? Ar tai normalu, ar tai tik įrodo, kad skyrius nereika-
lingas, nes ir be darbuotojų savivaldybės darbas nesugriuvo?

Manau, kad tas skyrius tik pinigų 
švaistymas“.

Aldona DAUGILYTĖ, Anykš-
čių rajono tarybos narė: 

„Skaičiau apie tą situaciją. Ma-
nau, kad visokių situacijų būna ir 
spėju, kad kai skyrius nedirba, sa-
vivaldybė turbūt turi darbuotoją, 
kuris pavaduoja. Jis turbūt padaro 
skubius darbus, o tie įprasti pada-
romi, kai grįžta darbuotojai. Tačiau 
būtų gerai, jei kiekvieno darbuotojo 

pareigos būtų labai aiškiai apibrėž-
tos – kas ką daro, kas ką pavaduoja 
ir panašiai. Tai turėtų būti apibrėžta 
pareigybinėse instrukcijose. O man 
labai „įdomiai“ atrodo visų valdi-
ninkų neatsakomybė. Nesutikau 
nei vieno valdininko, kuris padaręs 
klaidą, ją ištaisytų, o ne pateikinėtų 
kaip normą. Kalbu plačiau, ne tik 
apie Anykščius. Tiesiog būtų ste-
buklas, jei kuris atsakytų už savo 
veiklą“.

Raimundas RAZMISLAVI-
ČIUS, Anykščių rajono tarybos 
narys, verslininkas: 

„Galima vertinti dviprasmiškai. 
Jei ir nesant darbuotojų darbas 
vyksta - tai normalu. Juk komu-
nikuoti galima ir elektroninėmis 
priemonėmis esant užsienyje. Ne-
būtinai reikia sėdėti vietoje, bet 
komunikuoti turi visada. Jei jis 

nutrūksta - blogai. Aš nesu prieš 
komandiruotes, iš jų atsiveža ir pa-
teikia informaciją“. 

Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas, Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio Anykščių sky-
riaus pirmininko pavaduotojas:

 „Aišku, kad blogai, kai nieko 
skyriuje nelieka. Turi likti nors 
vienas darbuotojas. Nesu prieš 
komandiruotes, bet skyrius veikti 
turi. Ar skyrius reikalingas? Į tai 
atsakyti galima tik įdėmiai stebint 
jo veiklą ir susipažinus su veiklos 
pobūdžiu iš arčiau. Manau, kad sa-
vivaldybė turėtų dirbti kaip priva-
tus verslas - žiūrėti kaip taupyti pi-
nigus.Gal vietoj trijų darbuotojų du 
gali padaryti tą patį darbą. O dabar 
atrodo tik, kad kuriami vis nauji ir 
nauji etatai“. 

-ANYKŠTA
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Namą pastatė anūkui

Kiekvienas A. Drilingos trobe-
lės kampelis – su istorija. Anksčiau 
čia buvo tik vienas kambarys. Jame 
rašytojas gyveno su savo šeima – 
mama, tėčiu, broliu ir sese. Didžio-
ji dalis aplinkos – medžiu iškalti 
kambariai, baldai – padaryti paties 
Drilingos rankomis. Iki šiol išlikusi 
ir senovinė krosnis, ant kurios žie-
momis šildydavosi tada dar vaikas 
Antanas. Buvusiame tvarte šiandien 
įrengta nedidelė smuklė. Ant šios 
patalpos sienų galima rasti tokio žy-
maus žmogaus, kaip Justinas Mar-
cinkevičius, parašytą palinkėjimą. 

Už kelių šimtų metrų nuo seno-
sios sodybos stovi ryškiai raudonas 
namukas. Šią sodybą savo anūkui 
Lukui A. Drilinga pastatė pats. „Prie 
jos dirbau nuo ryto iki vakaro ištisus 
metus”, – prisiminė rašytojas. Nau-
jajame namelyje dabartis susimai-
šiusi su praeitimi: šalia televizoriaus 
ir muzikinio grotuvo stovi XVIII 
amžių menantys indai, per ilgą laiką 
sukaupta bibliotekėlė. Ant sienų – 
žymių praėjusio amžiaus menininkų 
darbai. „Man patinka gyventi tarp 
gražių daiktų”, – prasitarė A. Drilin-
ga. Panašiai ir kūryboje – rašytojas 
siekia pavaizduoti gražų pasaulį.

Pasigenda 
bendruomeniškumo

Susvetimėjimas A. Drilingai yra 
viena didžiausių šių laikų moralinių 
problemų. „Kiekvienas šiuo metu 
užsiėmęs savo egoistiniais tikslais, 
nebėra to dalyko, kad žmogus žmo-
gui būtų savas”, – sakė rašytojas. 
Tačiau pridūrė, jog susvetimėjimas 
egzistavo visada: „Dar sovietmečiu 
buvo kalbama apie aštrėjantį žmo-
nių susvetimėjimą. Bet tokie žmo-
nių santykiai, kokie yra dabar, jau 
visuomenės bėda.” Pasak A. Dri-
lingos, šiandien materialinės paska-
tos užgožia tai, kas turėtų būti gero 
žmogaus viduje. „Mano vaikystėje 

Antanas Drilinga: „Aš – 
miško žmogus” Miglė GALVONAITĖ

Netoli Mikierių kaimo, keliolika kilometrų už Anykščių, senovinėje medinėje trobelėje gyvena 
tikras lietuviškasis Hemingvėjus. Antanas Drilinga, kaip ir Ernestas Hemingvėjus, yra rašytojas, 
buvęs žurnalistas, gyvenime matęs visko – netgi plaukiojęs Atlanto vandenyne. Ten pagauto omaro 
iškamša dabar kabo viename iš jo kambarių. Vaikystėje poetas su penkių asmenų šeima gyveno 
vieno kambario trobelėje, o būdamas vienuolikos parašė pirmąjį eilėraštį. Ir nuo tada kūryba iš jo 
gyvenimo nebeišėjo. 

Kalbėjomės prie vaikystės namo, paties A. Drilingos pasistatytoje terasoje.

kaime visi buvo savi. Bendravimo 
požiūriu nebuvo nei turtingų, nei 
neturtingų. Žmogus pas žmogų nu-
eidavo be jokio reikalo – tiesiog pa-
sišnekėti. Dabar be specialaus kvie-
timo niekas pas tave neateis, žmonės 
net ir kviečiami būti nebenori, ką jau 
kalbėti, kad patys pakviestų”, – pa-
stebėjo rašytojas. 

Vaikystėje svajojo apie 
pedagogiką

„Mano mama norėjo, kad būčiau 
kunigu. Kitų vaikų į mokslus nelei-
do, tik mane. Taip darė, nes tikėjosi, 
kad tapsiu dvasininku. Iš to, žinoma, 
nieko neišėjo”, – juokavo rašytojas. 
„Aš pats dar pradinėje mokykloje 
svajojau tapti mokytoju. Tai man 
atrodė labai graži ir gera profesija.” 
Noras buvo toks stiprus, kad poetas 
įstojo į mokytojų seminariją Ukmer-
gėje, kurią susirado be niekieno pa-
galbos. Tuo metu, atradęs biblioteką 
miesto sode, A. Drilinga susipažino 
su žymiausiais literatūros klasikais: 
„Būdavo įlendu į tą biblioteką ir 
skaitau, kas po ranka papuola. Nuo 
to laiko jau žinojau, kas yra J. V. 
Getė, D. Baironas, I. Turgenevas, A. 
Čechovas. Taip, būdamas penkioli-
kos, susipažinau su pasaulio litera-
tūra.”

Baigęs seminariją, A. Drilinga 
mokėsi pedagoginiame institute. 
„Ten pasibaigė visa mano pedago-
gika. Prasidėjo darbas. Kai žmogui 
dvidešimt metų, turi kažkuo rimtai 
domėtis, ne tik studijom. Tuo metu 
literatūra tapo mano gyvenimo ti-
krove”, – pasakojo jis. Neilgai tru-
kus, menas A. Drilingą ėmė supti 
netgi buitiniame gyvenime.

Pirmą eilėraštį prisimena 
iki šiol

A. Drilingai kūryba tai ne tik dar-
bas, bet ir gyvenimo būdas. Tačiau, 
kodėl pradėjo kurti, jis iki šiol tiks-
liai nežino: „Matyt, čia kažkokie 

gamtos ar likimo reikalai.” Būda-
mas vaikas, menininkas gerai piešė, 
daugelis mokykloje manė, kad jis 
taps dailininku. Iki tol, kol vienuo-
likmetis A. Drilinga, tada mokęsis 
Šimonių progimnazijoje, parašė 
savo pirmąjį eilėraštį. „Tuomet to-
kiais niekais niekas neužsiiminėda-
vo. Tad eilėraščiais užpildydavau 
visą klasės laikraštį”, – su šypsena 
prisiminė jis. Kūrybinį palaikymą 
A. Drilinga gavo iš savo auklėtojo 
Kazio Zulono, kuris taip pat rašy-
davo eiles. Vėliau, išvykęs mokytis 
į Ukmergę, savo eilėraščius jaunuo-
lis spausdino vietiniame laikraštyje. 
„Pirmas mano eilėraštis, kurį pame-
nu iki šiol, buvo apie Lietuvą, nors 
tada akcentuoti Lietuvos vardo nie-
kas per daug nesistengė”, – pasakojo 
A. Drilinga.

Kaip teigė pats poetas, poveikį jo 
ankstyvajai kūrybai turėjo klasikinė 
ir XX amžiaus I pusės  – Bernardo 
Brazdžionio, Salomėjos Nėries – 
poezijos mokyklos.

„Nemunas” – asmeninė ir 
kultūros viršūnė

Su žurnalistiniu darbu A. Drilinga 

susipažino dar ankstyvoje jaunystė-
je. O sulaukęs trisdešimties kūrėjas 
gavo pasiūlymą vadovauti atgimu-
siam leidiniui „Moksleivis”. Tai, pa-
sak rašytojo, buvo tikrai mokyklinis 
žurnalas – jame buvo publikuojama 
mokinių kūryba, rašoma apie moki-
nių gyvenimą. 

Tuo metu į redaktoriaus pareigas 
paskirdavo valdžia. Taigi, vos porą 
metų išbuvęs „Moksleivio” redak-
toriumi, A. Drilinga buvo paskirtas į 
kitas pareigas: „Pasirodė, jog aš esu 
tinkamas vadovauti žurnalui „Ne-
munas”. Naujas žurnalas buvo ku-
riamas ne Vilniuje, kaip visi viešieji 
leidiniai, o Kaune. „Man teko įkurti 
visai naują žurnalą. Tai buvo gana 
sudėtingas dalykas, nes, kultūriniu 
požiūriu, Kau-
nas tuo metu 
nebuvo stipri 
ir šviesi vieta. 
Visas kultūrinis 
gyvenimas tada 
vyko Vilniuje”, 
– aiškino jis. 
Darbą „Nemu-
ne” rašytojas laiko tiek savo asmeni-
ne, tiek mūsų kultūros viršūne. Nau-
jas leidinys pramoniniame mieste 
turėjo suvaidinti kultūrinį vaidmenį 
ir tai jam, pasak A. Drilingos, visai 
neblogai pavyko: „Skaitytojai sura-
do kažką, kas buvo šviežia ir įdomu. 
Per pusę metų žurnalo tiražas nuo 5 
tūkstančių egzempliorių pakilo iki 
75 tūkstančių”, – apie tais laikais ki-
toniško, modernaus žurnalo „Nemu-
nas” leidimą pasakojo buvęs jo re-
daktorius. Žurnalo sėkmė tęsėsi iki 
lemtingojo įvykio Kaune – Romo 
Kalantos susideginimo. „Buvau 
pašalintas iš pareigų, kaip blogai 
auklėjantis jaunimą. Juokais gali-
ma sakyti – todėl, kad neauklėjau 
Kalantos”, – prisiminimais dalinosi 
rašytojas. Pasidomėjus, ar dabar no-
rėtų sugrįžti į žurnalistiką, rašytojas 
juokavo: „Jei man būtų dvidešimt 
penki metai – mielai!”

Kūryboje svarbiausia talentas

Modernizmas A. Drilingos kūrybi-
nio klestėjimo metais nebuvo priim-
tinas ir prieinamas. Todėl tuometinę 
poeziją labai sunku palyginti su da-
bartine. Rašytojo nuomone, šiandien 
poezija ir kūryba transformavosi į 
kitokį formatą, nei ji buvo anksčiau: 
„Poezijoje, kultūroje ir literatūroje 
anksčiau buvo daugiau visuomeni-
nių motyvų, nebuvo toleruojama in-
tymi ir filosofinė poezija. Šiuolaikinė 
poezija nuėjo būtent šia, gilinimosi į 
žmogaus vidinį pasaulį, žodžio bei 

Antanas Drilinga prie raudono medžio namo įėjimo, kurį poetas per metus pastatė savo anūkui 
Lukui.

logikos valdymo, kryptimi.”
Pasak rašytojo profesionalo A. 

Drilingos, jeigu neturi talento, prie 
meno geriau nekišti nagų: „Talentas 
viską veža. Greta talento turi būti 
pastovus, sistemingas, nenutrūks-
tantis darbas. Jeigu nieko nedirbsi 
– iš talento nieko nebus. Kita ver-
tus, neturėdamas talento, mene gali 
dirbti kiek nori, bet irgi nieko nepa-
darysi.” 

Poetinėms maksimoms
įkvėpimo sėmėsi iš XVII 
amžiaus

3-5 eilučių poetinių eksperimen-
tų, geriau žinomų kaip poetinės 
maksimos, idėja užgimė XVII am-
žiaus Prancūzijoje. Tokio žanro 
pradininkas buvo prancūzų bajoras, 
karaliaus dvaro žmogus Fransua de 
Larošfuko. „Man atrodė, jog šiom 
maksimom galima išreikšti maksi-
malius savo jausmus – maksimaliai 
glaustai pasakyti tai, kas tau svarbu 
ir tai, kas, tau atrodo, yra gyvenimo 

esmė”, – aiškino 
poetas. Pats A. 
Drilinga, 2008 
metais pradėjęs 
šio žanro lie-
tuvių poezijoje 
tradiciją, maksi-
momis siekė nu-
tolti nuo buities, 

šiandieninių realijų ir prisiliesti prie 
būties elementų.

Pasidomėjus, ar šiuo metu ką nors 
rašo, poetas šmaikštavo: „Nesaky-
siu! Rašytojas rašydamas niekad ne-
žino, ar jis tą knygą išleis. Kol kny-
ga neparašyta, apie tai kalbėti nėra 
prasmės...” Tačiau taip pat pridūrė, 
jog dar bent vieną kūrinį išleisti no-
rėtų, tik jau nebe poeziją. „Poezijoje 
ką galėjau, tą pasakiau. O prozos, 
jeigu pavyks, dar gali kas nors pasi-
rodyti”, – sakė A. Drilinga.

Meilė medžiui ir gimtinei

Estetinis polinkis medžio dar-
bams atsirado jaunystėje, tačiau tai 
liko pomėgiu ir netapo A. Drilingos 
profesija, kaip kad kūryba. „Aš – 
miško žmogus! Aplink mane nuo 
gimimo – medžiai. Man visada pa-
tiko jų kvapas, galimybės iš medžio 
padaryti kažką gražaus”, – apie dar 
vieną gyvenimo aistrą pasakojo ra-
šytojas. Pasak jo, viskas, ką darai, 
tau turi būti svarbu. 

Vieta, į kurią visada gera sugrįžti, 
rašytojui, kaip turbūt kiekvienam, 
yra namai – gimtasis Plikiškių kai-
mas: „Gimtinė svarbi kiekvienam 
žmogui. Tai yra ta vieta, kur žmo-
gaus siela jaučiasi laisvesnė ir do-
resnė.” 

...Buvau pašalintas iš par-
eigų, kaip blogai auklėjan-
tis jaunimą. Juokais galima 
sakyti – todėl, kad neauklė-
jau Kalantos...

Rastą pupelę A. Drilinga 
įsmeigė į jau augančios gė-
lės vazonėlį, rezultatas – su-
žydėjusi gyvybė.

Autorės nuotr. 
Krosnis senojoje Antano Drilingos sodyboje. Ant jos viršaus vai-
kystėje šildydavosi Antanas su broliu ir seserimi.
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Niekas nenorėjo įdarbinti
Utenos teritorinės darbo biržos 

Anykščių skyriaus vedėja Jolita 
Kairienė sakė, jog jų skyrius per mė-
nesį surengė tris renginius, skirtus 
moksleiviams, ieškantiems galimy-
bių dirbti vasarą. Tiesa, moksleiviai 
neparodė ypatingo susidomėjimo 
galimybe susipažinti su darbo rin-
ka. Sakykim, į renginį „Pokalbis 
su darbdaviu - sėkmės paslaptys“ 
neatvyko nė vienas moksleivis. J. 
Kairienės teigimu, jaunimas nela-
bai suvokia įsidarbinimo galimybes 
ir patį darbą. „Per mėnesį pas mus 
apsilankė 27 moksleiviai, kurie do-
mėjosi įsidarbinimo galimybėmis”,- 
pasakojo J.Kairienė. Tai pakan-
kamai nedidelis skaičius. „Reikia 
pripažinti, kad jaunimas nesiveržia 
dirbti”,- konstatavo J.Kairienė. 
Anykščiuose registruoti vos 7 dar-
bo ieškantys moksleiviai.

Tačiau iš kitos pusės, verslininkai 

ir įmonių savininkai nelabai noriai 
atveria savo įmonių duris moks-
leiviams. „Į mus, siūlydami darbo 
vietas moksleiviams, nesikreipė 
nė vienas verslo atstovas. Verslas 
nenori priimti moksleivių“,- sakė 
J.Kairienė. Tai suprantama, nes 
dirbantiems moksleiviams taikomi 
specifiniai reikalavimai – jie turi 
būti bent 16 metų amžiaus, dirbti 
ne visą darbo dieną, gali dirbti ne 
visus darbus ir t.t. „Mano galva, 
moksleiviams geriausi darbai yra 
kokie nors archeologiniai kasi-
nėjimai, tačiau Anykščiuose šiuo 
metu jie nevykdomi, pasiūlyti nie-
ko negalime“,- teigė J.Kairienė. 
Viršininkės teigimu, Darbo birža 
pati kreipėsi į keletą ūkininkų, siū-
lydama jiems priimti pasidarbuoti 
moksleivius. Darbo moksleiviams 
nesiūlo ir savivaldybės įmonės, 
kurios nesudėtingiems darbams 
galėtų priimti į darbą moksleivius, 
sakykim, komunalininkai. Ko 

gero, galimose moksleivių darbo 
vietose pluša už pašalpas priversti 
atidirbti žmonės.  

Paklausta, kokia situacija kituo-
se rajonuose, J.Kairienė sakė, kad 
visos darbo vietos moksleiviams 
sukoncentruotos didmiesčiuose. 
„Žinot, vasarą kavinėse ten at-
siranda nemažai darbo vietų, o 
Anykščiuose stengiamasi išsivers-
ti savo jėgomis, be to, nėra tokių 
turistų srautų, kad reikėtų kurti 
papildomas darbo vietas“,- teigė 
J.Kairienė.  

Tačiau norintiems dirbti moks-
leiviams J.Kairienė patarė nenu-
siminti, skatino ieškoti galimy-
bių kaupti patirtį ir gebėjimus. 
„Siūlyčiau savanorystę. Jaunimui 
reikia darbo patirties, suvokimo, 
kaip dirbti komandoje. Geriausiai 
tam tinka savanorystė. Savano-
riauti galima pradėti nuo moky-
klos, o Anykščiuose juk gausu 
renginių, kurie priima savano-

rius – artėja Miesto šventė, fes-
tivalis „Velnio akmuo“ irgi rinks 
savanorius“,- sakė J.Kairienė.  

Pasiūlymai darbui – 
didmiesčiuose
 
Lietuvos darbo birža informuoja, 

kad darbo biržoje šiuo metu regis-
truoti 248 darbo ieškantys moks-
leiviai, iš jų – beveik 150 iki 18 
metų amžiaus. Moksleiviams siū-
lomos 78 laisvos darbo vietos, ku-
rias skelbia 51 įmonė. Daugiausiai 
darbo pasiūlymų Klaipėdoje - 19 ir 
Vilniuje - 11, Kaune – 5, Palangoje 
– 4, Trakuose – 3. 

Šių metų sausio – gegužės mėn. 
buvo įregistruotas 331 moksleivis 
ir užimtumas suteiktas 72, 2013 m. 
įregistruota 873, užimtumas suteik-
tas 938, 2012 m. – 875, užimtumas 
suteiktas 2384 moksleiviams.

Moksleiviams dažniausiai siūlo-
mi darbai paslaugų ir žemės ūkio 

sektoriuose – ledų, vaisvandenių, 
laikraščių pardavėjo, pagalbinio 
darbininko, užkandinės darbuo-
tojo, viešbučio kambarinės, picų 
išvežiotojo, padavėjo, braškių 
skynėjo, sezoninis darbas dviračių 
nuomos punkte.

Tiesa, reikia pažymėti, kad to-
kia padėtis, kokia yra Anykščiuo-
se, būdinga visai buvusiai Utenos 
apskričiai. Utenos teritorinė darbo 
birža susitikimuose ir renginiuose 
su darbdaviais apklausė per 20 di-
desnių įmonių dėl moksleivių dar-
bo galimybių vasaros metu. Tačiau 
regione verslininkai gana pasyvūs 
mokinių darbo per atostogas at-
žvilgiu. Pagrindiniai jų motyvai: 
neaiški darbų apimtis vasaros lai-
kotarpiu, įmonės veiklos pobūdis 
nepalankus mokiniams įdarbinti, 
darbai reikalauja ilgesnio moky-
mo, ūkininkai numato laikinus dar-
buotojus darbinti su kvitais aplen-
kiant darbo biržą. Beje, darbdaviai 
papildomo finansinio skatinimo 
nebuvimą įvardijo kaip vieną iš 
neigiamų faktorių, nes įdarbinimas 
susijęs su papildomais rūpesčiais. 

Abiturientams linkėta mokytis ir išmokti gyvenimą

Abiturientų trijulė „rėžė“ padėkas (iš kairės): Gražvydas Bartu-
lis dėkojo draugams ir „kolegoms“, Radvilė Talačkaitė – peda-
gogams, o Jonas Deveikis „ačiū“ sakė tėveliams...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Meras dairėsi įpėdinių

„Norėčiau sulaukti dienos, kai 
gabiausi, geriausi gimnazijos mo-
kiniai užims rajono Tarybos narių 
bei mero postus“ – sveikindamas 
abiturientus įpėdinių sulaukti vy-
lėsi rajono meras Sigutis Obelevi-
čius.

Rajono vadovas padėkas bei po 
savo knygą padovanojo dviems 
šios gimnazijos šimtukininkams 
– anglų kalbos egzamine „subliz-
gėjusiems“ Rimantei Ražinskai-
tei ir Giedriui Višniauskui (tiesa, 
atestato vaikinas neatėjo pasiimti, 
o meras juokavo, kad jaunuolis ti-
kriausiai vis dar mokosi...). 

Padėkų sulaukė ir šių abiturien-
tų anglų kalbos mokytojos – Auš-
ra Jurkėnienė ir Virginija Kveda-
rienė.

Už aktyvų dalyvavimą visuome-
ninėje veikloje, Anykščių garsini-
mą Lietuvoje ir pasaulyje mero 
S. Obelevičiaus padėkas taip pat 
gavo Benita Kiliutė, Paulius Stan-
kevičius, Radvilė Talačkaitė bei 
Jonas Deveikis.

„Pelno be rizikos nebūna“ – 
kalbėjo direktorė

Laikas ir vykdomos reformos 
keičia mokyklinių švenčių veidą. 
Iki ašarų jaudindavo pirmokė-
lių už rankų vedami abiturientai, 
graudulį keldavo mažylių dekla-
muojami eilėraštukai... Vis dėlto 
atėjo laikas, kai ilgas kalbas, apie 
linguojančius beržus ir su gervių 
ar kitų sparnuočių palyda į gyve-
nimą išskrendančius abiturientus, 
keičia daug trumpesnės, ne tokios 
už širdies griebiančios ir raudoti 
verčiančios kalbos.

„Baigėsi pats gražiausias gyve-
nimo laikotarpis. Kiekvienas atsis-
veikinimas yra sunkus, bet reikia 
nepamiršti, kad kiekviena pabaiga 
yra ir nauja, jaudinanti pradžia. 
Jūs šiandien kaip dailininkai sto-
vite prieš baltą drobę, kurioje ta-
pysite naują savo gyvenimo etapą. 
Jame bus visko: džiaugsmo audrų, 
pasiklydusių minčių, praradimų 
ir atradimų, bet įgyta patirtis yra 
neįkainuojama...“ – paskutinius 
gyvenimiškus patarimus „savo“ 

Brandos atestatai – abiturientams, o specialios padėkos – tėve-
liams tų vaikų, kurie gimnaziją baigė labai gerais pažymiais. 
Tokią padėką už sūnaus Jauniaus pasiekimus gavo J. Biliūno 
gimnazijos pedagogai – direktorė Regina Drūsienė ir kūno kul-
tūros mokytojas Algis Drūsys.

vaikams dalijo gimnazijos direk-
torė Regina Drūsienė. 

Beje, direktorei abiturientų 
išleistuvės – dviguba šventė, ji 
brandos atestatų įteikimo iškilmė-
se dalyvavo ne tik kaip mokyklos 
vadovė, bet ir kaip mama – direk-
torės jaunėlis sūnus Jaunius Drū-
sys taip pat baigė gimnaziją. 

Iš pusantro šimto gimnaziją 
baigusių abiturientų keliolikai jų 
buvo įteikti brandos atestatai su 
pagyrimais, taip pat diplomai už 
iškovotas pergales rajoninėse bei 
respublikinėse olimpiadose, Elito 
diplomai bei atskiromis padėko-
mis apdovanoti šių moksleivių 
tėveliai.

Visi ką nors dovanojo

Ne tik mokykla gimnazistams 
įteikė kol kas jų gyvenime svar-
biausias dovanas – brandos atesta-
tus, tėveliai ir abiturientai taip pat 

neliko skolingi.
Nors šventinė ceremonija vyko 

ne mokykloje, būtent su renovuo-
jamos gimnazijos grožiu susijusi 
moksleivių bei jų tėvelių dovana 
–  baigus statybos darbus, J. Biliū-
no gimnazijos vidinį kiemelį puoš 
XVIII abiturientų laidos padova-
noti vazonai.

Turėjo abiturientai ką pasakyti 
ir tėveliams – dėkodami už jų rū-
pestį, kantrybę, jaudulį egzaminų 
metų, kartais net didesnį nei pačių 
abiturientų, gimnazistai „atsklei-
dė“ ir savo nuodėmes: „Ačiū, 
Jums, kad naiviai tikėjote, jog 
pirma pamoka mums dažniausiai 
būdavo „langas“... 

Pasibaigus oficialiai ceremoni-
jai, abiturientai iš „Nykščio namų“ 
niekur nesiskirstė – čia vyko šven-
tinė puota, nuo čia ir ranka pasie-
kiamas rašytojo J. Biliūno kapas, 
kur gimnazistai šeštadienio rytą 
keliavo pasitikti saulės...

(Atkelta iš 1 p.)

Iki mokyklų tinklo reorganizacijos abiturientų brandos atestatus 
įnešdavo pirmokėliai. Šie metai - pirmieji, kai Anykščių J. Biliū-
no gimnazijoje yra tik 9 - 12 klasės.

Brandos atestatų įteikimas buvo “garsus” - abiturientai vieni ki-
tus sveikino plojimais ir šūksniais. 
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Ožiaragis gali skaudžiai nusi-
vilti - tai, ką jūs laikote nuoširdžiu 
palankumu ar, neduok Dieve, meile, 
tikriausiai tėra paprasčiausias flir-
tas. Todėl rekomenduojama nedary-
ti skubotų išvadų ir tartis su artimais 
draugais net intymiausiais klausi-
mais - jie tikrai supras ir padės jums. 
O apskritai nepageidaujamų stai-
gmenų nepateiks gal tik sveikata. 
Ką gi, ir tai jau neblogai. Vienintelė 
stabili diena - antradienis.

Vandeniai darbe neturėtų atsipa-
laiduoti, kitaip staigmena taps atsa-
kingas vyresnybės įpareigojimas, 
kuris sutrukdys sutvarkyti atidėtus 
reikalus. Daug dirbdami jūs galite 
susidurti su problemomis namuose, 
kadangi ir ten laukiama jūsų dėme-
sio. Būkite atidesni ir kaimynams 
- atrodo, kad jie už kažką įsižeidę 
ant jūsų ir laukia atsiprašymo. Rim-
tiems darbams geriausiai tiks ketvir-
tadienis.

Žuvys gaus malonią žinią, kurią 
teisingai išsiaiškinus galima netgi 
pagerinti savo finansinę padėtį. Jei-
gu seniai nematėte savo bičiulių, tai 
dabar pats metas susitikti su jais, ka-
dangi netrukus kažkuris iš jų ilgam 

išvažiuos. Astrologai pataria at-
kreipti dėmesį net į lengvą negala-
vimą - kad tik jis netaptų ilgos ligos 
pradžia. Ypač rūpinkitės plaučiais ir 
bronchais. Sėkmė jūsų laukia pir-
madienį ir ketvirtadienį.

Avinas - vos ne vienintelis, ku-
riam visą savaitę nekels nerimo jokie 
atsitiktinumai. Mėgaukitės visiška 
ramybe ir net tam tikru jūsų reitin-
go augimu darbe, namuose pailsin-
kite savo sielą ir semkitės energijos 
iš draugų. Sveikata irgi nesudarys 
problemų. Todėl belieka jautriai re-
aguoti į kitų Zodiako ženklų atstovų, 
kuriuos griūte užgrius visokiausios 
staigmenos, prašymus ir skundus. 
Palanki diena - penktadienis.

Jautis pats norėtų ką nors ma-
loniai nustebinti. Neatimkite sau 
šio malonumo, galiausiai jums bus 
atlyginta už gerumą. Žvaigždės 
teigia, kad dabar jūsų kulinarinis 
potencialas yra didžiausias, net jei 
jums meistriškumo viršūnė - kiau-
šinienė. Su valgių gaminimo knyga 
jums bus nesunku paruošti netgi 
jerubę su Bolonijos padažu. Tiesa, 
jūsų paties skrandis, tarsi nenorė-
damas tikėti tokiais stebuklais, gali 
reaguoti sutrikimu, tad būkite jam 
švelnesnis. Sėkminga diena bus tre-

horoskopas čiadienis.
Dvyniai, kaip atrodo, pasirengę 

netikėtumams, bet visko neįstengs 
numatyti. Žvaigždės teigia, kad jus 
veikiausiai nuvils atmintis. Pasi-
stenkite užsirašyti visa, ką, iš pirmo 
žvilgsnio, įsidėmėsite ir taip, nes 
atsakingu momentu reikiamų duo-
menų tiesiog neprisiminsite. Aps-
kritai jūs turėtumėte daugiau ilsėtis, 
kadangi užmaršumo priežastis gali 
būti nervinė įtampa ir neišsimiego-
jimas. Jums sėkminga diena - šeš-
tadienis.

Vėžiui nebus kada žvalgytis į 
šalis - teks dirbti išsijuosus ir dar-
bovietėje, ir sode, ir namuose. Be 
to, jūs galite tapti netikėtumų auka. 
Beje, jie greičiausiai bus neišven-
giami - viršuje gyvenantys kaimy-
nai jus užlies vandeniu arba tuš-
čiame užmiesčio kelyje beviltiškai 
suges automobilis. Jeigu prognozė 
išsipildys, astrologai rekomenduoja 
neprarasti dvasinės pusiausvyros ir 
atminti, kad tamsų gyvenimo etapą 
būtinai pakeis šviesus. Ramiausia 
diena gali būti sekmadienis.

Liūtas nebūtų Liūtas, jeigu ne-
įstengtų panaudoti lemties užgai-
dų savo interesais. Pavyzdžiui, jus 
smarkiai perpūtė, ir gydytojai jums 

paskyrė gulimąjį režimą - pasak 
žvaigždžių, tai labai tikėtinas sce-
narijus. Reikia išpešti kuo daugiau 
naudos iš tokios situacijos - paskam-
binkite tiems žmonėms, su kuriais 
seniai nebendravote, ir parašykite 
laiškus tolimiems draugams. Ga-
lite neabejoti, tokiu atveju per šias 
dienas jūs išgirsite tiek naujo, kiek 
nebūtumėte sužinoję, sveiki laksty-
dami po vakarėlius ir pristatymus. 
Sėkminga diena - antradienis.

Mergelę nustebins bendradarbiai, 
kurie iš geros širdies pasiūlys kelias 
dienas pailsėti nuo rūpesčių. Išnau-
dokite šią galimybę, kol vyresnybė 
neprieštarauja. O jei vis dėlto teks 
dirbti, vakarus skirkite savo malo-
numui - nueikite į baseiną, nupieš-
kite miesto saulei leidžiantis etiudą, 
bet svarbiausia - ilsėkitės viešose 
vietose, kadangi jūsų, galimas daly-
kas, laukia naujos malonios pažin-
tys. Sėkminga diena - penktadienis.

Svarstyklės turi vengti neteisin-
gų sprendimų, kai jums reikės pa-
sirinkti vieną iš kelių variantų. Kad 
padariniai nebūtų jums netikėti, “ap-
sidrauskite” - pasitarkite su artimai-
siais. Atsitiktinumai tyko kiekvie-
name žingsnyje. Be to, žvaigždės 
prognozuoja Svarstyklėms padidė-

jusį traumatizmą. Tiesa, jos neturi 
omenyje chrestomatinės plytos, 
krentančios nuo stogo, bet lūžiai ir 
išnirimai visai galimi. Palankiausia 
diena - pirmadienis.

Skorpionas, kaip ir Avinas, vei-
kiausiai išvengs visų netikėtumų. 
Tiesa, daro išlygą astrologai, šitaip 
bus tik tuo atveju, jeigu jūs patys 
neieškote pavojų ir nuotykių. Ne-
norite staigmenų - sėdėkite namuo-
se, nevažinėkite it akis išdegę su 
automobiliu ir būkite itin mandagūs 
su laiptinėje sutiktomis senutėmis, 
kadangi kaip tik jos gali dabar pa-
skleisti apie jus keistus gandus, 
kurie dar nežinia kaip atsilieps atei-
tyje. Likimas jums bus palankus 
šeštadienį.

Šauliui staigmenos bus netikėtos 
tik iš pirmo žvilgsnio. Jūs veikiau-
siai rasite savo dabartinės padėties 
priežastį netolimoje praeityje. Jei-
gu viską nulėmė jūsų klaida, tai 
ją, nors ir labai keista, dar nevėlu 
ištaisyti, svarbiausia - nebijoti ap-
linkinių pasmerkimo ir neklausyti 
tų, kurie sako, kad “traukinys jau 
nuvažiavo”. Šiuo sunkiu laikotarpiu 
sveikata jūsų neapvils - mėgaukitės 
savo puikia fizine forma, sportuoki-
te. Sėkmė jūsų laukia antradienį.

Leonas ALESIONKA

Susitiko du Ukrainos žydai prie 
košernos degtinėlės, prie dar košer-
nesnės kalakuto krūtinėlės ir kalbasi 
tie du žydai apie trečiąjį. Ir taip jie 
kalbasi, ir anaip, jau ir į atlapus įsi-
kibti vienas kitam taiko, bet niekaip 
nenustato, žydas jis, tas trečiasis, ar 
ne žydas. Na, niekaip, nors tu ką! Ir 
anaip ir kitaip pabando.  - Žydas! -  
tvirtina Izia.    – Ui na ką jūs,  Izia? 
– ramiai atsveria Chaimas. Na, koks 
gi iš jo žydas? Aš vienu metu labai 
gerai pažinojau jo tėvą. Nieko žydiš-
ko jame nepastebėjau.

Internetas viską žino, o jame rasi 
dar daugiau. Ir apdurnins tave, ir 
proto įkrės. Susidomėsi tuo, kuo 
niekada nesidomėjai. Tik kuo dau-
giau kalbų mokėki! Štai autorius I. 
Buchgalter rašo, kad dar 2013 ba-
landyje žurnalo „Forbes“ izraelietiš-
kame leidinyje radęs žinią apie tai, 
kad Ukrainos turtuoliai Achmetovas 
ir „šokoladinis“ Porošenko įrašyti į 
pačių turtingiausių pasaulio žydų 
reitingą. Tokia žinia apskriejo tais 
metais visas pasaulio masinės infor-
macijos priemones ir pridarė nema-
žai triukšmingo šnabždesio: matai 
kas jie, žydai! Nedelsiant sureagavo 
abiejų oligarchų viešųjų ryšių tar-
nybos: ne, ne žydai: Achmetovas 
totorius, o Porošenko grynakraujis 
ukrainietis. Taip tai taip, bet...

Štai blogeris  Rostyslav Demchuk 
sureaguoja ir ukrainietiškai rašo, 
kad jam labai svarbu tiksliai žinoti, 
ar Petro Oleksijovič Porošenko žy-

Apie ką kalbasi du Ukrainos žydai?
das, ar ne žydas. Noriu žinoti, rašo 
blogeris, kas tai per figūra ir kas ja 
žaidžia prieš Ukrainą? Ir štai ką 
pasakoja apie dabartinio Ukrainos 
prezidento tėvą Oleksijų Valcmaną, 
gimusį 1936 metais birželio 11d. Sa-
fiani kaime, Izmailo rajone, Odesos 
srityje, smulkių žydų prekybininkų 
šeimoje. Anot jo, Oleksijus Valcma-
nas 1956 metais susipažino su žydai-
te Eugenija Sergiejevna Porošenko, 
veda ją ir pasikeičia pavardę iš Valc-
man į Porošenko. Dirba Benderuose 
eksperimentinės 
– remonto gamy-
klos Moldavijoje 
d i rek to r iumi . 
Tampa vienu iš 
pirmųjų pogrin-
džio milijonierių. Areštuotas, teistas, 
5 metus kalėjo (baudžiamoji byla 
Nr. 2-121/86), bet palikime tai nuo-
šalyje, juk mes ne apie tai. Šiandieną 
Oleksijus Porošenko – Valcmanas, 
kaip ir jo sūnus Petro (šokoladinis 
karalius), yra vieni iš pačių turtin-
giausių Ukrainos oligarchų.

Man irgi, kaip tam blogeriui, įdo-
mu kodėl ir kam grynakraujui Mol-
davijos žydui Valcmanui reikėjo 
atsisakyti žydiškos pavardės ir pasi-
slėpti po ukrainietiškai skambančia 
Porošenko pavarde? Darytina išva-
da, kad Ukrainos prezidentas P. Po-
rošenko (vaikystėje vadintas Pecia) 
yra žydas? Nuo ko reikia slėpti sa-
vąją tautybę? Nuo Dešiniojo sekto-
riaus „banderovcų“? Nuo rėksmingo 
O.Tiagniboko antisemitizmo? Bet 
kad ... jei to rėksnio Tiagniboko bo-
butė yra Frotman? O jei dar pridė-
jus pavardę Cegelskij prie giminių? 
Kaip ir nederėtų, pačiam būnant 
žydu, rėkauti ant savų ir vadinti juos 
„prakeikta žydva“, a ne? Keisti da-
lykai dedasi toje Ukrainoje. Tai kas 
čia šiandieną tame Kijeve gaunasi? 
Niekam ne paslaptis, mano suprati-
mu, kad po visos Ukrainos liaudies 
numylėtinio, grynakraujo ukrainie-
čio etikete esantis Ukrainos patriotas 
Petro Porošenko – Valcmanas yra 
moldaviškas šaknis turintis žydas. 
Ar ne? Tai iš kur tada tas „maidaninis 
antisemitizmas“ ? Jei visa Ukraina 
taip gausiai balsavo už P. Porošenko 
ir jį išsirinko prezidentu, tai kodėl gi 
jis atsižegnoja nuo savo tautinių ša-

knų? Man visgi peršasi išvada, kad 
ukrainiečiai nėra nei atsilikėliai anti-
semitai, nei nacionalistai. Visi netgi 
rusus myli ir visai nerėkauja „mas-
kali hai“. Na, dėl meilės  rusams gal 
susilaikysiu...

Ar gali įsivaizduoti, skaitytojau, 
kad šiandieninėje Lietuvoje kas nors 
taip triuškinančiai būtų balsavęs už 
D. Grybauskaitę, jei ji  būtų žydė? 
Linkęs abejoti. Nors... Gal ir be rei-
kalo aš toks abejonėms pasiduodan-
tis? Juk kaip Lietuvoje bebūtų der-

giama Rusija, 
mes už ruso nuo 
Archangelsko (ir 
už neva rusiškus 
pinigus)  įkur-
tą partiją kietai 

balsuojame. Ir nė motais mums, kad 
ta partija teisiama, vadas susikom-
promitavęs... Anykščiai ypač čia su-
blizgėjo. O kaip su kitokia lietuviška 
tolerancija? Prezidentas musulmo-
nas! Ne? O kaip priimtume žinią, 
kad Lietuvos ministras pirmininkas 
yra ne tik žydas, bet ir gėjus, a? Na, 
visi „gražuliai“ gal pasikartų ant sau-
sos šakos ir ačiū būtų  jiems labai už 
tai, o kaip mes? Kaip mes tokią žinią 
priimtume? Taigi, aha...

O štai ukrainiečiai priima gerai 
ir savo tolerancija mus, Lietuvos 
gyventojus, ko gero, lenkia. Todėl 
ir vėl kviečiu pasinerti į internetą. 
Jau seniai „Permainų fronto“ lyde-
ris, Maidaninio perversmo Kijeve 
(vadinu daiktus tikraisiais vardais) 
dalyvis Arsenijus Jaceniukas tapo 
visos puokštės skandalų dalyviu: be 
kita ko jis vadinamas žydu ir gėjumi. 
Ir pakankamai 
garsiai ir gausiai. 
Atsargiai vertinu 
tokius gandus, 
skleidžiamus ži-
niasklaidos prie-
monėse, esu su 
tokiais šmeižtais 
susidūręs ir Lie-
tuvoje, tačiau vis 
dėl to imkime ir pasikalbėkime apie 
tai. Internete radau išsamų dar 2003 
metų aprašymą kaip į vieną redakci-
ją neva kreipėsi laišku žmogus, prisi-
statęs vardu Sergiejus ir išpasakojęs 
apie savo ryšius su Arsenijumi. Jis 
pasakojo, kad pirmasis Arsenijaus 

„vyras“ buvęs gerokai už jį vyresnis. 
Jie susipažinę Černovcuose, kada 
tas vyras temstant apgynė Arsenijų 
nuo girtų chuliganų, kurie užpuolę jį 
rėkaudami „mušk žydžioką“ ir norė-
dami sužaloti. Tas vyras buvęs gra-
žus aukštas plačiapetis treniruotas 
sportininkas. Ištaškė lengvai girtus 
chuliganus, apgynė Arsenijų ir pada-
rė jam didžiulį įspūdį. Tai buvo Jis! 
Jis ir tapęs pirmuoju Arsenijaus vyru, 
kuriam šis atsidavė ir atsivėrė, atra-
do savąjį aš. Nors Arsenijus stengėsi 
nuslėpti savo baimę, elgtis moky-
kloje kaip lyderis, net savo komandą 
surinko. Jam patiko, kad jo bijotų, jį 
gerbtų. Deja, tai buvo tik fasadinė 
vaikino pusė. Slapčia jis vis atbėg-
davęs pas Jį, jam patikdavę paklusti 
lovoje partneriui, visiškai atsiduoti. 
Mėgęs vyrus „pamaloninti liežuviu“. 
Taip jie slapta susitikinėję ištisus 
mokslo metus. O po to jie susipyko. 
Arsenijus, pasirodo, mėgo sudarinėti 
savo draugų dosjė. Jis į savo dienyną 
įklijuodavo jų fotografijas, užrašinė-
davo visus įvykius, kurie įvykdavę jį 
supantiems žmonėms. Būtent už tai 
Arsenijus Jaceniukas tuo laiku gavo 
pravardę „Pisiai“. Tai štai jo vyras, 
Jis,  atsitiktinai surado Arsenijaus 
daiktuose sąsiuvinį, o jame ir dosjė 
apie save. Joje Arsenijus aprašinėjo 
Jį – savąjį meilužį. Ten rado ir savo 
dovanotą nuotrauką... Įsiutęs Jis pir-
mą kartą trenkė Arsenijui ir išvijo jį 
iš savo namų. Daugiau jie niekada 
nesusitikę. Jis išvykęs iš Černovcų.

Vėliau, neva, buvę perkami ber-
niukai, nes atsirado pinigų. Dar 
vėliau, neva, atsiradęs aukštas juo-
daplaukis plačiapetis gražuolis Ser-

giejus – berniu-
kai atsibodę, 
nuo jų pavargta. 
Jie greitai supra-
tę vienas kitą. 
Taip sukunku-
liavo tarnybinis 
romanas. Ten, 
kur nebuvo 

slaptų kamerų, Sergiejus ilgai ir ga-
lingai „mylėjęs“ Arsenijų, o tam kie-
tas seksas patikdavęs. Pasakojama, 
kad net mušamas Arsenijus šauk-
davęs ir raitydavęsis iš malonumo. 
Sergiejus buvęs stebėtinai panašus į 
Jį, tą pirmąjį vyrą Černovcuose, ku-

ris jį apgynęs nuo chuliganų. Todėl 
Arsenijus ir atvėręs širdį, atvirai pa-
sipasakojęs. Jų laimė ir seksas buvę 
ryškūs, karšti, bet tęsėsi neilgai. Yla 
lindo iš maišo ir įtakingi Arsenijaus 
rėmėjai „patarė“ negadinti savo 
reitingų ir nekompromituoti savęs. 
Taip reitingai atstūmė aistrą su Ser-
giejumi ir nutraukė abiejų meilę. Po 
kiek laiko Sergiejus susiradęs naują 
draugą – partnerį ir gal po pusmečio 
sužinojęs, kad tas serga AIDS, o tai 
reiškia ir jį bus užkrėtęs. O gal nuo 
Arsenijaus tas ŽIV virusas?  

Štai čia ir sustosiu. Daug metų dir-
bau Odos ir veneros ligų gydytoju. 
Gilinausi į seksopatologijos, o vėliau 
ir AIDS problemas. Gėjiškos proble-
mos man žinomos ne iš TV laidų su 
seimūnu Gražuliu. Ir kerštas, ir pa-
vydai, ir pletkai ponaičiams gėjams 
yra ne mažiau būdingi, negu natūra-
lams. Jau vien Anykščių „veikėjų“ 
liežuvius prisiminus koktu darosi. 
Todėl cituojamos informacijos (o in-
ternete tokios, kompromituojančios 
Ukrainos politinį veikėją Arsenijų 
Jaceniuką, nors „belazais“ vežk) ne-
priimu ir nepateikiu kaip gryno pini-
go. Nenoriu pats tapti šmeižiku.

Svarbu juk ne tai, yra Ukrainos 
prezidentas ir premjeras žydai, ar 
nėra. Yra A. Jaceniukas, kaip ir Ole-
gas Tiagnibokas, kaip ir  Vitalijus 
Klyčko, žydas ir gėjus, ar nėra? O 
koks mano reikalas? Jei čia tik pi-
lamas purvas ant jų – pakenks, bet 
neprilips! Lietuvoje ne mažiau pur-
vo ta tema išpilta. Ir nieko, gyvenam. 
Šiandieną Ukraina savojo karo aukas 
skaičiuoja jau šimtais ir tūkstančiais. 
Kai didžiosios pasaulio jėgos paver-
čia tavo tėvynę jų tarpusavio geopo-
litinių susistumdymų ir grumtynių 
arena, žmonėms gyvenimai lūžta. 

Juk ne tik priešo kulka žudo. Inter-
netas irgi ginklas: gali tave išaukštin-
ti, gali sutrypti, moraliai sunaikinti. 
Dvidešimt pirmajame amžiuje žmo-
nija netapo ideali. Išsigimsta ne tik 
Sąjūdžiai, ne tik Baltijos kelių ar 
šeimos idėjos. Pagyvensime ir pa-
matysime kas toliau. Dievas duos 
– kiaulė nesuės. Mažiukas būdamas 
nieko pakeisti negali. Net pikčiau-
siam priešui nelinkėčiau, kad jo Tė-
vynėje vyktų tai, kas dabar vyksta 
Ukrainoje.  

...Jau vien Anykščių „vei-
kėjų“ liežuvius prisiminus 
koktu darosi... 

...Kai didžiosios pasaulio 
jėgos paverčia tavo tėvynę 
jų tarpusavio geopolitinių 
susistumdymų ir grumtynių 
arena, žmonėms gyvenimai 
lūžta... 
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39 24 28 06 (įstrižainės), 12 75 61 10 (visa lentelė). Papildomi prizai: 0558670 
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Kavos aparatas „Ariete“, 0587800 Kelialapis į Kretą, 0501535 Kelialapis į Maljorką, 
0435621 Kelionė į Tunisą, 063*207 Lagaminas “Samsonite”, 007*208 LED televizo-
rius „Orion”, 0132852 Motoroleris “Mosca Fava”, 0189493 Motoroleris “Mosca Fava”, 
0520152 Motoroleris “Mosca Fava”, 043*655 Muzikos centras „Philips“, 026*433 
Pakvietimas į TV studiją, 015*856 Pakvietimas į TV studiją, 053*046 Pakvietimas 
į TV studiją, 031*059 Planšet. kompiuteris “eSTAR”, 0341327 Porinis kelialapis į 
Palangą, 0589659 Porinis kelialapis į Palangą ,0331506 Porinis kelialapis į Palangą, 
0298581 Porinis kelialapis į Palangą ,0418319 Porinis kelialapis į Palangą ,0167807 
Pretendentas į butą, 045*011 Vaizdo registratorius “Prestigio”

parduoda

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

Mo ka me 6 proc. ir 21 proc. PVM. 
Tel.: (8-650) 73427, (8-628) 42453, (8-699) 34217. 

UAB METALŲ RINKA
brangiau perka

JUODOJO, SPALVOTOJO METALO 
LAUŽĄ, AKUMULIATORIUS, 

ELEKTROS VARIKLIUS, STARTE-
RIUS, gEnERATORIUS.
Vilties g. 4 f, Anykščiai

Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
16,00 Lt/kg,

belgų telyčaites - 
11,70 Lt/kg.

juodmargius buliukus -
6,20 Lt/kg.

Tel. (8-678) 00255.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 
200 kg brangiau.
Tel. (8-615) 37349.

VASAROS
 AKCIJA

nuo 10 % iki 50 % 
Langai, durys, garažo vartai, 
roletai, žaliužės, apsauginiai 

stogeliai, šiltnamiai.
*Palankios sąlygos pirkti išsimokėtinai.
A.Baranausko a. 9, Anykščiai

kavinės “Erdvė“ rūsyje 
Tel. 8 663 73007
www.estlita.lt

siūlo darbą

UAB „ANRESTAS“ 
reikalingi 

  DAŽYTOJAI
 PLYTELIŲ 

KLIJUOTOJAI

Gegužės g. 14, Anykščiai, 
tel. 5-25-00 

Brangiai - įvairius automobi-
lius, mikroautobusus, priekabas. 
Gali būti be T.A., nevažiuojantys. 
Pasiima. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-631) 61411.

Nekilnojamasis turtas, miškai

Sodybą, namą, vilą, butą, žemės 
ar miško sklypą ar kitą nekilnoja-
mąjį turtą. Gali būti su skolomis ar 
teisinėmis problemomis. Atsiskaito 
grynaisiais. Siūlyti įvairius varian-
tus.

Tel. (8-670) 37592.

Brangiai - mišką arba mišką iš-
sikirsti.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Apmoka no-
tarų išlaidas. Atsiskaito iš karto. 

Tel. (8-605) 27002.

Žemės ūkio technika, 
automobiliai

Rusišką ruloninį presą.
Tel. (8-676) 02291.

Automobilių bei kitokios technikos 
supirkimas Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-638) 00155.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, sunkvežimius, trakto-
rius. Utilizuoja. Atsiskaito.

Tel. (8-633) 39897.

Brangiausiomis kainomis - au-
tomobilius, mikroautobusus, sun-
kvežimius.  Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Sutvarko doku-
mentus. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Kita

Šlifuoto gintaro karolius (nuo 600 
Lt), gintaro papuošalus, gabalus.

Tel. (8-601) 00888.

Gyvuliai

Įmonė arklius, karves (iki 4 Lt/
kg), telyčias (iki 4,80 Lt/kg), bulius 
(iki 5 Lt/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Brangiai - galvijus: telyčias, 
karves, bulius, veršelius. Sveria. 
Moka priedus. Patys išsiveža. 
Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža.

Tel.: (8-686) 54826, 
(8-684) 40534.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Atsiskaito iš karto, moka 
priedus.

Tel. (8-656) 40439.

Bendra Lietuvos - Olandijos UAB 
„Bartynco“ - veršelius iki 2 mėne-
sių. Moka priedus.

Tel.(8-614) 07502.

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. Sąžiningai sveria. Moka 
PVM. Greitai pasiima.

Tel.: (8-689) 15792, 
(8-651) 58506.

„Niksoft“ brangiai - veršelius au-
ginti. Moka PVM.

Tel. (8-699) 46054.

Agentas Algirdas – veršelius, 
karves, jaučius, prieauglį, avis. 
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš 
karto, sveria elektroninėmis 
svarstyklėmis.

Tel.: (8-687) 21828,
(8-675) 95128.

Dovanoja

Jauną trispalvę pūkuotą katę.
Tel. (8-602) 39446.

Paslaugos

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm; 0,8 mm skardą.

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Pjauname medieną jūsų kieme 
elektra ir benzinu.

Tel. (8-682) 16258. 

Buitinės technikos, baldų 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo 
mašinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 m, pensininkams - 
nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Taisome automatines skalbimo 
mašinas, televizorius, šaldytuvus 
kliento namuose.

Tel. (8-643) 73772.

Remontuojame minkštus baldus, 
keičiame gobeleną, spyruokles, 
poroloną.  Pasiimame ir parveža-
me baldus, turime baldams audi-
nių.    

Tel.  (8-610) 10341, www.atnau-
jinkbaldus.lt

Nekilnojamasis turtas

Debeikių miestelio centre - me-
dinį gyvenamąjį namą. Kaina su-
tartinė.

Tel. (8-655) 16713.

Gyvenamąjį namą su žeme 27 
arai.

Kreiptis į Rūtą Ožienę Kabošių 
kaime, Nr. 4.

Uogos

Juoduosius serbentus. Galima 
pasiskinti patiems.

Tel.: (8-690) 27487, 
(8-685) 41966.

Gyvuliai

Ūkininkas nuolat - 6-8 savai-
čių mėsinius paršelius augin-
tus namuose. Atveža į namus. 
Pasirinkimas iš dviejų vadų.

Alma, tel. (8-686) 80994.

Mišrūnes telyčias - karves.
Tel. (8-698) 87312.

Kuras

Malkas kaladėmis, atraižas pa-
kais, supjautas. Atveža. 

Tel. (8-622) 44850.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Liepos 16 d. (trečiadienį) pre-
kiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, juodomis dėsliosio-
mis vištaitėmis ir kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis, 
bus spec. lesalų (tel. 8-616 50414): Kirmėliuose 6.50, 
Titeikiuose 6.55, Juostininkuose 7.00, Rukiškyje 7.05, 
Raguvėlėje 7.15, Mileikiškiuose 7.35, Troškūnuose (turge-
lyje) 7.40, Vašuokėnuose 7.50, Umėnuose 7.55, Surdegyje 
8.05, Papiliuose 8.15, Viešintose 8.25, Didžiuliškiuose 
8.35, Padvarninkuose 8.40, Andrioniškyje 8.45, Piktagalyje 
8.55, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
9.05, N. Elmininkuose 9.15, Elmininkuose 9.20, Čekonyse 
9.25, Grikiapeliuose 9.40, Svėdasuose (turgelyje) 9.45, 
Butėnuose 10.00, Varkujuose 10.05, Debeikiuose 10.10, 
Bebarzdžiuose 10.15, Rubikiuose 10.10, Burbiškyje 10.15, 
Katlėriuose 10.25, Pašiliuose 10.30, Skiemonyse 10.40, 
2-uose Kurkliuose 10.55, Kurkliuose 11.05, Kavarske 
11.20, Zaviesiškyje 11.30, Ažuožeriuose 11.35, Pagiriuose 
11.45, Dabužiuose 11.50, Janušavoje 12.00, Pienionyse 
12.05, Repšėnuose 12.10, Traupyje 12.15, Laukagaliuose 
12.25, Levaniškyje 12.35.

Reikalingas vairuotojas dirbti sa-
vivarčiu automobilius.

Tel. (8-672) 79671.



  
2014 m. liepos 15 d.

šiandien

liepos 16 d.

Bonaventūras, Mantas, 
Gerimantė, Henrikas, Rozalija, 
Rožė.

Liepos 15 - 16 d. pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

receptas

Vaigaudas, Danguolė, Faustas, 
Marija.

oras

+16

+28

komentaras 
anyksta.lt

mįslė

 IŠ ARTI

Prenumeruokite www.anyksta.lt ir www.prenumerata.lt  „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), pašto skyriuose, 
PayPost kioskuose.  Telefonai pasiteiravimui: (8-381) 5-80-24 bei (8-381) 5-94-58.

„Anykštos“ prenumerata 6 mėnesiams kainuoja 

nuo 87,75 Lt.

Elektroninė prenumerata - perpus pigiau! 

1 mėn. - 10 Lt. 
negražina gyvenimo - 
      tiesiai ir apie viską!

Miestietiški rauginti agurkai

Ingredientai:
5 agurkai, 
1 česnakas
juodųjų pipirų,
krapų su stiebais,
0,6 litro vandens,
1,5 arbatinio šaukštelio druskos,
2 kvapiųjų pipirų žirneliai.

Gaminimo eiga:
Ingredientai nurodyti 1 l stiklainiui.
Papildomai galite dėti čili pipiro, 

ąžuolo, serbento, vyšnios lapų.
Į švarius stiklainius sudėkite plau-

tus agurkus, krapus ir prieskonius. 
Užpilkite sūdytu vandeniu.

Jeigu norėsite valgyti kuo greičiau, 
agurkų galiukus nupjaukite. Palai-
kykite stiklainį vieną parą atidengtu 
dangteliu kambario temperatūroje. 
Po to galite stiklainį uždaryti ir laikyti 
šaldytuve vartojant. 

Jeigu norite valgyti žiemą, paruošę 
agurkus, iš karto užsukite ir dėkite į 
šaldytuvą, arba į rūsį.

redaktorei nežinantNNN

Anykščių rajono savivaldybės 
interneto svetainėje yra rubrika 
„Apie mus rašo“. Jau vos žvilgte-
lėjus, kas „slepiasi“ po šiuo pava-
dinimu, tenka gerokai nusistebėti 
jo netikslumu. Juk ten nurodomos 
ir televizijos bei radijo laidos, ne 
vien tiktai „rašanti“ žiniasklaida. 

Sunku būtų įsivaizduoti kaip ir 
ką gali rašyti filmuojantis siužetą 
televizijos darbuotojas ar per radiją 
kalbantis diktorius. Nežinia kokiais 
kriterijais vadovaujasi „proto bokš-
tai“, sumanę svetainėje pasigirti, kas 
ką apie rajono savivaldybę ar visą 
Anykščių kraštą  rašo, pasakoja per 

Savivaldybėje žiniasklaida 
skirstoma į gerą ir blogą

radiją ar televizijoje. Bet akivaizdu, 
kad čia veikia kažkokie į cenzūrą 
panašūs veiksniai, kad žiniasklaida 
skirstoma į gerą ir blogą. 

Antai, svetainėje pateikiama dau-
gybė nuorodų į www.temainfo.lt 
skelbiamas publikacijas, šiai žinias-
klaidos priemonei skiriamas iš-
skirtinis dėmesys. Tai Kupiškyje 
registruota Emilijos Briedytės in-
dividuali įmonė „TEma“.

Bet dar daugiau anykštietiškų 
naujienų pateikia, didžiausias Ute-
nos regione laikraštis „Anykšta“, ir 
naujienų portalas www.anyksta.lt 
bei „Anykštos“ kolektyvo leidžia-

mas žurnalas „Aukštaitiškas for-
matas“. Bet šioje svetainėje nėra 
nuorodų nei į vieną „Anykštos“ 
leidinių grupės publikaciją. Kaip 
nėra vietos skirta ir kitai Anykščių 
krašto žiniasklaidai. Atrodytų, kad 
Anykščiuose visai nėra leidžiama 
laikraščių, nėra naujienų portalų.

 Didelę skriaudą turėtų jausti ir 
Utenos regiono leidiniai „Utenis“ 
ir „Utenos apskrities žinios“, kurie 
spausdina nemažai straipsnių apie 
Anykščių kraštą, bet nei viena pu-
blikacija nenusipelnė garbės būti 
paminėtai savivaldybės interneto 
svetainėje. Tiesa, savivaldybinin-
kai dar „duoklę atiduoda“ interneto 
svetainėms www.lzinios.lt, www.
lrytas.lt, nurodo vieną kitą LRT 
televizijos ar radijo laidą, kur buvo 
minimas Anykščių vardas. Tuo tar-
pu visai nutylima apie „Lietuvos 
ryto“ ir LNK televizijų siužetus, 
pastaruoju metu filmuotus Anykš-

čiuose, neužsimenama apie publi-
kacijas „anykštietiška tema“ lei-
diniuose „Tėviškės gamta“, „XXI 
amžius“, „Pasaulio anykštėnas“, 
„Voruta“, „Žaliasis pasaulis“, „Pa-
nevėžio rytas“, „Sargyba“, „Moks-
las ir technika“ bei kitur.

Išvadą galima padaryti dvejo-
pą. Arba savivaldybės atstovai, 
rengiantys šią rubriką, dirba labai 
atmestinai ir pasinaudoja tik len-
gviausiai prieinama informacija 
internete, patys net neskaitydami  
publikacijų, nesigilindami, ne-
paieškodami, kokiose žiniasklaidos 
priemonėse rašoma apie Anykš-
čius. Arba jaučia didelį dėkingumą 
apie savivaldybę palankiai, panegi-
riškai atsiliepiančiai žiniasklaidai 
ir jai pataikauja, kitaip mąstančius, 
rašančius žurnalistus priskirdami 
„blogiečiams“. 

Kažin, kokią išvadą padarytų 
Lygių galimybių kontrolieriai?

„Arch Enemy“ Šis melodingo 
death metal stiliaus kolektyvas 
yra tikras Švedijos muzikos in-
dustrijos pasididžiavimas. Nauja 
vokalistė Alissa White-Gluz įnešė 
kažką unikalaus į grupės skambesį, 
kartu pritraukdama nemažai naujų 
klausytojų dėmesio. Žinoma, jog 
„Arch Anemy“ pasirodymui ruošis 
visą dieną, tad festivalininkų lauks 
įtikinantis muzikos šou. 

„Shining“ Džiazas, rokas, me-
talas...Pasirodo, visgi įmanoma 
apjungti iš pirmo žvilgsnio ganė-

11 grupių, kurias privalai 
pamatyti „Velnio Akmenyje“
Jau šį savaitgalį muzikos fanai pasiners į roko ir ekstre-

malios muzikos festivalio „Velnio Akmuo“ atmosferą. Šis 
per keletą metų išaugęs, profesionaliais pasirodymais pasi-
žymintis Anykščių vasaros festivalis šiemet vilioja rekordi-
niu grupių skaičiumi – 35. Pasak organizatorių, išklausyti 
visas nuo pradžios iki galo bus neįmanoma, tad publikai 
teks planuoti ir rinktis savo favoritus. Festivalio organiza-
toriai rekomenduoja atlikėjų sąrašą, kuriame yra trečdalis 
išskirtiniausių festivalio grupių.  

tinai skirtingas muzikos kryptis. 
Šie norvegai stulbina visą pasaulį 
nepakartojamais gyvais pasirody-
mais bei akustinėmis improvizaci-
jomis. Vokalistas Jørgen Munkeby 
yra vienas žinomiausių Norvegijos 
scenos veikėjų. 

„Turbowolf“ Tikri britų roko 
maištininkai. Jų muzika – tai di-
džiulė energijos iškrova, garsas, 
greitis ir nuotaika... Punk, heavy 
rock, garage stilių susipynimas jų 
kūryboje skleidžia pozityvias ban-
gas. 

„Blues pills“ Psichodelikos ir 
bliuzo žvaigždė festivalio Rytų 
Scenoje. Šis kolektyvas sugeba 
palaikyti balansą tarp 60-ųjų roko 
skambesio ir modernios muzikos. 
Tarsi grįžimas į Woodstock laikus.  

„Inquisition“ Antrą kartą į Lie-
tuvą atvykstantys JAV black me-
tal atlikėjai ypač laukiami ir šiais 
metais. Visi, kas matė juos 2011-
aisiais teigia, jog tai buvo vienas 
magiškiausių bei hipnotizuojančių 
pasirodymų. O ant scenos tik du 
žmonės...

„Get Your Gun“ Netelpanti į 
jokius rėmus trijulė iš Danijos su-
rengs ekspresyvų performansą. Jų 
kūryba persmelkta melancholijos 
ir vidinių išgyvenimų. Kiekvienas 
neabejingas stoner, folk, ar ame-
ricana stiliui privalo įtraukti „Get 
Your Gun“ į must see sąrašą.

„Church Of Misery“  
Vieni pirmųjų doom metal ban-

gas Japonijoje pradėję skleisti 
atlikėjai žinomi ir už savo šalies 
ribų. Grupės dainų tekstai yra 
tarsi trumpos istorijos apie ma-
niakus ir serijinius žudikus, kas 
savotiškai šiurpina bei stebina 
auditoriją.

„Pergalė“ Lietuvos pergalingi 
rokeriai-metalistai šiemet paruošė 

ypatingą programą. Nepaisant to, 
jog pastaruoju metu tai retai mato-
mi scenoje veidai, jie žada surengti 
įdomų, provokuojantį ir veržlų pa-
sirodymą.

„Minor Modesty“ Dar vienas 
netikėtas lietuviškas projektas. Ar 
galima įsivaizduoti Česlovą Gabalį 
atliekantį kiek sunkesnį roką kartu 
su kitais gerai žinomais Lietuvos 
roko scenos galiūnais? „Velnio 
Akmenyje“ įvyks grupės debiuti-
nis pasirodymas.

„In Solitude“ Svečiai iš Šve-
dijos, turintys rimtą požiūrį į kū-
rybos procesą. Nuolat augantis 
heavy metal atliekančios grupės 
fanų skaičius rodo pasiryžimą 
eksperimentams ir naujovėms. Tai 
prašmatniai pateiktas retro heavy 
metal, kupinas aistros, okultizmo 
ir tamsių paslapčių.

 „Birth Of Joy“Įtakoti „The do-
ors“ ir praeitų dešimtmečių psicho-
delikos, šie olandai groja puikų ga-
ražinį roką. Unikalus skambesys, 
lengvumas, dinamiškumas – vis-
kas, ko reikia muzikos festivaliui.

Tai tik trečdalis festivalio grupių. 
Daugiau informacijos apie šiuos ir 
kitus „Velnio akmens“ kolektyvus 
– festivalio svetainėje www.devils-
tone.net. 

Festivalio bilietai anykštėnams

Anykščių rajono gyventojams „Velnio akmuo“ siūlo ypatingą 
galimybę festivalio bilietą įsigyti pigiau – tik už 70 Lt. Viskas, ko 
tam reikia – galiojantis moksleivio pažymėjimas arba pažyma apie 
Anykščiuose / Anykščių rajone deklaruotą gyvenamąją vietą. Asme-
nims, pateikusiems pažymą, taip pat reikia turėti ją patvirtinantį pasą 
arba ID kortelę. Pažymos, pateikus asmens dokumentą, nemokamai 
išduodamos Anykščių seniūnijoje (J.Jablonskio g. 32) . Taip pat rei-
kia nepamiršti, jog bilietą su nuolaida galima įsigyti tik renginio die-
nomis, tik asmeniškai ir tik vieną!

Grupė „In Solitude“ - svečiai iš Švedijos 

„Iššoko perukas iš balto akme-
nuko, apsirengęs šilko marškinė-
liais?“

Šeštadienio mįslės: „Ilgos va-
delės siekia dangų, o apie galvą 
nesutenka?“ teisingas atsakymas 
– akys.

„nustebęs“:

„O dėl skonio: berniukai tikrai 
atrodo korekt. Bet mergaitės - da-
lis buvo nuotakomis, dalis - pa-
mergėmis, viena kita svočia, labai 
daug - kaip prie pirmosios Komu-
nijos. Su skoniu Anykščiuose bū-
davo daug geriau. Stilingų buvo 
tik viena kita. Tvarkykitės, mer-
ginos“.


