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SUSITIKIMAS. Lapkričio 19 
d. (ketvirtadienį) 17 val. Sakralinio 
meno centre (Vilniaus g. 11) susiti-
kimas su arkivyskupu Lionginu Vir-
balu (SJ) ir knygos “Šventoji žemė” 
pristatymas. 

Šventės. Miesto Kalėdų eglė 
šiemet bus įžiebta gruodžio 9-ąją. 
Kai kuriuose sostinės prekybos 
centruose jau spindi žaliaskarės. 
Anykščiai puoštis šventėms dar 
neskuba.

Prognozės. Anot sinoptikų, šią 
savaitę turėtume sulaukti pirmųjų 
šlapdribų. Tuo tarpu Europos vidu-
tinės trukmės orų prognozių centro 
duomenimis, teigiamos temperatū-
ros vyraus net iki gruodžio vidurio.

Nuobaudos. Savivaldybė praneša, 
kad 2015 m. antrąjį  ketvirtį vi-
enam valstybės tarnautojui paskirta 
tarnybinė nuobauda - pastaba, galio-
janti iki 2016-06-05. 2015 m. trečiąjį  
ketvirtį trims valstybės tarnautojams 
paskirtos tarnybinės nuobaudos: 
vienam papeikimas, galiojantis iki 
2016-09-28, dviem pastabos, viena 
iš jų galiojanti iki 2016-07-20, kita 
- iki 2016-07-21.

Draugai.  Sparčiai auga  „Anykštos“ 
gerbėjų ratas „Facebook’e“. Redakci-
ja turi jau beveik 1800 draugų – dau-
giausiai iš visų žiniasklaidos priemo-
nių Anykščių rajone.

Matriarchatas.  Sekmadienį įvy-
ko Svėdasų bendruomenės susirinki-
mas, dalyvavo 78 nariai, kalbėta apie 
nuveiktus ir būsimus darbus. Ben-
druomenei ir toliau vadovaus Asta 
Fjellbirkeland. Butėnų bendruome-
nės pirmininke išrinkta Lendrina 
Meškauskaitė.

Sveikatins. Anykščiai atsisako 
Ignalinos visuomenės sveikatos biu-
ro paslaugų ir kurs savąjį biurą. Nuo 
Naujųjų metų pradėsiančioje veikti 
įstaigoje numatyti 9 etatai. Tiesa, 
jie bus tik po 0,25 etato. Numatyta, 
kad šie specialistai dirbs kiekvienoje 
Anykščių rajono mokykloje.

Kameros. Traupis stebimas vaiz-
do kameromis.Už projektines lėšas 
nupirktos ir sumontuotos penkios 
vaizdo stebėjimo kameros.

Kilniems tikslams koją pakišo pinigai
Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt
Sumanymas Anykščiuose pastatyti dar vieną paminklą iš surūdijusios skardos patyrė fiasko. 

Anykščių menininkų asociacija skelbia, kad surūdijusio lakšto medžiaga, iš kurios Anykščiuose 
buvo sumanyta statyti paminklą režisieriams Galinai ir Vytautui Germanavičiams atminti,  nepati-
ko daugeliui rėmėjų, todėl žmonės nustojo aukoti paminklo statyboms. 

Mero patarėjas Kęstutis In-
driūnas dėl anykštėnų skeptiš-
ko požiūrio į surūdijusią skar-
dą projekto nebūtų keitęs.

ję suolai, čia skonio reikalas. Dėl 
to tikrai nebūtumę keitę projekto. 
Neužtenka tokiam darbui atlik-
ti surinktų pinigų ir matome, kad 
tikrai jų nepadaugės, todėl papras-
čiausiai buvo priimtas sprendimas, 
skulptorius pasiūlė pats“, - apie tai, 
kodėl nuspręsta keisti skulptūros 
medžiagą, kalbėjo K.Indriūnas.

Skelbiama, kad dabar skulptūra 
bus iš lietuviško granito.

„Palyginkite, kur buvo planuoita 
už 50 000 litų, o dabar tik už 20 
000 litų“, - sakė K.Indriūnas, ti-

kindamas, kad surūdijusi skarda 
kainuoja gerokai brangiau nei gra-
nitas, be to, esą dar buvo planuota 
naudoti ir bronzą.

Planuojama, kad paminklas G. 
ir V.Germanavičiams iškils iki 
ateinančių metų kovo 24 dienos, 
kuomet bus minimos trečiosios re-
žisierių mirties metinės.

Monumentas vadinsis “Suole-
lis”. Bus pagamintas iš lietuviško 
granito diametru apie 1,5 metro. 
Centre bus pasodinta gyva obelis. 
Aplink ją bus įrengtas kalviško 
metalo apsauginis žiedas, di-
ametru apie 60 cm. Granite bus 
iškalti bareljefai, primenantys G. ir 
V.Germanavičių kūrybos ir gyven-
imo etapus. Skulptūros “Suolelis” 
pagaminimas kainuos 6000 eurų. 
Jos autorius – klaipėdietis skulp-
torius Klaudijus Pūdymas. Vieni 
garsiausių jo darbų – skulptūros 
Klaipėdos dramos teatre „Mūzos“ 
ir „Oratorius“, „Kaminkrėtys“ bei 
„Senamiesčio paštas“ Klaipėdos 
senamiestyje, „Saulės laikrodis“ 
Nidoje, paminklas Smiltynėje 
„Išplaukusiems ir negrįžusiems“.

Su rajono savivaldybės adminis-
tracija sutarta, kad skulptūra stovės 
Anykščiuose, skverelyje prie 
Kultūros centro.  Savivaldybė savo 
lėšomis žada sutvarkyti skulptūros  
aplinką.

Klaudijaus Pūdymo skulptūros, skirtos tragiškai žuvusių viešintiškių 
režisierių Galinos ir Vytauto Germanavičių atminimui. kuriamos 
skulptūros „suolelis“. Pastatymo darbams trūksta apie 2500 Eur. 

Legendomis turtingas Kiaušagalys Raimondas GUOBIS

Paslaptingas, kadaise labai 
didelis buvęs, jau XIX amžiaus 
viduryje čia buvę 100 gyvento-
jų, dabar gi sumenkęs vos iki 
keliolikos žmonių, legendinės 
Latavos upelės pakrantėse so-
dybomis išsibarstęs Kiaušiaga-
lio kaimas. Kadaise priklausęs 
ir Troškūnų valsčiui ir parapi-
jai, nuo bene 1936-ųjų jau An-
drioniškiui. Išgarsėjęs meškos 
pasaka ir legendiniais kovose 
su lenkais 1920 m. rudenį Troš-
kūnų miestelyje žuvusiais šau-
liais.

Mero patarėjas, architektas Kęs-
tutis Indriūnas „Anykštai“ sakė 
nežinantis, kodėl Anykščių meni-
ninkų asociacija skelbia tokią in-
formaciją.

„Nežinau, kodėl jie taip parašė, 
bet tokių kalbų iš rėmėjų negirdė-
jau. Visiems buvo pristatytas tas 
surūdijęs metalas. O kad žmonėms 
nepatiko tie prie bažnyčios surūdi-

Sesutėms Ivetai, Monikai ir Rūtai Kruopytėms ypač smagu iš mokslų sugrįžus vėl į mergaitišką 
būrelį susispiesti.

Neblaivių
vairuotojų 
sąraše - 
18 pavardžių

Rajone sustiprintas saugumas, 
anykštėnai pagerbė Prancūzijos aukas

Miesto gatvėse neįprastas 
vaizdas - Anykščių rajono poli-
cijos komisariato patruliuojan-
tys pareigūnai dirba ginkluoti 
automatais.

Europos kultūros sostinės karūna – 
utopinė idėja

Vygantas ŠLIŽYS, UAB „2 Plius“ va-
dovas: „Matau kūrybingų žmonių trū-
kumą. Geriau pasisamdysim savą, drau-
gą, gal partietį, negu investuosim pinigus 
kviesdami reikšti idėjas 
profesionalius žmones.“
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spektras

Temidės svarstyklės
Sumušė. 2015-11-13, apie 22 

val., namuose Kavarsko seniūnijo-
je  sūnų, gimusį 2000 m., sumušė 

neblaivus (0,12 prom.) tėvas, gimęs 
1975 m. Įtariamasis sulaikytas.

Vagystė. Nuo 2015-11-01 iki 
2015-11-14 įsibrauta į namą Kavars-

ko seniūnijoje. Pavogti alkoholiniai 
gėrimai. Nuostolis – 13 eurų.

Mirtis. 2015-11-15 Anykščių ra-
jono policijos komisariate pradėtas 

ikiteisminis tyrimas dėl moters, 
gimusios 1949 m., rastos namuose 
Kavarsko seniūnijoje,  mirties prie-
žasties nustatymo.

Juozas Kiela, gimęs 1958 m., 
2015-08-28 Anykščių m. J. Biliū-
no g. vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Lengvas girtumas - 0,92 
prom. 2015-09-07 pagal LR ATPK 
126 str. 1 d. paskirta 289 eurų bau-
da ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn. 

Virgilijus Petrauskas, gimęs 1964 
m., 2015-07-12 Anykščių r. Liudiš-
kių k. vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Lengvas girtumas - 0,6 
prom. 2015-07-27 pagal LR ATPK 
126 str. 1 d. paskirta 289 eurų bau-
da ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 3 mėn.

Audrius Vytas, gimęs 1966 m., 
2015-08-29 Anykščių m. Šeimyniš-
kėlių g. vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Lengvas girtumas - 0,74 
prom. 2015-09-14 pagal LR ATPK 
126 str. 1 d. paskirta 289 eurų bau-
da ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn.

Arūnas Bajoriūnas, gimęs 1968 
m., 2015-08-17 Anykščių r. Didžia-
kaimio k. vairavo automobilį bū-
damas neblaivus. Sunkus girtumas 
- 2,95 prom. 2015-09-14 pagal LR 
ATPK 126str. 4 d. paskirta 579 eurų 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 24 mėn.

Dalius Rimkus, gimęs 1961 m., 
2015-08-21 Anykščių m. A. Vienuo-

Neblaivių vairuotojų sąraše - 18 pavardžių
Paskelbtas naujas vairuotojų, kurie vairavo neblaivūs ir įkliuvo 

policijai, sąrašas.

lio g. vairavo automobilį būdamas 
neblaivus. Vidutinis girtumas - 2,15 
prom. 2015-09-14 pagal LR ATPK 
126 str. 4 d. paskirta 579 eurų bau-
da ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 24 mėn.

Henrikas Jackevičius, gimęs 1995 
m., 2015-09-01 Anykščių r. Janonių 
k. vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus, neturėdamas teisės vairuoti, 
padarė eismo įvykį ir iš jo pasišali-
no.Lengvas girtumas - 1,49 prom. 
2015-09-14 pagal LR ATPK 127 str. 
3 d. paskirta 1448 eurų bauda. 

Julius Nazarovas, gimęs 1991 m., 
2015-08-29 Anykščių m. J.Biliūno 
g. vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus. Lengvas girtumas - 0,62 
prom. 2015-09-14 pagal LR ATPK 
126 str. 1 d. paskirta 289 eurų bau-
da ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 12 mėn.

Danutė Nazarovienė, gimusi 1967 
m., 2015-08-21 Anykščių m. Vairuo-
tojų g. vairavo automobilį būdama 
neblaivi. Vidutinis girtumas - 1,84 
prom. 2015-09-14 pagal LR ATPK 
126 str. 4 d. paskirta 579 eurų bau-
da ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 24 mėn.

Vygantas Juknevičius, gimęs 1972 
m., 2015-08-25 Anykščių r. Grikiape-
lių k. vairavo keturratį motociklą bū-
damas neblaivus ir neturėdamas tei-

sės vairuoti. Sunkus girtumas - 3,02 
prom. 2015-09-14 pagal LR ATPK 
129 str. paskirta 1158 eurų bauda 

Mantas Jackevičius, gimęs 1984 
m., 2015-09-11 Anykščių r., Rubikių 
k. vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus ir neturėdamas teisės vairuo-
ti. Vidutinis girtumas - 2,26 prom. 
2015-09-21 pagal LR ATPK 129 str. 
paskirta 1158 eurų bauda. 

Ričardas Paškauskas, gimęs 1974 
m., 2015-08-30 Anykščių r. Lata-
vėnų k. vairavo automobilį būda-
mas neblaivus. Lengvas girtumas 
- 1,41prom. 2015-09-21 pagal LR 
ATPK 126 str. 1 d. paskirta 289 eurų 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 12 mėn.

Marius Baltrušis, gimęs 1994 m., 
2015-09-12 Anykščių m. Mindau-
go g. vairavo automobilį būdamas 
neblaivus ir neturėdamas teisės vai-
ruoti. Lengvas girtumas - 0,69 prom. 
2015-09-21 pagal LR ATPK 129 str. 
paskirta 1303 eurų bauda. 

Rytis Baleišis, gimęs 1994 m., 
2015-09-12 Anykščių m. Liūdiškių 
g. vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus ir neturėdamas teisės vairuo-
ti. Vidutinis girtumas - 1,83 prom. 
2015-09-21 pagal LR ATPK 129 str. 
paskirta 1303 eurų bauda. 

Svajūnas Matevičius, gimęs 1974 
m., 2015-07-11 Anykščių r. Ažuo-
žerių k. vairavo automobilį būdama 
neblaivus. Lengvas girtumas - 0,72 
prom. 2015-08-07 pagal LR ATPK 

126 str. 1 d. paskirta 289 eurų bau-
da ir atimta teisė vairuoti transporto 
priemones 2 mėn. 

Arsen Koldaras, gimęs 1983 m., 
2015-09-13 Anykščių r. Moliakalnio 
k. vairavo automobilį būdamas ne-
blaivus ir neturėdamas teisės vairuo-
ti. Vidutinis girtumas - 2,23 prom. 
2015-09-28 pagal LR ATPK 130(2) 
str. paskirtas 29 parų adminitraci-
nis areštas ir konfiskuota transporto 
priemonė. 

Artūras Michalevičius, gimęs 
1971 m., 2015-09-06 Anykščių m. 
Šaltupio g. vairavo automobilį bū-
damas neblaivus. Lengvas girtumas 
- 0,57 prom. 2015-09-28 pagal LR 
ATPK 126 str. 1 d. paskirta 289 eurų 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 12 mėn. 

Kornelija Rozmaricaitė, gimu-
si 1992 m., 2015-08-29 Anykščių 
m. J. Biliūno g. vairavo automobilį 
būdama neblaivi. Lengvas girtumas 
- 0,57 prom. 2015-09-24 pagal LR 
ATPK 126 str. 1 d. paskirta 289 eurų 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 12 mėn.

Arminas Česnulevičius, gimę 
1971 m., 2015-06-14 Anykščių r. 
Mickūnų k. vairavo automobilį bū-
damas neblaivus. Sunkus girtumas 
- 2,62 prom. 2015-09-16 pagal LR 
ATPK 126 str. 4 d. paskirta 723 eurų 
bauda ir atimta teisė vairuoti trans-
porto priemones 30 mėn.

-AnYkŠTA

Penktadienį anykštėnas buvo 
nepralenkiamas 50 metrų plauki-
me krūtine, distanciją įveikė per 
27,38 sek., o šeštadienį 100 metrų 
nuplaukė per 59,95 sek. Niekam iš 
šešių finale plaukusių sportininkų 
distancijos nepavyko įveikti grei-
čiau kaip per 1 minutę. Antrąją vie-
tą iškovojęs panevėžietis Lietuvos 
rinktinės narys Andrius Šidlauskas 
plaukimo takelyje sugaišo 1 min. 
06 sek. 

Pasak G.Titenio ir  Lietuvos 

Europos čempionatui anykštėnas 
ruošiasi namuose

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Penktadienį ir šeštadienį Anykščių plaukimo baseine „Bange-
nis“ vykusiose Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybose 
tarptautinis sporto meistras, šalies čempionas, Europos sidabro 
ir bronzos medalininkas Giedrius Titenis užtikrintai nugalėjo 50 
ir 100 metrų plaukimuose krūtine ir šiuo metu ruošiasi Europos 
plaukimo 25 metrų baseine čempionatui Netanijoje (Izraelis) 
gruodžio 2 – 6 dienomis.  

Lietuvos plaukimo federacijos taurės varžybose Anykščių basei-
ne Giedrius Titenis savo distancijose plaukimuose krūtine buvo 
nepralenkiamas. 

Autoriaus nuotr. 

plaukimo rinktinės vyr. trenerio 
Žilvino Ovsiuko, dabar vyksta 
bene pats svarbiausias pasiruošimo 
Europos čempionatui trumpajame 
baseine etapas. „Giedrius treniruo-
jasi Anykščių baseine, įvykdo jam 
keliamas užduotis“, - pastebėjo 
treneris. 

Europos čempionate G.Titenis 
tikisi siekti pergalių 50, 100 ir 200 
metrų krūtine plaukimuose. Beje, 
šiose distancijoje jam priklauso 
Lietuvos rekordai. 

Rinkimai. Prasidėjo geriausių 
2015 metų Lietuvos lengvaatlečio, 
lengvaatletės bei kylančios žvaigž-
dės rinkimai. Lietuvos lengvosios 
atletikos federacijos (LLAF) Tary-
ba kiekvienoje kategorijoje išrinko 
po penkis kandidatus, verčiausius 
tapti metų laureatais. Geriausiu 
2015 metų lengvaatlečiu preten-
duoja tapti Andrius Gudžius (disko 
metimas), Remigijus Kančys (ma-
ratonas), Raivydas Stanys (šuoliai 
į aukštį), Tadas Šuškevičius (50 
km sportinis ėjimas) ir Aleksan-
dras Sorokinas (ultramaratonas), 
lengvaatlete - Brigita Virbalytė-
Dimšienė (20 km sportinis ėjimas), 
Rasa Drazdauskaitė (maratonas), 
Airinė Palšytė (šuoliai į aukštį), 
Dovilė Dzindzaletaitė (trišuolis) 
bei Zinaida Sendriūtė (disko me-
timas).

Pergalė. Reikjavike (Islandi-
ja) vykstančio Europos komandų 
šachmatų čempionato trečiajame 
ture sekmadienį pirmąją pergalę 
iškovojo Lietuvos moterų rinktinė. 
Lietuvės 4-0 nugalėjo Juodkalnijos 
komandą.

Pataisos. Parlamentarė Rima 
Baškienė registravo pataisas, ku-
riomis siūlo iš išrinktų į Seimą po-
litikų atimti savivaldybės tarybos 
ar Europos Parlamento narių man-
datus, net jei jie ir atsisako gauto 
Seimo nario mandato. R. Baškie-
nės nuomone, taip būtų užkirstas 
kelias rinkėjų apgaudinėjimui, 
nes dabar politikai įsirašo į parti-
jų sąrašus nė neketindami dirbti 
ten, kur juos išrinko žmonės, ir tik 
nori pakelti savų partijų populiaru-
mą. R. Baškienės teigimu, pataisų 
esmė tokia: “jei asmuo tampa Sei-
mo nariu, jis netenka visų anksčiau 
turėtų mandatų - mero, savival-
dybės tarybos nario ar europarla-
mentaro. Nes dabar jis gali pasi-
rinkti: išrenkamas Seimo nariu, 
bet mandato atsisako ir lieka arba 
meru, arba europarlamentaru”. 

Ragai. Žagarės dvaro rūmus 
papuošė Prezidento Algirdo My-
kolo Brazausko, buvusio aistringo 
medžiotojo, 1989 metais Joniškio 
rajone nušauto tauriojo elnio ragai. 
Juos regioninio parko direkcijai pa-
dovanojo Prezidento dukra Audronė 
Usonienė su vyru Algirdu. Prieš 26-
erius metus Joniškio rajone sume-
džioti tauriojo elnio ragai, įvertinti 
216 CIC (Tarptautinės medžioklės 
ir medžiojamosios faunos apsaugos 
tarybos) balų, pakabinti vienoje Ža-
garės dvaro rūmų salių tarp kitų po 
respublikinės Medžiotojų ir žvejų 
draugijos trofėjų parodos dalies pa-
liktų eksponatų

Neįrodė. Teismui neužteko įro-
dymų, kad buvęs Tabariškių ir Griš-
kabūdžio klebonas Jordanas Kaz-
lauskas apgaule pasisavino svetimą 
daugiau kaip 1 mln. litų vertės pali-
kimą. Išteisintas ne tik kunigas, bet 
ir kartu su juo teisti bendrininkai. 
Klebonas buvo kaltintas pasisavinęs 
Jono Mitkaus milijoninį palikimą. 
“Absurdas. Tikrai nesitikėjau tokio 
nuosprendžio ir jį skųsiu”, - teigė 
nukentėjusiąja šioje byloje pripa-
žinta J. Mitkaus dukterėčia. Ji prašė 
priteisti iš kaltinamųjų beveik 354 
495 eurus. Nuosprendį skųs ir kalti-
nimą šioje byloje palaikiusi proku-
rorė. Prokurorė siūlė ne per seniau-
siai 50-metį atšventusį J. Kazlauską 
įkalinti šešeriems metams. 

Parengta pagal 
elTA informaciją

Anykščių rajono policijos komi-
sariato vyresnysis specialistas Petras 
Pumputis „Anykštą“ informavo, kad 
vykdydami Policijos generalinio ko-
misaro nurodymą dėl visuomenės 
saugumo užtikrinimo reaguojant į 
teroristinius aktus Prancūzijoje, rajo-
no, kaip ir  visų šalies policijos įstai-
gų patruliuojantys pareigūnai, dirba 
ginkluoti automatiniais ginklais. 

Pirmadienį 13 valandą šalia pa-

Rajone sustiprintas saugumas, anykštėnai 
pagerbė Prancūzijos aukas 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Prancūzijoje įvykdyti teroro išpuoliai pakeitė įprastinį Anykš-
čių rajono gyvenimą.

minklo Laisvei padėta Prancūzijos 
vėliavos spalvas simbolizuojanti 
gėlių puokštė, uždegtos žvakės, su-
sirinkusieji sustingo tylos minutei, 
skambėjo prancūzų kalba ir dainos. 
Savivaldybės kvietimu taip Anykš-
čiuose buvo pagerbtos Prancūzijoje 
įvykdyto teroro aukos.

Renginyje dalyvavo apie dvide-
šimt anykštėnų, dauguma – biudže-
tinių įstaigų darbuotojai.

Miesto gatvėse neįprastas vaizdas - Anykščių rajono policijos ko-
misariato patruliuojantys pareigūnai dirba ginkluoti automatais.

jono jUneViČiAUs nuotr.
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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. 

užjaučia
Sustojo plakusi širdis, 

sustingo lūpos, liko tik 
nenumaldomas skausmas, 
ilgesys ir neužmirštamas 
takelis į kapus. Nuošir-
džiai užjaučiame Ramūną 
JURKŠTĄ dėl brangios 
mamos mirties.

Debeikių ūkininkai

Genutei 
MAČIUKIENEI

Tyla ir medžių ošimas 
tesaugo mylimos sesers 
Verutės amžiną poilsį, o 
nuoširdi mūsų užuojauta 
tepalengvina Tavo skaus-
mą ir sielvartą.

Vašuokėnų 
bendruomenė

Genovaitei
MAČIUKIENEI 

Telydi Jus paguoda ir 
dvasios stiprybė sunkią 
netekties valandą, mirus 
sesei Verutei.

A. Tvaskienė, A. ir R. 
Stašiai, J. Krasauskaitė, V. 
Šatrauskienė, Klimavičiai

Dalinamės skausmu, liū-
dime kartu ir nuoširdžiai 
užjaučiame Genovaitę 
MAČIUKIENĘ mirus se-
sei Verutei.

J. Eivienė, A. Puodžiū-
nienė, A. ir S. Šatrauskai, 
J. Baltrūnienė, V. ir G. So-
bolevskiai

Norėtume, kad mūsų  
žodžiai būtų dideli,

Kad sielvarte sušildytų, 
paguostų,

Gyventi šauktų vėl,  
be sopulio širdy

Ir ašaras nušluostytų  
nuo skruostų.

Mirus Vandai Straz-
dienei, užjaučiame dukrą 
Rasą ir jos šeimą.

Kaimynai: D.Strazdienė, 
Veličkienė, Šiaučiuliai, Pu-
keniai, Piškinai

Gražus, šiltas, su auksi-
niais lapais lapkritis ir vėl 
iš mūsų išsivedė patį bran-
giausią žmogų. Išsivedė 
ten, už horizonto, į Amži-
nybę, mylimą Rasos ma-
mytę. Nuoširdi užuojauta 
Rasai ir jos šeimai.

Kaimynai: Petroniai, 
Nefai, Motiejūnai, Limbie-
nė, Bružienė

@ www: „Paviešinti pavardes 
labiausiai norisi žiniasklaidai, 
nemanau, kad nubaustiems ir ar 
būtų tai įdomu supratingiems, pa-
doriems žmonėms! Jei valdinin-
kas norėtų apsiginti, manau, tikrai 
nesikreiptų į žiniasklaidą, yra kur 
kas patikimesnių teisinių formų. 
Ar yra kada nors viešai kas apgynę 
valdininką, nors parašytų objek-
tyviai - lyg dirbantis valdiškoje 
įstaigoje nėra žmogus, jis gali būti 

Nesistebėkime, kad iš mūsų tyčiojasi – mes tai leidžiame
Anykščių rajono vadovai nubaudė jau mažiausiai penkis val-

dininkus: tris iš Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus ir du iš 
Architektūros ir urbanistikos skyriaus. Nubaustųjų pavardės yra 
neskelbiamos. Kaip manote, kodėl?

Galima daryti prielaidą, kad rajono vadovai, neskelbdami nu-
baustųjų pavardžių, saugo juos nuo viešo pasmerkimo. Tačiau ga-
lima svarstyti, jog tai yra ir subtili šantažo forma: juk nubaustas 
žmogus negali viešai gintis - geriau, kol tavęs niekas nekalbina, sė-
dėti tyliai, nes valdžiai bus aišku, kad pats pasiskundei žiniasklai-
dai. Ar įslaptintos nuobaudos nėra tiesus kelias į autokratiją?

 Pagaliau - kodėl taikomi dvigubi standartai? Juk savivaldybės 
įmonių vadovai yra baudžiami viešai - per rajono Tarybos posė-
džius, kurie net inernetu transliuojami...

pliekiamas visų. Ir niekam nesvar-
bu- teisingai, neteisingai. Tokia tai 
,,demokratija“, deja...“

@ Cha cha: „Koks kvailas klau-
simas! Neskelbia todėl, kad laiko 
pakabinę ant kabliuko. Paskelbs 
valdininkai gali apskųsti nuobaudą 
teismui. O kaip savivaldybei sekasi 
teismuose rodo Anykštos, Andru-
kaitienės, Kutkos, Pranckevičienės 
&company atvejai. Policinis me-
todas - mes tave laikysim tol, kol 

dirbsi mums. Taikomas buvo pla-
čiai tulpinių bylos tyrime.”

@ ili 0v8: “Žmogaus sąmonin-
gumas - tai ne išreikšta pragmatiš-
ka logika! O atvirumas! Bet rajono 
valdžiai tokia sintencija dar nesu-
prasta! Be to, gaila ir apmaudu.
Kad žmones pasiduoda idėjom...
šiuo atveju liberaliom. O nieko ne-
galvoja... O kaip jos bus pritaiky-
tos ir išvystytos.”

@ Paskaičiuokim broliai kur-
miai: „Retai šis komentatorius pa-
rašo tai, kam pritariu. Šiuo atveju 
visiškai. Sąžiningas yra tas, kuris 
nemeluoja. O žmogus nemeluo-
ja kai jam nėra ką slėpti. Tada jis 
yra atviras, tuo pačiu ir sąžiningas 
ir doras. Nubaustų valdininkų pri-
dengimas, tačiau pasitaikius pro-
gai liberalų kalbėjimas viešai- ai 
kas pridirbta! ai kiek radom ir nu-
baidėm! - atrodo nešvariai, negar-
bingai ir kvepia tarybine milicija. 
Manau, jeigu Tubis nori netrau-
muoti viešumu savo prasižengu-
sių pavaldinių ir viešai neskelbia 
ką blogo jie padarė disponuodami 
mūsų jiems suteiktais pinigais ir už 

mūsų pinigus nusamdyti, tai turėtų 
apie tokius patikrinimus bent nesi-
girti.”

@ Taigi: „Valdininkai dirba už 
mokesčių mokėtojų pinigus, todėl 
turėtų žmonės žinoti ir kaip dirba 
- gerai ar blogai. Viešumas reika-
lingas, ypač jeigu padaryta žala 
rajonui. O jeigu nubaudė, kad į 
darbą 10 min. pavėlavo, galima 
nepranešti, bet Tubis tada neturėtų 
ir girtis, kaip kovoja su korupcija. 
Užsimiegojęs specialistas dar ne 
nusikaltėlis, kad jį nubaudus reikė-
tų girtis. Čia būtinos aiškios ribos 
tarp rimto pažeidimo ir nepaklus-
numo darbo drausmei.”

@ ili 0v8: „Juokas juokais. Bet 
Lietuvoje būnant tik prezidentu 
gali kažką keisti! Žmogaus norai 
ir išreikšta valia. Lygu nesusipra-
timas! Bet keisti galim...Tik reikia 
aktyvumo... Ir ką - 50 tik komen-

Neturime Europai 
patrauklaus 
objekto

Vygantas ŠLIŽYS, UAB „2 
Plius“ vadovas:

- Teko girdėti apie tokį siekį, tik 
man kol kas tai labiau primena šou. 
Matysim, kiek tų idėjų prikaups „būsi-
mos“ Europos sostinės organizatoriai. 
Iš kitos pusės, nemanau, kad bandyti 
yra blogai, tik šiuo atveju – tapti 2022 
metų Europos kultūros sostine – kiek 
per drąsu. Buvom Lietuvos kultūros 
sostine, ar kažkas labai eilinių žmonių 
gyvenime pasikeitė? Tiesa, kaip tik 
tuo metu, kai Dainuvos slėnyje buvo 

Europos kultūros sostinės karūna – utopinė idėja
2022 metais Anykščiai labai norėtų užsidėti Europos kultūros 

sostinės karūną. Po miesto įstaigas pasklido mėlyni ir balti „tri-
litriniai“ su lazeriu graviruotu tekstu, kviečiančiu reikšti idėjas, 
kuo mes būtume patrauklūs Europai. Vienas graviruotas sakinys 
ypač intelektualus: „Pasiūlyk Anykščių kultūros kelią, kuriuo no-
rėtum keliauti pats ir kuriuo eitų tavo vaikai...“

Anykštėnų pasiteiravome, ką jie mano apie brangiai biudžetui 
kainuojančius titulus ir kelius...

rodoma opera „Šventavartė“, turėjau 
svečių ir juos nusivedžiau pasižiūrėti 
– tiems žmonėms labai patiko.

Net neįsivaizduoju, kuo mes galė-
tumėm būti įdomūs jau ne tik Lietu-
vai, bet ir Europai. Gamta? Juk Nor-
vegijos gamta irgi labai įspūdinga...  
Išgyvenom dvi okupacijas, praradom 
daug savasties, tad man labai sunku 
sugalvoti išskirtinį anykštėnų bruožą, 
kultūrinį ar architektūrinį objektą, dėl 
kurio į Anykščius važiuotų Europa. 
Nereikėjo mums tapti jokia kultūros 
sostine, o, pavyzdžiui, šiemet užteko 
atidaryti Lajų taką ir turistų minios į 
Anykščius plūsta – kavinėse pritrūks-
ta maisto, gatvėse kamščiai...

O galiausiai matau kūrybingų 
žmonių trūkumą. Geriau pasisamdy-
sim savą, draugą, gal partietį, negu in-
vestuosim pinigus kviesdami reikšti 
idėjas profesionalius žmones. Siekiai 
ir užmojai – didžiuliai, tačiau profe-
sionaliai į viską pasižiūrėti nėra kam. 
Aišku, stinga Galinos ir Vytauto Ger-
manavičių – jie buvo pasaulio matę 
žmonės, turėjo platų akiratį... Turim ir 
išvytų profesionalų. Daug kam neįti-
ko buvęs Anykščių A.Vienuolio pro-
gimnazijos režisierius Erikas Druski-
nas (dabar jis yra Rokiškio kultūros 

namų direktorius – red.past.), bet rei-
kia pripažinti, kad idėjų, ir originalių 
idėjų, jis turėjo...

Pirma nutieskim 
aplinkkelį

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono savivaldybės tarybos narys, 
Anykščių rajono valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos virši-
ninkas:

- Aš jau ne kartą sakiau, kad tai 
absoliučiai utopinė idėja. Anykščiai – 
Lietuvos kultūros sostinė – taip, sutin-
ku, viskas labai gerai ir gražu. Tačiau 
Europos? Jeigu kurortiniai miesteliai 
vienytųsi, pateiktų kažkokias bendras 
idėjas, gal ir pavyktų gauti europinių 
pinigų. Europa mėgsta tokius „sude-
damuosius“ projektus. O dabar yra 
visiškas absurdas. Kažkas sėdi, rašo, 
generuoja kažkokias mintis ir tai pa-
teikia kaip realią galimybę. Na, kas 
mes esam Europai? Į Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą europietis gal ir atvažiuos, 
tikrai ten ras ką pamatyti, ne viename 

iš šių miestų yra UNESCO saugomų 
objektų, kas daugeliui daro įspūdį ir 
traukia aplankyti.

Buvau baigiamajame renginyje 
Vilniuje, kada jis buvo Europos kul-
tūros sostine, tai gerai, kad turėjau 
kur pernakvoti ir pėstute vaikščiojau. 
O kitiems atvykusiems teko stovėti 
kamščiuose tiek įvažiuojant į mies-
tą, tiek išvažiuojant... Mes galėsim 
išspręsti tokias problemas? Juk net 
aplinkkelio kelis metus nesugebam 
nutiesti...

Vilnius Lietuvos kultūros sostine 
buvo prieš šešerius metus, tad tikimy-
bė, kad tos pačios šalies miestui antrą 
kartą būtų suteiktas toks pat titulas, 
man atrodo iš fantastikos srities...

Ir jauni 
kultūrininkai 
idėjomis netrykšta

Angelija BALTUŠIENĖ, buvusi 
vaikų ligų gydytoja, aktyvi visuo-
menininkė:

- Gal ir gerai būtų tapti Europos kul-

tūros sostine, tačiau, mano manymu, 
tai yra utopinė mintis. Pirmiausia, kur 
mes rengsime renginius? Anykščiuo-
se nėra nė vienos vietos, kur galėtų 
vykti masiniai renginiai. Sakralinia-
me meno centre, Koplyčioje gali būti 
rengiami tik kameriniai pasirodymai. 
Kultūros centras, nors ir talpina apie 
500 žmonių, taip pat per maža erdvė. 
Be to, centro salėje iki septintos ar 
aštuntos eilės neįmanoma sėdėti, nes 
kėdės taip sugrūstos, kad žmonėms 
išbūti renginį tenka tik susirangius. 
Lieka Dainuvos slėnis, bet ten – atvi-
ra erdvė, kažin ar norėsis klausytis 
koncerto dangstantis skėčiu. 

Antra bėda, kurią galėčiau įvar-
dinti, tai - kultūros srityje dirbantys 
žmonės. Šiaip sakoma, kaip blogai 
medikai sensta, jie nebeturi naujausių 
žinių... Deja, novatoriškomis idėjomis 
nelabai pasižymi ir mūsų kultūrinin-
kai. Kas per „mada“ kelis renginius 
sukišti į vieną dieną ir dar tuo pačiu 
laiku? Sako – rinkis. O jeigu aš noriu 
juos visus pamatyti..?

Nesutvarkyta ir miesto infras-
truktūra. Pamatėme, kas dedasi prie 
Lajų tako. Stovi palapinių miestelis 
ir, manau, šiurpina turistus. Argi ne-
buvo galima pastatyti prie aplinkos 
derančių kioskelių, namukų, nuomoti 
juos... 

Kad Anykščiai buvo Lietuvos kul-
tūros sostine, gal ir gerai, truputį pasi-
tempėme, pamatėme įvairesnių rengi-
nių, bet būti Europos kultūros sostine? 
Pirmiausia pasiruoškime tam... 

- AnYkŠTA

tarų! Nesistebėkim, kad iš mūsų 
tyčiojasi. Nes visų pirma mes tai 
leidžiam.”

@ nu: „Aišku apie nuobaudas 
reikia skelbti viešai. Kur žiūri an-
tikorupcinė komisija? Suprasit, ką 
reiškia, kai taryboje nėra Gižins-
ko!!!”

@ Ot paslaptis: “Šiaip ar taip 
visi, kam įdomu, žino. Indriūnas 
dar prieš rinkimus gyrėsi, kad Ga-
siūnienei bus šakės.”

@ Anykštai: “Manau, pavardžių 
neskelbimas yra įstatymų pažei-
dimas, paklauskit antikorupcinio 
Razmislavičiaus.”

@ Nu: „Aš visada sakiau, kad 
YuoTybys nuves į diktatūrą. Jau 
veda. Ir nelokit ant žiniasklaidos - 
tik „Anykšta“ jus dar gali gelbėti, 
visa kita jis jau valdo...”

(komentarų kalba 
netaisyta,- red.past)
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Rašytojai skirtą parodą 
apžiūrėjo jos dukra
   Kunigiškių kaime įsikūrusiame Svėdasų krašto (Vaižganto) 

muziejuje pradėjo veikti paroda „Jos širdyje visada buvo vienin-
telis žodis Tėvynė Lietuva“, skirta žymios išeivijos rašytojos, poe-
tės, JAV lietuvių visuomenės veikėjos Alės Rūtos (Elenos Viktori-
jos Nakaitės-Arbienės (1915-2011) 100-osioms gimimo metinėms. 

paragindavo ilsėtis...“  
 Likimui susiklosčius, kad jai 

teko palikti Lietuvą ir atsidurti 
užsienio kraštuose, artimų žmo-
nių paveikslai, gimtųjų vietų 
nostalgiški vaizdai liko jos at-
mintyje, atsirado literatūros kū-
riniuose. Kai, progai pasitaikius 
po ilgų išsiskyrimo metų vėl tek-
davo sugrįžti į tėviškę, rašytoja 
aplankydavo ir savo motinos 
gimtinę - Kunigiškius, tiktai čia 
Skėriai jau nebegyveno, nė žen-
klo nebebuvo likę, kur buvusi jų 
sodyba. Tačiau rašytoja tų vietų 
nepamiršo - sužinojusi, kad Ku-
nigiškuose veikia muziejus, rašė 
laiškus, siuntė nuotraukas, savo 
knygas, materialiai parėmė kai 
kuriuos asociacijos Vaižgantie-
čių klubo „Pragiedrulys“ projek-
tus. To geranoriškumo, meilės ir 
pagarbos gimtajam kraštui rašy-
tojai užteko iki pat josios gyve-
nimo saulėlydžio, net sulaukusi 

garbios senatvės, kamuojama 
ligų, kone praradusi regėjimą, 
Alė Rūta vis tiek rašė laiškus į 
Kunigiškių muziejų, džiaugėsi, 
kad čia išsaugotas atminimas 
apie žymius Svėdasų krašto 
žmones, su dėkingumu sutiko 
žinią, jog muziejuje skirtas kam-
pelis ir jos kūrybai...

Dabar  gerokai išplėsta paroda  
veikia jau prisimenant Amžiny-
bėn neseniai iškeliavusią rašytoją. 
Alės Rūtos gimimo 100-osioms 

metinėms skirtą parodą pirmiausia 
apžiūrėjo muziejuje spalio 20-ąją 
apsilankiusi vyriausioji rašytojos 
dukra prieš daugiau kaip du dešim-
tmečius iš JAV į Lietuvą sugrįžusi, 
Kaune gyvenanti ir vertėja dirbanti 
Vijolė Elena Arbas. Rūpėjo jai pa-
sižvalgyti po Kunigiškių kaimą, 
kur kadaise gyventa prosenelių 
Sklėrių ir Malaišiai. Po to dar ilgo-
kai vaikštinėta po Svėdasus.

Paroda muziejuje dar veiks šiemet 
ir kitų metų pirmąjį pusmetį

Šioje muziejinėje klasėje, kur nusifotografavo Vijolė Elena Ar-
bas, vaikystėje mokėsi jos motina, vėliau tapusi žymia rašytoja, 
poete, JAV išeivijos visuomenės veikėja Alė Rūta.

Autoriaus nuotr.

Vytautas BAGDOnAs

Vytautas BAGDOnAs

horoskopas
AVINAS. Jums seksis bendrau-

ti, ieškoti kolektyvinių sprendimų, 
demonstruoti, ką sugebate. Meilės 
santykiuose padaugės aistros, bet 
kartu - ir pavydo. Nesusiviliokite 
abejotinais pasipelnymo būdais, 
kuriuos pirš įtartini asmenys. 

JAUTIS. Galimas emocinis 
stresas. Tačiau įdienojus įvyk-
siantys dalykiniai pokalbiai, su-
sitikimai bus labai konstruktyvūs 
ir naudingi. Galbūt aptarsite nu-
matomą komandiruotę, oficialų 
vizitą.

DVYNIAI. Visa savo esybe 
veršitės iš kasdienybės. Dirbdami 
svajosite apie pramogas, o jeigu 
nedirbate - apie darbą ir pinigus. 
Tikriausiai planuosite kelionę, 
stažuotę arba jau tvarkysite su ja 
susijusius formalumus.

VĖŽYS. Dėl pinigų, skolų, 
mokesčių, alimentų gali kilti ne-
sutarimų arba tiesiog augs įtampa. 
Partneris arba dosnus rėmėjas gali 
sutikti jums padėti, bet iškels kaž-
kokias sąlygas. Derėtų jas objek-

tyviai įvertinti.
LIŪTAS. Galite nukentėti dėl 

nesitaikstymo su neteisėtais kitų 
asmenų veiksmais, siekiais. Ti-
kriausiai įgysite priešų. Tačiau tuo 
pat metu kai kurie jums nepalan-
kūs asmenys gali tapti draugais, 
gerbėjais.

MERGELĖ. Lydės darbiniai 
nesklandumai, bet vėliau situaci-
ja turėtų pasikeisti į geresnę pusę. 
Galbūt kas nors sutiks tarpinin-
kauti, jeigu ieškote darbo, papil-
domų pajamų šaltinių ar kt.

SVARSTYKLĖS. Šiandien ant 
kortos galite pastatyti ne pagal ga-
limybes, o iš gryno azarto ar ais-
tros. Nusimato egzotiški potyriai 
su ne mažiau pikantiškais padari-
niais, kurie nebūtinai nudžiugins. 

SKORPIONAS. Gali prasi-
veržti ilgai kaupta įtampa tarp jūsų 
ir artimo žmogaus ar dalykinio 
partnerio. Pasisaugokite infekcijų, 
intrigų. Būtų gerai, jei leistumėte 
sau kiek atsipūsti, pataisyti svei-
katą, pasirūpinti grožiu.

ŠAULYS. Turėsite įdomių su-
sitikimų ir pokalbių. Tam tikra 

prasme situacija bus intriguojama. 
Turėsite spėlioti, ar sekasi įtik-
ti dominamam objektui, ar ne be 
reikalo neriatės iš kailio. Panašu, 
kad atsakymą kol kas galėsite tik 
nujausti.

OŽIARAGIS. Daug dirbsite, 
skaičiuosite, planuosite, ir rezul-
tatas nenuvils. Nusimato mate-
rialinė nauda, pasipelnymas. Po 
produktyvaus darbo derėtų susi-
tikti su brangiu žmogumi ir ramiai 
pabendrauti. 

VANDENIS. Nebūkite per-
nelyg griežti ir reiklūs tiems, su 
kuriais kartu gyvenate, dirbate. 
Įdomių perspektyvų gali pasiūlyti 
žmonės iš toli. Galbūt nudžiugins 
internetu gauta informacija.

ŽUVYS. Galimi interesų nea-
titikimai, slaptos intrigos. Galbūt 
jums pritrūks pinigų, o tie asme-
nys, kurie jums gali padėti arba 
yra skolingi, bus pasyviai abejin-
gi. Nesivaržykite į juos kreiptis, 
subtiliai “paspauskite”.

-elTA

Renginio organizatorė Aldona 
Bagdonienė pabrėžė, kad nuo senų 
senovės gyvuoja graži tradicija 
po visų darbų susirinkti draugėn,   
pabendrauti, pasilinksminti. Šven-
tėje dalyvavęs Svėdasų seniūnijos 
seniūnas Valentinas Neniškis pa-
sidžiaugė šiame krašte  sėkmingai 
ūkininkaujančiais žmonėmis, jų 
pasiektais gražiais darbų rezulta-
tais. Tačiau nerimą kelia tai, kad 
dėl žemų pieno supirkimo kainų 
kaimuose  pradedamos mažin-
ti karvių bandos, net atsisakoma 
pieno ūkių. Todėl seniūnas linkėjo 
ieškoti kitokių alternatyvų, naudo-
jantis Europos Sąjungos skiriama 
parama bandyti kaimo vietovėse 
plėtoti kai kuriuos verslus. 

Po darbų pasilinksminta su kaimynėliais
   Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius šį šeštadienį, 

lapkričio 14-ąją, gyventojus sukvietė į renginį „Rudens darbai 
baigti - laikas kieminėti“. Čia veikė ir žurnalisto, muziejininko, 
respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos laureato Vytauto 
Bagdono meninių fotografijų paroda „Po senųjų Malaišių dan-
gum...“, skirta šios istorinės sėlių vietovės 760-osioms metinėms.

Vaitkūniečiai į svečius pasi-
kvietė netolimus kaimynus iš Ku-
piškio rajono - Adomynės mieste-
lio laisvalaikio centro. Ne vienas 
kūrinys buvo atliktas kupiškėnų 
tarme. Ir ne tiktai dainomis pra-
džiugino ansamblis iš Adomynės, 
bet ir nuotaikingais gyvenimiškų 
nutikimų pasakojimais, taip pat 
ir šokiais. Ansamblio dalyviai ne 
tiktai patys šoko, bet ir žiūrovus 
įtraukė į bendrus ratelius, liaudiš-
kus žaidimus. Iš Vaitkūnų kaimo 
kilusi Svėdasuose gyvenanti  dai-
nų kūrėja ir atlikėja Ona Jėckienė, 
akomponuodama akordeonu, taip 
pat pradžiugino savo dainomis. 
Nuskambėjo jos sukurtas himnas 
gimtiesiems Vaitkūnams, kuris 

daugeliui to kūrinio iki šiol ne-
girdėjusių žiūrovų buvo maloni 
staigmena. 

Prie kaimiškų vaišių stalo, žole-
lių arbatos, kvapnios kavos puode-
lių dar pabendrauta, pasišnekučiuo-
ta, užsimezgė ir naujos pažintys.        

rašytoja, gimusi 1915 metais toli 
nuo Lietuvos - Petrograde, kur 
tėvus nubloškė Pirmasis pasaulinis 
karas. Po trejų metų Nakų šeima 
vėl sugrįžo į Kamajų kraštą. Pra-
džios mokyklą Alė Rūta lankė ir 
Kunigiškuose. Šiame pastate dabar 
muziejus. 

Savo prisiminimuose ji rašo: 
„Vieną skyrių-rodos, antrą (apie 
1923-1924 mokslo metus) - lan-
kiau Kunigiškuose, gyvendama 
pas senelį. Senelė buvo mirusi, tai 
motinos sesuo Teofilė mane ten 
globojo: drauge su savo vaikais 
valgydindavo, išleisdavo į moky-
klą, kuri buvo pačiame ilgo kaimo 
gale, grįžus vėl prižiūrėdavo, ar so-
tūs, ar pamokas ruošiame, vakare 

Parodoje eksponuojama dau-
gybė knygų (kai kurias jų muzie-
jui dovanojo pati autorė), taip pat 
įvairių metų rašytojos fotografijos, 
šių eilučių autoriui rašyti Alės Rū-
tos laiškai. 

Kunigiškių kaimas - rašytojos 
motinos Emilijos Sklėriutės-Na-
kienės (1892-1953) gimtinė, čia 
gyveno gausi Sklėrių giminė. Vai-
kystėje Emiliją Svėdasų bažnyčio-
je neilgai trukus po savo primicijų 
pakrikštijo jaunas 23 metų kunigė-
lis Juozas Tumas-Vaižgantas, tapęs 
ir mergaitės krikšto tėvu. Jaunys-
tėje ji nutekėjo už Jono Nako į 
Rudžių kaimą Kamajų parapijoje. 
Pagimdė šešetą vaikų, tarp kurių 
buvo ir Elena Viktorija - būsimoji 

Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus renginių organiza-
torė Aldona Bagdonienė (centre) kartu su folkloro ansamblio iš 
Adomynės dalyvėmis ir svėdasiške dainų kūrėja ir atlikėja Ona 
Jėckiene – joms visoms nepritrūko žodžių pabendravimui, min-
čių apie būsimus bendrus renginius

Autoriaus nuotr.

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Valentinas Neniškis su iš 
Vaitkūnų kilusia Adomynės 
pagrindinės mokyklos direk-
tore, folkloro ansamblio da-
lyve Danguole Mašauskiene.   
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Meškos pasaka

Kiaušiagalys savo mistinį vardą 
pelnė seniai, kai Lietuvos giriose, 
klaidžiuose Latavos pakrančių miš-
kuose meškos gyvendavo. Pasak 
legendos, vieną gražią rudens dieną, 
tuomet, kai meškutės mažai miega, 
o atkakliai maistauja, riebalus žie-
mos miegui auginasi, jauna kaimo 
mergina - gal viena ar su pulkelių 
jaunesnių bei senesnių moteriškių - į 
klaidų raistą reikalingų ir naudingų 
spanguolių pasirinkti nuėjo. Gražios, 
jau raudonais šonais, didelės buvu-
sios uogos - bus kisieliui, bus dažno-
kai užplūstančiam norui smaguriauti 
apmalšinti, bus suskaudus galvą į 
ausį kaip vaistą uogaitę įridenti. Bet 
susidūrė uogautojų keliai su meškos 
piktuolės takeliais. Gal bėgo, gal kas 
negyva apsimesti bandė, bet vis dėlto 
vieną mergelę lepeškojė aštrianagin 
glėbin sugavusi pridusino ir dantimis 
viršugalvį nukando. Po šito įvykio ir 
prilipo sodžiui vardas Kiaušagalys. 
Nebeliko nei tokių raistų, miškų, nei 
miškų, nei mergaičių veik nebeliko. 
O ir toms jau ne meškų, bet kitokių 
gyvenimo baisybių saugotis tenka.

Legendomis turtingas Kiaušagalys

Sodžiaus dvelksmas

Klevų didžiųjų vainikais, lapus 
sudrebindamas, tarsi kažkokią melo-
diją dievišku balsu sušnabždėdamas 
praskrieja vėjas. Keliūtės smėlis, 
ištuštėjęs gandralizdis. Gandrai gal 
jau dausose, o gal dar kelyje - kodėl 
niekas mūsiškiam gandrui kokios 
kameros, kokio daviklio paprasčiau-
sio neįmontuoja, kad galėtų žmonės 
pamatyti, kada ir kur, ir kaip Kiauša-
galio gandras į žiemavietes afrikines 
nukeliauja. Gal tuomet ir paaiškėtų, 
kodėl vaikų į kaimo sodybas nebeat-
neša?.. Kiek čia ir sodybų belikę, jau 
ne visos ir gyvybe alsuoja - kitos tik 
šiltamečiu ar šventamečiu savo duris, 
langines teatveria.

Legendinė gal net Lietuvai vardą 
dovanojusi Latavos upelė nūnai nuo-
bodoku melioratorių kadaise iškastu, 
bet jau ganėtinai sulaukėjusiu, žoly-
nais įvairiausiais užžėlusiu grioviu 
vos sruvena. O sako buvo kadaise 
didelė upė: plačiu slėniu putodama 
tolyn į dar didesnę upę savo vandenis 
plukdanti. Dabar tik atminties slėnis 
plačiausias tepasiliko. Pievomis der-
lingiausiomis žaliuoja, čia ganomos 
karvės nuo seno ypač daug gardaus 

pieno duodavo - tikras Pienagalys. 
Tokiu vardu tad ir dabar pievos dar 
pavadinamos, ir dabar dar karvė viena 
kita jų žolynais iki rudens sotinasi...

Kalnais kalneliais slėnis iš abiejų 
pusių tvirtai suspaustas, esti ir dur-
pynų, su mintimi, kad dar ir ežeras 
nemenkas čia netoliese kadaise telk-
šojęs. Kalnų kalnelių grandinė iki 
pat Andrioniškio, iki pat Šventosios 
nubanguoja, neatrastais piliakalniais 
tėvynės pažinties trokštančius vilioja. 
Vienintelis atrastasis Mindaugo kara-
lystės paslaptis atveria, nuolat istori-
kų romantikų patvirtinama žinia, kad 
čia ir niekur kitur valdovas ir buvo 
karūnuotas.

Istorijos žaidime nukirstas 
Jokeris... 

Ant pačios didžiausios dešiniojo 
kranto sodžiaus aukštumėlės, beveik 
jau prie šilo, stūkso Ignatavičių vien-
kiemis. Kuomet palataviais klajojau, 
žinių istorijos ieškojau dar visai tvir-
tas tebebuvo, nors gerokai į dešimtą 
dešimtį gyvenimo metų įkopęs Anta-
nas Ignatavičius. Pats jis ir paporino 
nelabai linksmą pokario istoriją, kuo-
met 1952 m. gegužės 27-ąją klastinga 
priešo kulka pakirto veik paskutinį 
apylinkių partizaną Joną Marcinke-
vičių-Jokerį iš Zabelynės. Užklydęs 
tądien pas Ignatavičių su bendražyge, 
taip pat slaptinga miško gyventoja 
Brone Matuliauskaite-Rūta. 

Susėdo porelė „stancijoje“ vaišin-
tis ėmė, bet kažkaip juos čia esančius 

skrebai užuodė. Staiga atsivėrė durys 
ir pasipylė šūviai. Jokeris pakirstas 
kulkų neišgyveno. Visi žinovai ir is-
torijos mokovai iki šiol tvirtina, kad 
tuomet ne kas kitas, o Troškūnų skre-
bas Mieliauskas jį nušovęs. Rūta iš 
pistoleto ėmė pyškinti, už krosnies ar 
spintos užlindo. Teko pačiam šeimi-
ninkui baudėjų įbaugintam šnekinti 
ją, kad pasiduotų, kad sodybą ap-
siautę nelabieji nesumanytų trobesių 
deginti... Atsipūtė, atsiduso tai papa-
sakojęs žmogus. Juk visaip galėjo at-
sitikti, dar ir vaikai maži buvę - mirtis 
arba Sibiro tremtis grėsė. 

Šauliai, savanoriai narsieji

Kunigaikščių Lietuvos atmintis 
tauriausia, karžygiškas kraujas pri-
gimtinis, nepriklausomybės viltis, 
gražaus gyvenimo viltis. Kovos už 
nepriklausomybė nuo pat 1918-ųjų 
iki 1920-ųjų užtrukusios, paskuti-
nius priešus, kadaise  sąjungininkus 
lenkus išstūmus, sutartį Suvalkuose 
pasirašius džiaugsmas per šalį nuban-
gavo. Bet klastingas priešas tuoj pat 
ją sulaužė - tarsi nevaldomi generolo 
Želigovskio pulkai netikėtai į Lietuvą 
įsibrovė, didžiulį gabalą šalies terito-
rijos su brangiausia sostine Vilniumi 
atplėšė. Ties Širvintomis lietuviams 
pavyko juos stipriai sumušti, bet tuo 
metu į krašto gilumą prasiveržęs 
pulkininko Butkevičiaus raitelių es-
kadronas sumaištį kėlė, plėšikavo, 
taikius žmones žudė. 

O štai Troškūnuose susirinkę šau-

liai sumanė pasipriešinti, neįleisti 
įsibrovėlių į jiems tikriausia pilimi 
spindėjusį miestą. Vyrų buvę kelio-
lika, šautuvų - vos keli. Tą lemtingą 
rytmetį ir keli jauni bei narsūs vyrai 
iš Kiaušiagalio kaimo dar sutemose 
į Troškūnus nuėjo. Nuo Traupio pa-
sirodžiusius raitelius apšaudė prie 
tilto per Juostą budėję sargybiniai, 
prasidėjo susišaudymas, keli šimtai 
lenkų gatvėmis pasipylė, šaulių būrį 
išblaškė, o štai penkis kardais kapo-
jo bei sušaudė. Krito Petras Tubke-
vičius iš Stukonių, Petras Liktoras 
iš Gudelių bei trys iš Kaušiagalio: 
Jonas Budrevičius, Antanas Žarskus 
ir Antanas Meškeliūnas. Troškū-
niečius su didele iškilme palaidojo 
Vilniaus ir Vytauto Didžiojo gatvių 
sankirtoje, Šaulių sodelį įkūrė. O 
Kiaušiagalio vyrai buvo nugiedoti į 
Andrioniškio kapų kalnelį, jų tėviš-
kės kaime paminklą ąžuolinį - Mo-
tiną Mariją Sopulingąją iš ąžuolo 
pastatyti verslininkas Virginijus 
Strolia pasirūpino. Troškūnuose gi 
lenta ant senosios gimnazijos sienos 
kovose už Vilnius žuvusius šaulius - 
savanorius mena ir Vilniaus ąžuolas 
tebežaliuoja. Tereikia dažniau į šias 
vietas vardan Lietuvos ir jos gynėjų 
susirinkti.

Sekmadienį, lapkričio 22-ąją, Troš-
kūnų šauliai bus prisiminti Kiaušiaga-
lio kaime prie Marijos Sopulingosios 
skulptūros 9 val. Čia prasidės jauni-
mo žygis per Pienagalį, Latavėnus, 
Mediniškius į Troškūnus. 12 val. - at-
minties valanda Troškūnuose.

Giminaičių iš Amerikos atsiųstame vaizdelyje 
nežinomo fotografo sumontuoti Kiaušiagalio 
šaulių portretai. Iš kairės: Jonas Budrevičius, 
Antanas Žarskus ir Antanas Meškeliūnas.

(Gražina ŠMiGelskienĖ, 
,,Profesoriui stelos daro įspūdį”,- 
,,Anykšta”, 2015-11-14)

Perskaičiau apie stelas ,,Anykš-
toje” ir, teisybę pasakius,  suglu-
mau dėl spaudimo jas kūrusiems, 
nepasitenkinimo, kuris perauga 
įprastas meno vertinimo ribas. Be 
abejo,  kritika gali ir turi būti, kaip 
ir kiekvienas gali turėti savo nuo-
monę (taip pat ir stelų kūrėjai).

Stelos su A.Baranausko morali-
nio testamento žodžiais yra puiki 
idėja. Vilnius turėtų nusigraužti 
nagus, kad nesugalvojo to paties 
su Gedimino laiškais, kas skelbtų 
visiems, jog prieš šimtus metų mes 
buvome šių dienų Europos idėjos 

Anykščiai vėl Lietuvos avangardo centre
ir tolerancijos lopšys. Stelos, ko 
gero, yra vienas iš tų puikių pavyz-
džių, kai Anykščiai vėl atsiduria 
Lietuvos avangardo centre. Vėl 
vienu žingsniu priekyje Vilniaus. 
Kaip ir puikus takas palei Šventą-
ją, kurį daugelis lygina ir vertina 
net labiau nei Palangos tiltą (o pri-
simenate, kiek čia aistrų virė ir kal-
tinimų buvo?). Vis pagalvoju: ,,O 
kada Vilnius sugebės turėti panašią 
promenadą palei Nerį?‘‘

Keista, jog stelos kelia kažkokias 
aistras ir nepasitenkinimą. Nors, iš 
kitos pusės, galbūt ir nenuostabu. 
Kiek pažiūriu atgal– pradžioje la-
biausiai kritikos sulaukę darbai (mi-
nėtas takas palei Šventają, naujoji 
biblioteka, kultūros sostinės plaka-

tas ir jos renginiai, net ir Lajų takas) 
kaip tik ir daro Anykščius garsius, 
patrauklius, įdomius bei ženklina 
miestą kaip inovatyvų, turintį idėjų. 
Skaudi kritika greitai užsimiršta, 
o po to visi drauge maudosi malo-
niuose šlovės spinduliuose.

Iš ko dar galėtų būti stela Bara-
nausko žodžiams, jei ne iš puikiai 
rasto sprendimo – paprasto senstan-
čio metalo. Blizgančio metalo?  Būtų 
it ,,euro remontas”, neturintis nieko 
bendro su A.Baranausku. Iš akmens? 
Atrodytų pretenzingai, negyvai ir, ko 
gero, tai tiktų tik ten,  kur Žodis ir at-
ėjo pas mus išguldytas ant akmens, 
t.y. Mozės ant Sinajaus kalno, ant 
akmens plokščių užrašytas Deka-
logas. Medinė? Pernelyg trapu vie-

Į Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, 
kurioje dalyvavo daugiau nei dešimt 
Šiaurės Europos šalių, įsijungė ir 
Svėdasų biblioteka. Bibliotekininkai 
pasirinko Astridos Lindgren parašytą 
Karlsono ir Mažylio istoriją.

Žvakių šviesoje, paslaptingoje dai-

Draugystė  ir Karlsonas
lės galerijos liepsnojančioje, virpan-
čioje prietemoje, ant kėdžių bei pa-
galvėlių įsitaisę vaikai ir suaugusieji 
išgirdo apie keistą ir smagią septyn-
mečio Stokholmo gyventojo Mažylio 
ir ant stogo gyvenančio ir nepaprasto 
motorėlio propeleriui sukantis skra-

jojančio nediduko, kresno vyruko 
pačiame jėgų žydėjome Karlsono 
draugystę.

 Tuo pat metu kalbėtasi apie šių lai-
kų draugystę, apie tai, kas yra tikras 
draugas. O galiausiai atsivėrė biblio-
tekininkių Dalios bei Astos kraitelė, 

kurioje vakaro dalyvių laukė tikras 
lobis, tikras vaistas nuo rudeniško liū-
desio  -  net penkių rūšių šiuolaikiška 
uogienė ir gausybė pyragaičių. 

 Saldumų padrąsintos ir dvi geros 
draugės - Vasarė bei Austėja - smuiku 
mozūrką ir kitokių melodijų pačirpi-
no. 

Raimondas GUOBIS

šoms erdvėms, rizikinga turėti stelas, 
suskaldytas jau po metų. Be to, būtų 
labiau panašu į saviveiklinį eilinį 
parkelį ar ,,vestuvių” suvenyrą, tai 
disonuotų atsižvelgiant į čia esančią 
modernią aplinką.  

Galbūt yra ir kitų tinkamų for-
mų, bet tebūnie, kad tai sprendžia 
tie, kurie turi skonį. Bet dėl skonio 
ir ginčijamasi, bet... su tais, kurie jį 
turi. Kaip ir kompetenciją ginčams. 
,,Man nepatinka” čia neturėtų būti 
argumentas. Juk tikrai ne viene-
tams labiau patinka penktadieninis 
,,Duokim garo”, o ne  G.Gelgoto 
Naujų Idėjų Kamerinis Orkestras. 

Stelų metalas sendamas lyg japo-
niškas sodas įgis vis daugiau spal-
vų ir prasmių. Kaip tekantis lai-

kas. Kai atrodo, jog daug vertybių 
nyksta, o lieka tik žodis, kuris pra-
sišviečia šiose aprūdijusiose stelo-
se ir egzistuos amžinai, kol  skaisti  
saulė, dangaus mėlynė ar naktinės 
šviesos leis mums dar kartą nu-
stebti perskaičius jį. Taip natūraliai 
senstančios stelos dar labiau išryš-
kins žodį ir tai, kas jį pasakė. Puiki 
idėja prisiminti tas vertybes, kurias 
išsakė A.Baranauskas. Asketiška, 
tikra, nenuglaistyta...

Bijokime banalumo, o ne eks-
perimento ar naujos idėjos. Net 
jeigu eidami nauju keliu ir sukly-
sime, juo verta eiti. Sudarykime 
erdvę gaivioms idėjomis ir meni-
nei drąsai,  nepriklausomai nuo to, 
ar norime tapti Europos kultūros 
sostine, ar tiesiog moderniu miestu 
Lietuvoje.

Arūnas MATelis, režisierius

Derlingomis Latavos slėnio pievomis žaliuojančiu slėniu su pie-
no kupina milžtuve namų link žengia Daiva  Kruopienė.

Narsiuosius Kiaušiagalio šaulius menanti 
Žarskų troba senojoje „ūlyčioje“.

Autoriaus nuotr.
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kampas
Apie 
kaltuosius

KAUKėS

Dėl visko kaltas Sąjūdis

Pažintis su Sąjūdžiu man asme-
niškai prasidėjo 1988 metų birželio 
mėnesį Vilniaus autobusų stotyje. 
Naktį traukinys mane parvežė iš Ka-
liningrado, kur atlikau tarnybą tary-
binėje armijoje. Belaukiant autobuso 
ir vis dar mėgaujantis pirmosiomis 
laisvės akimirkomis, nes grįžimas iš 
tos jėgos struktūros prilygo grįžimui 
iš kalėjimo, stotyje sutikau iš Anykš-
čių kilusią buvusią kurso draugę, kuri 
įteikė man keletą spausdintų lapų ir 
paslaptingai pakuždėjo, kad būtinai 
perskaityčiau. Nelabai susigaudžiau 
politinėje padėtyje ir išvis laisvame 
gyvenime, todėl tie lapai, kurie pasa-
kojo apie Sąjūdžio siekius, man buvo 
visiškai nesuprantami, tačiau liudijo, 
kad per geležinę sovietų užtvanką 
ėmė skverbtis kažkas, ko pavargęs 
totalitarinis režimas nebegali sukon-
troliuoti – žmonės be valdžios žinios 
drįsta spausdinti lapelius. Jau tarnau-
jant armijoje pasiekdavo žinios, kad 
kažkas keičiasi – staiga šalia „Neri-
jos“ atsirado visiškai negirdėtų naujų 
muzikos grupių, kurios ėmė dainuoti 
sarkastiškas, ironiškas arba lietuviš-
kumą žadinančias dainas, KGB ka-
drai kvosdavo lietuvius, kokios žinios 
ateina iš Lietuvos, kokios nuotaikos ir 
t.t. Taigi – šitie lapeliai užklupo mane 
visai nepasiruošusį pokyčiams. 

Sąjūdis buvo kaip ledkalnio 
viršūnė 

Lietuvos persitvarkymo sąjūdis buvo judėjimas, kuris iš esmės pakei-
tė nusistovėjusią tvarką. Sąjūdžio žmonės buvo dažnai kaltinami tuo, 
kad trukdo ramiai gyventi, o vėliau – kad sugriovė buvusią gerovę. 

linas BiTVinskAs
linas.b@anyksta.lt

Jau grįžus į tėviškę Raseiniuose, tą 
vasarą vis daugėjo žinių apie tai, kad 
visuomenė bruzda. Esama santvarka 
buvo nepatenkinti dauguma žmonių. 
Puikiai suvokdami, kad tarybinė re-
alybė ėmė nė kiek nebesiskirti nuo 
kapitalizmo, kurį taip aršiai kritikavo 
komunistai. Atsirado klasė, kuri gy-
veno geriau, turėjo daugiau ir viską 
valdė bei kontroliavo. Tačiau valdė 
ne dėl savo sugebėjimų, o todėl, kad 
tarnavo sistemai. Visuotino trūkumo, 
apribojimų sąlygomis partiniams 
veikėjams, kolūkių pirmininkams, 
gamyklų vadovams nieko netrūko. 
Tai kėlė didžiulį nepasitenkinimą.
jau tą vasarą ėmė sklisti gandai, kaip 
vienos įmonės darbininkai nušalino 
direktorių, kitos pareikalavo atlikti 
„dienos nuotrauką“, t.y. – paskaičiuo-
ti, kiek jie dirba, ir pakelti atlyginimą, 
o vienas kolūkio pirmininkas gavo 
raštelį „Gražink vogtą „Volgą“. Pa-
sirašė –„Liaudis“. Pirmininkas ėmė 
vaikščioti namo daržais... O dar vieną 
pirmininką po eilinio karto, kai jis di-
džiąją dalį paskyrų šaldytuvams, tele-
vizoriams ir kitoms prekėms, kurios 
buvo skirtos kolūkiečiams, pasilaikė 
sau, naktį kažkas padegė... Tokie įvy-
kiai greitai buvo vietinių komunistų 
susieti su Sąjūdžiu, o pats Sąjūdis 
pristatomas kaip organizacija, kuri 
trukdo ramiai gyventi ir statyti soci-
alizmą.     

Apėmė visą Lietuvą

Sąjūdžio (Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis – LPS) Iniciatyvinė grupė 
susikūrė 1988 m. birželio 3 dieną. 
Iniciatyvinę grupę sudarė 35 žymūs 
Lietuvos mokslo ir meno žmonės, iš 
jų 17 priklausė Komunistų partijai. 
Grupė spausdino savilaidinį leidinį 
„Sąjūdžio žinios“, kurį redagavo Ar-
vydas Juozaitis. Tačiau pirmosios nuo 
valdžios nepriklausomos organizaci-
jos susikūrė jau 1987 m.– pirmasis 
ekologijos klubas „Žemyna“, pamin-
klosaugos „Talka“, draugija „Santar-
vė“. Vilniuje ėmė veikti ir daugelis 
intelektualų diskusijų klubų, išryškė-
jo lietuvių inteligentijos siekis kurti 
platesnio pobūdžio organizaciją. 

Steigiamasis LPS suvažiavimas 
įvyko 1988 m. spalio 22-23 dienomis 
į steigiamąjį suvažiavimą Vilniuje 
susirinko 1027 delegatai. Delegatai 
atstovavo maždaug 1000 rėmimo 
grupių, Sąjūdžio veikloje dalyvavo 
apie 180 tūkstančių žmonių. Kaip 
oficiali organizacija LPS įregistruo-
ta 1989 m. kovo 16 dieną.Iš pradžių 
LPS deklaravo kultūrinio atgimimo, 
demokratizavimo ir ekonominio sa-
varankiškumo siekius, bendradarbia-
vo su Lietuvos komunistų partija, bet 
vėliau užėmė savarankišką politinę 
poziciją, o 1989 m.  viešai paskelbė, 
kad judėjimo pagrindinis siekis yra 
nepriklausomos Lietuvos Respubli-
kos atkūrimas. 1989 m. rinkimuose į 
SSRS Liaudies deputatų suvažiavimą 
Sąjūdžio remti kandidatai iškovojo 
36 vietas iš 42. 1990 m. rinkimuose 
Sąjūdžio remiami kandidatai gavo 
101 mandatą iš 141 Aukščiausioje ta-
ryboje. Sąjūdžio deputatų balsai lėmė 
Kovo 11-osios akto priėmimą. Tada 
Aukščiausiosios tarybos salėje buvo 
ir anykštėnė Irena Andrukaitienė, 
kurios parašą matome ant Kovo 11-
osios akto. 

Anykščiuose iniciatyvos 
ėmėsi kelios anykštėnų grupės

Neabejotinai Sąjūdis Anykščiuo-
se buvo vienas iš svarbiausių XX 
amžiaus visuomeninių reiškinių,  
knygoje „Anykščiai XX amžiuje“ 
yra išspausdintas istoriko Tomo Ba-

ranausko straipsnis ”Anykščių Sąjū-
džio istorija”, detaliai aprašantis įvy-
kius Anykščiuose. 

„Rugpjūčio mėnesį (1988 m. – red.
past.) ir Anykščių krašto žmonės ėmė 
kurti Sąjūdžio rėmimo grupę. Inicia-
tyvos ėmėsi net kelios anykštėnų gru-
pės (Arvydo Dulevičiaus, Audriaus 
Vingrio, Audriaus Butkevičiaus). 
Iš pradžių jos kūrėsi savarankiškai, 
tačiau greitai tarpusavyje užmezgė 
ryšius. Daugiausia iniciatyvos tuo-
kart parodė Viešintų ambulatorijos 
vyr. gydytojas Audrius Butkevičius. 
Jo pastangomis 1988 m. rugpjūčio 
13 d. Anykščių A. Baranausko ir 
A.Žukausko-Vienuolio memorialinio 
muziejaus parodų salėje buvo su-
šauktas susirinkimas, paskelbęs apie 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Anykščių rėmimo grupės įkūrimą.

Susirinkime sudaryta iniciatyvinė 
grupė, į kurią įėjo 10 narių: Alma 
Ambraškaitė (sekretorė), Irena An-
drukaitienė, Angelė Baltušienė (su-
sirinkime nedalyvavo), Jonas Belec-
kas, Audrius Butkevičius, Arvydas 
Dulevičius, Ledina Kaladienė, Sau-
lius Nefas, Gintaras Vaičiūnas ir Au-
drius Vingrys. (...) Rugsėjo 4 d. 18 
valandą Dainuvos slėnyje prasidėjo 
pirmasis Anykščių Sąjūdžio mitin-
gas. Nepaisant lietingo oro, žmonių 
susirinko daug. Mitingo vedėjas A. 
Butkevičius kalbėjo: “Nė vienas 
iš mūsų netiki tuo, ką kalba oficia-
liosios valdžios atstovai; valdžios 
atstovai netiki tuo, kad mes tikime 
tuo, ką jie kalba; jie netiki tuo, ką 
patys sako. Pribrendo situacija, kuri 
reikalauja psichiatro įsikišimo.” Mi-
tinge taip pat kalbėjo Arvydas Dule-
vičius (apie ekologijos problemas), 
Irena Andrukaitienė (apie kultūros 
problemas), Leonas Alesionka (apie 
demokratijos ir viešumo problemas), 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai 
Arvydas Juozaitis, Kazimiera Pruns-
kienė, Arūnas Žebriūnas, Kazimieras 
Uoka, rajono valdžios atstovai.(...)
Lietuvos komunistų partijos (LKP) 
Anykščių rajono komitetas netgi 
sudarė “Neatidėliotinų priemonių 
planą negatyvių pasireiškimų sava-
veiksmių visuomeninių organizacijų 
veikloje išgyvendinimui”, tačiau Są-
jūdžio sulaikyti jau niekas nebega-
lėjo“, - rašo istorikas T.Baranauskas.

Tautinės vėliavos iškėlimas virš Anykščių kultūros namų 1988 metais. 
nuotr. iš A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 

memorialinio muziejaus rinkinių

Sąjūdis ėjo 
kaip lavina
Kovo 11–osios akto signatarė 

Irena Andrukaitienė atsakė į 
keletą klausimų apie Sąjūdžio 
fenomeną.

- Ar Sąjūdis Lietuvoje, jūsų nuo-
mone, kilo netikėtai, spontaniškai, 
ar jam gimti situacija jau buvo pri-
brendusi?

- Tokie galingi judėjimai negali 
kilti spontaniškai. Jie turi augti, bręsti, 
kol ateina laikas tapti galutiniu, nesu-
laikomu proveržiu. 

Į Sąjūdį buvo einama nuo pat ne-
priklausomybės praradimo vieno-
kiomis ar kitokiomis pasipriešinimo 
formomis. Organizuotomis – kaip 
pokario partizaninės kovos ar ilga-
metis Katalikų Bažnyčios kronikos 
kelias, individualiomis – kaip Romo 
Kalantos protestas pasirinkus mirtį. 
Sąjūdis buvo kaip ledkalnio viršūnė, 

vainikavusi visą išsilaisvinimo kelią. 
-  Tarybinis gyvenimas daugelyje 

sferų buvo visiškai dirbtinis, paro-
domasis. Kitaip sakant, visuomenė 
gyveno apgaulėje. Ar Sąjūdis buvo 
priemonė grįžti į realų gyvenimą, o 
gal atvirkščiai – bandymas grįžti į 
romantizuotą nepriklausomybę? 

- Sakyčiau, kad romantizuotas buvo 
pats Sąjūdis, nes visą šalį apėmęs tai-
kus judėjimas, vadintas Dainuojančia 

revoliucija, įkūnijo savyje teisingo, 
gražaus gyvenimo viltį. O viltis visa-
da būna šviesesnė už realybę. 

- Po didmiesčių į šį judėjimą 
įsijungė ir mažesni miestai. Kokia 
pradžia buvo Anykščiuose?

- Įsimenantį, emocinį postūmį bus 
davęs1988 metų vasarą per Lietuvą 
keliavęs legendinis Roko maršas. 
Taip sutapo, kad Anykščiuose kon-
certas vyko liepos 16 dieną, Dariaus 
ir Girėno žūties išvakarėse. „Anties“ 
lyderis Algirdas Kaušpėdas buvo pa-
prašytas po koncerto pakviesti visus 
nuvykti prie Puntuko pagerbti tautos 
didvyrių. Tai buvo pirma anykštėnų 
santalka.

Po to susikūrė iniciatyvinė Lietu-
vos persitvarkymo Sąjūdžio Anykš-
čių grupė, kuri organizavo pirmąjį 
Sąjūdžio mitingą. Jis turėjo vykti 
rugsėjo 4 dieną. Labai nerimavome, 
ar susirinks žmonės, nes tuometinė 
valdžia neleido mitingo rengti miesto 
centre, nukėlė jį į Dainų slėnį. Manė-
me, kad žmonės nepanorės eiti taip 
toli. Bet mūsų nerimas nepasitvirtino, 
mitingas pranoko visus lūkesčius. 

O toliau jau prasidėjo kasdienis Są-
jūdžio darbas. 

- Kuriant Sąjūdį Anykščiuose 
daugiau reikėjo gudrumo ar atvi-
rumo?

- Manau, kad tiesumo. Tiesaus 
ir nemeluoto žodžio. O tam reikėjo 
drąsos.  Ne visi jai buvo pasiryžę. 
Žmones tebekaustė baimės, gąsdino 
ateities nežinia – kaip čia viskas pa-
sisuks, ko imsis sovietinis saugumas, 
ar neprasidės represijos. Tai natūralu. 
Bet tiesos poreikis buvo stipresnis už 
visus nerimus. 

Sąjūdis Anykščiuose po mitingo 
jau buvo įvykęs faktas, valdžiai teko 
su tuo susitaikyti. Negali sakyti, kad ji 
tuo labai džiaugėsi, bet valdžia turėjo 
suprasti, kad Anykščiai – ne rezerva-
tas, ir anksčiau ar vėliau tie procesai, 
kurie vyko Lietuvoje, ateis ir čia. 

- Kokia buvo vietinių komunistų 
reakcija? Ar nebuvo bandymų in-
filtruoti „patikimų“ kadrų ir taip 
pakreipti įvykius?

- Visko buvo. Viešai tarsi vyko dia-
logas tarp valdžios ir Sąjūdžio, tik su 
tam tikrais pagąsdinimais, pagrasi-

nimais iš valdžios pusės. O neviešai 
– su „patikimų“ kadrų pasiuntimu 
į Sąjūdį, apie ką sužinojome jau po 
Kovo 11–osios, kai tapo prieinami 
sovietinio saugumo dokumentai. 

- Sąjūdis buvo pristatomas ir 
kaip stabilaus tarybinio gyvenimo 
„ramybės drumstėjas“. Ar sulau-
kėte tokių priekaištų?

- Taip, pradžioje valdžios pozicija 
buvo tokia. Bet Sąjūdis ėjo kaip lavi-
na ir greitai tie priekaištai tiesiog ne-
beteko prasmės. 

- Be abejo, buvo svarbi žmonių 
parama. Ar anykštėnai rėmė naują 
judėjimą?

- Rėmė. Visokeriopai palaikė, nes 
laukė permainų. 

- Kaip manote, ar yra galimy-
bė, kad toks reiškinys pasikartotų 
šiandieninėje Lietuvoje?

- Istorija kartojasi. Buvo Tautų pa-
vasaris XIX amžiaus pabaigoje, su-
daręs prielaidas  Lietuvos valstybės 
atkūrimui, buvo Sąjūdis XX amžiaus 
pabaigoje, 1990 m. kovo 11-ąją su-
grąžinęs Nepriklausomybę. Ką gali 
žinoti, kas laukia XXI amžiuje...

linas BiTVinskAs

Po kruvinų teroro išpuolių Pran-
cūzijos sostinėje,  suprantame, kad 
pasaulis nebebus toks, kaip buvo. 

Priminsiu vieną detalę – prieš 
savaitę Europos Sąjunga skriau-
džiamų musulmonų prašoma nu-
tarė ženklinti Izraelio prekes. Po 
savaitės, penktadienį, gavo smūgį 
tiesiai į širdį, nuo tų pačių „skriau-
džiamųjų“. Pagaliau imta kalbėti 
apie karą prieš civilizaciją. Vakarie-
čiai, tarp jų ir lietuviai, turi suprasti, 
kad nekaltų vakariečių islamistams 
nėra. Net jei jūs smerkiate visą Va-
karų pasaulio blogį, esate ateistas, 
o ne krikščionis, palaikote pales-
tiniečius, bet nesate musulmonas 
– esate jiems priešas. Tai yra karas, 
kuriame tik dvi pusės

Kadangi retkarčiais pažiūriu Iz-
raelio žiniasklaidą, pasakysiu, kad 
izraeliečiai nieko gero Europai ne-
žada. Žydai sako, kad džihadistai 
planuoja išpuolius daugelyje šalių. 
O Izraelio žvalgyba pasitikėti ga-
lima. Europa gali tik iš žydų pasi-
mokyti, kaip kovoti su teroristais. 
Jeigu nužudomas izraelietis, bul-
dozeris nugriauna teroristo namą, 
jeigu nepaklūsta – nušaunamas. 

Europą taip ilgai siekė panaikinti 
bet kokią sveikas agresijos išraišką, 
kad tapo kažkokia amebine visuo-
mene, kuri nebesugeba susitvarkyti 
su viską daužančiu chuliganu, nes 
bijo jį tramdydami suglamžyti jo 
marškinius. Ar ne keista, kai vyksta 
protestai prieš nevaldomą imigraciją, 
policijos pajėgos visų pirma kovoja 
su tais vokiečiais, kurie netrokšta 
šalies islamizacijos, reikalauja, kad 
būtų nustota pataikauti plūstantiems 
musulmonams – jie išvadinami 
naciais.  Latviai ir lenkai atsisakė 
priimti pabėgėlius, gerai suprasda-
mi, kuo tai gresia. Garantuoju, kad 
mūsų valdžia neišdrįs.  
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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 GALVIJUS
Bulius, telyčias 

nuo 300 kg, karves.
Tel. (8-615) 37349.

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 arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. 

Tel. (8-605) 27002.

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.

Padeda parduoti, perka namus, 
sodybas, žemės, miškų sklypus. 

Tel. (8-650) 76223.

Automobiliai, technika

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

Tel. (8-646) 17715.

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.

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

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

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502.

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.

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

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

Be tarpininkų - arklius, karves 
(1,15 Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/
kg), bulius (1,40 Eur/kg). Moka 
PVM. 

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.

Kita

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

Nuoširdžiai dėkojame šv. Mato bažnyčios vikarui N.Papirčiui, 
gerbiamiems Anykščių mokytojams, giminėms, draugams, vi-
siems, užjautusiems ir padėjusiems palydėti į paskutiniąją ke-
lionę mūsų brangiąją ir mylimą mamą Oną DUNDULIENĘ.

Duktė Lidija ir sūnus Arvydas su šeimomis

80  mm profilio langai
už 70  mm profilio  kainą

A.Baranausko a. 9, Anykščiai
kavinės “Erdvė“ rūsyje 

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Kuras

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

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

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

Atraižas pakais ir supjautas. 
Malkas kaladėmis, skaldytas. Veža 
į rajoną.

Tel. (8-629) 76267.

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.

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

Baldų gamyba: virtuvės, spintos, 
lovos, prieškambario baldai. 

Tel. (8-690) 22690.

Kokybiški nerūdijančio plieno ka-
minų įdėklai. Pristatomieji kaminai 
(dvisieniai). Suteikia garantiją.

Tel. (8-674) 57976.

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

Tel. (8-612) 36705.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už pagalbą, užuojautą ir paro-
dytą dėmesį atsisveikinant ir palydint į paskutinę kelionę mylimą 
mamą, močiutę, prosenelę Anelę GRIGELIENĘ. Dėkojame klebo-
nui Norbertui Martinkui, Kurklių seniūnijos darbuotojams, Kurklių 
mokyklos direktorei, Lazickų šeimai, draugams, giminėms, kaimy-
nams ir visiems, kurie buvo šalia šią sunkią akimirką.

Dukra Birutė su šeima

Grindų 
betonavimas, 

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

Ilgastrėliais ekskavatoriais 
kasame tvenkinius, valome 
ežerų pakrantes, griovius. 
Atliekame kitus kasimo dar-
bus. 

Tel.: (8-698) 46745.

 gimė
Vincas KISIELIUS, gimęs 11 08
Luka ŽALNIERIŪTĖ, gimusi 11 04

 
pro memoria

Anykščių mieste
Donatas LIOBĖ, gimęs 1925 m., mirė 11 16
Vilma BELOUSOVIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 11 15
Valė VAIČIENĖ, gimusi 1946 m., mirė 11 13
Marijona MOGYLIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 11 13
Ona BAGDONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 11 12
Vladimiras DORONINAS, gimęs 1958 m., mirė 11 10
Kavarsko seniūnijoje
Alfonsas BLAŽYS, gimęs 1933 m., mirė 11 10
Kurklių seniūnijoje
Albertas MILIŪNAS, gimęs 1949 m., mirė 11 10
Anelė GRIGELIENĖ, gimusi 1927 m., mirė 11 10
Skiemonių seniūnijoje
Emilė PIVORIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 11 15
Svėdasų seniūnijoje
Rimantas PUTRIMAS, gimęs 1959 m., mirė 11 10
Nijolė KARANAUSKAITĖ, gimusi 1956 m., mirė 11 10
Troškūnų seniūnijoje 
Genovaitė MURAUSKIENĖ, gimusi 1924 m., mirė 11 16
Irena Elena DULAITIENĖ, gimusi 1935 m., mirė 11 09
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lapkričio 18 d.

lapkričio 19 d.

lapkričio 20 d.

lapkričio 17 - 20 priešpilnis.

Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, 
Getautas, Gilvilė, Viktorija.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, 
Otonas, Romanas, Otas, Vestina.

Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 
Laimis.

Matilda, Dainotas, Rimgaudė, 
Dainius.

oras

receptas

+4

+8

sprintas

Kviečiami atsiliepti sklypų savininkai (įgalioti asmenys).
Informuojame, kad Anykščių r., Janušavos k.v., Kavarsko sen., 

Papiškių k. atliekami žemės sklypo kad. Nr. 3428/0004:0104, pri-
klausančio UAB „AGA Miškai“, kadastriniai matavimai. Prašome at-
siliepti gretimo sklypo (kad. Nr. 3428/0004:0026) savininko Vytauto 
Vanago įgaliotus asmenis ir gretimo sklypo (kad. Nr. 3428/0004:0168) 
savinką Artūrą Petronį.

Kreiptis: IĮ „VS geogis“ Maironio g. 17-113, Utena, matininkas - V. 
Slapšys, tel. (8-652) 25952, el.p.: vs.geogis@gmail.com

“Teleloto” Lošimas Nr. 1023 Data: 2015-11-15

Skaičiai: 20 53 11 60 62 15 72 05 56 73 24 16 52 31 08 38 74 01 36 57 35 59 06 
63 68 22 61 32 13 25 04 44 48 67 54 40 43 49 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 
23 17 02 55 18 58 64 27 26 14 09 37 39 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0683341 1500 Eur 0210058 2500 Eur 0453193 Automob. 
Mitsubishi Space Star 0338689 Automobilis “Citroen C-Elysee” 0005759 
Automobilis “Fiat Punto” 0497857 Automobilis “Ford Fiesta” 0416169 Automobilis 
“Nissan Note” 0439646 Automobilis “Opel Insignia” 0075028 Automobilis 
“Renault Clio” 0179526 Automobilis “Renault Clio” 0222645 Automobilis “Toyota 
Aygo” 00**053 Dormeo čiužinukas “Renew” 004*465 Dulkių siurblys “Samsung” 
024*877 Dulkių siurblys “Samsung” 056*114 Dulkių siurblys “Samsung” 007*958 
Dulkių siurblys “Samsung” 032*981 Dulkių siurblys “Samsung” 053*294 Dulkių 
siurblys “Samsung” 046*266 Fotoaparatas “Nikon” 012*869 Fotoaparatas “Nikon” 
022*052 Fotoaparatas “Nikon” 034*719 Fotoaparatas “Nikon” 015*458 Greitpuodis 
“Delimano” 042*254 Greitpuodis “Delimano” 052*503 Greitpuodis “Delimano” 
049*018 Greitpuodis “Delimano” 035*135 Gręžtuvas-suktuvas “Makita” 065*869 
Gręžtuvas-suktuvas “Makita” 057*322 Gręžtuvas-suktuvas “Makita” 029*695 
Gręžtuvas-suktuvas “Makita” 008*334 Išmanusis telefonas “Samsung” 029*015 
Išmanusis telefonas “Samsung” 071*278 Išmanusis telefonas “Samsung” 070*610 
Išmanusis telefonas “Samsung” 011*821 Kelionė į Kanarus 044*561 LED tele-
vizorius “Philips” 046*680 LED televizorius “Philips” 01**101 Lygintuvas “Tefal” 
01**231 Masažuoklis “Standart” 043*438 Nešiojamas kompiuteris “HP” 058*498 
Nešiojamas kompiuteris “HP” 00**260 Pakrovėjas “iWalk” 050*294 Pakvietimas 
į TV studiją 067*163 Pakvietimas į TV studiją 055*706 Pakvietimas į TV studi-
ją 034*655 Pakvietimas į TV studiją 023*108 Planšet.kompiuteris “Samsung” 
061*397 Planšet.kompiuteris “Samsung” 029*684 Savaitgalis Anykščiuose 
00**838 Trintuvas “Delimano” 06**514 Turto draudimas 01**704 Vaizdo registra-
torius “Prestigio”

Imtynės. Lapkričio 14 dieną  
tarptautiniame moterų imtynių 
turnyre Daugpilyje anykštėnės 
imtynininkės iškovojo net 6 me-
dalius. Savo svorio kategorijoje 
aukso medaliu pasipuošė Gabija 
Dilytė, sidabro – Anelė Kava-
liauskaitė, o bronzos medalius 
iškovojo Vidmantė Kavaliauskai-
tė, Gabrielė Dilytė, Rimgailė Če-
ponytė ir Viktorija Buinauskaitė. 
Merginas treniruoja treneriai Al-
girdas Pupkis ir Renatas Puikis.

Šaškės. Šaškių - šachmatų tur-
nyre LR Seimo nario Aleksandro 
Zeltinio taurei laimėti Kupiškyje 
lapkričio 15 dieną pirmąją vietą 
iškovojo anykštėnas Valdema-
ras Veršulis, Zita Sriubienė buvo 
penkta moterų grupėje. Šachma-
tais žaidęs Robertas Kemeklis 
laimėjo trečią vietą.

Kvadratas. Lapkričio 12 dieną 
vyko rajono 2003 metų gimusių 
ir jaunesnių mergaičių kvadrato 
varžybos. Pirmąją vietą iškovojo 
Antano Baranausko pagrindinės 
mokyklos mergaitės, antrąją – 
Antano Vienuolio progimnazijos 
ir trečiąją – Troškūnų Kazio In-
čiūros gimnazijos mergaičių ko-
mandos.  

Sunkioji atletika. Lapkričio 
14 d. Panevėžyje, vyko Lietuvos 
regionų sunkiosios atletikos var-
žybos, kuriose dalyvavo Lietu-
vos miestų ir rajonų komandos. 
Svorio kategorijoje iki 45 ki-
logramų nepralenkiamas buvo 
anykštėnas Mindaugas Dilys. Jis 
išrovė 42 kilogramus,  išstūmė 50 
kilogramų ir tapo nugalėtoju. An-
trą vietą šioje kategorijoje užėmė 
Gytis Klimanskas, išrovęs 38 kilo-
gramus, išstūmęs 45 kilogramus.  
Svorio  kategorijoje iki 50 kilo-
gramų nugalėtoju tapo Ramūnas 
Skapas išrovęs 48 kilogramus,  
išstūmęs 57 kilogramus. Antrą 
ir trečią vietas užėmė Anykš-
čių komandos atstovai Arnas 
Čerkauskas ir Bronius Zujevas.  
56 kilogramų svorio kategorijoje 
Tomui Miškeliūnui teko tenkintis 
trečiąją vieta. Jis išrovė 55 kilo-
gramus ir išstūmė 73 kilogramus. 
Svorio kategorijoje +105 kilo-
gramai trečią vietą užėmė Matas 
Puodžiūnas, išrovęs 70 kilogra-
mų, išstūmęs 92 kilogramus. Šio-
se varžybose dalyvavo ir viena 
mergina - Anykščių komandos 
atstovė Jūratė Silevičiūtė. Jūratė 
išrovė 40 kilogramų, išstūmė 50 
kilogramų ir iškovojo aukso me-
dalį.

Lapkričio 21 d.
(šeštadienį) 

optikoje A. Baranausko a. 14
gydytoja iš Vilniaus 

TIKRINS REGĖJIMĄ.
AKcIJA
RĖMELIAMS 

100 PROc. NUOLAIDA
(Mokėsite tik už stiklus ir įdėjimą).
BŪTINA REGISTRAcIJA

optikoje arba 
tel. (8-655) 07882.

redaktorei nežinant

NNN

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Sau-
lius Rasalas kliedesiais pavadino 
„Nykščiuose“ keliamus klausimus 
apie tai, ar reikėtų Anykščiuose po 
Prancūzijos įvykių imtis kažkokių 
papildomų saugumo priemonių.

„Uždaryti „Maximą“ ir „Norfas“, 
uždaryti mokyklas, uždaryti bibli-

Savivaldybėje būtina grąžinti 
stiklinę sieną

oteką, perkasti kelius, susprogdinti 
tiltus. Daugiau kliedesių galima 
sugalvoti?“, - socialiniame tinkle 
„Facebook“ klausia S.Rasalas.

Atsakome. Žinoma, kad gali-
ma sugalvoti. Pavyzdžiui, reikia 
Anykščių savivaldybės pirmajame 
aukšte sugrąžinti stiklinę sieną! 
Juk ne kartą viešai esame girdėję, 

kad ji buvo pastatyta tam, kad pik-
tavaliai anykštėnai savivaldybės 
tarnautojų neterorizuotų. Išgriauta 
ji buvo tuomet, kai baigėsi savi-
valdos rinkimai ir atrodė, kad bus 
ramu artimiausius ketverius metus, 
tačiau kas ten žino, kaip viskas 
gali pasisukti net ir tuose pačiuose 
Anykščiuose?..

Šiaurės Korėjos lyderis 
keliauja po šalį su savo tualetu

Šiaurės Korėjos lyderis Kim 
Čen Unas (Kim Jong-un) keliauja 
po šalį su savo mobiliuoju tualetu, 
kuris visada yra jį lydinčiame auto-
mobilyje per išvykas į karines ba-
zes ar valstybines įmones, rašo Pi-
etų Korėjos leidinys “Daily NK”.

“Tualetų yra ne tik Kim Čen 
Uno asmeniniame transporte, bet 
ir specialiajame transporte, skir-
tame kelionėms į kalnuotas vieto-
ves. Vilkstinę paprastai sudaro keli 
automobiliai, todėl žmonės negali 
tiksliai pasakyti, kuriame iš jų yra 
tualetas”, - teigė šaltinis, artimas 
KLDR vadovo apsaugai.

Kitas šaltinis, neva artimas Kim 
Čen Unui, patvirtino pasirodžiusią 
informaciją.

“Jis važinėja po visą šalį, todėl 
netoliese visada turi būti jo asme-
ninis tualetas. Šiaurės Korėjos vi-
suomenėje neįsivaizduojama, kad 
lyderis kelionių metu naudotųsi 
viešuoju tualetu”, - sakė šaltinis 
leidiniui.

Pažymima, kad bet kuris žmo-
gus, išdrįsęs pasinaudoti Šiaurės 
Korėjos lyderio asmeniniu tualetu, 
sulauktų griežtos bausmės. “Dau-
gelis KLDR piliečių laiko Kim 
Čen Uną dievybe, todėl jis visada 
turi turėti asmeninę išvietę”, - kelis 
sykius pabrėžė šaltinis. 

Indijoje kunigai dvyniai 
sutuokė keturis dvynius

Indijoje broliai dvyniai vedė se-
seris dvynes, praneša “The Sun”. 
Juos sutuokė kunigai dvyniai. Jau-

navedžius lydėjo berniukai dvy-
niai, o mergaitės dvynės barstė 
priešais įsimylėjėlius gėles.

Ceremonija vyko Šv. Ksavero 
bažnyčioje Keralos valstijoje. 32 
metų jaunikiai - Dilradžas ir Din-
keras Varikaseriai (Dilraj/Dinker 
Varikkassery). Jų nuotakomis tapo 
Rima (Reema) ir Rina (Reena).

Broliai dirba aukštųjų techno-
logijų srityje. Kai jie nusprendė 
vesti dvynes, tai įdėjo skelbimą į 
laikraščius ir vedybinių pažinčių 
tinklalapius. Viename iš portalų 
jie susipažino su savo būsimomis 
žmonomis. Rima ir Rina taip pat 
svajojo ištekėti už dvynių.

Jaunikiai ir nuotakos savo ves-
tuvėms susirado kunigus dvynius, 
Rezį ir Rozį Manaparambilus 
(Rezi/Rozy ManaparambilI). Tie-
sa, dvasininkai turėjo labai daug 
darbo, tad įsimylėjėliams teko 
laukti kelis mėnesius. Kaip pareiš-
kė žurnalistams Dilradžas, laukti 
buvo verta. 

JAV prezidentas susikūrė 
“Facebook” paskyrą

JAV prezidentas Barakas Oba-
ma (Barack Obama) prisijungė 
prie “Facebook” vartotojų ir savo 
pirmąja žinute paragino žmones 
išsaugoti nuostabią planetą mūsų 
vaikams ir anūkams, skelbia “The 
Independent”.

B. Obama, paskyroje prisistatan-
tis kaip “tėtis, vyras ir 44-asis JAV 
prezidentas”, pasidalijo vaizdo įra-
šu, kuriame JAV lyderis vaikšto po 
Baltųjų rūmų sodą. Savo pirmojoje 
žinutėje B. Obama pakvietė “Fa-
cebook” vartotojus pasivaikščioti 

po galinį rūmų kiemą. Pasak prezi-
dento, tą jis bando daryti baigiantis 
dienai prieš vakarienę.

Ragindamas paprastus pilie-
čius ir pasaulio lyderius “daryti 
daugiau” kovoje su klimato kaita, 
prezidentas nurodo, kad jo “Fa-
cebook” paskyra bus vieta, skirta 
tikriems pokalbiams apie svar-
biausias problemas, su kuriomis 
susiduria JAV. Be kita ko, lyderis 
pažymi, kad joje jis taip pat skelbs 
ir šmaikščius dalykus. 

Indonezija planuoja statyti 
kalėjimą, kurį prižiūrėtų 
krokodilai

Indonezijos kovos su narkoti-
kais agentūros vadovas siūlo sa-
loje įkurti kalėjimą, kuriame būtų 
kalinami dėl prekybos narkotikais 
myriop pasiųsti nusikaltėliai, o 
juos prižiūrėtų krokodilai, skelbia 
BBC.

Įstaigos vadovas Budis Vasesas 
(Budi Waseso) įsitikinęs, kad kro-
kodilai yra kur kas geresni sargybi-
niai nei žmonės, kadangi jų neįma-
noma papirkti.

Pareigūnas teigia aplankysiantis 
įvairias Indonezijos salyno dalis, 
ieškodamas pikčiausių roplių.

Indonezijoje su narkotikais su-
siję įstatymai yra patys griežčiausi 
pasaulyje, o 2013 metais šalis nu-
traukė ketverius metus trukusį mir-
ties bausmių moratoriumą.

“Mes prileisime ten krokodilų, 
kiek tik galėsime, - vietos nau-
jienų portalas “Tempo” citavo B. 
Vasesą. - Jų negalima papirkti. Jų 
neįmanoma įtikinti, kad kaliniams 
galima leisti pabėgti”.

Naujienų agentūra AFP rašo, kad 
šis planas dar yra pradinės stadijos 
ir nei dėl vietos, nei dėl potencia-
lios kalėjimo atidarymo datos dar 
nebuvo nuspręsta. 

-elTA

Žurnalas „Moteris“ surengė kon-
kursą vyrams apie moteris.

Konkursą laimėjo 10 -metis Pe-
triukas. Paskelbusi rezultatus, re-
dakcija gavo laišką iš pasipiktinu-
sio skaitytojo:

„Aš pažįstu moteris nuo 12- os 
metų, dabar esu 68- erių metų am-
žiaus. Ir jūs manote, kad aš moteris 
pažįstu blogiau už tą vaikigalį?“.

Redakcija atsakė: „Į pirmąjį 
mūsų klausimą apie tai, kur mote-
rims labiausiai garbanojasi plaukai, 
Petriukas atsakė, kad Afrikoje. O 
ką jūs atsakėte? Ir dar nupiešėte? Į 
antrąjį klausimą, koks svarbiausias 
moterų organas, Petriukas atsakė, 
kad Pasaulinė Moterų Federacija. 
O ką jūs parašėte? Ir dar nupiešė-
te? Į klausimą, ko kiekvieną mėne-
sį nekantraudama laukia kiekviena 
moteris, Petriukas atsakė, kad lau-
kia mūsų žurnalo. O ką jūs parašė-
te? Gerai, kad nenupiešėte!“.

Pyragėliai su obuoliene

Ingredientai:
Miltai
Cukrus, 100 gramų
Kefyras, 400 mililitrų
Soda, 1 arbatinis šaukštelis
Kiaušiniai, 1 vienetas
Obuolienė

Gaminimo eiga:
Kefyrą sumaišyti su sodą, ir pa-

laukti, kol suputos. Kiaušinius iš-
plakti su cukrumi, po truputį pilti 
kefyrą. Išmaišius berti miltus (jų 
reiks tiek, kad tešlą būtų galima 
kočioti).

Tešlą iškočioti ir stikline išspaus-
ti apskritimus. Į kiekvieną dėti po 
šaukštelį įdaro, ir užspausti.

Kepti galima dviem būdais: or-
kaitėje, kol išsipūs ir gražiai ap-
skrus, arba karštame aliejuje. Or-
kaitėje iškepti jie būna trapesni, ir 
ne tokie riebūs.


