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Mugė. Jau trečius metus balan-
džio 23 dieną  Utenio aikštę užlies 
šurmuliuojanti Didžioji pavasarinė 
Utenos mugė. Renginyje bus gausu 
liaudies meistrų pagamintų darbų, 
sodinukų bei sodo įrankių, autorinių 
gaminių, unikalių daiktų namams ir 
buičiai. Renginys prasidės 10 val. ir 
tęsis iki 16 val.

Koncertas. Balandžio 22 d. 
(penktadienį) 16:30 val. Anykščių 
koplyčioje – koncertas „Muzika 
kaip geriausias tiltas tarp visų tau-
tų“. Programą pristatys ansamblis 
„Amerikos virtuozai“– Emmanu-
el (smuikas), Frances (smuikas), 
Elizabeth (fortepijonas) ir Charles 
Borowsky (lūpinė armonikėlė). 
Koncertą ves tarptautinių konkur-
sų laureatas, smuikininkas Borisas 
Traubas. Koncertas nemokamas.

Pataisos. Lietuvos žurnalistų 
bendruomenė penktadienį kreipėsi į 
Respublikos Prezidentę Dalią Gry-
bauskaitę, prašydama vetuoti Seimo 
priimtas pataisas, kurios numato 
baudžiamąją atsakomybę už neviešų 
teismo posėdžių medžiagos atsklei-
dimą. Žiniasklaidos priemonių va-
dovai, redaktoriai ir žurnalistai, tarp 
ir jų UAB “Anykštos redakcija”, 
reiškia susirūpinimą, kad priimtos 
pataisos kelia grėsmę žodžio laisvei 
ir prieštarauja Lietuvos teismų bei 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 
įtvirtintiems žurnalistų apsaugos 
principams.

Vanduo. Anykščiuose Jurzdiko 
mikrorajone, šalia vaikų darželio 
„Spindulėlis“, pirmadienį trūko 
vandentiekio vamzdis. Avarija įvy-
ko po žemėmis, teko pjauti asfaltą, 
kasti griovį. Pasak UAB „Anykš-
čių vandenys“ direktoriaus Arvydo 
Katuokos be vandens buvo likę keli 
individualūs namai. 

Patikslinimas. Anykščių Liudvi-
kos ir Stanislovo Didžiulių viešo-
sios bibliotekos direktorius Romas 
Kutka patikslino informaciją, kad 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
tarybos narė, Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos dar-
buotoja Alma Masevičienė degusiai 
Staškūniškio bibliotekai atvežė ne 
1000 eurų, o lygiai už tiek eurų nu-
pirktų 40 vertingų knygų.  

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Problema - ne gėrimų pakuotėse, 
o žmonių galvose

200 gyventojų, iš kurių 30 – 
beviltiški alkoholikai, turinčios 
Kupiškio rajono Juodpėnų gy-
venvietės bendruomenė ragina 
savivaldybės Tarybą uždrausti 
rajono miesteliuose pardavi-
nėti alų, supilstytą į vieno litro 
plastikinius butelius. Žmonės 
tikisi, kad tai padėtų išgelbėti 
degraduojančius, kurie renka-
si pigiausią „bambalinį“ alų. 
„Anykštos“ pašnekovai sako, 
kad draudimai – ne išeitis bei 
prognozuoja, kad „bambali-
nio“ alaus era baigsis jau po 
keleto metų.Rajono Tarybos narys Alvydas Gervinskas 

pats kartais perka alų plastikinėje taroje, nes 
nėra kito pasirinkimo.

Svėdasų seniūnijos Daujočių kaimo vers-
lininkas Aleksas Aleksiūnas pastebi, kad 
„bambalinio“ alaus mėgėjų kaime sparčiai 
mažėja.

Niūronys: pakirstas balandis...

Problema ne tai, 
iš ko pagamintas butelis

Kaip pats sako, alų ne geriantis, 
o „ragaujantis“ rajono Tarybos 
narys Alvydas Gervinskas pri-

pažįsta, kad pats kartais taip pat 
perka alų plastikinėje taroje.

„Kartais taip, ypatingai, kai 
perku „gyvą“ alų. Neteko matyti 
„gyvo“ alaus stiklinėje taroje“, - 
„Anykštai“ sakė A. Gervinskas, 

pabrėždamas, kad yra išrankus 
alaus mėgėjas.

„Vienas dalykas yra padarytas. 
Sumažino tarą, nebeliko didelių 2 
litrų plastikinių butelių. Jeigu jų 
neliks plastikinių ir litrinių, aš ne-

matau problemos“, - apie siekius 
uždrausti alų plastikinėje taroje 
kalbėjo A. Gervinskas.

Ženklinama 
savivaldybės 
teritorija

Apie kelią iš Švenčionių 
į Mielagėnus

Likimas taip jau lėmė, kad 
mano artimųjų kraujas nebu-
vo banditų, apsimetusių parti-
zanais, pralietas.

Vos šešetą kilometrų nuo Anykščių nutolęs 
Niūronių kaimas pirmą kartą istoriniuose šalti-
niuose minėtas prieš tris šimtmečius. Kaimas nie-
kada nestokojo gyventojų, niekada nebalansavo 
ant išnykimo ribos. Jame gyvenamąją vietą šiuo 
metu deklaruoja 69 gyventojai. Pasak Anykščių 
seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, Niūro-
nys kaip joks kitas kaimas rajone išlaikė etno-
grafinius akcentus, jame yra lietuvių literatūros 
klasiko Jono Biliūno memoralinis muziejus, du 
žirginio sporto klubai ir Arklio muziejus. 

Neatsitiktinai pilnas paslapties kaimas, kuria-
me ir gėris, ir šviesa, ir tragedijos didžios telpa 
ir į spalvingą istorijos pasaką skleidžiasi, garsėjo 
partizanų veikla. Čia šilų  ramybėje ir atmintyje 
sustingęs tauriųjų pokario kovotojų prieš oku-
pantus pralietas kraujas. Tas pakirstas balandis 
iš tolimų 1951-ųjų tegu nepamirštamas pasilie-
ka.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memioralinio muziejaus Etni-
nės kultūros skyriaus (Arklio muziejaus) direktorius Mindaugas Karčemarskas 
sako, kad dėl Arklio muziejaus, čia veikiančių dviejų jojimo sporto klubų, etno-
grafinių sodybų ir Jono Biliūno memioralinio muziejaus Niūronys yra, ko gero, 
labiausia lankomas kaimas Lietuvoje.

Valdžios prioritetas - ne vaikai, 
o stadionų ir pilies statybos

Regina STUMBURIENĖ, 
Anykščių kultūros centro etno-
grafė–folkloristė: „Anykščiai 
linkę išsiskirti ir pagarsėti viso-
je Lietuvoje, deja, ne tik gerais 
darbais...“
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spektras
Blaivu. Siūloma uždrausti pre-

kiauti alkoholiniais gėrimais Sei-
mo, Prezidento, savivaldybių ta-
rybų rinkimų, rinkimų į Europos 
Parlamentą ir referendumų dieną.  
Tokią Alkoholio kontrolės įstaty-
mo pataisą įregistravo Seimo narys 
Valerijus Simulikas. Jis tikisi, kad 
ši ribojanti priemonė leis sumažin-
ti alkoholio vartojimą Lietuvoje 
rinkimų (referendumų) dieną, tai 
taptų realiu balsų pirkimą apsunki-
nančiu mechanizmu ir prevencinė 
priemonė dėl alkoholio vartojimo 
ir jo sukeliamų pasekmių sveikatai 
ir šalies ūkiui. 

Norvegija. Šiauliuose aptiktas 
siūlo galas stambios šiaurinių lapių 
kailiukų vagystės Norvegijoje. Pir-
miniais duomenimis, į nusikaltimą 
įsivėlę ir du šiauliečiai. Norvegi-
jos pareigūnai kreipėsi į kaimyni-
nes šalis, prašydami padėti surasti 
pavogtus švelniakailių žvėrelių 
kailius - iš dviejų fermų buvo pa-
sisavinta 1 200 šiaurinių lapių kai-
liukų. Šiaulių apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo valdybos 
pareigūnai, vadovaujant Šiaulių 
apygardos prokuratūrai, dviejų 
operacijų metu Lietuvoje surado 
daugiau nei pusę vogtų kailių. 

Sugėrovas. Kauno apygardos 
teismas atvertė žiauraus nužudy-
mo bylą - Arūnas Blaževičius kal-
tinamas sumušęs moterį, o paskui 
ją padegęs. Šiurpus nusikaltimas 
įvykdytas 2015 m. birželio 23-o-
sios vakarą apleistame pastate A. 
Juozapavičiaus prospekte. 43-ejų 
A. Blaževičius sutiko 48 metų O. 
L. buvusių kareivinių teritorijoje. 
Nuolatinės gyvenamosios vietos 
neturėjusi moteris vaišinosi su 
nauju pažįstamu svaigalais, juodu 
apleistame sandėliuke pasimylė-
jo, tačiau vėliau, įtariama, tarp jų 
įsipliekė ginčas. Vyriškis neneigė 
smurtavęs prieš auką, bet neprisi-
pažino dėl jos nužudymo.

Futbolas. Lietuvos futbolo A 
lygos septintojo turo rungtynėse 
sekmadienį Trakų “Trakų” klu-
bas namuose 2:0 (1:0) nugalėjo 
Klaipėdos “Atlanto” ekipą. Trakų 
ekipai įvarčius pelnė legionieriai 
Davidas Aršakianas (38 min.) ir 
Artiomas Gurenka (56). Po pirmo-
jo ratai “Trakai” (18 tšk.) išsaugojo 
pirmąją vietą, o “Atlantas” (15 tšk.) 
smuktelėjo į trečiąją poziciją. Tarp 
jų įsiterpė nugalėtojo titulą ginan-
tis Vilniaus “Žalgiris” (16 tšk.).

Mėsa. Teismui perduota na-
grinėti bendrovės Klaipėdos 
mėsinės byla. Šis tyrimas verslo 
pasaulyje sukėlė didžiulį rezo-
nansą ne tik dėl vienai didžiau-
sių ir moderniausių šalyje mėsos 
perdirbimo bendrovių pateik-
tų įtarimų šešėline prekyba iš 
užsienio atsigabenta neaiškios 
kilmės mėsa, bet ir iš karto po 
teisėsaugininkų apsilankymo 
nusižudžiusio įmonės vadovo. 
Teisėsaugininkų teigimu, Klai-
pėdos mėsinė iš įvairių Lenkijos, 
Vokietijos ir Estijos įmonių be 
apskaitos dokumentų įsigydavo 
kiaulienos skerdienos ir ją vė-
liau parduodavo Kauno bei Pa-
kruojo rajono bendrovėms. Per 
kiek daugiau nei metus Klaipė-
dos mėsinė taip gavo beveik 600 
tūkst. eurų į apskaitą neįtrauktų 
pajamų, nuo kurių į valstybės 
biudžetą nebuvo sumokėta dau-
giau nei 180 tūkst. eurų pelno ir 
pridėtinės vertės mokesčių.

Šeštadienį miško sodinimo šven-
tę pradėjęs urėdas S. Kinderis pasi-
džiaugė gausiu talkininkų būriu: jau-
naisiais šauliais, Anykščių regioninio 
parko darbuotojais, socialdemokra-
tais, Pasaulio anykštėnų Vilniaus 
bendrijos atstovais, pavieniais anykš-
tėnais. Beje, miške urėdas pasvei-

Drebulyno kirtavietėje 
sužaliuos eglynas

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Šeštadienį Anykščių miškų urėdijos pakviesti talkininkai per 
nacionalinę miško sodinimo šventę Pavarių girininkijos Burbiš-
kio miške drebulyno kirtavietėje pasodino 1,7 hektaro miško. Pa-
sak urėdo Sigito Kinderio, miško sodinimas dar tęsiasi, šį pavasa-
rį miškininkai pasodins apie 130 hektarų miško. 

kino garsaus Anykščių miškininko, 
buvusio ilgamečio Anykščių miškų 
ūkio vadovo, gamtos žinovo ir mylė-
tojo Prano Algimanto Sebeikos sūnų 
Žydrūną, kuris eidamas tėčio pėdom 
urėdijoje išdirbo trisdešimt metų. 

Miškininkai talkininkus mokė, 
kaip teisingai sodinti eglaites, ir pa-

Anykščių miškų urėdijos urėdas Sigitas Kinderis džiaugėsi, kad 
į pavasarinio miškasodžio šventę susirinko apie 70 gamtą my-
linčių žmonių. 

Pavarių girininkijos Burbiškio miške talkininkai pasodino 1,7 
hektaro eglyną.              Autoriaus nuotr. 

brėžė, kad labai svarbi kokybė. Jeigu 
pasodintos eglaitės neprigytų, miški-
ninkams rudenį tektų atsodinti. Miš-
kininkai prasitarė, kad į miško sodini-
mo šventę žadėjo atvykti ir Anykščių 
rajono meras Kęstutis Tubis su rajono 
Tarybos nariais, tačiau jie nepasiro-
dė... 

Per miško sodinimo šventę talki-
ninkai Burbiškio miške pasodino 1,7 
hektaro miško. Šeštadienį visoje Lie-
tuvoje, Generalinės miškų urėdijos 
žiniomis, pasodinta apie 100 hektarų 
ateities miškų.

Beje, mišką penktadienį Juosti-
ninkų miške sodino elektros perda-

vimo sistemos operatoriaus akcinės 
bendrovės „Litgrid“ darbuotojai. „Ši 
įmonė turi labai gražią tradiciją - kie-
kvieną pavasarį medžius jie sodina 
vis kitoje urėdijoje. Šiemet jie pasi-
rinko Anykščius, - pastebėjo S. Kin-
deris. – Jie pasodino 4 000 berželių, 
kurie sužaliuos hektaro plote“. 

Miško sodinimo darbai Anykš-
čių urėdijoje tęsiasi. Šį pavasarį bus 
pasodinta apie 130 hektarų miškų, 
daugiausia - Troškūnų ir Kavarsko 
girininkijose. Ateities miškams ąžuo-
lo, beržo, eglės, pušies sodinukai 
išauginti Anykščių urėdijos Pavarių 
medelyne. 

Iškabinti naujas informacines 
lenteles savivaldybėje prisireikė 
po to, kai rajono Taryba nuspren-
dė keisti savivaldybės adminis-
tracijos struktūrą. Centrinio sa-
vivaldybės pastato informacinės 
lentos užrašų ir kabinetų infor-
macinių lentelių pakeitimui iš 
rajono biudžeto išleisti 850 eurų. 
Savivaldybės mažos vertės pir-
kimų suvestinėje skelbiama, kad 
šią paslaugą savivaldybei suteikė 
D. Plučaitė.

Praėjusių metų pabaigoje ra-
jono Taryba patvirtino Anykščių 
krašto garbės ambasadoriaus var-
do suteikimo nuostatus. Anykš-
čių krašto ambasadoriui be kita 
ko bus įteiktas ir ženkliukas, kurį 
patikėta pagaminti savivaldy-
bės Kultūros tarybos pirmininko 
pavaduotojos Jurgitos Bugailiš-
kienės įsteigtai UAB „Bugiris“. 
Ženkliuko sukūrimas ir gamyba 

Ženklinama savivaldybės 
teritorija
Rajono valdantieji šimtus mokesčių mokėtojų eurų leidžia žen-

klinimo darbams. Pirmiausia iškabintos atnaujintos informaci-
nės lentelės savivaldybės pastate. Ženklas jau pradėtas gaminti ir 
Anykščius garsinsiančiam ambasadoriui.

kainuos 800 eurų.
Kabinetų ženklinimo darbams 

atlikti rajono biudžeto lėšų šie-
met teks išleisti dar daugiau, nes 
pesonalijos vis dar keičiasi ne tik 
savivaldybės administracijoje, 
bet ir jai pavaldžiose įstaigose. O 
kiek iš tiesų kainuos ambasado-
riaus ženkliukas, iki šiol neaišku. 
Vienu metu savivaldybės mažos 
vertės pirkimų suvestinėje buvo 
skelbiama, kad už tai UAB „Bu-
giris“ bus sumokėti 8000 eurų, 
po publikacijų „Anykštoje“ – jau 
800 eurų. Apie tai, kad pirkimų 
suvestinėje galėjo įsivelti klaida, 
savivaldybės administracija iki 
šiol jokios oficialios informacijos 
nepateikė.

„Reikės - nubrauks, aprims ais-
tros - prirašys“, - nebesuprasdami, 
kas vyksta su savivaldybės viešai-
siais pirkimais, išvadas pasidarė 
portalo anyksta.lt komentatoriai.

Temidės svarstyklės
Apgaulė. 2016-04-15, apie 13 

val., iš moters, gyvenančios Trau-
pio seniūnijoje, apgaulės būdu 
išvilioti pinigai. Nuostolis – 500 
eurų.

Vagystė. 2016-04-16 Debeikių 
seniūnijoje moteris, gimusi 1955 
m., atvykusi į jai priklausančią so-
dybą, pastebėjo, kad pavogta 150 
metrų vielinės tvoros. Nuostolis – 
405 eurai.

Smurtas. 2016-04-17, apie 5 
val. 30 min., Anykščių seniūnijoje 
neblaivus vyriškis panaudojo fizinį 
smurtą prieš savo sutuoktinę, gi-
musią 1994 m. Vyriškis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Praėjusių metų birželį Svėdasuose 
apsilankęs rajono meras K. Tubis pa-
sižadėjo pasirūpinti avariniame pastate 
gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygo-
mis bei saugumu. Dviem šiame name 
gyvenusioms šeimoms miestelyje 
savivaldybė jau nupirko socialinius 
būstus.

Mero K. Tubio manymu, avarinės 
būklės senojo pašto pastatas galėtų 
būti nupirktas dėl to, kad jis yra visai 
netoliese Alaušo ežero, tačiau Svėdasų 
seniūnijos seniūnas Valentinas Neniš-

Valdžia griaus „Australiją“
Svėdasuose šalia bažnyčios esantis senojo pašto pastatas gali 

būti parduotas aukcione ar net nugriautas. Apie tai prasitarė ra-
jono meras Kęstutis Tubis.

kis sakosi esąs nusistatęs prieš pastato 
pardavimą.

„Jei šį namą nupirktų žmogus su 
idėjomis kažką čia daryti, žinoma, 
būtų labai puiku, tačiau seniūnijoje 
yra ne vienas pavyzdys, kai pastatai 
nuperkami ir paliekami likimo valiai. 
Buvęs Svėdasų mokyklos bendrabutis 
jau pakeitė tris šeimininkus, Kunigiš-
kiuose nupirktos  mokyklos pastatas 
apleistas ir neprižiūrimas”, - apie tai, 
kaip investuotojai nesirūpina įsigytu 
turtu, kalbėjo V. Neniškis.

Buvęs senojo pašto pastatas anks-
čiau buvo bažnyčios nuosavybė, 
tačiau greičiausiai dėl kasmet prastė-
jančios pastato būklės jo dvasininkai 
išsižadėjo. Smetonos laikus menan-
čiame name vienu metu veikė bibli-
oteka, kultūros namų salė, knygynas, 
buvo netgi biliardinė. Svėdasiškiai 
senojo pašto pastatą su šypseną vadina 
„Australija“. „Toks pavadinimas šiam 
namui prilipo greičiausiai dėl to, kad 
jame gyveno daug asocialių šeimų. 
Čia turbūt žmonės rado sąsajų su abo-
rigenais“, -  juokėsi V. Neniškis.

Portale anyksta.lt pasirodžius prane-
šimui apie valdžios planus senojo paš-
to pastatą nugriauti, pasirodė komenta-
rų, kuriuose rašoma, kad svėdasiškiai 
„Australijos“ išgriauti neleis...

                                         -AnYkŠTA
kino filmas

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt



praeita, nei ši rajono valdžia įtakos 
nedaro. Niekada nieko iš valdžios ne-
prašiau, viskuo pasirūpinu pats.  

Eksperimentus 
pajuto kultūros 
darbuotojai

Regina STUMBURIENĖ, 
Anykščių kultūros centro etnogra-
fė–folkloristė: 

- Matau ir gerų darbų. Anykščiai 
gražėja, plūsta turistai. Tačiau, kaip 
nekeista, Anykščiai linkę išsiskirti ir 
pagarsėti visoje Lietuvoje, deja, ne tik 
gerais darbais ir gražiom iniciatyvom. 
Šį kartą pagarsėjo nuo Naujųjų suma-
žėjusiais atlyginimais ir taip men-
kas pajamas gaunantiems kultūros 
darbuotojams. Tai pajutau ir aš pati. 
Kaip ir siūlymą pensinio amžiaus 
žmonėms užleisti vietą jauniems. Ta-
čiau išeiti neskubu, nes turiu nebaig-
tų darbų. Turiu sveikatos ir patirties, 
o kolektyvai nori su manim dirbti, 
nuvažiuoti į 2018 metų respublikinę 
dainų šventę. 

- AnYkŠTA

SITUACIJAIŠ ARTI 
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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

@ Rokas: „Vertinu šilumos kai-
nų sumažinimą 31,5 proc. Bet reikia 
pažymėti, kad šilumos kainos krito 
baigiantis šildymo sezonui ir neaiš-
ku, kokios jos bus spalio 9 dieną, 
kai rinksime Seimą. O riebų minusą 
rašau už stiklinės sienos nugriovimą 
savivaldybėje (jeigu čia galima lai-
kyti darbu ir mero pararėjo Vaičiūno 
iš tako stebėtojo perimtas pareigas 
stebėti KET pažeidėjus mieste. Bet 
daugiau liberalų darbų kaip ir nema-
tyti. Tiesa, Tubiui teigiami vertinimai 
kaip merui iš kompetentingų viešųjų 
ryšių specialistų: bet kokiuose rengi-
niuose dalyvaujantis meras bet kokio 
klausimo svarstymą suveda su pa-
vyzdžiais iš Anykščių. Kai mūsų me-
ras kokiame nors suėjime kelis kartus 
pavartoja žodį “Anykščiai”, mūsų 
miestelis tampa žinomu daugeliui - ir 
nereikia papildomų lėšų savivaldybės 
“piarui”. Kita vertus, tie patys speci-
alistai teigiamai vertina mero “galvų 
kapojimą”, nes, pasak jų, prie gėles 
auginančio buvusio mero Sigučio 
Obelevičiaus savivaldybės tarnauto-
jai ir savivaldybei pavaldžių įmonių 
vadovai per daug buvo atsipalaida-
vę....”

@ Man labai patiko: „Caro juok-
darys - sankryžų stebėtojas. Tikras 

Portalo anyksta.lt skaitytojai rajono 
valdantiesiems parašė pažymį

Praėjusią savaitę suėjo lygiai metai, kai dirba naujos kadencijos 
rajono valdžia. Kaip vertinate anykštėnų išrinktųjų pastangas ge-
rinti mūsų gyvenimą? Už ką galite pagirti, o už ką – sukritikuoti? 
Kokios didžiausios šios valdžios klaidos bei pasiekimai?

teatro aktorius - skiriu Oskarą už mo-
derniausią spektaklį (kaip už nieką 
nubausti 850 miestelėnų). Šaunesnio 
spektaklio tikriausiai nebebus ir per 
visą Anykščių istoriją.”

@ Tratatuta: „Išrinkome tai val-
džią gerai. Tik kipšas sumaišė libe-
ralams protą ir jie susidėjo su kon-
servais. O jau šių bruožas tai toks: 
kur beprisiliestų - visur nesąmonės 
gaunasi! Čia jau skaudi “blynkepių” 
Tubio ir Pakelčiuko klaida. Kas gi 
naudoja iš galiojimo termino išėju-
sius konservus. Visus “liberblynus “ 
užsmardino.”

@ Rinkėja: „Tokios baisios val-
džios nebuvo nuo Brežnevo laikų. 
Baisūs melagiai, pažadukai, kurie ra-
joną valdo policiniais metodais. Man 
baisu dėl to, kad sekamas kiekvienas 
žingsnis, kad savivaldybėje rėkiama 
ant žmonių. Netikiu nė vienu jų žo-
džiu per nupirktą radiją. Neatsirado 
rajone daugiau darbo vietų, žmonės 
nuskurdę. Užsidarė bankelis, gatvėse 
tamsu, keliai duobėti, o jie tik vizgi-
na uodegas apie kažkokius turistus, 
kurie duoda pelno tik liberalo SPA 
ir “Maximai” su “Norfa”. Nu, dar 
Indriūno žmonos restoranui.  Jaučia-
mės apgauti ir apmeluoti. Susimovė 
liberalai.”

@ Partijos suvažiavimas, kalba 
Vadui: “Aplink jus stovi liberalizmo 
ženklai ir vėliavos. Tik tada, kai jie su-
trūnys nuo laiko, anykštėnai galės su-
prasti visą mūsų epochos didingumą, 
suprasti ką Jūs, mano Vade, reiškiate 
Anykščiams (ilgi plojimai, dar ploji-
mai, dar plojimai). Jūs - tai Anykščiai. 
Kai Jūs veikiate, visi Anykščiai vei-
kia su Jumis, kai Jūs priimate sprendi-
mą, jį priima visi rajono žmonės (vėl 
ovacijos). Mūsų dėkingumas - tai 
galimybė stovėti šalia Jūsų ir gerais, 
ir blogais laikais, kad ir kas nutiktų. 
Jūsų vadovavimo dėka, Anykščiai 
taps gimtais namais viso pasaulio 
anykštėnams. Mums, Jūs įkūnijate 
žinojimą, kad laimėsim ir žinojimą, 
kad nebus partijų rietenų (kalbėtojas 
neišlaiko ir ima ploti, šokinėti, šaukti 
liberalai liberalai, tegyvuoja Vadas)“. 
Į sceną lipa kiti minionai.”

@ Žmogus: „Vien už tas kame-
ras.. Juk mes - demokratinė valstybė, 
kažkoks siaubas. Čia neina kalba apie 
pažeidimus, čia eina klaba apie žmo-
gaus teises. Tai įveskit Anykščiuose 
komendanto valandą ir šaudykit juos 
pažeidusius arba į kalėjimą sodinkit. 
Aš pati esu gimusi šiame krašte ir jau 
daug metų gyvenu užsienyje. Tokia 
valstybė niekada nebus Europoje.

Kėgėbistiniai įstatymai...”

@ Povilas: „Vilniaus meras Šima-
šius jau ketvirtadienį davė parėdymą 
įjungti šildymą. Visi vilniečiai laimin-
gi. Anykštėnai, matyt, ne tokią valdžią 
išsirinko. Gal meras Tubis jau lašiniais 
apaugo ir jam nuosavam name nė kiek 
nešalta, o Jūs “ubagai” kalenkit danti-
mis. Pasityčiojimas iš gyventojų, pa-
rama vaistininkams. Vaistai brangiau 
kainuoja negu šiluma. Kęstuti Tubi su 
komanda, pabuskit !!!”

@ Mindaugas: „Riebus dvejetas. 
Susimovė. Rašau ne kuolą tik dėlto, 
kad atleido tris žulikus. Nors nesu-
prantu, kodėl jų neperdavė prokura-
tūrai ir neišreikalavo atlyginti nuos-
tolius rajonui. Taigi net bausdamas Jo 
Tube elgiasi kaip mentas, bet ne kaip 
valstybininkas.”

@ Expertė: „Vertinti nėra ko. Bu-
vusi valdžia rajone įgyvendino šimtus 
patrauklių projektų. Anykščiai pradė-
jo skambėti visoje Lietuvoje. Pagal 
dabartinių gautus metinius atlygini-
mus nėra ko vertinti. Sėskit-du! Net 
ne 2, o vienetas.”

Bijok Dievo: „Man tai dėl tokių 
Anykščių tai labai sarmata... ypač 
dėl Europos kultūros sostinės idėjos. 
Atrodom tikri provincialai su baltom 
kojinėěm prie juodo kostiumo.”

-AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta,- red.past.)

Armija. JAV ir NATO Rytų Euro-
poje pereina nuo „saugumo” politi-
kos į „atgrasymo” politiką. Tai ketvir-
tadienį Rygoje pareiškė JAV karinių 
pajėgų Europoje vadas generolas 
Filipas Brydlavas. To priežastimi jis 
nurodė „vėl stiprėjančią ir agresyvią 
Rusiją”, praneša agentūra AFP. „Mes 
nusiteikę kovoti ir nugalėti, jei rei-
kės, - pabrėžė generolas po pokalbių 
su Baltijos šalių NATO vadais. - Per 
pastaruosius metus mes pamatėme, 
kaip Rusija mėgina išplėsti savo įta-
ką”. Rusija 2014-aisiais aneksavo 
Krymo pusiasalį ir įsipainiojo į konf-
liktą Rytų Ukrainoje. Nuo tada Bal-
tijos valstybės ir Lenkija suinteresuo-
tos stipresniu NATO kariniu buvimu.  
JAV gynybos departamentas paskel-
bė apie planus 2017 metais dislokuoti 
Rytų Europoje rotuojamą šarvuotą 
brigadą su 4 200 vyrų. 

Sugavo. Nigerijos pareigūnai pra-
neša šalyje sulaikę su “Al Qaeda” sie-
jamos islamistų grupuotės “Ansaru” 
vadeivą, skelbia BBC. Kariuomenės 
atstovas paskelbė, kad Chalidas al 
Barnavis buvo sučiuptas Centrinės 
Kogi valstijos sostinėje Lokojoje. 
JAV 2012 m. jį pavadino vienu iš trijų 
Nigerijos tarptautinių teroristų ir už jį 
paskyrė 5 milijonų dolerių premiją. 
“Ansaru” grupuotė yra laikoma užsie-
niečių grobimu garsėjančios “Boko 
Haram” padaliniu. Ideologiškai “Al 
Qaeda” teroristams artima “Ansaru” 
yra kaltinama ne vieno vakariečio nu-
žudymu. Skelbiama, kad teroristų ly-
deris Ch. al Barnavis buvo sulaikytas 
penktadienį.

Tiki. Net 75 proc. lenkų neketi-
na dalyvauti Smolensko katastrofos 
6-ųjų metinių minėjimo renginiuose. 
Dauguma taip pat nenori, kad Var-
šuvos Krokuvos priemiestyje iškiltų 
paminklas 2010 m. balandžio 10 d. 
žuvusiųjų garbei. Tik 12 proc. ap-
klaustųjų pritaria šiam sumanymui. 
35 proc. yra griežtai nusiteikę prieš, 
po 21 proc. atsakė esantys “veikiau 
prieš” ir “veikiau už”, dar 11 proc. 
pareiškė neturintys šiuo klausimu 
nuomonės. Tai parodė sociologinių 
tyrimų bendrovės “Ariadna” atlikta 
lenkų apklausa, skelbiama “Wprost” 
tinklalapyje. Apklaustųjų nuomonės 
išsiskyrė ir dėl prezidentinio lėktuvo 
katastrofos priežasčių. 22 proc. mano, 
kad katastrofa įvyko tiek dėl pilotų, 
tiek ir dėl skrydžio dispečerių Smo-
lenske klaidų. 9 proc. tvirtina, kad 
kalti buvo vien pilotai, 9 proc. - kad 
vien skrydžio kontrolieriai. Teroro 
akto teorija tiki 20 proc. responden-
tų. “Kitas priežastis” nurodė 9 proc. 
apklaustųjų. 

Investicijos. Europos rekonstruk-
cijos ir plėtros bankas (ERPB) ketina 
investuoti į Ukrainos ekonomiką apie 
1 mlrd. eurų, informuoja UNIAN. 
Apie tai pranešė banko prezidentas 
Suma Čakrabartis (Suma Chakrabar-
ti).  “Iš viso šiais metais planuojame 
investuoti apie milijardą eurų, nors 
dar neapsisprendėme dėl tikslios su-
mos”, - pažymėjo banko prezidentas. 
S. Čakrabartis priminė, kad ERPB 
seniai bendradarbiauja su Ukraina 
ir kad įgyvendinta gana nemažai sė-
kmingų projektų. Vis dėlto sisteminių 
pertvarkymų šalyje nebuvo pasiekta, 
sakė jis. “2013 metais nusprendėm, 
kad taip toliau tęstis negali. Bet po 
Maidano revoliucijos nutarėme palai-
kyti šalį investicijomis. Ukraina tapo 
mūsų didžiausia rinka po Turkijos: 1 
mlrd. 200 mln. eurų 2014 metais ir 
1 mlrd. eurų 2015 metais”, - pridūrė 
banko prezidentas.

Parengta pagal 
elTA informaciją

Komentuoti 
nenori

Jolanta PUPKIENĖ, Anykščių 
kultūros centro Troškūnų skyriaus 
režisierė:

  - Nežinau, ką ir pasakyti, visiš-
kai nenoriu komentuoti. Nei ana-
lizavau, nei gilinausi į rajono val-
džios nuveiktus darbus. Pavargau 
nuo pašalinių darbų ir šiuo gyve-
nimo laikotarpiu noriu atsidėti tik 
kūrybiniam darbui. Jam netrukdė 
nė viena valdžia, netrukdo ir da-
bartinė.

Valdžios prioritetas - ne vaikai, 
o stadionų ir pilies statybos
Praeitą ketvirtadienį Anykščių rajono savivaldybėje vykusio-

je spaudos konferencijoje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis 
žurnalistams pasakojo, ką rajono valdantieji nuveikė per viene-
rius darbo metus. Meras pasakojo apie nuveiktus darbus, tačiau 
susidarė įspūdis, kad jis vardino daugiausia praeitos kadenci-
jos valdžios pradėtus darbus (daugiabučių renovacija, biokuro 
katilinė, pilies statyba, kurios idėja Anykščiuose tvyro bene du 
dešimtmečiai, kad Anykščių rajono ūkininkai šalyje laiko dau-
giausia avių ir kt.). 

Ar pajutote permainas rajoną valdant liberalų ir konservatorių 
koalicijai, gal jos turėjo įtakos ir Jūsų asmeniniam gyvenimui?

Į renginius 
pakviečia...

Žilvinas AUGUSTINAVIČIUS, 
Anykščių rajono ūkininkų sąjun-
gos pirmininkas, avių augintojas:

- Rajono ūkininkų gyvenimą dau-
giausia lemia ne Anykščiuose, bet 
Vilniuje priimami įstatymai. Taip yra 
ir, manau, kitaip nebus. Su rajono 
valdžia bendrauti tenka, santykiai abi-
pusiai draugiški. Mes juos kviečiame 
į ūkininkų renginius, jie irgi mus pa-
kviečia. Neseniai dalyvavome susiti-
kime su Aplinkos ministru. 

Kas dėl avininkystės, tai Anykš-
čių rajonas dabar yra trečioje vietoje, 
daugiausia avių laiko alytiškiai.

Kam Anykščiams 
du stadionai?

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių 
rajono tarybos narys:

- Pradėtų naujų darbų nėra daug, 
o stambieji (kaip biokuro katilinės 
statyba) buvo sustyguoti ankstesnės 
kadencijos valdžios. Net šilumos 
kainų mažėjimas buvo numatytas, 
tad aš niekaip nesuprantu, kaip jos 
galėjo šios žiemos sausio ir vasario 
mėnesiais padidėti 15 procentų. Kita 
vertus, matau nemažai neūkiškumo. 
Kam Anykščiams reikalingi du di-
deli stadionai, į kurių statybą inves-
tuojamos milžiniškos lėšos, pilis, kai 
tuo tarpu skriaudžiami ir taip mažus 
atlyginimus gaunantys rajono kultū-
ros darbuotojai? Aš nesuprantu, kaip 
galima palikti be autobusiuko Aulelių 
vaikų globos namus, per šitiek laiko 
jo nenupirkti. Po avarijos jie palikti li-
kimo valiai, net vaikams nesugebama 
padėt.

Mano asmeniniam gyvenimui nei 
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horoskopas
AVINAS. Galite pajusti permai-

nų dvelksmą profesinėje arba mei-
lės srityje. Tuo pačiu metu kamuos 
abejonės, baimė įsipareigoti. Ben-
dravimas gali tapti nenuoširdus, 
persmelktas tam tikru psichologiniu 
manipuliavimu. 

JAUTIS. Vertėtų apsvarstyti 
profesines, finansines perspekty-
vas, pagalvoti, ką turite veikti ir ką 
derėtų keisti tam, kad stabilizuotu-
mėte padėtį. Nusimato susitikimas 
su pažįstamu asmeniu, kuris suteiks 
neblogų vilčių. Tik jos nebūtinai 
bus realios. 

DVYNIAI. Gali kamuoti abejo-
nės, netikrumas, susijęs su materi-
aliniais interesais. Galimas mani-
puliavimas, veidmainystė, siekiant 
pasipelnyti ar padaryti įspūdį. Mei-
lėje romantikos bus mažiau nei iš-
skaičiavimo.

VĖŽYS. Beveik negalite tikėtis 
kantrybės, supratimo iš aplinkinių. 
Nesukčiaukite, neveidmainiaukite 
patys ir neleiskite, kad kiti jumis 
manipuliuotų. Meilės srityje nusi-
mato sunkiai tramdomos aistros bei 
pavydas. 

LIŪTAS. Regis, jums seksis 
gauti norimą informaciją, išsiderėti 
sau palankesnes sąlygas, nuolaidas, 
pasireklamuoti ir kt. Tačiau pravar-
tu pasaugoti savo reputaciją, neska-
tinti apkalbų nei darbe, nei iš savo 
kaimynų pusės. 

MERGELĖ. Gana prieštarin-
ga diena, kurią jauks kintančios 
nuotaikos ir nuostatos. Švelnumą, 
romantiškumą gali pakeisti racio-
nalus išskaičiavimas ar savanaudiš-
kumas. Gali nutikti kažkas tokio, 
kas sukliudys darbotvarkę, sukels 
nerimo dėl vaikų ar kt. 

SVARSTYKLĖS. Situacija gali 
būti įtempta. Vargu ar galėsite kuo 
nors beatodairiškai pasitikėti ir 
remtis. Nesistenkite pergudrauti, 
apgauti dalykinių ar vedybinių par-
tnerių, nes tai atsigręš prieš jus. La-
biau saugokite ir turtą bei vaikus.

SKORPIONAS. Svajonės ir rea-
lybė skirsis. Galbūt atgis sena aistra 
arba atsinaujins ankstesnė širdgėla. 
Nepūskite dramų, bet ir nerizikuo-
kite jausmais, pinigais, darbais. 
Tvirčiau prilaikykite piniginę, nes 
bus norinčių pasidomėti jos turiniu. 

ŠAULYS. Netikėtai galite gauti 
laišką arba sulaukti skambučio iš 
jums svarbaus asmens. Galbūt išsi-
sklaidys kai kurios abejonės, o tuo 
pačiu, deja, ir rožinės iliuzijos. Ga-
lėsite blaiviau įvertinti savo bei par-
tnerio jausmus, elgesio motyvus.

OŽIARAGIS. Suabejosite, ar 
užsiimate tuo, kuo turėtumėte. Im-
site galvoti apie permainas ir di-
desnę naudą. Geriausiai šiandien 
dar nepradėkite nieko naujo, o tik 
vykdykite seniau prisiimtus užsa-
kymus, įsipareigojimus. Saugokitės 
klastos, aferų. 

VANDENIS. Aktualūs bus rei-
kalai, susiję su mokslu, politika, 
užsieniu. Tikriausiai kils šiokių to-
kių keblumų. Padidės pavojus su-
sikompromituoti, padaryti klaidų. 
Savo abejingumu ar pretenzingumu 
galite įžeisti jumis susižavėjusį as-
menį.

ŽUVYS. Tikriausiai mėginsite 
tvarkyti finansinius reikalus. Šian-
dien nelabai patartina priimti svar-
bius su jais susijusius sprendimus. 
Galimas nesusipratimas ir meilės 
santykiuose arba jūs elgsitės taip, 
kad partneris pasijus neįvertintas. 

-elTA

(Atkelta iš 1 p.)

Tuo tarpu rajono Tarybos na-
rys, liberalas Mindaugas Sar-
gūnas prisipažįsta alaus plas-
tikinėje taroje neperkantis. 
„Bet nieko blogo apie ją negalė-
čiau pasakyti. Plastmasinėje ta-
roje yra sandarus butelio užkim-
šimas, tad jį praktiškiau naudoti. 
Šiose tarose produktas yra piges-
nis, taršos problemą, galvoju, pa-
dės išspręsti dabar naujai pastaty-
ti taromatai. Manau, jog kur kas 

daugiau bus surenkama plastma-
sinės taros ir perdirbama. Tikrai 
tikiu, jog didžioji dauguma žmo-
nių yra išsilavinusi ir reikia leisti 
jiems sprendimus priiminėti pa-
tiems. Dažnais atvejais ne iš gero 
gyvenimo yra šios taros paklau-
sa, o jeigu yra paklausa, yra ir pa-
siūla. Gal norintiems drausti šią 
tarą reikėtų kitaip dirbti, žmones 
šviečiant, auklėjant, keliant pra-
gyvenimo lygį, o ne viską spręsti 
draudimais“, - apie keliamą pro-
blemą uždrausti alų „bambaliuo-

se“ samprotavo M. Sargūnas.

Ragina uždaryti „taškus“ ir
uždrausti alkoholio reklamą

Viešintų bendruomenės pirmi-
ninkas Vitas Mykolas Zaikauskas 
prisipažįsta, kad tokiomis temo-
mis, kokias iškėlė kaimynai ku-
piškėnai, karts nuo karto tarpusa-
vyje padiskutuoja ir viešintiškiai. 
Tiesa, į raginimus uždrausti alų 
plastikinėje taroje pats V.M. Zai-
kauskas žiūri skeptiškai.

„Kodėl „taškų“ niekas neužda-
ro? Iš kur eina cigaretės, visoks 
pilstukas, net iš sauso spirito pa-
darytas? Tokiais žmonėmis, ku-
riems tas pats, ką gerti, ir naudo-
jasi. O tas draudimas alų pilstyti 
į „bambalius“ ką čia pakeis? O 
mano nuomone, tų žmonių po-
žiūris nesikeis – jie gėrė ir gers. 
Stiklas ir metalinė tara gal tik ne 
tokia kenksminga gamtai, lygi-
nant su plastiku.

Pagrindinis dalykas - alkoholio 
reklama. Atsiverti kur nors inter-
nete ir ji visur rodoma. Mums, 
seniems, tai... O jauniems pavei-
kia smegenėles“, - apie alkoholio 
žalą kalbėjo V.M. Zaikauskas.

Viešintų bendruomenės pirmi-
ninkas mano, kad visi su alkoho-
lio prekyba susiję draudimai turi 
būti sprendžiami ne savivaldybių, 
kaip to prašo kupiškėnai, lygiu, o 
šalies Vyriausybėje.

„Nežinau, čia kažkokia išpūsta 
reklama. Nežinau, ar nuo to kas 
nors pasikeis. Ne tuo lygiu spren-
džiame“, - konstatavo „Anykštos“ 
pašnekovas V.M. Zaikauskas.

Verslininkas mieliau
 pardavinėtų knygas

Svėdasų seniūnijos Daujo-
čių kaimo verslininkas Aleksas 
Aleksiūnas mano, kad kupiškėnų 
sukeltas šurmulys dėl prekybos 
alumi „bambaliuose“ kažkokių 
permainų vargu ar atneš bei tiki, 
kad jau po keleto metų poreikio 
tiesiog nebeliks.

„Per maždaug dvidešimt metų 
mačiau visokių iniciatyvų, bet 
sustabdyti girtuokliavimo niekas 
nesustabdo. Taros pakeitimas 
– skamba gražiai, bet tie, kurie 
ragauja ir įnikę... Nors jų jau ma-
žai kaime ir belikę, kokie trys“, 
- kalbėjo A. Aleksiūnas.

Verslininko manymu, žmones 
pirmiausia reikia auklėti, užsiim-
ti jų švietimu, o ne griebtis kaž-
kokių draudimų.

„Tiems, kas nori išgerti, alko-
holinių gėrimų kaina nėra jokia 
kliūtis. O draudimai prives prie 
įvairių surogatų darymo ir var-
tojimo. O tada bus dar didesnė 
bėda“, - atkreipė dėmesį A. Alek-
siūnas, pridurdamas, kad mieliau 
savo parduotuvėje prekiautų kny-
gomis, tačiau rinkos dėsnius dik-

tuoja pirkėjas – jei yra poreikis, 
yra ir pasiūla.

„Baigiasi ta era. Tie „bamba-
liai“ dar keletas metų ir nusi-
baigs. Labai tikiu, kad žmonės 
pradės geriau gyventi, pradės 
mąstyti, pirks geresnius produk-
tus. Viskam turi būti laikas“, - 
prognozavo A. Aleksiūnas.

Siūlo į „bambalius“ 
drausti pilstyti ir vyną

Nepriklausomas alaus eks-
pertas Vidmantas Laurinavičius 
„Anykštai“ sakė, kad palaikytų 
plastikinės pakuotės draudimą ne 
tik alui, bet ir vynui. Tai aktualu 
ir mūsų rajonui – nemaža dalis 
spirituoto vyno „Anykščių vyno“ 
gamykloje išpilstoma būtent į 
plastikinę tarą.

„Alų plastiko taroje drausti 
reiktų, bet ne tik alų, o būtinai ir 
vyną plastike. Ir ne vien tik dėl pi-
gumo, bet svarbiausia - dėl alaus 
kokybės. Plastikinėje taroje alų 
pilsto tik atsilikusios Rytų Euro-
pos šalys - Rusija, Baltarusija ir 
Lietuva. Lenkijoje tokio alaus su 
žiburiu nerasi, Latvijoje jis nyks-
ta savaime dėl nepaklausumo, 
Estijoje irgi nėra. Jau nekalbant 
apie Vakarų Europą. Pasakyčiau 
netgi taip – aludaris, pilstydamas 
alų į plastiką, negerbia savo pro-
dukto“, - sakė alaus ekspertas V. 
Laurinavičius.

Alaus ekspertas Vidmantas 
Laurinavičius pastebi, kad 
alus į plastikinę tarą pilsto-
mas tik atsilikusiose šalyse.

Problema - ne gėrimų pakuotėse, o žmonių galvose

Rajono Tarybos narys Min-
daugas Sargūnas  mano, kad 
draudimai nieko nepadės – 
žmones reikia šviesti.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“ 
(8-381)  5-82-46,  

(Robertas AleksiejūnAs, 
„Policijos funkcijų ėmėsi rajono 
valdžia“, „Anykšta“, 2016-03-15).

Atidžiai perskaičiau R. Aleksie-
jūno publikaciją, išklausiau per Lie-
tuvos radiją Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos vadovo Algir-
do Kunčino komentarą. Perskaičiau 
Vidmanto Šmigelsko straipsnį „Sei-
mo nario nuomone, savivaldybėje 
negali būti policijos padalinių“ ir 
skaitytojų naujienų portale anyksta.
lt išsakytą neigiamą nuomonę dėl 
miesto stebėjimo vaizdo kamero-
mis. Vaizdo stebėjimo kameras įsi-
rengti gali bet kas, bet to negalima 
daryti visur, aiškina Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos va-
dovas Algirdas Kunčinas. Jis patei-
kia pavyzdžių – darbdavys gali fil-

Amerikietiška svajonė

Boleslovas Mieliauskas, kilęs 
nuo Viešintų, apie pasiturimą ir 
šviesesnį gyvenimą Lietuvoje 
galvodamas sumanė užsidirbti 
Amerikoje. Sveikata trykštančiam 
ir darbščiam vyrukui galimybės 
neribotos - kasyklos, fabrikai, 
didžiuliai fermerių ūkiai. Ir do-
leriai, doleriai žali, Dievo akimi, 
prezidentų portretais pažymėti 
banknotai. 

Daugiausiai darbavosi Čika-
gos skerdyklose ir visur su bro-
liu Edvardu, kuris iš Amerikos 
taip ir nesugrįžo. Didesnę sumą 
sudaręs, tuoj siųsdavo į tėvynę, 
kur patikimi artimieji pirko žemę, 
didelius plotus, nors nelabai der-
lingus smiltinguose, o kai kur ir 
raistų tyrais turtinguose Niūronių 

Niūronys: pakirstas balandis...

Savivaldybė su policijos kvapeliu
muoti darbuotoją, bet tik turėdamas 
konkretų pateisinamą tikslą. Anot 
A. Kunčino,  dabar imama piktnau-
džiauti stebėjimo kameromis. Jis at-
kreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos 
įstatymus žmogus turi būti įspėja-
mas, jog įeina į erdvę, kurioje gali 
būti ar bus filmuojamas. Turi būti 
perspėjama informaciniais ženklais 
– kas stebi, kur dėl to kreiptis ir pan. 
Teorinė, o gal ir praktinė galimybė, 
kad iš nuotraukų galima padaryti 
montažą ir nesuprasi, kieno maši-
noje sėdi vairuotojas ir kiek pažeidė 
„Stop“ liniją  ar posūkį į kairę ar į 
dešinę. Mano nuomone, reikėtų 
žiūrėti prevenciškai, o nepriešinti 
su valdžia ir kelti visuomenės narių 
pasipiktinimą. Nepulti bausti, nega-
dinti žmonėms nuotaikos, o perspėti 
vairuotoją, kad jis važiuotų atidžiai 

ir nepažeidinėtų Kelių eismo taisy-
klių. Valdžia  žino tik kaip bausti, o 
svarbios problemos vangiai spren-
džiamos. 

„Stop“ linijos neaiškios, dažai 
nusitrynę ir nesimato, kur susto-
ti, tik įvažiavęs į pagrindinę gatvę 
gali pamatyti transporto judėjimą 
iš dešinės ir kairės. Būtina peržiū-
rėti Kęstučio – Ladigos, V. Kudir-
kos – Taikos gatvių prieš sankryžas 
esančias „Stop“ linijas, nes prie šių 
linijų sustojus nematai, kas vyksta 
sankryžose. Štai kur gresia pavojus 
avarinei sitacijai įvykti. Buvo ir ne 
vienas autoįvykis. 

Blogas gatvių ženklinimas. Štai, 
pavyzdžiui, Kęstučio gatvės  vieno-
je atkarpoje  prie „Sodros“ ir darbo 
biržos nuimti kelio ženklai  „Stovėti 
draudžiama“, tačiau bordiūras, gel-

tonai nudažytas, paliktas. Miesto 
gatvių keliuose daug duobių ir be 
stebėjimo kamerų aiškiai matosi, 
kad daugiabučių namų gyventojai 
automobilius palieka ant šaligatvių. 
Automobilių parkavimo proble-
ma neišspręsta Ramybės, Pušyno 
mikrorajonuose. Kartais pagalvo-
ju ir nesuprantu, juk rajone tiek 
darbuotojų, kurie atseit rūpinasi 
miesto tvarka: saugaus eismo ko-
misija, Vietinio ūkio skyriaus spe-
cialistai, dar žaliasis patrulis. Mano 
nuomone, yra svarbesnių reikalų 
nei fiksuoti Kelių eismo taisyklių 
pažeidimus. Tiesa, pasitaiko pikty-
biškų pažeidėjų, bet jų nedaug yra. 
Vairuotojai, jeigu ir padaro koks 
kokį Kelių eismo taisyklių pažei-
dimą, tai ne iš blogos valios. Gal 
nereikia eismo dalyvius drausmin-

ti taip drastiškai, nes tos stebėjimo 
kameros žemina žmogaus orumą. 
Liūdna, kad į mus žiūrima kaip į 
potencialius pažeidėjus. Daugybė 
žmonių nepatenkinti, nes nemato 
skaidrumo, teisybės, o jeigu kas 
nesilaiko Kelių eismo taisyklių, tai 
jau policijos reikalas. Nes, kaip kal-
bama kuluaruose, savivaldybė gali 
tapti policine struktūra. Dabar jau 
jaučiasi policijos kvapelis, politikų 
arogancija ir uždarumas, toleran-
cijos ir pagarbos stoka. Kaip sako 
bendruomenės nariai, „žodžiai - 
žmogui, o patogumui - sau“.

Pinigai yra žmogaus laisvės iš-
raiška.

Vytautas PUPeikis, Anykščiai

šiluose. Dešimtys hektarų, erdvu, 
smagu. Kuomet plotas išaugo iki 
100 hektarų, nusprendė, kad jau 
gana, ir sugrįžo. Pridėjus dar ir 
tetos vardu nupirktus plotus susi-
darė visas 150 hektarų. Vedė jau 
gerai subrendęs, įsižiūrėjo ir jau 
nepaleido Teklę Kriaučiūnaitę iš 
Storių. Statėsi trobesius, kur galė-
jo, gerino žemelę, didžiu džiaugs-
mu augo gausi šeimyna - brolis 
ir penkios seserys. Kasdieniai 
rupūs darbai bei šventadieniai 
su atokvėpiu ir malda - namuose 
ar bažnyčioje, toje akmeninėje 
šventovėje ant upės kranto An-
drioniškyje.

Žolyno tragedija ir pokario 
ūkanos

Kuomet sovietai vėl vokiečius 
išstūmė ir Antrojo pasaulinio 

karo frontas nusirito, jauni apy-
linkės vyrai apsiginklavo ir ėmė 
slapstytis miškuose ir sodybose 
įrengtose slaptavietėse. Pirmieji 
karo lauke nepatyrusių vyrų su 
krašte siaučiančia okupacine ka-
riuomene susidūrimai buvo tra-
giški, žūdavo kartais ir po kelias 
dešimtis vyrų. 

Joninių išvakarėse Niūronių 
pamiškėje susidūrime su rusų 
kareiviais žuvo septyni Jono Bi-
liūno-Žolyno būrio partizanai. 
Suvarpytus kulkų, žiauriai suža-
lotus kūnus sodiečiai atvežė prie 
kapinaičių, nuprausė, perrengė, 
sudėjo į skubiai sukaltus karstus 
ir garbingai palaidojo. 

Šiluose šviesiuose vietinių 
gyventojų globojami nuolatos 
glaudėsi partizanai. Išliko čia jie 
ir po didžiosios 1949 m. tragedi-
jos Šimonių girioje. Tais pat me-
tais neva už antisovietinę veiklą, 
kažkokiam nedorėliui įskundus, 
gimnazistą Balį Mieliauską areš-
tavo. Pakamavę tardymuose, 10 
metų atseikėjo ir į lagerius prie 
Balchašo ežero išgabeno, o 1954 
m. Kazachstane jis žuvo. Giminės 
išsaugojo tik kelis šio tėvynę my-
lėjusio jaunuolio laiškus: “Skau-
du pasiliko prisiminus. Pernai 
tokiu laiku atsiskyriau nuo jūsų, 
palikau saulėtus laukus ir girias. 
Ir kaip gi vėl sugrįžti pas jus, nors 
kartą pamatyti savo mylimą tėvy-
nę, pailsėt Lietuvos girių paunks-
mėj...” 

Rūsčią dieną nuolat
menam...

„Prapuolėm, Petras mus išda-

vė...”, - tarė tą popietę pro Mie-
liauskų trobos duris įžengęs par-
tizanas Albertas Pakenis-Jūreivis. 
Emilija, vyriausioji iš Mieliaus-
kaičių, buvo jo mylimoji. Greitai 
sumetė, kaip gelbėti bėdon pate-
kusius vyrus. Kartu su jaunesne 
sese Onute nubėgo į jau įkurto 
kolchozo fermą, pasikinkė arklį 
ir į vežimą paguldžiusios visai 
jėgų netekusį Jūreivį išsiskubino į 
mišką. Surado dar keturis bendra-
žygius: Antaną Bagočiūną-Dūmą, 
Justiną Puodžiūną-Šerkšną, Vy-
tautą Pačinską-Audrą ir Povilą 
Budreiką-Debesį - be gyvybės 
ženklų gulinčius. Sunešė į vežimą, 
užmetė šiaudų ir spėriai slėptuvės 
link pajudėjo. Gal kilometrą pava-
žiavus miško keliuku susidūrė su 
stribais ir rusų kareiviais. Pasipylė 
šūviai - visus begulinčius vežime 
suvarpė. Emilija šaudė iš automa-
to, ją sužeistą pribaigė durtuvu. 
Augalota dvidešimtmetė, kuomet 
atkasė - kaukolė buvo pramušta, 
perlaužtas šlaunikaulis, o Onutė 
smulkesnė, vos septyniolikos, dar 
vaikas, kiek ten jos tebuvo. Gulė-
jo visi numesti Anykščių stribyno 
kieme. Tą vietą dabar žymi juodo 
granito paminklas. 

Genutė prisimena, kaip su 
mama suklaupusios meldėsi ir 
laukė, kada seserys sugrįš. Naktį 
Onutė susapnavo, kad skęsta - jau 
sapnas nelaimę pranašavo.... 

Tuoj B. Mieliauską areštavo, 
keletą dienų pralaikė stribyno rū-
siuose, gyvulius, geresnius daiktus 
„konfiskavo”, po to visus ištrėmė, 
gyveno 1951-1957 m. Sibire, Ir-
kutsko srityje. Sugrįžo, bet gyveno 
jau sielvarto ir ilgesingo liūdesio 
gaubiami. Dabar tebėra gyvos trys 
seserys: tėviškės sodybą atkūrusi 
Genovaitė Žarskienė, Stasė Vibu-
rienė ir Vanda Titova. Ši nežinia 
kokio vėjo sugauta, kaip sakoma, 
„pagal komjaunuolišką kelialapį” 
išvyko uždarbiauti į plačiąją tėvy-
nę. Dirbo ir traktorininke, ir staty-
bininke, o ištekėjusi už Pavolgio 
ruso, pasiliko gyventi Kazachstane. 
Jau našlė, leidžia savo dienas nuo-
bodžiame Azijos kaimelyje. Du-
kros Svetlana pardavėja, o Tatjana, 
tarsi savo lietuvišką kilmę patvir-
tindama, laiko karvių, daro sviestą, 
varškę ir artimiausiame mieste par-
duodama neblogai verčiasi.

Judo pinigai

50 000 rublių.  Stribai kalbėjo, 

kad tiek visiems žinomas Petras 
gavo mirčiai atidavęs partizanus. 
Pernai Panevėžyje buvęs teismas, 
kuriame tas pats Petras buvo kal-
tinamas šiuo nusikaltimu. Deja, 
mūsų teisingumas nesugebėjo ne 
tik nuteisti, bet ir pasmerkti to 
žmogaus. Dievas jam tegul atly-
gina. Pritrūko įrodymų, mat ne-
atsirado nė vieno tiesioginio liu-
dininko, mačiusio, kaip gėrimas 
buvo atneštas, kaip vaišinamasi. 
Iš kur gi bus, jei tą pačią dieną, 
taip ir neatsigavę nuo svaiginan-
čio nuodo, buvo sušaudyti. Tik P. 
Budreika-Debesis sunkiai sužeis-
tas buvo apklaustas. Tik gaila, 
kad jo bylos nepavyko Lietuvos 
Ypatingajame archyve gauti - tar-
si kažkur išnešta, kažkas skaito, o 
gal ir visai pražuvusi... 

O praeitą sekmadienį beveik 
trys dešimtys Anykščių Dariaus 
ir Girėno kuopos jaunųjų šaulių, 
bičiulių daugiau negu 30 000 pa-
garbios atminties žingsnių skyrė 
prieš 65 metus žuvusiems Žėručio 
partizanams - žygiavo maršrutu: 
Anykščiai - Gyliai - Migdoliškis - 
Latava - Butkiškis - Andrioniškis 
- Niūronys - Anykščiai bei daly-
vavo paminėjime prie paminkli-
nio kryžiaus Niūronių šile.

-AnYkŠTA

Partizanų žūties vietoje pa-
statytas kryžius partizanų 
atminties dieną.

Tolimą 1949-ųjų vasarą trys bendražygiai - kruvinojo balandžio au-
kos:  Vytautas Pačinskas-Audra ir Antanas Bagočiūnas-Dūmas, o jų 
viduryje - anksčiau suimtas legendinis Albinas Milčiukas-Tigras.

Anykščių seniūnijos seniūnas Eugenijus Pajarskas teigia, kad Niūronys sulaukė ypatingo įvertini-
mo. Kovo 22–ąją Vilniuje, Aplinkos ministerijoje, kaimas ir jo apylinkės pripažinti vietove, geriau-
siai atspindinčia savitus Aukštaitijos regiono kraštovaizdžio bruožus. 
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kampas

PASTABOS PARAŠTėSE

Apie 
politiką

 

 
gimė

Augustė NAZAROVAITĖ, 
gimusi 04 08

Austėja VAIŠVILAITĖ, 
gimusi 04 05

 
pro memoria

Anykščių mieste
Povilas KŪGYS, gimęs 1936 m., mirė 04 14
Anykščių seniūnijoje
Teklė VASILIAUSKIENĖ, gimusi 1931 m., mirė 04 11
Egidijus BIELINIS, gimęs 1977 m., mirė 04 10
Debeikių seniūnijoje
Admontas KUČINSKIS, gimęs 1954 m. mirė 04 13
Skiemonių seniūnijoje
Monika BARISEVIČIENĖ, gimusi 1925 m., mirė 04 14
Svėdasų seniūnijoje
Jonas BIELAUSIS, gimęs 1935 m., mirė 04 15
Atilius BALAIŠIS, gimęs 1923 m., mirė 04 09
Leonora ŽEMAITIENĖ, gimusi 1920 m., mirė 04 09
Troškūnų seniūnijoje
Albertas AUGULIS, gimęs 1959 m., mirė 04 14
Eleonora Monika KABOKIENĖ, gimusi 1940 m., mirė 04 13
Steponas UŽUSIENIS, gimęs 1928 m., mirė 04 18

“Teleloto” Lošimas Nr. 1045 Data: 2016-04-17
Skaičiai: 63 03 54 14 06 18 31 48 40 62 17 72 43 44 07 39 11 65 73 08 59 04 70 

74 75 05 15 57 23 46 09 35 20 19 50 58 32 22 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 47 
71 21 51 25 45 29 60 55 12 64 33 (visa lentelė)

Papildomi prizai:  0218261 2500 Eur 0592471 3000 Eur 0132131 Automobilis 
“BMW 318i” 0686087 Automobilis “BMW 318i” 0838066 Automobilis “BMW 318i” 
0171913 Automobilis “BMW 318i” 012*549 Dviratis „Minerva“ 006*786 Dviratis 
„Minerva“ 074*792 Garais valantis priet. „Philips“ 077*887 Garais valantis priet. 
„Philips“ 055*360 Išmanusis telefonas „Samsung“ 067*892 Išmanusis telefo-
nas „Samsung“ 029*952 Kavos aparatas „Delonghi“ 039*956 Kavos aparatas 
„Delonghi“ 043*044 Kompiuteris „Lenovo“ 076*109 Kompiuteris „Lenovo“ 060*856 
LED televizorius „Philips“ 027*469 LED televizorius „Philips“ 053*735 Namų kino 
sistema „Philips“ 015*154 Namų kino sistema „Philips“ 04**386 Pagalvės „Dormeo“ 
06**381 Pakrovėjas „iWalk“ 061*083 Pakvietimas į TV studiją 078*644 Pakvietimas 
į TV studiją 044*120 Pakvietimas į TV studiją 002*121 Pakvietimas į TV studiją 
06**679 Patalynės rinkinys „Dormeo“ 016*307 Planšet. kompiuteris „Samsung“ 
020*416 Planšet. kompiuteris „Samsung“ 018*955 Sulčiaspaudė „Bosch“ 032*034 
Sulčiaspaudė „Bosch“ 017*455 Treniruoklis „Vital Trainer Duo“ 018*242 Treniruoklis 
„Vital Trainer Duo“

 

leonas AlesiOnkA

Jei tu, skaitytojau, apkeliavai Eu-
ropą ir likusį pasaulį, jei užkopei į 
aukščiausias viršukalnes ir nusileidai 
į giliausius tarpeklius, vis tiek la-
bai nedaug tu tematei, jei per savąją 
motiną Lietuvą skersai ir išilgai neiš-
vaikščiojai ir neišvažinėjai. Vienas iš 
gražiausių kampelių man yra Šven-
čionių kraštas, kuris nuo seno buvo 
Nalšios žemės širdis. O Nalšia – tai 
dar XIII a. metraščiuose minima is-
torinė aukštaičių genties žemė, kuri 
anuo metu kartu su kitomis aukštaičių 
genties Deltuvos,  Lietuvos žemėmis 
sudarė Lietuvos kunigaikštystę, kuri 
buvo dabartinės Lietuvos  užuomaz-
ga. Manoma, kad jau XIII a. Švenčio-
nys galėjo būti valsčiaus centras. Sa-
koma, kad miestas apytikriai toks pat 
senas, kaip ir Vilnius. Šitas kalvomis 
ir ežerais išraižytas kraštas nuo senų 
senovės žinomas ir svarbus Lietuvos 
Didžiajai kunigaikštystei. 

Vytautas Didysis Švenčionyse 
1414 metais pastatė bažnyčią, atkė-
lė totorius, kurių palikuonys buvo 
sumanūs amatininkai, todėl miestas 
buvo vienas iš viduramžių Lietu-
vos amatų centrų. Esu jau pasako-
jęs „Anykštoje“ apie savo motiną 
Leonorą Gaidelytę, besimokiusią 
Švenčionių gimnazijoje, o po to stu-
dijavusią prieš karą Poznanėje teisę ir 
ekonomiką, ir minėjau, kaip Lenkijos 
užpuolimu prasidėjo II-as pasaulinis 
karas, kaip nutrūko studijos ir žlugo 
visi mamos gyvenimo planai, visos 
svajonės. Daugiau į Poznanę grįžti jai 
buvo lemta tik kaip turistei. Švenčio-
nėliuose mama, pakankamai išsilavi-
nusi anais laikais, įsidarbina teismo 
sekretore. Nelikus teisėjo, trumpai jį 
pakeitė ir teisėjavo, bet jau po karo, 
nors „brangi ir miela“ Tarybų val-
džia jos į Sibirą neištrėmė, bet pasa-
kė aiškiai ir suprantamai: „Drauge, 
buržuazinė teisė mums nereikalinga! 
O ekonomika... na, aukštąjį universi-
tetinį išsilavinimą jie užskaitysią, jei 
draugė Leonora išlaikys papildomai 
mokslinio komunizmo ir ateizmo 
egzaminus. Va taip! Mano motina, 
laisvai mokėjusi vokiečių, lenkų, rusų 
kalbas, nuo Švenčionių gimnazijos 
laikų gerai supratusi lotynų ir hebra-
jų kalbas, buvo tokia „negabi“, kad 
nutarė, jog minėtų „-izmų“ egzaminų 
niekaip nesugebėsianti išlaikyti. Ir 
nelaikė. Taip ir liko visam gyvenimui 
ekonomiste su nebaigtu aukštuoju. 
Likusi bedarbe, mama susirado darbą 
Mielagėnų pieninėje, dirbo buhalte-
rės darbą, tvarkė finansus, mokėjo 
pieno statytojams už pieną. Buvo jau 
pokario metai. Mielagėnų bažnyčioje 
įvyko Vlado Alesionkos ir Leonoros 
Gaidelytės vestuvės. Tėvų padedami 
miestelyje jie pasistatė namą, pradėjo 
gyventi. Tėvas, kai (ačiū Stalinui ir 
kolektyvizacijai) ūkio nebeliko, rado 
darbą kelių tarnyboje, tapo meistru, 
atstatinėjo tiltus, tvarkė brukuotus ke-
lius ir žvyrkelius. Šis darbas atleido jį 

linas BiTVinskAs

Sovietiniais laikais viskas buvo 
politika. Sako, net ir ančiuką už 
politiką pasodino, nes pionieriui 
įžnybė. Ir dabar politika visur, net 
ir ten, kur jos neturėtų būti.

Esu pritrenktas popiežiaus 
Pranciškaus apsilankymo Les-
bo saloje. Po kelionės popiežius 
Pranciškus į Vatikaną parsivežė 
12 pabėgėlių – tris musulmonų 
šeimas, įskaitant šešis vaikus. 
Atrodytų, koks šaunus gestas. 
Bet kai per žinias rodė, kaip ten 
žmonės raudodami prašo „Palai-
mink, šventasis Tėve, aš krikš-
čionis“, neša savo vaikus, o jis 
išsiveža tik musulmonus, tai, 
mano galva, nelabai žmoniška. 
Suprasčiau, jeigu būtų parvežęs 
vieną musulmonų, vieną krikš-
čionių ir vieną jezidų šeimą.  

Kad geriau suprastume, de-
rėtų įsivaizduoti save toje sto-
vykloje - štai atvyksta Kristaus 
vietininkas, kurio portretuką jūs 
savo piniginėj laikot, namuose 
kabo portretai, o jis iš centro, kur 
jums laikas nuo laiko musulmo-
nai grasina, neišsiveža nė vieno 
savo pasekėjo. Jeigu popiežius 
ir norėjo pasiųsti žinią pasauliui 
savo simboliniais veiksmais, tai 
ir pasiuntė - krikščionys tiesiog 
dėmesio neverta grupė, kurios 
Europa tegu neskuba priimti, 
mes už juos pasimelsim, gal kokį 
aplinkraštį išleisim apie nukry-
žiuojamus Sirijoje, bet lėktuve 
vietos jiems nėra...

Ir pačią kilniausią idėją politika 
gali suniokoti ir ji, užuot tapusi vil-
timi pasauliui, tampa tiesiog eiliniu 
„piaru“. O Lietuvoje artėja rinki-
mai, politikos tik daugės, būtų ge-
rai, kad daugėtų ir žmogiškumo.   

Apie kelią iš Švenčionių 
į Mielagėnus

nuo karinės tarnybos. Ir dar šitas dar-
bas, leidęs visur dviračiu važinėti per 
aptarnaujamą teritoriją jam, nesuke-
liančiam įtarimų partizanų ryšininkų 
vyresniajam, buvo ne tik pragyveni-
mo šaltinis. 

Tą auksinio rudens dieną mama 
sėdo su pieninės darbininku į važį ir 
anksti rytą išvažiavo į Švenčionis. Ji 
turėjusi paimti pinigus ir parvežti juos 
į pieninę, kad galėtų išmokėti ir algas, 
ir pinigus pieno statytojams už pieną. 
Labai svarbūs visiems buvę tie pini-
gėliai po karo. Juk kolūkiuose dirbda-
mi už darbadienius žmonės negauda-
vo nieko ir mėnesius, ir metus. Iš ko 
gyventi? Mama man pasakojusi, kaip 
bijodavusi vežti tuos pinigus! Apsau-
gos jokios, užpultų kas – pagalbos ne-
prisišauksi. O važiuoti reikėjo. Kartą 
jų grįžtantį važį, tuoj už posūkio ke-
lyje tarp Stanislavavo ir Kančiogino, 
sustabdė staiga iš miškelio į kelią išė-
ję ginkluoti žmonės. Tie, kurie dabar 
vadinami Laisvės kovotojais. Atstatę 
ginklus išlaipino iš važio ir pareika-
lavo atiduoti pinigus. O pinigai la-
gamine, šiene po 
sėdyne. Kažkiek 
tūkstančių net už 
tris mėnesius... 
Susikrovę pake-
lės plėšikai visus 
pinigus į kuprinę, 
lagaminą numetė. 
Sutraškėjo šautu-
vų spynos, ypač vienas labai aštriai 
komandavęs, šautuvai pakilo vyrams 
prie pečių. Tuo metu mamos įsčiose 
skausmingai sujudėjau aš ir mama 
susiėmė už pilvo. Nėštumas jau buvo 
aiškiai matyti. Staiga vienas iš plėšikų 
paklausęs mamos vardo ir pavardės. 
„Aš Lionė Alesionkienė“, - ji atsakiu-
si. „Tai tu Vladziaus žmona?“ „Taip, 
Vladas Alesionka mano vyras“,- pa-
tvirtino mama. 

Tada žmogus pakėlė ranką ir pasa-
kė: „Nuleiskite ginklus, vyrai. Viskas 
tvarkoje, sava moteriškė. Važiuokit 
sau, tik niekam nė žodžio!“ Gi tas, 
kuris pradžioje komandavo šaudyti, 
rėkęs, kad liudininkų gyvų paleisti 
negalima, kad išduos. Ačiū Dievui, 
kad ne jo žodis buvo lemiamas. Jei 
būtų buvęs jo – viena iš kulkų būtų 
sunaikinusi ir mane. Taip šitas Šven-
čionių – Mielagėnų kelias tapo mano 
gyvybės keliu. Po kelių mėnesių 
Švenčionyse 1949 metais, per Tris 
Karalius, aš gimiau. Iš gimdymo 
namų, šalčiams braškant, tėvas parsi-
vežė rogėmis mamą ir mane į Miela-
gėnus ir nuo to laiko tas gražus, vin-
giuotas, kalvomis ir ežerais įrėmintas, 
dabar jau asfaltuotas kelias tapo vienu 
iš pačių svarbiausių mano gyvenimo 
kelių. Kas tuo keliu važiavo ar va-
žiuos, kas matė šitą grožį ar matys, 
tas mane supras. Po daugelio metų 

važiavau tuo keliu žiguliuku su tėvu 
ir jis man parodė tą lemtingą posūkį, 
tą miškelį ir papasakojo, kad minėtas 
rėksnys, reikalavęs šaudyti, buvęs jo 
pusbrolis iš Mielagėnų. Tetos šeima 
buvusi daugiavaikė, vargingai gyve-
nę. O čia dar frontas perėjęs ir pirmyn, 
ir atgal, viską atiminėjo alkani karei-
viai, badas ne vieną šeimą nuvarė į 
kapus. Badavo ir tetos šeima. Mano 
močiutė, tėvo mama, iš paskutiniųjų 
stengėsi maistu paremti, kiek tik ga-
lėdama. Vienas berniukas buvęs net 
ištinęs iš bado. Parama, slauga, pieno 
šlakelis, kiaušinis ar duonos kepalėlis 
darę stebuklus, vaikas išgyvenęs. Bet 
augęs tarp kitų kaip ne to lizdo paukš-
tis. Piktas, agresyvus, šokdavęs girtas 
net motiną ir tėvą mušti. Toks ir išė-
jęs į baltaraiščius, toks ir žydų krauju 
rankas bei sąžinę susitepęs. Frontas 
artėjo atgal, rusas vijo vokietį, o su 
fašistais traukėsi ir jų pakalikai. Taip 
ir šitas bernas traukėsi su vokiečiais, 
bet Rytprūsiuose pateko į diversantų 
rengimo stovyklą, buvo apmokytas 
diversiniam darbui ir permestas atgal. 

Čia jis ir dirbo 
šitokį „darbą“. 
Žiauriai ir negai-
lestingai verba-
vo, atsisakiusius 
šaudė, žiauriai 
naikino kitus, 
niekuo nekal-
tus žmones. Ne 

visi savo noru partizanauti ėję! Juk 
jis tada, ant kelio dalyvavęs plėšime, 
reikalavęs nušauti ir mano motiną ir 
važnyčiotoją, kad neliktų liudininkų! 
(Kaip man tai primena „Anykštoje“ 
aprašytas šeimos Traupyje žudynes, 
kada net iš Panevėžio iškviesti žudi-
kai užmetė skudurus ant vaikų akių ir 
tik tada juos nušovė. Nekaltus vaikus, 
kad liudininkų nebūtų...). 

Kai jį sučiupo ir gerokai “patardė“, 
jis įdavinėjo ne tik partizanauti išėju-
sius jo užverbuotus vyrus, bet skun-
dė savo niekuo dėtus brolius, dėdes, 
giminaičius, draugus. Jo motina tada 
raudodama sakiusi mano močiutei: „Ir 
kam Marijona tu padėjai, kam išmai-
tinai, jau geriau šitoks gyvatėnas tada 
numiręs iš bado būtų, nei dabar dėl jo 
niekšybių šitaip kentėti tenka nekal-
tiems.“ Taip man apie šitą išgamą pa-
sakojo mano tėvas, mano močiutė ir 
tėvo seserys. Aš sąmoningai nerašau 
pavardės, ne joje esmė. Esmė tame, 
kad noriu žinoti, kaip turėčiau elgtis? 
Ar privalau tokį fašistų kolaborantą, 
jų paruoštą ir permestą diversantą irgi 
laikyti didvyriu – Laisvės kovotoju? 
Tai nuo ko gi jis mano motiną tada 
ant kelio „išlaisvino“, a? 

Vienas Anykščių krašto istoriku 
vadinamas asmuo, dažnai rašantis ir 
apie partizanus, aprašė vieną jų. At-
rodo „Montę“, jei nepainioju. Tai šis 

aprašomas asmuo irgi kolaboravęs 
su vokiečiais, su jais traukėsi nuo 
Raudonosios armijos, Rytprūsiuose 
pakliuvo į diversantų rengimo cen-
trą, kartu su kitais fašistų kolaboran-
tais buvo apginkluotas ir permestas 
diversiniam darbui atgal į Lietuvą. 
Taip jis atsiradęs prie Svėdasų, įsi-
jungęs į partizanų gretas, turėjęs če-
kišką, serijomis šaudantį ginklą ir 
juo taip gražiai šaudęs, kad apie tą 
„didžiavyrį“ rašantis istorikas pats 
tapęs taip sužavėtas tuo šaudymu, lyg 
kad būtų savo ausimis girdėjęs. Ti-
kėti, kad vokiečiai būtų diversiniam 
darbui paruošę asmenį tik tam, kad 
jis kovotų už Lietuvos laisvę, naivu. 
Ypač, kai žinome, kokia dalia buvo 
Hitlerio fašistų numatyta lietuviams, 
lenkams, baltarusiams... Ypač, kai 
žinoma, kad tas „Montė“ Šimonyse 
per langą į salę sumetęs sprogmenis 
ir taip nužudęs to miestelio jaunimą, 
net 12 – 14 metų vaikus. Vaikus už ką 
šitaip „išlaisvino“? Vaikai kuo nusi-
kalto? Ir tokių „mončių“ ne vienas ir 
ne du. Ar juos taip pat Genocido cen-
tras paskelbė didvyriais ir per Krašto 
apsaugos ministrą pateikė preziden-
tui V. Adamkui apdovanoti ordinais, 
kariniais laipsniais po mirties? Ar jų 
vardai, kaip ir kai kurių žydšaudžių, 
taip pat iškalti paminklų granite? 
Kaip tokius vertina mūsų politkaliniai 
ir tremtiniai? 

Kai pagalvoji apie tuos baisius 
žmonių sužvėrėjimo laikus, kuriuos 
visada neišvengiamai sukelia karas 
arba revoliucijos, paklausi savęs, o 
kaip tu reaguotum į savo tėvų, vaikų, 
kaimynų ir niekuo nekaltų žmonių 
žudynes, jei pats būtumei gyvenęs 
anais laikais. Likimas taip jau lėmė, 
kad mano artimųjų kraujas nebuvo 
banditų, apsimetusių partizanais, pra-
lietas. Ačiū Dievui! Nes jei man, ma-
žam vaikeliui, pasislėpusiam po lova 
ir taip gyvam išlikusiam, būtų tekę 
per naktį šliaužioti dar šilto savo tėvų 
kraujo baloje, aš žudikams tapčiau 
tokiu Zurofu... Ne, ką ten Zurofu, tap-
čiau tokiu Hanibalu Lechteriu, kurio 
mamą filme „Hanibalas“ vaidino lie-
tuvių aktorė Ingeborga Dapkūnaitė, 
kad po vieną sugaudyti žudikai patys 
maldautų lengvesnės ir greitesnės 
mirties! Toks didis būtų mano kerš-
tas! Iš po žemių juos iškasčiau ir man 
pakaktų dinamito jų paminklams 
sprogdinti. Žinau, šitaip nebus, bet...

Štai toks tas mano gyvenimo kelias 
iš Švenčionių į Mielagėnus. Gražio-
mis kalvomis ir slėniais palei ežerus 
vingiuojantis, gaivia gamta viliojan-
tis... Ir pravažiuotumei skaitytojau 
šiuo keliu į rudeninį pakelės klevų 
auksą žiūrėdamas, taip ir nesužinojęs, 
kas dardėjo juo nuo Vytauto Didžiojo 
iki šiandieninių laikų, koks žmonių 
gyvenimas abipus kelio vyko.   

...Mama man pasakojusi, 
kaip bijodavusi vežti tuos 
pinigus! Apsaugos jokios, 
užpultų kas – pagalbos ne-
prisišauksi. O važiuoti rei-
kėjo...
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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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKA
veršelius, šviežiapienes 

karves.
Brangiai buliukus 

4,30 Eur/kg,
belgų telyčaites 

3,20 Eur/kg.
Tel.: (8-678) 00255 (TELE2), 

(8-680) 70514 (Omnitel).

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

Geromis kainomis.
Tel.: (8-600) 40863, (8-678) 00255.

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

Namą ar sodybą poilsiui ir gyveni-
mui. 

Tel. (8-698) 49854

Sodybą, namą, sodybvietę, žemės 
- miško sklypą gražesnėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

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

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

Brangiai - įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Domina tiek 
maži, tiek dideli plotai. 

Tel. (8-605) 27002.

Perka, padeda parduoti namus, 
butus, sodybas, komercinius objek-
tus. 

Tel. (8-683) 32523.

Mišką su žeme arba išsikirsti. Moka 
brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

Automobiliai, ž. ū. technika, dalys

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

Tel. (8-646)17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius. 

Tel. (8-601) 53942.

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

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

Tel. (8-680) 41510.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

Kita

UAB TOLMANA brangiai - juodojo 
metalo laužą. Klientui pageidaujant, 
pasiima savo transportu. 

Tel. (8-617) 05596.

Deguonies balionus (didesnį kiekį).
Tel. (8-678) 68657.

parduoda
Kuras

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

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

Gyvuliai

Ožiukus.
Tel. 4-36-36.

Karvę.
Tel. (8-686) 79169.

Karvę.
Tel. (8-611) 21158.

Kita

Šieną, šieno rinktuvą (didelį), še-
šiatonės priekabos ašį su ratais.

Tel. (8-602) 72908.

Raudonųjų dobilų sėklą.
Tel. (8-645) 36119.

Sėklai: vasarinius kviečius (120 
Eur/t), miežius (110 Eur/t).

Tel. (8-685) 56963.

Vasarinius kviečius, miežius, 
avižas, žirnius, kukurūzus, grikius, 
pašarinius miltus, sėlenas, bul-
ves, morkas. Pristato nemokamai 
ir greitai.

Tel. (8-611) 47343.

Lapuočių medienos atraižas 10 
x 5 storio ir 120 ilgio. 

Tel. (8-683) 57655.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

Bulvių sodinamąsias, kasa-
mąsias, rotacines šienapjoves, 
purkštuvus, barstomąsias, lėkšti-
nius skutikus, frezus, kultivatorius, 
vagotuvus, plūgus “Kverneland”, 
kt.

Tel. (8-612) 57075.

Įvairūs
Dovanoja

7 savaičių šuniukus.
Tel. (8-672) 44183.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

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

Tel. (8-676) 01382.

Šlifuoja grindis, laiptus, parke-
tą, parketlentes, senas dažytas 
grindis. Kloja parketą, parke-
tlentes, remontuoja medines 
grindis. 

Tel. (8-650) 36459.

Miškų savininkų dėmesiui - 
tvarkome vėjovartas. 

Tel. (8-683) 57655.

Teritorijų priežiūra: krūmų, me-
džių pjovimas, genėjimas, žolės 
pjovimas, išvežimas su savo 
įranga. 

Tel. (8-641) 84909, 
www.kertveza.lt.

80  mm profilio langai
už 70  mm profilio  kainą

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

Tel. 8 663 73007 www.estlita.lt

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atlieka kadastri-
nius matavimus sklypui, kadastrinis Nr. 3414/0001:17, esan-
čiam Pašventupio k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. Kviečiame 
per 10 dienų nuo paskelbimo atvykti gretimų žemės sklypų kad. 
Nr. 3414/0001:168 savininko Juozo Blažio turto paveldėtojus, 
Nr.3456/0003:142 savininką Juozapą Blažį, Nr.3456/0003:27 ir 
3414/0001:66 savininką Vytautą Roką  adresu: J.Biliūno 28-2, 
Anykščiai. Kontaktinė informacija: J.Biliūno 28-2, Anykščiai LT-
29117, tel. 8 381 52259, 8-612-84188, vita.zukauskiene@vzf.lt

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

Renkamės balandžio 21 dieną 17 val. Liudiškių g. 29 
UAB „ Jonroka“

  

SKELBIMAI 2016 m. sausio 12 d.

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

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

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

Tel. (8-650) 63678.

A.Deveikio firma “Sinchro-
nizacija” ieško darbuotojo kon-
sultanto pareigoms knygyne. CV 
siųsti el.paštu: 

aidas@sinchronizacija.lt

siūlo darbą ieško darbo
Santechnikas, dirbantis visus 

santechninius darbus.
Tel. (8-606) 04167.
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balandžio 19-22 - pilnatis.

Leonas, Leontina, Eirimas, 
Aistė, Simonas, Laisvūnas, Lais-
vūnė.

vardadieniai

mėnulis

anekdotas

Gostautas, Eisvydė, Marcijo-
nas, Agnė.

Anzelmas, Konradas, Milge-
das, Skalvė, Amalija, Arijus.

Kajus, Visgailas, Norvaidė, 
Leonidas, Leonas, Vadimas.

oras

+6

+9

sprintas

redaktorei nežinant

NNN

„Pirkti televizorių mokant da-
limis kaip už paslaugas yra labai 
patogu, nes nereikia mokėti visos 
sumos iš karto. Toks mokėjimo 
būdas užtikrina, kad kiekvieną 
mėnesį liks laisvų pinigų kitiems 
dalykams, pavyzdžiui, vasaros 
atostogoms“, – sako „Teo“ ir „Om-
nitel“ komercijos plėtros padalinio 
privatiems klientams vadovas Po-
vilas Dapkevičius. 

Jis atkreipia dėmesį, kad tai yra 
pasauliniu mastu nauja tendenci-
ja, kai šiuolaikinė įranga perkama 
ne kaip daiktai, o kaip paslauga. 
„Teo“ yra viena pirmųjų Lietuvoje 
pasiūliusi televizorių pirkimo būdą 
mokant dalimis. 

Geras metas 
pirkti „Samsung“

„Teo“ ekspertų kruopščiai at-

Televizorius iš „Teo“ – nuo 8 eurų per mėnesį
Naujas televizorius iš „Teo“ visą balandį lengviau nei ranka 

pasiekiamas. Populiariausi Lietuvoje „Samsung“ televizoriai esa-
miems ir naujiems „Teo“ klientams mokant dalimis ir be jokio 
papildomo pabrangimo kainuoja vos nuo 8 eurų per mėnesį. 

rinkti televizoriai išsiskiria opti-
maliu kainos ir kokybės santykiu. 
LED ekranai užtikrina didelės 
raiškos vaizdą, gerą matomumą ir 
patogų valdymą net per mobilųjį 
telefoną.

„Statistika rodo, kad beveik kas 
antras Lietuvoje parduodamas te-
levizorius yra „Samsung“. Todėl 
galima sakyti, kad šis gamintojas 
siūlo labiausiai lietuvių poreikius 
atitinkančius televizorius. Juos įsi-
giję „Teo“ klientai gali būti tikri, 
jog priėmė teisingą pasirinkimą 
tiek dėl kainos, tiek dėl kokybės“, 
– pažymi P. Dapkevičius.

Pirkti televizorių iš „Teo“ ne 
tik apsimoka, bet yra ir labai pa-
togu. Kurjeris per vieną dieną jį 
pristatys tiesiai į namus ir užneš 
į bet kurį daugiabučio aukštą. Vi-
sus siūlomus televizorių modelius 
galima rasti ir užsisakyti internetu 

svetainėje teoparduotuve.lt, „Teo“ 
salonuose ar paskambinus telefonu 
1817. 

Naujas ekranas – 
geresnei televizijai

Turint naują televizorių vakarais 
žiūrėti savo mėgstamas laidas, fil-
mus ir serialus yra tikras malonu-
mas. Įsigijus televizorių iš „Teo“ 
kartu galima užsisakyti ir interne-
to bei TV paketą. Išmanioji „Teo“ 
televizija dabar leidžia daugiau 
kaip 100 populiariausių kanalų. Su 
išmaniąja „Teo“ televizija mėgs-
tamų laidų ir filmų nepraleis nė 
vienas šeimos narys. Visų kanalų 
įrašai yra pasiekiami dvi savaites, 
juos galima atsisukti ir neribotai 
žiūrėti. 

„Teo“ išmanioji televizija taip 
pat suteikia galimybę videonuo-
moje pasirinkti iš daugiau nei kaip 
1500 filmų, žiūrėti populiariausių 
lietuviškų serialų „Nuovada“ ar 
„Moterys meluoja geriau“ ateities 
serijas ir kritikų įvertintus festiva-
lio „Kino pavasaris“ filmus.

Prasidedant turizmo sezonui pra-
sidės ir medinės pilies ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio statybos. Kai 
pilis bus pastatyta, į ją, be abejo-
nės, trauks turistų srautai iš Vakarų 
Europos - kryžiuočių palikuonys 
norės pilį užimti bent laikinai.

Įdomia atrakcija turėtų būti ir 
pačios statybos, kurios taip pat 
trauks turistus. Tad dar prieš sta-
tybų pradžią derėtų pasirūpinti 
automobilių stovėjimo vietomis ir 
apžvalgos aikštelėmis – stebėjimo 
vietomis. Būtų galima pagamin-
ti ir statyboms skirtus suvenyrus, 
magnetukus, lankstukus, marški-
nėlius. Bandykit įsivaizduoti –  ant 
juodų marškinėlių išpurkštą Šei-
myniškėlių piliakalnį iš vienos pu-
sės jį šturmuoja  du „John Deere” , 

Turistus trauks ir pilies statybos

Netrukus prasidės Šeimyniškėlių piliakalnio šturmas. 
o iš kitos – du „Belorus“ traktoriai 
ir užrašą: „O tu Vorutos dar neuž-
ėmei?“. 

Biznis suktųsi… Ko gero, tokių 

suvenyrų gamybą paremtų ir patys 
traktorių gamintojai. Paskui rėmė-
jų logotipus galėsime net ir išgra-
viruoti ant medinės pilies sienų.     

Imtynės. Balandžio 16 dieną 
Visagine vyko XXII tarptautinis 
Visagino taurės graikų-romėnų im-
tynių turnyras, kuriame tradiciškai 
dalyvavo ir Anykščių KKSC im-
tynininkai. Tai vienas iš stipresnių 
turnyrų Lietuvoje, į kurį atvyksta 
ne tik stipriausi Lietuvos imtyni-
ninkai, bet kovotojai iš Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Len-
kijos. Anykščių KKSC imtyninin-
kai iškovojo keturis medalius. An-
trą vietą užėmė Evaldas Žibutis. 
Trečiąsias vietas iškovojo Mangir-
das Braždžiūnas, Kipras Gvozdas 
ir Valius Kavaliauskas. 

Krepšinis. Balandžio 15 dieną 
Jono Biliūno gimnazijos sporto sa-
lėje vyko Anykščių rajono bendrojo 
ugdymo mokyklų ir gimnazijų vai-
kinų ir merginų krepšinio 3x3 var-
žybos. Vaikinų varžybose dalyvavo 
trys komandos: dvi Jono Biliūno 
gimnazijos komandos ir Kavarsko 
pagrindinės mokyklos-daugiafunk-
cio centro komanda. Biliūniečiai 
iškovojo pirmąją ir trečiąją vietas.  
Antrąją vietą užėmė kavarskiečiai. 
Merginų varžybose dalyvavo net 
šešios komandos: Jono Biliūno 
gimnazijos komanda, dvi Antano 
Baranausko pagrindinės mokyklos 
komandos, Kurklių Stepono Kairio 
pagrindinės mokyklos komanda, 
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos komanda ir Antano 
Vienuolio progimnazijos komanda. 
Stipriausios buvo Svėdasų gimna-
zijos merginos. Antroje vietoje liko 
Jono Biliūno gimnazijos komanda, 
trečioje - Kurklių Stepono Kairio 
pagrindinės mokyklos merginos.

Legenda. Balandžio 30 dieną 
Anykščiuose bus surengtas 53-a-
sis bėgimas Anykščiai– Puntuko 
akmuo – Anykščiai. Dalyviai kvie-
čiami registruotis  iš anksto Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
internetinėje svetainėje  www.
anyksciai-sport.lt. Priminsime, 
kad bėgimas Anykščiai-Puntuko 
akmuo-Anykščiai yra seniausias 
Lietuvoje, o žinomas Anykščių 
sporto žmogus Jonas Pajarskas 
buvo ir pirmojo bėgimo organiza-
torius ir dalyvis. 

Malaizijoje rastas pitonas 
gali būti ilgiausias pasaulyje

Malaizijos statybininkai Penango 
saloje aptiko didžiulį tinklinį pitoną, 
kuris gali būti ilgiausia pasaulyje 
gyvatė, praneša leidinys “The Straits 
Times”. Jo duomenimis, pitono ilgis 
yra mažiausiai 7,5 metro ir, pasak 
kai kurių šaltinių, siekia 8 metrus. 
Darbininkai rado roplį gulintį po 
medžiu netoli statybos aikštelės Paja 
Terubongo mieste balandžio 7-osios 
vakare. Jie kreipėsi į civilinės saugos 
tarnybą, kurios darbuotojai atvy-
ko sugauti gyvatės. Kaip rašo “The 
Straits Times”, gyvūnas perduotas 
šalies Laukinės gamtos departamen-
tui. Pasak Malaizijos leidinio “The 
Star”, pitonas sveria 250 kilogramų.

Dabartinė Gineso rekordų knygos 
rekordininkė - tinklinio pitono patelė 
vardų Medūza - gyvena Misūrio vals-
tijoje (JAV). Jos ilgis - 7,67 metro, o 
svoris - 158,8 kilogramo. Malaizijoje 
rastą smauglį dabar turi apžiūrėti Gi-
neso rekordų knygos ekspertai. Tada 
ir paaiškės, ar jis taps naujuoju rekor-
dininku.

Italijoje parduodama vila, 
kurioje gyveno Mona Liza

Toskanoje parduodama vila, ku-
rioje kadais gyveno Mona Liza. Tuo 
metu, kai buvo tapomas garsusis pa-
veikslas, vila priklausė Frančesko del 
Džokondo (Francesco del Giocondo) 
šeimai. Šis buvo Lizos Gerardini 
(Lisa Gherardini), tariamai pozavu-
sios Leonardui da Vinčiui (Leonardo 
da Vinci), sutuoktinis, informuoja 
agentūra AFP.

Vilą, kuri šiandien žinoma „An-
tinori” vardu, tikimasi parduoti už 
daugiau kaip 10 mln. eurų, pranešė 
nekilnojamojo turto bendrovė „Lio-
nard Luxury Real Estate”

Netoli Florencijos stovinti vila 
1498-1517 metais priklausė F. del 
Džokondo šeimai. Ar paveiksle ti-
krai įamžinta Liza Gerardini, nėra 
visiškai tikra. Tačiau daugelis mano, 
kad Florencijos šilko prekeivis F. 
del Džokondas 1503 metais užsakė 
L. da Vinčiui nutapyti savo žmonos 
portretą. Parduodama vila yra 2 800 
kvadratinių metrų dydžio. Sklypui 
dar priklauso koplyčia ir keli kiti pas-

tatai, taip pat 3 700 kvadratinių metrų 
dydžio sodas su citrinmedžiais. 

JAV: atrakcionas priims 
į darbą tik krikščionis

Atrakcionas “Ark Encounter” 
Kentukio valstijoje priims į darbą tik 
krikščionis, praneša JAV naujienų 
agentūra “The Associated Press”.

Teminis parkas bus atidarytas lie-
pos mėnesį. Ten bus galima pamatyti 
daugiau kaip 155 metrų ilgio Nojaus 
laivo kopiją.

Projektą realizuoja religinė gru-
pė “Answers in Genesis”. Ji ieškos 
300-400 darbuotojų, kurie pardavinės 
bilietus ir teiks kitas paslaugas. Dar-
buotojai turės pasirašyti dokumentą, 
patvirtinantį, kad jie yra krikščionys 
ir laiko Jėzų Kristų savo Išganytoju.

Kaip pareiškė “Answers in Ge-
nesis” įkūrėjas Kenas Hemas (Ken 
Ham), federalinis teisėjas leido sam-
dyti personalą keliant darbuotojams 
tokias sąlygas. Anot K. Hemo, siū-
lomame pasirašyti dokumente neda-
roma skirtumo tarp protestantų, ka-
talikų, baptistų, presbiterionų ir kitų 
krikščionių. 

Prieš 10 metų “Answers in Gene-
sis” atidarė Pasaulio sukūrimo muzie-
jų. 

-elTA

Trys Šiaurės Korėjos darbinin-
kai atsidūrė už grotų ir klausia vie-
nas kito už ką čia pateko. Pirmasis 
vyras sako: „Aš visada 10 minučių 
vėluodavau į darbą, tai mane apkal-
tino sabotažu.“ Antrasis sako: „Aš 
visada 10 minučių ateidavau per 
anksti į darbą, tai mane apkaltino 
špionažu“. Trečiasis prabilo: „Aš 
visada į darbą ateidavau laiku, tai 
mane apkaltino, kad turiu laikrodį 
iš Pietų Korėjos.“


