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Paroda. Kovo 12 d. (šeštadienį) 
16 val. Sakralinio meno centre (Vil-
niaus g. 11, Anykščiai) atidaroma 
grafikės Dianos Radavičiūtės paroda 
„Atminties dublikatai“. Renginyje 
dalyvauja pati autorė, renginys ne-
mokamas. Paroda veiks iki gegužės 
12 d.

Bendradarbiavimas. Kovo 11-
ąją, penktadienį,  vyks iškilmingas 
Anykščių rajono ir Seinų (Lenkija) 
savivaldybių bendradarbiavimo su-
tarties pasirašymas. Sutartį numatyta 
pasirašyti Anykščių menų centre.

Susitikimai. Rajono meras 
Kęstutis Tubis ketvirtadienį daug 
bendraus su moksleiviais - Anykščių 
Antano Vienuolio progimnazijoje jis  
ves pilietiškumo pamoką „Lietuvos 
Nepriklausomybės kelias”, taip pat 
pasveikins Lietuvos mokinių biologi-
jos olimpiados dalyvius Anykščių 
Jono Biliūno gimnazijoje.

Pažeidimai. Utenos visuomenės 
sveikatos centras pernai Anykščiuose  
patikrino 16 asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų. Dviejose iš jų 
(medicinos punkte ir odontologi-
jos kabinete) nustatyti visuomenės 
sveikatos saugą reglamentuojančių 
teisės aktų pažeidimai. Medicinos 
punkte nebuvo parengtas aplinkos 
paviršių higienos planas ir nere-
gistruojamas pagrindinis patalpų 
ir aplinkos daiktų valymas ir dez-
infekcija bei nesudarytas darbda-
vio lėšomis skiepijamų darbuotojų 
sąrašas. Odontologijos kabinete ne-
patikslintas, nepapildytas infekcijų 
kontrolės procedūrų vadovas.

Smurtas. 2016-03-06, apie 4 
val., Anykščių seniūnijoje konflikto 
metu neblaivus (0,83 prom.) 31-erių 
vyriškis prieš savo neblaivią (1,73 
prom.) 27-erių sutuoktinę naudojo 
fizinį smurtą. Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę. 2016-03-
06, apie 9 val., Svėdasų seniūnijoje  
konflikto tarp neblaivių sugyventinių 
metu, 49-erių vyriškis kumščiu du 
kartus smogė 35-erių moteriai į 
veidą. Vyras uždarytas į areštinę.

Laikraštis. Kitas „Anykštos“ 
laikraštis išeis ketvirtadienį, kovo 
10 dieną.

 

Anykštėnų įmonės pavadinimas – tarp gražiausių
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Valstybinė kalbos inspekcija 
vasario mėnesį Kultūros minis-
terijoje apdovanojo penkiolika 
įmonių, kurių pavadinimai yra 
pripažinti gražiausiais per-
nai. Apdovanojimą už vieną iš 
gražiausių pavadinimų Vilniu-
je atsiėmė ir UAB „Pilnatvė“ 
vadovė Renata Paramonova iš 
Anykščių. 

Iš viso  buvo apdovanota 15 
Lietuvos  įmonių. Gražiausiu 
pavadinimu pripažinta bendro-
vė, pavadinta „Mikim“. 

Vos prieš metus įkurtos UAB „Pilnatvė“ vadovė Renata Paramonova (dešinėje) teigia, kad moterys 
nuolat tobulina savo įmonės gaminius.  

metu buvo blaivus, atsakys eksper-
tai, tačiau, policijos teigimu, „yra 
duomenų, kad prieš įvykį buvo 
vartojęs alkoholinius gėrimus”.

P.G. teisė vairuoti transporto 
priemonę už vairavimą išgėrus 
buvo atimta. Realiausia avarijos 
priežastis – beprotiškas greitis, 
duomenų apie kažkokius pašalinius 
veiksnius, kurie sutrukdė vairuoto-
jui išlaikyti automobilį ant kelio, 
nėra. Beje, medis, į kurį trenkėsi 
BMW, yra gal tik kojos storumo.

Žinių apie P.G. nėra daug. Ofi-
cialiai vyras gyvenamąją vietą 
buvo deklaravęs Karčių kaime, kur 
gyvena jo motina su vyru. Tačiau 
Karčiuose jis lankydavosi tik sa-
vaitgaliais, o gyveno Utenoje.

 P.G. turėjo du brolius ir dvi se-
seris. Jis šeimoje buvo vyriausias, 
augo pas močiutę, netoli nuo moti-
nos namų esančiame Padvarninkų 
kaime. P.G. lankė Troškūnų mo-
kyklą, po dešimtos klasės išėjo į 
Anykščių technologijos mokyklą. 
Kalbama, kad kuriam laikui jis 
buvo išvykęs uždarbiauti į Angliją.

Troškūnų seniūnas Antanas 
Jankauskas „Anykštai“ sakė, kad 
žuvusiojo motinos šeima priskirta 
socialinės rizikos grupei, tačiau 
dėl paties P.G. seniūnija problemų 
neturėjo. 

P.G. vedęs nebuvo.  

27-erių vyras skriejo į mirtį Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadienį, apie 15 valandą, Karčių kaimo (Troškūnų sen.) žvyrkeliu beprotišku greičiu lėkęs 
BMW  rėžėsi į pakelės medį. Automobilį vairavęs 27-erių metų P.G. žuvo vietoje. BMW spidometro 
rodyklė užstrigusi ties 150 km/h greičiu. Vyras važiavo vienas.

BMW spidometro rodyklė užstrigusi ties 150 km./h greičiu.
Anykščių rajono policijos komisariato nuotr.

leivio sėdynėje. Automobilis buvo 
techniškai tvarkingas, techninė jo 
apžiūra atlikta. Ar P.G. autoįvykio 

kūną iš automobilio išėmė tik nu-
kirpę sumaitoto automobilio stogą. 
Jo kūnas po avarijos atsidūrė ke-

Medikai dar iki atvykstant ugnia-
gesiams gelbėtojams konstatavo 
vairuotojo mirtį. O gelbėtojai vyro 

Nepilnametę 
globotinę 
auklėjo 
keistais metodais

Apie kanklių meistrą - tik liūdni 
prisiminimai

Savičiūnuose nėra jokio žen-
klo ar nuorodos, liudijančios, 
kad čia gyventa garsaus kan-
klių meistro Juozo Lašo.

Tikra yra tik tai, ką patys 
susikuriame savo namuose

Petras BUTERLEVIČIUS, 
bajoras, tautodailininkas: „...
apsiverkusi pensininkė mama 
pasakė, kad ne tokios Lietuvė-
lės tikėjosi, man pasidarė grau-
du ir pikta.“
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spektras

Skandalai. Socialdemokratai ap-
kaltino Prezidentę Dalią Grybaus-
kaitę, kad ji trukdo Vyriausybei dirb-
ti, kabinėjasi dėl dirbtinai išpūstų 
skandalų. Ar šis pareiškimas reiškia, 
kad vyksta atviras valdančiųjų karas 
su šalies vadove? Socialdemokratų 
rinkimų štabui vadovaujantis Seimo 
vicepirmininkas Algirdas Sysas, pa-
klaustas, koks lašas perpildė jo par-
tijos kantrybės taurę, kad paskelbė 
bene griežčiausiai Prezidentę kriti-
kuojantį pareiškimą, atsakė: “Vieno 
lašo nebuvo. Paprasčiausiai mūsų 
partija ir valdančioji dauguma norė-
tų baigti šioje kadencijoje numatytus 
darbus, bet nuolatinis priekabiavi-
mas ir smulkmeniška kontrolė ati-
traukia mus nuo svarbių valstybei ir 
Lietuvos žmonėms darbų.”

Minėsime. Šią savaitę Lietuva 
minės Nepriklausomybės atkūrimo 
26-ąsias metines. 1990 m. kovo 
11-ąją Aukščiausioji Taryba-Atku-
riamasis Seimas priėmė aktą “Dėl 
Lietuvos Nepriklausomos valstybės 
atstatymo”. Už šį aktą balsavo 124, 
susilaikė 6 deputatai. Šiuo aktu Lie-
tuvos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba, reikšdama Tautos valią, nu-
tarė ir iškilmingai paskelbė, kad yra 
atkuriamas 1940 metais svetimos jė-
gos panaikintas Lietuvos Valstybės 
suverenių galių vykdymas ir Lietuva 
vėl yra nepriklausoma valstybė. Tre-
čiadienį, kovo 9-ąją, Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signatarai is-
torinėje Seimo Kovo 11-osios Akto 
salėje susitiks su moksleiviais.

Santuokos. Nors yra manančių, 
kad vestuvės žmonių gyvenimo 
iš esmės nepakeičia, jei taip būtų, 
santuoka kaip darinys negyvuotų 
tūkstančius metų. Tendencijos ima 
ryškėti: daugėja Lietuvos piliečių 
santuokų su užsieniečiais ir mažė-
ja porų, kurios tuokiasi būdamos 
jauno amžiaus. Per metus Vilniaus 
santuokų rūmuose susituokia apie 3 
000 porų, tačiau realiai skaičius yra 
gerokai didesnis (apie 6 000), nes į 
apskaitą įtraukiamos ir Lietuvos pi-
liečių santuokos, sudarytos su kitų 
šalių piliečiais. Amžiną meilę pri-
siekiančių bažnyčioje būna mažiau, 
pernai bažnyčioje susituokė 1 400 
porų. 

Rekordas. Bendrovės valdomuo-
se naftos terminaluose Klaipėdoje 
bei Subačiaus kuro bazėje vasarį iš 
geležinkelio cisternų perkrauta 746 
tūkst. t, o vien Klaipėdos terminale - 
net 740 tūkst. t naftos produktų. Tai 
rekordinis vasario mėnesį perkrau-
tos produkcijos kiekis per pastaruo-
sius 10 metų.  Bendra AB „Klaipė-
dos nafta” naftos produktų krova 
išaugo bene 45 proc. - šįmet vasarį į 
talpyklas perkrauta 746 tūkst. t, kai 
palyginti pernai vasarį - 515 tūkst. t 
naftos produktų.  Naftos terminalo 
krovos apimtys, lyginant su praė-
jusių metų vasariu, išaugo 1,5 kar-
to - nuo 495 tūkst. t 2015 m. vasarį 
iki 740 tūkst. t šįmet. Daugiausiai 
krovinių per AB „Klaipėdos nafta” 
valdomą naftos terminalą vežė AB 
„Orlen Lietuva” ir Baltarusijos ben-
drovė BNK. 

Mažėja. Šalyje per mėnesį nuo-
saikiai - 0,2 proc. punkto sumažėjo 
ir registruotų bedarbių. Lietuvos 
darbo biržos duomenų registre kovo 
1 d. buvo 167,4 tūkst. bedarbių - tai 
7,1 tūkst. mažiau nei praėjusių metų 
analogišku laikotarpiu. Darbo bir-
žoje registruoti darbo iešką žmonės 
sudarė 9,2 proc. visų šalies darbingo 
amžiaus gyventojų.

Policijos pareigūnai pranešimą 
apie smurtą artimoje aplinkoje gavo 
apie 21 valandą. Nustatyta, kad prieš 
savo globotinę smurtavo 49-erių vy-
riškis. Jam nustatytas 1,13 prom. gir-
tumas, vyras sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Savivaldybės Vaiko teisių apsau-
gos skyriaus vedėja Laima Zukienė 
„Anykštai“ sakė, kad įvykį šį pirma-

Nepilnametę globotinę auklėjo 
keistais metodais

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Šeštadienį maždaug vidurdienį į ligoninę iš Anykščių miesto 
Vilniaus gatvės atvežta ir medikų stebėjimui paguldyta 13–metė 
mergaitė. Nepilnametė skundėsi, kad jos globėjas, kurį vadina se-
neliu, vertė ją bėgioti aplink namą tol, kol jį pradėjo dusti.

dienį pradėjo tirti skyriaus specialis-
tai. Teigiama, kad anksčiau minėtoje 
šeimoje problemų dėl globotinės 
priežiūros nebuvo kilę.

„Nustebino, kaip ir visą visuome-
nę. Faktas yra faktas. Ką senelis aiš-
kins, matysim. Kad sportuoti verstų 
ir dar tokiu paros laiku – panašių 
atvejų rajone neprisimenu“, - stebė-
josi L. Zukienė.

Savivaldybės Vaiko teisių ap-
saugos skyriaus vedėja Laima 
Zukienė sakė, kad ją nustebi-
no metodai, kurias senelis au-
klėjo anūkę. 

Vaiko teisių apsaugos skyriaus 
specialistų žiniomis, mergaitė iš 
ligoninės jau yra paleista. Šiemet, 
siekiant užkirsti kelią vaiko teisių 
pažeidimams, Vaiko teisių apsau-
gos specialistai kartu su policijos 
pareigūnais, socialiniais darbuoto-
jais ėmėsi šeimas lankyti ne dienos 
metu, o vakarais.

„Jeigu didesnė seniūnija, dides-
nis gyventojų skaičius, tai ir bėdų 
daugiau. Mažesnėse seniūnijose 
problemų mažiau, bet nereiškia, kad 
jų ten nėra“, - „Anykštai“ kalbėjo 
L.Zukienė.

Pasak O. Janonio, tai būtų apie 
300 puslapių knygą ir elektroninė 
jos versija apie Anykščių krašto-
tyrininkų išspausdintus darbus ir 
publikacijos apie juos. „Negaluti-
niais duomenimis, į žodyną pateks 
apie 210 kraštotyrininkų - gausus 
būrys medikų, tautodailininkų, 
muziejininkų, žurnalistų, peda-
gogų, kunigų, - pastebėjo O. Ja-
nonis. - Žodyne be biografijų bus 
išvardyti autorių kraštotyros darbai 
ir literatūra apie juos. Jame regis-
truojami poligrafiniu būdu išleisti 
lankstinukai, brošiūros, knygos ir 
nepublikuoti dokumentai, rankraš-
čių pavidalu egzistuojantys kraš-
totyros darbai. Leidinys bus pa-
rankinė knyga bibliotekininkams, 
žurnalistams, mokytojams ir, be 
abejonės, patiems kraštotyrinin-
kams. Žodyne bus pateikta žinių 
apie rusą kraštotyrininką Pavelą 

Išleis bibliografinį žodyną
jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Mokslininkas, tarptautinio mąsto bibliografas, kraštotyrinin-
kas Osvaldas Janonis dabar kelis kartus per mėnesį apsilanko 
ir dirba Anykščių Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių viešojoje bi-
bliotekoje, nes kartu su bibliotekos Kraštotyros skyriumi ruošia 
Anykščių bibliografinį žodyną. Tai būtų pirmasis toks leidinys 
Lietuvoje.

Siliną, kuris 1890 metais išleido 
brošiūrą apie Surdegio šv. Dvasios 
vienuolyną, keletą straipsnių Lietu-
vos ir Rusijos spaudoje. Kraštotyra 
visą laiką buvo bibliotekų darbo 
dalis, net egzistuoja sąvoka bibli-
otekinė kraštotyra. Daug nuveikė 
šiame bare bibliotekininkės Germa 
Aviltienė, Bronė Gvozdienė, Stasė 
Tankūnienė ir kitos. Reikšmingas 
kraštotyrinės veiklos baras tenka 
mokykloms, muziejams. Kraš-
totyrininkais  grynuoliais pava-
dinčiau muziejininkus Raimondą 
Guobį ir Almą Ambraškaitę. Ne-
paprastos reikšmės darbą dirba 
Anykščių Teresės Mikeliūnaitės 
draugijos pirmininkas Tautvydas 
Kontrimavičius, neregėtu kruopš-
tumu rengiantis elektroninius ži-
nynus „Anykštėnų biografijų žiny-
nas“ ir „Anykščių krašto vietovių 
žinynas“. 

O. Janonis minėjo, kad žodyne 
bus ir krašto kunigų biogramos 
(biografijos duomenys, trumpas 
gyvenimo aprašymas, -red.past.), 
kurių tyrinėjimo objektais buvo 
parapijos ir bažnyčios istorija. 
Bene visi tokie darbai yra išlikę 
rankraščių pavidalu. 

Bibliografinio žodyno rengė-

jai dėl būsimo renginio kokybės 
stengiasi suteikti galimybę kraš-
totyrininkams susipažinti su jau 
parengta medžiaga, ją patikslinti, 
papildyti, tačiau juos stebina kai 
kurių „kuklumo“ liga, atsisakančių 
pateikti savo biografiją. 

Autorius neslepia, kad žodyno iš-
leidimas priklausys nuo finansavimo.

Anykščių viešosios bibliotekos kraštotyros skyriaus vedėja Au-
dronė Berezauskienė ir kraštietis mokslininkas Osvaldas Jano-
nis ruošia spaudai bibliografinį žodyną. 

Autoriaus nuotr.  

Ieškoma siuvėja/as
 
Darbo pobūdis
- Apvalkalų minkštiems 
baldams ir pagalvėms 
siuvimas.
- Darbas dviem pamainomis.
- Darbo vieta – Anykščiai.
 
Reikalavimai
- Darbštumas;
- Be žalingų įpročių;
- Noras mokytis ir tobulėti.

Mes jums siūlome
- Visas socialines garantijas;
- Laiku nuo darbo rezultatų 
priklausantį atlyginimą;
- Apmokymus;
- Stabilų darbą.

Dėl darbo kreiptis 
tel. nr. 8-620-91496

Savičiūnuose gimė, augo, gražų 
amželį pragyveno, čia ir savojo sau-
lėlydžio sulaukė savamokslis kan-
klių meistras J.Lašas.

 Iš kuklios jo trobelės po Lietuvą 
ir platųjį pasaulį pasklido per 900 
kanklių. 

J. Lašo sumeistrautomis kanklėmis 

Apie kanklių meistrą - tik liūdni prisiminimai Vytautas BAGDOnAs

Savičiūnų kaime, Svėdasų seniūnijos pakraštyje, gyveno garsus 
kanklių meistras Juozas Lašas kurio sumeistrautos kanklės pas-
klido po visą pasaulį. 

Nūnai Savičiūnuose nėra jokio ženklo ar nuorodos, liudijan-
čios, kad čia gyventa šio garsaus žmogaus.

tebegroja kai kurie ansambliai, tarp jų 
ir užpalėnų moksleivių kanklininkų 
kolektyvas „Pasagėlė“. Kaip bran-
giausi suvenyrai šios kanklės iškelia-
vo pas JAV, Kanadoje, Prancūzijoje, 
Anglijoje, Australijoje bei kitose ša-
lyse gyvenančius tautiečius. 

2002-aisiais kanklių meistro iš Sa-

vičiūnų J. Lašo krūtinę papuošė Lie-
tuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedi-
mino ordino I laipsnio medalis. Tuo 
aukštu vyriausybiniu apdovanojimu 
meistras džiaugėsi ir didžiavosi dar 
trejetą metelių, kol iškeliavo Amži-
nybėn ir atgulė Svėdasų kapinėse.

Vaikštinėjant po Savičiūnus gali-
ma tiktai su nostalgija prisiminti su-
sitikimus su meistru, išgirstus įspū-
dingus pasakojimus.

 Ne kartą žurnalisto darbas mane 
buvo atvedęs į svečius pas kanklių 
meistrą, ne  kartą teko su juo ben-
drauti, šnekučiuotis, gėrėtis jo su-
kurtais instrumentais.

Visi tie prisiminimai ypač liūdina, 
nes nebeliko jokių ženklų, kad čia 
gyveno, kūrė garsus kanklių meis-
tras. Po jo mirties velionio dukros 
sodybą pardavė. Naujieji savinin-
kai trobesius nusigriovė ir išsivežė 
kažkur į Molėtų rajoną. Liko tiktai 
betoniniai gyvenamojo namo pama-
tai, šulinys ir didelis sodas su seno-
mis obelimis. Kad toje vietoje būta 
J. Lašo namų, gali pasakyti tiktai 
vietiniai gyventojai. O kaip surasti 
tą vietą, jeigu aplinkui valandų va-
landas bevaikščiodamas nesutiksi 
nei vieno žmogaus? Galų gale, ką gi 
ten pamatysi, tą vietą suradęs? Tarp 
žolių vėjo išlaužytas seniai negenė-
tų, neprižiūrėtų obelų šakas ? Nykų 

Vieta, kur gyveno kanklių meistras Juozas Lašas, iki šiol nepa-
žymėta.

aplestos sodybvietės peizažą? 
Tokių  sugriautų, apleistų, niekam 

nebereikalingų sodybų su vienišo-
mis obelimis galima surasti dažna-
me kaime. 

Ir visai kas kita būtų, jeigu Savi-
čiūnuose atsirastų koks nors atmini-
mo simbolis su užrašu, kad čia gy-
veno, kūrė kanklių meistras Juozas 
Lašas...
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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

Daugėja. Darbdaviai vasarį įre-
gistravo beveik 14 proc. daugiau 
laisvų darbo vietų nei sausį. La-
biausiai padaugėjo statybininkams, 
dažytojams, nekvalifikuotiems sta-
tybos darbininkams, pardavėjams, 
apskaitos ir buhalterijos tarnauto-
jams bei administravimo sekreto-
riams, informuoja Lietuvos darbo 
birža. Iš 24,2 tūkst. pateiktų darbo 
pasiūlymų, kaip jau įprasta, nuolat 
darbui ieškoma sunkiasvorių sun-
kvežimių ir krovininių transporto 
priemonių vairuotojų, pardavėjų, 
reklamos ir rinkodaros specialistų, 
lengvųjų automobilių vairuotojų, 
siuvėjų, virėjų, administravimo se-
kretorių, statybininkų, dažytojų ir 
suvirintojų. 

Aukos. Penktadienį pranešta 
apie dar dvi meningokoko aukas 
- žaibiška meningokoko infekci-
ja nusinešė dviejų mergaičių iš 
Pabradės gyvybes. Per keletą sa-
vaičių meningokokinė infekcija 
Lietuvoje jau nusinešė keturių vai-
kų gyvybes, ir tai gali būti dar ne 
pabaiga, mat infekcija labiausiai 
plinta būtent šiuo metų laiku. Vil-
niaus visuomenės sveikatos centro 
Švenčionių skyriaus duomenimis, 
viena mirusi mergaitė iš Pabradės 
- naujagimė, o kita - gimusi 2009 
m., pradinių klasių mokinė. 

Raketos. Šiaurės Korėjos lyde-
ris Kim Čen Unas sakė, kad bran-
duoliniai ginklai turi būti parengti 
naudojimui bet kuriuo metu, infor-
muoja BBC. Kim Čen Unas kari-
niams vadovams įsakė, kad Šiaurės 
Korėja būtų pasirengusi taikyti pre-
vencinius karinius veiksmus. Tre-
čiadienį Jungtinių Tautų (JT) Sau-
gumo Taryba patvirtino Pchenjanui 
griežčiausias per du dešimtmečius 
sankcijas dėl šalies branduolinio 
bandymo ir ilgo nuotolio raketos 
paleidimo. Reaguodama į sankci-
jas, šalis į jūrą paleido šešias mažo 
nuotolio raketas.

Žuvo. Pastarąjį mėnesį mažiau-
siai 180 Kenijos karių žuvo per “Al 
Shabab” kovotojų surengtą išpuolį 
prieš jų karinę bazę, paskelbė So-
malio prezidentas Hasanas Šeichas 
Mohamudas. Kenija vis dar ne-
pateikė galutinio per atakas Pietų 
Somalio El Adeno karinėje bazėje 
žuvusių žmonių skaičiaus. Isla-
mistų grupuotė pranešė nužudžiu-
si apie 100 Kenijos karių. Jei bus 
patvirtinta, kad per “Al Shabab” 
surengtą išpuolį žuvo 180 karių, 
tai bus daugiausia aukų nusinešusi 
ataka per visą grupuotės gyvavimo 
dešimtmetį.

Suomės. Suomijoje jau kuris 
laikas daugėja vienišų moterų, ku-
rios neturi vaikų. Suomijos statistų 
duomenimis, kas penkta suomė 
negimdo vaikų, ir tai ne dėl fizi-
ologinių, o dėl socialinių priežas-
čių. Beveik 19 procentų suomių, 
kurioms dabar 45-49 metai, neturi 
vaikų. 1990 metais tokių buvo apie 
14 procentų. Gimstamumas pir-
miausia krito grupėje tų moterų, 
kurios turi žemesnį išsilavinimą ir 
yra bedarbės – per 20 metų šių gru-
pių moterys nuspręsdavo susilaukti 
atžalų vis rečiau, kai tuo tarpu tarp 
išsilavinusių ir dirbančių suomių 
tokių pasikeitimų neįvyko. Statis-
tai sako, kad yra dvi tokio moterų 
apsisprendimo priežastys – tai eko-
nominis neužtikrintumas ir sunku-
mai ieškant tinkamo partnerio.

Parengta pagal 
elTA informaciją

@ Virginija: „Aš pasitikiu bažny-
čia, mokytojais, o mano pasitikėjimas 
valdžia yra labai mažas, ypač dabarti-
niais liberalais, kurie tiek daug žadė-
jo, bet nieko nepadarė.“

@ Rokas: „Nepasitikiu nė viena 
partija Anykščiuose: liberalai per pro-
tekcionizmą „Anykščių vandenyse” 
įdarbino „puteikininką“ Arūną Liogę, 
šis nepakeitė šiukšlių mokesčio, kaip 
žadėjo, todėl irgi nepasitikiu. Socde-
mai sunaikino varguolių kiaules, o 
„Vosintos“ komplekso paliko, kon-
servatoriai iki šiol nepaneigė fakto, 
ar Obelevičius lankėsi pas prostitutes, 
ar ne, todėl ir jais nepasitikiu. Darbo 
partijos nario duktė savivaldybėje 
gavo darbą, o kaip kalba savivaldy-
bės kuluaruose, jos supratimas apie 

Mažėja pasitikėjimas neįgyvendinamų pažadų dalintojais
Visuomenės nuomonės tyrimų bendrovės nuolat skelbia gyven-

tojų apklausų duomenis apie tai, kokiomis partijomis, politikais, 
institucijomis šalies gyventojai pasitiki ar nepasitiki labiausiai. 
Kaip manote, kokie tokių apklausų rezultatai būtų, jei būtų ti-
riama išimtinai tik anykštėnų nuomonė. Kuo šiandien labiausiai 
pasitiki ir nepasitiki Anykščių rajono gyventojai?

rajono biudžetą - nulinis, todėl ir šia 
partija nepasitikiu. Valstiečiai visai 
nieko nepadarė, jokiuose skandaluo-
se ir geruose darbuose nenuskambėjo 
- taigi taip pat apskritas nulis. Paksis-
tai išvis neverti jokio dėmesio - kai 
šios partijos pirmininkas Paksas yra 
įtariamas ėmęs kyšį, o Gražulis daro 
spaudimą prokurorui, piketuodamas 
prie jo namų, tai ką ir bekalbėti apie 
tokią partiją, neturinčią elementaraus 
supratimo, kad politikai negali daryti 
įtakos teisėsaugai. Kas dar rajono val-
džioje? Gal ir viskas. Taigi - baronkos 
skylė, o ne rajono valdžia.”

@ Rinkėjas: „O aš noriu vertinti 
dabartinius ir būsimus mūsų rajono 
Seimo narius. Konservatorius Jovaiša 
pasidarbavo tik tiek, kad pasiūlė auto-

mobiliuose nerūkyti ir kad alkoholio 
neparduotų iki 12 valandos. Štai ko-
kie dideli darbai, liečiantys visuome-
nės daugumą. Už tokį pabezdėjimą 
tikrai Jovaišos nerinksiu į Seimą. Ne-
balsuosiu nei už darbietį Sargūną, ku-
ris lyg ir sprendžia kažkur bahamuose 
energetinius klausimus, o šildymas 
Anykščiuose kaip nepinga, taip ne-
pinga. Socdemė Kontrimienė tai išvis 
kažkoks Pilypas iš kanapių, į kurios 
suorganizuotą susitikimą su visuo-
mene Anykščių seniūnijoje atėjo tik 
du rinkėjai, iš jų vienas - renginį nu-
šviesti pasiųstas žurnalistas. Liberalas 
Pakeltis - jau mušta korta, jam nepa-
dės nei blynai su politiniais pagardais. 
Valstietis Baura - geras žmogelis, bet 
tik tiek, o politinio įžvalgumo pas Un-
taną visai nerasta: vieną dieną pasira-
šė koalicinę sutartį su KGB kapitonu 
ir konservais, kitą rytą, kai paaiškėjo, 

kad rinkimus rajone laimėjo liberalai, 
Untanas pareiškė, kad yra atviras jų 
pasiūlymams. Ir neapsiriko, gavo val-
dišką lovį Žemės ūkio skyriuje. Liogė 
tegul taip pat nesitaiko į Seimą, jam 
mano šeima neatleis už neskaidriai, 
be konkurso gautą gerai apmokamą 
darbą “vandenyse”. Taip kad rudenį 
nebus už ką ir balsuoti...”

@ Dalia: „Labiausiai nepasitikiu 
Pakelčiu, Tubiu, Rasalu, Veršulyte, 
Baura. Pasitikiu gerais ir darbščiais 
vyrais Krikštaponiu, Juodeliu, Jo-
vaiša, Milakniu, kuris atsiribojo nuo 
Obelevičiaus, Sargūnu.”

@ Matas: „O aš pasitikiu „Anykš-
ta“. Dar nebuvo tokių rinkimų, kad 
šios redakcijos žurnalistai nenuspėtų 
kokių politikų neišrinks. Vadinasi, jie 
gerai žino, kuo gyvena žmonės.”

(komentarų kalba netaisyta,
 red.past.)

Baimė kalbėti 
atvirai – tik
europinės proble-
mos atspindys

Tomas BARANAUSKAS, anykš-
tėnas, istorikas pedagogas, istorijos 
publicistas:

- Nesutikčiau, kad kaimynai mus 
aplenkė. Tos šalys, į kurias žmonės 
išvažiuoja, seniai buvo „mus aplenku-
sios“, ir tai - ne kaimynai. O su kaimy-
nais mes buvome ir esame maždaug 
vienodame lygyje - vienus gal truputį 
lenkiame, nuo kitų truputį atsilieka-
me. Tai, žinoma, nereiškia, kad mes 
neturime problemų, tačiau nereikia 
įsivaizduoti, kad tos problemos yra tik 
pas mus - turime matyti, kokiame kon-
tekste esame. O didelių problemų turi 
ir tos ekonomiškai mus lenkiančios 
bei migrantus viliojančios šalys, ypač 
dabar, plūstant nekontroliuojamiems 
imigrantų iš musulmoniškų šalių 
srautams. Ne tik patys tie imigrantai 
yra problema, bet išryškėja ir vidinės 
Europos problemos - nesuvokianti, 

Tikra yra tik tai, ką patys 
susikuriame savo namuose
Prieš 26 metus kovo 11–ąją Lietuva pirmoji Sovietų Sąjungo-

je be išlygų paskelbė savo Nepriklausomybę ir pradėjo vykdy-
ti savo valstybės politiką. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
diena tapo ne tik įrašu istorijos vadovėliuose, Lietuvos žmonėms 
tai buvo pamatinė vertybė, ant kurios laisvos šalies laisvi piliečiai 
pradėjo kurti  visiems teisingą savo valstybę. Tačiau kas atsitiko, 
kad kaimynai mus aplenkė, kad Lietuvą palieka darbingiausi jos 
žmonės, dalis likusiųjų keikia valdžią, kurią patys ir išsirinko, o 
viešojoje erdvėje prisibijoma išsakyti savo nuomonės?

ką daro, valdžia, bijanti išsakyti savo 
nuomonę visuomenė, net pareigūnų 
baimė informuoti apie imigrantų pa-
darytus nusikaltimus.

Tad pas mus grįžtanti baimė kalbėti 
atvirai - ne kokia nors specifinė lietu-
viška problema, o tik europinės pro-
blemos atspindys, sakyčiau, kol kas - 
net švelnesnė jos forma. Iš tiesų mums 
labiausiai kenkia įsivaizdavimas, kad 
didžiausios problemos ir kvailiausia 
valdžia yra tik pas mus. Visur to yra, o 
problemos sprendžiamos ne bėgiojant 
ten, kur atrodo geriau, o dirbant savo 
šaliai. Tikra yra tik tai, ką patys sau su-
sikuriame gyvendami savo namuose. 
Klajokliai civilizacijos nekuria - jie 
tik kažkiek ja pasinaudoja, visada at-
silikdami ir visada nepritapdami. Mes 
galime palyginti atlyginimus Lietuvo-
je ir kurioje nors turtingesnėje šalyje, 
bet kaip tas palyginimas atrodytų, jei 
pabandytume pinigais įvertinti šeimą, 
draugus, savą kalbą ir kultūrą, Tėvy-
nę? Jeigu su visu tuo nėra ryšio, tai 
tapti klajokliu yra lengviau, tada iš 
tiesų žmogus neturi ką prarasti ir gali 
skaičiuoti tik atlyginimo skirtumą. O 
žmogus, suvokiantis, kad jis turtingas 
jau vien todėl, kad turi Tėvynę, gali 
savo darbu ir save, ir Tėvynę dar la-
biau praturtinti.

Žadėjo laisvę...
ir ištesėjo

Bronė LUKAITIENĖ, kultūros 
organizatorė, visuomenininkė:

-Tikriausiai ne turtus ir dosnų gy-
venimą Lietuvai žadėjo 1990 metai. 
Žadėjo laisvę ir ištesėjo. O laisvė ir 
yra pati didžiausia vertybė. Galimy-

bė rinktis, tikėti ar netikėti, su ir prieš 
ką eiti. Ar turi savo dvasines vertybes, 
savo gyvenimo būdą, savo įsitikinimus 
ir esi prieš dažną galimybę už visas savo 
nesėkmes ir klaidas suversti kaltę kitaip 
mąstančiam, kitaip gyvenančiam? 

Nepriklausomybės šventės proga 
mums kiekvienam reikėtų susiskai-
čiuoti savo gerus darbus savo artimie-
siems, savo miestui, savo Lietuvai. Ir 
nebijokime apie savo gerus darbus kal-
bėti, tada neteks bijoti ir dėl nieko kito.  

Dėl to, kas atsitiko, 
esame patys kalti 

Arūnas LIOGĖ, Anykščių rajono 
tarybos narys:

   - Konstitucijoje labai gražiai para-
šyta, kad valstybę kuria tauta. Mes visi 
kuriame nepriklausomą Lietuvos vals-
tybę ir mes visi esame atsakingi už tai, 
kokią valstybę turime dabar. Mes visi 
suteikiame išrinktiems atstovams ne tik 
teisę, bet ir pareigą atstovauti mums ir 
tarnauti mums.

Deja, pareiga ir tarnystė savo pilie-

čiams jau daugelį metų yra fikcija. 
Mūsų išrinktieji gali girtis, kad „ne-

nuilstamai“ galvoja apie mus ir tarnau-
ja mums vykdydami gan keistą politi-
ką, kurdami naujas darbo vietas mūsų 
valstybės piliečiams Norvegijoje, 
Anglijoje, Švedijoje ir t.t., skriausdami 
labiausiai pažeidžiamus savo piliečius 
– pensininkus, kurdami nepriklauso-
mos Lietuvos kaimo istoriją - sodybų 
tuštėjimo ir nustekento kaimo istoriją, 
partinę kadrų politiką ir t.t.

Kas atsitiko? O atsitiko tai, kas ir tu-
rėjo atsitikti. Tik mes patys dėl to esa-
me kalti. Valdžia tarnaus mums tiek, 
kiek mes busime visuomeniškai akty-
vūs ir kiek norėsime būti savo namo, 
gatvės, kaimo, miestelio, bendruome-
nės šeimininkais bei nelauksime, kad 
mūsų problemas išspręs kiti.

  Į valdžią stumia 
savo vaikus ir 
anūkus

Petras BUTERLEVIČIUS, bajo-
ras, Anykščių hidrometeorologijos 
posto stebėtojas, tautodailininkas:

- Dalyvavau mitinguose, su broliu 
Romu - Sąjūdžio suvažiavimuose, sto-
vėjom Baltijos kelyje ir tikėjome, kad 
gyvensime gerai ir teisingai. Tačiau 
valdžią užgrobė buvę kolūkių pirmi-
ninkai, tie patys politrukai ir įvairaus 
plauko karjeristai. Po keliolikos metų 
pamačiau apsiverkusią pensininkę 
mamą, kuri paklausta, ko verkė, pa-
sakė, kad ne tokios Lietuvėlės tikėjo-
si, man pasidarė graudu ir pikta. Ko 
tikėjomės, nepavyko. Akivaizdu, kad 
sėdim duobėj. Kol iš užsienio nesugrįš 
dabar išvykęs jaunimas, kol nepaims 
valdžios vairo ir nepradės tvarkytis 
kaip tikrose demokratinėse valstybėse, 
nieko nebus. Matau pavojų, kad dabar 
esantys valdžioje į ją visomis išgalė-
mis stumia savo vaikus ir anūkus. 

-ANYKŠTA
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„Negaliu žiūrėti, skaudu darosi, 
-  sakė vienas į „Anykštos“ redak-
ciją paskambinęs Ramybės mi-
krorajono gyventojas, – keli vai-
ruotojai, matyt, nerasdami vietos, 
kur pastatyti automobilį, jį palieka 
ant šaligatvio. Žmonės automobilį 
apeina, tačiau mūsų mikrorajone 
gyvena keli vieniši akli žmonės. 
Jiems kelias iki 
„Žiburio“ par-
duotuvės įpras-
tas ir aiškus, 
tačiau kai ei-
dami šaligatviu 
ir baksnodami 
balta lazdele 
jie atsiremia į 
automobilį, pa-
simeta ir grįžta atgal. Ne kartą tokį 
vaizdelį mačiau“.

Ant šaligatvio paliktų automo-
bilių ilgai ieškoti neteko, vieną 
aptikau Statybininkų gatvėje jau 
įdienojus, kai aplink buvo pa-
kankamai tuščių vietų aikštelėse. 
Matyt, automobilis ant šaligatvio 
ilsėjosi po nakties.

Ne ką geresnė situacija Pušy-
no mikrorajone palyginti siauroje 
Storių gatvėje. Čia buvo įprasta 
automobilius palikti kelio ženklo 

Daugiabučių gyventojai automobilius 
palieka ant šaligatvių jonas jUneViČiUs

jonas.j@anyksta.lt

Anykščiuose Ramybės ir Pušyno mikrorajonuose prie daugia-
bučių opi automobilių parkavimo problema. Nerasdami vietos, 
kur pastatyti automobilį, gyventojai juos palieka net ant šaliga-
tvių, žalios vejos arba gatvėse, nepaisydami kelio ženklų.

 Per kelis dešimtmečius keliskart padaugėjus automobilių, jų 
parkavimui liko tos pačios sovietmečiu suprojektuotos ir įrengtos 
aikštelės. 

„Stovėti draudžiama“ zonoje. Vie-
noje gatvės pusėje automobiliai 
parkuojami įstrižai, o kitoje stovė-
jo ženklas „Stovėti draudžiama“, 
tačiau jo niekas nepaisė ir visas 
gatvės pakraštys būdavo užimtas 
automobiliais, paliekant siaurą pra-
važiavimą. Jeigu daugiau prisnig-
davo, gatvių prižiūrėtojams būda-

vo neįmanoma 
šią gatvę dėl 
paliktų automo-
bilių nuvalyti, o 
ja važiuojantys 
s t r e suodavo , 
kad neužka-
bintų į važiuo-
jamąją dalį 
išlindusio auto-

mobilio kampo. 
Beje, šioje gatvėje pasisukiojus 

su fotoaparatu, kelio ženklai „Su-
stoti draudžiama“ dingo...

Tačiau ar šiose situacijose tik 
vairuotojai kalti? 

Didžioji automobilių stovėjimo 
aikštelių dalis įrengta dar tarybi-
niais metais. Tuo tarpu automobi-
lių, parkuojamų prie daugiabučių, 
skaičius išaugo kelis kartus. Va-
karais, ypač švenčių dienomis, kai 
iš miestų sugrįžta daugiabučiuose 

gyvenančių vaikai, automobilį pa-
sistatyti sudėtinga. Tad vienas kitas 
vairuotojas tiesiog jį palieka, kur 
papuola. 

Ramybės mikrorajone parkavi-
mo problema nebuvo tokia aktuali, 
kol veikė saugoma ir mokama au-
tomobilių stovėjimo aikštelė, ta-
čiau tokios Anykščiuose jau seniai 
nebėra. 

Anykščių policijos komisariato 
Viešosios tvarkos ir eismo priežiū-
ros poskyrio viršininkas Rimvydas 
Versinskas mano, kad prie daugia-
bučių išties stokojama parkavimo 
vietų, tačiau Kelių eismo taisyklių 
privalo laikytis visi vairuotojai, o 
šaligatviai skirti pėstiesiems.

 „Gyventojai dažnai praneša apie 
ant žalios vejos, šaligatvių ar kitur 
netinkamai paliktus automobilius 
ir į kiekvieną tokį pranešimą mes 
reaguojame, - sakė R. Versinskas. 
– Kelių eismo taisyklės privalo-
mos visiems ir išimčių čia būti 
negali. Dėl Storių gatvės. Ženklas 
„Stovėti draudžiama“ Anykščių 
rajono saugaus eismo komisijos 
sprendimu pastatomas žiemą, kad 
gatves prižiūrinti įmonė galėtų ga-
tvę nuvalyti, o ženklas nuimamas, 
kai sniego nebėra“, - paaiškino si-
tuaciją poskyrio viršininkas. 

„Automobilių parkavimo pro-
blema Ramybės ir Pušyno mikro-
rajonuose egzistuoja, - sutiko ir 
Anykščių savivaldybės architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus vedėja 
Daiva Gasiūnienė. –  Tačiau tvarka 
turi būti. Yra Saugaus eismo komi-
sija, žaliasis patrulis, vietinio ūkio 
skyriaus specialistai, kurie rūpinasi 
tvarka mieste, o jei kažkas nesilai-
ko Kelių eismo taisyklių, tai jau 
policijos reikalas. Ateityje šie du 
mikrorajonai turėtų neatpažįstamai 
pasikeisti ir tapti gražūs ir patogūs 
gyventi. Šiuo metu Vilniaus ir Kau-
no universitetų studentai rengia šių 
mikrorajonų sutvarkymo projektus, 
su kuriais netrukus galės susipažinti 
ir gyventojai. Manau, kad juos įgy-
vendinant bus išspręsta ir automo-
bilių parkavimo problema“.

Paklausta, kada galima tikėtis 
tokių projektų įgyvendinimo darbų 
pradžios, rajono vyriausioji archi-
tektė teigė, kad apie 2017–uosius, 
nes projektavimo darbai, pirki-
mo konkursai užtrunka, tačiau iki 
2020–ųjų projektai turėtų būti įgy-
vendinti.

Šis Ramybės mikrorajone ant šaligatvio paliktas automobilis į 
neviltį varo akluosius.

Pušyno mikrorajono Storių gatvės gyventojai neturėdami kur 
palikti automobilį, žiemą nepaisydavo kelio ženklo „Stovėti 
draudžiama“. 

Autoriaus nuotr. 

Anykščių rajono vyr. archi-
tektė Daiva Gasiūnienė su-
tinka, kad prie Ramybės ir 
Pušyno mikrorajonų daugia-
bučių egzistuoja automobilių 
parkavimo problema, tačiau 
greitai ji išspręsta nebus. 

Anykščių policijos komisari-
ato viešosios tvarkos ir eismo 
priežiūros poskyrio viršininkas 
Rimvydas Versinskas pabrėžė, 
kad dėl Kelių eismo taisyklių 
vairuotojams išimčių būti ne-
gali, į visus gyventojų praneši-
mus policija reaguoja. 

Taigi, ateities perspektyva graži, 
o kasdienybėje vairuotojams dar il-
gai reiks suktis kaip išmano, galbūt 
automobilius palikti nebūtinai prie 

namo durų. 
Sveikuoliai siūlo persėsti ant 

dviračių ir po miestą vaikščioti 
pėsčiomis...

Anykščių menų inkubatoriuje 
reziduojančios UAB „Pilnatvė“ va-
dovė Renata Paramonova „Anykš-
tai“ sakė, jog džiaugiasi apdova-
nojimu ir trumpai papasakojo apie 
savo įmonę. „Iš tikrųjų mes turime 
dvi įmones – VšĮ „Gamtos Pilna-
tvė“, kuriai jau penkeri metai, ir 
UAB „Pilnatvė“, kuriai dar tik me-
tai. Taip susiklostė, kad UAB „Pil-
natvė“ yra mūsų gamybinė įmonė, 
kuri skirta kosmetikos gaminių 
gamybai ir pardavimui. Žinoma, 
yra ir kitų veiklų, kurios nurodo-
mos įstatuose ir kurias vykdome, 
bet pagrindinė išlieka kosmetikos 

Anykštėnų įmonės pavadinimas – 
tarp gražiausių

kryptis“,- kalbėjo R. Paramonova.
Pasak vadovės, įmonėje dabar 

dirba 4 moterys, greitai prisijungs 
dar viena, taigi, įmonė po truputį 
plečiasi. „Tačiau mūsų tikslas nėra 
plėstis iki begalybės, mes norime 
kurti ir tobulinti savo gaminius. 
Dėl to ir esame įsikūrę Menų inku-
batoriuje“,- sakė R. Paramonova.  

Anykštėnės gamina 4 rūšių alie-
jų, 4 rūšių muilus, 3 rūšių kremus 
ir 2 rūšių balzamus. „Jei pažiūrėtu-
me, kokie tie produktai buvo pra-
džioje ir kokie dabar – būtų didelis 
skirtumas“,- apie tai, kad stengiasi 
tobulinti kiekvieną savo gaminį, 
kalbėjo R. Paramonova.

Paklausta, kur jų įmonė realizuo-
ja savo gaminius, R. Paramonova 
kalbėjo, kad pirmiausia stengiasi 
kontaktuoti su pirkėjais asmeniškai, 
todėl dažniausiai UAB „Pilnatvė“ 
pristato savo gaminius  parodose ir 
mugėse, dar jų gaminių galima rasti 
mažuose butikuose, kurie prekiauja 
ekologiška produkcija. Ne išimtis ir 
Vilniuje vykusi tradicinė Kaziuko 
mugė – kosmetiką anykštėnės prista-
tinėjo ne gatvėje, kur buvo daug 
žmonių, o ant Tauro kalno esančioje 
„Pelėdoje“. „Mes renkamės netradi-
cinį ir nestandartinį pristatymą, nes 
kosmetika – subtilus produktas“,- 
kalbėjo R. Paramonova.  

(Atkelta iš 1 p.)

...tačiau kai eidami šali-
gatviu ir baksnodami balta 
lazdele jie atsiremia į au-
tomobilį, pasimeta ir grįžta 
atgal. Ne kartą tokį vaizdelį 
mačiau...
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

Raimondas GUOBis

(Rezonansas. Vidmantas ŠMi-
GelskAs, „Rievės“, „Anykšta“ 
2016-02-27)

Švietimo darbuotojų streikas 
parodė, kad šioje srityje per visus 
nepriklausomybės metus nieko iš 
esmės nebuvo sprendžiama, iš-
skyrus rutinines reformas, todėl 
susidarė krūva problemų. Pirmoji 
ir didžiausia problema, kad inf-
rastruktūra Lietuvoje pritaikyta 4 

Streiko anatomija
milijonams gyventojų, o turime 
neaišku kiek. Aišku viena – ligo-
ninių, mokyklų, aukštųjų moky-
klų turime daugiausiai ES. Vaikų 
katastrofiškai trūksta. Jeigu pri-
dėtume emigrantus, skaičius žen-
kliai sumažėtų. Kiek yra emigra-
vusių, tiksliai taip pat nežinome. 
Privatizacijos panacėja išvarė iš 
Lietuvos šimtus tūkstančių jaunų 
žmonių. Kas dėl to kaltas? Kaltų 
nėra ir niekada nebus...

Šiuo metu penkiose savivaldy-
bėse vyksta Švietimo ir mokslo 
ministerijos inicijuotas eksperi-
mentas. Jeigu jis pasiteisins, tai 
savivaldybėms bus atiduotas mo-
kyklų finansavimas ir mažos mo-
kyklos tikrai eis „jiedrienifeni“. 
Po to logiškai turėtų sekti kitas 
žingsnis – etatų atsiradimas. 18 
kontaktinių valandų turintis mo-
kytojas turėtų dirbti nuo 8 val. 
iki 17 val. Tikiu, kad darbo tikrai 

atsiras, ypač vasarą, moksleivių 
atostogų metu. Tolimesnis žings-
nis – vietoje 36 darbo dienų atos-
togų gali likti tik 28. Dešiniųjų 
politikų tvirtinimu, tikros ilgos 
atostogos yra sovietinis paliki-
mas, o ES to nėra, išskyrus post-
sovietinese valstybėse. Visi mano 
minėti momentai veda į taupumą. 
Labai abejoju, kad po visų šių 
eksperimentų mokytojų atlygini-
mai prilygs Vokietijos, Austrijos, 
Prancūzijos atlyginimams. Kyla 
klausimas, ant kieno girnų strei-
ko organizatoriai pila vandenį? O 

mokytojai ar pagalvojo apie tai? 
Gal tikrai gali atsitikti taip, kad 
streikuojam dėl trupinėlio, o vi-
sumos ir ateities nematom, ypač 
mokytojai - pensijų gavėjai, kurių 
šalyje gana daug.      

Romaldas GiŽinskAs

Klebono Kazlausko užmojai 

1907 m. Svėdasų klebonu buvo pa-
skirtas kun. Kazimieras Kazlauskas, 
tautiškai nusiteikęs vyras, pasižymė-
jęs spaudos draudimo laikais, kuomet 
už savo veiklą buvo caro valdžios 
persekiojamas, net uždarytas į vie-
nuolyną, kur veltui laiko neleido - or-
ganizavo laikraščio „Žemaičių ir Lie-
tuvos apžvalga“ leidimą, paslapčia 
net buvo nuvykęs pas Tilžės spaus-
tuvininkus. Aukupaičio slapyvardžiu 
pasirašytame rašinyje reiškė viltį, 
kad po karūnacijos naujasis Rusijos 
caras Nikolajus II suteiks lietuviams 
daugiau teisių - leis laisvai išpažinti 
savą tikėjimą ir mokytis lietuviškose 
mokyklose. 

Atvykęs į Svėdasus, ragino žmo-
nes lietuviais ir tik lietuviais būti, 
su caro savivale nesitaikstyti, kvietė 
visus į blaivybę ir kultūrą. Paslapčia 
nuo konservatyvių ir valdžios pri-
sibijančių maršalkų išardė špitolėje 
pertvarą ir įrengė sceną lietuviškiems 
vakarams. Pirmuosius vietinio teatro 
vaidinimus pats režisavo, ypatingai 
rėmė vargonininko Petro Vinkšnelio 
vadovaujamą chorą, rūpinosi „Sau-
lės“ draugijos lietuviškos mergaičių 
mokyklos išlaikymu. Mėgo svečius, 
tad ėmė statyti naują kleboniją.

Naujoji klebonija - vargai,
džiaugsmai, nesusipratimai

Darbai nelabai sekėsi. Žmonės 
pyko. Ūmus klebonas daugelyje daly-
kų buvo užsispyręs ir neperkalbamas. 

Svėdasai: buvusi klebonija - geri namai
Alaušo ežero pakrantėje, į saulėkaitą atsigręžusiame kalnelyje, 

stūkso didžiulis buvusios Svėdasų parapijos klebonijos namas. Dar 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą iš rinktinių apylinkės storakamienių 
pušų bei eglių rąstų suręstame pastate nuolatos virė gyvenimas, 
gyveno kunigai ir patarnautojai, trumpiau ar ilgiau užsibūdavo 
garbūs svečiai, rinkdavosi katalikiškų organizacijų nariai, pokariu 
čia veikė ligoninė, nuo 1998-ųjų - senelių globos namai. Išminties 
namai, kuriuose gyvena keturios dešimtys didžiuosius istorinius 
praėjusio amžiaus sukrėtimus menančių senolių.

Ypatingai dažnai kildavo nesusiprati-
mų su vikarais, didžiulį pyktį sukėlė 
kunigėlis Antanas Strazdas, pareiš-
kęs, kad jis su kooperatyvo „Viltis“ 
valdybą jų centrinės parduotuvės bei 
raštinės namą iš cementinių plytų pa-
statys greičiau negu klebonas įrengs 
kleboniją.

1910 m. vasarą iš rinktinių, sakin-
gų apylinkės šilų sienojų suręstame 
name buvo jaukių kambarių bran-
giems svečiams priimti. Bažnyčios 
1921 m. inventoriuje nurodoma, 
kad šiame 25 metrų ilgio, 15 pločio 
rūme yra net 25 durys, 32 langai, 
12 kambarių... Čia lankėsi, viešėjo 
Vaižgantas, Gabrielius Žemkalnis - 
Landsbergis, Jonas ir Petras Vileišiai, 
o 1910 m. vasarą net dešimt dienų 
gyveno tautos patriarchas dr. Jonas 
Basanavičius. Pasikvietė jį klebonas 
K. Kazlauskas senovės kalnų kasi-
nėti ir sodžiaus oru pakvėpuoti. Savo 
„nedidelius, bet greitus“ arkliukus 
į Utenos stotį pasiuntė. Svečias per 
Vyžuonas, per po ratais cypaujantį 
palaikėmis lentomis Žaliosios tiltą, 
Butėnų pakraščiu, pro palinkusį Na-
runčio pakrantėje Šv. Jono Krikštyto-
jo koplytstulpį, paežerės kalvelėmis į 
klebonijos kiemą atriedėjo.

Tautos patriarchas ir Svėdasai

Šio to užkando, dr. J. Basanavičius 
vakarop dar ir stiklo pieno paprašė - 
taip jau buvo pratęs. Tuomet bičiuliai 
spaudos draudimo metų nuotykius 
prisiminė, apie tėvynės ateitį, apie 
šviesuolių kuriamą Lietuvos Mokslo 

draugijos muziejų kalbėjosi. Ryto-
jaus dieną  iškeliavo Taurakalnin.

Užsuko pas Kraštų kaimo ūkininką 
Joną Urbonavičių, šio to apie senkapį 
paklausinėti. Sodietis noriai leidosi į 
kalbas ir dar kažkur surastus žalvari-
nio antkaklio tris gabalus ištraukė - be 
gailesčio tautos istorijos muziejui do-
vanojo. Taurakalnį svečias kasinėjo 
tris dienas, kartu su dviem ar trim pa-
galbininkais, tarp kurių buvo ir rimti 
senosios istorijos mylėtojai Juozas 
Mikuckis bei Petras Vinkšnelis. 

 Iškasę apie 30 palaikų, duomenis 
apie juos surašė į standartinius to lai-
kmečio archeologinių tyrimų lapus. 
Surinkę ne tik įkapes, bet ir kaulus, 
kurie vėliau pateko į Medicinos ins-
titutą ir buvo naudojami mokymo 
tikslais. J. Basanavičius, būdamas 
Svėdasuose, kasdien priimdavo apie 
pusšimtį įvairiais negalavimais besi-
skundžiančių ligonių. Ne tik nusta-
tydavo ligas, išrašydavo vaistų, bet ir 
pamatuodavo, ypatingą dėmesį skyrė 
kaukolės formoms ir to meto svėda-
siškius lygino su senkapyje surastai-
siais  apylinkės  gyventojais. Tikė-
josi dar ką surasti Grikiapelių miške 
stūksančiuose pilkapiuose - Milžinų 
kapuose, bet jie jau buvo „tūlo prūse-
lio“ perkasti. Nuvykęs į Šimonis, ten 
pernakvojęs išvyko prie plačiojo ge-
ležinkelio, kur sėdęs į didelį traukinį 
iškeliavo Panevėžio link. 

Kraniauskas, Survila ir 
kiti gyventojai...

Praūžė Didysis karas, neramiais 
laikais net keli klebonai pasikeitė, 
kol iš Krekenavos atvyko Jonas Kra-
niauskas - labai gero būdo, visiems 
tikęs ir patikęs, dosnus ir gerą vyrišką 
kompaniją mėgstantis žmogus. Sako, 
jog jį mėgdavę iki tol čia nelabai su 
kunigais sutarę žydai. Smagus, daž-
niausiai gero ūpo, kalboje nuolat 
įterpdavęs nežinia ką reiškiantį: „Či-
riri baraban”.

Jis atsivežė į Svėdasus meistro 
Stasio Rudžio kankles, jas pamatęs 
Savičiūnų kaimo jaunuolis Juozas 
Lašas pradėjo šiuos instrumentus 
gaminti, merginos, o kartais ir vyru-
kai, kankliuoti, mūsų miestelis tapo 

didžiausiu kanklių muzikos centru 
Aukštaitijoje. Dirbo vikarai Šimonė-
lis, Matulevičius, Ribokas ir Ignacas 
Ragauskas, kuris dėl netinkamo elge-
sio buvo sušaudytas Rašėje, kartu su 
Utenos ir aplinkinių miestelių žydais.

Staiga mirus J. Kraniauskui, iš 
Užpalių atvyko iki šiol prieštaringai 
vertinamas kun. Antanas Survila. 
Pamokslus sakydavo ilgus ir pamo-
kančius, savo ūkį vedė tvarkingai, pi-
nigus spaudė, turėjo auksinukų, kurių 
dalį neišaiškinti gudručiai nugvelbė, 
dėl ko klebonas pasiligojo ir labai ne-
tikėtai greit pasimirė. Jo vikaras Juo-
zas Ražanskas - nuostabiausias ange-
laičių bei pavasarininkų vadovas. 

Atlaidų dienomis susirinkdavo 
kartais ir dešimt kunigų bei semina-
ristų, lankėsi čia Žemaičių vyskupi-
jos ganytojas Pranciškus Karevičius, 
kelis kartus vizituodamas parapiją - 
Panevėžio vyskupas Kazimieras Pal-
tarokas, po Aukštaitiją keliavęs prezi-
dentas Antanas Smetona. Kleboniją 
konfiskavo dar prie A. Survilos, so-
vietų valdžiai 1944 m. sugrįžus.

Ligoninė - rausvas 
užmiesčio laivas?

Įsikūrė šiame erdviame pastate 

ligoninė. Rimta įstaiga su keliais 
gydytojais, sesutėmis, slaugėmis, vi-
rėjomis, kitais tarnautojais su keliais 
skirtingų ligų ir net gimdymo skyriais. 
Čia gimė gausi 1950 - 1970 metų svė-
dasiškių karta. Užsidarius ligoninei, 
suremontuotas, apmūrytas raudono-
mis plytomis ir gerokai pirmykštę 
išvaizdą pakeitęs, vėl parapijai pri-
klausantis pastatas buvo išnuomotas 
1998 m. įkurtiems senelių namams. 
Keletas mano pažįstamų legendinių 
senolių čia savąją kelionę baigė - pa-
maldžioji ir išmintingoji debeikietė 
Guobio Emiliutė - Emilija Baliukaitė, 
kartu su verpimo rateliu ir šventųjų 
paveikslais čia apsigyvenusi Laurely-
tė, žmogus iš legendinės Balio Bura-
čo nuotraukos Jonas Porcikas...

Mirusius veikiai pakeičia gyvieji, 
norinčių čia įsikurti niekad netrūksta. 
Vis dar kruta šimtametis Jonas Krali-
kas, net 1919 m. gimusi Emilija Raš-
čiūtė jau savame - kitokiame pasauly-
je, rožančiaus maldomis perpintame, 
tebegyvuojanti.  

Šiems namams ir dar filialui Ru-
bikiuose vadovaujanti Anykščių so-
cialinės globos namų direktorė Jolita 
Gečienė bei vedėja Danguolė Rima-
vičienė pastebi, kad čia gyvenantys 
žmonės palengva suvokė, kad jie 
ne tik karšinčiai, bet visavertiškai 
gyventi gebantys senoliai. Čia pa-
minimos visos svarbesnės šventės, 
Kūčių vakarienę visuomet valgo da-
lyvaujant klebonui, dažo margučius, 
gerai pavalgo per Užgavėnes. Iš tie-
sų dabar gardžiai maitina konkursą 
laimėjusi kavinė „Pas Gedą“. Atsi-
žvelgiant į gyventojų pageidavimus 
sudaromas meniu, kuriame  vyrauja 
sodietiškas maistas - mėsa, bulvės, 
kopūstai... Smagu, kad visi neturi 
žalingų įpročių - niekas čia nerū-
ko, niekas ir svaiginančios taurelės 
nekilnoja. Yra ir padainuoti, ir eilė-
raščių deklamuoti gebančių, o štai 
Nokutis puikiai pagroja armonika. 
Švarūs kambariai, kai kurie - kaip 
geriausiame kurorte. 

Apie 1934 m. šalia Svėdasų klebonijos verandos nusifotografavo 
vikaras Jurgis Šimonėlis (centre) ir jaunimo organizacijos “Pa-
vasaris” aktyvas.  

Šių metų Vasario 16-ios paminėjimo akimirka - tautiškus eilė-
raščius deklamavę senelių namų gyventojų Sofijos ir Vaclovo 
vidurėlyje taip mylima direktorė Jolita Gečienė. 

Autoriaus nuotr.

„Kaip nuotaika, kaip sveikatėlė?..”, - bičiuliškai senolės Elenos 
Kviklytės slaugytoja Regina Semėnaitė klausia.
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kampas

“Teleloto” Lošimas Nr. 1039 Data: 2016-03-06
Skaičiai: 15 34 50 18 14 70 30 08 10 62 55 16 23 09 63 26 72 27 66 47 53 60 13 75 

33 06 32 38 49 17 29 58 11 56 57 19 31 25 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 41 51 65 36 
03 01 71 28 61 05 45 (visa lentelė)

Papildomi prizai: 0512521 3000 Eur 0580287 500 Eur 0599742 Automobilis “Honda 
CR-V” 0696162 Automobilis “Honda CR-V” 0713521 Automobilis “Honda CR-V” 0253371 
Automobilis “Honda CR-V” 051*426 Daugiafunkc. puodas “Philips” 006*077 Daugiafunkc. 
puodas “Philips” 009*057 Dulkių siurblys “Samsung” 070*853 Dulkių siurblys “Samsung” 
025*231 Duonkepė “Tefal” 012*444 Duonkepė “Tefal” 046*833 Išmanusis telefonas 
“Samsung” 047*860 Išmanusis telefonas “Samsung” 04**711 Kavos aparatas “Delonghi” 
064*825 Keptuvė troškintuvė “WMF”  055*162 Keptuvė troškintuvė “WMF” 028*365 
Kompiuteris “Lenovo” 035*156 Kompiuteris “Lenovo” 055*410 LED televizorius “Philips” 
042*204 LED televizorius “Philips” 053*646 Muzikos centras “Philips” 059*228 Muzikos 
centras “Philips” 069*532 Pakvietimas į TV studiją 008*973 Pakvietimas į TV studiją 
003*669 Pakvietimas į TV studiją 073*569 Pakvietimas į TV studiją 038*023 Planšet. 
kompiuteris “Samsung” 044*727 Planšet. kompiuteris “Samsung” 026*031 Satino pa-
talynės komplektai 012*765 Satino patalynės komplektai 05**642 Trintuvas “Electrolux” 
00**229 Užklotas-pagalvė “Dormeo”

PASTABOS PARAŠTėSE

Apie 
atmintį

leonas AlesiOnkA

Rūtos Vanagaitės knyga „Mū-
siškiai“ gerokai apardė „savų“ dvi-
veidžių bebrų Tiesos sakymo upėje 
pastatytą užtvanką ir, kaip tie bebrai 
net šiandieną besistengtų užkaišioti 
atsivėrusias skyles, visokiais būdais 
tą užtvanką lopydami, kitaip jau ne-
bebus! Dar niekas nėra sustabdęs 
upės bėgimo, kaip ir niekas nepajėgus 
sustabdyti tiesos. Pasakius A, visada 
reikia ištarti ir B! Nesu nei profesio-
nalus, nei partinius akinius užsidėjęs, 
nei politizuotus 
užsakymus vyk-
dąs istorikas. 
Nesu profesio-
nalas  prokuroras 
ir negaliu imtis 
atsakingų veiks-
mų, kad įvertinčiau, ar buvo kas nors 
niekingu žydšaudžiu ar vis dėlto jis 
buvo partizanas. Didvyris, Laisvės 
gynėjas. Gimiau 1949 metais, kai 
karas buvo pasibaigęs, o ir partizani-
nė veikla miškuose jau pakankamai 
nuslopinta, kai prasidėjo sunkus, bet 
taikus gyvenimas. Žydšaudystės, 
kaip ir kai kurios partizaninės veiklos 
veiksmai, vyko iki manęs. Ir vis dėlto 
leisiu sau apie juos kalbėti. Kol gyvas 
esu. Kol mirtis dar žodžių burnoje 
neuždarė.

Karas 1941 metų birželyje įžengė 
į Lietuvą. Ramu dar buvo dabartinio 
Ignalinos rajono Mielagėnų miestely-
je. Vokiečių Reicho karių dar nebuvo, 
Guderiano tankai nedardėjo. Tą va-
sarą, Mielagėnuose gyvenusių žydų 
Kovarskių šeima, su kuria draugavo 
mano senelių Ksavero ir Marijonos 
šeima, mano tėtis Vladas, jo seserys 
Elena ir Valė,  lietuviškų banditsnukių 
buvo suimta ir su kitais miestelio žy-
dais išvežta į mirtį.  O atsitiko štai kas: 
kaip ne kartą, vieną dieną Kovarskių 
dukra dviračiu atmynė pas savo drau-
ges seseris Alesionkaites į Bernotų 
kaimą, atsivežė porą albumėlių nuo-
traukų, pasisvečiavo, pasiliko nakvo-
ti ir... liko gyva. Kitą dieną po pietų 

Nebeužtvenksi tiesos upės bėgimo
mergaitė sėdusi ant dviračio ir važia-
vusi namo į Mielagėnus. Kiek ten to 
kelio, iki Mešonių, o juose posūkis į 
dešinę ir Mielagėnai - kiek daugiau 
trijų kilometrų. Per Tumelėnus kelias 
geresnis, bet ten toliau. Tačiau namo 
mergaitė nebenuvažiavusi. Sustabdė 
ją vežimu priešais važiavę ūkininkai, 
mat atpažino, ir pasakė: „Vaikeli, ne-
bevažiuok! Nebėra tavo šeimos. At-
važiavę vyrai su baltais raiščiais, dar 
policininkas, vietos kaimynai ir visus 
išvežę link Švenčionių. Dabar vieti-
niai plėšia jūsų namus. Vaikeli, bėk, 
gelbėkis.“ Mergaitė apsuko dviratį ir 
skriete parskriejo pas mano senelius. 
Jiems papasakojo viską. Tada senelis 
Ksaveras pasakęs sūnui Vladui va-
žiuoti į Mielagėnus, neva pas tetą ir 
sužinoti, kas vyksta. Mano tėvas par-
lėkė namo sužinojęs, kad visi Miela-
gėnų žydai suimti ir išvežti į Švenčio-
nis, o jų namai plėšiami, grobstomas 
turtas, išsivaryti gyvuliai, gaudomos 
vištos. Vokiečių Mielagėnuose dar 
nebuvo. Žydaitės brolis buvo pas 
gimines Vilniuje, o ją išgelbėję Ber-

notai. Visi kiti 
buvę išžudyti. 
Kelias dienas 
mergaitė glaudė-
si Alesionkų na-
muose, slepiama 
už pertvaros, jai 

neleidžiama net į lauką dieną išeiti. 
Ką toliau daryti? Pora tų baltaraiščių 
buvę Bernotų kaimo bernai. Tada 
žydaitė papasakojusi, kad Vidžiuose, 
Vidzy dabartinės Baltarusijos teritori-
joje, gyvena jos giminės. Teta, dėdė. 
Mano tėvas sėdęs ant dviračio ir - į 
Vidžius. Ne per Tverečių, ne, ten ir 
toliau, ir daugiau važiuojančių. Kas 
ten žino, ką sutiksi?  Per Kačergiškę, 
per Dysnos upelę, o ten jau ir Baltaru-
sijos rubežius, miškai, krūmai ir duo-
bėtas vieškeliukas į Vidžius atveda. O 
Vidžiuose dar ramuma. Nei vokiečių, 
nei žydšaudžių, nei baltaraiščių. Susi-
rado tėvas reikiamus namus, papasa-
kojo, kokie rūpesčiai pas juos atvedė, 
sutarė, kad kitą dieną mergaitę atveš. 
Atsisveikino su ja visi, atsiglėbesčia-
vo, ašaros ir nelaimės nuojauta neap-
leido nė vieno. O naktį, kol kaimas 
miegojo ir jokia bloga akis nematė, 
mėnesienai šviečiant, du dviračiai iš 
Bernotų kaimo išvažiavo link Vidžių. 
Jau brėkštant, alyvų krūmais užžė-
lusiose senose miestelio kapinėse  
pasislėpusi mergaitė laukė, kol tėvas 
atvedė jos tetą. Dar atsisveikindamas 
pasakė: „Bėkite, karas ateis ir čia.“ 
Niekur jie neišbėgo, gal nebespėjo ar 
pavojumi netikėjo. Visi Vidžių žydai 

lygiai taip pat kaip ir Lietuvos, buvo 
sunaikinti. Iš visos Kovarskių šeimos 
gyvas liko tik brolis, kuris namuose 
tą lemtingą dieną nebuvo. O Berno-
tuose liko du albumėliai nuotraukų, 
kur ir mano tėvas (pats fotografas), 
ir jo seserys stovi tose nuotraukose 
su žydų šeima, vyresniaisiais ir jauni-
mu, šypsosi. Jokios nelaimės nuojau-
tos nematyti jų veiduose. O po kelių 
dienų vis dėlto atsivilko tie du kaimo 
ūkininkų sūneliai baltaraiščiai, su jais 
dar pora vienkiemių bernų. Ginkluo-
ti! Žydelkos ieškoti. Kažkas matęs, 
kažkas pasakęs... Skundikų snukių 
visada visur buvo ir bus!

-Vyrai, - jiems draugiškai pasakęs 
mano senelis Ksaveras Alesionka, na, 
kam man tų žydų reikia? Ar aš iš jų 
silkes kas dieną pirksiu? Man kumpis 
rūkytas su raugintu agurku ir rugine 
duona gardesnis. Ir samagono gero 
turiu! Kol jūs viską apžiūrėsite, kol 
tos žydelkos paieškosite, gal žmona 
to kumpio ir papjaustys, aš samagono 
šalto iš šulinio ištrauksiu... jei nesku-
bate. Kurgi nuo darmavų vaišų kaimo 
snukiai skubės. Bet ieškojo, net pirty-
je, tik kad nieko gyvo nerado. Dieve, 
kaip laiku tu paprotinai mergaitę į Vi-
džius išvežti! O kumpis taip skaniai 
dūmu kvepėjęs, o duona močiutės ant 
ajerų kepta, šviežiai rauginti agurkė-
liai taip traukė, kad įkalę samagono 
liežuvius atpalaidavo, kaip žydus 
„patvarko“ vienas per kitą  gyrėsi. 
Pro nuotraukų albumėlius net kelis-
kart praėję, jais  nesusidomėjo. Gero 
būta samagono! Kaip vis dėlto kar-
tais reikia namuose turėti samagono 
ir pjaustyti kumpį su namine duona 
banditams, kuriuos tu pats savo nesu-
drebėjusia ranka nudėtum! 

Rytojaus dieną  senelis liepęs mano 
tėvui tas nuotraukas sudeginti. Suras-
tų – už bendravimą su žydais fašistai 
ir jų pakalikai visą šeimą sunaikintų! 
Bet mano tėvas padarė kitaip. Į vaš-
kinį pergamentą, į kurį žydai vynio-
davę silkes ir sviestą, suvyniojo tuos 
albumus, sudėjo į sandarią skardinę 
dėžutę ir klėties kampe, asloje, gana 
saugiai užkasė. Žemę taip sutvarkė, 
kad neatpažinsi, neįtarsi. Dar visokių 
rakandų užstūmė. Ir išliko tos nuo-
traukos! Kai tėvas po Stalino mirties 
grįžo iš Džeskazgano lagerio, ir mes 
jau gyvenome jo su mama pastaty-
tame name Anykščiuose, tėvą susi-
rado likęs gyvas Kovarskių sūnus. 
Mokslus pabaigęs, advokatu Vil-
niuje dirbantis. Į svečius pasikvietęs 
ir mane, tada dar mažą mokinuką, 
atsivežti paprašęs. Tėvas nuvyko į 
Bernotus, rado ir iškasė dėžutę su 

nuotraukomis. Visos gerai išsilaikė. 
Tai su tais albumėliais ir važiavome 
abu į Vilnių, į Rotundo gatvėje esantį 
butą. Mus gražiai priėmė, labai vaiši-
no, džiaugėsi. O po to sėdo visi prie 
nuotraukų. O kaip jie raudojo!.. Aš 
tebuvau tik mažas berniukas ir daug 
ko tada nesupratau. Na, ko čia verkti? 
Ir į Mielagėnus vėliau atvažiavę Ko-
varskiai. Su tėvo seserimis bendravę, 
ir ten džiaugsmo bei ašarų lietasi per 
kraštus. Kiek jaunystės prisiminimų... 
Šiandieną mano tėvo Vlado ir tetos 
Valės jau keli metai, kaip nebėra tarp 
gyvųjų. O Kovarskiai, kiek žinau, dar 
TSRS laikais išvykę į Izraelį ir dau-
giau jų šeimos man sutikti neteko. 
Gal vyresnieji, gimę ir kelinta karta 
gyvenę Mielagėnuose,  jau irgi atgulę 
amžino poilsio. Ne Lietuvoje, o Izra-
elyje - savoje naujojoje tėvynėje.

Nesu aš žydšaudžių tautos narys. 
Manęs tuomet dar pasaulyje nebuvo. 
Nebuvau tarp tų 20 000 lietuvių ban-
ditų, kurie naikino, apiplėšinėjo, rovė 
auksinius dantis lavonams! Nesu tarp 
tų, kurių mergos ar žmonos, baliukuo-
se apsikarstę auksinėmis žydų gran-
dinėlėmis, apsimaustę pirštus žydų 
auksiniais žiedais, išsidabinę bernų 
ar vyrų prisivogtais apdarais, apsiavę 
žydžių batais, aukso monetomis ki-
šenėse  žvangindamos bei žydų pini-
gais besišvaistydamos  šitos,  gramelį 
įkalę žydšaudžių kalės, viena prieš 
kitą nesislėpdamos girdavosi savo 
banditų žygdarbiais ir jų prisiplėštais 
turtais. Tik pasižiūrėkit, koks šaunuo-
lis maniškis! Bet jausčiausi tokiu, jei 
tylėčiau. Jei užsimerkčiau ir apsimes-
čiau, kad esu aklas, matydamas, kaip 
žydšaudžių pavardės kalamos ant 
paminklų partizanams miesteliuose ir 
kaimuose, jiems pagerbti tvirtinamos 
memorialinės lentos. Kaip žydšau-
džiams po mirties Lietuvos Respubli-
kos prezidentas suteikia aukštesnius 
karinius laipsnius, apdovanojimus. 
Turiu apsimesti, kad nematau ir neži-
nau, kaip jie gauna tremtinių priedus 
prie pensijų? Va tada, jei taip elgčiau-
si, aš tapčiau vienu iš jų. Iš tų dvide-
šimties tūkstančių. Ir visai nesvarbu, 
ar jų buvo tik dvidešimt tūkstančių, 
ar jų buvo net dvidešimt tūkstančių! 
Svarbu, kad jie buvo. Nes nutylėti 
šitos tiesos niekam nevalia. Rūtos 
Vanagaitės knyga kaip ta tiesos upė 
pradėjo griauti net 25 metus Lietuvo-
je statytą ir lopytą iškraipytos istorijos 
užtvanką ir kitaip jau nebus. Nes be 
šitokio tiesos sakymo į mūsų protus ir 
į mūsų gyvenimus vis įžūliau pradėtų 
belstis neofašizmas.  Lietuvi, anykš-
tėne, ar tu šito nori?  

Linas BITVINSKAS

Gerai, kai žmogus atsimena, 
blogai su lietuvių atmintimi. Jei 
ką ir prisimena, tai tik tai, kas 
buvo blogo. Ir stengiasi tai lai-
kyti kaip kokį šventą paveikslą. 
Nemažą šurmulį sukėlė liūdnai 
pagarsėjusi Nerijos Putinaitės 
knyga, kurioje ji „demaskuoja“ 
ir Justiną Marcinkevičių, ir net 
patį tautos patriarchą Joną Ba-
sanavičių.  

Žinoma, toks akivaizdus puo-
limas, netruko sulaukti ir atsa-
ko, o čia jau po „karšta ranka“ 
papuolė ir mūsų kraštietis, ku-
rio spaudoje paskelbtas mintis 
pacitavo Seimo narys Julius 
Sabatauskas.   „Krikščioniškojo 
prado patriotams norėtųsi pri-
minti vieno jų idėjinio vado – 
Juozo Tumo-Vaižganto žodžius, 
išspausdintus 1900-ųjų m. 8-a-
jame „Tėvynės sargo“ numeryje 
apie Lietuvos nepriklausomybę 
(neprigulmystę). „...bepročiai 
iš lietuviškos Socijaldemokra-
tiškos partijos kliedi apie kaž-
kokią Lietuvos neprigulmystę, 
kuri niekam nesisapnavo ir 
kurios niekam nereikia... mes 
Sargiečiai kaip ir visa konser-
vatiška iki kaulų smegenų Lie-
tuva pripažįstame, kad Rusijos 
Ciecorius yra mūsų Ciecorius 
nuo Rusijos nerūpinas skirties,- 
paskelbė J.Sabatauskas, tiesa, 
vis dėlto pridėjo ir retorinį klau-
simą,-  Ar leisime Juozui Tumui 
ramiai ilsėtis, ar „patriotiškai“ 
reikalausime „teisybės“, numo-
dami ranka į istorinį kontekstą 
bei pažiūras žmonių, kurie, kaip 
ir mes visi, kartais klysta.“

Tai va, klysta visi, tik ne vi-
siems klaidas atleidžia. Pasi-
knaisiojus po praeitį aišku, kad 
nekaltų nėra, tačiau kitas klau-
simas, kaip mes norime tuos 
žmones atsiminti – kaip dariu-
sius gera, ar kaip nusidėjėlius? 
Manau, tai priklauso nuo rašan-
čiojo. Kūrėjas matys žmogų ir 
kūrėją, o teisėjas matys tik nu-
sikaltėlį. 

...nebuvau tarp tų 20 000 
lietuvių banditų, kurie 
naikino, apiplėšinėjo, rovė 
auksinius dantis lavo-
nams!..

horoskopas šį kartą gali tekti derinti būtent jums. 
Tai išties bus nelengva, tačiau panašu, 
kad gelbės išmintis, patirtis, diploma-
tiniai sugebėjimai.

LIŪTAS. Tikėtinas svarbus pokal-
bis apie pinigus, paskolas, mokesčius, 
permainas versle, darbe. Jei neturite 
labai didelių ambicijų, nusivilti ne-
teks. Kitu atveju laukia praradimai, o 
ne atradimai. 

MERGELĖ. Neleis ramiai ilsėtis. 
Tikėtini pokalbiai, kuriuose nebūtinai 
triumfuos teisingesnis ir išmintinges-
nis. Gali atsirasti neplanuotų rūpes-
čių, susijusių su mokslu, kelionėmis, 
partneryste.

SVARSTYKLĖS. Jeigu sąžinin-
gai darbuositės, nesidairydami, kam 
užsiropšti ant sprando, kuo pasinau-
doti, diena bus gera ir produktyvi. 
Tačiau iš aplinkinių neabejotinai su-
lauksite priekaištų, jei išsisukinėsite 
nuo pareigų, atsakomybės.

SKORPIONAS. Gana gerų re-
zultatų galite tikėtis, jei užsiimate 

kūrybine veikla, pramogų verslu. Tik 
pasistenkite nepažeidinėti įstatymų, 
nesielgti aplaidžiai su dokumentais, 
nes per aplaidumą galite prisišaukti 
problemų. 

ŠAULYS. Norėsis permainų, nau-
jos veiklos. Gali atsirasti įdomus pa-
šnekovas, klientas arba netikėtai jus 
aplankys giminaitis, užmirštas drau-
gas. Kursite ateities planus, gal susi-
jusius su studijomis ar kelione.

OŽIARAGIS. Būsite labai įžval-
gūs ir nuovokūs. Gerai suprasite 
žmones ir noriai jiems padėsite, bet 
ne itin jais pasikliausite. Mintyse kir-
bės abejonės. Diena bus palankesnė, 
jeigu nerizikuokite savo pinigais bei 
reputacija.

VANDENIS. Būsite linkę perne-
lyg sureikšminti menkas nesėkmes ir 
nesusipratimus, jautriau nei papras-
tai reaguoti į aplinkinių priekaištus. 
Traukte trauks pirkti papuošalus, 
keistus daiktus. Visur jauskite saiką, 
tuomet ši diena nenuvils.

AVINAS. Gali būti, kad pasiklysite 
savo fantazijų pasaulyje arba sąžinės 
labirinte. Ji sakys viena, godumas ir 
savimeilė - kita. Jeigu esate skolingi, 
įsipareigoję, neišsisukinėkite nuo at-
siskaitymo.

JAUTIS. Žadama įvairių peripeti-
jų asmeninių santykių srityje. Aiškiai 
suvoksite, su kuo norite bendrauti, o 
kas jums vis labiau tampa rakštimi. 
Manysite, kad taip gyventi ir ben-
drauti kaip anksčiau nebeįmanoma ir 
reikia kažką keisti.

DVYNIAI. Nepagailės emocinės 
įtampos. Gali išaiškėti kažkokia klas-
ta, intriga. Jeigu ji nenukreipta prieš 
jus, nenusiminsite, tačiau nerimo ir 
rūpesčio užgniaužti tikriausiai nepa-
vyks. Bus aišku, kad situacija jums 
nepavaldi.

VĖŽYS. Gali tekti pasukti galvą 
dėl teisingumo, moralės ir pinigų. 
Tokius sunkiai suderinamus dalykus 

ŽUVYS. Viskas lyg ir juda pir-
myn, bet ateitį kažkodėl įsivaizduo-
jate tamsią. Gali būti, kad jus išvar-
gino įgrisusi rutina darbe ir namuose. 
Arba reikalas, kurio privalote imtis, 
jums atrodo pernelyg sudėtingas, ne-
teikiantis džiaugsmo. 

-ELTA
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gimė

Toma ŠEREIKAITĖ, gimusi 02 22
Jokūbas VAIČIULEVIČIUS, gimęs 03 01
Adomas VALIONIS, gimęs 02 10
Kamilė ŠIMĖNAITĖ, gimusi 02 22

 

pro memoria
Anykščių mieste
Palmyra ŠIMĖNIENĖ, gimusi 1951 m., mirė 03 06
Rimantas JUODELIS, gimęs 1946 m., mirė 03 03
Kazimiera Regina RADZEVIČIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 03 02

Skiemonių seniūnijoje
Genovaitė TYLIENĖ, gimusi 1938 m., mirė 03 06

Svėdasų seniūnijoje
Vladimiras AMBRAZEVIČIUS, gimęs 1957 m., mirė 02 29
Gintaras DUNDULIS, gimęs 1960 m., mirė 02 29

Viešintų seniūnijoje
Kalerija PAPLEVKINA, gimusi 1939 m., mirė 03 01

siūlo darbą

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.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.
UAB „BOVARIS“

perka veršelius auginti:
belgų buliukus - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.20 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.70 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui Petrui Baniuliui, gimi-
nėms, kaimynams, Anykščių šaulių kuopos šauliams, gie-
dotojoms, laidojimo namų darbuotojams, visiems užjau-
tusiems ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę mūsų 
brangią mamą - Kazimierą Reginą RADZEVIČIENĘ.

Sūnūs Rimantas, Vytautas, Vladas

Darbas atsakingam, žalingų įpročių neturinčiam pagalbiniam darbi-
ninkui karvių fermoje. Būtinas vairuotojo/ traktorininko pažymėjimas. 
Siūlomas konkurencingas atlygis, soc. garantijos. 

Kupiškio r., Šimonių sen., tel. (8-616) 44280.

įvairūs
Perka ir parduoda šieno ir šienainio 

rulonus gyvuliams šerti. 
Tel. (8-611) 00689.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Vandens kubilo nuoma. Su oro ma-
sažo burbulais ir LED povandeniniu 
apšvietimu.

Tel. (8-678) 36643.

Veža siuntas, krovinius, automobi-
lius ir pakeleivius į Airiją, Angliją. 

Tel. (8-670) 51916.

Nestandartinių baldų gamyba: virtu-
vės, miegamojo, prieškambario, vaikų 
kambario, slankiojamos sistemos. 

Tel. (8-616) 36372.

Trinkelių klojimas, plytelių, laiptų kli-
javimas bei aplinkos tvarkymas. 

Tel. (8-672) 15702.

Mūro darbai, fasadų šiltinimas, šlai-
tinių stogų remonto, keitimo darbai. 
Suteikia garantijas, išrašo sąskaitas. 

Tel. (8-672) 15702.

Dengia šlaitinius stogus, stato kar-
kasinius pastatus, pasirūpina piges-
nėmis medžiagomis, išrašo čekius, 
duoda garantiją. 

Tel. (8-687) 73069.

Nekilnojamasis turtas

15,7 ha žemės sklypą Skiemonių 
sen. Smulkio k.

Tel.: (8-631) 13727, (8-698) 40231.

Pusę namo Kavarske, šalia bažny-
čios su pagalbiniais pastatais: sandė-
liukas, malkinė, rūsys. Plotas 45 m. 
kv., sklypo plotas 7,5 arai. 3600 Eur

Tel. (8-679) 76411.

Kuras

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

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

Uosines, beržines, juodalksnio mal-
kas kaladėmis, skaldytas. Brangiai 
perkame įvairų mišką.

Tel. (8-630) 57490.

Pigiai - medienos atraižas pakais, 
supjautas. Kaladukus.

Tel.: (8-622) 44850, (8-609) 91007.

Atraižas pakais, supjautas. Malkas 
kaladėlėmis, skaldytas. Pigiai atveža. 

Tel. (8-629) 76267.

perka
Brangiai – įvairius automobilius, mi-

kroautobusus, motociklus, tinkančius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, 
(8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę 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

Žemę Kavarsko seniūnijoje 3-5 ha.
Tel. (8-603) 38127.

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

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

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sėkmingai padeda parduoti. 
Sumoka už notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Perka, padeda parduoti namus, bu-
tus, sodybas, komercinius objektus. 

Tel. (8-683) 32523.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilius, traktorius, sunkveži-
mius visoje Lietuvoje. Utilizuoja, grei-
tai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

Be tarpininkų - arklius, karves (1,20 
Eur/kg), telyčias (1,40 Eur/kg), bulius 
(1,50 Eur/kg). Moka PVM. 

Tel. (8-622) 09326

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

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

Brangiai - galvijus: telyčias, kar-
ves, bulius. Sveria el. svarstyklė-
mis. Moka priedus. Patys išsiveža. 
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.

Kita

UAB TOLMANA brangiai - juo-
dojo metalo laužą. Klientui pagei-
daujant pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką mė-
sinių kiaulių skerdieną puselėmis 
40-50 kg. Tik kaimiškai svilintos 
dujomis, atvėsintos. Subproduktus. 
Triušius ir jų skerdieną. Atveža ne-
mokamai, greitai.

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

Bulvių sodinamas, kasamas, rota-
cines šienapjoves, purkštuvus, bars-
tomąsias, lėkštinius skutikus, frezus, 
kultivatorius, vagotuvus, plūgus 
“Kverneland”, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Įvairios paskirties vandens siur-
blius. Motopompas. Elektros gene-
ratorius. 

Senamieščio g. 102 B, II a., 
Panevėžys. 

Tel. (8-657) 40510, 
www.technobaltic.lt

Biologinius nuotekų įrenginius, 
nuotekų talpas, lietaus rezervuarai, 
riebalų surinktuvai. Pardavimas, 
montavimas, garantinis aptarnavi-
mas. Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Ilgastrėliais ekskavato-
riais kasame tvenkinius, 
valome ežerų pakrantes, 
griovius. Atliekame kitus 
kasimo darbus. 
Tel. (8-698) 46745.

UAB Kalnų miškas
Brangiai perka:

Mišką su žeme ir išsikirsti,
Apvalią medieną, sausą 
medieną.
Valo miškus, tvarko vėjovartas,
iškerta sausus medžius.

Pigiai parduoda:
Statybinę medieną (turi bet ko-

kių išmatavimų) kaina nuo 70 iki 
160 Eur už kub. m,

Lauko ir vidaus dailylentes, te-
rasines lentas, lenteles tvoroms. 

Pristato į namus.
Stato karkasinius namus.
Stato ir įrengia pirtis.

Tel. (8-600) 22488
kalnumiskas@gmail.com

Remontuojame baldus, sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičiame spyruokles, poroloną, 
gobeleną, eko ar natūralią odą. 
Gaminame čiužinius ir sėdmaišius. 
Pasiimame ir parvežame.

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

UAB „Anykštos redakcija“ 
priima skelbimus į šiuos 

laikraščius: 

„Gimtoji žemė“ 

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“ 

„Kupiškėnų mintys“

„Molėtų Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“ 

„Utenis“

 „Utenos apskrities 

žinios“

 
gimė

Dominykas ŠAUČIŪNAS, gimęs 01 05
Kristianas SAVICKAS, gimęs 01 04
Edgaras VILUTIS, gimęs 12 29

 
pro memoria

Anykščių mieste
Kęstutis BURNEIKIS, gimęs 1952 m., mirė 01 07
Zinaida Veronika JUODELIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 01 05
Bronė DIDIENĖ, gimusi 1930 m., mirė 01 02
Domininkas Algirdas BURNEIKA, gimęs 1936 m., mirė 01 04

Anykščių seniūnijoje
Jonas ROZELIS, gimęs 1925 m., mirė 01 05

Debeikių seniūnijoje
Rima KISLAUSKIENĖ, gimusi 1945 m., mirė 01 01

Kavarsko seniūnijoje
Povilas DIGIMAS, gimęs 1957 m., mirė 12 31
Zenonas STANKEVIČIUS, gimęs 1948 m., mirė 01 07

Kurklių seniūnijoje
Aldona MAČIONIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 01 06

Svėdasų seniūnijoje
Morta Liucija RIMEIKIENĖ, gimusi 1928 m., mirė 01 05

Traupio seniūnijoje
Sigita ŠEMELIŪNIENĖ, gimusi 1972 m., mirė 01 05

Viešintų seniūnijoje
Bronislava SAMAVIČIENĖ, gimusi 1922 m., mirė 01 07

“Teleloto” Lošimas Nr. 1031 
Data: 2016-01-10

Skaičiai: 18 44 21 03 26 29 
23 46 40 47 27 58 28 64 12 69 
53 57 49 07 63 34 71 59 13 52 
60 72 32 56 35 67 51 14 62 10 
33 04 (keturi kampai, eilutė, įs-
trižainės) 16 48 74 31 02 43 22 
73 11 (visa lentelė)

Papildomi prizai
0436450 4000 Eur 0461390 

500 Eur 0087061 Automobilis 
“Nissan Note” 0404235 
Automobilis “Renault Captur” 
036*687 Pakvietimas į TV stu-
diją 035*480 Pakvietimas į TV 
studiją 037*777 Pakvietimas į 
TV studiją  009*358 Pakvietimas 
į TV studiją

perka

įvairūs

Portretas
Iš nuotraukos 

„Anykštos“
 redakcijoje

darome portretus 
laidotuvėms

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos su 
rėmeliais 

kaina – 10,10 Eur.

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 - 
  4.40 Eur / kg,

belgų telyčaites - 
 3.40 Eur / kg.

juodmargius buliukus -
1.60 Eur / kg.

Tel. (8-678) 00255.
ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Brangiai – įvairius automobilius, mi-
kroautobusus, motociklus, tinkačius  
tolimesnei eksploatacijai arba ardy-
mui. Pasiima. 

Tel. (8-631) 61411, (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumulia-
torius, seną buitinę techniką ir elek-
troninę 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.

Automobiliai, dalys

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikroauto-
busus. Utilizuoja, atsiskaito.

Tel. (8-648) 67177. 

Automobilių ir kitokios technikos su-
pirkimas visoje Lietuvoje. Utilizuoja, 
greitai pasiima, atsiskaito.

Tel. (8-629) 10247.

Automobilius. Įvairių markių, gali 
būti su defektais, netvarkingi. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-685) 66572.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus. 

Tel. (8-601) 53942.

Brangiai - įvairius automobilius. Gali 
būti su defektais, nevažiuojantys. 
Atsiskaito vietoje, sutvarko dokumen-
tus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai - galvijus: telyčias, karves, 
bulius. Sveria el. svarstyklėmis. Moka 
priedus. Patys išsiveža. Sutvarko do-
kumentus.

Tel. (8-680) 41510.

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

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

Kita

Bendrovė - grūdus, pupas, žirnius.
Tel. (8-680) 85841.

PARDUODAME STATYBINĘ 
MEDIENĄ, LENTAS, PJUVENAS, 

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

Nekilnojamasis turtas

4,49 ha (4,19 ha ariama, balas 36.0, 
unikalus 3464-0002-0042) žemės 
sklypą ir medinį gyv. namą 60 kv.m 
bendr. ploto Anykščių r. Skiemonių 
sen. Žiogų k., 11 000 Eur. 

Tel. (8-698) 25253.

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. 

Tel. (8-629) 76267.

Kita

Ūkininkas nuolat - kokybišką mėsi-
nių kiaulių skerdieną puselėmis 40-
50 kg. Tik kaimiškai svilintos dujomis, 
atvėsintos. Subproduktus. Triušius 
ir jų skerdieną. Atveža nemokamai, 
greitai.

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

Įvairias naudotas plytas, plokštes, 
medieną. Pristato. 

Tel. (8-682) 92949.

Amonio salietrą (16,50 Eur/maišui), 
azofoską (20 Eur/maišui), amonio 
sulfatą (14 Eur/maišui), kitas trąšas. 
Pristato. 

Tel. (8-605) 49513.

A, B, C, CE, C+CE, BE kategorijų vairuotojų kursai!
Teiraujamės tel.: 8 657 72987, www.jonroka.lt 

Renkamės sausio 14 d. dieną 17 val. 
Liudiškių g. 29 UAB ,,Jonroka’’

Organizuojame visų kategorijų vairavimo mokymo kursus.
Vykdome papildomus vairavimo kursus pažeidusiems KET. 

Būtina išankstinė registracija tel. 8 657 68156,
Liudiškių g. 29, Anykščiai UAB “Jonroka”

Brangiai pirksiu arba išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Puntuko – Gražiavietės – Kurklių 

kadastrinėje vietovėje.
Mob. tel. (8-687) 76191

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

siūlo darbą
Žemės ūkio veikla besiverčianti 

įmonė - agronomui (-ei). 
Tel. (8-687) 76191, cv siųsti el. 

paštu: vygantas@anratas.lt.

ŽŪB “Elma” reikalingi gyvulinin-
kystės darbuotojai.

Tel. (8-682) 97420.
 
Ūkyje reikalingas fermos šėrikas 

– mechanizatorius, apgyvendina. 
Tel. (8-650) 86625.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Reikalingas autovežio vairuoto-
jas dirbti Europoje. 

Tel.: (8-655) 25778, 
(8-652) 52288.

Reikalinga šeima, neturinti žalin-
gų įpročių, dirbti ir prižiūrėti sody-
bą Zarasų rajone. 

Tel. (8-687) 80254.

Reikalingas žmogus, galintis 2 
savaites pavedžioti šunį.

Tel. (8-639) 86412.

Redakcija dirba: 8.00 – 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
penktadieniais 8.00 - 16.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00 val.,
šeštadieniais nuo 8.30 - 12.00 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina  0,50 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3300 egz.       Užs. Nr. 1442

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. 

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Redaktorius Jonas Junevičius, mob. (8-686) 33036.
www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58. mob. (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. 
Kalbos redaktorius Linas Bitvinskas, tel. 5-82-46, 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.

Vyr. redaktorė

Kaminų įdėklai. Šiltinti kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas. 

Tel. (8-612) 36705.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi. 
Vandentiekio, kanalizacijos, nuotekų, 
kabelių klojimas, pamatų kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

Kasimo darbai mini ekskavatoriumi: 
vandentiekis, kanalizacija, drenažas, 
pamatai. Biologiniai nuotekų įrenginiai. 
Galima išsimokėtinai. 

Tel. (8-657) 66116.
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Įdaryta cukinija

Ingredientai:
Kiaulienos faršas, 330
Morkos, 1 vienetas
Pomidorai, 2 vienetai
Česnakas, 2 skiltelės
Ryžiai, 100 gramų
Pomidorų padažas, 2 valgomieji 

šaukštai
Majonezas, 2 valgomieji šaukštai
Fermentinis sūris, 180 gramų
Druska, 1 žiupsnelis
Juodieji pipirai, 1 žiupsnelis
Raudonėliai, 1 žiupsnelis
Cukinija, 1 vienetas

Gaminimo eiga:
Cukiniją perpjauti pusiau, iš-

skobti, įtrinti česnaku bei druska 
ir palikti pastovėti.  Pasūdytame 
vandenyje išvirti ryžius.  Burokine 
tarka sutarkuotą morką pakepinti 
su aliejumi ir sumaišyti su faršu, 
pagardinti trupučiu druskos, juo-
dųjų maltų pipirų bei kitų mėgsta-
mų prieskonių. Įmaišyti ryžius.

Cukinijos puseles įdaryti paruoš-
tu faršu, sudėti ant viršaus pomido-
rų griežinėlius ir, sudėjus į alieju-
mi išteptą skardą, pašauti valandai 
į gerai įkaitintą orkaitę. Likus 15 
minučių iki kepimo pabaigos, iš-
imti iš orkaitės, pašlakstyti pomi-
dorų padažo bei majonezo mišiniu, 
apibarstyti tarkuotu sūriu ir vėl 
šauti į orkaitę. Kol sūris išsilydys 
ir šiek tiek apskrus.

Krepšinis I. Savaitgalį prasidė-
jo RKL A diviziono aštuntfinalio 
kovos. Anykščių KKSC-„Volupis“ 
namuose 100-97 įveikė „Biržus“, 
tačiau išvykoje pralaimėjo 87-91. 
Komandos žaidžia iki dviejų per-
galių. Lemiamos rungtynės bus žai-
džiamos kovo 8 dieną Anykščiuose, 
„Nykščio namų“ arenoje. Susitiki-
mas prasidės 19.30 val.

Lygiosios. Prasidėjo Britanijos 
lietuvių krepšinio lygos (BLKL) 
atkrintamosios varžybos, kuriose 
ginklus surėmė nugalėtojų titulą 
ginanti „Anykščių BC“ ekipa ir 
„LBC-Build London“ komanda. 
Pirmoji serijos dvikova baigėsi 
lygiu rezultatu 62-62. „Anykščiai 
BC“ taškus pelnė: Algis Matušaitis, 
Algirdas Jaras po 14, Tadas Bagdo-
nas (11 atk.kam.) ir Audrius Damu-
šis po 12.

Krepšinis II. Rajono krepšinio 
pirmenybių pusfinalyje „Troškū-
nietis“ 67-64 įveikė „Taifūną“, o 
Anykščių KKSC komanda 66-58 
nugalėjo „Liberalus“. Tad finale 
kausis Anykščių KKSC ir „Troš-

kūnietis“. Beje, reguliariosiose var-
žybose pirmąsias dvi vietas užėmė 
tik dėl trečiosios vietos žaisiantys 
„Taifūnas“ ir „Liberalai“. Finalas 
vyks kovo 11-ąją „Nykščių namų“ 
arenoje. Pradžia – 12 valandą. Ra-
jono krepšinio pirmenybių finalas 
bus šventė - ketinama surengti tri-
taškių metimo konkursą, atrakcijas 
žiūrovams.

Karatė I. Praėjusį savaitgalį, 
kovo 5 dieną, Vilniuje vyko Lie-
tuvos kyokushin karatė vaikų ir 
jaunučių Kata (technikos rungties) 
čempionatas. Varžybose dalyvavo 
159 sportininkai nuo 9 iki 15 metų. 
Savo amžiaus grupėje vicečempio-
nu tapo anykštėnas Titas Simona-
vičius. Luknė Gurskutė ir Eidvinas 
Versinskas iškovojo trečiąsias vie-
tas.

Karatė II. Kovo 6 dieną Kaune 
vyko atviras 2016 m. Kauno mies-
to kyokushin karatė suaugusiųjų 
čempionatas. Varžybų nugalėtojais 
savo svorio kategorijose tapo Liu-
das Vaitiekūnas ir Matas Budreika.

Futbolas. Jauniausi Anykščių 
KKSC futbolininkai (2006 m.), 
baigė Utenos apskrities salės futbo-

lo čempionatą, kuriame  dalyvavo 5 
komandos. Be Anykščių dar varžėsi 
Kupiškio, Utenos, Visagino I ir Vi-
sagino II komandos. Čempionatas 
vyko dviem turais. Po pirmo turo 
anykštėnai buvo 3 vietoje,  bet an-
trame ture parodė charakterį, kovin-
gumą ir iš 3 vietos pakilo į 2-ąją. 

Biatlonas. Kovo 4 d. vyko Ignali-
nos rajono pradinio rengimo grupių 
atviros biatlono pirmenybės. Šiose 
varžybose rungtyniavo vaikai iki 13 
metų. Berniukų varžybose nugalėto-
ju tapo anykštėnas Lukas Žukaus-
kas, o Aurelijus Mikoliūnas finišavo 
ketvirtas. Tarp mergaičių nugalėjo 
Viktorija Kapancova.

Slidinėjimas I. Sekmadienį Igna-
linoje vyko V. Gineito slidinėjimo 
taurės varžybos. Pirmą vietą iško-
vojo anykštėnė slidininkė  Kamilė 
Vaišvilaitė, antrą - Eglė Savickaitė, 
trečią - Fausta Repečkaitė. Ąžuolas 
Bajoravičius finišavo antras, Pau-
lius Januškevičius - ketvirtas. Sli-
dinėjimo taurės varžybose startavo 
ir Anykščių biatlonininkai. Vaikų 
iki 13 metų grupėje antrąją vietą 
užėmė Lukas Žukauskas. Viktorija 
Kapancova finišavo ketvirta. Vaikų 

iki 16 metų grupėje antras buvo 
Gytis Mikoliūnas, Darija Jankaus-
kaitė užėmė ketvirtą vietą. Jauni-
mo varžybose Rūta Banytė tapo 
nugalėtoja.

Slidinėjimas II. Kovo 5 d. 
Anykščių KKSC slidininkai Ma-
donoje (Latvija) dalyvavo Latvijos 
slidinėjimo čempionate. Sprinto 
rungtyje Ąžuolas Bajoravičius iš-
kovojo antrą vietą, Eglė Savickaitė- 
devintą, Fausta Repečkaitė - dešim-
tą, Paulius Januškevičius - tryliktą. 
Varžybose dalyvavo per du šimtus 
slidininkų.

Imtynės. Kovo 5 dieną Šiauliuo-
se vyko Lietuvos jaunučių grai-
kų-romėnų imtynių pirmenybės. 
Anykščių rajonui atstovavo imtyni-
ninkai iš Anykščių, Troškūnų, Ka-
varsko ir Viešintų. Puikiai pasirodė 
viešintiškis Valius Kavaliauskas, 
kuris tapo pirmenybių nugalėtoju. 
Ant pakylos taip pat užlipo Gintaras 
Žvikas ir Giedrius Binkys, užėmę 
trečiąsias vietas. 

Nedaug trūko iki prizinės vietos 
Aivarui Stanislavui, Lukui Šereliui 
ir Faustui Kamarauskui, jie liko 
penkti.

Mergina klausia vaikino: 
- Kuo būsi Naujųjų metų vaka-

rėlyje? 
Vaikinas atsako: 
- Šreku. 
Mergina vėl klausia: 
- O kaukę jau turi? 
Vaikinas: 
- Kol kas ne... O tu kuo būsi? 
Mergina: 
- Gražuole! 
Vaikinas: 
- O kaukę jau turi?

Anykštėnai dažnai pyksta ant 
medžių.Vieni medžiai kelia grės-
mę pastatams, kitų šaknys griau-
na šaligatvius, o visi be išimties 
medžiai šiukšlina aplinką mėty-
dami lapus kur pakliūva. 

Vairuotojai turi išskirtinai ne-
mėgstamus medžius. Štai vienas 
skaitytojas sakė, jog ypač pyks-
tąs ant šio nufotografuoto kaš-
tono. Jis šalia kavinės „Erdvės“ 
auga, regis, niekam nemaišo, bet 
žmogus ant kaštono pyksta, sako 
nupjaut jį reikia, nes labai bran-
giai kainuoja. „Medis yra storas. 
Už jo telpa net ir stuomeningas 
policininkas, o plonesni ir du 
gali pasislėpti. Kai tik važiuoju 
be diržų, pareigūnas iššoka iš už 
kaštono ir iškart tau - laba die-
na...“ – pyko vairuotojas. Jis siū-
lė kaštoną kirsti, vietoj jo naują 
ir ploną medelį sodinti. Kol tas 
užaugsiąs, vairuotojas pasens ir 
nebevažinės. Kita vertus, per de-
šimtmečius pasikeis ir policinin-
kų įpročiai...

Vairuotojai turi 
nemėgstamą medį

Savotišku „stogu“ dirbantis 
kaštonas užsitraukė vairuo-
tojų nemalonę.

jono jUneViČiAUs nuotr. 

Vietname gyvena dvynukės, 
kurių biologiniai tėvai - skirtingi

Vietname gyvena dvynukės, ku-
rių biologiniai tėvai - skirtingi. Tai 
įrodė DNR tyrimas, skelbia valsty-
binė žiniasklaida.

Mergytės, kurioms dabar dveji 
metukai, yra tokios nepanašios, 
kad šeimos nariai įtikino tėvą pa-
sidaryti DNR testą. Viena mažylė 
yra tankiais garbanotais plaukais, 
kita - ne. Po tyrimo paaiškėjo, kad 
tik viena mergaitė yra spėjamo bio-
loginio tėvo dukra.

Dvyniai, kurių biologiniai tėvai 
yra skirtingi, yra labai retas reiški-
nys. Jis galimas, jei moteris vienu 
metu subrandina du kiaušinėlius ir 
trumpu intervalu pasimyli su dviem 
skirtingais vyrais. Anot Vietnamo 
žiniasklaidos, mergaičių motina tai 

jau pripažino.
Pernai panašus atvejis sulaukė 

atgarsio JAV. Tada, vykstant teis-
mui dėl alimentų, vyras DNR tyri-
mu įrodė, kad yra tik vieno dvynių, 
kuriuos pagimdė jo partnerė, tėvas. 
Teisėjas nusprendė, kad jis alimen-
tus privalo mokėti tik šiam vaikui.

 
Kipro pareigūnas pasiskundė 

dėl per didelio atlyginimo

Kipro energetikos, žemės ūkio ir 
turizmo ministerijos pareigūnas pa-
rašė šalies prezidentui laišką, kuria-
me pasiskundė gaunantis pernelyg 
didelį atlyginimą, informuoja BBC.

Kaip laiške prisipažino Mariosa 
Drušiotis (Mariosa Droushiotis), 
per pastaruosius darbo metus jis 
beveik nieko nenuveikė, tai yra 
faktiškai nėra įvykdęs nė vienos 

vadovybės užduoties. Be to, per 
darbo metus per jo rankas neperėjo 
nė vienas dokumentas. Ir vis dėlto, 
rašo pareigūnas, jis priklauso gerai 
apmokamų darbuotojų kategorijai. 
AFP agentūros duomenimis, atly-
ginimas, einant analogiškas parei-
gas Kipre, siekia apie 5 tūkst. eurų 
per mėnesį, kai tuo tarpu vidutinis 
atlyginimas šalyje sudaro pusantro 
tūkstančio eurų.

Savo laiške M. Drušiotis teigia 
manąs, kad yra neteisinga mokė-
ti tokį didelį atlyginimą esant itin 
mažam darbo krūviui. 

Prezidento spaudos tarnybos ko-
mentarų žurnalistams kol kas nepa-
vyko gauti. Šalies energetikos, žemės 
ūkio ir turizmo ministerijos vadovas 
pareiškė kad, jo nuomone, M. Dru-
šiočio pareigos labai svarbios.

Pasak korespondento, Kipro gy-
ventojai garsėja skeptišku požiūriu 
į šalies pareigūnus. Visuomenėje 
paplitusi nuomonė, kad Kipro val-
dininkai pernelyg mažai dirba, per-
nelyg daug uždirba, be to, naudo-
jasi nepelnytomis privilegijomis, 

pastebi AFP.
 
Abu amerikiečių poros vaikai 

gimė vasario 29-ąją

Melisa (Melissa) ir Čadas Kro-
fai (Chad Croff) iš JAV Mičigano 
valstijos vasario 29-ąją antrą kartą 
tapo tėvais. 3.06 val. pasaulio švie-
są išvydo jų dukrelė Evelin Džoi. Ji 
gimė praėjus lygiai ketveriems me-
tams po sesutės Elianos Adajos, į 
šį pasaulį atėjusios 2012-ųjų kelia-
mųjų metų dieną, pranešė ligoninė, 
kuria remiasi agentūra „Reuters”.

„Tai šiek tiek siurrealu, - sakė 
motina. - Tai lyg laimėjimas lote-
rijoje - kūdikių loterijoje”. 

Pasak moters, gimdymas nebu-
vo skatinamas, tai nebuvo ir Ceza-
rio pjūvio operacija. Evelin Džoi 
tiesiog gimė praėjus 10 dienų po 
numatyto termino. 

Pirmagimės gimtadienį šeima 
švęsdavo įvairiai - arba šeštadienį 
vasario pabaigoje, arba kovo pra-
džioje.

-ELTA


