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Repšėnų kaimas: nuo dvarininkų 
iki sodybų tuštėjimo  

Repšėnai – kaimas, įsikūręs tarp Traupio ir Kavarsko. Per kaimą 
teka upelė Pienia, yra išlikęs dvaro sodas su kažkada sodintais mau-
medžiais, o nykstančios sodybos netrukdo kaime gyventi ir dirbti.

Janina ir Povilas Šeštokai – Repšėnuo-
se jau 24 metus ūkininkaujanti pora.     

Sigita PIVORIENĖ
sigita.p@anyksta.lt

Pasak Anykščių savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio ir 
turto valdymo skyriaus vedėjo Al-
berto Miškinio, šiuo metu miesto 
centre, prie “Puntuko “ viešbu-
čio, ruošiama asfaltavimui auto-
mobilių stovėjimo aikštelė, kurią 
atiduoti eksploatacijai statybinin-
kai žada birželio mėnesį. „Šio-
je aikštelėje dar pernai pakeista 
šaligatvio danga, įrengtas naujas 
apšvietimas, pasodinti medžiai, 
pastebėjo A.Miškinis. - Tuo pačiu 
sutvarkytas Vilniaus gatvės šali-
gatvis, nuo automobilių stovėjimo 
aikštelės iki įvažiavimo į biblio-
tekos kiemą. Statybininkai pagal 
sutartį darbus privalo baigti iki 
liepos 17 dienos, tačiau žada aikš-
telę atiduoti eksploatacijai birže-
lio mėnesio pabaigoje. Darbus at-
lieka akcinė bendrovė “Panevėžio 
keliai” Rokiškio padalinys.

Automobilių aikštelės ir dalies 
Vilniaus gatvės rekonstrukcija 
kainuos 119,9 tūkst. eurų. „Di-
džiąją jos dalį finansuoja Kelių 
direkcija, Anykščių savivaldybės 
dalis - apie 4 tūkst. eurų, - paste-
bėjo Vietinio ūkio vyriausias spe-
cialistas Aloyzas Niurka. - Pernai 
atlikta darbų už 74,8 tūkst.eurų, 

Aikštelę asfaltuos, o A.Vienuolio 
gatvė dar palauks Jonas JUNEVIČIUS

jonas.j@anyksta.lt

 Anykčiuose,  miesto centre, A. Baranausko aikštėje esančią 
automobilių stovėjimo aikštelę statybininkai ruošia asfaltavimui, 
tad vairuotojams tenka pasiieškoti kitų parkavimo vietų. Prio-
ritetu šiemet mieste savivaldybė laiko užbaigti Liūdiškių gatvės 
rekonstrukciją. 

 O kitais metais lauks pagrindinės miesto arterijos, A.Vienuolio 
gatvės, rekonstrukcija. 

šiemet bus įsisavinta likusioji 45 
tūkst. eurų dalis. 

A.Miškinio nuomone, Anykš-
čiuose šiuo metu prioritetu laiko-
ma Liūdiškių gatvės atkarpos nuo 
Ramybės g. iki gatvės pabaigos 
rekonstrukcija, kur savivaldybės 
lėšomis teks įrengti šaligatvį ir 
lietaus kanalizaciją, o važiuoja-
mosios dalies remontui pinigus 
skirs kelių direkcija. Bus baigta 
A. Basanavičiaus gatvės rekons-
trukcija. 

 Dideli darbai prasidės  Anykš-
čių A.Vienuolio gatvėje, kuria 
vyksta pats didžiausias transporto 
eismas. A.Miškinis sakė, kad šios 
gatvės nuo Šventosios upės tilto 
iki sankryžos su Troškūnų gatve 
jau yra paruoštas techninis pro-
jektas. 

Gatvės važiuojamosios dalies 
remontą finansuos Automobilių 
kelių direkcija, o gatvės apšvieti-
mui, dviračių takui, apželdinimui 
lėšas skirs Anykščių savivaldybė. 
Tačiau darbai, tikėtina, prasidės 
tik kitąmet.

 Kitais metais vyks ir dalies 
Taikos gatvės bei Vilniaus gatvės 
nuo žiedinės sankryžos iki naujų-
jų miesto kapinių rekonstrukcija.

Ruošdami pagrindą aikštelės asfaltavimui prie Puntuko viešbu-
čio, statybininkai atidengė grindinio liekanas. 

Autoriaus nuotr.  

Vytautas Galvonas vėl pralaimėjo
Televizijos laidoje parodyta 

paskolos sutartis toliau gadina 
gyvenimą Vytautui Galvonui.

Svarstys. Vyriausioji rinkimų 
komisija trečiadienį rinksis į posė-
dį, kuriame svarstys anykštėno Arū-
no Liogės klausimą. Šis politikas 
duodamas Tarybos nario priesaiką 
nuo savęs pridėjo penkis žodžius ir 
Anykščių socdemų bei „tvarkiečio“ 
Vytauto Galvono buvo apskųstas 
VRK. A.Liogei už priesaikos teksto 
ilginimą gresia net pašalinimas iš 
rajono Tarybos.

Andrioniškin. Šiandien An-
drioniškio seniūno pavaduotoja 
pradėjo dirbti Laima Repečkie-
nė. L.Repečkienė iki šiol dirbo 
Troškūnų seniūno pavaduoto-
ja. Balandžio 30-ąją Andrioniš-
kio seniūnas Saulius Rasalas 
turėtų tapti Anykščių savivaldy-
bės administracijos direktorės 
pavaduotoju. Iš Troškūnų į An-
drioniškį L.Repečkienė perkelta 
todėl, kad būtų kam deklaruoti 
andrioniškiečių žemes ir seniūni-
ja neliktų be valdžios. S.Rasalas 
„Anykštai“ sakė, kad Troškūnų 
seniūnija per deklaravimą nebus 
nuskriausta - į šią seniūniją va-
žinės ir L.Repečkienė, ir Traupio 
seniūnės pavaduotojas Valentinas 
Kalibatas.

Susitiko. Vakar Anykščių rajo-
no meras Kęstutis Tubis susitiko 
su Kūno kultūros ir sporto depar-
tamento generaliniu direktoriumi 
Edžiu Urbonavičiumi. Susitikime 
kalbėta apie investicijas į Anykščių 
baseiną. 

Degė. Praėjusį savaitgalį Anykš-
čių rajono ugniagesiai du kartus 
turėjo darbo. Naktį į šeštadienį 
Svėdasų seniūnijos Vikonių kaime 
apleistame pastate degė šiukšlės, 
o naktį iš šeštadienio į sekmadienį 
Traupio seniūnijos Janapolio kaime 
degė žolė. Išdegė apie 50 arų plo-
tas.  

Rezultatai. Generalinės miškų 
urėdijos sudaryta komisija gerai 
įvertino Anykščių miškų urėdijos 
ūkinės-ekonominės veiklos rezulta-
tus. Anykščių urėdija, kaip ir kitos 
šalies urėdijos, vertintos pagal 25 
rodiklius. Beje, gerais rezultatais 
įvertinti du trečdaliai Lietuvos miš-
kų urėdijų. 

Išgryninti gimnazijas buvo naudinga
Aldona DAUGILYTĖ, bu-

vusi mokytoja, buvusi rajono 
Tarybos narė: ...„reforma pa-
sidarė nežinau kieno motyvu ir 
kieno valia, bet toli gražu ne-
vyko taip, kaip 
turėjo būti“.

Dviem 
generaliniams 
komisarams. 
Atvirai
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spektras

Temidės svarstyklės
Priežastis. 2015-04-18 Anykš-

čių policijoje pradėtas ikiteisminis 

tyrimas dėl vyriškio, gimusio 1969 
metais, rasto savo namuose, esan-
čiuose Anykščiuose, J. T. Vaižganto 
gatvėje, mirties priežasties nustaty-

mo.
Smurtas. 2015-04-19, apie 17 va-

landų 40 minučių, Kavarsko seniūni-
joje neblaivus (2,40 promilės) vyriš-

kis, gimęs 1989 metais, panaudojo 
fizinį smurtą prieš savo sutuoktinę, 
gimusią 1988 metais. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Šuliniai. Nacionalinio maisto ir 
veterinarijos rizikos vertinimo ins-
tituto (NMVRVI) specialistai pri-
mena, kad pavasarį būtina ypatingą 
dėmesį skirti šulinių priežiūrai, ap-
saugai nuo taršos ir bent vieną kartą 
per metus atlikti svarbiausius van-
dens mikrobiologinės ir cheminės 
taršos tyrimus. Apie 30 proc. šalies 
gyventojų kasdien vartoja šachtinių 
šulinių vandenį. Kaip rodo tyrimai, 
dalies jų vanduo yra užterštas ir 
maistui jo nereikėtų vartoti.  „Vis 
dar galioja nuostata, kad šachtinių 
šulinių vanduo skanesnis nei cen-
tralizuotai vandentiekiu tiekiamas 
vanduo - pastarasis yra neskanus, 
nemalonaus kvapo, „kietas”. Iš pa-
žiūros švarus šulinio vanduo gali 
būti gana stipriai užterštas ir ne-
saugus vartoti. Šios taršos niekaip 
nepamatysi, neužuosi ir nepajusi, 
ją gali parodyti tik tyrimai”, - sako 
NMVRVI specialistai. 

Medaliai. Eindhovene (Olandi-
ja) vykstančio pasaulio ledo ritulio 
čempionato I diviziono B grupės 
turnyro penktosiose rungtynėse 
sekmadienį Lietuvos rinktinė 3:2 
(0:1, 2:0, 1:1) nugalėjo Didžiosios 
Britanijos komandą ir iškovojo 
bronzos medalius. Lietuvos rinkti-
nei įvarčius pelnė Danielius Noma-
novas (30 min.), Nerijus Ališauskas 
(38) ir pergalingo metimo autorius 
Paulius Gintautas (54).  Su 9 taškais 
lietuviai turnyro lentelėje pakilo į 
trečiąją vietą ir padovanojo keliala-
pį į aukštesnę grupę Pietų Korėjos 
ledo ritulininkams. Korėjiečiai se-
kmadienį 9:4 sutriuškino kroatus ir 
su 12 taškų pakilo į pirmąją vietą. 

Rado. Šiaulių teisėsaugininkams 
neprireikė nė savaitės, kad atskleis-
tų praėjusį savaitgalį iš namų Pa-
kruojo rajono Linkuvos miestelyje 
be žinios dingusios 21 metų Saman-
tos Rakauskaitės likimą. Deja, pa-
aiškėjo, kad ji tapo sunkaus nusi-
kaltimo auka. Tiriant nužudymo 
versiją penktadienio rytą sulaikytas 
dingusiosios 22 metų sugyventinis 
Šarūnas Žemaitis, nuo praėjusio 
savaitgalio vaidinęs mylimosios 
paliktą vyrą. Pareigūnams sukėlė 
abejonių kai kurie jo paaiškinimai 
apie moters dingimo aplinkybes. Jį 
sulaikius pasitvirtino kraupiausias 
šeimą ištikusios dramos scenarijus 
- tos pačios dienos popietę moters 
kūnas rastas Pakruojo r., Muravote 
esančiame šachtiniame šulinyje - 
maždaug 1 km nuo Linkuvos. Vie-
tą, kur ieškoti kūno, pareigūnams 
parodė įtariamasis.

Pramogauja. Alytaus pataisos 
namuose bausmę atliekantis 35 metų 
klaipėdietis Tomas Gindulis niūrias 
dienas prasiskaidrina keliaudamas 
po šalies teismus. Nuo 2010-ųjų jis 
net 16 kartų buvo teistas už grasini-
mus teisėsaugos pareigūnams. Pa-
nevėžio miesto apylinkės teisme T. 
Gindulis išklausė 23-ią nuosprendį. 
Prie pernai Pasvalio rajono apylin-
kės teismo subendrintos 19 metų ir 
7 mėnesių bausmės pridėjus paskir-
tąją, jam už grotų teks praleisti 20 
metų. Tokį bausmių bagažą jis susi-
krovė iš pataisos namų siuntinėda-
mas laiškus su grasinimais. Šį kartą 
T.Gindulis buvo teisiamas už turto 
prievartavimą iš Ignalinos ir Zara-
sų rajonų vyriausiųjų prokurorų. T. 
Gindulis recidyvisto karjerą pradėjo 
nuo 14 metų vagiliaudamas, vėliau 
plėšikaudamas, prievartaudamas 
turtą. Teisme jis sakė, kad baigė tik 
tris klases, nes, kaip ir jo vyresnysis 
brolis, norėjo būti gangsteriu. 

Vytautas Galvonas vėl pralaimėjo
Teismas nepadėjo naujajam Anykščių rajono savivaldybės tary-

bos nariui „tvarkiečiui“ Vytautui Galvonui sužinoti, iš kur žurnalistas 
Edmundas Jakilaitis gavo jo, tuometinio Finansų viceministro, ir vienos 
bendrovės direktoriaus paskolos sutarties kopiją. Šį sprendimą politiko 
ir žurnalisto„kovoje“ galima vadinti eiline E.Jakilaičio pergale.

lo du kartus į dabartinės kadencijos 
Seimą nesėkmingai kandidatavęs 
ir Finansų viceministro postą ga-
vęs V.Galvonas turėjo atsisveikinti 
su viceministro postu. 

Naujienų agentūra BNS citavo 
V.Galvono skundą nagrinėjusią tei-
sėją Reginą Pocienę. „Jeigu ir paaiš-
kėtų, kad buvo padaryti nusikalstami 
veiksmai, kad kažkas tai padarė, tai 
bylos duomenys nepatvirtina, kad tas 
šaltinis, kurio žurnalistas neatsklei-
džia, pats asmeniškai žinojo, kad pa-
teikiamas dokumentas yra suklastotas 
ir tyčia naudojo tikrovės neatitinkan-
čius duomenis, pateikdamas juos žur-
nalistui. Faktiškai ir atskleidus šaltinį 
gali būti, kad nebūtų atskleistas nusi-
kaltimo subjektas. (..) Būtų pažeista 
pusiausvyra, nes žiniasklaidos laisvės 
sąlyga neabejotinai būtų pažeista, o 
subjektas nebūtų atskleistas“, - spren-
dimą komentavo teisėja.

Šią E.Jakilaičio pergalę prieš 
V.Galvoną galima vadinti eiline: 
teisėsaugos pradėtas tyrimas dėl 
galimo dokumentų klastojimo 
buvo sustabdytas, V.Galvono ban-
dymas nušalinti E.Jakilaitį nuo te-
levizijos eterio buvo nesėkmingas, 

skundą prieš žurnalistą žurnalistų 
etikos inspektorė atmetė eksper-
tams nenustačius, kad paskolos 
sutartis suklastota. Maža to - ins-
pektorė išvadoje dėl skundo kons-
tatavo, kad: „E.Jakilaitis tinkamai 
įvertino savo šaltinio patikimumą 
ir sąžiningai rėmėsi šio šaltinio 
jam perduota paskolos sutarties 
kopija. Tai leidžia daryti išvadą, 
kad kitokios situacijos vertinimo, 
nei žurnalistas E.Jakilaitis pateikė 
nagrinėjamame programos epizo-
de, jis ir negalėjo pateikti“.

Beje, politiniai oponentai, kilus 
skandalui dėl galimos V.Galvono 
paskolos ir po to sekusio politiko 
bandymo nušalinti žurnalistą nuo 
eterio, išsakė ne vieną kritišką pas-
tabą „tvarkiečio“ atžvilgiu. Pavyz-
džiui, liberalų sąjūdžio vadovas 
Eligijus Masiulis skandalo pra-
džioje komentavo, kad V.Galvono 
bandymas nušalinti žurnalistą nuo 
pareigų – neteisėtas ir brutalus ki-
šimasis į žiniasklaidos žodžio lais-
vę ir tokie veiksmai prasilenkia su 
demokratinėmis normomis ir jos 
vertybėmis. 

-ANYKŠTA

Televizijos laidoje parodyta 
paskolos sutartis toliau ga-
dina gyvenimą Vytautui Gal-
vonui.

Vilniaus apygardos teismas prei-
tą antradienį,  kai V.Galvonas davė 
rajono Tarybos nario priesaiką ir 
pasirašinėjo skundą dėl Arūno Li-
ogės priesaikos teisėtumo, atmetė 
politiko apeliaciją baudžiamojoje 
byloje dėl žemesnio teismo spren-
dimo neįpareigoti E.Jakilaitį at-
skleisti informacijos šaltinį, iš ku-
rio gavo paskolos sutarties kopiją.

Apygardos teismo nutartis ga-
lutinė ir neskundžiama. Primin-
sim, kad žurnalistas E.Jakilaitis 
paskolos sutarties kopiją, kurioje 
rašoma, kad Finansų viceministras 
V.Galvonas, tuo metu kuravęs lo-
šimus, pasiskolino iš lošimų ben-
drovės savininko už 0,2 procento 
palūkanas 300 tūkstančių litų, pa-
demonstravo televizijos laidoje.

Tiek V.Galvonas, tiek lošimų 
bendrovės savininkas neigia suda-
rę tokią sutartį. Dėl kilusio skanda-

G.Landsbergis surinko 4 525 
balsus, antrąją vietą užėmusi 66-
erių metų Irena Degutienė – 3 913 

Anykščių konservatoriai palaikė 
Gabrielių Landsbergį

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tris dienas vykusį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos pirmininko rinkimų pirmąjį turą laimėjo Ga-
brielius Landsbergis, tačiau 33-ejų metų politikui pritrūko 21 
balso, kad nebereikėtų antrojo turo.

balsų. Šie abu politikai varžysis 
antrajame partijos pirmininko ture. 
Kiti keturi kandidatai į Tėvynės są-

jungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų partijos pirmininkus: Laima 
Andrikienė, Emanuelis Zingeris, 
Jurgis Razma ir Mantas Adomėnas 
kartu sudėjus surinko tik kelis šim-
tus balsų.

Anykščių konservatoriai akty-
viai dalyvavo partijos lyderio rin-

kimuose. Iš 322 anykštėnų konser-
vatorių balsavo 211. Daugiausiai 
– 120 balsų – Anykščiuose surinko 
G.Landsbergis. Už I.Degutienę 
balsavo 90, už L.Andrikienę – 1 
anykštėnas. Kiti trys kandidatai 
Anykščiuose negavo nė vieno bal-
so.

Parodai „BUGA 2015 Hafelio 
regionas“ 80 kv. m ploto teminio 
sodo projektą, kuriame gėlės vaiz-
duoja etnografinių motyvų mezgi-
nio raštą ir siūlų kamuolį iš vytelių, 
persmeigtą stilizuotomis medžio 
verbomis, sukūrusi E. Sudeikienė 
„Anykštai“ sakė pati dar nemačiusi, 
kaip atrodo anykštėniškas sodas.

„Aš parengiau sodo projektą, 

Anykščiai Vokietijoje patiesė žydintį mezginį
Šeštadienį Vokietijoje, Branderburge parkininkystės ir sodinin-

kystės parodoje, pristatytas anykštėnės floristės Eugenijos Sudei-
kienės drauge su Saksonijos Anhalto Sodų akademija sukurtas 
Anykščių krašto teminis sodas. 

sugalvojau, kokius augalus ir kaip 
susodinti, o visa kita padarė vokie-
čiai“ ,- sakė floristė. Ji pasakojo, 
kad idėją sodui įkvėpė Anykščių 
miesto šventės floristiniai kilimai. 

„Šiuos kilimus buvo matę ir  par-
tneriai vokiečiai, tačiau floristiniai 
kilimai vienadieniai, o parodos 
organizatoriai norėjo, kad žmonės 
parodą galėtų lankyti visą sezoną“, 

- sakė E. Sudeikienė. 
Buvo įvairių pasiūlymų iš Anykš-

čių savivaldybės, kaip turėtų atro-
dyti Anykščių teminis sodas. Vieni 
siūlė Puntuko akmenį pavaizduoti, 
kiti - koplytstulpį, tačiau floristei 
norėjosi lakoniškumo. „Pasirinkau 
mezgimo raštą, nes ir pati mėgstu 
megzti, o tokią idėją įgyvendinti 
atrodė nesunku. Medinius virbalus 
padarė mūsų krašto staliai, o ka-
muolį mezginio gale susuko ir au-
galus pagal mano padarytą aprašą 
pasodino parodos organizatoriai. 
Anykštėniškame teminiame sode 
augs vienmetės gėlės. Dabar jame 
turėtų žydėti našlaitės, gvaizdės ir 
pilką foną kurti eraičinai. Augalai 
bus keičiami tris kartus“, - kalbėjo 
E. Sudeikienė.

Sumanymas dalyvauti parodoje 
pradėtas įgyvendinti prieš metus. 
2014 m. kovo 6 dieną Lietuvos 
ambasadoje Berlyne buvo pri-
statyti kurortiniai Anykščiai bei 
pasirašyta sutartis tarp Anykščių 
rajono savivaldybės ir Savivaldy-
bių sąjungos „Bundesgartenschau 
2015 Havelio regionas”. Sutartimi 
buvo įteisintas susitarimas įreng-
ti teminį sodą Brandenburgo prie 
Havelio mieste ir pristatyti mūsų 
krašto žaliųjų erdvių kūrimo meną 

Anykščių teminis sodas iš našlaičių, gvaizdžių ir eraičinų.

Pernai pavasarį Berlyne 
floristė Eugenija Sudeikie-
nė drauge su tuometiniu 
Anykščių meru Sigučiu Obe-
levičiumi aptarė, kaip turėtų 
atrodyti Anykščių teminis 
sodas.

bei kultūrą. 
Tikimasi, kad sodas reprezentuos 

Lietuvos ir Anykščių kultūrą. „Tai 
lyg turizmo parodos stendas, kuris 
stovi ne kelias dienas, o 8 mėne-
sius. Prognozuojama, jog parodą 
aplankys per pusantro milijono 
lankytojų“, - rašoma savivaldybės 
pranešime spaudai.

-ANYKŠTA
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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. 

@ Nejaugi neaišku: „Todėl, kad 
išdavė koalicijos partnerius dėl ga-
limybės bet kokia kaina būti prie 
valdžios lovio. Socdemai, nors ir rau-
doni, nors ir turi KGB kapitoną, bet 
pasirašytos koalicinės sutarties laikė-
si iki paskutiniųjų - tiesa, per Vilnių, 
partijos pirmininką Butkevičių Krikš-
taponis rezgė intrigas, kaip papulti 
prie lovio su liberalais. Chi chi chi...“

@ X – man: „Patirtis, protas, ži-
nios - privalomos savybės tikram 
merui. Būtent toks ir yra Sigutis Obe-
levičius.“

@ X-menui: „O kurioj vietoj jo 

protas? Ko tai nesimato nė velnio. 
Jei tamstai žmogus, negebantis 
spręsti trečiokelių lygio aritmetikos 
uždavinukų, yra protingas, tai koks 
gi tuomet tamstos protingumas.“

@ Rinkėjas: „Obelevičius soc-
demams buvo idealus meras, tokį 
norėjo ir toliau turėti. Kai planas 
“Amžinoji koalicija” neišdegė ir 
Obelevičius panoro tapti liberalų 
mero vicemeru, tokiu kokiu buvo 
prie ankstesnių liberalų, kas beliko 
socdemams? Juk visi planai, jau 
nuo sausio sudarinėjami, pakriko. 
Dabar kitaip nebus, bus vicemeras 

blogas taip pat, kaip aštuonis me-
tus buvo “geras”.

@ Gggaaagaga: „Tiek žmonių 
sustojo į Socialdemokratų partiją, 
sumokėjo mokesčius ir tik PYST ir 
partinė DARBO BIRŽA užsidarė. 
Pikta. Galima sulaukti socialdemo-
kratų streikų ir mitingų su šūkiais 
“Duokit pažadėtą darbą.”

@ ?: Nesuprau! anyksta.lt bal-
savimai rodo kad Obelevičiaus 
valdymą žmonės vertina blogai. Iš 
kur ištraukėte teiginį kad Obelevi-
čius buvo geras meras? Kas atliko 
tokius tyrimus? Konservatoriai ar 
švogeriai iš “ Anykštos”?

@ Maša: „Obelevičius buvo nulis 
prie Kapitono, dabar bus nulis prie 
Tubio. Tik dabar nulis po kablelio.“

@ Mašai: „Koks nulis? Vaičiu-
lis jau virina naują KATILĄ nau-
jam obuolienės virimo rekordui.“

@ X – man: „Konservatorių 
lyderis - Gabrielius Landsbergis. 
Per artimiausius rinkimus Sigutis 
Obelevičius atsirevanšuos ir vėl 
taps meru.“

@ taigi: jam is viso deretu pa-
sitraukti is politikos ir daugiiau 
nebedalyvauti rinkimuose ir nebe-
lysti i valdzia ,o auginti savo soda 
ir nebejuokinti zmoniu

@ Pritariu”Taigi”: 100proc.
pritariuJūsų nuomonei.Kai ne 
kurie žmonės “paragauna” so-
taus bei puikaus atlyginimo 
provincijoje,kai papuola į pro-

spektras

vincijos “viršūnėlę”(nesvarbu,jog 
nėra ūkiškumo bei sumanumo 
valdyti rajoną,nes be šito jau neį-
sivaizduoja savo ateities)štai kur 
absurdas.O kad buvusiam merui 
nesisekė-pajautė gyventojai jau se-
niai.Kodėl jis nedirba ten,kur jam 
geriausiai sekasi-tyrinėti ir apraši-
nėti augalų įvairovę ir pan.?

@ Y-* mennnnnnnnnnnntas: 
Jei net protingų ir dorų žmonių 
partijoje yra tokių problemų :)

G. Landsbergis paminėjo parti-
jos įvaizdžio kaitą: „[...], ta pati ži-
niasklaida, su kuria mums ne visa-
da sekėsi vienodai gerai bendrauti. 
Darbo yra daug.”

@ magija atsakymas į: Y-* 
mennnnnnnnnnnntas : O kas kaltas 
kad blogai sekėsi bendrauti su ži-
niasklaida? Ar ne pats?

@ Nu ir ura (atsakymas į: X 
- man ): „Labas vakaras, Uzbekis-
tane! Sveikinu išaušus nepotizmo 
rytui. Koks V. Landsbergio vyriau-
sio proanūkio vardas?“

@ €: „Sigučio obuolienė jau 
suvalgyta. Kuo greičiau pats tai 
supras ir pasirūpins geresne nei 
jis pats pamaina, tuo greičiau kon-
servatoriai Anykščiuose gaus kitą 
šansą. Su Sigučiu konservatoriai 
tik lėtai, bet užtikrintai migruos į 
kitą būstinės galą.“

(Komentarų kalba
 netaisyta,- red.pastaba)

-ANYKŠTA

Valstybė. Norvegija gali pasekti 
kaimyninės Švedijos pavyzdžiu ir 
pripažinti nepriklausomą Palesti-
nos valstybę, jei Norvegijos lei-
boristų partija laimės parlamento 
rinkimus, numatytus 2017 m. Šve-
dija praėjusių metų spalį paskelbė 
pripažįstanti Palestiną savarankiš-
ka valstybe. Be jos, iš Europos Są-
jungos šalių iki šiol Palestiną yra 
pripažinusios tik Malta ir Kipras. 

Drobulė. Po penkerių metų 
pertraukos garsioji drobulė vėl 
eksponuojama Turino miesto ka-
tedroje, praneša BBC. 4,4 metro 
ilgio įkapes bus galima pamatyti 
iki birželio 24 dienos. Ekspozicija 
yra nemokama, tačiau dėl lanky-
tojų srauto vietą reikia rezervuo-
ti. Vienas milijonas žmonių jau 
užsirašė į eilę. Tikima, kad Turi-
no drobulė buvo tikrosios Jėzaus 
Kristaus įkapės. Skeptikai tikina, 
kad tai tėra XIV amžiaus klastotė. 
Mokslininkai dar nenusprendė, ko-
kiu būdu įkapėse atsirado žmogaus 
kūno antspaudas. Birželio 21 dieną 
į įkapių eksponavimą atvyks ir po-
piežius Pranciškus. 

Užuojauta. Popiežius Pranciškus 
pareiškė nuoširdžią užuojautą dėl 
prie Lampedūzos nuskendusio lai-
vo su šimtais migrantų ir kreipėsi į 
pasaulio bendruomenę, ragindamas 
užkirsti kelią tokioms nelaimėms 
ateityje, rašo BBC. “Tai yra vyrai 
ir moterys, kurie, kaip ir mes visi, 
ieško geresnio gyvenimo. Jie alksta, 
yra persekiojami, sužeisti, išnaudo-
jami, tapę karo aukomis. Jie tiesiog 
ieškojo laimės”, - sakė popiežius. 

Atims. Seimo narys Kęstutis 
Masiulis užregistravo Prezidento 
įstatymo pataisą, kuria panaikina-
ma galimybė Prezidento našliui 
(našlei) prašyti valstybės suteikti 
rezidenciją panaudos pagrindais. 
„Konstitucinis Teismas išaiškino, 
kad išskirtinis Prezidento soci-
alinis statusas negali suteikti jo 
sutuoktiniui teisės gauti daug di-
desnio dydžio socialinę paramą 
našlystės atveju negu gauna kiti 
žmonės. Taigi dabartinė tvarka, kai 
Prezidento našlys (našlė) gali gau-
ti valstybės išlaikomą rezidenciją, 
o kiti mokesčių mokėtojai tokių 
rezidencijų negauna prieštarauja 
Konstitucijai”, - argumentavo par-
lamentaras. Konstitucinis Teismas.

Ateiviai. JAV kosmoso agentū-
ra NASA teigia, kad vėliausiai po 
20 metų bus įrodytas nežemiškos 
gyvybės egzistavimas. “Stiprių to 
įrodymų, manau, mes turėsime kitą 
dešimtmetį, o po 10-20 metų bus 
pateikta ir neginčijamų argumen-
tų”, - konferencijoje Vašingtone 
pareiškė NASA mokslininkė Elen 
Stofan.  “Mes žinome, kur turime 
ieškoti, mes žinome, kaip turime 
ieškoti, ir daugumoje atvejų mes 
turime technologiją”, - sakė ji. Ta-
čiau, anot mokslininkės, ieškoma 
ne ateivių. “Mes kalbame ne apie 
žalius žmogeliukus. Mes kalbame 
apie mikrobus”, - aiškino ji. Be 
kita ko, jau marsaeigis “Curiosity”, 
brangiausias NASA projektas, Rau-
donojoje planetoje aptiko buvusios 
gyvybės pėdsakų. Be kita ko, rasta 
sieros, azoto, fosforo pėdsakų - visų 
tų cheminių medžiagų, kurios vai-
dina svarbų vaidmenį atsirandant 
gyvybei. Tai, NASA duomenimis, 
leidžia daryti prielaidą, kad Marse 
galėjo gyventi mikrobai.

Parengta pagal 
ELTA informaciją

Kodėl Sigutis Obelevičius puikus 
meras, bet blogas vicemeras
Portalo anyksta.lt savaitgalio diskusijoje kvietėme pakalbėti 

apie socialdemokratų laikyseną konservatoriaus Sigučio Obele-
vičiaus atžvilgiu.

Anykščių socialdemokratai per tiesioginių mero rinkimų antrą-
jį turą buvo labai aktyvūs konservatoriaus S.Obelevičiaus rėmė-
jai. Tačiau, kai mero rinkimus laimėjęs liberalas Kęstutis Tubis 
S.Obelevičių pasiūlė į vicemerus, socdemai tapo aršiausiais kon-
servatoriaus kritikais. Kodėl S.Obelevičius yra puikus meras, bet 
blogas vicemeras? 

Išgryninimas 
buvo 
skausmingas

Aldona DAUGILYTĖ, buvusi 
mokytoja, buvusi rajono Tarybos 
narė: „Išgryninimas Anykščiuose 
įvyko turbūt pats paskutinis. Daugybę 
metų respublikoj buvo daromi žings-
niai, kad tai nebūtų taip skausminga 
– viskam davė laiko. O mes laukėm, 
laukėm... Sakau „mes“, nes ir pati 
Taryboje buvau. Kažkodėl buvo lau-
kiama paskutinės minutės. Jau kai 
nebegalima buvo daryti to žingsnio, 
tada jis buvo padarytas. Labiausia, 
ko man gaila, per tą Lietuvos dvide-
šimtpenkmetį – kad sunaikino kaimo 
pradines mokyklas. Šitas žingsnis 

Prieš dvejus metus Anykščių rajone imtasi mokyklų išgrynini-
mo – atsirado grynoji Jono Biliūno gimnazija, kurioje mokosi 9-12 
klasių mokiniai, Antano Vienuolio progimnazija (yra aštuonios 
klasės), Antano Baranausko pagrindinė mokykla (dešimt klasių). 
Iki reformos J.Biliūno ir A.Vienuolio mokyklos buvo gimnazijos, 
o A.Baranausko – vidurinė mokykla. Klausiame anykštėnų, ar ge-
rai, kad mokyklos išgrynintos, kad vyksta mokyklų pertvarkos? 

buvo labai baisus, aš manau, kad ne-
turėjo taip būti. Kada buvo paskelbtas 
pradinis kvietimas apmokėti vaikams 
nuvažiuoti iki artimiausios mokyklos, 
staiga atsirado dar vienas leidimas – 
iki trisdešimties kilometrų atstumu. 
Ir dar, kai davė geltonuosius auto-
busiukus, pirmiausia juos gavo tos 
didžiosios mokyklos. Ir staiga auto-
busiukai važiuodavo į kiemą pasiimti 
vaikus iš svetimos teritorijos. Jei taip 
būtų buvę iki trisdešimties kilometrų 
atstumu (tos vyresnės klasės, kurios 
ne pradinės), nebūtų išlaksčiusios 
šeimos su mažais vaikais iš kaimų. 
Tai buvo pats nedoriausias žingsnis 
Lietuvoj. Nežinau, kodėl taip buvo 
pasielgta, žinau tik tiek, kad respubli-
koj ne vienas rajonas šitą bandė sa-
kyti – „nedarykit, nenaikinkit“ – mes 
nebuvom išklausyti... Ta reforma pa-
sidarė nežinau kieno motyvu ir kieno 
valia, bet toli gražu nevyko taip, kaip 
turėjo būti.

Dėl gryninimų – nieko blogo ne-
atsitinka, jei į vieną mokyklą suke-
liami tam tikro amžiaus vaikai. Juk 
anksčiau yra buvę ir progimnazijos, 
ir gimnazijos, dar nepriklausomoj 

Lietuvoj taip yra buvę, tai nėra didelė 
naujovė. Tik turbūt mūsų žmonės tą 
gryninimą ne taip padarė, kaip turėjo 
būti – panašiai, kaip su pradinukais. 
Noriu pasakyti tiems, kurie keikia ir 
bara – ne vien nuo vietoje esančių 
žmonių viskas priklauso“.

Gimnazijų gryni-
nimas – tinkamas 
procesas

Aidas GILYS, anykštėnas, dvie-
jų vaikų tėvas: „Jokio blogio čia ne-
įžvelgiu, bet kuri specializacija, kuri 
veda mokslo efektyvumo link, yra 
gera. Ta specializacija, manau, yra 
tinkama, gimnazijų gryninime bėdos 
neįžvelgiu. Manau, kad grupei žmo-
nių, tų pačių gimnazistų, poreikiams, 
mokykla gali labiau prisitaikyti, efek-
tyviau dirbti, judėti į priekį. Pritarčiau 
tokiam procesui“.

Privalumų kur 
kas daugiau 

Vida DIČIŪNAITĖ, Anykš-

čių rajono savivaldybės švietimo 
skyriaus vedėja: „Manyčiau, kad 
privalumų yra daugiau negu neigia-
mybių. Matau tokius privalumus: į 
vieną mokyklą susirenka didesnis 
to paties amžiaus mokinių skaičius, 
todėl padidėja galimybės rinktis pla-
tesnį pasirenkamųjų dalykų, modulių, 
kursų spektrą. Ir pasiūla didesnė. Dėl 
vienodo moksleivių amžiaus, manau, 
įdomesnė ir popamokinė veikla; ir to 
paties amžiaus vaikų problemų spren-
dimas yra paprastesnis. 

Pas mus ši reforma nebuvo labai 
skausminga – ruošėmės palaipsniui, 
daug kalbėjomės. Privalumas yra ir 
kad mokytojų kompetencija auga – 
jie gali kelti kvalifikaciją būtent to 
amžiaus vaikų ugdyme. Manau, kad 
ugdant pradinukus reikalingos ki-
tos kompetencijos. Be to, grynintos 
gimnazijos renkasi mokytojus, kurie 
yra labiau orientuoti į akademinį mo-
kymą, parengimą studijuoti universi-
tetuose. Manau, kad ir tėvai reforma 
patenkinti. Pereinamasis laikotarpis 
turbūt visiems nėra lengvas. Šiokį 
tokį minusą matyčiau nebent tokį, 
kad mokantis su tais pačiais žmonė-
mis nuo pirmos klasės, kolektyvas 
tampa stipresnis.“

-ANYKŠTA

Išgryninti gimnazijas buvo naudinga
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Neterškite gamtos senomis 
padangomis!

atliekų priėmimo aikštelę (Vairuo-
tojų g. 18, Anykščiai), kuri naudotas 
padangas priima nemokamai, tačiau 
gerai, kad sunešė prie konteinerių, 
negu išmetė bet kur. Komunalininkai 
padangas išvežė į Zarasuose jas pri-
imančią įmonę „Torgita“, patirdami 
transportavimo išlaidas ir  sumokėda-
mi už jų priėmimą. Komunalininkai 
mano, kad prie konteinerių padangas 
vilko ne tik gyventojai, bet ir automo-

Pavasarį vairuotojai keičia žiemines padangas į vasarines ir pasitaiko, kad netinkamas išmeta 
miškuose, pakelėse, palieka bet kur, nesukdami sau galvos ir manydami, kad išvengs atsakomy-
bės. Tačiau norinčių tausoti gamtą gretos gausėja, dauguma įsisąmonino, kad padangas reikia 
pristatyti surinkėjams ir perdirbėjams, palikti autoservisuose arba nuvežti į stambiagabaričių 
atliekų aikštelę, kuri iš gyventojų naudotas padangas priima nemokamai. 

bilius remontuojantys meistrai. 
Padangų remontu ir keitimu užsii-

mančios įmonės savininkas Rimantas 
Orlovas teigė, kad jeigu gyventojas 
perka jo įmonėje naujas padangas, 
senas gali palikti nemokamai, tačiau 
jeigu padangas tik keičiasi, už palik-
tą padangą turi susimokėti 1 eurą. 
„Atvažiuoja padangų surinkėjai ir jas 
pasiima, - sakė R. Orlovas. – Už toną 
padangų aš jiems moku 100 eurų“. 
Sunkiasvores mašinas eksploatuojan-
čios ir padangas keičiančios įmonės 
„Anykščių ratas“ savininkas Vygan-
tas Šližys sakė tą patį – už sunkveži-
mių ar lengvųjų automobilių paliktas 
padangas susimoka savininkas, kaina 
įskaičiuota į padangų keitimą. 

Situacija tokia, kad gyventojai 
senomis padangomis gali atsikraty-
ti nemokamai arba už 
minimalų mokestį, jei-
gu nenori gaišti laiko 
nuvežti jas į stambiaga-
baričių atliekų surinki-

mo aikštelę. Įmonių savininkai už 
surinktas ir utilizuoti atiduodamas 
padangas moka. Tokios pozicijos 
laikosi ir Aplinkos apsaugos minis-
terija, kad atliekų tvarkymo išlaidas 
turi apmokėti jų turėtojas. Surinktos 
padangos utilizuojamos, deginamos 
specialiose krosnyse, kur temperatū-
ra pasiekia 1400–1600 laipsnių. Pro-
cese pavojingi dujų kiekiai neviršija 
leistinų normų. Pasak Aplinkos ap-
saugos ministerijos Anykščių rajono 
agentūros vedėjo Arnoldo Kazake-
vičiaus, jokiu būdu gyventojams 
negalima padangų deginti patiems. 
Už tai gresia bauda iki 57 eurų, o pa-
reigūnams - iki 115 eurų, o už aplin-
kos šiukšlinimą padangomis baudos 
didelės, priklauso nuo jų kiekio.  

Šio mėnesio pradžioje Anykščių 
komunalinis ūkis visą savaitę iš gy-
ventojų rinko stambiagabarites atlie-
kas, kurių didžiumą sudarė naudotos 
padangos. Jų prie šiukšlių konteine-
rių gyventojai pritempė kalnus. Pa-
sak šios įmonės direktoriaus Kazio 
Šapokos, gyventojai ir patys galėjo 
padangas nuvežti į Anykščiuose nuo-
lat dirbančią Utenos regiono atliekų 
tvarkymo centro didelių ir pavojingų 

Balandis – švaros mėnuo. 
Tvarkant Šventosios upę vis 
dar pasitaiko ištraukti iš van-
dens ten įmestų padangų.  

Mirtis ateina, nieko ne-
klausia, tik pasiima patį 
geriausią, patį brangiau-
sią...

Tylius paguodos žodžius 
skiriame Audronei MILA-
ŠEVIČIENEI, mirus myli-
mam vyrui Sigitui.

Anykščių r. ugniagesių 
tarnyba

užjaučia

Leonas  ALESIONKA

Ilgai atidėliojau šį atvirą ir ne tik 
man svarbų pokalbį su dviem poli-
cijos generaliniais komisarais. Vie-
nas iš jų jau nebedirba šio darbo, nes 
dirbo taip ryžtingai ir rezultatyviai, 
kad šiandieną paskirtas dirbti nelen-
gvą VR ministro darbą, o kitas, gerai 
užsirekomendavęs Utenoje ir Kaune, 
perėmė iš jo estafetę ir dabar eina 
policijos Generalinio komisaro parei-
gas. Tai Saulius Skvernelis  ir Linas 
Pernavas. Su jais ir noriu viešai pasi-
kalbėti apie tai, ką gero ir ką nelabai 
matau ir savo kailiu jaučiu šiandieni-
nės policijos darbe. Ir kuo džiaugiuo-
si, ir kokias problemas įžvelgiu, kaip 
jas suprantu. Noriu atvirai pasakyti, 
ką keisčiau. Labai plati Vidaus rei-
kalų ministro ir Policijos Generalinio 
komisaro veiklos erdvė, didelis darbų 
ir spręstinų  problemų ratas. Todėl 
pasikalbėkime tik apie vieną, tačiau 
šimtus tūkstančių žmonių paliečian-
čią sritį – saugų transporto eismą 
miestuose ir keliuose. Apie Kelių po-
licijos pareigūnų darbą. Ne, ne apie tą 
paradinį, plačiai reklamuojamą, vertą 
ir pagyrimo, ir apdovanojimo, o tokį, 
su kokiu teko man pačiam, jau ne vie-
ną dešimtmetį sėdinčiam už lengvojo 
automobilio vairo, ne kartą  susidurti. 
Papasakosiu keletą istorijų.

Pirma istorija. Pirmąjį kartą gy-
venime aš, dar jaunas gydytojas, su-
sidūriau su kelių tarnybos patruliais 
TSRS laikais Ukmergėje. Vykau į 
vaistinę miesto centre. Tvarkingai 
sustojau nurodytoje vietoje ties par-
duotuve. Nieko nepažeidžiau. Išeinu 
iš netoliese buvusios vaistinės ir einu 
link savojo žiguliuko, o prie jo jau 
stovi du „uniformuoti gražuoliai“. 
Kažką ten bando man sakyti. Iš jų 
kalbos nieko nesuprantu, klausiu, ko 
milicininkai nori. Abu kažkaip keistai 
mindžikuoja, stovi netvirtai, akutės 
blizga.  Prieinu arčiau ir... kad tvoks-
telės į mane iš abiejų uniformuotų 
bernų alkoholio kvapas, net atsilo-
šiu! Koks gali būti daktaro pokalbis 

Dviem generaliniams komisarams. Atvirai
su girtais pareigūnais? Aplinkui jau 
renkasi žmonės, jie viską supranta, 
viską mato. Staigiai sumetu veiklos 
planą. Oi, sakau, palikau vaistinėje 
piniginę ir dokumentus. Lukterėkite, 
tuoj atsinešiu ir nueinu. Manęs nesi-
veja, nešaudo kaip JAV į juodaodžių 
nugarą, vaistinė čia pat, esu matomas. 
Tada mobilių telefonų nebuvo. Vaisti-
nėje telefonas ir aptarnavimo salėje, ir 
vedėjo kabinete. Aš tiesiai į kabinetą, 
staigiai skambinu 
02, prisistatau, 
prašau budinčio 
skubiai sujung-
ti su viršininku 
labai svarbiu rei-
kalu. Sujungia. 
Pranešu Milicijos viršininkui, kur ir 
kokioje situacijoje esu, kad girti po-
licininkai, kad kabinėjasi. Prisigėrę 
vairuodami jie dar padarys avariją, 
todėl prašau skubiai atvykti. O poli-
cijos pastatas čia pat, per kelis namus. 
Atsiunčia pavaduotoją su ekipažu. 
Per vaistinės duris aš viską matau. 
Prieinu, sveikinuosi. Įkaušę vyrukai 
buvo „supakuoti“, jų „patruliavimas“ 
tą dieną baigėsi. Žmonės plojo! Nie-
kada nepamiršiu šio pirmojo susidūri-
mo su kelių eismo patruliais. Tai kas, 
kad anais laikais jie vadinosi kitaip.

Antra istorija. Jaunas žmogus, pa-
vadinkime jį „giminaičiu Romu“, Pa-
nevėžyje dirbo vadybininku firmose, 
prekiavo tų firmų prekėmis apskrities 
prekybos įmonėse. Tai cigaretėmis, 
tai alkoholiniais gėrimais, tai duona, 
tai kitokiais maisto produktais. Nors 
užsakytas prekes išvežiodavo spe-
cialus firmos autotransportas, tačiau 
nedidelius tų prekių kiekius kartais, 
kai parduotuvės jų pritrūkdavo, jis 
įsikraudavo į tarnybinę mašinėlę ir 
pakeliui važiuodamas, operatyviai 
užveždavo. Atvažiavo vieną dieną 
pas mane tas Romas ir pasipasako-
jo, kad turi bėdų su Panevėžio kelių 
policijos patruliais. Ne, jis nieko ne-
pažeidžia, bet yra reketuojamas. Vos 
ne kas savaitę, kas dvi, tie patys po-
licininkai su tarnybiniu automobiliu 
stabdo jį ir vis „tikrina dokumentus“. 
Tai kur dirbi, tai ką veži, tai atidaryk 
bagažinę, tai ar turi gesintuvą, avarinį 
ženklą, vaistinėlę... Ir taip kiekvieną 
kartą kartojasi ta pati ceremonija, net 
koktu. „Ooo, kiek cigarečių veži“,- 
vaidina nustebusius pamatę krovinį. 
Visas šitas spektaklis pasibaigia tuo, 
kad uniformuoti vyriokai gauna bloką 
cigarečių ir, išsišiepę iki ausų, nureke-
tuotam vairuotojui palinki... laimingo 
kelio. Jei konjako butelį dar kaip nors 
gali nurašyti į leidžiamas duženas, tai 

cigarečių gi niekaip „nesudaužysi“. 
Uniformuotiems reketininkams ne-
svarbu, kad vadybininkas gauna tik 
kokį 1,5-2 tūkstančius litų į rankas 
atlyginimą ir kad jam iš to savo atly-
ginimo tenka už tokiu būdu  „nureke-
tuotas“ prekes susimokėti į įmonės 
kasą. Romas man pasakoja, kad ir kiti 
jo kolegos vadybininkai, dirbantys 
kitose firmose, Panevėžio policininkų 
irgi yra šitaip reketuojami. Susitinka 

vadybininkai ir 
vieni kitiems pa-
sipasakoja. Net 
mobiliais vieni 
kitiems praneša: 
ten ir ten „drau-
gai“ stovi, reke-

tuoja, apvažiuok...
Tada dirbau Vyriausybės atstovu 

Panevėžio apskrityje. Vasara, Pane-
vėžio apskrities šventė vyksta Dainų 
estradoje prie Krekenavos. Gausu 
aukštų svečių iš Vilniaus, visi rajonų 
merai dalyvauja, visi aukšti apskrities 
pareigūnai, užsienio delegacijos ir 
jų meno kolektyvai, gausu žmonių. 
Policija reguliuoja eismą. Ką gi, pa-
gal Valstybės tarnybos įstatymą esu 
vienintelis tokio „aukščiausio rango“ 
pareigūnas apskrityje. Kvietimą ir 
leidimą į spec. aikštelę svečių auto-
mobiliams pastatyti turiu. O važinėjo 
anuomet šitoks didelis „apskrities po-
nas“ Vyriausybės atstovas ne „Audi“, 
ne „Mersu“, ne „Bumeriu“ ir net ne 
džipu... Taip tik merai, tik apskrities 
vadai ir aukšti svečiai galėjo. „Pežo 
306“ – toks buvo atstovo tarnybinis 
„limuzinas“! Neturėjau ir vairuotojo 
– pats vairavau. Todėl, žinodamas, 
kad šventės dalyvius teks sveikinti 
Vyriausybės vardu, kalbą sakyti,  su 
svečiais vakarienės metu bendrauti, 
ne vieną šampano ar vyno taurę su-
sidaužti, vairuoti tarnybinį „pežiu-
ką“ pasiprašiau minėto „giminaičio 
Romo“. Įvairuojame į vieną iš aikš-
telių. Atbulomis, kad paprasčiau būtų 
išvažiuoti, kukliai šalia juodų „mersų“ 
pežiuką pastatau. Tuoj pat prisistato 
du policininkai ir sako, kad man čia 
negalima, čia aukštiesiems svečiams. 
Matai gi, ponas, kokios mašinytės su-
statytos, teks pežui išvažiuoti. Nieko 
aš jiems neaiškinu. Pamatę leidimą, 
kurį padedu priekyje vairo po stiklu, 
atstoja. Atkreipiu dėmesį, kad jie la-
bai jau įdėmiai, lyg katinai į lašinius 
žiūri į tą mano „giminaitį Romą“. 
Vis kalbina, kažko klausinėja. Tuo 
metu atvyksta Panevėžio apskrities 
rajonų merai, prieina, sveikinasi. 
Sveikinuosi ir su aukštais policijos, 
ir su kitų specialiųjų  tarnybų vado-

vais. Ne visus tada pažinojau, prieina, 
prisistato Vyriausybės atstovui. Nieko 
ypatingo, toks etiketas. Minėti polici-
jos pareigūnai tai mato. Einame link 
estrados, prasideda šventė. Klausiu 
Romo, kas ten per policininkai, gal jo 
draugai kokie? Kokie draugai, čia gi 
tie patys „policajai - reketyrai“, apie 
kuriuos jis pasakojęs. O užkalbino jį 
klausdami, kas aš per vienas toks esu, 
kad ir merai, ir komisarai, ir kiti aukš-
ti ponai tokį pagarbų dėmesį man 
rodo, net pagarbą 
atiduoda? „Pasa-
kiau jiems, kad 
jūs esate Vyriau-
sybės atstovas 
Panevėžio apskri-
tyje. Matytumėte, 
kaip jie apšalo,- 
kikena Romas,- apatiniai žandikauliai 
tik makt ir atvipo“. Klausia jie manęs: 
„O tu kodėl čia dabar kartu su juo? Jis 
yra mano dėdė“,- abejingai atsakęs 
giminaitis ir nuėjęs. 

Tada aš susivaldžiau ir prie šitų 
uniformuotų pižonų, pasiėmęs jų ko-
misarą, nesugrįžau! Knietėjo, bet ne 
vieta ir ne laikas pigiam skandalui. Iš-
važiuojant aprašytų pareigūnų jau ne-
bebuvo nė kvapo. Kuo gi baigėsi šita 
istorija? Niekada aprašyti uniformuo-
ti niekšeliai daugiau Romo nestabdė, 
nors ir stovėdavę ankstesnėse „grobio 
gaudymo“ vietose. Tiesiog atšoko, 
vaizduodavo, kad nei jį pažįsta, nei jo 
vairuojamą automobiliuką su ryškiais 
firmos logotipais mato. Gal taip ir ge-
riau? O kaip aš būčiau įrodęs apskrities 
policijos komisarui jų kaltę? Niekaip. 
Video neturėjau, slapto garso įrašo 
irgi ne. Kvailai būčiau atrodęs. Tačiau 
niekada nepamiršau šitos istorijos! 
O ką daryti tiems, kurie neturi tokių 
aukštas pareigas užimančių dėdžių? 
Mokėti? Duoti „duokles“ patruliams? 
Ir moka ne vienas, ir duoda. O ką da-
ryti, aiškindavo man ne vienas? Poli-
cijos nenugalėsi. Sudirbs, visada pri-
sikabins, keršys. Taip man kalbėdavo 
ir kiti piliečiai, ateidavę į Vyriausybės 
atstovo kabinetą pasiskųsti ne vien 
tik Panevėžio policijos darbu. LR 
Konstitucija, kaip ir įstatymai, nesu-
teikia Vyriausybės atstovui nei teisės, 
nei įgaliojimų kontroliuoti policijos, 
kitų statutinių pareigūnų, specialiųjų 
tarnybų darbą. Kontrolė yra, bet ją 
vykdo kiti. Išklausydavau žmones ir 
paaiškindavau, ką daryti, kur kreiptis. 
Tačiau ne vienas jų neturėdavo pinigų 
samdytis advokatą, kreiptis į teismą, 
nepasitikėdavo jais. Vyriausybės at-
stove, teisybės teismuose nerasime, 
ne mūsų sveikatai, ne mūsų kišenei... 

Nuo to laiko praėjo jau geri dvy-
lika, jei ne daugiau, metų. Daug kas 
į gera pasikeitė valstybėje. Negalėjo 
nesikeisti, o todėl nemažai dalykų į 
gerąją pusę keitėsi ir Vidaus reikalų 
sistemoje. Daug gero ir verto pagar-
bos padaryta ir tebedaroma, daug sun-
kumų įveikta. Negaliu šito nematyti, 
negaliu ignoruoti. Tačiau yra ir kitaip. 
Pacituosiu „Lietuvos rytą“: „Kelyje 
išvydus automobilį stabdantį polici-
ninką dažną vairuotoją išpila prakai-

tas. Net nepa-
žeidus taisyklių 
apima kaltės 
jausmas. Jums 
tai pažįstama? 
Kada policijos 
pareigūnas turi 
teisę stabdy-

ti važiuojantį automobilį? Kokios 
tokiu atveju yra vairuotojų teisės ir 
pareigos? Kaip privalo elgtis mašiną 
sustabdęs pareigūnas? Ar jis nevirši-
ja savo įgaliojimų? Tokie klausimai 
nuolat iškyla policijos pareigūnų 
sustabdytam vairuotojui. Nors, kita 
vertus, dauguma tiki, kad jei auto-
mobilį sustabdė policininkas, ras prie 
ko prikibti.“ Patvirtinu – taip tikrai 
yra. Kaip išvengti? Kaip pakeisti? 
Kelių policijos tarnybos Adminis-
tracinės veiklos skyriaus vadovas D. 
Šalomskas, interviu „Lietuvos rytui“, 
pataria apie tokius atvejus pranešti 
policijos padalinio vadovui arba Po-
licijos departamentui. „Norėdamas 
įrodyti, kad pareigūnas netinkamai 
elgėsi, vairuotojas gali bendravimą 
su juo nufilmuoti ar įrašyti pokalbį. 
Apie daromus įrašus vairuotojas net 
nebūtinai privalo pranešti pareigūnui. 
Jis tai gali daryti ir paslapčia.“,- sako 
pareigūnas. Bet apie tai, gerbiami 
Generaliniai komisarai, papasakosiu 
Jums  kitą kartą.

...Įkaušę vyrukai buvo „su-
pakuoti“, jų „patruliavimas“ 
tą dieną baigėsi. Žmonės plo-
jo!.. 

...Niekada aprašyti uni-
formuoti niekšeliai daugiau 
Romo nestabdė, nors ir sto-
vėdavę ankstesnėse „grobio 
gaudymo“ vietose...
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Kaimas tada ir dabar

Repšėnai priklauso Kavarsko se-
niūnijai, Janušavos seniūnaitijai ir 
Traupio parapijai. 2011 metais gyve-
no 63 gyventojai, šiandien jau ir tiek 
nelikę. 

Kaimas anksčiau buvęs didelis, 
jame gana ilgą laiko tarpą  veikė 
mokykla – 1919 metais ją lankė 52 
mokiniai. Portalo anykstenai.lt duo-
menimis, 1931–1932 m. prie Rep-
šėnų mokyklos veikė žemės ūkio 
klasė, kurią lankė 22 klausytojai. 
1939–1940 m. Repšėnų pradinės 
mokyklos abiejuose komplektuose 
mokėsi 135 vaikai.  1951–1960 m. 
Repšėnų mokykla buvo septynmetė, 
1960–1968 m. – aštuonmetė, 1969–
1986 m. pradinė, kol visai uždaryta.

Repšėnuose ilgai veikė ir biblio-
teka, bet, sumažėjus gyventojų skai-
čiui, 1992-aisiais uždaryta. Nebėra 
čia ir parduotuvės – tik atvažiuojan-
ti. 

Žymesni žmonės, gimę šiame 
kaime, – agronomas Aleksandras 
Šeštokas, literatė Valerija Baužaitė-
Bitinienė, irkluotoja Aldona Čiukšy-
tė-Medzevičienė. Šiuo metu žymes-
ni kaimo žmonės – ūkininkai Janina 
ir Povilas Šeštokai.

Buvo dvaras

Jau nuo 1596 metų yra minimas 

Repšėnų kaimas: nuo dvarininkų iki 
sodybų tuštėjimo  

Repšėnų dvaras. Jį valdė įvairūs 
dvarininkai: Siesickiai, Butleriai, 
Zaborskiai. 

Kaimo pabaigoje, dvarvietėje, 
yra išlikę senų maumedžių, kitų 
tuomet sodintų medžių. Taip pat 
dar tebestovi dvarui priklausiusi 
pieninė, po kuria yra didelis rū-
sys – „ledaunė“, atlikęs šaldytu-
vo funkciją. Vėliau pastate veikė 
parduotuvė, o šiuo metu senovinis 
pastatas griūva, nes šeimininkų, 
kurie galėtų juo pasirūpinti, nėra.

Į Repšėnus atviliojo meilė

Danutė Talaikienė nėra „tikra“ 
repšėniškė, yra kilusi nuo Dusetų, 
užaugo Antalieptės kaime. Ji su 
vyru Kaziuku čia gyventi ir dirbti 
atvyko kolūkio laikais. Pora nuo 
pat atsikraustymo į kaimą iki pat 
dabar gyvena žymioje Repšėnų 
vietoje – buvusioje dvaro terito-
rijoje, buvusiame mokyklos ben-
drabutyje.  Kaime sutikta moteris 
pasakojo, kad Repšėnuose nieko 
nelikę – „tik tie, kuriems tuoj reiks 
išeiti. Jaunimo visai nėra – darbų 
nėra, kaip jiems gyventi? Dirba 
kažkur – užsieniuose, didesniuo-
se miestuose. Pati užauginau dvi 
dukteris – viena gydytoja, kita se-
selė, abi Vilniuj gyvena“. 

Šiuo metu moteris nedirba, yra 
pensininkė – sakė, prižiūrinti tik 
savo daržą. „Aš Vilniuj dirbau, 

siuvimo fabrike „Aušra“ daug 
metų. Čia viską meilė padarė – su-
sipažinau, va, su vyruku, čia buvo 
ferma, reikėjo darbo jėgos, tai ir 
dirbom... Svarbiausia, kai sukuri 
šeimą, gauti savo kampą, kur gy-
vent, ir pradedi kurtis. Vyras irgi 
ne vietinis, o gimęs Širvintose. 
Irgi dirbo už Vilniaus“, – pasa-
kojo moteris. Kolūkyje ji dirbo 
melžėja, o vyras – šėriku. Kai 
kolūkis iširo, „pradėjom sau kaž-
ką „krapštytis“ – karvytę laikėm, 
taip ir vertėmės. Lietuviai, jie nėra 
tinginiai - kai dirba, tai dirba“, – 
mano D. Talaikienė.

Gyvendama šimtamečių mau-
medžių pavėsyje, pora kiekvieną 
rudenį turi darbo – tiek lapų reikia 
sutvarkyti! „Susigrėbiam lapus, 
kai kurie net stebisi, kad taip su-
tvarkyta. Bet negi per supuvusius 
lapus lipsi? Žmonės juokiasi, kad 
eina pas mus kaip pas dvarinin-
kus“, – juokėsi moteris. 

Ponia Danutė teigė niekada 
darbo nebijojusi, buvusi tvirta ir 
valinga. „Man 75 metai, bet dar 
jaučiuosi gerai, buvau sportinin-
kė, net Lietuvos rinktinėje esu 
buvus. Diską, rutulį, ietį mėčiau, 
slidėm čiuoždavau. Iš vaikystės 
užsigrūdini... Ir dabar, va, vyrui 
šieną nupjaut padedu, ir malkas 
abu pjaunam. Jei sportu užsiimi, 
augi stiprus“. 

Pasirinko ūkininkavimą

Repšėnuose jau ilgus metus 
gyvena ir ūkininkauja Janina ir 
Povilas Šeštokai. P. Šeštokas yra 
gimęs ir užaugęs Repšėnuose, 
ponia Janina juokiasi, kad šiame 
krašte yra tik „marti“. Paklausti, 
kas kaime likę, kokie žmonės gy-
vena, sutuoktiniai vienas per kitą 
ėmė pasakoti: „Nieko kaime ne-
belikę, tik tušti namai, pensinin-
kai, keli „pašalpiniai“. Niekas į 
kaimą nesikrausto gyvent, nenori. 
Nebent miestiečiai atvažiuoja dar-
žely pasikapstyti. Miręs kaimas... 
Yra keli mokiniai, gal du ar tris į 
Traupį vežioja, ir du ar tris – į Ka-
varską“. 

Ūkininkai šiuo metu augina 
kviečius, rugius, rapsus, žirnius. 
Darbo visuomet daug, todėl J. ir 
P. Šeštokai sakė su kaimu dide-
lio ryšio neturintys: „Gyvenam 
kažkaip patys sau, nuvažiuojam 
pas vaikus, į Vilnių, į Anykščius, 
dirbam, nėra kada kaimo žmonėm 
domėtis“, – sakė J. Šeštokienė. 

Tiek Janina Šeštokienė, tiek jos 
vyras pagal specialybes su ūkiu 
neturi nieko bendra – ji buhalte-

rė, jis – automechanikas. Tačiau 
pagal specialybę, kaip pora sakė, 
dirbti neviliojo: „Labai patinka 
tas jausmas, kad nereikia niekam 
atiskaitinėti, nereikia niekieno 
prašyti, kai nori išvažiuot. Savas 
ūkis – tai savotiška laisvė“, – kal-
bėjo sutuoktiniai.

Ūkininkai – ir sūnūs

Ūkį sutuoktiniai įkūrė 1991 
metais, atsiėmę tėvų žemę. Grū-
dus augino ne visada – kažkada 
turėjo šiltnamius Traupyje, kur 
augo agurkai, pomidorai – dirbo, 
netinginiavo. Todėl abu Šeštokai 
stebėjosi žmonių nenoru dirbti. 
„Užaugom prie tokios valdžios, 
kuri dalino, užtat visi įpratę tie-
siog gauti – ir dabar dirbt niekas 
nenori, nori tik gauti pinigus nieko 
neveikdami. Mūsų vaikų, anūkų 
karta, ir dar tų anūkų karta gal jau 
pasikeis“, – svarstė P. Šeštokas. 
Pats vyras teigė, kad „įdomiausia 
eiti ten, kur nieko nesupranti – kai 
jau įsigilini į tą sritį, pasidaro ne-
beįdomu, atsiranda rutina“. 

Ūkininkai ir iš Repšėnų yra pa-
samdę porą žmonių dirbti jų ūky-
je, iš viso, sakė, dirba šeši žmonės 
– darbas nuolatinis, ne sezoninis.

Pora užaugino du sūnus, kurie 
taip pat pasirinko ūkininkų duoną 
ragauti. Vienas ūkininkauja visai 
šalia tėvų, kitas – kiek toliau.

„Vienas sūnus programuotojas, 
bet pasirinko ūkį, laisvę. Sakiau, 
ko tu čia kiši galvą? Bet nieko 
neklausė, taip pat pradėjo ūkinin-
kauti“, – sakė J. Šeštokienė. Ta-
čiau tėvai džiaugėsi, kad jo indėlis 
į ūkį yra labai didžiulis – „Viskas 
pas mus kompiuterizuota, matom, 
kas dirba, kas kada išeina, pasta-

tytos 8 ar 9 vaizdo kameros. Bet 
jos nėra skirtos darbuotojams ste-
bėt, o dėl saugumo“, – pasakojo P. 
Šeštokas ir papasakojo, kad iki tol 
yra daug kartų nukentėję nuo ilga-
pirščių – vogdavo, ką tik rasdavo 
– kurą, metalą...

Klasėse – po 30 mokinių

Vienu metu, kai dar dirbo Trau-
pyje, pora gyveno Anykščiuose. 
Vėliau nusipirko dabartinį namą 
– juokėsi, kad sodyba buvo vos 
šešių arų – tokio dydžio, kad į ją 
nebetilpo sodas. Nuo to laiko jie 
grįžo į Repšėnus ir šiuo metu kai-
me gyvena tik du „grynakraujai“ 
repšėniškiai – Povilas Šeštokas ir 
jo pusbrolis. 

Prisimindamas vaikystę, P. Šeš-
tokas pasakojo: „Į Repšėnų mo-
kyklą pradėjau eiti tais metais, kai 
tik ją pastatė. Mes buvom patys 
pirmieji pirmokai. Dabar pusė 
pastato sudegė. „Keturbutį“ pa-
statė kolūkis, atrodo, kad moky-
kla tuo metu jau tebuvo pradinė“. 
Kai pašnekovas lankė mokyklą, ji 
buvo aštuonmetė: „Kai mes ėjom į 
mokyklą, klasėse buvo po 26, 28, 
30 mokinių. Ją lankė mokiniai iš 
Repšėnų, iš aplinkinių apylinkių: 
Šerių, Šovenių, Pienionių, Degi-
onių, Mackeliškių, iš aplinkinių 
kaimų. Oi, buvo linksma pas mus, 
bet tai buvo labai seniai...“ 

Mokyklą teigė baigęs 1961 ar 
1962 metais. „Po manęs dar buvo 
trys ar keturios laidos. Iš pradžių 
1918 metais buvo atidaryta mo-
kykla, kurios pastato jau seniai 
nebėra, ten buvo keturi skyriai. 
Kai padaugėjo vaikų, išvertė kelis 
namus, klėtis, ir pastatė naują mo-
kyklą. Viršuj buvo du kambariai, 
ten gyveno direktorius. Vėliau, jei 
gerai pamenu, 1977 m. pastatėm 
salę, padidinom. Bet ją sudegino, 
sukūreno vaikai... Kitais metais 
sujungė kolūkius, tada viskas ir 
mirė. Centras pasidarė Janušavoj, 
čia nieko nebereikėjo“, – prisimi-
nimais dalijosi Povilas Šeštokas.

Janina ir Povilas Šeštokai pasa-
kojo, kad kaime yra nemažai par-
duodamų sodybų, tačiau jų niekas 
nenori pirkti. Likę kaimo gyven-
tojai čia ir gyvulių beveik nelaiko 
– „Yra dar viena ūkininkė, augi-
nanti karves, tai pieną atvažiuoja 
supirkti. O šiaip kaime net nėra 
pieninės – ji uždaryta gal prieš 10 
metų – tada dar ir aš joje dirbau 
vedėja“, – sakė J. Šeštokienė.

Danutė Talaikienė nėra tikra repšėniškė, į kaimą ją atviliojo 
meilė.       

Tai – mokykla, kurią lankydavo moksleiviai iš Repšėnų ir aplin-
kinių kaimų. Klasėse tuomet būdavo iki 30 mokinių

Autorės nuotr. 

Išlikęs dvaro pastatas – tai buvusi pieninė su „ledaune“, vėliau 
čia veikė parduotuvė, šiuo metu pastatas niekam nepriklauso ir 
baigia sugriūti.

Šiame pastate buvo įkurtas mokinių bendrabutis, šiuo metu čia 
gyvena tik Danutė Talaikienė su vyru
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Skelbimo, spausdinto 2015-04-18 pa-
taisymas

Dėmesio! Šių metų balandžio 
29 d. 13 val. organizuojamas 
KB “Žalioji lanka” ataskaitinis 
rinkiminis kooperatyvo narių ir 
atstovų susirinkimas, kuris vyks 
Anykščių kultūros centro mažo-
joje salėje.

                          Administracija

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

www.jonroka.lt
Renkamės balandžio 21 dieną 17 val., 

Liudiškių g. 29, UAB „Jonroka“

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.

Baldų gamyba, remontas

Virtuvės, spintų slankiosiomis 
durimis, prieškambario, miegamo-
jo ir kt. baldų gamyba. 

Tel. (8-601) 70304.

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

Tel. (8-610) 10341.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Nebrangiai dažo namus. Mūrija 
krosnis ir židinius. Valo kaminus, 
krosnis. 

Tel. (8-676) 01382.

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

Tel. (8-655) 55726.

Montuoja sertifikuotus biologi-
nius nuotekų valymo įrenginius, 
pripažintus daugelio pasaulio 
valstybių. 

Tel. (8-639) 69837. 

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel. (8-698) 47767.

Mažu ekskavatoriumi kasa pa-
matus, kanalizacijos, drenažo 
griovius. Išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-615) 30051.

“Bobkato” paslaugos.
Tel. (8-621) 56448.

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi: vandentiekis, kanalizacija, 
drenažas, pamatai. Kanalizacijos 
valymo įrenginiai. Galima išsimo-
kėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

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

Tel. (8-608) 66111.

Mūrija ir deda grindinį iš įvairių 
akmenų. 

Tel. (8-653) 82839.

Klijuojame plyteles, tapetus, dažo-
me. Kalame dailylentes, apšiltiname. 
Įrengiame pirtis. Atvežame medžiagas. 

Tel. (8-611) 02788. 

Plastikinių langų prekyba, mon-
tavimas mažiausiomis kainomis. 

Tel. (8-639) 69837. 

Atliekame įvairių statinių griovi-
mo darbus, statybinį laužą perdir-
bame į skaldą, malame akmenis. 

Tel. (8-682) 92949.

Reikalingi suvirintojai 
autotransporto remonto 

darbams.   
Galima derinti ir su kitu 
darbu. 
Tel. (8-698) 46745.

Įmonei reikalingas INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ 
TECHNIKAS - VADYBININKAS (-Ė).

Darbo pobūdis: kompiuterinės technikos, mobiliųjų telefonų preky-
ba, remontas, priežiūra.

Reikalavimai: puikus kompiuterių komponentų išmanymas, gebėji-
mas identifikuoti ir spręsti technines problemas, geri bendravimo įgū-
džiai, anglų kalbos mokėjimas, aukštesnysis/ aukštasis išsilavinimas, 
vairuotojo pažymėjimas.

CV siųsti el. paštu: rlaukas@pikselis.lt
Kontaktinė informacija: UAB “Ryšio laukas”, J. Biliūno g. 18a, 

Anykščiai, el. paštas: rlaukas@pikselis.lt, telefonas: (8-381) 58029.

UAB GILOTA
siūlo darbą tarptautinių reisų vairuotojams.

- Darbas tarp ES šalių: Vokietija–Prancūzija–Italija;
- darbas pagal grafiką 6/3;
- darbas su vilkikais SCANIA ir užuolaidinėmis puspriekabėmis;
- darbo užmokestis 60 Eur už kiekvieną dieną.
Įmonės adresas: Technikos g. 6C, Kupiškis.
Tel. (8-698) 80012.

Reikalingi E-kategorijos 
vairuotojai. 

Į Rusija nevažiuojame. 
Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411.

UAB „Anrestas“ reikalingi
tinkuojamų ir ventiliuoja-

mų fasadų šiltintojai.
Kreiptis: Gegužės g. 14, 

Anykščiai, tel.(8-381) 5-25-00.

siūlo darbą
Darbas Vilniuje statybinin-

kams. Lauko - vidaus apdaila. 
Apgyvendiname, visos socialinės 
garantijos.

Tel. (8-659) 69550.

Reikia žmogaus sodybai prižiūrėti. 
Tel. (8-613) 70103.

ieško darbo
Santechnikas, atliekantis visus 

santechnikos darbus.
Tel. (8-606) 04167.

30 m. vyras ieško vairuotojo 
darbo po Lietuvą (C, CE katego-
rijos, 95 kodas, ADR pažymėji-
mas). 

Tel. (8-646) 34900.

Anykščių mieste
Povilas BUTERLEVIČIUS, gimęs 1953 m., mirė 04 16

Debeikių seniūnijoje
Vladas KAIRYS, gimęs 1946, mirė 04 14

Kavarsko seniūnijoje
Vytautas ŠAKNYS, gimęs 1961 m., mirė 04 16
Marijona SIMANONIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 04 18

Svėdasų seniūnijoje
Boleslovas PILKAUSKAS, gimęs 1927 m., mirė 04 15

Troškūnų seniūnijoje
Monika DEVEIKIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 04 14
Bronius ČERKAUSKAS, gimęs 1931 m., mirė 04 16

Linas BITVINSKAS

Geri darbai yra vertinami ir 
girtini. Pavasarį vieni katinai 
miaukia po langais ir nervuoja, 
o kiti tuo metu medalius gauna. 
Suomijoje pirmą kartą įvertino 
katinų nuopelnus - šios šalies 
kačių augintojų asociacija pen-
kiems katinams suteikė didvy-
rio vardą. 

Šis titulas katinams suteiktas, 
žinoma, ne už pelių gaudymą, 
o  už pastangas gelbstint žmo-
gaus gyvybę. Sakykim, kati-
nas Simba iš Kotkės miestelio 
išgelbėjo savo diabetu sergan-
tį  šeimininką, kurį tol kandžio-
jo ir draskė ryte, kol pastarasis 
ryte pabudo ir galėjo susileisti 
vaistų. Šeimininkas tvirtino, 
kad nebūtų pabudęs pats, nes 
insulino lygis buvo per daug 
nukritęs.

Beje, pasirodė, jog paprasti 
katinėliai labiau linkę į žygdar-
bius negu veisliniai. Keturi iš 
penkių  apdovanotųjų katinų yra 
paprasčiausi naminiai mišrūnai, 
o tik vienas iš jų kilmingas. 

Taigi, užuot pykę ant katinų, 
pagalvokim, kad galbūt kaž-
kuris iš jų irgi padarys ką nors 
tokio, kad bus vertas medalio.
Kaip mes atrodom į didvy-
rius akmenis mėtydami? O dėl 
kniaukimo, tai tegu kniaukia, 
ar mes tylim, kai į balių susibu-
riam arba kai kas nors smarkiai 
sunervina? 

Su gamta nepakovosi.  Miau.

horoskopas
AVINAS nuo pirmadienio neblogai 

seksis prekiauti, sudaryti komercines, 
nuomos, tiekimo sutartis, rūpintis lei-
dyba, švietimu, reklama, transportu, 
imti ar teikti interviu. Suaktyvės kon-
taktai su giminaičiais ir pažįstamais. 
Galbūt pirksite statybų, remonto, tech-
nines prekes, paslaugas arba kaip tik iš 
jų pasipelnysite.  

JAUTIS nuo pirmadienio raciona-
liai spręsite praktinius reikalus. Galite 
mėginti įgyvendinti verslo idėjas. Re-
gis, pavyks daug nuveikti, jei imsitės 
svarbių darbų, ieškosite tiekėjų, pre-
kių, informacijos, gal net tarpvalstybi-
niu lygmeniu. Tai išties atneš naudos. 
Galimi ir sportiniai pasiekimai. Į 

DVYNIAI šią savaitę tikriausiai 
labiau kreipsite dėmesį į įvairius li-
kimo ženklus, ieškosite pranašiškos 
prasmės. Paviršutiniškas bendravimas 
neįprastai vargins. Jausitės lyg praradę 
jums būdingą aktyvumą.  

VĖŽYS šią savaitę pagilės vaizduo-
tė, pasąmonės įtaka, intuicija. Galima 
nauda iš mistinės, meninės, socialinės 

daryti klaidų, nesusikompromituoti, 
juolab kad galima kontrolė, kažkoks 
patikrinimas ar jums netikėtas reika-
lavimas. 

SKORPIONAS nuo pirmadienio 
aktyviai spręsite problemas, tarpi-
ninkausite ar naudositės tarpininkų 
paslaugomis. Galbūt pavyks gauti 
reikalingą informaciją, pradėti aktualų 
projektą ir pagerinti savo finansinę pa-
dėtį, arba įgyvendinti idėją, kuri atneš 
intelektinį, kūrybinį pasitenkinimą. 
Galite sudominti, prisitraukti asmenį, 
kuris jums rimtai rūpi.  

ŠAULYS šią savaitę kai ką pro-
duktyvaus nuveikti padės ir išaugusi 
energija, ir solidarumas. Tačiau jei 
nematote savo trūkumų, klaidų, į visa 
tai gali būti parodyta pirštu. Pravartu 
aptarti naujus projektus, aiškintis ju-
ridinius klausimus. Galbūt iš vietos 
pajudės reikalai, susiję su verslo plėtra, 
įsidarbinimu, skolomis, svetimais ar 
bendrais pinigais.  

OŽIARAGIS šią savaitę būsite 
darbštūs ir kūrybingi. Panašu, kad jus 
sudomins nauja veikla ar informacija, 
trauks sportas, protiniai ir azartiniai 

žaidimai. Tiktų eiti į darbo interviu, 
aiškintis juridinius, finansinius klau-
simus. Vis dėlto darbe gali kilti nedi-
delių nesklandumų, kuriuos nesunkiai 
pašalinsite. Tiktų rimčiau pasirūpinti 
sveikata, odos priežiūra, grožiu, o ypač 
vaikais. 

VANDENIS šią savaitę ramybės 
neduos kai kurie opūs verslo ar nuo-
savybės klausimai. Ypatingo dėmesio 
gali prireikti ir šeimos nariui. Tačiau 
panašu, kad jums seksis meilės reika-
lai, kūrybinė ir visuomeninė veikla, 
o iš nedeklaruojamos veiklos ar lab-
daros gausite naudos sau ar savo ar-
timiesiems. Gali pasisekti ir žaidime, 
konkurse.  

ŽUVYS šią savaitę jums reikėtų itin 
pasverti savo žodžius, nes kai kurie iš 
jų gali grįžti bumerangu. Regis, daug 
dėmesio teks skirti šeimai ir indivi-
dualiam verslui, parūps remonto, že-
mės ūkio darbai, techniniai pirkiniai, 
pervežimai. Galima tikėtis piniginės 
papilnėjimo arba išlaidų, kurios pasi-
teisins, atsipirks.   

-ELTA

ar medicinos veiklos. Netiesiogiai pa-
teikta informacija gali kažkuo per jus 
pasitarnauti ir kitiems. 

LIŪTAS šią savaitę pravartu spręsti 
problemas, susijusias su darbu, sutar-
čių pasirašymu ar pratęsimu. Sugebė-
site sumaniai organizuoti, su bet kuo 
bendrauti bei žaviai vilioti priešingą 
lytį. Tačiau įmanomas ir šioks toks 
veidmainiavimas, apgaulingi žaidi-
mai. Deja, nuo ketvirtadienio galite 
jaustis taip, tarsi būtumėte aplinkybių 
marionetė.  

MERGELĖ nuo pirmadienio turė-
site daug darbo, o ir kalbos suksis apie 
politiką, verslą, pinigus. Tikėtini reikš-
mingi pokalbiai, susitarimai, kurie gali 
turėti pozityvios įtakos jūsų gerovei, 
profesinei ateičiai. Seksis sublizgėti ir 
draugų kompanijoje, sporto varžybose 
ar pan. 

SVARSTYKLĖS šią savaitę neri-
mo gali kelti finansinių įsipareigojimų 
klausimai. Palanku konsultuotis su 
specialistais. Tikėtini kontaktai ir su 
kultūros, švietimo veikėjais, užsienie-
čiais. Regis, planuosite kelionę, studi-
jas, verslo ateitį. Stenkitės darbe nepa-

Savo nuomonę  išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“:  

 (8-381)  5-82-46,  

tautos balsas

Balandis – švaros mėnuo. Visi, 
kas gali, juda, kruta... Tik Šalti-
nio gatvėje, valdoje šalia Bronės 
Buivydaitės muziejaus, didžiulė 
netvarka. Kiek atsimenu, jau ke-
letą metų šita teritorija yra netvar-
koma. O pernai dar baisiau padarė 
atveždami kažkokių apdegusių 

Netvarka miesto centre
lentų. Išasfaltuota ir sutvarkyta 
Šaltinio gatvele labai malonu pasi-
vaikščioti, tik vaizdelis tikrai nėra 
iš maloniųjų. Juk čia pats centras, 
prie muziejaus, kurį lanko žmo-
nės ir vyksta renginiai. O ir vasa-
rą atvyksta svečių iš kitų miestų 
ar net užsienio. Pagaliau, juk tai 

senamiestis, kurį stengiamasi su-
tvarkyti ir išgražinti... Akivaizdu, 
kad tokią vietą būtina sutvarkyti. 
Reikia tikėtis, kad naujai išrinkta 
Anykščių rajono valdžia paragins 
savininkus susitvarkyti. 

Bronė
„Anykštos“ skaitytoja

Dovanoja
Žemes Anykščių mieste. 
Tel. (8-675) 47714.
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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.

SUPERKAME
Brangiai - automobilius, sun-

kvežimius, mikroautobusus. 
Gali būti angliški, su defektais 
ar nevažiuojantys. Pasiima, 
sutvarko dokumentus.

Tel. (8-646) 17715.    

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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.

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

AUKŠČIAUSIA KAINA!
Valaukio g. 8 C, Anykščiai,

Tel. (8-601) 85691.

Šeimos gydytojai Salomėjai RAINIENEI ir med. seseriai 
Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdumą tariu ačiū.

Onutė MILIUKIENĖ

Nuoširdžiai dėkoju mūsų šeimos gydytojai Ritai 
JUODIŠKIENEI ir slaugytojai Astai BARTULIENEI už rūpes-
tingą gydymą ir viltį pasveikti.

Klemensas BALDAUSKAS

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai Ritai JUODIŠKIENEI 
ir seselei Astai BARTULIENEI už rūpestingą gydymą, gerą 
ir švelnų žodį, patarimus. Sėkmės Jums nelengvame ir kil-
niame darbe.

Stasė ir Leonas VĖBRAI, Šeriai

Nuoširdžiai dėkojame šeimos gydytojai dr. Salomėjai 
RAINIENEI ir seselei Ramunei STRAZDIENEI už nuoširdų 
gydymą ir malonų priėmimą.

B. V. LAURENČIKAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Violetai GUSTIENEI ir 
slaugytojai Laimai ŽIUKIENEI už rūpestingą, nuoširdų gy-
dymą ir patarimus.

Emilija ir Juozas BULOTAI

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.

Nekilnojamas turtas

Brangiai - miškus ir žemes žem-
dirbystei visoje Lietuvoje.

MB Forestena 
Tel. (8-647) 84811.

Visoje Lietuvoje - mišką su žeme 
ar išsikirtimui 2000-10000 Eur/ha. 
Gali būti malkinis. 

Tel. (8-600) 29417.

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

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

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Tel.: (8-604) 84051, (8-605) 12103.

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.

Meno kūriniai

Sovietinių laikų lietuvio tapytojo 
paveikslą.

Tel. (8-698) 51269.

Automobiliai

Lengvuosius ir krovininius automo-
bilius, taip pat visos komplektacijos 
variklius. Atsiskaito iš karto. Pasiima 
patys. Išrašo utilizacijos pažymas.

Tel. (8-609) 35788.

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

Tel. (8-628) 07656. 

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

Tel. (8-604) 45680.                            

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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.         
  
Nuolat brangiai - karves, bulius, 

telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

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

Įmonė NIKSOFT visus veršelius. 
Moka PVM. 

Tel. (8-6 0) 22009.

Be tarpininkų arklius, karves 
(1,20 Eur/4,14 Lt), telyčias (1,40 
Eur/4,83 Lt), bulius (1,45 Eur/5,01 
Lt). 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Nekilnojamas turtas

Sodybą su 5 ha žeme, 
Anykščių r. 
Tel. (8-614) 18254.

Kuras

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

Malkas.
Tel. (8-684) 14841.

Malkas kaladėmis, lapuočių 
atraižas pakais, turi supjautų, 
veža į rajonus.

Tel. (8-629) 76267.

Malkas kaladėmis, lapuočių 
atraižas pakais (supjautas), kala-
dukus. Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio 
malkas kaladėmis, skaldytas, spy-
gliuočių atraižas. Brangiai perka 
mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Lietuvišką mėsinių kiaulių sker-
dieną 40-50 kg  turime svilin-
tų dujomis ir plikytų, atvėsintos 
ir tt. Triušių skerdieną  1.5-2.5 
kg. Atveža nemokamai. Vežame  
į parduotuves, kavines, turgavie-
tes.                   

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567 ALMA

“Olandų” veislės žalmargę dviejų 
veršelių karvę.

Tel. (8-620) 55380.

Mažai naudotą šaldymo dėžę. 
Kaina 150 eurų.

Tel. (8-603) 25608.

Bulvių sodinamas, rotacines šie-
napjoves, purkštuvus, lėkščiuotu-
vus, plūgus, vagotuvus, kultivato-
rius, frezus, bulvių kasamas, kt. 

Tel. (8-612) 57075.

VIŠTAITĖS, VIŠTOS! Balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis dėslio-
siomis vištaitėmis ir kiaušinius dedančiomis vištomis bei spec. 
lesalais, turėsime gaidžių (tel. 8-616 50414): Raguvėlėje 7.00, 
Rukiškyje 7.05, Juostininkuose 7.10, Troškūnuose (turgelyje) 
7.20, Vašokėnuose 7.35, Surdegyje 7.45, Papiliuose 7.50, 
Viešintose 11.55, Didžiuliškėse 12.05, Padvarninkuose 12.10, 
Andrioniškyje 12.15, Piktagalyje 12.25, Anykščiuose (prie 
pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 12.40, N. Elmininkuose 
12.55, Elmininkuose 13.00, Čekonyse 13.05, Svėdasuose 
(prie turgelio) 13.30, Varkujuose 13.45, Debeikiuose 
13.55, Bebarzdžiuose 14.00, Rubikiuose 14.05, Burbiškyje 
14.10,Katlėriuose 14.20, Pašiliuose 14.25, Skiemonyse 
14.35, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 15.00, Šlavėnuose 
15.10, Ažuožeriuose 15.30, Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 
15.40, Kavarske 15.55, Janušavoje 16.00, Pienionyse 16.05, 
Repšėnuose 16.10, Traupyje 16.20, Laukagaliuose 16.25, 
Levaniškyje 16.35.

Kavarsko paukštynas 
parduoda vienadienius ir 
paaugintus viščiukus broilerius, 
dedekles vištaites, lesalus.

Tel. (8-611) 46451.

Viltė KAUNIETYTĖ, gimusi 04 06
Jonas BERKEVIČIUS, gimęs 04 10
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JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO  BALANDŽIO MĖNESIO REPERTUARAS

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: pir-
madienį-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

  
23 d. 12 val. Pirmasis Panevėžio gimnazijų teatrų festivalis “ 

TEATRO PAVASARIS”, skirtas lietuviškosios gimnazijos 100-čiui pa-
minėti (renginys nemokamas).

25 d. 12 val. Al. Popesku “Saulės spindulėlis“,, rež. A. Markuckis 
26 d. 12 val. ,,Mažojo automobiliuko nuotykiai“, rež. J. Titarov 

Niujorke į banką užeina blondinė 
ir sako:

– Vykstu dviem savaitėm į Europą 
verslo reikalais ir noriu iš jūsų paimti 
5000 dolerių paskolą.

– Tvarkoj, bet mums reikia kokių 
nors garantijų, kad paskolą grąžin-
sit.

– Jokių problemų. Štai mano rols-
roiso rakteliai, kol negrįšiu iš Euro-
pos, mašina gali būti pas jus.

Banko tarnautojai paima raktelius, 
ir pastato mašiną į banko garažą.

Po dviejų savaičių blondinė grįžta 
iš Europos ir grąžina bankui 5000 
dolerių. Taip pat sumoka 15 dolerių 
palūkanų. Banko direktorius sutinka 
blondinę ir sako:

– Kol buvote išvykus, pasidomė-
jome jumis ir sužinojome, kad esat 
milijonierė. Nesuprantu, kam jums 
dar reikėjo imti tą 5000 dolerių pa-
skolą?

– Matote, jokioje Niujorko stovė-
jimo aikštelėje aš nebūčiau galėjusi 
palikti savo mašinos dvi savaites tik 
už penkiolikos dolerių mokestį.

Vyriausioji rinkimų komisija tre-
čiadienį rinksis į posėdį, kuriame 
svarstys anykštėno Arūno Liogės 
klausimą. Šis politikas duodamas 
Tarybos nario priesaiką nuo savęs 
pridėjo penkis žodžius ir buvo ap-
skųstas. Dabar jis gali netekti net 
ir mandato. 

Anykštėnai galėtų iš to sau pasida-
ryti neblogą piarą. Juk dauguma esa-
te girdėję apie Jozefo Haidno kūrinį 

Spauskim sultis iš citrinos 
„Septyni paskutiniai mūsų išganyto-
jo žodžiai“. Taigi turint analogą, ga-
lima būtų sukurti ir oratoriją „Penki 
paskutiniai Arūno Liogės priesaikos 
žodžiai“. Kūrinį, pilną dramatizmo, 
būtų galima patikėti sukurti opozi-
cijos specialistams, sakykim, mu-
zikui Romaldui Gižinskui. Be jo ir 
kitų muzikuojančių ir dainuojančių 
socialdemokratų gretose netrūksta.  
Sėkmė būtų garantuota.    

Popiežiaus planšetinis 
kompiuteris aukcione 
parduotas už 30 500 dolerių

Planšetinis kompiuteris, priklausęs 
popiežiui Pranciškui, aukcione Uru-
gvajuje parduotas už 30 500 dolerių 
(28 700 eurų). Pasak Montevidėjuje 
įsikūrusių aukcionų namų “Castells”, 
planšetę įsigijo argentinietis versli-
ninkas, didžiausią sumą pasiūlęs te-
lefonu. Kompiuterio, prie kurio buvo 
pridėtas autentiškumo sertifikatas, 
aukcionas netruko nė dešimties mi-
nučių, praneša agentūra AFP.

Anot žiniasklaidos, popiežius šia 
planšete su išgraviruotu įrašu “Jo 
Šventenybė Pranciškus”, naudojosi 
pusantrų metų ir tada pernai pado-
vanojo vienam Urugvajaus kunigui. 
Šis prietaisą savo ruožtu padovano-
jo vienai mokyklai, o ji nusprendė 
planšetinį kompiuterį parduoti, kad 
galėtų finansuoti savo darbą.

Mokykla tikėjosi 40 000 dolerių, 
pradinė suma buvo 20 000.

Bus ekshumuoti 388 
Perl Harboro aukų palaikai

Praėjus daugiau nei 73 metams 
po amerikiečių Perl Harboro karinės 
bazės užpuolimo, bus identifikuota 

šimtai tada kritusių karių. Penta-
gonas antradienį paskelbė, kad bus 
ekshumuoti 388 kareivių palaikai. 
Jų tapatybes, be kita ko, bus mėgi-
nama nustatyti pagal DNR, praneša 
agentūra AFP.

“Ekspertizės mokslo ir technolo-
gijų pažanga, taip pat šeimų suteikta 
informacija dabar leis identifikuoti 
karius, kurie buvo palaidoti kaip 
anonimai”, - sakė gynybos sekreto-
riaus pavaduotojas Robertas Vorkas 
(Robert Work). Jis pridūrė, kad gali 
nepavykti atskleisti visų žuvusiųjų 
tapatybės, tačiau bus siekiama, kad 
“kiek įmanoma daugiau šeimų” su-
lauktų aiškumo.

Identifikuoti kariai vėliau bus per-
laidoti su karine pagarba.

Tyrimas sukoncentruotas į karo 
laivo “USS Oklahoma” įgulos na-
rius. Tada žuvo 429 jūreiviai. 388 
neidentifikuotos aukos buvo palaido-
tos Honolulu kapinėse Havajuose.

Japonijos bombonešiai 1941 metų 
gruodžio 7-ąją netikėtai užpuolė JAV 
Ramiojo vandenyno flotilę, stovėju-
sią Perl Harboro uoste Havajuose. 

Per dvi valandas buvo apgadinta 
arba nuskandinta 20 laivų, žuvo dau-
giau kaip 2 400 JAV piliečių. JAV 
Kongresas tada nacistinės Vokieti-
jos sąjungininkei Japonijai paskelbė 

karą, o Vokietija savo ruožtu karą 
paskelbė JAV.

Turkijos oro linijos 
ragina savo pilotus tuoktis

Turkijos oro linijų bendrovės 
“Turkish Airlines “ generalinis di-
rektorius Temelis Kotilis paragino 
nesusituokusius pilotus susirasti 
antrąsias puses, skelbia AFP.

Oro linijų vadovas priminė ne-
seniai įvykusią “Germanwings” 
tragediją, kuria kaltinamas pilotas, 
turėjęs rimtų psichologinių proble-
mų.

“Praėjusį mėnesį įvykusi trage-
dija mus išmokė naujų dalykų ir 
to, kad piloto profesija yra labai 
svarbi ir sunki. Pilotų, tiek vyrų, 
tiek moterų, gyvenimo būdas yra 
labai svarbus veiksnys. Pastaroji 
nelaimė įvyko po to, kai pilotą pa-
liko jo mergina. Taigi, mieli drau-
gai, atsižvelkite į mūsų patarimą 
nesusituokusiems pilotams vesti 
ar ištekėti”, - kalbėjo “Turkish 
Airlines” generalinis direktorius.

Iš pradžių buvo pranešta, kad 
antrasis “Germanwings” lėktuvo 
pilotas Andrejas Lubicas (Andre-
as Lubitz) prieš katastrofą buvo 
neseniai išsiskyręs su savo mer-
gina, bet vėliau šiomis žiniomis 
suabejota.

Per lėktuvo katastrofą žuvo 51 
Ispanijos ir 72 Vokietijos piliečiai. 
Prokurorai teigia, kad antrasis lėk-
tuvo pilotas iš Barselonos į Diusel-

dorfą skridusį lėktuvą tyčia nukrei-
pė į kalno šlaitą.

Turkijos oro linijų bendrovės 
vadovas T. Kotilis taip pat atkreipė 
dėmesį, kad “Turkish Airlines” tu-
rėtų dirbti daugiau moterų piločių. 
Anot jo, tarp 86-ių ką tik mokslus 
baigusių pilotų vos trys yra mote-
rys, o šalies oro linijose, kuriose 
dirba 4 tūkst. pilotų, moterų pilo-
čių skaičius siekia vos 40.

Šiaurės Korėjos lyderis užkopė 
į aukščiausią šalies kalną

Šiaurės Korėjos žiniasklaida 
praneša, kad šalies lyderis Kim 
Čen Unas užkopė į aukščiausią ša-
lies kalną, informuoja BBC.

Išplatintose nuotraukose matyti 
ant snieguotos kalno viršūnės sto-
vintis lyderis. Šalyje teigiama, kad 
jo tėvas Kim Čen Iras (Kim Jong-
il) gimė viršukalnėje, tačiau isto-
rikai tikina, kad iš tiesų jis gimė 
Rusijoje.

Pranešama, jog kartu su Kim 
Čen Unu į kalną kopė partijos na-
riai.

 Išplatintame pranešime teigia-
ma, kad Pektusano kalno viršūnėje 
Šiaurės Korėjos lyderis susitiko su 
Korėjos liaudies armijos naikintu-
vų pilotais.

Ties siena su Kinija dunksantis 
Pektusano kalnas užima svarbią 
vietą korėjiečių folklore ir yra lai-
komas šventu.

-ELTA

Tarybos narys Arūnas Liogė, duodamas Tarybos nario priesai-
ką, nuo savęs pridėjo penkis žodžius...


