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Raimondas GUOBIS

Didelės ir slaptos teatrų festivalio 
„Pakeleivingi“ išlaidos Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centre vykusio profesionalių teatrų festivalio „Pakeleivingi“  biudžetas siekė 13 000 eurų. Festivalio organizato-
riai „Anykštai“ sugebėjo paaiškinti tik tiek, kokioms reikmėms išleisti 4 920 eurų.

Anykščių kultūros centro duomenimis, į festivalį „Pakeleivingi“ kultūros centro 
kasoje parduota 1900 bilietų. Dalį bilietų žiūrovai taip pat galėjo įsigyti per bilie-
tų platinimo bendroves internetu.

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė sutiko kalbėtis tik apie 
savivaldybės festivaliui skirtų pini-
gų panaudojimą.

Butėnų panteono dvasia

Tas Šventosios  pakrantės 
kalnas, smėlio kopa, mirusiųjų 
miestu tapusi. Kartais ir kara-
liai gali pavydėti čia besiilsin-
tiems su kokiu lengvos, lakios 
smilties lengvumu čia amžiny-
bei priglaudžia žemė. Kryžiai, 
paminklai, vardai šventi, pa-
žįstami, parėjusio pasaulio ža-
vesiu ir išmintimi prabylantys. 
Tik ateik, įkopk į kalną, tyloje 
surask ramybę, įsiklausyk... 
Tai vis žodžiai apie garsiojo 
Butėnų kaimo prie Svėdasų 
kapinaites. 

Viltingai kaimo ateitimi tikintys: Butėnų bendruomenės pirmininkas Petras Baronas (kairėje) ir 
uoliausias jo pagalbininkas Kęstutis Žvirblis.

Konkursai. Savivaldybės ad-
ministracija baigė priiminėti 
pretendentų dokumentus dalyvauti 
konkurse užimti Andrioniškio 
seniūnijos seniūno pareigoms. 
Gauti trijų pretendentų doku-
mentai. Paskelbtas ir dar vienas 
konkursas - į Kavarsko seniūnijos 
seniūno pavaduotojo pareigas.

Našta. Anykštėnas Seimo narys, 
Energetikos komisijos vadovas 
Ričardas Sargūnas įsitikinęs, kad 
Klaipėdos suskystintųjų gamtinių 
dujų terminalą turėtų išlaikyti ir 
Rusijos dujų koncernas „Gazprom“ 
bei kitos įmonės, kurios transpor-
tuos dujas per Lietuvą. Pasak jo, 
negerai, kai sudaromos nevienodos 
konkurencinės sąlygos, jei bendro-
vės naudojasi mūsų infrastruktūra, 
o už terminalą nemoka.  

Keliai. Sekmadienio rytą 
Anykščių kelių tarnyba pirmą 
kartą šį rudenį druskos mišiniu 
barstė kelius. Pasak šios tarnybos 
viršininko Daliaus Stasiukonio, 
lapkričio pirmosios rytą buvo 
apšerkšniję ir slidūs asfaltuoti ke-
liai miškuose, teko barstyti ruožus 
iš Anykščių kelyje link Rokiškio 
ir Ukmergės, nes juose ir eismas 
buvo intensyviausias. 

Filmas. Anykščių menų inkuba-
toriaus projektas, kurio metu buvo 
sukurtas spektaklis apie lietuviškų 
sutartinių ir ispaniško flamenko 
jungtuves sulaukė tarptautinio pri-
pažinimo, apie jį kuriamas filmas. 
Idėjos autorė ir vykdytoja – su Svė-
dasų kraštu ryšių turinti režisierė 
Brigita Bublytė. Savaitgalį filma-
vimo darbai vyko Anykščiuose, o 
šiuo metu filmavimo grupė dirba 
Ispanijos Karalystėje, kur filmuoja  
flamenko mokykloje. 

Žvejyba. Šventojoje šiuo laiko-
tarpiu galima žvejoti tik Kavarsko 
tvenkinyje ir atkarpoje aukščiau 
Anykščių užtvankos, tačiau netoli 
Kavarsko užtvankos aplinkosaug-
ininkams įkliuvo moteriškė, kuri 
žvejojo upės atkarpoje, kurioje 
mėgėjiška žūklė šiuo metu yra 
draudžiama. Už tai teks susimokėti 
administracinę baudą, kuri siekia 
nuo 115 iki 289 eurų. 

Per Visų šventųjų 
dieną į Amžinybę 
iškeliavo gydytoja 
Lionė 
Gižinskienė

Kam reikalingi „kosminiai“ 
projektai?

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras: „Pa-
galvočiau apie pinigus ir norą 
bent jau dalį tų pinigų įsidėti į 
kišenę.“ 

Apie dinamiką
Linas BITVINSKAS: „Kol 

bus rūpinamasi tik dėl to, kad 
turistai čia atvyktų, padėtis 
nesikeis. Turistai čia negyvens. 
Jie atvyks ir išvyks, o mes to-
liau senėsim. “
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Temidės svarstyklės
Paieška. Nuo 2015-09-30 mo-

teris, gimusi 1942 metais, gyve-
nanti Kavarsko seniūnijoje, nega-
li susisiekti su sūnumi, gimusiu 

1980 metais, gyvenančiu Anglijo-
je. Paskelbta asmens paieška.  

Pagrobė. 2015-10-31, apie 17 
valandų 30 minučių, Anykščiuose 
esančioje parduotuvėje pardavėjai 
paduodant prašomas pirkti ciga-

spektras

retes ir 1 l talpos butelį degtinės, 
vyriškis šias prekes atvirai pagrobė 
ir nesusimokėjęs pasišalino neži-
noma kryptimi. Asmuo žinomas. 
Parduotuvei padarytas 13,66 euro 
nuostolis.   

Daiktai. 2015-11-01, apie 10 
valandą, pastebėta, kad iš namo, 
esančio Kavarsko seniūnijoje, 
pavogta medinė spinta, medinis 
stalas, 6 medinės kėdės, medinė 
spintelė. Nuostolis – 490 eurų.

Kaip prisiminė naujasis mokslų 
daktaras, pasižymėjęs buriant at-
eitininkus, buriant Dievo ieškantį 
jaunimą, teologijos žinias gilinęs 
Laterano universitete Romoje, pa-
skelbęs mokslinį darbą anykštėniška 
tema: „Anykščių Šv.Mato parapijos 

Buvęs Anykščių vikaras tapo mokslų daktaru Raimondas GUOBIS 

Buvęs Anykščių šv.Mato evangelisto bažnyčios vikaras, dabar-
tinis Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius, keturiasdešim-
tmetis kunigas Simas Maksvytis apsigynė disertaciją tema „Švč. 
Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje fenomeno vaidmuo tikin-
čiųjų evangelizacijoje” ir tapo teologijos mokslų daktaru. Kaip 
skelbiama teologų vertinimuose, tikėtina, kad šis darbas taps po-
stūmiu originalioms diskusijoms.

tikinčio aktyvaus jaunimo (16-18 
m.) dvasinių poreikių analizė XXI 
amžiaus išvakarėse”, magistratūros 
studijų užbaiga sutapo su 2008 m. 
minimo Šiluvos stebuklo 400 metų 
jubiliejumi. 

Ta sukaktis kartu su vyresnių ko-

Anykščiuose aštuonerius 
metus vikaru tarnavęs  kun. 
Simas Maksvytis stropiai 
pasimokęs tapo teologijos 
mokslų daktaru.

Memorialas. Lietuvių suvažiavi-
mo, arba Didžiojo Vilniaus Seimo, 
dalyvių kapų yra daugelyje Lietuvos 
kapinių, bet daugiausia - Vilniaus 
Rasose. 18 Seimo organizatorių ir 
aktyviausių dalyvių, kovotojų dėl 
nepriklausomos valstybės ilsisi Se-
nosiose ir Naujosiose Rasose. Tai 
- vienas iš memorialų didžiausiame 
XIX-XX a. pirmosios pusės mūsų 
valstybės nekropolyje, rašo “Lie-
tuvos žinios”. 1905 metų gruodžio 
4-5 dienomis Vilniaus miesto salėje 
(dabartinė Nacionalinė filharmonija) 
vyko Lietuvių suvažiavimas, netru-
kus pavadintas Didžiuoju Vilniaus 
Seimu. Iš visos Lietuvos, taip pat iš 
Peterburgo, Maskvos, Rygos, Var-
šuvos, Odesos bei kitur suvažiavę 2 
tūkst. delegatų vos tilpo salėje. 

Auksas. Kai vaikiška svajonė 
virsta labai rimta gyvenimo aistra, 
nebaisus nei fizinis skausmas, nei 
psichologinis nuovargis ar pagun-
dos. Jauna balerina Julija Stanke-
vičiūtė - viena iš jų, rašo “Kauno 
diena”. Ką tik Prancūzijoje, Grase, 
vykusiame tarptautiniame konkurse 
“Jeune ballet mediterraneen 2015” 
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos mokinė vyriausiųjų gru-
pėje pelnė aukso medalį.

Palikimas. Kairės pėdos dalis ir 
rankos piršto galiukas - tiek teliko iš 
senosios Juoduoju Dievaliu vadintos 
Kristaus skulptūros, stovėjusios gra-
fų Tiškevičių rūmų parke iki tada, 
kol sovietai paskelbė nuožmų karą 
religiniams simboliams. Šis Dievo 
atvaizdo sugrąžinimas tapo palan-
giškio Vitalijaus Litvaičio gyvenimo 
pagrindine idėja.  30 metų tęsėsi jo 
žygis skulptūros pėdsakais - deja, 
pavyko aptikti tik minėtas dvi jos 
dalis, kurias tebeturi iki šiol ir ketina 
padovanoti besikuriančiam Palangos 
miesto muziejui. 

Sukčiai. Šiaulių apylinkės teis-
mas paskelbė nuosprendį telefoninio 
sukčiavimo ir kitų sunkių nusikal-
timų byloje. Prieš teismą stojo trys 
kaltinamieji, vienam iš jų 18 sukaks 
tik lapkričio 11-ąją. Nusikalstamai 
organizuotai grupei vadovavęs, 11 
kartų anksčiau teistas 30 metų Tadas 
Kubeckas, teisiamas dėl daugybės 
epizodų, tarp jų ir dėl valstybės tar-
nautojo vardo pasisavinimo bei vai-
kų įtraukimo į nusikalstamas veikas, 
kalės trejus metus ir tris mėnesius. 
Anksčiau du kartus teistam 20-me-
čiam šiauliečiui Vytautui Garipovui 
kaltinimai pareikšti dėl šešių epizo-
dų, tarp jų ir dėl vaikų įtraukimo į 
nusikalstamas veikas. V. Garipovui 
teismas skyrė galutinę bausmę - pus-
trečių metų ir 15-os dienų kalėjimą.

Verslas. Seimo Tėvynės Sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų 
frakcijos narys Stasys Šedbaras siūlo 
Civilinį kodeksą papildyti straipsniu 
apie atsakomybę už įžeidimą ir ga-
limybę prisiteisti neribotas sumas 
už patirtą moralinę žalą. Įsižeisit ant 
kaimyno - galite prasigyventi. Prieš 
pusmetį S. Šedbaras skelbė aliar-
mą, kad šalyje išnagrinėtų privataus 
kaltinimo bylų skaičius per metus 
perkopė 1 000 ir kad skundų dėl pa-
žeistos garbės ir orumo tik daugės. 
Gerais norais advokatams grįstas S. 
Šedbaro siūlymas. Juk apie 1 000 
advokatų šiuo metu neturi darbo, yra 
kontoros, kurios specializuojasi rašy-
ti skundus dėl garbės ir orumo pažei-
dimų. O įžeidimo atveju netgi jokių 
įrodymų nereikia rinkti - užtenka to, 
kad asmuo ar įmonė jaučiasi įžeista 
ir reikalauja už tai pinigų. 

Jauno vyro arimieji pasigedo 
šeštadienį, tačiau jo kūnas 
vandenyje aptiktas tik kitą dieną. 
Dingusįjį maždaug už 100 metrų 

Juostos upelyje savaitgalį rastas skenduolis
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį Troškūnų seniūnijos Smėlynės kaime, Juostos upely-
je, nuskendo 1982 metais gimęs Romualdas Jurkėnas.

nuo namų surado brolis. Į nelaimės 
vietą buvo iškviesta policija ir 
ugniagesiai gelbėtojai. Upelyje 
plūduriuojantis skenduolio kūnas 

buvo maždaug 6 metrus nuo 
kranto.

„Prie buvusios kontoros tekanti 
Juosta negili – vandens ir iki kelių 
nėra“, - „Anykštai“ kalbėjo Troš-
kūnų seniūnijos seniūnas Antanas 
Jankauskas.

Tragiškai gyvenimą baigęs Smė-
lynės kaimo gyventojas šeimos 
neturėjo, gyveno su močiute, buvo 
bedarbis, už gaunamas pašalpas 
atidirbinėjo vietos seniūnijoje, 
nevengdavo piktnaudžiauti alko-
holiu.

„Jis jau veikia. Į kitus klausimus 
neatsakinėju“, - kas buvo nutikę 
keltuvui, nenorėjo atskleisti 
K.Šerepka.

Medžių lajų tako keltuvas sugedo 
tuoj pat po tako atidarymo rugpjūčio 
11-ąją, techninės kliūtys buvo 
šalinamos iki šiol.

Medžių lajų takas iki šiol nepra-
randa populiarumo, apie jį aktyviai 
diskutuojama interneto platybėse. 
Yra ir tokių žmonių, kurie skundžia-
si, kad lankytojai yra klaidinami dėl 
mokesčio.

„Labai papiktino tai, kaip parkas 

Išspręstos Medžių lajų tako problemos, 
bet vis dar neramina finansinės

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Medžių lajų tako neįgaliųjų keltuvas jau veikia. Tai „Anykštai“ 
penktadienį patvirtino Anykščių regioninio parko direkcijos 
direktorius Kęstutis Šerepka.

renka pinigus už lankymąsi saugo-
moje teritorijoje. Šis mokestis yra 
savanoriškas. Medžių lajų takas 
nemokamas. Dabar parko darbuo-
tojai stovi tako pradžioje prie įėjimo 
vartelių ir renka pinigus taip, tarsi 
tai būtų bilietas į taką, tokiu būdu 
klaidindami lankytojus ir darydami 
psichologinį spaudimą susimokėti ir 
žinantiems šią informaciją. Lankausi 
saugomose teritorijose ir kitur perku 
bilietą. Čia to nedariau iš principo“, 
- internete rašo Agnė.

Anykščių regioninio parko direk-
cijos direktorius K.Šerepka į tokius 

kaltinimus reaguoja ramiai.
„Visada yra ir bus nepatenkintų.

Visiems yra pasiūloma bilietą įsigy-
ti geruoju. Nė vieno nespaudžiame 
ir neprievartaujame. Kai kurie yra 
pripratę, kad viskas yra nemokama. 
Taką reikia išlaikyti, o pinigų nie-
kas neduoda.Tai – atsakymas į visus 
klausimus“, - sakė K.Šerepka.

Nuo Medžių lajų tako atidarymo 
dienos iš lankytojų jau surinkta maž-
daug 100 000 eurų. Juos žadama iš-
leisti regioninio parko infrastruktūros 
atnaujinimui bei naujos įrangos įsi-
gijimui. Metų pabaigoje K.Šerepka 
žada informaciją apie tai, kiek lėšų ir 
kam knkrečiai jos buvo panaudotos, 
paskelbti Anykščių regioninio parko 
direkcijos interneto svetainėje.

Medžių lajų tako keltuvas 
leis į bokštą pasikelti ir žmo-
nėms su negalia. 

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Šviesaus atminimo gydytoja 
pašarvota laidojimo namuose 
Anykščiuose, Vilniaus g. 27, ve-
lionės karstas iš laidojimo namų 
išnešamas antradienį 11 valan-
dą. Ji bus laidojama naujosiose 
Anykščių kapinėse.

L.Gižinskienė Anykščių pir-
minės sveikatos priežiūros cen-
tre dirbo daugiau nei 40 metų. 
Su pirmąja ir paskutine darbo-
viete dėl pašlijusios sveikatos 
ji atsisveikino 2014 metų sausį 
– jai buvo atliktos net kelios gal-
vos operacijos.

Iš Kauno rajono kilusi gydyto-
ja kartu su R.Gižinsku užaugino 
dukrą Oksaną Rinkevičienę.

„Lionė labai mylėjo Anykš-
čius, anykštėnus ir savo pacien-
tus. Ji buvo pavyzdys visiems 

Per Visų šventųjų dieną į Amžinybę iškeliavo gydytoja 
Lionė Gižinskienė
Lapkričio 1-ąją mirė buvusi Anykščių pirminės sveikatos prie-

žiūros centro  gydytoja terapeutė, buvusio rajono Tarybos nario 
Romaldo Gižinsko žmona Lionė Gižinskienė.

gydytojams“, - apie Anapilin 
iškeliavusią motiną kalbėjo 
O.Rinkevičienė.

Viename paskutiniųjų savo gy-
venimo interviu L.Gižinskienė 
su žurnalo „Aukštaitiškas for-
matas“ skaitytojais pasidali-
jo savo mintimis apie mirtį. 
L.Gižinskienė kalbėjo, kad gy-
dytojai svetimoms ligoms ir 
mirtims bėgant metams pasi-
daro atsparūs, atsiranda šaltas, 
ramus požiūris, tačiau kai liga 
kanda pačiam, medikui dingsta 
visas pragmatizmas. „Konveje-
ris - kada kitą liečia, o kada pats 
susergi – visai kitaip. Dingsta 
visas pragmatizmas. Stengiesi 
negalvoti apie savo prognozę“, – 
tuomet kalbėjo gydytoja.

-AnYkŠTA

Lionė Gižinskienė Anykščių rajono žmones gydė daugiau 
nei 40 metų. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

legų pritarimu tapo postūmiu aukš-
tesnėms studijoms pasirinkti  temą, 
jau nagrinėtą ankstesnių autorių, tarp 
kurių žymi ir iš Kurklių kilusio  kun. 
Stasio Ylos studija. Tikinčiųjų liu-
dijimai jaunajam teologijos mokslų 
daktarui padėjo suvokti, kad apsilan-
kymai stebuklo vietoje pastatytoje 
koplyčioje, maldos, ėjimas keliais 
kartais gelbsti nuo kūniškų negalių, 
beveik visada paliečia dvasią, lemia 
sielos žaizdų pagijimą.

Tiesa, į Šiluvą jau beveik niekas 
nekeliauja pėsčiomis, bet ir kelionė 
automobiliu suteikia impulsų pamąs-
tymams, pareikalauja nusiteikimo.
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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. 

spektras

Kapai. Nužudyto vaikino kapą 
Lėbartuose išniekinę asmenys yra 
kapų plėšikai, žinoję ar įtarę, kad ve-
lionis buvo palaidotas su brangiais 
auksiniais papuošalais. Sekmadienį 
gavę žinią apie iškasinėtą 1984 m. 
gimusio Evaldo Gliaudžio kapą pa-
reigūnai tyrimo ėmėsi antradienį. 
Kai tapo aišku, kad velionio palai-
kai nedingo, kilo kita nusikaltimo 
versija - čia darbavosi kapų plėši-
kai. Pareigūnams nekyla klausimas, 
kodėl vertybių ieškota būtent E. 
Gliaudžio kape. Jaunuolis ant kaklo 
nešiojo storą auksinę grandinėlę, 
mūvėjo įspūdingo dydžio žiedą, jo 
ranką puošė labai brangus laikrodis. 
Tačiau niekas iš laidotuvėse dalyva-
vusių žmonių dabar negali neabejo-
tinai patvirtinti, kad E. Gliaudys am-
žinojo poilsio atgulė su visais savo 
papuošalais. 

Skrydis. 26 metų vairuotojas Vil-
niaus pakraštyje automobiliu “Audi 
80” perskriejo Vokės upę ir nusilei-
do kitame krante. Pasak liudininkų, 
mačiusių link tilto per Vokės upę 
atlekiančią mašiną “Audi 80”, buvo 
matyti, kad automobilio greitis - mil-
žiniškas. Atrodė, jog mašina važiuos 
per tiltą, kertantį Vokės upę. Bet 
“Audi 80” ant tilto taip ir neužva-
žiavo. Automobilis rėžėsi į atitvarus, 
oru 8 metrų aukštyje perskrido kelio-
likos metrų pločio Vokės upę, kitoje 
pusėje trenkėsi į krantą ir įsirėžęs į 
upės užtvankos sieną liko styroti. 
Atvykę gelbėtojai gelbėjimo įranga 
vairuotoją ištraukė iš mašinos - šis 
liko gyvas, tik sužeistas. 

Graikai. Už ekonomikos ir fi-
nansų reikalus, mokesčius ir muitus 
atsakingas Komisijos narys Pjeras 
Moskovisi įspėjo, kad Graikijai teks 
susidurti su “sudėtingais” sprendi-
mais dar iki šių metų pabaigos. Atė-
nai sunkiai vykdo griežtas trečiosios 
finansinės paramos sąlygas. Apie tai 
praneša “EUbusiness”.”Nuo liepos 
dirbome pasitikėdami vieni kitais, 
jautėme bendradarbiavimo dvasią, 
kokios tarp Graikijos vyriausybės ir 
Europos institucijų nebuvo nuo pat 
krizės pradžios”, - kalbėjo P. Mos-
kovisi, likus vos kelioms dienoms 
iki vizito į Atėnus.

Pašalino. Seule sekmadienį įvyko 
trišalis viršūnių susitikimas, kuriame 
dalyvavo Pietų Korėjos, Kinijos ir 
Japonijos valdžios atstovai: Japoni-
jos premjeras Šinzo Abė, Pietų Korė-
jos prezidentė Pak Kin Hė ir Kinijos 
premjeras Li Kečiangas. Pareigūnai 
aptarė žingsnius, kurie padėtų sti-
printi praktinį bendradarbiavimą 
daugelyje sferų, pavyzdžiui, ekono-
mikoje, taip pat apsikeitė nuomonė-
mis apie regionines ir tarptautines 
problemas. Anot P. Kin Hė, trišalis 
susitikimas suteikė progą “pašalinti 
dvišaliams santykiams trukdžiusias 
kliūtis ir nuoširdžiai aptarti kelią į 
bendrą šalių ateitį”.

Migrantai. Vokietijos kanclerė 
Angela Merkel prognozuoja, kad į 
Vokietiją 2015 metais atvyks apie 
1 mln. pabėgėlių. Tokią informa-
ciją sekmadienį pateikė laikraštis 
“Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
Leidinys nurodo, kad tokią statistiką 
A. Merkel pateikė kalbėdama spalio 
25 d. vykusiame neeiliniame Euro-
pos Sąjungos (ES) lyderių susitikime 
Briuselyje. Kiek anksčiau Vokietijos 
vyriausybė prognozavo, kad į šalį at-
vyks apie 800 tūkst. migrantų.

Parengta pagal 
elTA informaciją

 

@ Daiva: „Visur braunasi tos 
mados, jų yra daug ir visokių. Pati 
blogiausia mada yra kelias paras ne-
laidoti mirusiojo net neatsižvelgiant 
į tai, kad prie tam tikrų sąlygų kūnas 
gali pradėti irti (čia baisi nepagarba 
mirusiajam), fotografuotis prie palai-
kų.”

@ ili 0v8: „Pakalbėkim apie šių 
dienu TOPĄ! Kai kapą uždengiat 
plytelėm ar plokštėm. Ši mada atėjo 
iš Lenkijos. Bet esmė ne tai... Ir net 
ne tai.. Kad toks būdas atrodo gana 
racionalus. Negalintiems prižiūrėti 
kapų.Bet esmė tame. Kokią mintį jūs 
mirusiems nusiunčiat... Kad jau būkit 
ramūs... ilsėkitės. Ir mes jūsų nelan-
kysim..”

@ o man: „O man baisu, kad ar-
timieji kūną pašarvoja valandai ar 
dviem ir skuba kuo greičiau pakasti. 
Laiką, matai, taupo, nenori pervargti. 
Keičiasi mirties kultūra, o mes daro-
mės amerikonai - gedėti, rengtis juo-
dai mums jau per sunku.”

@ . : „Mirusiems jau vis tiek vis-
kas vienodai, jiems nesvarbu. Visų tų 
kapų priežiūrų reikia gyviesiems kaip 

Tradicijos be turinio – kaip žmogus be sielos
Keičiasi laikai, keičiasi ir mirusiųjų pagerbimo tradicijos. Ko-

kios jos šiandien yra Anykščių rajone?Ar sutinkate, kad į miru-
siųjų pagerbimo tradicijas jau braunasi ir įvairios mados?

Apie tai diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.
terapijos, kad būtų lengviau susitai-
kyti su netektim.”

@ Laura: „Gyvenam begalinio 
lėkimo laiku, natūralu, kad keičiasi 
visos tradicijos, papročiai, bet kartu 
tenka pripažinti, kad nebemokam pri-
imti, išgyventi natūralių įvykių - kad 
ir tokių, kaip mirtis... Man nesupran-
tama, kodėl vaikai yra saugomi nuo 
mirties fakto, juk gimimas ir mirtis 
lygiagrečios sąvokos. Vaikui pranešti, 
kad į pasaulį atėjo žmogus, lyg ir nie-
ko tokio, labai natūralu, tačiau kalbėti 
apie išeinantį ar išėjusį žmogų tarsi 
nedera. Saugom vaikus nuo gyveni-
mo, kai labiau juos saugoti reikėtų 
nuo beprasmių TV laidų, internetinio 
pasaulio ir pan. Juk dar prieš kelias 
dešimtis metų buvo visiškai natūralu, 
kad prie mirštančio žmogaus susi-
rinkdavo artimieji, neišskiriant ir vai-
kų, visa šeima palydėdavo jį Anapus, 
o dabar vaikus nuo to saugom... Juk 
lygiai kaip žmogus ateina iš Kažkur, 
taip ir išeina Kažkur...”

@ Darius: „Dar gražiau,  kai pa-
laikus kremuoja,  o urną kokiems me-
tams pasideda ant židinio ar į spintą, 

kas dar geriau, kol susirenka patogiu 
metu visa giminė,  kad tuo pačiu ir 
palaidotų, ir pasikalbėtų. Man tokios 
tradicijos atrodo kaip nužmogėji-
mas.”

@ . : „Laikyti pelenus ant židi-
nio - ne išeitis. Urna kasama į kapą, 
arba dedama į kolumbariumą. Dar 
gali būti pelenai išbarstomi velionio 
pamėgtoje vietoje, aišku, išreiškus 
velioniui tokią valią. O laidoti reikė-
tų, jeigu palaikai nekremuojami, kuo 
greičiau, ir karstas per šermenis turi 
būti uždarytas. Kas nori ir kam priim-
tina atsisveikinti su palaikais, tas gali 
padaryti, pavyzdžiui, prieš išnešant 
karstą. Velionis turi būti prisimena-
mas gyvas, prisimenami jo darbai, jo 
gyvenimas, o ne jo palaikai. Puiku, 
kad išnyko tradicija fotografuotis prie 
nabašninko. Tai, kas iš tavęs liko, ne-
turi būti pastatoma į parodą vaikams 
gąsdinti, čia didelė nepagarba miru-
siajam.”

@ Perkūnkalys: „Tradicijos be 
turinio, be suvokimo ir tikėjimo - kaip 
žmogus be sielos. Vėlinės - mūsų tau-

tos dvasia, mūsų tautos apeiga, ku-
rios nesugebėjo krikščionybė išrauti. 
Paklauskit antropologų - mūsų tauta 
pasižymi (o gal jau tik pasižymėjo) 
išskirtiniu sėslumu, o tai reiškia, kad 
turėjome gryniausias mūsų protėvių 
tradicijas gryniausia jų forma. Tačiau 
ko nesugebėjo padaryti krikščionybė 
- padarė globalizacija. Vis dar važiuo-
jam, einam į kapelius, bet jau nebe 
per Vėlines, o kai patogiau, ne tam, 
kad pagerbti mirusiuosius, o tam, kad 
taip reikia. Tačiau, kaip ir rašiau - tra-
dicija be turinio tėra numirėlis, kuris 
jau pūva.”

@ Kapinės: „Tradicija lankyti 
mirusius yra viena iš prasmingiausių.
Norėčiau tikėti, kad jinai nenunyks ir 
jaunimui Vėlinių neišstums svetimas 
mums baltams helovynas.”

@ Lietuvis: „Pilnos kapinės žmo-
nių. Mašinų nėra kur pastatyti. Laiko-
si lietuviai savo senų tradicijų. Nėra 
čia ką ir kalbėti.”

-AnYkŠTA
(komentarų kalba 

netaisyta,- red.past)

Neūkiškumo 
variantas

Sergejus JOVAIŠA, Seimo na-
rys: „Klausimas, kokie įsiparei-
gojimai įrašyti nuomos sutartyje 
„Autoveldai“ tvarkyti turtą, kuris 
išnuomotas? Ar nudrengti jį iki pa-
baigos ir turėti piktžaizdę, ar pasiekus 
kažkokį lygį – remontuoti? Matosi, 
kad šiuo metu stotis yra tikrai ne toks 
objektas, kuris džiugintų atvažiavusį 
į Anykščių miestą, nors ji yra miesto 
prievartis. Suprantu, kad sutartyje tu-
rėtų būti kažkokios sąlygos, kad stotis 
tinkamu metu turėtų būti sutvarkyta ir 
atrodytų padoriai.

Dėl perkėlimo – ar reikia už-
krauti miesto centrą, kai įprastinė 
autobusų stotis įsikūrusi tikrai pa-
togioje vietoje?

Apžvalgos aikštelę mes jau turime 
bažnyčios bokšte. Kam šalia statyti 
dar vieną? Toliau – prekybos centras. 

Kam reikalingi „kosminiai“ projektai?
Autobusų stoties perkėlimas į Anykščių centrą, pėsčiųjų tiltas šalia 

dabar esančio tilto per Šventąją, apžvalgos platforma ir informacinis 
centras dabartinės autobusų stoties vietoje, prekybos vieta, bendruo-
menės centras su mišrios paskirties patalpomis. Tokias idėjas kėlė 
Lietuvos architektų sąjungos kartu su Anykščių savivaldybe įgyven-
dinto miesto autobusų stoties pertvarkymo idėjų projektas. Šis pro-
jektas buvo remiamas kultūros rėmimo fondų.

„Anykšta“ klausė, kaip vertinate projektą, kuriame dalyvauja sa-
vivaldybė, nors akivaizdu, kad jis nebus įgyvendintas, nes stotį ta 
pati savivaldybė iki 2039 metų išnuomojo UAB „Autovelda“, kurios 
direktorius Vladislovas Preidys „Anykštai“ sakė, kad jis apie jo ben-
drovės valdomos stoties pertvarkymo idėjų projektą nieko nežinan-
tis, o autobusų stoties miesto centre teigė net neįsivaizduojantis.

Jei dabar nuo dabartinės stoties vietos 
iki prekybos centro dešimties minu-
čių nereikia – kam reikia dar vieno? 
Gal kur truputį susipainiojome? Neti-
kiu, kad nebus racionalių sprendimų, 
o stotį ir aplinką reikia sutvarkyti taip, 
kad nebadytų akių. Laukimo salė, aš 
pats joje buvau, kaip ir sutvarkyta. 
Nematau prasmės (plius kokiomis 
lėšomis reikėtų tai daryti), projektas 
visai nereikalingas ir negyvybingas. 
Kam domėtis tuo, kas bus nereika-
linga? Ir dar už tai susimokėti... Tai, 
manau, neūkiškumo variantas ir gal 
tai tik tikslinių lėšų „įsisavinimas“. 
Jokios naudos miestui – nei aktualu-
mo, nei būtinybės – absoliučiai jokių 
kriterijų nerandu. Kad stotį reikia 
prižiūrėti, tai tikrai turi būti daroma, 
bet kitaip. Dėl stoties rekonstrukcijos 
sutinku, nes dabar stotis yra pusiau 
luptas, pusiau skustas produktas. Ne-
manau, kad reikėtų milžiniškų lėšų 
sutvarkyti šaligatvius, išasfaltuoti, gal 
dar suoliukus pastatyti. Jei kas nors 
galėtų paaiškinti tų iškeltų idėjų būti-
nybę, tai jį gal jau būtų galima dele-
guoti kandidatu į Nobelio premiją už 
išradingumą.  

Bet jei stotis yra taip nusidėvėjusi, 
tai gal reikėtų peržiūrėti sutartį ir kaž-
kam prisiimti įsipareigojimus? Negi 
lauksim iki 2039 metų ir tada savival-
dybė turės viską pati daryti? Ir iš viso,  
kas tokią sutartį iki 2039 metų galėjo 
pasirašyti?“

Į didmiesčius 
nesilygiuojam 

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono tarybos narys, opozicijos 
lyderis: „Kadangi atostogauju, idėjų 
pristatyme nebuvau. Žinau tik tiek, 
kiek buvo žiniasklaidoje. 

Žinau, kad kažkada stotis buvo 
tvarkyta ir labai gerom sąlygom iš-
nuomota anų „senųjų“ liberalų val-
džios. Šiaip visada esu prieš tokius 
grandiozinius projektus, kurių turbūt 
realiai neįmanoma įgyvendinti arba 
tai kainuotų beprotiškus nesupran-
tamus pinigus. Kad stotį reikia su-
tvarkyti, kad ji nebeatitinka nūdienos 
reikalavimų, tikrai taip, nes ji kokių 
dešimt metų turbūt nebuvo tvarkyta, 
net ir vakar (sekmadienį – red.pas-
taba) buvau stotyje, nes mano duktė 
studentė važinėja, pažiūrėjau.  

Ar ten nebuvo pinigine išraiška 
parašyta kiek milijonų eurų reikėtų 
šių idėjų įgyvendinimui ir naujų til-
tų statymui? Nesu architektas, bet 
suprantu, kad stotį sutvarkyti tikrai 
reikia, bet realiai, o ne „kosmiškai“. 
Kiek milijonų kainuotų šių objek-
tų statybos, kiek reikėtų prisidėti 
savivaldybei? Su verslininku rei-
kia tartis, kalbėti, o ne piešti tokius 
planus. Tik tada galima galvoti apie 
realius projektus ir jų įgyvendinimą. 
Rajonui, kuriame turbūt nebegyve-
na 20 tūkstančių gyventojų, galvoti 
apie stotis, lygias Vilniui ar Kaunui, 
nerealu. Bijau, kad čia ne lajų tako 
projektas, kuris buvo realus, o ne 
kažkokių apžvalgos aikštelių statyba 
duobėje“.

Kam tai 
naudinga?

Leonas ALESIONKA, buvęs 
Anykščių rajono meras: „Niekaip 
nevertinu, nes nematau jokio realaus 
pagrindo tuose siūlymuose. Jokio. 
Anykščių centre vietos šiuolaikinei 
normaliai autobusų stočiai nėra, o ir 
koks tikslas? Juk per tiltą pereini ir 
jau esi centre. Ta stotis, kuri yra dabar, 
visiškai tenkina. Autobusų srautai ne-
padidėjo, keleivių skaičius kelis kar-
tus neišaugo – atvirkščiai. V.Preidys 
kažkada tą stotį gerokai atnaujino, 
pagražino ir ji nėra baisi, o jei ką nors 
reikia patvarkyti – tą visada galima 
padaryti ir tam nereikia jokių grandi-
ozinių projektų.  

Negaliu tvirtinti kategoriškai, bet 
viena iš pirmųjų minčių, kurias pa-
galvočiau, kodėl tai vyksta, kam tai 
naudinga? Pagalvočiau apie pinigus 
ir norą bent jau dalį tų pinigų įsidėti 
į kišenę. Tai viena iš pirmųjų minčių, 
kuri man ateina į galvą. Toks įtarimas 
kyla iš karto ir aš „įjungčiau stab-
džius“ – čia kažkas ne taip kvepia. 
Yra atliktas teisėtas juridinis veiks-
mas – stotis išnuomota iki konkrečių 
metų. Yra įstatymuose numatytos 
tam tikros išimtys, pagal kurias ga-
lima nutraukti sutartį, jei ką baisaus 
daro, bet ką ten nutraukti? 

Ar ten reikėtų aikštelės? Kam toje 
vietoje aikštelė, kai šalia yra bažny-
čios bokštas iš kurio galima pamatyti 
visus Anykščius kaip ant delno?“   

-AnYkŠTA
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Kaip apskritai pastaruoju 
metu keičiasi mobiliojo ryšio 
vartotojų įpročiai? 

Pastaraisiais metais aiškiai ma-
tome, kad lietuviai atranda mobi-
lųjį internetą – šuoliais auga tiek jo 
suvartojimas, tiek ir vartotojų skai-
čius. Ypač optimistiškai nuteikia 
tai, jog internetu naudojasi vis pla-
tesnė visuomenės dalis, o ateityje 
ji tik plėsis. Taip yra, nes žmonės 
vis geriau supranta, kad nuolat po 
ranka turėti internetą labai patogu 
ir toli gražu nebėra brangu. Jau ku-
ris laikas su visais „Omnitel“ mo-
kėjimo planais suteikiame ne tik 
norimą kiekį mobiliojo interneto, 
bet ir išlaidų kontrolės paslaugą. 
Su ja, net ir išnaudojęs savo duo-
menų limitą, klientas nepatiria pa-
pildomų išlaidų.

Ar daugėja išmaniųjų telefo-
nų, ar jų savininkai dažnai nau-

Kam reikalingas naujas išmanusis su 4G internetu? 
Telekomunikacijų bendrovių reklamose vis dažniau girdime 

siūlymą naudotis naujais išmaniaisiais telefonais su 4G technolo-
gijos internetu. Tačiau reklamos per trumpos, kad iš jų susidary-
tume įspūdį, kuo ši technologija ypatinga ir kam mums jos reikia. 
O juk dažnai esame linkę atmesti tai, ko iki galo nesuprantame. 
Tad apie tai, kuo gi 4G internetas skiriasi nuo senesnių ryšio tech-
nologijų ir kokių galimybių suteikia naujas išmanusis, kalbamės 
su „Omnitel“ Panevėžio salonų grupės vadovu Valdu Kuodžiu.

dojasi internetu?
Absoliuti dauguma „Omnitel“ 

parduodamų telefonų yra ne tik 
išmanieji, bet ir palaiko sparčiau-
sią 4G interneto technologiją. Tad 
visiškai suprantama, kad daugiau 
nei trys ketvirčiai išmaniųjų tele-
fonų savininkų jais naršo interne-
te – juk tai esminė tokio įrenginio 
paskirtis.

Ar tiesa, kad mobiliuoju inter-
netu vis dar naudojasi tik jauni-
mas? 

Situacija jau kuris laikas pa-
sikeitusi – mobiliuoju internetu 
daugiau ar mažiau naudojasi vi-
sos visuomenės grupės. Pastebi-
me, jog internetu išmaniuosiuose 
naudojasi ir vis daugiau vyresnių 
žmonių – čia jie skaito naujienas, 
ieško informacijos, bendrauja su 
giminaičiais „Skype“ programa, 
rašo elektroninius laiškus. O koky-

biškas mobilusis ryšys tai leidžia 
daryti būnant bet kuriame Lietuvos 
kampelyje. Neseniai pristatėme ir 
specialiai senjorams sukurtą atlen-
kiamą išmanųjį telefoną su mygtu-
kais „LG Wine Smart“.

Viešojoje erdvėje daug gir-
dime apie 4G internetą, kuo jis 
ypatingas? 

Kalbant vaizdžiai, senesnę 3G 
technologiją prilyginčiau pato-
giam, minkštam traukiniui, o 4G – 
jau ne tik patogus, bet ir labai grei-
tas traukinys. Didžiausias 4G ryšio 
pranašumas – sparta, kuri daugeliu 
atvejų atstoja laidinio interneto 
greitį, todėl kur bebūtumėte, mo-
bilusis internetas veiks taip pat 
greitai kaip namuose. Pavyzdžiui, 
tie, kas bendravimui su draugais 
ar artimaisiais naudoja „Skype“, 
pradėję naudotis 4G ryšiu pajunta 
akivaizdų skirtumą – girdimas ne 
tik pašnekovo balsas, bet mato-
mas ir kokybiškas, netrūkinėjantis 
vaizdas. Kitas pavyzdys telefonu 
mėgstantiems pramogauti – nau-
dojant 4G nebėra prasmės į savo 
planšetinį kompiuterį ar telefoną 
siųstis filmo, nes dabar be jokių 
trukdžių galima žiūrėti jo translia-
ciją internetu ir tuo pačiu taupyti 
laisvą vietą savo įrenginyje. 

Tad ko reikia norint naudotis 
šiuo sparčiuoju 4G internetu? 

Klausimas išties aktualus ir jį 
girdime pakankamai dažnai. No-
rint naudotis 4G, būtina turėti šį 
ryšį palaikantį išmanųjį telefoną 
ar planšetinį kompiuterį. Siūlome 
itin platų jų pasirinkimą, o klien-
tai vis dažniau juos renkasi. Vis 
dėlto kartais žmonės net neatkrei-
pia dėmesio, kad jų telefonas ar 
planšetė nepalaiko sparčiausio 4G 
ryšio. Tokiu atveju vos pirmą sykį 
naujuoju įrenginiu prisijungę prie 
interneto, jie akivaizdžiai pajunta, 
jog naršo sparčiau. Žinoma, taip 
pat reikia būti zonoje, kur veikia 
4G ryšys, bet „Omnitel“ klientams 
tai ne problema – mūsų siūlomu 
4G naudotis gali jau daugiau nei 
90 % Lietuvos gyventojų.

O kaip tokiu atveju sužinoti, 
ar naudojuosi sparčiausiu 4G 
internetu? 

Tai, jog naudojatės būtent 4G 
ryšiu, aiškiausiai rodo nedidelis 
užrašas „LTE“ arba „4G“ telefo-
no ar planšetės viršuje. Vis dėlto 
paprasčiausia būtų atvykti į ar-
timiausią „Omnitel“ saloną, kur 
mūsų konsultantai suteiks visą in-
formaciją ne tik apie mobilųjį in-
ternetą, bet ir apie jūsų poreikius 

geriausiai atitinkančius įrenginius 
bei planus.

Ar šiuo metu „Omnitel“ turi 
patrauklių pasiūlymų, norin-
tiems įsigyti greitam internetui 
pritaikytą įrenginį?

Norintiems įsigyti naują 4G išma-
nųjį telefoną, planšetę ar naršymui 
keliems vienu metu skirtą maršruti-
zatorių dabar tam itin palankus me-
tas. Į „Omnitel“ saloną atnešę savo 
seną telefoną, planšetinį kompiuterį 
ar maršrutizatorių, naują įsigysite 
itin patraukliomis sąlygomis. Be to, 
į naująjį įrenginį iš senojo perkelsi-
me visus jūsų kontaktus. Pasinau-
dojus šiuo pasiūlymu ir pasirašius 
24 mėnesių sutartį su „Omnitel“, 
naujas išmanusis telefonas jums 
tekainuos nuo 2,5 Eur per mėnesį 
su 8 Eur pradine įmoka, o planše-
tinis kompiuteris – nuo 8 Eur per 
mėnesį su pradine įmoka nuo 3,50 
euro, sudarius  36 mėnesių įrangos 
sutartį. Jei internetu naudojatės ne 
vienas, atnešus seną 3G maršruti-
zatorių, naują spartųjį 4G įrenginį, 
prie kurio vienu metu prijungsite iki 
10 mobiliųjų prietaisų, siūlome už 
vieno euro pradinę įmoką, vėliau te-
reikės mokėti pasirinkto mėnesinio 
plano mokestį (nuo 12 Eur/mėn).

Užsak. nr.1760

Aktoriai maitinti ypač sočiai

Lietuvos kultūros taryba fes-
tivaliui „Pakeleivingi“ surengti 
skyrė didžiąją dalį biudžeto – 10 
000 eurų. 3000 eurų dar pridėjo ir 
Anykščių rajono savivaldybė. Biu-
džetas pakankamai solidus, tačiau 
kur žiūrovų laukiamos nuolaidos 
bilietams? Kam išleidžiama didžio-
ji dalis festivaliui skirtų pinigų?

Anykščių kultūros centro direk-
torė Dijana Petrokaitė, nenorėjo 
sutikti, kad bilietai į festivalio „Pa-
keleivingi“ spektaklius buvo per 
brangūs.

„Vienintelio Valstybinio jaunimo 
teatro spektaklio „Patriotai“ bilie-
tai, kainavę po 15 eurų, buvo bran-
gūs, tačiau taip atsitiko dėl įvairių 
niuansų – nelabai norėjo šio spekta-
klio vežti į Anykščius, dėl techninių 
dalykų. O į kitus spektaklius bilie-
tų kainos labai lanksčios“, - sakė 

Didelės ir slaptos teatrų festivalio 
„Pakeleivingi“ išlaidos

D.Petrokaitė.
Palyginome kainas. Pavyzdžiui, 

bilietai į miuziklą „Devynbėdžiai“ 
Anykščiuose kainavo 10 ir 12 eurų. 
Lygiai tiek pat už bilietus tektų su-
mokėti, jei šį spektaklį susiruoštu-
mėte stebėti Panevėžio J.Miltinio 
dramos teatre. Spektaklis „Praban-
gos“ mūsų mieste žiūrovui atsiėjo 6 
eurus, kai bilietas buvo perkamas iš 
anksto, o štai kituose šalies kultūros 
centruose Knygos teatras šį spek-
taklį rodo ir už 4 eurus. Spektaklis 
„Paukštyno bendrabutis“ – 7 eurai, 
o sostinėje Klaipėdos jaunimo te-
atras į šį spektaklį kviečia už 5,80 
euro. Spalį kupiškėnai „Cezario 
grupės“ spektaklį „Drąsi šalis“ ste-
bėjo už 5 eurus, o anykštėnai mokė-
jo po 8 eurus.

Kam išleidžiama daugiausia pi-
nigų organizuojant tokio pobūdžio 
festivalius? Jeigu manote, kad ži-
nomų aktorių bei režisierių honora-
rams, deja, klystate.

„Reklama, afišų gaminimas, pri-
zai, kava, saldainiai, gėlės, skelbimų 
pakabinimas, festivalio tento gamy-
ba. Maitinome teatrų kolektyvus 
du-tris kartus per dieną. Reperezen-
tacijai“, - atskleidė D.Petrokaitė.

Šiuo metu atostogaujanti Anykš-
čių kultūros centro direktorė tikino, 
kad dar anksti kalbėti apie konkre-
čias festivalio išlaidas, nes jos esą 
dar yra nesuskaičiuotos, be to, ji esą 
gali teikti informaciją tik apie tai, 
kaip buvo panaudoti iš savivaldy-
bės gauti 3000 Eur.

Vis dėlto D.Petrokaitė keletą 
sumų  įvardijo. Pavyzdžiui, maiti-
nimui kavinėje „Bangelė“ išleisti 
1800 eurų, reklamai „Nykščiuose“ 
– 120 eurų.

Per asociaciją pinigų gauti 
lengviau

Festivalį „Pakeleivingi“ orga-
nizavo  Anykščių kultūros centras 
ir asociacija „Anykščių šventės“. 
D.Perokaitė sakė, kad projektą fes-
tivalio organizavimui teikė asocia-
cija „Anykščių 
šventės“. Esą 
projektų vertin-
tojai per atranką 
prioritetus teikia 
ne biudžetinėms 
įstaigoms, o aso-
ciacijoms ir ki-
tiems panašiems 
subjektams.

Tačiau asociacija „Anykščių 
šventės“ organizuojant festivalį, 
kaip prisipažino pats jos pirminin-
kas, Anykščių švietimo pagalbos 
tarnybos inžinierius – kompiute-
rininkas Andrius Falkauskas, kaip 
jis pats sakė, „nelabai ką atliko“, 
nes „Pakeleivingų“ projektą rengė 
savivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriausioji 

specialistė Audronė Pajarskienė.

Konkrečios išlaidos - paslaptis

Savivaldybės Kultūros, turizmo ir 
komunikacijos skyriaus vyriausioji 
specialistė festivalio „Pakeleivingi“ 
projekto vadovė A.Pajarskienė, pri-
pažino, kad tai ji parašė teatrų festi-
valio Anykščiuose projektą. 

Pasak A.Pajarskienės, pernai 
metais šis projektas buvo Lietu-
vos kultūros tarybai teikiamas per 
Anykščių menų inkubatorių, o šie-
met pasirinkta nevyriausybinė or-
ganizacija „Anykščių šventės“, kuri 
buvo įkurta tokiems tikslams.

„Anykštos“ paklausta, ko-
kioms reikmėms buvo išleisti 
Lietuvos kultūros tarybos pinigai 
– 10 000 eurų - projekto vadovė 
A.Pajarskienė  kalbėjo beveik apie 
tuos pačius dalykus, kuriuos minėjo 
ir D.Petrokaitė, tačiau skirtingai nei 
Anykščių kultūros centro direktorė, 
konkrečių sumų įvardinti nepano-
ro.

„Projektas dar vyksta, eigoje ti-
krai negalima 
viešinti, čia Lie-
tuvos kultūros 
taryba tokią in-
formaciją turėtų 
teikti. Išlaidos 
didelės, viskas 
brangu“,-  pra-
ėjus trims die-
noms po fes-

tivalio „Pakeleivingi“ uždarymo 
kalbėjo A.Pajarskienė, prasitarusi, 
kad visi projektui skirti pinigai 
dar neišleisti, nes projektas baigsis 
gruodžio 10 dieną, kai Lietuvos 
kultūros tarybai bus pateiktos atas-
kaitos.

Paprašyta išvardinti, kam kon-
krečiai buvo panaudoti Lietuvos 
kultūros tarybos skirti 10 000 eurų, 

Savivaldybės specialistė kalbėjo ap-
takiai ir konkrečių sumų, kol vyksta 
projektas, pasakyti atsisakė. Ji sakė: 
„Trys beveik tūkstančiai išleisti... 
Jeigu konkrečiau, sutartis yra su 
Anykščių kultūros centru dėl aptar-
navimo. Tada yra festivalio nomina-
cijoms, festivalio edukacinių veiklų 
vykdymui, yra leidybai, transportui, 
maitinimui, ženklų gamybai.“

„A.Falkauskas nedirbo šiame 
projekte, bet jis, kaip asociacijos 
vadovas, vykdyti projektui gali 
samdytis bet ką“, - apie tai, kodėl 
tarp organizatorių buvo minima 
asociacija „Anykščių šventės“,  kal-
bėjo A.Pajarskienė.

Daug nemokamų bilietų ir 
salė atrodė gražiai

Turime jus kiek nuliūdinti, jei į 
festivalio spektaklius pirkote bilie-
tus. Greičiausiai esate patys kalti dėl 
to, kad nepatekote tarp tų laimingų-
jų, kurie teatro profesionalų pasiro-
dymus stebėjo neišleidę nė cento.

„Į festivalio spektaklius išdalino-
me daug nemokamų bilietų. Norim, 
kad salė atrodytų gražiai. Kaip atro-
dytų, jei teatrų kolektyvai vadintų 
pustuštėje salėje“, - svarstė Kultūros 
centro direktorė D.Petrokaitė.

Kaip jau tampa tradicija Anykš-
čiuose, spektaklius nemokamai ste-
bėjo tie, kuriems sunkiai suprantama, 
ką reiškia sudurti galą su galu. Net 
neslepiama, kad bilietais į festivalį 
apdalinti savivaldybės specialistai, 
rajono biudžetinių įstaigų darbuo-
tojai bei vadovai. Bilietų į festivalį 
tikrai nepirko ir rajono vadovai.

„Meras ir vicemeras po kiekvieno 
spektaklio lipa į sceną dėkoti kolek-
tyvams, jiems tęsiasi darbo laikas“, - 
apie valdžios atstovų viršvalandžius, 
kurie apmokami nemokamais bilie-
tais, pasakojo D.Petrokaitė.

Savivaldybės Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Audronė Pajarskienė minėjo, kad Lietuvos kultū-
ros tarybos pinigai taip pat bus skirti mokėti honorarams. Kokio 
dydžio jį gaus pati A.Pajarskienė, turėtų paaiškėti gruodį.

jono jUneViČiAUs nuotr.

...Biudžetas pakankamai 
solidus, tačiau kur žiūrovų 
laukiamos nuolaidos bilie-
tams? Kam išleidžiama di-
džioji dalis festivaliui skirtų 
pinigų?..
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tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 

paskambinę į 
„Anykštą“ 

(8-381)  5-82-46,  

(Atkelta iš 1 p.)

Jautriai apie gyvenimo ir mirties artumą eilėmis prabilo Aldona 
Masiokienė.

Autoriaus nuotr.

Šiukšles rūšiuojam, bet kur dėti 
panaudotas naująsias elektros lem-
putes? Kiek pamenu, buvo kal-
bama, kad surinkti taupiosioms 

Dar kartą apie šiukšles
Dar kartą noriu pasakyti, kam rei-

kia rūšiuoti šiukšles, jeigu jas vis tiek 
išveždami verčia į bendrą konteine-

rį? Tai mane piktina ir man svyra 
rankos ir visai nesinori rūšiuoti.  

Anykštėnas

Kur dėti lemputes?
elektros lemputėms prekybos cen-
truose bus pastatyti konteineriai, 
tačiau iki šiol to nėra. 

svėdasiškis 

Carinių rublių pakako 
ir koplytėlėms

Pačioje kalvos viršūnėje nuo 
senybių senybės turėjo stovėti 
bendras, visų pastangomis pada-
rytas, pastatytas, pašventintas, 
vaišėmis bičiulystėje įtvirtintas 
kryžius. Čia butėniečiai pastatė 
ir bendrą kaimo jaunimo kryžių 
1901-iais - jubiliejiniais krikš-
čionybės metais. Statė tuomet 
tie, kuriems amžių sandūroje 
buvo per dvidešimt, su viltimi jie 
į tą baisybėmis ir laime žemišką-
ja persmelktą, kruviną ir širdies 
gerumu nuskaidrintą XX amžių. 
Buvo jie iš Motiejaus Žvirblio, 
kitų Žvirblių, Pakštų, Baronų, 
Navikų, Juškų ir visų kitų čia ne-
paminėtų šeimų. Sako, kad kry-
žių metalinį nukalė ir ant plokš-
čio akmens postamento įtvirtino 
kalvis Jurgis Žvirblis, carinių ru-
blių sudėję nemažai, tad pakako 
dar ir metalinėms koplytėlėms 
su stiklinėmis durelėmis per ku-
rias matėsi Jėzaus ir Jo Motinos 
statulėlės. Gaila, kad mūsų laikų 
tos grožybės nesulaukė - teliko 
tik pamatinis akmuo su naujai 
nukaltu kryžiumi.

Moterų katalikių iš Butėnų 
kaimo sumanymu bei lėšomis 
lemtingais 1940-iais, meldžiant 
Aukščiausiąjį apsaugoti nuo artė-
jančio karo, svetimųjų siautėjimo 
baisybių, pastatytas grakštus kla-
sikinių formų betoninis kryžius. 

Butėnų panteono dvasia

Jaunimas iš 1989-ųjų 
ir uolusis Juozapas

Atgimstant Lietuvai, 1989 m. 
vasarą kaimo jaunuoliai, žynių, 
dainių ir narsių karių bei kantrių 
moterų - senovės romantizmo 
sugauti iš skaldytų akmenų su-
mūrijo aukštą aukurą. Pamenu, 
kad besidarbuojant sutemo, bu-
vome šiek tiek pasivaišinę alu-
mi, skubėjome, mat artėjo kraš-
tiečių suvažiavimas - įdėjome ir 
kapsulę. Paprastą, greitosiomis 
surastą buteliuką, į kurį įdėjome 
lapą su įrašytomis visų statytojų 
pavardėmis ir vilties pareiškimu 
- tikėjimu laisva ir teisinga Lie-
tuva.

Kiek vėliau buvo pastatytas 
Juozapo Valuntos paminklas žu-
vusiems pokariu ir didiesiems 
kentėtojams - keistai geltona 
spalva nudažytas kresnas medi-
nis kryžiaus formos obeliskas.

Tuo pat metu statytas kryžius 
jau supuvo, vieną vėjuotą dieną 
išlūžo, dunkstelėjo į žemę suby-
rėdamas. 

Dabar vėl ateina laikas, jau, 
matyt, pribrendome dar vienam 
paminklui - gal klasikiniam kry-
žiui, o gal koplytstulpiui su senu, 
išmintingu, susirūpinusiu Dievu, 
vadinamu Rūpintojėliu, kuris 
kažkiek mena ir senovės Perkū-
ną, jei dar meistras kokį simbolį 
slėpinį į jo figūrą ar pačią koloną 
tikėjimo, pasaulį trapų išlaikan-
tį, įpins.

Pasikalbėjimai

Daugelyje vietų butėniečiai 
ir pasimirę, senąja bendryste ir 
suvokimu, kad giminės yra svar-
biausi ir brangiausi, kapinaičių 
ploteliuose sulaidoti kartu. Vie-
noje  vietoje suguldyti Juzėnai 
- koplytstulpis su metaline kry-
žiaus viršūne, keli masyvaus 
granito paminklai ir baltišku 
ornamentu, didingai plačia ir 
plika kakta spindintis patriarcho 
Jono Juzėno bareljefas, Cecilijos 
Pliupelienės stogastulpis išsi-
skiria liūdinčios motinos figūra 
ir jos vaikus įprasminančiomis 
sklendžiančiomis gulbėmis - čia 
ir žentas Vladas Murma atgulęs. 
Pakštų  - klasikinis, aukštaitiš-
kas, ornamentuotas, nors neaukš-
tas kryžius. Čia atilsį suradęs 
ir liaudies meistras, skulptūrų 
sodo kūrėjas Zenonas Valunta, 
jo linksmoji Bronė. Mažylis, 
vikruolis filosofas Vincas Mikė-
nas, ir jo giminaitis iš vėlesnės 
kartos, skardžiabalsis pieninin-
kas, senų kavalierių patriarchas 
Aloyzas Mikėnas. Po senutėliu 
giminės kryžiumi ir gudrusis 
Vitoldas Baronas, ten - Prūsai, 
o ten - Juškos, Navikai, Vilučiai, 
tarpukario mokytoja, šaulė Liu-
da Žvirblytė, jos pamaldžiosios 
seserys ir gausybė kitų Žvirblių 
atšakų mirusiųjų. Viliui Meš-
kauskui teisingas paminklas pa-
statytas - meniškas, tyriaveidis 
angelas iš tauraus šviesaus me-
džio išskobtas tarsi laimina, tarsi 
pasergėti, pagelbėti pasiruošęs...

Atgimusi tradicija 

Jau labai seniai čia senosios 
pamaldžios moterys ir gal jau 
neatmenami vyrai susirinkdavo 
kapinių kalvos viršūnėje už čia 
palaidotus ir visus mirusius butė-
niečius bei pažįstamus pasimelsti. 
Tokioms pamaldoms jau po karo 
vadovavusi Jurgio Galo-Žvirblio 
Antano motina - Marijona Žvir-
blienė. Mano atmintyje -  jau 
pirmosios lapkričio dienos anks-
tyvose sutemose susibūrusios 
aplink moterų katalikių kryžių 
melsdavosi - pagiedodavo „Vieš-
paties angelą“ ir kitas svarbesnes 

giesmes, iš storų maldaknygių 
skaitydavo litanijas ir maldas il-
giausias Kaziūnė Kazlauskienė, 
Emilija Juzėnienė, Zofija Pakš-
tienė, Elena Valuntienė, Atilija 
Juškienė ir kitos moterys. Misti-
kos kupina buvo ta valanda, kai 
pasaulį dengė tamsa, o čia kal-
nelyje spindėjo, mirgėjo gausybė 
tikrų vaškinių ir parafino liejinio 
žvakių ir buvo taip ramu, jauku. 
Ir net vaikui jokia mirtis buvo 
nebaisi, kažkur viešpataujančios 
pasaulio blogybės, jau patirtos 
skriaudos išnykdavo. 

Juk turėjome degtuku ir žvake-
lių, nes tėtis paliepdavo uždegti 
ant tų kapų, kur jokia liepsnelė 
nedega ir ant to kapo pačiame ka-
pinių kampe, prie mažųjų varte-
lių. Ten po neaukštu cementiniu 
kryžiumi guli palaidotas sovietų 
kareivių nušautas partizanas Vi-
lutis.

Nunykusi buvo jau ta tradicija, 
daug metų bendruomenė čia kartu 
nesimelsdavo, bet šiandien Butė-
nų dieną pradėjome šiame kalne. 
Daugiau nei šimtas čia susirinku-
sių meldėmės už jau mirusius ir 
gyviesiems palaimos prašėme. 

Ir tai buvo nuostabu, ir klau-
sėsi mūsų Dievas, ir atrodė, kad 
nė vienas medžių lapas tą valan-

dėlę nevirpėjo. Visų Šventųjų 
šventės vidurdienį susirinko bu-
tėniečiai kaimo kapinėse ir kaip 
kadaise pamaldžios moterys ir 
vyrai giesmes giedojo, „Visų 
Šventųjų Litaniją“, kitas maldas 
skaitė, prisiminė mirusius, bet ir 
gyviesiems bei tėvynei Lietuvai 
prašyta taikos, vienybės, laimės 
žemiškosios ir gyvenimo verty-
bių suvokimo. Ir atrodė, kad taip 
buvo, yra ir jau per amžius bus. 

Dangiška šviesa krenta ant maldos atgaivintų moterų veidų: Iš kairės: Adolfina Meškauskienė, 
Aldona Masiokienė ir Rūta Baronienė.

Cecilijos Pliupelienės kapo 
stogastulpio fragmentas. 
Meistro Stasio Karanausko 
išskobtos gulbės vaizduoja 
velionės vaikus.

Butėnų kaimo panteono - kapinaičių kalvos viršūnėje sekmadie-
nio vidurdienį susirinko beveik šimtas žmonių.
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kampas
Apie 
dinamiką

horoskopas
AVINAS  iki savaitės vidurio jums 

itin rūpės meilė, vaikai, kūrybos, vers-
lo projektai. Galite patirti ypatingą 
įkvėpimą, gilias meditacines būsenas. 
Nuo ketvirtadienio gerai dorositės su 
tarnybinėmis užduotimis. Jeigu ban-
dote susirasti darbą, įmanomas neblo-
gas variantas. 

JAUTIS jūsų mintys koncentruosis 
ties asmeniniu pasaulėliu, šeima, vai-
kais, saviraiška. Ypač džiugins meilė, 
draugystė. Galite patirti ne tik stiprią 
aistrą, bet ir gilų artumo jausmą, dva-
sinį ryšį. O gal ir nepaprastai puikų 
kontaktą su publika, jei kažką darote 
scenoje, bandote atskleisti savo gabu-
mus. 

DVYNIAI imsite jausti augantį 

darbingumą, norą įsitvirtinti profesijos 
srityje, rasti savo pašaukimą ar darbo 
vietą, kur galėtumėte jį realizuoti. Re-
gis, tai įmanoma. Iki savaitės vidurio 
jums labai padės miklus liežuvis ir nu-
siteikimas bendrauti.  

VĖŽYS fortūna jums šypsosis ne 
vienoje srityje. Aplinkinių meilės ar 
susižavėjimo, pagarbos turėtų padau-
gėti. Ypatingų įspūdžių ar net palan-
kaus likimo posūkio galima tikėtis per 
reikalus, susijusius su užsieniu, kelio-
nėmis. Jeigu trokštate įsimylėti, bus 
tokia galimybė. O jei domina karjeros 
laiptelis, pašaukimo paieškos. 

LIŪTAS galbūt taip jausitės dėl 
kažkokios gyvenimo permainos, ten-
kinančios augantį komforto, atsinau-
jinimo poreikį. Jeigu ne išorinė, tai 
vidinė transformacija suteiks įdomių 

pojūčių. Regis, jums gali pasisekti 
pagerinti savyje ar aplinkoje tai, kas 
anksčiau nepavykdavo. 

MERGELĖ savaitę būsite linkę 
idealizuoti santykius, žavėtis paslap-
tingais ir meniškais dalykais. Kai kas 
savaime pildysis. Vis dėlto dėl nau-
jų susižavėjimų galimi apsigavimai. 
Protinis, kūrybinis darbas žada gerų 
rezultatų, pripažinimą. Kažkas iš ar-
timo žmonių rato gali pateikti darbo 
pasiūlymą.

SVARSTYKLĖS turėtų būti ne-
bloga, tačiau nemaža tikimybė suklysti 
dėl meilės santykių, finansinių ir kito-
kių sandorių. Norėdami kažką laimėti 
nedoru būdu, vėliau galite patirti pro-
blemų. Nusimato papildomos veiklos, 
iš kurios gausite papildomų pajamų. 

SKORPIONAS užplūs filosofinės 

nuotaikos. Tikriausiai leisitės į kelią, 
lankysitės ten, kur būnate gana retai. 
Atsargiai kelyje, saugokite savo ir kitų 
sveikatą. Kitą savaitę pradėsite gerai 
nusiteikę, su sveikomis ambicijomis. 
Regis, realizuoti pastarąsias padės 
draugai, gerbėjai. 

ŠAULYS teks rimtai padirbėti ar 
net reikštis viešumoje, nors norėsis 
tinginiauti šiltuose savo namuose, nes 
jaučiate nuošalumo, asmeninės erdvės 
poreikį, stinga energijos, o imunitetas 
kiek pasilpęs. Kaip bebūtų, šią savaitę 
teks suimti save į rankas ir atlikti tai, 
ką privalote. 

OŽIARAGIS galite kai ką nuveik-
ti dėl savo ateities, priimti pokyčius 
ar jiems nusiteikti. Mokslas, stambūs 
projektai, užsienis, vadyba, medicina, 
tolimos perspektyvos bus itin aktua-

lios temos. Su bendraminčių pagalba 
arba kartu su jais galite pradėti reikš-
mingą veiklą, įsitraukti į visuomenines 
iniciatyvas. 

VANDENIS prasidės prieštaringa 
savaitė. Viena vertus, būsite darbingi, 
ambicingi. Kita vertus, jums atrodys, 
kad galite nepaisyti normų, taisyklių, 
moralės ir siekti tikslų abejotinais bū-
dais. Nederėtų žaisti žmonių jausmais, 
išnaudoti seksualine, finansine prasme. 

ŽUVYS brauksite priešingos lyties 
dėmesį, linksmins aistringi žvilgsniai, 
flirtai. Jus kitus išties žavėsite, gundy-
site, tačiau patys trokšite dvasingumo, 
tyrumo labiau nei paprastai. Galimos 
stiprios nuojautos, meninis įkvėpimas. 
Seksis sublizgėti moksle, renginiuose, 
įsidarbinti, ieškoti tarpininkų. 

-elTA

linas BiTVinskAs

Anykščiai vis padejuoja, kad 
gyventojų mažėja ir jie senėja, kad 
taip yra visoje Europoje, tačiau 
toli gražu – sakykim, ne Norve-
gijos sostinėje Osle. Mažai kas 
žino, kokį spartų augimą demons-
travo šis miestas. Sunku patikėti, 
bet Norvegijos sostinė, kuri buvo 
įkurta maždaug prieš 10 amžių, 
1814 metais buvo beveik kaip koks 
Pasvalys ar Anykščiai – tada ten 
gyveno tik iki 10 tūkstančių žmo-
nių. O šiuo metu Oslas – vienas 
iš greičiausiai augančių pasaulio 
miestų. Pagal Statistikos biuro pro-
gnozes, per 20 metų Oslo gyvento-
jų padaugės 34,3 procento. Dabar 
Osle gyvena 635 tūkstančiai žmo-
nių, o 2034 metais sostinėje gyvens 
mažiausiai 850 tūkstančių žmonių. 
Ekspertai skaičiuoja, kad sostinės 
gyventojų daugės visų pirma dėl 
migrantų. Beje, jeigu skaičiuoti vi-
dinę migraciją, tai labai įdomu, kad 
daugiau žmonių iš Oslo išsikelia, 
negu atvažiuoja čia gyventi. Nor-
vegijos sostinė absorbuoja Pietų 
ir Rytų Europos šalių gyventojus, 
kurie čia atvyksta gyventi ir dirbti 
po 2007 metais Europą ištikusios 
finansinės krizės. Nuo  2007 iki 
2013 metų Norvegijos gyvento-
jų padaugėjo 370 tūkstančių, iš jų 
atvykėliai sudarė 260 tūkstančių. 
Daugiausia atvykėlių yra iš Lenki-
jos ir Lietuvos, toliau – iš Eritrėjos 
ir Somalio. 

Akivaizdu, kad tendencijos gali 
būti sulaužomos. Nesvarbu, kokie 
dabar yra Anykščiai, turbūt reiktų 
kalbėti apie tai, ką mes matome 
ateityje. Oslas nuo kaimo per 200 
metų išaugo iki didmiesčio, ne-
sakau, kad to reiktų siekti, tačiau 
akivaizdu, kad kas planuoja ir sie-
kia, ko nors vis tiek pasiekia. Todėl 
labai daug priklauso nuo požiūrio, 
žmonių psichologijos ir valdžios 
situacijos matymo ir modeliavimo. 
Kol kas to labiausiai ir trūksta. Kol 
bus rūpinamasi tik dėl to, kad tu-
ristai čia atvyktų, padėtis nesikeis. 
Turistai čia negyvens. Jie atvyks ir 
išvyks, o mes toliau senėsim. 

Prizas atiteks anykštėnei 
Rugsėjo  26 dieną „Anykštoje” spausdinto kryžiažodžio „Ežys“ teisingas atsakymas –  ELIKSYRAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 75 skaitytojai. Tai 

anykštėnai M.Parnavienė, A.Lunevičius, A.Vilimas, A.Vilčinskas, A.Keraitienė, L.Galvanauskienė, Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, P.Girnienė, G.Žvironaitė, 
V.Vilčinskienė, D.Kundrotienė, D.Šlamienė, A.Burneikienė, V.Lančickienė, A.Sriubienė, R.Kavoliūnienė, J.Pranckevičienė, R.Venclovienė, A.Kavolienė, 
V.Bieliūnienė, D.Varnienė, N.Varnas, E.Jurėnaitė, V.Dikčiuvienė, Z.Kvedarienė, A.Skirmantienė, V.Kazlovienė, A.Skaržauskienė, E.Tamulėnienė, J.Mieželienė, 
D.Patumsienė, A.Patumsis, L.Petuchovienė ir N.Šilaikienė; V.Strazdienė, R.Budrienė, E.Kiškienė ir D.Sudeikienė iš Kavarsko; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, 
P.Dolmantas ir B.Gudonienė iš Viešintų; T.Prudnikovienė, T.Jakniūnienė ir E.Slavinskienė iš Naujųjų Elmininkų; G.Radzevičienė, K.Imbrasaitė ir S.Žibutienė 
iš Šovenių; L.Ruša, D.Rušienė ir K.Lasauskas iš Vilniaus;  A.Kuolienė iš Kunigiškių, V.Urbutienė iš Naujikų, B.Aukštakalnienė ir G.Šulskienė iš Kurklių, 
R.Vaiginytė iš Aknystų, K.Rimkuvienė iš Antupių, M.Baltrūnienė iš Piktagalio, A.Lisauskienė iš Mickūnų, R.O.Deveikienė iš Mažionių, B.Raščiūvienė iš Surde-
gio, O.Petronienė iš Smėlynės, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, R.Laucienė ir L.Dobrodiejienė iš Utenos, A.Bagdonienė iš Vaitkūnų, S.Želnienė iš Maželių, L.Didienė 
iš Medžiočių, J.Aukštakojienė iš Ukmergės, A.Juknonienė iš Rubikių, S.Skapas iš Latavėnų, T.Patumsienė iš Vikonių bei O.Arienė iš Bareišių, B.Cemickienė iš 
Viešintų. . Burtai lėmė, kad šį kartą prizas -  Anykščių kosmetikos ir parfumerijos parduotuvės „Mix Cosmetics” 15 eurų čekis  - atiteks V.KAZLOVIENEI iš 
Anykščių.  Kviečiame skaitytoją į redakciją atsiimti čekio. 

Kryžiažodis  
„Spalvos“

Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, įmesti į „Anykštos“ laikraščio dėžutes, 
esančias „Žiburio“ ir „Jara Jums“ maisto prekių parduotuvėse arba pranešti paskam-
binę telefonu 5-94-58, 5-82-46. Vienas iš teisingai išsprendusių kryžiažodį tradiciškai 
bus apdovanotas 15 eurų čekiu apsipirkti Anykščių kosmetikos ir parfumerijos par-
duotuvėje „Mix Cosmetics”.

Gauti nauji
 laikrodžiai
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parduoda

UAB „Anykštos redakcija“ 
gali paruošti ir atspausdinti

mA3 ir A4 
dydžio plakatus

 gimė
Kristupas DILYS, gimęs 10 20
Rusnė OŽYTĖ, gimusi 10 19
Tajus ČESNELIS, gimęs 10 18

 
pro memoria

Anykščių mieste
Lionė GIŽINSKIENĖ, gimusi 1948 m., mirė 11 01
Monika PAČINSKIENĖ, gimusi 1950 m., mirė 10 31
Bronislovas DAVIDONIS, gimęs 1940 m., mirė 10 29
Juozas Albinas AUSENAS, gimęs 1944 m., mirė 10 24
Anykščių seniūnijoje
Jonas KAŽUKAUSKAS, gimęs 1931 m., mirė 10 24
Regimantas GAILUTIS, gimęs 1949 m., mirė 10 28
Kavarsko seniūnijoje
Aldona POCIŪNIENĖ, gimusi 1952 m., mirė 10 25
Traupio seniūnijoje
Ksavera STRIOGIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 10 30
Troškūnų seniūnijoje 
Vytautas PUPKIS, gimęs 1941 m., mirė 10 26

Teleloto  Lošimas Nr. 1021 Data: 2015-11-01
Skaičiai: 41 74 20 01 57 62 08 17 47 56 31 70 44 58 73 42 02 23 72 10 55 64 46 29 07 26 

65 14 15 34 59 35 68 52 54 (keturi kampai) 53 28 13 30 36 (eilutė) 48 24 18 71 60 (įstrižainės) 
61 33 16 22 (visa lentelė)

Papildomi prizai
 0344095 Automobilis “Nissan Note” 0146155 Automobilis “Renault Clio” 047*677 

Pakvietimas į TV studiją 045*352 Pakvietimas į TV studiją 018*992 Pakvietimas į TV studiją

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai.
Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė: http://www.anyksta.lt 
El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.00 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 EUR/1,73 Lt. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300       Užs. Nr. 1214

Vyriausioji redaktorė – Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
„Anykštos“ redaktorius – Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, (8-690) 
10727;
Projektų vadovas - Rytis Kulbokas, tel. 5-94-74, mob.(8-679) 14241;
Žurnalistai: Sigita Pivorienė tel. 5-82-46, mob. (8-623) 71239;
Vidmantas Šmigelskas tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835; 
Daiva Goštautaitė tel. 5-94-58, mob. (8-679) 14209.
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas tel.5-94-58, mob. (8-675) 47714;
Maketuotojas Justas Navašinskas tel. 5-82-46.
Buhalterija (prenumerata)– tel. 5-94-58, (8-605) 96555.
Reklamos skyrius – tel/faks. 5-94-58.

Dovanoja laikos 
veislės mišrūną 

 šuniuką.
Tel. (8-622) 22629

Redaktorius

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

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. 

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

UAB „BOVARIS“
perka veršelius auginti:

belgų buliukus - 
  5.10 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 4.00 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.95 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

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

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

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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, technika

Brangiai - automobilius, sunkve-
žimius, mikroautobusus. Gali būti 
daužti, nevažiuojantys. Pasiima.

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius. Atvyksta į vietą, 
sutvarko dokumentus, atsiskaito 
iškart, automobilį pasiima patys.

Tel.: (8-673) 15315, 
(8-609) 31414.

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

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios techni-
kos supirkimas visoje Lietuvoje. 
Utilizuoja, greitai pasiima, atsi-
skaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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.   

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus. 
Tel. (8-680) 85841.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

MALKAS . Galime atvežti. 
Tel.: (8-686) 88713; (8-686) 61930

Kuras

Malkas. Sausas, skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

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

Sausas eglines malkas. 
Tel. (8-630) 57490.

Lapuočių atraižas pakais, supjau-
tas. Malkas kaladėmis, skaldytas. 
Atveža.

Tel. (8-622) 44850.

Kita

Ūkininkas - mėsinių kiaulių sker-
dieną puselėmis 40-50 kg. Tik kai-
miškai svilintos dujomis, atvėsintos. 
Subproduktus. Triušių skerdieną. 
Atveža nemokamai, greitai.

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

Grindų 
betonavimas, 

paruošiamieji darbai. 
Darbus atliekame greitai ir kokybiškai. 
Tel. (8-694) 40735.

įvairūs
Brangiai išsinuomotų arba pirk-

tų žemes Skiemonių, Mačionių, 
Leliūnų, Antalgės ir Kurklių apy-
linkėse. 

Tel. (8-630) 10200.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų remontas, skardinimas. 
Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Stogų dengimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Modernia įranga gamina medžio 
masyvo duris ir laiptus iš uosio, 
juodalksnio, ąžuolo,pušies medie-
nos. Gultai ir dailylentės pirčiai 

Tel.: (8-389) 34324, 
(8-620) 32251, (8-655) 52871, 
www.ledausta.lt.

Baldų gamyba - virtuvės, spin-
tos, lovos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

siūlo darbą
Stabiliai veikianti įmonė AB “Vilkma” siūlo darbą 

Sukirpimo cecho vadovui
Reikalavimai:
Aukštasis techninis/technologinis išsilavinimas
Privalumai: 
Vadovavimo patirtis drabužių gamybos įmonėje 
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Iniciatyvumas, pozityvumas, atsakomybė, savarankiškumas ir gebė-

jimas dirbti komandoje.
Įmonė siūlo 
Įdomų ir atsakingą darbą perspektyvioje įmonėje, gerą atlyginimą,
apmokamos kelionės išlaidos.

Gyvenimo aprašymą prašome siųsti adresu Deltuvos g. 21, Ukmergė, 
el.paštas Genovaite.Barysiene@vilkma.com, faksas (8-340) 63797 
tel.: (8-340) 60283, 60280.
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lapkričio 3 - 6 delčia.

Hubertas, Martynas, Silvija, 
Vydmantas, Norvainė.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Agrikola. Karolis. Modesta. 
Vitalis. Eibartas. Vaidmina. Vi-
talijus. Vitalius.

Leonardas, Melanijus, Ašman-
tas, Vygaudė, Armantas.

Elžbieta, Zacharijas, Audan-
gas Gedvydė, Florijonas, Elzė.

oras

+4

+12

redaktorei nežinant

NNN

sprintas

Utenos regiono laikraštį „Utenis“ 
nuo spalio pradžios redaguoja nau-
jas redaktorius - šį leidinį įsigijusios 
UAB „Kamonada“ steigėjas ir di-
rektoriusVytautas Kaziela. V.Kaziela 
yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys, 
daugelio poezijos knygų autorius.

Nuo 1992-ųjų buvęs „Utenio“ 
vyriausiuoju redaktoriumi ir UAB 
„Utenio redakcija“ direktoriumi Do-
natas Čepukas pasirinko užtarnautą 
poilsį. Buvęs “Utenio“ redaktorius 
yra 19 knygų, kurių dauguma yra ro-
manai bei novelės, autorius. Prisista-
tydamas skaitytojams naujasis „Ute-
nio“ redaktorius Vytautas Kaziela 

„Uteniui“ vadovauja 
kitas redaktorius

laikraščio vedamajame rašė, kad šis 
laikraštis ir toliau tęs pozityvaus ka-
talikiškos krypties leidinio tradicijas, 
nesivaikys pigių sensacijų, gvildens 
rimtas ir aktualias temas.

Šiuo metu Utenos regione be 
„Utenio“ dar leidžiami du laikraš-
čiai: „Utenos apskrities žinios“ ir 
„Utenos diena“. 

Beje, Utenos regiono laikraščiai 
susiję ir su „Anykštos“ redakcija. 
„Anykštoje“ priimami skelbimai į 
uteniškių leidinius  “Utenos apskri-
ties žinias” ir “Utenį”, o tų laikraš-
čių redakcijose priimami skelbimai, 
skirti „Anykštos“ skaitytojams. 

Rusijoje atidarytas muziejus
atkuria Gulago siaubus

Maskvoje atidarytas muziejus, 
skirtas atminti milijonams žmo-
nių, 1930-1950 m. susidūrusiais su 
Gulago - pataisos ir darbo lagerių 
- siaubu, skelbia BBC.

Muziejus atidarymo dieną buvo 
minima ir nacionalinė Josifo Stali-
no aukų atminimo diena. Naujasis 
muziejus yra didesnis už ankstes-
nįjį, įkurtą 2001 metais.

Valdant Vladimirui Putinui Ru-
sijos pareigūnai dažnai sumenkina 
J. Stalino nusikaltimus, pabrėžda-
mi jo vaidmenį pergalėje prieš na-
cistinę Vokietiją.

Naujajame penkių aukštų muzie-
juje įrengtos autentiškos kalėjimo 
kameros, iš Magadano, Anadyrio 
ir Vorkutos stovyklų atvežtos ti-
kros stovyklų kamerų durys. 

Valdant J. Stalinui žuvo 20 mln. 
žmonių. Ketvirtajame dešimtme-
tyje žmonės, kaltinami sąmoks-
lo prieš sovietų valdžią rengimu, 
buvo masiškai žudomi.

Muziejuje kabo Sovietų Sąjun-
gos pareigūnų uždraustas didžiulis 
žemėlapis, vaizduojantis Rusijos 
darbo stovyklų tinklą. Lankytojai 
taip pat gali paskaityti apie kalinių 
patirtis ir kančias.

Tačiau muziejuje nėra jokių duo-
menų apie disidentus, persekiotus 
po J. Stalino mirties. 

Sausiausia dykuma 
planetoje sužydėjo

Fenomenas “El Ninjo”, keliantis 
grėsmę Šiaurės Amerikai pavojin-
gais uraganais, potvyniais ir nuoš-
liaužomis, sukėlė netikėtą reiškinį 
Atakamos dykumoje, Čilės pa-
krantėje. Sausiausia vieta planeto-
je antrą kartą per metus pasidengė 
ryškiu spalvotu kilimu, informuoja 
“Yahoo News”.

Atakamos dykuma laikoma 
sausiausia Žemėje. Jos teritorijoje 
lietaus iškrenta kartą per kelis de-
šimtmečius. Lygiojoje dykumos 
dalyje gyvybės beveik nėra, aptin-
kama tik kerpių, melsvadumblių ir 
smulkiųjų kaktusų.

Tačiau galingasis “El Ninjo” orų 
fenomenas, dėl kurio Ramiojo van-
denyno paviršiaus temperatūra pa-
kyla ir gali daryti įtaką žemės ūkio 
kultūrų derliui Pietų pusrutulyje, 
2015 metais sukėlė ypač stiprių 
kritulių. Lietus pažadino svogūnė-
lius, ir rizomos (horizontaliai au-
gančios požeminės šaknys) išleido 

daigus. Blankiąsias Atakamos ly-
gumas nuklojo geltonos, raudonos, 
violetinės ir baltos gėlės - katilė-
liai, fuksijos, dedešvos.

Pirmą kartą dykuma pražydo 
šių metų kovą po netikėtai stiprių 
liūčių, dėl kurių Atakamoje kilo 
potvyniai ir žuvo apie 40 žmonių. 
Dabar augalai pražydo antrą kartą 
per metus. 

Suomijoje policininkas 
atleistas už seksą darbo vietoje

Suomijos Aukščiausiasis admi-
nistracinis teismas nusprendė at-
leisti saugumo policijos (SUPO) 
darbuotoją, kuris buvo demaskuo-
tas dėl sekso darbo vietoje. Kaip 
pranešė trečiadienį portalas “Yle”, 
pareigūnas lytiniams santykiams 
su įvairiomis moterimis naudojo 
tarnybinį automobilį.

Policininkas apskundė teismo 
sprendimą, bet jo apeliacija buvo 
atmesta. Savo veiksmus vyras aiš-
kino seksualine priklausomybe. 
Teisėjas nusprendė, kad atleidimo 
priežastis buvo tarnybinių įgalioji-
mų viršijimas, o ne liga.

Tyrimo metu paaiškėjo, kad da-
bar jau buvęs policininkas 2010 
metais ne kartą turėjo intymių 
santykių su moterimis darbo lai-
ku. Teismo sprendime pažymima, 
kad policijos agentas savo elgesiu 
viršijo tarnybinius įgaliojimus ir 
pakirto piliečių pasitikėjimą teisė-
saugos institucija.

Pasak leidinio “Helsingin Sa-
nomat”, 1977 metais gimęs vyras 
aiškino, kad seksas jam netrukdė 
dirbti. Jis visada įspėdavęs apie 
pertraukėles ir jį visada būdavo ga-
lima surasti telefonu. 

“Motorola” pristatė pirmąjį 
pasaulyje išmanųjį telefoną 

nedūžtančiu ekranu

Mobiliųjų telefonų gamybos 
įmonė “Motorola Mobility” trečia-
dienį pristatė savo naująjį išmanų-
jį telefoną “Droid Turbo 2”. Anot 
gamintojos, tai pirmasis pasaulyje 
išmanusis telefonas nedūžtančiu 
ekranu. Apie tai pranešama ofici-
alioje bendrovės interneto svetai-
nėje.

Įrenginio ekranas apsaugotas 
naudojantis technologija “Shat-
terShield”. Jo dangą sudaro penki 
sluoksniai, apsaugantys 5,4 colio 
įstrižainės ekraną nuo įskilimų 
ar lūžių nukritus. Kai vienas iš 
sluoksnių pažeidžiamas ir nustoja 

funkcionuoti, jį keičia kitas. Ga-
mintoja garantuoja, kad ekranas 
tarnaus vartotojui ketverius metus.

Leidinio “Venture Beat” žurna-
listai naujovę išbandė ir patvirtino, 
kad ekranas yra tvirtas. Net ir tele-
fonui nukritus 30 kartų, jo ekranas 
nesudužo, nors ir buvo pastebėta 
nedidelių įbrėžimų ir įskilimų įren-
ginio pakraščiuose.

“Droid Turbo 2” turi keturių 
branduolių 2 GHz spartos proceso-
rių “Snapdragon 810”, pagamintą 
bendrovės “Qualcomm”. Pagrindi-
nės jo vaizdo kameros matrica sie-
kia 21 megapikselį, o priekinės - 5 
MP. Taip pat “Motorola” nurodo, 
kad vos per 15 minučių telefono 
bateriją galimą įkrauti 13-ai darbo 
valandų. Visiškai pakrovus, anot 
gamintojos, jos užteks 48 valan-
doms.

Bendrovės teigimu, Jungtinių 
Valstijų rinkoje galima bus išma-
nųjį telefoną įsigyti nuo spalio 29 
d., o jo kaina sieks 624 JAV dole-
rius. 

Sunkiausias pasaulio 
žmogus mes svorį

Sunkiausiu pasaulio žmogumi 
laikomas meksikietis nusprendė 
padedamas medikų mesti svorį. 
435 kg sveriančiam 37-erių metų 
vyrui Gvadalacharos klinikoje bus 
atlikta operacija.

Andresas Morenas (Andres Mo-
reno) serga sunkia debeto forma ir 
turi širdies problemų. Visi jo mė-
ginimai laikytis dietų nebuvo sė-
kmingi.

Pasak portalo “Informador”, A. 
Moreno svoris dėl nežinomų prie-
žasčių ėmė smarkiai didėti, kai jam 
buvo 20 metų.

Iki 2014-ųjų sunkiausiu pasau-
lio žmogumi buvo laikomas 560 
kg meksikietis Manuelis Uribė 
(Manuel Uribe). Jis mirė ir buvo 
kremuotas, nes neatsirado jam tin-
kančio karsto. 

Archeologai Graikijoje 
rado antikinę kapavietę 
su brangenybėmis

Amerikiečių archeologai Graiki-
joje rado daugiau kaip 3 500 metų 
senumo antikinę kapavietę su bran-
genybėmis ir kario palaikais. Pasak 
Kultūros ministerijos Atėnuose, tai 
“reikšmingiausias radinys” Grai-
kijos žemyninėje dalinyje per 65 
metus, praneša agentūra AFP.

2,4 ilgio ir 1,5 metro pločio ka-
pavietė su mediniu kario karstu 
buvo rasta per kasinėjimus netoli 
Nestoro rūmų liekanų Peloponeso 
pusiasalyje.

Greta palaikų rasta aukso papuo-
šalų, tarp jų - perlais sagstyta gran-
dinėlė, antspaudiniai žiedai, bron-
zinis kalavijas su aukso ir dramblio 

kaulo rankena, sidabrinės vazos 
bei dramblio kaulo šukos.

Papuošalai išgražinti Mino laikų 
stiliumi - dievų figūrėlėmis, gy-
vūnais (liūtais, jaučiais ir ereliais) 
bei gėlių raštais. Mino civilizacija 
- pavadinta pagal Kretą valdžiusį 
karalių Miną - gyvavo 3000-1100 
metais prieš mūsų erą. 

Italija: muziejaus valytoja 
palaikė instaliaciją šiukšlėmis 
ir ją išmetė

Šiuolaikinio meno muziejaus 
Italijos Bolcano mieste valytoja 
palaikė instaliaciją šiukšlėmis ir ją 
išmetė, praneša “The International 
Business Times”.

Kaip informavo pats muziejus, 
valytoja išmetė neseniai pradė-
tą eksponuoti Milano menininkų 
Goldšmido (Goldschmied) ir Kja-
rio (Chiari) sukurtą instaliaciją 
“Kur mes šoksime šiąnakt?”

Kūrinį sudaro ant grindų išmėtyti 
tušti šampano buteliai, nuorūkos ir 
konfeti. Vakarėlio padarinius vaiz-
duojanti instaliacija “demaskuoja 
vartotojiškumą ir hedonizmą”.

Pasak muziejaus vadovybės, 
naują valytoją tikriausiai suklaidi-
no tušti buteliai ir nuorūkos. Mu-
ziejus taip pat atsiprašė menininkų 
ir pažadėjo kuo greičiau grąžinti 
meno kūrinį į jam skirtą vietą.

-elTA

Kartą draugės mane pakvietė į 
mergvakarį. 

Vyrui pažadėjau, kad 12 valandą 
nakties būsiu namuose. 

Ir nei minutės vėliau! 
Šampanas buvo nuostabus ir 

laikas prabėgo tiesiog nepastebi-
mai. Girta, kaip tapkė, parvažiavau 
namo ir tyliai įsliūkinau į butą. 

Ir kaip tik laikrodžio gegutė 4 
kartus sukukavo. 

Aš nepasimečiau ir gegutės bal-
su sukukavau dar 8 kartus. Stebė-
damasi savo išradingumu ir nuovo-
kumu, kritau lovon ir atsijungiau. 

Ryte, pusryčių metu, vyras at-
sargiai paklausė, kelintą valandą 
grįžau namo. 

Ramiu balsu atsakiau, kad parsi-
radau lygiai dvyliktą ir dar patiks-
linau, kad, kai įėjau pro duris, kaip 
tik gegutė 12 kartų sukukavo. 

– Taip, aš girdėjau, – atsakė vy-
ras. 

Pamaniau, kad viskas tvarkoj – 
praslydau. 

Tačiau minutėlę patylėjęs, vyras 
pasakė: 

– Žinai, mieloji, mums reiktų 
pakeisti gegutę. Arba įsigyti naują 
sieninį laikrodį. 

– Kodėl? – paklausiau aš. 
– Žinai, naktį, kai tu grįžai, ji su-

kukavo 4 kartus. Po to pasakė: “o 
velnias!”. Sukukavo dar 4 kartus, 
po to pašliurkščiojo nosimi, suku-
kavo dar 2 kartus, piktdžiugiškai 
susijuokė ir prakukavo likusius du 
kartus, užlipo ant katino ir plojosi 
ant parketo…

Krepšinis. Spalio 30 dieną Pa-
nevėžyje RKL krepšinio čempio-
nate Anykščių KKSC  „Volupio“ 
komanda rezultatu 89:76 nugalėjo 
Panevėžio „Aukštaitijos“ krepši-
ninkus. Rezultatyviausi „Volupio“ 
žaidėjai Arnas Aniulis ir Ričardas 
Prybylskis komandai pelnė po 19 
taškų. 

Turnyras. Lapkričio 8 d. (sekma-
dienį) Antano Vienuolio progim-
nazijoje vyks šachmatų turnyras 
„Prie Šventosios“, skirtas anykštė-
nų klubo „Šešiasdešimt keturi“ 15 
metų veiklos sukakčiai paminėti. 
Turnyro pradžia 10 valandą. 

Laimi. Britanijos lietuvių krep-
šinio lygoje (BLKL) čempionų 
titulą ginantys „Anykščių BC“ 
krepšininkai be didesnio vargo 
rezultatu 95:51 palaužė „Radviliš-
kio“ atstovus. Tai jau trečioji iš ei-
lės anykštėnų pergalė. Nugalėtojų 
gretose išsiskyrė Algis Matušaitis, 
pelnęs 17 taškų, atlikęs 6 rezulta-
tyvius perdavimus, perėmęs 8 ka-
muolius ir surinkęs net 30 naudin-
gumo balų. Jam neblogai talkino 
Algirdas Jaras, pridėjęs 16 taškų, 
Mantas Eimantas į savo sąskaitą 
įsirašė 14 taškų.


