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galite užsisakyti

Traupis: gyvas, aktyvus ir žinomas!
Traupis – miestelis, įsikūręs Anykščių rajono pakraštyje. Nors ir nedidelis, Traupis gali pasigirti 

aktyviais bendruomenės nariais, sumaniais moksleiviais, lankytinais objektais, žymiais iš čia kilu-
siais žmonėmis.

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Dabartinė Traupio šv. Onos 
bažnyčia su 30 metrų aukš-
čio bokštu pastatyta 1892 
metais. 

Ilgametė Traupio pagrindinės mokyklos mokytoja, bendruomenės pirmininkė, Traupio teatro vado-
vė Janina Savickienė mano, kad kraštiečiai yra pernelyg kuklūs.

Priminsime, jog balandžio 
14-ąją vyks pirmasis naujos ka-
dencijos rajono Tarybos posėdis. 
Jame bus renkamas vicemeras 
ir savivaldybės administracijos 
direktorius. Koalicinę sutartį 
pasirašė tiesiogiai išrinkto mero 
Kęstučio Tubio liberalai, konser-
vatoriai, „darbiečiai“ ir „liogie-
čiai“. Konservatoriams atiteks 
vicemero postas, „darbiečiams“ 
- mero patarėjo portfelis, o „li-
ogiečiams“ pagal sutartį postas 
nebuvo numatytas...

UAB „Anykščių vandenys“ 
- labiausiai socialdemokratiška 
Anykščių savivaldybės įmonė 
- direktorius Arvydas Katuoka, 
jo pavaduotojas Algirdas Dauk-
ša ir specialistas Algirdas Kaž-
dailis buvo LSDP kandidatų į 
Anykščių rajono tarybą sąraše. 
A.Liogės delegavimas į šią įmo-
nę yra didmeistriškas ėjimas – 
koalicijos partneris siunčiamas į 
priešų stovyklą ir jis paskiriamas 
dar iki kadencijos pradžios ir 
net paties A.Katuokos įsakymu.  
„Liogiečiai“ Anykščių rajono ta-
ryboje turės du mandatus. 

Kiek A.Liogė „Anykščių van-
denyse“ uždirbs, A.Katuoka 
neatskleidė, bet tvirtino, kad 
juristo alga bus mažesnė nei di-
rektoriaus.

Pirmasis iš koalicijos darbą 
gavo Arūnas Liogė Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

5 psl.

Pirmasis iš būsimos rajoną valdančiosios daugumos valdišką darbą gavo nepartinis Arūnas Li-
ogė. Jis nuo balandžio 2-osios dirba savivaldybės įmonės UAB „Anykščių vandenys“ juristu. Šis 
darbas A.Liogei netrukdys būti Anykščių rajono tarybos nariu.

Į Anykščių rajono tarybą išrinktas nepartinis Arūnas Liogė įdarbintas UAB „Anykščių vandenys“ 
juristu.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Išpjauna mirusias tuopas
Buvo įtariama, kad medžius 

kažkas nunuodijo specialiai. 

Komercializuotos net patyčios
Vaidas VORONAVIČIUS, 

festivalio „Velnio akmuo“ vie-
nas organizatorių: „...atsivers-
kit kriminalų skiltis – kiek ten 
žiaurių nusikaltimų, kuriuos 
padaro vaikai?“

Kaip anykštėnai 
už derlių kovojo

Naujas žvilgsnis į Anykščių 
krašto istoriją.

Stebėjo. Vakar vyko naujos ka-
dencijos Utenos rajono tarybos pir-
masis posėdis. Vicemeru perrinktas 
Vidmantas Valinčius, priklausantis 
Lietuvos laisvės sąjungai. Pri-
minsime, jog tiesioginius Utenos 
mero rinkimus laimėjo socdemas 
Alvydas Katinas. Į administracijos 
direktorius A.Katinas siūlys dabar 
šias pereigas einantį „valstietį“ 
Joną Slapšinską. Pirmajame posė-
dyje direktorius nebuvo renkamas, 
nes nebuvo gauta VSD pažyma. 
Uteniškiai pirmieji šalyje surengė 
pirmą naujos kadencijos Tarybos 
posėdį. Posėdyje dalyvavo ir bū-
simas Anykščių meras Kęstutis 
Tubis - sėmėsi patirties, mat po sa-
vaitės vyks pirmasis naujos kaden-
cijos Anykščių tarybos posėdis.

Kepuraitės. Europos plaukimo 
vicečempionas ir Lietuvos rekor-
dininkas Giedrius Titenis kartu su 
savo rėmėju „Krasta Auto“ praėju-
sį penktadienį pristatė savo vardi-
nę plaukimo kepuraitę. Sportinin-
ko parašu ir BMW prekės ženklu 
paženklintos kepurėlės išleistos 
ribotu 100 vienetų tiražu. Vardinės 
sportininko kepuraitės bus dviejų 
matinių spalvų – baltos ir solidžiai 
atrodančios šviesiai mėlynos. Jo-
mis nuo penktadienio pradėta pre-
kiauti BMW salonuose Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje – jos atsidūrė 
lentynose greta BMW prekės žen-
klo drabužių ir aksesuarų. Kepu-
raičių kaina siekia 15 eurų.

Taurė. Britanijos lietuvių krep-
šinio lygoje (BLKL) „Saurum“ at-
sakomosiose rungtynėse rezultatu 
80:68 sugebėjo įveikti reguliario-
jo sezono nugalėtojus „Anykščiai 
BC“ krepšininkus. Nors anykštė-
nai pralaimėjo 12 taškų skirtumu, 
tačiau pirmoje dvikovoje sukaup-
tos persvaros jiems pakako tam, 
jog patektų tarp keturių stipriausių 
BLKL ekipų.

Patikslinimas. Skelbdami pa-
dėkų gydytojams rezultatus ne-
pridėjome 3 padėkų, išspausdintų 
antradienį šeimos gydytojai Ritai 
Juodiškienei ir slaugytojai Astai 
Bartulienei. Taigi, gydytojai R. Juo-
diškienei padėkota 26 kartus, slau-
gytojai A. Bartulienei 25 kartus.
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spektras

Buvęs Anykščių rajono tarybos 
narys Ž.P.Smalskas šiuose savi-
valdos rinkimuose į Tarybą kan-
didatavo kaip partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ atstovas.  Jis yra ak-
tyvus visuomenininkas, medžioto-
jų klubo “Puntukas” narys, Paeže-
rių žvejų klubo vadovas, Anykščių 
menininkų asociacijos pirminin-

Netektis. Netekome Kovo 11-o-
sios akto signataro, filosofo Romu-
aldo Ozolo. Jis pirmasis įvardijo, 
jog nacionalizmas - tai Tautos sa-
vigyna. Mes privalome savo savi-
tumą saugoti. Kad įsilieję į daug 
skaitlingesnę Europos Sąjungos 
bendriją netaptume tik globalizmo 
kultūros mutantais. Kad išsaugotu-
me savastį, būtį, orumą.

Planai. Vietoj planuotų penkių 
etatų - pusės ministerijos dydžio 
įvairiausių kontrolierių būrys. To-
kie pernai pradėtos, bet stringan-
čios aplinkos apsaugos sistemos 
pertvarkos rezultatai pribloškė 
parlamentarus. Skambant šūkiams 
apie efektyvesnę aplinkos apsau-
gos kontrolę ir valdiškų institucijų 
funkcijų optimizavimą pernai Vy-
riausybė įsteigė Valstybinę aplin-
kos apsaugos tarnybą (VAAT). 
Nors nauja valdiška įstaiga veikia 
jau beveik metus, skubotą per-
tvarką palaiminę Seimo Aplinkos 
apsaugos komiteto nariai tik prieš 
kelias savaites susizgribo nelabai 
suprantantys, ką ji veikia. 

Jubiliejus. Profesoriaus Sau-
liaus Sondeckio įkurtas, vienas 
iškiliausių ir pasaulyje žinomiau-
sių Lietuvos orkestrų - Lietuvos 
kamerinis orkestras šiais metais 
mini 55-uosius gyvavimo metus. 
Orkestro biografijoje - daug kon-
certų su pasaulinio garso solistais, 
dirigentais ir chorais, daugiau kaip 
100 įvairiausio repertuaro įrašų, o 
gastrolių maršrutai driekiasi be-
veik per visus pasaulio žemynus. 

Kaimas. Valdžia deklaruoja 
siekį, kad darželius ir popamoki-
nės veiklos būrelius lankytų kuo 
daugiau vaikų. Tikslas gražus, 
tačiau kaimuose, į kurių ateitį ne-
investuojama ir uždaromos moky-
klos, jis sunkiai įgyvendinamas. 
Provincijos tėvai susirūpinę, kad 
nuo rugsėjo, kai priešmokyklinis 
ugdymas taps privalomas, vos 
šešerių sulaukusias atžalas teks 
vežioti dešimtis kilometrų iki ar-
timiausio darželio ar mokyklos. 
Kai švietimas, darbas ir gydymas 
pamažu tolsta nuo kaimo žmo-
nių, retas kuris pasiryžta ten likti.  

Klasta. Mažiausiai 2 metus Dar-
bo partijos Palangos skyriui 1 pro-
cent mokesčių dalies paramą skyrė 
ir žmonės, nieko apie tai nežinoję. 
Jų parašai buvo suklastoti. Dėl 
dokumentų klastojimo ikiteisminį 
tyrimą pradėjusi Klaipėdos apy-
gardos prokuratūra jau dabar yra 
nustačiusi, kad suklastoti daugiau 
bei dešimties palangiškių prašy-
mai, kuriais 1 proc. mokesčių dy-
džio parama skiriama Darbo parti-
jos Palangos skyriui. Tai paaiškėjo 
gavus rašysenos ekspertizės išva-
das. - Alvydas Ziabkus. Darbo par-
tijai - suklastota parama. 

Kovos. Pirmadienį nauji sprogi-
mai sudrebino Jemeno uostamiestį 
Adeną, vietiniai praneša apie už-
sienio karinį laivą, šaudantį į prie-
miesčiuose įkurtas husių sukilėlių 
pozicijas, skelbia “Reuters”. Miestą 
jau ne vieną dieną drasko susirėmi-
mai gatvėse ir smarkūs apšaudy-
mai artilerijos sviediniais. Adenas 
yra paskutinis prezidento Abdrabo 
Mansuro Hadžio šalininkų bastio-
nas. Saudo Arabijos vadovaujama 
karinė koalicija jau dvylika dienų 
rengia oro antskrydžius prieš suki-
lėlius, tačiau tai nesustabdė Irano 
sąjungininkų husių. 

Aušra Jurkėnienė (1970 m.) 
2015 m. sausio 24 d. Anykščiuose, 
J. Jablonskio g., vairavo automo-
bilį būdama neblaivi (1,33 prom.). 
Paskirta 289 eurų bauda ir atimta 
teisė vairuoti transporto priemones 
4 mėn. 

Darius Bačkulis (1972 m.) 2015 
m. sausio 5 d. Anykščiuose, Juos-

Sugebėjo įkliūti du kartus
Policija paskelbė neblaivių Anykščių rajone sulaikytų vairuo-

tojų sąrašą. Jame – šeši sulaikyti, tačiau pavardės tik penkios. 
Vienas vairuotojas sugebėjo įkliūti du kartus.

tos g., pakartotinai vairavo auto-
mobilį būdamas neblaivus (1,51 
prom.) ir neturėdamas teisės vai-
ruoti, kai ji atimta. Paskirta 1 165  
eurų bauda ir konfiskuota transpor-
to priemonė.

Alvydas Lapūnas (1968 m.) 
neblaivus įkliuvo du kartus. Pir-
mą kartą įkliuvo 2015 m. sausio 

31 d. Anykščiuose, Mindaugo g. 
(0,93 prom.), o antrą kartą – 2015 
vasario 16 d. Anykščių r., kelyje 
Radiškis-Anykščiai-Rokiškis. An-
trą kartą vairuotojas įpūtė jau 2,36 
prom. Teismas vasario 23 d. vai-
ruotojui pagal LR ATPK 126 str. 1 
d. paskyrė 289 eurų baudą ir atėmė 
teisę vairuoti transporto priemones 
12 mėn., o už antrą kartą pagal LR 
ATPK 126 str. 4 d. paskyrė 590 
eurų baudą ir atėmė teisę vairuoti 
transporto priemones 26 mėn.

Rimvydas Kalinka (1989 m.) 
2015 m. vasario 1 d. Anykščiuo-
se, Žiburio g., vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (0,45 prom.). 
Paskirta 289 eurų bauda ir atimta 
teisė vairuoti transporto priemones 
3 mėn.

Jolanta Blažienė (1970 m.) 2015 
m. sausio 23 d. Anykščiuose, A. 
Baranausko a., vairavo automobi-
lį būdama neblaivi (1,43 prom.). 
Paskirta 289 eurų bauda ir atimta 
teisė vairuoti transporto priemones 
12 mėn.

-ANYKŠTA

Žilvinas Smalskas įsiskolino ir 
„Anykščių vandenims“

Anykščių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo UAB “Anykščių 
vandenys“ bylą prieš skolininką Žilviną Praną Smalską. Teismas 
įpareigojo Ž.P.Smalską sumokėti 161 euro skolą už šaltą vandenį. 
Teismo sprendimas priimtas rašytinio proceso tvarka. 

Rinkimams praėjus į rajono 
Tarybą neišrinktas Žilvinas 
Pranas Smalskas nusprendė, 
kad jis nebėra viešas asmuo.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 

kas. Ž.P.Smalskas yra vadovavęs 
partijos „Tvarkas ir teisingumas“ 
Anykščių skyriui, buvo laikraščio 
„Šilelis“ redaktoriumi, iki šių metų 
pradžios dirbo šio laikraščio žur-
nalistu.

Vasario mėnesį Anykščių rajono 
apylinkės teismas iš Ž.P.Smalsko 
priteisė 2509 eurų skolą UAB 

Pirmasis „Anykštos“ jaunųjų 
žurnalistų susitikimas vyks kitą 
trečiadienį, balandžio 15-ąją, 15 
valandą redakcijoje (Vilniaus g. 
29). Daugiau informacijos  telefo-
nu (8-687) 25892. 

UAB “Anykštos redakcija“ lei-
džia laikraštį „Anykšta“, žurnalą 
„Aukštaitiškas formatas“ ir naujie-
nų portalą anyksta.lt. Na, televizi-
jos kol kas neturime, tačiau rašyti-
nėje žiniasklaidoje savo žiniomis ir 
patirtimi galime pasidalinti. 

„Anykštos“ laikraštyje beveik 
kiekvieną vasarą praktikas atlieka 
Vilniaus universiteto žurnalistikos 
studentai. Garsiausias mūsų prak-
tikantas – Vilniaus meras Artūras 
Zuokas. Tiesa, už viską, ko jis iš-

Kviečiame mokinius į žurnalistų mokyklėlę
„Anykštos redakcija“ vėl atidaro jaunųjų žurnalistų mokyklė-

lę. Mokytis žurnalistikos kviečiami 6-12 klasių mokiniai.  Žengti 
bent pirmąjį žingsnį – ateiti į pirmąjį susitikimą - galite drąsiai. 
Pažymių nerašysim, po pamokų nepaliksim – mokymus nutrauk-
ti galėsite kada panorėję.

moko, nuopelnų nedrįstame prisi-
imti.

Jaunųjų žurnalistų mokyklėlės 
pedagogais dirbs UAB“Anykštos 
redakcija“ vyr.redaktorė Gražina 
Šmigelskienė, kuri žurnalistikos 
moko ne tik visą mūsų kolekty-
vą, bet yra kviečiama ir į Vilniaus 
universiteto žurnalistikos studijų 
priėmimo komisiją, žurnalistas, 
fotografas, fotomenininkas Jo-
nas Junevičius, žurnalistas Linas 
Bitvinskas, žurnalistas, knygos 
„Kryptis-Rytai“ autorius Vidman-
tas Šmigelskas bei jaunosios kar-
tos kolegos - Vilniaus universiteto 
absolventai Rytis Kulbokas, Daiva 
Goštautaitė ir Sigita Pivorienė.      

-ANYKŠTA

Žurnalistikos mokyklėlė „Anykštoje“ sėkmingai veikė 2013 metais, 
ją baigė daugiau kaip dešimt įvairių rajono mokyklų mokinių, pali-
kusių tokius palinkėjimus ant “Anykštos” lentos. 

Temidės svarstyklės
Smurtas I. 2015-04-03, apie 14 

valandą 30 minučių,, Traupio se-
niūnijoje, neblaivus (2,05 prom.) 
47-erių metų vyriškis, konflikto 
metu panaudojo fizinį smurtą prieš 
neblaivią (2,20 prom.), sutuoktinę, 
gimusią 1958 metais. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Smurtas II. 2015-04-05, apie 
13 valandą, Troškūnų miestelyje 
.konflikto metu neblaivus (2,68 
prom.) vyras, gimęs 1979 metais, 
panaudojo fizinį smurtą prieš savo 
sutuoktinę, gimusią 1974 metais. 
Įtariamasis sulaikytas.

 Priežastis. 2015-04-05 Anykš-
čių policijoje pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl vyriškio, gimusio 1977 

metais, rasto savo namuose, esan-
čiuose Debeikių seniūnijoje, mir-
ties priežasties nustatymo.                                                    

 Kyšis. 2015-04-05, apie 14 va-
landų 55 minutės, Vaitkūnų kaime 
47-erių metų vyras, siekdamas 
išvengti administracinės atsako-
mybės už Kelių eismo taisyklių 
pažeidimą (neturėjo teisės vairuoti 
transporto priemonę), pareigūnams 

siūlė 400 eurų kyšį. Įtariamasis po 
apklausos paleistas.

Plėšė. 2015-04-06, apie 1 va-
landą, Kavarsko seniūnijoje į 
namą įsibrovė du asmenys, kurie 
panaudodami fizinį smurtą šei-
mininko, gimusio 1924 metais ir 
kartu gyvenančios moters, gimu-
sios 1924 metais, atžvilgiu, pavo-
gė apie 70 eurų.

“Anykščių šiluma“ už buto šil-
dymą. Ž.P.Smalskas teismui ir 
„Anykštai“ tada aiškino, kad už 
buto šildymą jis įsiskolino todėl, 
kad jo bute yra per mažai radia-
torių, taigi nekokybiškai tiekiama 
paslauga. „Anykštos“ pakalbintas 
apie skolą „Anykščių vandenims“ 
Ž.P.Smalskas pyko, kad ant jo 
„užsisėdome“. „Ne aš vienas sko-
lingas. Apie visus rašykite. Aš jau 
neviešas asmuo“, – nusprendė vi-
suomenininkas ir išjungė telefoną. 

-ANYKŠTA

Pernai dėl šių nudžiūvusių me-
džių buvo kreiptasi į prokuratūrą, 
įtariant, kad juos kokiais nors che-
mikalais kažkas nunuodijo tyčia. 
Tačiau, kaip teigė Anykščių ra-

Išpjauna mirusias tuopas
Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

Pernai pavasarį Anykščių miesto pradžioje, priešais technologi-
jos mokyklą, tik kitoje kelio pusėje, iš eilės nesužaliavo 10 galingų 
tuopų. Buvo įtariama, kad medžius kažkas nunuodijo. Šiuo metu 
medžius išpjauna Anykščių komunalinio ūkio vyrai. Komunalininkai išsinuomo-

jo keltuvą medžių pjovėją, 
ekstremalių pojūčių mėgėją, 
kalnų slidinėjimo instrukto-
rių Marių Šinkūną galintį 
pakelti į 25 metrų aukštį. 

jono vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė ir Anykščių regioninio 
parko direktorius Kęstutis Šerep-
ka, taip ir nepavyko išsiaiškinti, 
kodėl nudžiūvo šie medžiai. 

Gal todėl pavojų keliu skrie-
jančiom mašinom kėlę medžiai 
išpjaunami tik dabar, beveik po 
metų. Per audrą šių sausuolių 
šakos galėjo užkristi ant kelio, 
tačiau laimei, jog taip neatsitiko. 
Anykštėnai dar neužmiršo atvejo, 
kai ant keliu link Debeikių važia-
vusio automobilio užvirto medis 
ir sužalojo žmones.
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komentarai

SAVAITGALIO DISKUSIJA

“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. 

@ „??“: „O bus kokių rengi-
nių miestelyje per Velykas? Kaip 
ir skelbimų nemačiau..“

@ „Kokių (atsakymas ??)“: 
„kokių renginių gali būti, juk 
Šv.Velykos yra šeimos šventė ir 
švenčiama su artimiausiais žmo-
nėmis namuose . Rimčiausias 
renginys bažnyčioje Šv.Mišios, 
kur turėtų ateiti kiekvienas žmo-
gus, kuris gali vaikščioti. Visų 
pirmiausia ši šventė yra Kristaus 
prisikėlimo diena.“

@ „Pasigendu“: „Pasigen-
du žinių kada Šv.Mišios. Prie 
kun. Krumpliausko buvo geriau 
- galėjai laikraštyje prieš meti-
nes šventes rasti. Negi klebonai 
mano, kad visi yra davatkos ir 
bažnyčios skelbimų klauso po 
kiekvieno sekmadienio Sumos. 
Aš pvz., einu į bažnyčią 3-4 kar-
tus per metus. Gal ir negerai, bet 

taip jau yra.“

@ „Ne“: „Ne tik po Sumos mi-
šių , bet ir po Votyvos bažnyčio-
je skaitomi pranešimai. Sekantį 
kartą nebijokite užsukti dažniau, 
nes prie bažnyčios būna paskelb-
ta mišių laikas skelbimų lentoje. 
Ir nebijokit, kad jus pavadins da-
vatka, nes reikia tikėti ir dažniau 
ateiti į Dievo namus.Tikintis ir 
besimeldžiantis žmogus nėra da-
vatka, o tas kuris taip galvoja ar 
sako, yra menkysta.“

@ „Svėdasai“: „Geriausia 
melstis yra važiuoti į Svėdasus. 
Šiandien vakare Mišia truko 2,5 
val.“

@ Tikrai: „Ir aš pasigendu kle-
bono Krumpliausko. Prie jo baž-
nyčioje buvo visokių koncertų, 
iškilmių, o dabar nieko. O gal kas 
ir vyksta, bet žmonės nežino. To-

dėl ryt važiuosiu į Troškūnus.“

@ „Cha“: „Niekaip nešvenčiu 
- neturiu nei su kuo, nei už ką...“

@ Aš: „Aš važiuoju į bažnyčią, 
o iš jos aplankyti artimųjų kapų, 
jeigu tik nelyja ar nesninga. Už-
degu žvakutę. Kitą dieną aplan-
kau kaimynus ir gimines. Pirmą 
dieną stengiuosi praleisti ramy-
bėje, maldoje. Nors tai Prisikėli-
mo šventė, bet kur Anykščiuose 
be bažnyčios nueisi? Kavinės ne 
pagyvenusiam žmogui, o kul-
tūros renginiai nevyksta. Būtų 
gražu tokią dieną surengti kokį 
koncertą Sakralinio meno centre. 
Bet kas norės koncertuoti per Ve-
lykas.“

@ „X – man“: „Dažniausiai su-
sitinku su draugais, kai kurių pa-
prastai ilgokai nebūnu matęs. Pa-
sikviečiu juos pas save, kitą kartą 
jie mane pakviečia arba nueina-
me kur nors pasėdėti. Išlenkiame 

spektras

vieną, kitą bokalą. Pasišnekame, 
senus laikus prisimename, išė-
jusius paminime. Jei Šv.Velykos 
būna antroje balandžio pusėje, 
labiau sušyla oras, lauke galima 
ilgiau pabūti - šašlykėlį ar kepsnį 
kokį išsikepti. Būna smagu.“

@ „iIeva“: „Daugelyje krikš-
čioniškų šalių Didysis penktadie-
nis yra nedarbo diena. Žmonėms 
tai šventė. O mes varom kaip ar-
kliai iki pat šeštadienio, tada šva-
rinamės, dažom kiaušinius ir se-
kmadienį būname pervargusios. 
Seimas turėtų ilginti Šv.Velykų 
laikotarpį ir penktadienį padaryti 
išeigine diena.“

@ „Tikras senas socdemas“: 
„Pajami geros rūkytos dešros, 
daug stipraus alaus, jei degtinytei 
rublių neužtenka, ir žiūri televi-
zorių. Va čia tai šventes!“

(Komentatorių kalba netaisyta)
-ANYKŠTA

Ataka. Kenijos naikintuvai 
apšaudė islamistų grupuotės “Al 
Shabab” pozicijas kaimyniniame 
Somalyje, karinių pajėgų atsto-
vą cituoja BBC. Kariniai lėktuvai 
nusitaikė į dvi islamistų stovyklas 
Gedo regione, per kurį “Al Shabab” 
patenka į Keniją. Tai yra pirmas Ke-
nijos atsakas į islamistų ataką, per 
kurią Garisos universitete žuvo 148 
žmonės. Somalio grupuotės “Al 
Shabab” kovotojams užpuolus Ga-
risos universitetą žuvo 142 studen-
tai ir šeši saugumo pajėgų atstovai.  

Alus. Sklinda kalbos, kad “Saulė-
lydžio” sagos žvaigždė Robertas Pa-
tinsonas (Robert Pattinson) pasipiršo 
savo merginai, dainininkei sceniniu 
slapyvardžiu FKA Twigs, o vestuves 
pora norėtų kukliai atšokti vietiniame 
alaus bare, skelbia “Independent”.  
Jaunuoliai nori, kad vestuvių ceremo-
nija būtų visiškai kukli ir neoficiali, 
nepaisant to, kad R. Patinsono tėvai 
pageidautų tradicinės ceremonijos 
bažnyčioje.  “Nuotaka nori ko nors 
neoficialaus, pavyzdžiui, susituokti 
tiesiog alaus bare,” - šaltinis pasakojo 
žurnalui “People”.  KFA Twigs, ku-
rios tikrasis vardas yra Talija Barnet, 
su “Saulėlydžio” sagos žvaigžde su-
sitikinėja nuo praėjusių metų, o prieš 
kelis mėnesius pora apsigyveno kartu 
aktoriaus namuose. 

Sprogo. Naktį iš pirmadienio į 
antradienį nežinomi asmenys su-
sprogdino stelą su Ukrainos vėliava 
Charkovo centre. Tai pranešė nau-
jienų agentūra UNIAN, remdama-
si Charkovo srities prokuratūros 
spaudos tarnyba. Gautomis žinio-
mis, sprogimas nugriaudėjo apie 3 
valandą 40 minučių. “Pasak proku-
ratūros atstovų, prie stelos pagrindo 
sprogo nežinomas daktas. Per spro-
gimą nukentėjo dalis paminklo, taip 
pat išbyrėjo šalia esančio Medicinos 
universiteto korpuso langų stiklai”, 
- informuoja naujienų agentūra. 
Sprogstamojo įtaiso tipas dar nenu-
statytas, atiekamas tyrimas.

Ligos. Jeigu kiltų bakterijų atspa-
rumo antibiotikams protrūkis, ateityje 
dėl kraujo infekcijų galėtų mirti apie 
80 tūkst. žmonių, įspėjama Jungtinės 
Karalystės Nacionalinio ekstrema-
lių civilinių situacijų rizikų registro 
(NRR) paskelbtame dokumente, pra-
neša BBC.  Tarnyba teigia, kad toks 
protrūkis galėtų paliesti 200 tūkst. 
žmonių, o du iš penkių pacientų grei-
čiausiai mirtų.  Dokumente taip pat 
skelbiama, kad kitos vaistams atspa-
rios infekcijos galėtų nusinešti dar 
daugiau gyvybių. Be kita ko, progno-
zuojama, kad per artimiausius dvide-
šimt metų vaistams atsparių infekcijų 
skaičius turėtų “žymiai” išaugti. 

Atsisakė. Amerikiečių režisie-
rius Deividas Linčas patvirtino, kad 
neplanuoja režisuoti kultinio seri-
alo “Tvin Pyksas” (“Twin Peaks”) 
tęsinio. To priežastis, anot jo, yra 
nesutarimai dėl serialo biudžeto, 
informuoja BBC. Savo paskyroje 
“Twitter” D. Linčas pareiškė, kad 
jam nebuvo suteiktas pakankamas 
finansavimas, kad “galėtų sukurti 
tokį scenarijų, kokį iš tikrųjų norė-
tų parašyti”. “Šį savaitgalį pradėjau 
skambinti aktoriams ir juos infor-
muoti, kad tęsinio nerežisuosiu,” 
- pridūrė režisierius. D. Linčo pasi-
traukimas aptemdė numatytus dar-
bus. Pradėta abejoti, ar tikrai pavyks 
pastatyti kultinio serialo tęsinį, kurį 
praėjusių metų spalį užsakė JAV te-
levizijos tinklas “Showtime”.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Jei ne vaikai – 
reakcija būtų 
kitokia

Vaidas VORONAVIČIUS, fes-
tivalio „Velnio akmuo“ vienas 
organizatorių:

 „Žinau šį atvejį. Manau, kad re-
aliai Lietuvoje būtų galima surasti 
labai daug pavyzdžių, kuriuose 
juodas humoras yra perlenktas. 
Vien ką reiškia to pačio Algio 
Ramanausko juokeliai? Juk bylos 
galėtų būti viena po kitos, bet to 
nėra. Kodėl? Nes „Šėtone, pra-
šau“ palietė labai jautrią socialinę 
grupę – vaikus. Realiai, teisėsauga 
ir turėjo pradėti bylą, nes jei būtų 
ignoravę, manau, būtų sulaukusi 

Komercializuotos net patyčios
Anykščiuose nebe pirmą kartą užkliūna... velnias. Po kelių 

skandalų ir po to sekusio teisėsaugos dėmesio festivalio „Velnio 
akmuo“ dalyviai (norvegų grupės „Mayhem“ pasirodymu pasi-
piktinę tikintieji buvo pasiekė net Teisingumo ministeriją, o švedų 
grupės „Ondskapt“ (beje, pavadinimas verčiamas kaip „sukurti 
blogio“) metu scenoje bėgiojęs nuogas ir panašiu skysčiu į kraują 
apsipylęs pasirodymo dalyvis) buvo sulaukę teisėsaugos dėmesio.

Dabar teisėsauga atkreipė dėmesį į Troškūnų seniūnijos gy-
ventojus brolius Grincevičius ir jų pusbrolį Giedrių Sasnauską. 
Trijulė sukūrė ir internete patalpino milžiniško susidomėjimo 
sulaukusį filmuką „Šėtone, prašau“. Prokuratūra filmuke įžvelgė 
nesantaikos kurstymą ir bylą perdavė teismui.

„Anykšta“ klausė – kaip manote, ar yra ribos kūrybinėje savi-
raiškoje ir ar teisėsauga „neperlenkė lazdos“?

didelio rezonanso iš vadinamųjų 
„super mamyčių“ pusės. 

Manau, kad jei vietoj vaikų 
dainoje kalbėtų apie senjorus, po-
litikus, vidutinio amžiaus vyrus – 
reakcija būtų visai kitokia. Tačiau 
teisėsauga turi ribą – jei vaikai, tai 
jau blogai. Ar tai nėra absurdas? 
Juodas humoras gali būti apie vi-
sus žmones, išskyrus vaikus? Tuo 
labiau, kad pats autorius pripažįs-
ta, kad juokavo, sako, kad daina 
tai humoras, bet kita vertus, atsi-
verskit kriminalų skiltis – kiek ten 
žiaurių nusikaltimų, kuriuos pada-
ro vaikai? Manau, kad teisėsauga 
per griežtai pažiūrėjo.“

Abejingumo 
vaisiai jau yra

Jonas ŠIMĖNAS, Nepriklau-
somybės akto signataras: „Kalbė-
siu iš bendros pozicijos. Bendraž-
mogiškai žvelgiant yra dalykai, 
kurių negalima peržengti. Manau, 
kad mes jau turim pasekmes tų 
peržengimų. Tiesiog pasidavėme 
abejingumui, tolerancijai ir pasi-
darėm abejingi. Dažnai bendrau-

jant su jaunais žmonėmis išgirstu 
– „moja chata s kraju“ (posakis, 
reiškiantis abejingumą tiesiogiai jo 
neliečiantiems įvykiams). Bet kai 
kas nors atsitinka, kas paliečia mus 
pačius ar artimus žmones, jau žiū-
rime kitaip. Tiesiog nereikia pik-
tnaudžiauti. Popiežius Pranciškus 
po teroristų atakos prieš „Charlie 
hebdo“ redakciją pasmerkė ataką, 
bet pasakė – nesvarbu, kad tai mu-
sulmonai, tyčiotis negalima. Tie, 
kurie propaguoja smurtą, net ne-
galvoja, kad jis gali atsisukti prieš 
jį patį, jei atsiras dar stipresnis, o 
lazda turi du galus.

Už peržiūras mokami pinigai?  
Šis pasaulis pasidarė komerciali-
zuotas ir iš visko bandoma uždirb-
ti. Net iš patyčių. Tokie dalykai, 
kaip vaikų galvų taškymas – nepa-
teisinami vienareikšmiai, net jei tai 
vadinama humoru.“

Neigiamos 
vertybės

Erikas DRUSKINAS, režisie-
rius: „Kai kilo triukšmas dėl „Šė-
tone, prašau“, suradau ir peržiūrė-
jau. Peržiūrėjau ir kitus Whydoto 
filmukus. Vis dėl to saviraiška turi 
būti ribota. Patikėkite, kiek tose 
pačiose mokyklose yra mokslei-
vių, kurie žavisi priešiškumu reli-
gijai ir iš tiesų turi satanizmo gar-
binimo bruožų. Jų yra kiekvienoje 

mokykloje. 
Baisiausia, kai tyčiojamasi iš 

kitų. Kiti Whydoto klipai – vieni 
keiksmažodžiai, pigus humoras. 
Koks siunčiamas signalas? – Totali 
laisvė ir visų vertybių paneigimas. 
Visa situacija, visos diskusijos 
apie šią „kūrybą“ yra nesąmonė 
– daugelyje Europos šalių jis jau 
būtų pasodintas, jo „kūryba“ būtų 
sustabdyta ir uždaryta jau ėmus 
svarstyti teisėsaugai, o ne kaip pas 
mus – svarstoma, ar pažeidė, ar ne-
pažeidė ir dar priedo pridedamas 
„klipas“ po straipsniu internete. 

Tai, ką daro Whydotas, galėtų 
būti parodija, bet jis nėra nei me-
nininkas, nei kultūrininkas, tai, kas 
rodoma, nekultūringas tyčiojimasis 
iš bet ko. Beje, moksleiviai taip pat 
mėgsta panašius dalykus filmuoti – 
kaip kas vemia, kaip kas muša ar 
panašiai. Tai talpina į socialinius 
tinklus. Socialiniai tinklai pavirto 
šiukšlynu. Negali visuomenė leisti 
rodyti patyčių kaip kultūros reiš-
kinio. Kokį pavyzdį tada rodome? 
Galų gale tie „klipai“ pateikiami 
kaip viešas produktas, o ne skirti 
rodyti siaurame draugų ratelyje. 
Kai žmonėms nebėra ribų, atsiran-
da tai, kas antivalstybiška. Kai į 
tokias apraiškas nereaguoja visuo-
menė, yra užauginamos blogybės, 
o paskui stebimės, iš kur atsirado 
teroristai ir kitos antivalstybinės 
apraiškos? 

Prisimenu, kad Whydotą gynė 
Marijonas Mikutavičius. Bet kodėl 
jis pats tokių „klipų“ nedaro ir to-
kių dainų nedainuoja?“

-ANYKŠTA  

Per šv.Velykas prisiminė kunigą 
Stanislovą Krumpliauską
Savaitgalį portale anyksta.lt skaitytojus kvietėme diskutuoti 

apie Šv.Velykų tradicijas, šventimo būdus ir pasidalinti patirtimi, 
ką daryti, kad šventės būtų tikrai geros. Tiesa, dauguma skaity-
tojų diskutavo ne apie šv.Velykas, o apie bažnyčias. Na, ką rašėte, 
tą ir pateikiame...
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***

1952 m. (Nr. 5) „Kolektyvinio 
darbo“ pirmame puslapyje rašo-
ma, kad yra labai svarbu pasiruošti 
pavasario sėjai: „Kad eilė mūsų ra-
jono kolūkių teisingai įvertino šio 
svarbaus uždavinio atlikimo svar-
bą aukštų derlių išauginimui bei 
savalaikiam sėjos darbų pravedimo 
užtikrinimui, rodo tas faktas, jog 
daugelis jų jau pilnai supylė reika-
lingo dydžio sėklos fondus, tinka-
mai išvalė sėklas, patikrino jų dai-
gumą, o taip pat jau baigia žemės 
ūkio inventoriaus remonto darbus. 
Čia ypač gražių laimėjimų atsiekė 
Skiemonių apylinkės Stalino var-
do (pirmininkas drg. Dragūnas), 
Šeiminiškių apylinkės „Tarybinės 
žemės“ (pirmininkas drg. Jogėla), 
Debeikių apylinkės „Ateities“ (pir-
mininkas drg. Kaminskas), Stakių 
apylinkės Jono Biliūno vardo 
(pirmininkas drg. Baranauskas) ir 
visa eilė kitų rajono kolūkių, ku-
rių valdybos dėjo visas pastangas 
tinkamam pasiruošimui pavasario 
sėjos darbams užtikrinti“. Taip 
pat straipsnyje rašoma, kad vis tik 
nėra pakankamai rūpinamasi „sa-
valaikiu sėklos fondų sudarymu“, 
nes rajonas „sėklos supylimo planą 
buvo įvykdęs  86 proc.“.

Štai tų pačių metų 34 laikraš-
čio numeryje net visas pirmas la-
pas skiriamas sėjai aptarti: Bajorų 
apylinkės „Vienybės“ kolūkyje 
organizuotai vykdomi pavasario 
lauko darbai – „Dabartiniu metu 
drg. Krasausko vadovaujama lau-
kininkystės brigada žirniais apsėjo 
30 ha dirvų, tuo žymiai viršydama 
žirnių sėjos planą“! o štai kita-
me tekste peikiami atsiliekantieji: 
„<...>  „Anykščių šilelio“ kolūkis 
koksagyzu jau apsėjo 2 ha žemės 
plotą <...>. Pirmaujančių kolūkių 
laimėjimai neišperka atsiliekančių-

Kaip anykštėnai už derlių 
kovojo Sigita PIVORIENĖ

sigita.p@anyksta.lt

Bene pagrindinė ir svarbiausia tema, rutuliojama 1952-1957 metų „Kolektyviniame darbe“ – sė-
jos darbai. Kone kiekviename laikraščio numeryje aptariama, kaip tinkamai pasiruošti sėjai, kada 
ir kaip sėti linus, kukurūzus, bulves. Šiais laikais tokias aktualijas skelbia nebent specializuota 
spauda, todėl, perbėgus per šių penkerių metų laikraščio puslapius, įdomu sužinoti (prisiminti) tai, 
kas anuomet buvo svarbiausia skaitytojui ir rajono gyventojams.  

jų apsileidimo. Visoje eilėje žemės 
ūkio artelių koksagyzo sėja visiš-
kai nesirūpinama, galvojama, kad 
šiems darbams dar būsią laiko. Tai 
neteisinga. Agrobiologijos moks-
las įrodė, kad tik ankstyva ir gerai 
atlikta koksagyzo sėja duoda puikų 
derlių“.

***

1953 metais, kaip ir anksčiau ap-
tartaisiais, dau-
giausia dėmesio 
skiriama žemės 
ūkio darbams, 
ypač – sėjai, 
derliaus nuėmi-
mui, tinkamam 
dirvos ruošimui 
ir pan. 39 lai-
kraščio numeryje skelbiama: „Sėja 
baigiama“, „Paruošta žemė linams 
ir bulvėms“, „Ruošiamasi naujo 
derliaus grūdų priėmimui“.

Pateikiama ir nemažai kritikos – 
„Auksinės varpos“ kolūkyje vilki-
nami sėjos darbai“ skelbiama 1953 
m. 53 numerio „Kolektyviniame 
darbe“. „Nuo pat pirmųjų pavasa-
rio sėjos darbų „Auksinės varpos“ 
kolūkis velkasi atsiliekančiųjų gre-
tose“, – piktinamasi. Pasirodo, kad 
dėl to yra kaltas pirmininkas drg. 
Juozaponis, kuris neužtikrino tin-
kamos darbo organizacijos, artojai 
neįvykdo „išdirbio normos, per 
dieną suaria tik po 35-50 arų“. Net 
nėra sudarytos tarpbrigadinio lenk-
tyniavimo sutartys! 

***

1954 metų „Kolektyviniame 
darbe“ taip pat aptariami sėjos dar-
bai, kreipiamas dėmesys į linų sėją. 
„Organizuotai vykdomi linų sėjos 
darbai „Kelias į komunizmą“, „Už 
taiką“, „Puntuko“ ir kituose rajono 

kolūkiuose. Šių kolūkių valdybos 
teisingai įvertina linų reikšmę, iš 
kurių gaunamos didelės pajamos“ – 
rašoma keturiasdešimtajame minė-
tų metų numeryje. Žinoma, neapsi-
einama ir be kritikos – „Kolūkiečių 
balso“, Petro Cvirkos vardo, „Atei-
ties“, „Paryžiaus komunos“ ir kitos 
kolūkių valdybos abejingai žiūri į 
linų sėją. Kituose numeriuose ska-
tinama kuo greičiau pjauti javus, 
kalbama apie bulviakasį, rudens, 

žiemos darbus. 
„Paspartinti ru-
deninį arimą“ 
– raginama 86 
numeryje. Aiš-
kinama, kad, 
„Suarus dirvas 
iš rudens, pir-
miausia, sunai-

kinama nemažai kiekių piktžolių, 
išpurentai žemei peršąlant pagerėja 
dirvos struktūra, o svarbiausia, su-
daromos visos galimybės pavasario 
sėją atlikti suglaustais terminais, 
geriausiame sėjos laike ir tuo pačiu 
užtikrinti aukšto derliaus gavimą“. 
Ir čia vieni kolūkiai giriami už lai-
ku atliktus darbus, kiti peikiami už 
delsimą ir abejingumą.

***

1955 metais „Kolektyvinis dar-
bas“ orientuojasi į kukurūzų au-
ginimą – laikraščiuose raginama 
užsiimti šios kultūros sėja, nebijoti 
jos „įsileisti“, nes tai vertingi pa-
šarai gyvuliams. Kukurūzų augini-
mas naujiena buvo ne tik Anykš-
čiuose, bet ir visoje Lietuvoje – ši 
kultūra šalyje pradėta auginti maž-
daug prieš 60 metų.

21 numeryje rašoma: „Praeitais 
metais mūsų rajono Elmininkų 
bandymų stoties laukuose buvo 
auginami kukurūzai. Rudenį, nu-
ėmus derlių, pasirodė, kad iš kie-

kvieno hektaro buvo gauta 535, 8 
centnerio žaliosios masės kuku-
rūzų. Šios bandymų stoties paty-
rimas, kuris spausdinamas šiame 
laikraščio numeryje, aiškiai rodo, 
kad kukurūzai, lyginant su avižų-
vikių mišiniu bei saulėgrąžomis, 
turi daugiausia virškinamų prote-
inų. Todėl kukurūzai, kaip pašari-
nė kultūra, neturi sau lygios <...>. 
Kukurūzų sėjos plano vykdymas 
– įstatymas kiekvienai kolūkio val-
dybai ir žemės ūkio specialistui“. 
Nurodoma, kaip kukurūzus reikia 
sėti, auginti, kad geriausia jais šerti 
kiaules ir bekonus. Tų pačių metų 
25 numeryje rašoma, kad kolūkiai 
vangiai nori auginti kukurūzus, vis 
dar laikosi „atsilikusių nuomonių, 
kad kukurūzai mūsų dirvose negali 
augti“. Tokia nuomonė susidarė, 
nes pasėliai buvo blogai pasėti, ne 
kvadratiniu-lizdiniu būdu: „Vienok 
ir Malenkovo vardo ir „Už taiką“ 
kolūkiuose kukurūzų pasėliams 
buvo išskirtos blogos dirvos, sėkla 
išberta padrikai, neužtikrinta pa-
sėlių priežiūra, išdavoje ko išaugo 
žemi kukurūzų derliai“.

32-ame laikraščio numeryje 
piktinamasi kolūkio „Draugystė“ 
pirmininku Smertjevu, kuris „įvai-
riais būdais bando sumažinti plani-
nę kukurūzų sėjos užduotį“. Šiam 
veikėjui laikraštyje net skirta kari-
katūra su trumpu eilėraštuku:

Jisai bijo kukurūzų,
Nori jais atsikratyt, 
Dar tokių laukuos draugužių
Jam neteko pamatyt!

Ir štai pagaliau rugsėjo mėnesio 
laikraštyje (75 numeryje) džiaugia-
masi nuimtu kukurūzų derliumi; 
tą skelbia jau straipsnio antraštė: 
„Kaip mes išauginome ir nuimame 
gausų kukurūzų derlių“. Rašoma, 
kad tais metais kolūkis pirmą kartą 
pasėjo 140 hektarų šios kultūros. 
„Kolūkiečiams teko daug padir-
bėti įsisavinant šios naujos mūsų 
vietoms kultūros auginimo agro-
techniką. Nemaža pastangų padėjo 
komunistai ir, visų pirma, kolūkio 
partinės organizacijos sekretorius 
Foma Zelionkinas, siekdami iš-
sklaidyti atskirų kolūkiečių abe-
jones. Šie žmonės netikėjo kuku-
rūzų auginimo sėkme ir iš anksto 
pranašavo, kad šis darbas sužlugs 
<...>. Kukurūzai puikiai užderėjo 
<...>. Tai buvo neregėtai gausus 
derlius“. Aprašoma, kokio dydžio 
burbuolės užderėjo, kiek buvo nu-
imta derliaus ir kada bei kaip tą 
derlių reikia nuimti. 

***

1956-ųjų metų „Kolektyvinis 
darbas“ taip pat rašo apie kukurū-
zų auginimą, daugiausia dėmesio 
skirdamas sėjos laikui. Tačiau šių 
metų laikraštyje šiems darbams 

skiriama kur kas mažiau dėmesio ir 
rašoma „įprastai“ – apie pasiruoši-
mą pavasario sėjai. 35-tame nume-
ryje gausu patarimų, kaip tinkamai 
paruošti įvairią sėklą sėjai: „Labai 
svarbu, kad sėkla būtų švari, vie-
nodo stambumo ir sveika“. Taip 
pat svarbu sėklą beicuoti (sausuoju 
arba šlapiuoju būdu), laikyti tinka-
moje temperatūroje. 

42-ame numeryje skatinama lai-
ku pasėti linus. Taip pat negailima 
kritikos kolūkiams: „Bet bendrai 
paėmus rajone linų sėja vykdoma 
nepakankamai. Eilė kolūkių nesi-
laiko šios kultūros sėjimo terminų. 
Labai bloga tai, kad „Ateities“, 
„Už taiką“, „Tarybinės žemės“ ir 
eilėje kitų kolūkių dargi neparuoš-
ta dirva linų sėjai. Paimkime kolū-
kį „Už taiką“. Čia ne tik neruošia-
mos dirvos techninių kultūrų sėjai, 
bet ir nesiruošiama jas paruošti“. 
Sakoma, kad ir cukriniai runkeliai 
nesiruošiami sėti.

Svarbu anykštėnams buvo ne tik 
sėja, bet ir derliaus nuėmimo dar-
bai: „Derliaus nuėmimas atėjo“, 
rašoma 59 numeryje. Išaiškinami 
apgavystės atvejai, kritikuojami 
kolūkiai, nepasiruošę nuimti der-
lių: „Kaip pasiruošę derliaus nu-
ėmimui? – su tokiu klausimu re-
dakcija kreipėsi į rajono MTS ir 
kolūkius. –Baigiam remontuoti 
kombainus, kuliamąsias, džiovy-
klą, – paaiškino Svėdasų MTS par-
tinės organizacijos sekretorius drg. 
Grigaliūnas. – Tuojau galėsime iš-
vykti į kolūkius. Patikrinom. Pasi-
rodo, MTS dar reikia atremontuoti 
vieną kombainą, vieną kuliamąją 
ir džiovyklą. Negana to. Atremon-
tuotos mašinos dar neišbandytos. 
<...> Priežastis viena – MTS va-
dovybė derliaus nuėmimo mašinų 
remontą laiko antraeiliu dalyku. 
<...> Derliaus pjūčiai taip pat dar 
nepasiruošė „Ateities“, „Kelias į 
komunizmą“ ir Chruščiovo vardo 
kolūkiai“.

***

1957-aisiais „Kolektyvinio dar-
bo“ redakcija daug mažiau dėme-
sio skiria žemės ūkio darbams. 25-
ame numeryje aptariamas gausus 
linų derlius, kuriuo giriasi kolūkio 
agronomas Aleksas Uogintas. Nr. 
32 aprašoma, kaip ruošiamasi sė-
jai: „Pavasario laukuose pirmauja 
II-ji laukininkystės brigada, vado-
vaujama Kisieliaus. Čia jau suarta 
apie 50 ha dirvų. Arimo darbuose 
paskutiniuoju metu pasižymėjo 
artojai St. Kisielius ir A. Vitkūnas, 
kurie kasdien suaria apie 0,5 ha 
žemės. Visų kolūkiečių pagarbą 
užsitarnavo ir traktorininkas Ki-
sielius, kuris su traktoriumi DT-
54 suarė jau dešimtis ha dirvų, su-
lėkščiavo ir suakėjo daugiau kaip 
25 ha arimų, darbus atlikdamas 
tik aukšta kokybe. <...> Kolūkie-
tės Eivaitė ir Vitkūnaitė dar kartą 
pervalo kviečių sėklas gyvatuku, 
kad juose kuo mažiau būtų prisi-
maišiusių vikių bei kitų priemai-
šų. <...> Sėjos darbus kolūkyje jau 
galima pradėti, nes nemaži plotai 
dirvų jau pilnai paruošti, invento-
rius sutvarkytas“.

...Nemaža pastangų pa-
dėjo komunistai ir, visų 
pirma, kolūkio partinės 
organizacijos sekretorius 
Foma Zelionkinas...

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas parėmė projektą „Anykštos“ laikraščio puslapiuose „Anykščių krašto istorijos“, kuriuo prisimin-
sime ir iš naujo pažvelgsime į Anykščių krašto istoriją. Šia publikacija kviečiame skaitytojus nusikelti 60 metų ir pradėti kelionę į mūsų pačių 
praeitį. 

Pradedame nuo 1952–1957 metų „Kolektyvinio darbo“ puslapiuose spausdintų „kovų už derlių“ apžvalgos. Tai buvo laikas, kai dar buvo gy-
vas „Didysis tautų vadas“ Stalinas, jo nusikaltimai dar nebuvo pasmerkti, o po poros metų Anykščius užgriuvo Chruščiovo kukurūzų auginimo 
manija. Netiesa, kad žiniasklaida prieš 60 metų buvo neaštri – atvirkščiai, kai kurios publikacijos tokios geliančios, kad vargu ar bepavyktų 
rasti panašių dabartinėje žiniasklaidoje.

Derlius buvo viena pagrindinių temų 1952–1957 metų „Kolektyviniame darbe“. „Auksinės varpos“ 
kolūkis kritikuotas, kad neįvykdo išdirbio normos ir jame net nėra tarpbrigadinio lenktyniavimo.
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(Atkelta iš 1 p.)
Tarp trijų rajonų

Traupio miestelis įsikūręs Anykš-
čių rajono pakraštyje, šalia Ukmer-
gės ir Panevėžio rajonų. Miestelis 
yra seniūnijos centras, o pro jį teka 
trys upės – Nevėžis, Nevėžė ir Pienia. 
Manoma, kad nuo to ir kilęs Traupio 
pavadinimas – anksčiau miestelis 
esą buvo vadinamas Triupiu. 

Traupio parapija įsteigta 1515 me-
tais. Tais pačiais metais pastatyta ir 
pirmoji medinė bažnyčia. 1785 m. 
Traupio savininkas Ignas Pranckevi-
čius pastatė naują medinę bažnyčią, 
o dabartinė iškilo 1892 m. Mūrinė 
baroko stiliaus bažnyčia pavadinta 
šv. Onos vardu, ją puošia 30 metrų 
aukščio bokštas. Traupio bažnyčia 
yra Lietuvos kultūros paminklas.

Jaunimas į kaimą negrįžta

Traupio seniūnijoje šiuo metu gy-
vena apie 800 gyventojų, pačiame 
Traupyje – 121 (skaičiuojama 80 
kiemų), daugiausia tai – pensinio 
amžiaus žmonės. Jaunimas, pabai-
gęs mokyklą, dažniausiai į kaimą ne-
begrįžta, įsikuria miestuose, kuriuo-
se toliau tęsia mokslus, kuria šeimas. 
Daugiau jaunų veidų miestelyje ma-
tyti savaitgaliais – tuomet iš miestų 
aplankyti tėvų parvažiuoja vaikai.

Nepaisant to, Traupio miestelyje 
gyvenimas nestovi vietoje – čia yra 
ir visai neseniai renovuotas „kultūr-
namis“, kuriame sutvarkyta didelė 
aktų salė, įsikūręs medicinos punk-
tas, paštas, seniūnija. Šalia pastatytas 
sporto aikštynas, kurį vasaros vaka-
rais ypač mėgsta Traupio ir aplinki-
nių miestelių jaunimas.

Traupyje ir jo apylinkėse gimęs 
ne vienas žinomas žmogus. Bene la-
biausiai traupiečių gerbtas ir mylėtas 
prieš 16 metų miręs kunigas, rašyto-
jas, publicistas, švietėjas Steponas 
Galvydis. Tai buvęs tikras kunigas 

Traupis: gyvas, aktyvus ir žinomas!

– iki šiol jis gyvas traupiečių atmin-
tyje. Traupį garsino ir pasakorė, res-
publikinių konkursų laureatė Elena 
Juzėnienė. O kur dar mokslininkai, 
pedagogai, poetai...

Garsina mokykla

Bene labiausiai miestelio dvasią 
palaiko Traupio pagrindinė moky-
kla – ji įkurta dar 1777 m. Šiuo metu 
mokykloje mokosi 54 moksleiviai ir 
devyni ikimokyklinio ir priešmoky-
klinio amžiaus vaikai, o jai vadovau-
ja Janina Palikevičienė. Moksleivių 
sumažėjo, kuomet, mirus Elenai Il-
gūnienei, buvo uždaryta šv. Martyno 
vaikų sodyba...

Nors neretai kaimo mokyklos ir 
jose įgyti gebėjimai sumenkinami, 
tačiau traupiečiai įrodo, kad tai – ne-
tiesa. Šios mokyklos mokiniai daly-
vauja olimpiadose, projektuose, pri-
klauso Lietuvos jaunųjų krikščionių 
sąjungai (LJKS), o penktokė Indrė 
Musteikytė net yra įrašyta į Lietu-
vos rekordų knygą kaip jauniausia 
knygos autorė. Mergaitė pirmąją 
savo pasakų knygą išleido būdama 
aštuonerių.

Mokykla garsėja ir Traupio bo-
tanikos sodu, kuris įkurtas 1989 m. 
Jo įkūrėjas ir puoselėtojas – tuome-
tinis mokyklos direktorius, dabar 
– Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius. Sodas savo retais, eg-
zotiniais augalais kasmet sutraukia 
lankytojų tiek iš Lietuvos, tiek iš už-
sienio, taip garsindamas ir miestelį, 
ir mokyklą.  

Mėgsta skaityti

Traupyje veikia priešgaisrinė tar-
nyba, kurios viršininku jau daug 
metų dirba Zigmantas Rotautas. Gy-
ventojus spauda ir kitomis paslaugo-
mis aprūpina paštas, visai neseniai 
įsikūręs naujose seniūnijos pastato 
patalpose. Pašto viršininkė – Danu-

tė Blauzdienė, paštui vadovaujanti 
daugelį metų.

Traupyje jau seniai veikia trys 
parduotuvės – tai didelis patogumas 
miestelio gyventojams.

Traupyje veikia biblioteka – 27 
metus Traupio bibliotekoje dirbanti 
Ramunė Musteikienė pasakojo, kad 
daugiausia skaityti mėgsta ikimoky-
klinio amžiaus vaikai senjorai. „Pa-
grindinis mano skaitytojas – 40-70 
metų amžiaus žmonės. Jaunimas, 
kuo vyresnis, tuo mažiau domisi 
knygomis. Juokauju, kad kai išmirs 
mano senjorai, bibliotekai bus pras-
tai..., – sakė R. Musteikienė, – mūsų 
biblioteka laikosi „ant spaudos“. 
Spaudą skaitytojai ima kasdien, lei-
džiu ją neštis ir į namus, kadangi 
dabar skaityklos bibliotekoje nėra 
(miestelio biblioteką sujungė su 
mokyklos biblioteka). Kalbant apie 
literatūrą, labiausiai skaitoma yra 
grožinė – meilės romanai, detekty-
vai. Labai aktuali mums būtų poka-
rio literatūra, deja, bibliotekoje jos 
labai mažai“. 

R.Musteikienė džiaugėsi, kad 
traupiečiai yra skaitantys žmonės, jie 
reikalauja naujos literatūros, kurios 
Traupio bibliotekoje nėra. „Tuomet 
vežu knygas iš Anykščių bibliotekos 
– jei to nedaryčiau, tikriausiai pra-
rasčiau visus savo skaitytojus. Mūsų 
bibliotekos fondas labai skurdus – 
gauname labai nedaug knygų, kurios 
domina skaitytojus“, – sakė bibliote-
kininkė ir pridūrė, kad turi savo nuo-
latinių skaitytojų ratą – dažniausiai 
ateina tie patys žmonės. Šiuo metu 
levaniškiečių skaitytojų padaugėjo. 

R.Musteikienė bibliotekininke 
Traupyje dirba nuo 1988 metų. „Kai 
tik pradėjau dirbti, knygų gaudavome 
daugiau, paskui literatūra, periodika 
labai pabrango. Šiuo metu skaityto-
jus domina ir internetinės naujienos 
– kai įsigijome kompiuterius, paskai-
to naujienas ir ten. Skaitytojai dažnai 
ateidavo ir šiaip pasikalbėti, bet tai 

būdavo, kai dirbau senose patalpose. 
Jie ateidavo ir pasiguosti, ir patarimo 
paklausti“, – apie traupietį skaitytoją 
pasakojo Ramunė Musteikienė.

Traupiečiai yra kuklūs 

Janina Savickienė – ilgametė 
Traupio pagrindinės mokyklos mo-
kytoja, Traupio bendruomenės pir-
mininkė, teatro vadovė. Traupiečius 
J. Savickienė pažįsta gerai – su jais 
bendrauja tiek mokykloje, tiek skirs-
tydama jiems vaidmenis. 

Traupio bendruomenė įkurta 
2003-iaisiais, panašiai tiek laiko, su 
trumpomis pertraukomis, mokytoja 
ir yra jos pirmininkė. Šiuo metu yra 
89 bendruomenės nariai. Bendruo-
menė dalyvauja įvairiuose kultūri-
niuose renginiuose, sveikina ben-
druomenės narius jubiliejaus proga, 
vyksta į ekskursijas. Traupiečiai yra 
pakankamai aktyvūs, pasak Anykš-
čių vietos veiklos grupės – viena 
aktyviausių bendruomenių. „Šiuo 
metu mūsų jėgomis padarytas dide-
lis darbas – išnuomota klebonija, kur 
padarėme šarvojimo salę. Ją galima 
išsinuomoti savo šventei“, – sakė J. 
Savickienė. 

Mokytoja yra Traupio teatro va-
dovė, kasmet pastato po spektaklį 
ar kelis. Sako, kad traupiečiai noriai 
vaidina jos pastatytuose spekta-
kliuose. „Nors aktorių branduolys 
(jų yra apie 15) – jau daug metų ne-

kintantis, tačiau pasikviesti vienai 
ar kitai pjesei naują „vaidintoją“ yra 
nesunku. Tradicinis yra velykinis 
spektaklis – jį pastatyti yra būtina. 
Šiemet  parodėme vaidinimą pagal 
K.Sają “Vorų cirkas“, – kalbėjo J. 
Savickienė.

Nors traupiečiai gana aktyvūs, J. 
Savickienės nuomone, yra per daug 
kuklūs, nemėgstantys girtis, nors pa-
darytais darbais seniai lenkia kitas 
seniūnijas. 

Traupio seniūnė Daiva Tolušytė 
sako, kad miestelyje gyventojų ma-
žėja, bet pastaraisiais metais vis tik 
buvo nupirktos dvi sodybos. „Šiuo 
metu, kiek žinau, Traupyje nėra par-
duodamų sodybų, nes, tėvams mi-
rus, vaikai jų namus pasilieka kaip 
vasarnamius“.

Traupiečiai nesėdi rankų sudėję: 
darbo vietų yra pačiame miestelyje 
– mokykloje, seniūnijoje, parduo-
tuvėse ir pan. Nemaža dalis dirbti 
važiuoja į netoliese esančią Raguvą 
(Panevėžio r.,) – ten yra baldų fabri-
kas. Pasak seniūnės, yra važinėjan-
čių ir į Anykščius, net į Kėdainius. 
Vasarą kai kurie žmonės dirba pas 
vietinius ūkininkus. 

Paklausta, kuo, jos nuomone, 
traupiečiai išsiskiria iš kitų miestelių 
gyventojų, seniūnė atsakė: „Trau-
piečiai išsiskiria tvarkingumu: jų 
sodybos tvarkingos, prižiūrėtos. Dar 
pastebėjau, kad žmonės vienas kito 
atžvilgiu geranoriški, tolerantiški“. 

Šiame pastate gyveno ir kūrė traupiečių mylėtas ir gerbtas kuni-
gas, rašytojas Steponas Galvydis.   

Traupyje bibliotekininke beveik trisdešimt metų dirbanti Ramu-
nė Musteikienė teigia, kad traupiečiai mėgsta skaityti. 

Traupio pagrindinė mokykla garsi savo mokytojais, mokiniais, botanikos sodu.  

Ištuštėjusi Traupio šv. Martyno vaikų sodyba... 
Autoriaus nuotr. 

 

Neseniai restauruotame pastate telpa visa 
miestelio širdis: seniūnija, paštas, kultūros na-
mai, medicinos punktas.

tautos balas

Savo nuomonę  išsakykite paskambinę į „Anykštą“:  
 (8-381)  5-82-46,  

Reikia užrašų
Malonu, kad Anykščiai užsimo-

jo tapti turistus traukiančiu miestu. 
Tačiau turiu pastebėti, kad labai 

trūksta užrašų prie svarbių vietų. 
Taip, lietuviški yra, bet, pavyz-
džiui, užrašų užsienio kalbomis 
trūksta.

Lima GALINYTĖ   
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  kampas

Apie 
pajamas

horoskopas
AVINAS Velykų diena žada ža-

vių akimirkų, jei tik sutramdysite 
norą pavojingai rizikuoti, ekscen-
triškai elgtis. Gali kilti ūpas kažką 
radikaliai keisti savo gyvenime. 
Labai trauks nuotykiai, seksas. 
Visgi šią savaitę pravartu kliautis 
sveiku protu ir veikti pagal nu-
statytas taisykles. Neatsargumas, 
improvizavimas gali atnešti nema-
lonių pasekmių. Atsargiai kelyje 
bei su elektra. Į periodo pabaigą 
daugės optimizmo ir teisumo jaus-
mo. Savaitgalį bus sudėtinga atlikti 
viską, ką prisiplanavote.  

JAUTIS Pirmadienį noriai ben-
drausite ir švęsite. Turėtų išsisklai-
dyti abejonės asmeninių santykių 
srityje. Galbūt nerimo kels sveika-
ta. Jei jausitės gerai, tuomet šią sa-
vaitę sustiprėjęs seksualinis intere-
sas gundys leistis į slaptą nuotykį. 
Vieši ir slapti finansiniai reikalai, 
pajamų ir turto deklaravimas bus 
ypač aktualu. Savaitgalį netingi-
niaukite, jei privalote mokytis, kad 
netrukus galėtumėte sublizgėti ži-
niomis.  

DVYNIAI Velykų pirmadienį 
jus vilios pramogos, pasilinksmi-
nimai. Jei savijauta nesutrukdys, 
su draugais, pažįstamais šauniai 
praleisite laiką. Galite įsigyti 
trokštamą prekę. Šią savaitę būsite 
linkę leistis į avantiūras, nelaikyti 
liežuvio už dantų, lieti susikaupu-
sias pretenzijas. Regis, apims ne-
nugalimas noras gundyti priešingą 
lytį. Bus sunku išvengti išlaidavi-
mo. Savaitgalį jūsų nuotaiką gali 
drumsti piniginės problemos, sko-
lų klausimai.  

VĖŽYS Šią savaitę pasižymė-
site išaugusiu kūrybingumu. Ge-
riausias vaistas nuo visų bėdų jums 
būtų meilė, romantika. Vis dėlto 
derėtų vengti atsitiktinių nuotykių 
bei svaigalų. Po Velykų tikėtinas 
nesusikalbėjimas su kažkuo iš 
kolegų, partnerių, erzinamos stai-
gmenos ar netikėti pokyčiai. Galite 
išgirsti aktualią žinią, susijusią su 

reklamuoti(s), demonstruoti kom-
petenciją. Iki ketvirtadienio nede-
rėtų pirkti elektros prekių, kompiu-
terinės technikos bei megzti naujų 
santykių. Savaitgalį jūsų mintys 
suksis apie praeitį ir ateitį.  .

SKORPIONAS Per Velykas 
itin trokšite dėmesio, meilės, malo-
numų. Galbūt susitarsite dėl pasi-
matymo su aistros objektu. Derėtų 
ypač tausoti sveikatą, kuriai gresia 
nekokie netikėtumai. Regis, po 
švenčių ne itin palankiomis sąly-
gomis teks rūpintis turtiniais, pini-
giniais reikalais, verslo sutartimis, 
įsidarbinimu, sveikatos priežiūra. 
Jums labai nepatiks, jei kažkas 
neplanuotai keisis. Savaitgalį pasi-
kvieskite ką nors į svečius, sugal-
vokite, kuo galėtumėte nustebinti 
artimus žmones. 

ŠAULYS Savaitės pradžioje galite 
jaustis išsieikvoję, pavargę nuo šven-
čių ir vis dar negalintys grįžti į įprastą 
ritmą. Galimas netikėtumas, kuris iš-
muš jus iš pusiausvyros, privers elgtis 
neįprastai, rizikuoti. Vaikų išdaigos 
jums gali kainuoti. Regis, tik įsibėgė-
jus savaitei, po truputį sugebėsite su-
sikalbėti su tais, nuo kurių priklauso 
jums aktualaus reikalo sėkmė. 

OŽIARAGIS  Velykų pirmadienį 
gali atsinaujinti draugystės, giminys-
tės ryšys. Kita vertus, galimi ir keblūs 

netikėtumai, susijęs su artimais žmo-
nėmis. Šią savaitę gali paaiškėti, kad 
ne taip paprasta įgyvendinti asmeni-
nius ar kolektyvinius planus. Galbūt 
teks nusižengti kai kuriems princi-
pams, taisyklėms ar pan. Kiek geriau 
seksis meninė, medicininė veikla. 
Tačiau nuo trečiadienio norėsis tik 
ramybės, atsipalaidavimo. 

VANDENIS Šią savaitę jausite 
spaudimą iš peties pasidarbuoti ar pri-
siimti atsakomybę. Patys būsite linkę 
elgtis ekscentriškai, kitus stebinti 
savo keista nuomone, originaliu po-
žiūriu. Netikėtų reakcijų galite tikėtis 
iš kolegų. Neapsirikite pasirinkdami 
rizikos objektą bei varžovus. Kaž-
kas gali jus pergudrauti, o tai reikštų 
nuostolį. Gresia ir traumos. Pravartu 
pasinaudoti pakvietimu į renginį ar 
pasimatymą. 

ŽUVYS Nuo pirmadienio būsite 
kūrybingi, romantiški. Kils noras ką 
nors gražaus įsigyti savo namams, 
šeimos nariams ar sau. Šią savai-
tę galimi nenumatyti įvykiai, todėl 
svarbu vengti rizikos ir apsidrausti. 
Profesinėje veikloje, versle gali būti 
siūlomos ar priverstinai diegiamos 
naujovės. Neskubėkite nei pulti į jas 
stačia galva, nei nuo jų bėgti. Tiesiog 
ramiai viską aiškinkitės, planuokite, 
kurkite strategijas. 

-ELTA 

    gimė
 
pro memoria

Adelė ŽILIUKAITĖ, 
gimusi 03 23

Saulė Austėja BERNICKYTĖ, 
gimusi 03 27

Neida KAŠINSKAITĖ,
gimusi 04 03

Ignas MORKŪNAS,
gimęs 03 28

Anykščių mieste
Janė KAZLAUSKIENĖ, gimusi 1919 m., mirė 03 31
Elena GAIGALIENĖ, gimusi 1937 m., mirė 03 30
Viktoras TUBIS, gimęs 1933 m., mirė 04 02

Andrioniškio seniūnijoje
Albina STUKIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 03 28
Juozas BARYSAS, gimęs 1941 m., mirė 03 31

Anykščių seniūnijoje
Birutė KIAUŠIENĖ, gimusi 1947 m., mirė 04 06

Kavarsko seniūnijoje
Marytė KUMBURIENĖ, gimusi 1939 m., mirė 04 02

Skiemonių seniūnijoje
Povilas RUTKAUSKAS, gimęs 1932 m., mirė 03 30
Nijolė KARALIENĖ, gimusi 1950 m., mirė 04 01

darbo paieškomis ar sveikatos situ-
acija. Savaitgalį jūsų viltys pinsis 
su nepasitikėjimu.  

LIŪTAS Šią savaitę daug kas 
priklausys nuo jūsų nuotaikos ir 
savitvardos. Pasistenkite nenu-
vilti artimo žmogaus. Jei buvo-
te kažką pažadėję, nemėginkite 
išsisukti. Regis, jums rūpės itin 
sportas,vaikai, žaidimai, pobūviai. 
Galite būti viliojami į meilės nuo-
tykius. Galimas nelauktas svečias 
iš toli. Netikėtų rūpesčių gali su-
kelti klientai, kolegos arba užsie-
niečiai.  

MERGELĖ Šią savaitę iki tre-
čiadienio savo dėmesiu jus atakuos 
seni ir nauji pažįstami, giminės. 
Jeigu paskirsite meilės pasimaty-
mą, jis veikiausiai nenuvils. Netgi 
vaikščiojimas po prekybos centrus 
nuteiks gana smagiai. Regis, kils 
mintis, kaip išspęsti finansinę pro-
blemą. Kita vertus, netikėtai galite 
ir prisidaryti problemų, nuostolių. 
Itin saugokitės traumų, avarijų. 
Savaitgalis nepašykštės pramogų, 
pagundų. 

SVARSTYKLĖS Šią savaitę 
nusimato ir naudingi bei įdomūs, ir 
erzinami susitikimai. Kontroliuo-
kite savo kalbą, neprovokuokite 
aštrių reakcijų. Visgi turėtų ne-
blogai sektis teikti ir imti interviu, 

Daugiabučio renovacijai paskolą ima administratorius

UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“. Butų savininkams telieka 
dvi užduotys – pritarti daugia-
bučio renovacijai ir patvirtinti 
investicijų planą. Tačiau susi-
rinkimų metu tvirtinant planus 
neišvengiamai kyla finansavimo 
klausimas. Didžioji dalis gyven-
tojų reikiamos sumos namo re-

palūkanų dalis. Buto savininkas 
moka tik konkrečiai savo pasko-
lą ir palūkanas, jis neatsako už 
įsipareigojimų bankui nevyk-
dančius kaimynus, jeigu tokių 
atsiranda.   

Taip pat savininkai individua-
liai su administratoriumi sutaria 
dėl kredito grąžinimo grafiko. 
Paskolą be papildomų mokes-
čių galima grąžinti ir anksčiau 
arba visą sumą padengti iš karto. 
Socialiai remtiniems asmenims, 
turintiems teisę į kompensaci-
jas už būsto šildymą, ir paskolą 
ir tenkančias palūkanas dengia 
valstybė. 

Kreditas – tik mokiems
gyventojams

Pasak A. Gervinsko, savi-
valdybių iniciatyva renovuoja-
miems daugiabučiams namams 
paskolas teikia Šiaulių bankas 
ir „Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra“. Pagal šių finansinių 
įstaigų reikalavimus renovuoti-
nuose namuose negali būti dau-
giau nei 10 proc. skolininkų iš 
visų butų ūkių, o jų įsiskolinimai 
negali būti pradelsti daugiau kaip 
60-90 dienų bei negali viršyti 
174-289 eurų.  Prieš suteikdama 
paskolą finansinė institucija pa-
tikrina visus gyventojų turimus 

įsipareigojimus, netgi paskolas 
lizingo bendrovėms.

„Banko apgauti nepavyks, tad 
šią problemą turi išspręsti patys 
namo gyventojai, o mes galime 
nebent patarti“, - teigė A. Ger-
vinskas. 

Vienas iš būdų sudrausminti 
name gyvenčiaus skolininkus 
– gyventojų ar bendrijos var-
du kreiptis į skolų išieškojimo 
bendroves. Taip pat neįsten-
giantis padengti įsiskolinimų 
asmuo gali kreiptis į bendroves, 
su kuriomis nėra atsiskaitęs, su 
prašymu sudaryti palankų grafi-
ką nesumokėtai sumai grąžinti. 
Būna atvejų, kuomet beviltiš-
kos skolos tiesiog nurašomos, 
o kitas sau perima savivaldybių 
tarybos ir vėliau jas savo ruožtu 
išieško iš nemokių gyventojų. 

Anykščių mieste pagal Dau-
giabučių namų  atnaujinimo 
(modernizavimo) programą 
renovuota 13 namų. Dar prie 
15-os pastatų dirba statybinin-
kai. Anykščiuose I ir II etapais 
tikimasi atnaujinti 34 senos sta-
tybos daugiabučius. 

Banko durų varstyti 
neteks

Anykščių rajone kone visų 
daugiabučių renovacija vyks-
ta savivaldybės iniciatyva, 
tad visu šių namų atnaujinimo 
procesu rūpinasi savivaldybės 
paskirtas administratorius – 

novacijai neturi ir suvokia, jog 
teks skolintis iš banko. Tačiau 
renovuojamų namų administra-
torius gyventojus ramina – visus 
finansinius įsipareigojimus dėl 
paskolos prisiima ne kiekvienas 
buto savininkas asmeniškai, o 
bendrovė. 

„Administratorius tvarko visus 
reikiamus dokumentus paskolai 
gauti, savo vardu ima kreditą, 
vėliau surenka lėšas iš gyventojų 
ir perduoda jas bankui. Patiems 
gyventojams nereikia varstyti 
bankų durų, įkeitinėti turto, de-
rinti paskolos sutarties ar eiti jos 
pasirašyti pas notarą“, - tikino  
UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ būsto atnaujinimo investi-
cinių projektų vadovas Alvydas 
Gervinskas.

Dalyvaujantiems Daugiabučių 
namų atnaujinimo (moderniza-
vimo) programoje suteikiamas 
lengvatinis kreditas. Jam taiko-
mos 3 proc. visą paskolos grąži-
nimo laikotarpį nekintančios pa-
lūkanos. Renovuojamam namui 
paskolą ėmęs administratorius 
gyventojams ją paskirsto pro-
porcingai pagal buto plotą. Buto 
savininkui namo administrato-
rius pateikia sutarties su ban-
ku kopiją ir individualų priedą, 
kuriame tiksliai išdėstyta buto 
savininkui tenkanti paskolos ir 

Užsak. Nr.608

Šis Anykščių A. Vienuolio gatvėje stovintis namas dėl skolininkų 
vos neliko už renovacijos borto ir būtų įsiterpęs tarp keturių at-
naujintų namų. Bendromis gyventojų ir namo administratoriaus 
pastangomis pavyko įvykdyti banko reikalavimus ir namo atnauji-
nimui gauti paskolą.  

Atnaujinamų daugiabučių gyventojams valstybė teikia finan-
sinę paramą, tačiau vien šių lėšų pastatui renovuoti neužtenka. 
Kartu būtina dėl paskolos kreiptis į banką. Anykščiuose už sa-
vivaldybės iniciatyva renovuojamų namų gyventojus  tai daro 
administratorius. 

Linas BITVINSKAS

Vaikus mokome, kad tik moks-
las ir atkaklumas padeda pasiekti 
finansinę gerovę, tačiau čia tik pusė 
tiesos. Kam tas aukštasis mokslas ir 
sunkus darbas? Katė Šupetė per me-
tus uždirbo 3 milijonus eurų. Beje, ji 
pinigus gavo ne už pelių gaudymąar 
pamurkimą, o už darbą modeliu re-
klamose.  Karlo Lagerfeldo katė Šu-
petė, ko gero, geriausiai apmokama 
katė pasaulyje, apie jos finansines 
sėkmes šeimininkas  ir papasako-
jo. Šupetė 2014 m. dalyvavo „Opel 
Corsa“ ir kosmetikos kompanijos 
„Shu Uemura“ reklamos filmavi-
muose, už ką ir gavo pinigus. 

Tiesa, šeimininkas griežtas – jis 
neleidžia Šiupetei filmuotis maisto 
produktų ir daiktų reklamose.“Ji uni-
kali, kaip žmogus. Bet gerai, kad ne-
kalba“,- dėstė Karlas Lagerfeldas. Jis 
pasakojo, kad jo augintinė nepaken-
čia vaikų ir kitų gyvūnų draugijos.   
Beje, 2014 metais net pasirodė kny-
ga „Šupetė: asmininis madingos 
katės gyvenimas“, kurioje aprašyta 
jos biografija. Autobiografiją pra-
kaituodami rašė du autoriai Patrikas 
Morjė ir Žanas Kristofas Nanjy... 
Be to, mokslininkai paskelbė tyri-
mą, kuriuo nustatė, kad aukštasis 
išsilavinimas suteikia progą gauti 
gerą darbą, bet niekaip neveikia jo 
laimės.

 Pasirodo, kartais, kad neblogai 
uždirbtum, tiesiog reikia būti kate... 
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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, starterius, generatorius.

Vilties g. 4 f, Anykščiai
Šeštadieniais dirbame iki pietų.
Tel.: (8-650) 45211, (8-650) 45210

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus; 
belgų telyčaites;

juodmargius buliukus;
šviežiapienes stambias 

karves.
Tel. (8-678) 00255.

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

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

Tel. (8-631) 61411, (8-609) 47944.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę tech-
niką ir elektroninę įrangą. Klientui 
pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.: 
(8-610) 41900, (8-699) 60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Įvairaus amžiaus mišką visoje 
Lietuvoje.

Tel. (8-609) 27149.

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel.: (8-682) 18972, (8-600) 63820.

Skubiai sodybą, namą, butą, 
žemės ūkio paskirties sklypą ar 
kitą nekilnojamą turtą. Atsiskaito 
grynais. Domina įvairūs variantai. 
Pasiūliusiems tarpininkams dos-
niai atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius auto-
mobilius, taip pat pilnos komplek-
tacijos variklius. Atsiskaito iš karto. 
Pasiima patys. Išrašo utilizacijos 
pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

Brangiai - automobilius įvairių 
modelių. Gali būti su T.A., va-
žiuojančius, nevažiuojančius. 
Atvyksta, sutvarko dokumentus. 
Dirba be poilsio dienų.

Tel. (8-604) 45680.                            

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Utilizuoja,atsiskaito.

Tel. (8-628) 07656. 

Gyvuliai

Bendra Lietuvos - Olandijos 
UAB „Bartynco“ - veršelius augin-
ti. 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.           

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsive-
ža. Sutvarko dokumentus.

Tel. (8-680) 41510.

UAB “LINGERIS REL”
Brangiai perkame juodąjį 
ir spalvotąjį metalo laužą.

AUKŠČIAUSIA KAINA!
Valaukio g. 8 C, Anykščiai,

Tel. (8-601) 85691.

Brangiai ir skubiai perka 
įvairių markių (1930-2005 
m.) lengvuosius automobi-
lius, visureigius, mikroauto-
busus, motociklus, traktorius, 
sunkvežimius, priekabas. Bet 
kokios būklės. 

Tel. (8-601) 53942.

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

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

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

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-696) 88713; (8-606) 91580

Dalį komercinių patalpų centre 
Biliuno g., 55 kv. m. Kaina 10500 
EUR.

Tel. (8-676) 68658.

Kuras

Malkas. Turi sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu. 

Tel.: (8-600) 63820, 
(8-617) 20473.

Gyvuliai

8 metų darbinį arklį. 
Tel. (8-602) 62280.

Kita

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Atveža.

Tel. (8-687) 11893.

Pigiai - 5 korpusų kaupikus, trą-
šų barstytuvą.

Tel. (8-600) 83275.

PA M I N K L A I . 
Priimame užsakymus 
kapams sutvarkyti: 

liejame pamatėlius, 
statome ir gaminame 
paminklus. 
Tik iš kokybiško akmens. 

Tel. (8-609) 68720.

Pigiausi ir geriausi VAIRUOTOJŲ kursai!
Teiraujamės tel. (8-657) 72987, 

www.jonroka.lt
Renkamės balandžio 9 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

Š. m. kovo 31 d. “IKI” parduo-
tuvėje pamesti dokumentai. 
Aplankalas su namų valdos byla. 
Prašau skambinti tel. (8-613) 
96005.

Buitinės technikos remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, šaldytuvus, šaldiklius. 
Garantija iki 2 metų, pensininkams 
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos 

Remontuoja minkštus baldus, 
keičia gobeleną, spyruokles, po-
roloną, gamina čiužinius. Naudoja 
tik lietuviškus gobelenus. Pasiima 
ir parveža.

www.atnaujinkbaldus.lt
Tel. (8-610) 10341.

Keičiu automobilių stiklus, atlie-
ku smėliavimo, gruntavimo dar-
bus. Atvykstu į vietą.

Tel. (8-655) 55726.

Šiltiname pastatus - užpildome 
oro tarpus ekovata, termoputa, 
granulėmis, poliuretanu. 

Tel. (8-608) 66111.

siūlo darba
Kebabinei Anykščių mieste rei-

kalinga (-as) pardavėja (-as) - 
virėja(-as).

Tel. (8-656) 80431.

Medienos gaminių įmonė UAB 
„BALTOM“, N.Elmininkų k. siūlo 
darbą. Profesijos apmokome dar-
bo vietoje. 

Tel. (8-687) 47372.

UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į 
šiuos laikraščius: 
„Gimtoji žemė“, „Ukmergės žinios“, „Ukmergė“, „Gimtasis 

Rokiškis“, „Kupiškėnų mintys“, „Molėtų Vilnis“, „Molėtų žinios“, 
„Mūsų  Ignalina“, „Utenis“, „Utenos diena“, „Utenos apskrities ži-
nios“
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balandžio 10 d.

Valteris, Girtautas, Skirgailė, 
Dionizas, Julija, Alma.

balandžio 8 - 10 d. pilnatis.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Paladijus, Aurimas, Dalia, 
Kleopas, Gitana, Gitanas.

Apolonijus, Mintautas, Agna, 
Margarita.

oras

+1

+9

Ateina aštuoniasdešimtmetis 
diedukas į paštą pensijos pasiim-
ti. O ten sėdi toks jaunuolis. Gal-
voja: „Senas tas diedas, po poros 
savaičių gal numirs“ ir tada sako 
diedukui:

– Tu ateik, tėvai, po mėnesio pa-
siimti.

– Tai kad negaliu. Pinigų reikia – 
su tėvu į senelio vestuves einam.

– Kaip tai, – nustemba jaunuolis. 
– Tai kiek tėvui metų?

– Šimtas septyneri.
– O seneliui?!?
– Šimtas trisdešimt dveji.
– Pala, tėvai, tai ar ne per vėlai 

vesti?
– Ai, jis nevestų, bet tėvai ver-

čia…

JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO  BALANDŽIO MĖNESIO REPERTUARAS

Š. 11 d. 18 val. H. Levinas „CHEFECAS ARBA VISI NORI GYVENTI“. Rež. Paulius Ignatavičius. Dviejų dalių 
juodoji komedija.

S. 12 d. 18 val. D. Gyzelmanas „PONAS KOLPERTAS“. Rež. Velta ir Vytautas Anužiai. Juodoji komedija (N-17).
S. 12 d. 18.30 val. A. Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. Vienos dalies pjesė (mažoji 

salė).
A. 14 d. 18 val. S. Osten ir P. Lysander „MEDĖJOS VAIKAI“. Rež. Antanas Gluskinas. Vieno veiksmo pjesė.
Š. 18 d. 18 val. Ž. Puare „BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS“. Rež. Albinas Kėleris. Dviejų dalių komedija.
Š. 18 d. 18.30 val. A. Čechovas „ROTŠILDO SMUIKAS“. Rež. Marius Cemnickas. 
Vienos dalies pjesė (mažoji salė) IR M. Meterlinkas „NEKVIESTOJI“. Rež. Marius Meilūnas. 
Vienos dalies mistinė drama (mažoji salė).
T. 22 d. 18 val. H. Levinas „CHEFECAS ARBA VISI NORI GYVENTI“. Rež. Paulius Ignatavičius. Dviejų dalių 

juodoji komedija.
T. 22 d. 18.30 val. M. Zalytė „MARGARITA“. Rež. Albinas Kėleris. Vienos dalies drama (mažoji salė).
P. 24 d. 12.30 val. L. M. Montgomery „ANĖ IŠ ŽALIASTOGIŲ“. Rež. Antanas Gluskinas. Dviejų dalių romantinė 

drama visai šeimai.
P. 24 d. 18 val. F. Dostojevskis „PAŽEMINTIEJI IR NUSKRIAUSTIEJI“. Rež. Velta ir Vytautas Anužiai.  Dviejų 

dalių, 11 paveikslų drama su prologu.
Š. 25 d. 18 val. K. Saja „DEVYNBĖDŽIAI“. Rež. Marius Meilūnas. Pastatymo vadovai Velta ir Vytautas Anužiai.  

Dviejų dalių muzikinis spektaklis.
S. 26 d. 18 val. R. Cooney ir J. Chapman „MISIS MARKHEM MIEGAMASIS“. Rež. Vytautas Kupšys. Dviejų dalių 

komedija.
A. 28 d. 18 val. L. Gershe „LAISVI DRUGELIAI“. Rež. Dainius Kazlauskas. Dviejų dalių pjesė.
T. 29 d. 13 val. M. Meterlinkas „NEKVIESTOJI“. Rež. Marius Meilūnas. Vienos dalies mistinė drama (mažoji 

salė).
T. 29 d. 18 val. D. Gyzelmanas „PONAS KOLPERTAS“. Rež. Velta ir Vytautas Anužiai. Juodoji komedija (N-17).

 Bilietus platina teatro kasa ir www.bilietai.lt Kasos darbo laikas: pirmadienį-šeštadienį nuo 10 iki 18 val., pietų 
pertrauka nuo 14 iki 15 val. Sekmadienį nuo 11 iki 18 val., pietų pertrauka nuo 14 iki 16 val.  Bilietų kasa – 8 45 
584614

PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS BALANDŽIO MĖNESIO REPERTUARAS
  
11 d. 12 val. J. Kazakaitis „Zuikelių mokykla“, rež. A. Markuckis
12 d. 12 val. Lietuvių liaudies pasakos motyvais „Našlaitė Elenytė ir broliukas Jonukas“, 
rež. S. Brižan
18 d. 12 val. V. Haufo pasakų motyvais „Nykštukas Nosis“, rež. V. Mazūras
19 d. 12 val. Š. Pero pasakos motyvais „Raudonkepuraitė“ , rež. V. Mazūras
25 d. 12 val. Al. Popesku “Saulės spindulėlis“,, rež. A. Markuckis 
26 d. 12 val. ,,Mažojo automobiliuko nuotykiai“, rež. J. Titarov 

Kaune vykstant Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų (TS-LKD) partijos tarybos 
posėdžiui, skambėjo ir Anykščių 
vardas.

Sulaukta ir itin aštrių pareiški-
mų. TS-LKD garbės pirmininkas 
profesorius Vytautas Landsbergis 
partijos kolegas barė už pralaimė-
tus rinkimus ir užleistas pozicijas 
didžiuosiuose miestuose, net ir 
konservatorių bastione Kaune. 
Buvo minimi ir Anykščiai, tiesa, 

Sovietinėje kariuomenėje tarnavę 
vyrai prisimena, kad prieš demobi-
lizaciją kareiviai padarydavo kaž-
kokį išliekamąją vertę turintį darbą. 
Pavyzdžiui, perdažydavo suolą, 
užkaldavo skylę tvoroje, pasodin-

Kentėjo ar smurtavo Anykščių konservatoriai?

Atlieka „dembelio“ darbus

profesorius anykštėnų nebarė, 
tik apgailestavo, kad „konserva-
toriai Anykščiuose nesusitvarkė 
su brutaliu smurtu paskutinę aki-
mirką“. Labai mįslingas posakis 
-  Anykščių konservatoriai nesu-
sitvarkė su smurtu ir dar brutaliu, 
ir dar paskutinę akimirką... Taip 
ir neaišku, ar konservatoriai neat-
silaikė prieš .pagundą smurtauti, 
ar prieš juos smurtavo? 

Labai įdomus pastebėjimas, 
kiek teko matyti prieš rinkimus 

davo medį (nors greičiau jau medį 
nukirsdavo). Tas paskutinis darbas 
vadinosi „dembelio“ darbas.

Vakar paskelbta rajono vadovų 
paskutinės jų darbo savaitės die-
notvarkė. Su valdišku postu atsi-

nė vienas iš konservatorių nei 
suplėšytais rūbais, nei su mė-
lynėmis nevaikščiojo (mėlyni 
megztiniai – ne smurto požy-
mis).  Bet jeigu smurtauja, tada, 
savaime aišku, reikalinga ir ap-
sauga.

V. Landsbergis iš savo patirties 
žino, koks geras daiktas yra ap-
sauga – taip ją pamilo, kad net ir 
įstatymo specialaus norėjo savo 
apsaugai. Apsauginiai gali ir 
mašiną pavairuoti, ir kokį krepšį 

sveikinantis vicemeras Donatas 
Krikštaponis šiandien spręs bioka-
tilo statybos problemas, o adminis-
tracijos direktorius Vilius Juodelis 
paskutinę savo darbo savaitę daly-
vaus Debeikių seniūno pavaduotojo 

panešti. V. Landsbergis jau kurį 
laiką yra saugomas pagal atskirą 
vidaus reikalų ministro įsaky-
mą. Įteisinus apsaugą įstatymu, 
butų numatytas ir finansavimas. 
V.Landsbergio apsauga per metus 
kainuoja apie 300 tūkst. eurų.

Beje, politiko apsaugą galė-
jo ir anykštėnai matyti, nes kai 
Sakralinio meno centre vyko jo 
žmonos koncertas, salėje buvusį 
V. Landsbergį saugojo kaip tam 
filme „vyrai juodais drabužiais“.

ir Anykščių socialinės globos namų 
direktoriaus konkursuose. Tokie 
abiejų  išeinančių socdemų  „dem-
belio“ darbai. D.Krikštaponį mums 
primins biokatilas, V.Juodelį – De-
beikių seniūno pavaduotojas...

Brazilijoje trynukės 
susituokė tą pačią dieną

Brazilijoje seserys trynukės 
kartu žengė prie altoriaus. Tai 
buvo jų svajonės išsipildymas. 29 
metų Rafaela (Rafaela), Rokelė 
(Rochele) ir Tadžiana (Tagiane) 
yra identiškos trynukės, praneša 
agentūra AFP.

Moterys su savo mylimaisiais 
aukso žiedus sumainė kovo 21-
ąją Paso Fundo mieste Pietų Rio 
Grandės valstijoje. Seserys vilkė-
jo vienodas sukneles ir buvo vie-
nodomis šukuosenomis. Nuota-
kas buvo galima atskirti tik pagal 
gėlių puokštes.

Jų tėvas didžiuodamasis stočiai 
“Globo” pasakojo, kad kartu su 
savo dukterimis ėjo iki bažnyčios 
vidurio, o tada kiekvieną atskirai 
palydėjo iki altoriaus.

Pasak tėvo, seserys nuo pat 
vaikystės yra neišskiriamos ir se-
niai svajojo kartu tuoktis.

Mirė britė, 28 kartus tapusi 
“Baisiausia pasaulio moterimi”

Eidama 68-uosius metus, mirė 
britė Enė Vuds (Anne Woods), 
28 kartus iškovojusi “Baisiausios 
pasaulio moters” titulą grimasų 
konkurse.

Tai pranešė Didžiosios Brita-
nijos laikraštis “Metro”. Leidinio 
duomenimis, E. Vuds mirė praė-
jusį savaitgalį, bet apie tai suži-
nota tik trečiadienį.

E. Vuds pirmą kartą dalyvavo 
Rūgščių obuolių mugėje (Crab 
Fair), per kurią reikia rodyti 
grimasas, 1977 metais. (Šis tra-
dicinis renginys vyksta Kambri-
jos grafystės Egremonto mieste 

Anglijos šiaurės vakaruose.) Pa-
skutinį kartą ji laimėjo konkursą 
2010 metais.

Čempionato rengėjai svarsto, 
kaip pagerbti E. Vuds atminimą 
per rugsėjo mėnesį įvyksiantį 
konkursą.

Rūgščių obuolių mugė vyksta 
trečią rugsėjo šeštadienį. Pirmą 
kartą ji buvo surengta 1267 me-
tais.

Jungtinėse Valstijose mirė 
seniausia Žemės gyventoja

Pirmadienį Kanzaso valstijoje 
mirė seniausia planetos gyvento-
ja Gertrūda Viver (Gertrude Wea-
ver), praneša “Reuters”. Jai buvo 
116 metų.

Pastaruoju metu moteris gyve-
no sveikatos ir reabilitacijos cen-
tre Kamdeno mieste.

Balandžio 2 d. G. Viver pakvie-
tė JAV prezidentą Baraką Obamą 
(Barack Obama) į vakarėlį savo 
117-osios gimimo dienos proga, 
kuris turėjo įvykti liepos 4 d. 
Sveikatos ir reabilitacijos centro 

darbuotojai tada patikslino, kad 
G. Viver seniai svajojo atšvęsti 
savo gimtadienį su Amerikos ly-
deriu. Pernai ji taip pat buvo nu-
siuntusi kvietimą B. Obamai, bet 
atsakymo nesulaukė.

Seniausios Žemės gyventojos 
titulas G. Viver priklausė maž-
daug savaitę, nuo balandžio 1 d., 
kai mirė 117 metų amžiaus japo-
nė Misao Okava (Misao Okawa). 
Pasak centro administratorės 
Ketės Lengli (Kathy Langley), 
garbaus amžiaus amerikietė labai 
didžiavosi savo naujuoju statusu.

G. Viver gimė Arkanzase 1898 
metų liepos 4 d. Iki pensijos ji 
dirbo tarnaite.

Kaip pažymi “Reuters”, se-
niausios planetos gyventojos 
vardas dabar atiteks Džeralinai 
Teli (Jeralean Talley), kuriai ge-
gužės 23 d. sukaks 116 metų. Ši 
amerikietė gyvena savo namuose 
Detroito priemiestyje (Mičigano 
valstija).

-ELTA


