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KONCERTAS. Spalio 22 d. 
(šeštadienį) 17 val. Anykščių koply-
čioje (Vilniaus g. 36) pianisto Jurgio 
Karnavičiaus koncertas „Valanda 
su Čiurlioniu“. Koncerte skambės 
Rimanto Janeliausko savitai sugru-
puotų neatpažintų M. K. Čiurlionio 
kūrinių ciklai fortepijonui. Koncertas 
nemokamas.

Būstas. Į Anykščių savivaldybę 
kreipėsi buvęs policininkas, dabarti-
nis Ugniagesių tarnybos vadovas su 
prašymu leisti rinkos kaina iš savival-
dybės būsto fondo išsipirkti nuomoja-
mą būstą Svėdasų miestelyje. Rajono 
Taryba pritarė, kad gyvenamąjį namą 
V. Lackus įsigytų už 10 680 eurų.

Remontas. Rugsėjo pabaigoje 
Anykščių rajono savivaldybės admi-
nistracija pirko automobilių kėbulų 
remonto paslaugų už 1 064 Eur. Šias 
paslaugas savivaldybei suteikė E. 
Rutkauskas. Priminsime, kad rugsėjo 
viduryje savivaldybės automobilių 
aikštelėje buvo apdaužytas savival-
dybės tarnybinis automobilis. Už jo 
vairo sėdėjo mero patarėjas Donaldas 
Vaičiūnas.

Pasiūlymas. Žinomas Anykščių 
ir šalies pedagogas bei mokslininkas 
Juozas Danilavičius iškėlė mintį, kad 
medinės pilies statyboms ant Šeimy-
niškėlių piliakalnio visos Lietuvos 
girininkai galėtų padovanoti po kelis 
ąžuolus.

Krepšinis. Praėjusią savaitę pra-
sidėjo naujasis Moksleivių krepšinio 
lygos „Perlas“ sezonas. Šioje lygoje 
žais ir Anykščių komanda. „Bandysi-
me atgaivinti Anykščių krepšinį. Pra-
dėsime nuo vaikų krepšinio“, - teigia  
treneris Vaidutis Zlatkus.

Darbas. Darbo birža skelbia, kad 
„Anykščių vyno“ gamyklai reikalin-
gi elektrikas – automatikas bei šalt-
kalvis – suvirintojas. Pasiūlymuose 
be kita ko nurodoma, kad darbuo-
tojams teks pajungti bei montuoti 
naujus „Anykščių vyno“ gamyklos 
įrengimus.

Sveikinimai. Primename, kad per 
mūsų laikraštį galite pasveikinti savo 
artimuosius vestuvių, jubiliejų ar ki-
tomis progomis. Sveikinimo kaina 
– 16 eurų.

Šiluma gali brangti
Išeinanti šalies valdžia gali palikti daugelį žmonių paliesiančią „dovanėlę“ – nuo kitų metų centra-

lizuotai tiekiama šiluma gali brangti. Taip nutiks, jei Seimas pritars Vyriausybės patvirtintam kitų 
metų valstybės biudžetui.

Jei PVM lengvata šilumai bus ne 9 proc. , o 21 proc., kaip siūloma, gyventojai už buto šildymą, kaip 
sako UAB “Anykščių šiluma” direktorius Virgilijus Vaičiulis, per metus vidutiniškai sumokėtų maž-
daug 80 eurų daugiau.

įvairūs mokesčiai, infrastruktūros 
išlaikymas dujų atpigimo pajausti 
neleidžia. „Sąskaitas sumažino tie, 
kurie perėjo prie biokuro, jis piges-
nis apie tris kartus“, - apie dujinio 
ir biokuro šildymo kainas kalbėjo 
anykštėnas.

„Anykščių šiluma“ turi apie 
3 tūkstančius vartotojų, kuriuos 
paliestų PVM lengvatos panaiki-
nimas. Kaip finansiškai atrodytų 
lengvatos panaikinimas V. Vaičiulis 
iliustravo pavyzdžiu: „Šilumos at-
pigimo lengvatos naikinimas „ne-
suvalgytų“, nes atpigimas, lyginant 
su ankstesnėmis kainomis, svyruoja 
kažkur tarp 25–30 procentų. Reikia 
atsiminti, kad jei šildymas nebūtų 
atpigęs, tai prie tos buvusios kainos 
reikėtų pridėti dar 12 procentų PVM 
skirtumą. Dabar, tarkim, gyventojas 
per metus už buto šildymą sumo-
kės kokius 700 eurų, tai be lengva-
tos prie tos sumos prisidės apie 80 
eurų. Matysim, dar gali būti visokių 
sprendimų“, - svarstė įmonės direk-
torius, kad politikai lengvatą gali 
dar pratęsti.

Tiesa, panašu, kad lengvata iš 
tiesų gali būti pratęsta. Šalies ži-
niasklaida jau kitą dieną po žinios 
apie brangsiančią šilumą paskel-
bimo pranešė, kad prieš šildymo 
PVM lengvatos naikinimą stojasi 
ir finansų ministrę R. Budbergy-
tę delegavę socialdemokratai. Jie 
Seime užregistravo pataisą, kad 
šildymo lengvata būtų pratęsta.

UAB „Anykščių šiluma“ direktorius Virgilijus Vaičiulis sako, kad įmonė turi apie 3 tūkstančius 
šilumos vartotojų, kuriuos tiesiogiai paliestų PVM lengvatos šildymui panaikinimas.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

niasklaidoje. 
Pasak direktoriaus, biokuro ka-

tilo pastatymas šildymą vartoto-
jams atpigino bent ketvirtadaliu 
lyginant su šildymu tik dujomis. 
Beje, V. Vaičiulis pastebėjo, kad 
nors dujų kaina sumažėjusi, bet 

šilumai būtų taikomas nebe 9, o 21 
procento PVM tarifas, tai yra, šilu-
ma brangtų 12 procentų.

Kaip „Anykštai“ sakė UAB 
„Anykščių šiluma“ direktorius V. 
Vaičiulis, šiuo metu jis žino tik tą 
informaciją, kuri pateikiama ži-

Naujienų agentūra BNS trečia-
dienį citavo finansų ministrę Rasą 
Budbergytę, kad centralizuotai 
tiekiamam šildymui pridėtinės ver-
tės mokesčio (PVM) lengvata kitų 
metų valstybės biudžeto projekte 
nebėra numatyta. Tai reiškia, kad 

Į festivalį „Pakeleivingi 2016“ bilietus perka 
ir paskutinę dieną

Savaitgalį Anykščių kultūros centre prasidėjo profesionalių te-
atrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi 2016“. 
Per aštuonias dienas trečiąjį kartą vykstantis festivalis pristatys 
ir parodys devynis skirtingų profesionalių teatrų spektaklius.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė sako, kad 
2800 Eur siekiantis  festivalio „Pakeleivingi 2016“ biudžetas yra 
labai kuklus.

„Su nacionalinės dramaturgijos 
pastatymais nėra gera situacija 
Lietuvos profesionaliuosiuose te-
atruose, nes teatrai renkasi kitus 
autorius. Mes jau nebeakcentuoja-
me, kad tai būtų paskutiniųjų trejų 
metų pastatymai ar premjeriniai 
spektakliai“, - apie organizacinius 
rūpesčius festivaliui renkantis 
spektaklius  „Anykštai“ pasakojo 
festivalį organizuojančio Anykš-
čių kultūros centro direktorė Di-
jana Petrokaitė, pridurdama, kad 
nuo pavasario planuotas festivalio 
„Pakeleivingi 2016“ repertuaras 
ne kartą keitėsi dėl teatrų gastro-
lių grafikų ar net dvejonių, ar verta 

spektaklius rodyti Anykščiuose.
Šiemet Anykščių rajono savi-

valdybė festivaliui „Pakeleivingi 
2016“ iš rajono biudžeto skyrė 
2800 Eur. Anykščių kultūros cen-
tras taip pat teikė projektą Lietuvos 
kultūros tarybai, tačiau lėšų festi-
valiui neskirta.

Anykščių kultūros centro direk-
torė D. Petrokaitė pasakojo, kad 
teatrų kolektyvams yra skirtas 
maitinimas, svečiams taip pat yra 
paruoštos vaišės kultūros centro 
užkulisiuose.

Greta Kildišienė 
diskutuos be 
Sergejaus 
Jovaišos

Žudikai nesusimąsto?
Antanas TYLA, profesorius, 

habilituotas humanitarinių 
mokslų daktaras, apie mirties 
bausmę: „Baisu keršyti tokia 
pačia priemone, kokią įvykdė 
nusikaltėlis.“

Tėvynė yra ten, 
kur daugiau 
moka! II dalis.
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Temidės svarstyklės

Netektis. Santariškių klinikos in-
formavo, kad po ilgo gydymo ir ne-
nuilstamų pastangų 2016 metų spalio 
16 naktį mirė sveikatos apsaugos 
ministras Juras Požela.  „Visa San-
tariškių klinikų medikų bendruome-
nė apgailestauja ir reiškia užuojautą 
ministro artimiesiems. Dėjome visas 
pastangas, kad išgelbėtume J. Pože-
los gyvybę. Būklė per šiuos mėnesius 
kito ir kartais atrodė, jog galėsime 
drauge pasidžiaugti pasiektu laimėji-
mu. Deja, pankreatitas yra klastinga, 
sunkiai prognozuojama liga. Šian-
dien mums labai liūdna, jog kova su 
šia liga buvo nelygiavertė”, - apgai-
lestavo Santariškių klinikų generali-
nis direktorius prof. Kęstutis Strupas.  
Sveikatos apsaugos ministras J. Pože-
la rugpjūčio pirmoje pusėje dėl ūmi-
nių virškinimo sistemos sutrikimų bei 
pilvo skausmų skubos tvarka buvo 
hospitalizuotas į VUL Santariškių kli-
nikas. Pacientui diagnozuotas ūminis 
biliarinės (tulžinės) kilmės pankreati-
tas (kasos uždegimas). 

Pavojai. Tarptautinę kovos su 
skurdu dieną nevyriausybinės organi-
zacijos primena, kad, šalies gyvento-
jų vertinimu, didžiausia grėsmė mūsų 
valstybei - nesprendžiamos socialinės 
problemos. Tokią nuomonę išsakė 
daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų 
Pilietinės visuomenės instituto užsa-
kymu bendrovės „Spinter tyrimai” 
atliktoje reprezentatyvioje gyvento-
jų apklausoje. Trečdalis (33 proc.) 
respondentų nurodo, kad pagrindinė 
grėsmė visuomenės saugumui yra 
emigracija ir visuomenės senėjimas, 
o ketvirtadalis (26 proc.) nerimauja 
dėl pajamų nelygybės ir socialinės 
atskirties. Šios grėsmės Lietuvos 
gyventojams aktualesnės nei „ne-
prognozuojamos Rusijos” grėsmė 
(15 proc. respondentų), tarptautinis 
terorizmas (13 proc.) ar „nevaldoma 
pabėgėlių krizė” (9 proc.). 

Balsai. Partijos “Tvarka ir tei-
singumas” laikinasis pirmininkas 
Remigijus Žemaitaitis, vertindamas 
situaciją Šilutėje, sako, kad tai gali-
mai yra provokacija, nes tarp tų, kurie 
buvo sulaikyti ir apklausti dėl galimo 
balsų pirkimo, nėra partijos “Tvarka 
ir teisingumas” narių, - visi susiję su 
Lietuvos laisvės sąjunga (liberalais). 
“Kiek pavyko išsiaiškinti, tarp tų, 
kurie buvo sulaikyti, apklausti, nėra 
nė vieno partijos “Tvarka ir teisin-
gumas” nario, visi septyni asmenys 
yra susiję su Lietuvos laisvės sąjunga 
(liberalais), praėjusiuose rinkimuose 
buvo šios partijos stebėtojai. Todėl 
kelia abejonių, ar tai nėra provoka-
cija. Kai aiškinomės situaciją, pas 
įtariamuosius yra rasta dar ir kito 
kandidato - socialdemokratų atstovo - 
medžiaga, bet kažkodėl Policijos de-
partamentas to neviešina”, - piktinosi 
R. Žemaitaitis. 

Garbė. Po pirmojo Seimo rinkimų 
turo ryškėjantys būsimos valdančio-
sios koalicijos kontūrai leidžia daryti 
prielaidą, kad iš mirties taško pajudės 
projektai, kuriais siūloma Vytautą 
Landsbergį pripažinti buvus valsty-
bės vadovu. Kadenciją baigiančiame 
parlamente tokias iniciatyvas žlug-
dė skeptiškas valdančiųjų požiūris. 
Konservatorius Mantas Adomėnas 
praėjusių metų pavasarį įregistravo 
deklaracijos projektą, kuriuo siūlyta 
pripažinti V. Landsbergio, kaip pir-
mojo faktinio valstybės vadovo po 
nepriklausomybės atkūrimo, statusą. 
Tačiau dokumentas nepasiekė net 
pirmosios - pateikimo - stadijos. Šiuo 
metu M. Adomėnas siūlė kiek palū-
kėti ir V. Landsbergio statuso klausi-
mu plačiau kalbėti po rinkimų. 

Saulėgrąžas A. Misevičienė sėjo 
gegužės mėnesį. Moteris teigia 
nesitikėjusi, jog jos užaugs tokio 
įspūdingo aukščio. Saulėgrąžos 
augo ir stiebėsi aukštyn iki pat 
rugpjūčio pabaigos, iki tol net ne-
simatė jų žiedų.

Iki šiol aukščiausia  - 5,15 me-

trų aukščio saulėgrąža prieš keletą 
metų  yra užaugusi Vilniaus rajo-
ne. 

Anykščių seniūnijos Lukošiškių 
kaimo gyventoja A. Misevičienė 
apie dangų remiančias saulėgrąžas 
jau informavo ir Lietuvos rekordų 
knygos sudarytojus.

Užaugo rekordinio aukščio 
saulėgrąžos
Anykščių seniūnijos Lukošiškių kaimo gyventojos Alos Misevi-

čienės kieme užaugo rekordinio dydžio saulėgrąžos. Jų aukštis – 5 
metrai ir 50 centimetrų.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Saulėgrąžų  aukštis – kaip dviejų Sabonių.

116 vaikų gimė Lietuvoje ir 38 
užsienio valstybėse (17  - Jungti-
nėje Karalystėje, 9  - Norvegijo-
je, po 3  - Airijoje ir Vokietijoje, 
2  - Švedijoje, po vieną -  Portu-
galijoje, JAV,  Turkijoje ir  Balta-
rusijoje). Sausį – rugsėjį gimė  81 

Daugėja užsienyje gimdančių anykštėnių
Anykščių rajono savivaldybė skelbia, kad per devynis šių metų 

mėnesius rajone gimė 154 kūdikiai, mirė 361 gyventojas.

berniukas ir 64 mergaitės.
Šiemet mirė 172 vyrai ir 189 

moterys. Mirusių vyrų amžiaus 
vidurkis – 69,3 metai, moterų – 
77,6. Vyriausias rajone miręs žmo-
gus buvo gimęs 1912, jauniausias 
– 2016 metais. Dažniausia mirties 

priežastis – širdies ir kraujagyslių 
ligos, antroje vietoje – vidaus or-
ganų vėžys.

Per devynis šių metų mėnesius 
rajone  įregistruotos 153 santuo-
kos. Savivaldybės Teisės, per-
sonalo ir civilinės metrikacijos 
skyriuje susituokė 78, bažnyčiose 
– 68 poros. Užsienyje vestuves 
kėlė 7 rajono gyventojai. Sausio 

– rugsėjo mėnesiais išsituokė 34 
poros.

Lyginant su praėjusių metų tuo 
pačiu laikotarpiu, rajone nežymiai  
išaugo gimstamumas (2015 metais 
gimė 145 kūdikiai). Tiesa, dažniau 
vaikai gimė užsienio šalyse (šie-
met – 38, pernai – 35 kūdikiai). 
Skirtingai nei 2015 metais, šiemet 
sausį –rugsėjį registruota mažiau 
mirties atvejų (2015 metais mirė  
400 gyventojų).

-AnYkŠTA

Įsibrovėliai. 2016-10-14, apie 
20.20 val., į namus Viešintose atėjo 
trys nepažįstami jaunuoliai, kurie 
sumušė 1977 metais gimusį šeimi-
ninką ir pavogė telefoną NOKIA, 
drėlę ir kelioninę rankinę su įvairiais 
įrankiais. Nuostolis - 380 eurų.

Vagystė. 2016-10-15 Kurklių 
seniūnijoje išdaužtas namo lango 
stiklas, o iš vidaus pavogti mais-
to produktai, muzikinis centras 
„Samsung“. Nuostolis - 200 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Avarija. 2016-10-16, apie 15.40 
val., kelio Radiškis-Anykščiai-Ro-

kiškis 50 km susidūrė automobi-
lis „Opel Calibra“, vairuojamas 
blaivaus vyro (g. 1982) ir au-
tomobilis „Audi 80“, vairuoja-
mas blaivaus vyro (g. 1957 m.). 
Įvykio metu nukentėjo „Opel 
Calibra“ vairuotojas, kuris dėl 
dubens kaulų lūžių gydomas 
Anykščių ligoninės traumatolo-
gijos skyriuje. 

Ilgapirščiai.2016-10-16, apie 
10.30 val., Kavarske rudeninės 
mugės metu iš prekybos pala-
pinėje buvusios rankinės dingo 
rudos spalvos odinė piniginė su 
asmens dokumentais ir 320 eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Antrasis į antrąjį turą patekęs 
kandidatas, konservatorius Ser-
gejus Jovaiša į šį renginį neat-
vyks. „Antradienį Seime vyksta 
plenarinė sesija. Aš jiems siū-
liau rengti debatus bet kurią kitą 
dieną, tik ne antradienį, tačiau 
„valstiečiai“ nesutiko. Apskritai 
jie pradžioje paskelbė debatų 
datą, o tik paskui paklausė, ar 
aš galėsiu juose dalyvauti. Ma-
nau, tai yra mano konkurentų 
žaidimas - mane pakvietė tada, 
kada tikrai negaliu atvykti. Kita 

Greta Kildišienė diskutuos be Sergejaus Jovaišos
Vidmantas ŠMiGelskAs

vidmantas.s@anyksta.lt

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatės į Seimą 
Anykščių-Panevėžio apygardoje Gretos Kildišienės šiandien  17 
val. 30 min. Anykščiuose, Sakralinio meno centre,  organizuoja-
muose debatuose dalyvaus tik ji pati ir jos partijos pirmininkas 
Ramūnas Karbauskis.

vertus, jei jau G. Kildišienė nori 
diskutuoti, kodėl ji nevažiavo nė 
į vienus debatus, vykusius prieš 
pirmąjį turą?”, - retoriškai klau-
sė S. Jovaiša.  

Prieš pirmąjį rinkimų turą, ko 
gero, S. Jovaiša labiau nei kiti 
kandidatai buvo nepatenkintas, 
jog G. Kildišienė nedalyvauja 
viešose diskusijose. Ir rinkimų 
naktį, paaiškėjus, kas pateko į 
antrąjį turą, S. Jovaiša ironizavo, 
kad jam dabar greičiausiai reiks 
debatuose dalyvauti vienam.  

Sergejus Jovaiša ir Greta Kildišienė susitiks Seime. Ten ir padisku-
tuos... O prieš rinkimus viešuose debatuose jiems susitikti nepavyko.
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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. 

@ Jonas: „Vertinu gerai. Dabar 
reikia visiems pasistengti, kad ir per 
Savivaldybių tarybų rinkimus libera-
lai liktų nuleidę nosis.”

@ Jonui: „Savivaldos rinkimuose 
liberalai gavo 26,97 proc. Dabar vie-
nas Lukas Pakeltis gavo 22,29 proc. 
(Anykščių rajone). Per 1,5 metų rei-
tingas krito. Krito tik buvusio partijos 
vadovo “paskolos” dėka. Kaip pastebi 
politologai, liberalams duotas šansas.”

@ Studentas: „Stebina, kad Lukas 
Pakeltis sugebėjo išlaikyti tokį patį 
populiarumą kaip ir per savivaldybių 
rinkimus ir net įgauti didesnį palaiky-
mą mažuose kaimuose. Stebina, kad 
už tvarkietį net 1/3 balsavo namuose.
Stebina, kad galiojančių biuletenių 
tiek pat buvo 2012 ir šiais metais.”

@ Žiauru: „Stebina ne tik Seimo 
rinkimų rezultatai. Mane labiausiai 
nustebino tai, kad meras prašo ants-
tolių labiau smaugti biedniokus. Jei 
„Anykšta“ nemeluoja, tokia mero po-
zicija itin keista. 

Šiluma gali verstis ir ne visus mo-
kesčius surinkdama, bet kaip pragy-
vens tas vargšas, iš kurio išvaržytas 
butas, sodas ar paskutiniai kaliošai... 
Juk merą rinko žmonės, ne įmones, 
be to, juridine kalba sakant, žmogus 
yra silpnoji pusė, tai kodėl tokioj si-
tuacijoj ne jis palaikomas, o įmonė. 
Žiauru, ane.”

@ Anykščių Merfis: „Galvojau 
Gansiniauską išrinks pagal sąrašą. 
Paskui žiūriu - jo sąrašas į Seimą ne-
kandidatuoja...”

@ X – man: „Kiekvieni rinkimai, 
kažkuo netikėti, neprognozuojami. 

Kiekvieni rinkimai kažkuo netikėti
Pirmojo Seimo rinkimų turo rezultatai daugelį nustebino ar net 

šokiravo, kiti sako, kad tokius rezultatus ir buvo galima prognozuo-
ti. Kaip vertinate Seimo rinkimų Anykščių –Panevėžio apygardoje 
rezultatus? Kokią prognozuojate antrojo rinkimų turo baigtį?

Iš kitos pusės žiūrint nesunku buvo 
pasakyti, kad Henrikas Mackela, ar 
tai Algirdas Gansiniauskas, beveik 
neturi šansų laimėti, nors nė vienas 
nė antras tikrai nebūtų blogi Seimo 
nariai, problema ko gero ta, kad abu 
jie nėra smarkiai pažįstami plačiajai 
rinkėjų masei, kaip ponas Henrikas, 
nepriklauso partijai kuri šiai dienai 
muša reitingų lubas, kaip Kavarsko 
seniūnijos seniūnas. Kiek gaus balsų 
Darbo partijai priklausantis Ričardas 
Sargūnas nebuvo irgi lengva spėti, 
nes dėl tvarkiečių ir darbiečių elekto-
rato panašumo, sunku buvo pasakyti 
kiek jis pritrauks paksininkų balsų, 
aišku tik viena, kad antrajame ture 
jis greičiausiai nedalyvaus. Viena 
pagrindinių priežasčių, kad iš Lietu-
vos politinės padangės pasitraukė jų 
partijos lyderis Viktoras Uspaskichas, 
Darbo partija – vieno lyderio partija, 
na o tas lyderis kiek žinoma iš viešo-
sios erdvės šiuo metu lyg ir užsiima 
psichologija, lygtai rašo knygą apie 
tai. Jei V. Uspaskichas būtų lemiamą 
minutę išėjęs į plačiąsias mases, Dar-
bo partija tikrai būtų peržengusi pen-
kių procentų barjerą ir ne tik. Tiems 
kurie jau šiandien norėtų minėtam 
politiniam dariniui jau norėtų užgroti 
Requiem, siūlyčiau neskubėti, rinkė-
jais, kurie jau prieš daugelį metų pa-
liko tradicines partijas, balsuoti už jas 
tikrai negrįš. Politikoje - kaip fizikoje 
niekas iš niekur neatsiranda ir niekur 
nedingsta, o jei protesto elektoratas 
nebalsuos už Darbo partiją, balsuos 
už kažką panašaus, esant paklausai 
atsiranda ir pasiūla. Panašiai ir su 

partija „Tvarka ir teisingumas“, nes 
politikoje kaip fizikoje. Kiekviena 
liberalų, konservatorių, ar social-
demokratų politinė klaida pildys 
tvarkiečių ar tai darbiečių politinio 
kraičio skrynelę protesto balsais. Se-
kantis Lukas Pakeltis, nežinai kaip 
Jums, bet asmeniškai man buvo aiš-
ku, kad antrajame ture jo nebus. Gal 
dėl to, kad pasikeitė rinkėjų santykis, 
lyginat buvusių Kupiškio ir dabarti-
nius Panevėžio rajono skaičių, gal 
dėl Liberalų partiją sukrėtusio skan-
dalo, gal ir dėl, kad vietiniai liberalai 
jau nebe tokie populiarūs kaip prieš 
pusantrų metų. Faktas vienas, kad 
itin ryški liberalsąjūdiečio rinkimų 
kampanija – rezultatų nedavė. O visi 
tie, kurie sakote: va žiūrėkite Lukas 
savo rezultatais aplenkė prieš 4 me-
tus Seimo nario mandato siekusį 
Kęstutį Tubį, prisiminkite, kad tada 
kandidatų mūsų apygardoje buvo 
trečdaliu daugiau, o ir dabartiniam 
merui teko kautis su žymiai stipres-
niu liberalų flangu nei šiemet. Vidinė 
liberalų kova buvo aštresnė nei prieš 
porą savaičių, tada zuokininkus ats-
tovavo Rosvaldas Gorbačiovas, libe-
racentristus – Jūratė Griciūtė, kitaip 
šnekant liberaliajam rinkėjui nebuvo 
aiškaus pasirinkimo.

Pačioje pradžioje kažkiek nustebi-
no Auksės Kontrimienės, kuri buvo 
akivaizdi debatų lyderė, rezultatai, 
tačiau suskaičiavus visus Lietuvos 
socialdemokratų surinktus balsus, 
tai nuostabos neliko. Valdančiajai 
partijai smogė ne šakučių ir durš-
liokų skandalas, kuris beje gerokai 

išpūstas. Ko gero buvo sunkiausia 
prognozuoti, kad socdemai gaus tokį 
stiprų smūgį, po to kai Seime buvo 
priimtas naujasis Darbo kodeksas, 
privalomas darbo stažas senatvės 
pensijai gauti prailgintas penkeriais 
metais. Nors už šį tesės aktų paketą 
balsavo ir liberalai, ir konservatoriai, 
ir kas ten nebalsavo, o labiausiai nu-
kentėjo socdemai. Nepopuliarus ir 
itin nepopuliarus sprendimas buvo 
priimtas, panaši dalia jau buvo teku-
si vykdant Žemės ūkio reformą tiek 
pačiam Vytautui Landsbergiui, tiek ir 
Andriui Kubiliui, bei jų partiečiams. 
Jei bus laiko apie tai brūkštelsiu atski-
rą komentarą.

Na kas liečia Sergejų Jovaiša viskas 
aišku – tvirtas konservatorių elektora-
tas, nors rinkimų dieną vanduo pylėsi 
iš dangaus, bet kaip sakoma, net ir 
akmenimis lyjant jie ateina balsuoti.

Na o protesto elektoratas, mediani-
nis rinkėjas, klaidžiojęs tai po centro 
kairę, tai po tą pačią dešinę apsistojo 
ties Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Pir-
majame ture nors ir nedideliu skirtu-
mu, bet laimėjo Greta Kildišienė, kuri 
vietoje visuotinių debatų, pasirinko 
individualią agitaciją.

Kas laimės antrajame rinkimų 
ture? Ko gero, sunku nebūtų atspėti, 
aišku, daug kas priklausys nuo rinkė-
jų aktyvumo jame. Tegul lieka intri-
ga, intriga, kuri liko po pirmojo turo, 
kam būti premjeru: Gabrieliui Lands-
bergiui ar Sauliui Skverneliui?”

(komentarų kalba netaisyta, - red.
past.- 

-AnYkŠTA

Naujienos. Kauno policija 
įspėja dėl naujo kibernetinio suk-
čiavimo būdo. Bendrovių darbuo-
tojus elektroniniu paštu pasiekia 
esą įmonės vadovo nurodymai 
skubiai pervesti pinigus į atitinka-
mą sąskaitą, dažniausiai daugiau 
kaip 10 tūkst. eurų. Aklai įsaky-
mus vykdantis darbuotojas taip 
sukčiams gali atiduoti nemenkas 
sumas. Į Kauno policiją jau krei-
pėsi kelios bendrovės dėl galimos 
kibernetinių sukčių atakos. Kauno 
pareigūnai aiškina tokią sukčių 
veikimo schemą: įmonių vyriau-
sieji finansininkai gauna elektro-
ninį laišką, esą pasirašytą įmonės 
vadovo, kurio vardas ir pavardė 
atitinka realaus įmonės vadovo 
vardą ir pavardę; laišku jis nurodo 
padaryti skubų pervedimą į nuro-
dytą sąskaitą. 

STT. “Daug lengviau įveik-
ti ultratriatloną, nei ištverti STT 
persekiojimą, ypač kai esi nekal-
tas”, - ištarė Geležiniu Žmogumi 
vadinamas Vidmantas Urbonas. 
Treji metai - tiek laiko triatlono 
treneriui 58-erių panevėžiečiui V. 
Urbonui prireikė, kad nusikratytų 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
jam užkrautos įtarimų naštos. Šią 
savaitę Aukščiausiasis teismas 
galutinai išteisino Geležiniu Žmo-
gumi vadinamą panevėžietį, kuris 
buvo kaltinamas apgaulinga aps-
kaita ir Panevėžio triatlono klubui 
skirtų 5 000 litų pasisavinimu, nes 
jie nebuvo įtraukti į buhalterinę 
klubo apskaitą. 

Žudynės. Nuo antradienio, kai 
buvo atnaujinti oro antskrydžiai 
prieš sukilėlių kvartalus Sirijos 
Alepo mieste, civilinės apsau-
gos duomenimis, žuvo 145 žmo-
nės, praneša agentūra „Reuters”. 
Bombardavimai buvo labai inten-
syvūs, ketvirtadienį sakė civilinės 
apsaugos vadas Amaras al Selmas. 
Apšaudžius vyriausybės kontro-
liuojamą Alepo teritoriją, ketvir-
tadienį žuvo mažiausiai keturi 
vaikai. Rusija ir Sirija praėjusią 
savaitę sumažino oro antskrydžių 
skaičių Alepe. Taip, Damasko 
duomenimis, norėta sudaryti ga-
limybę civiliams palikti apšau-
domą teritoriją. Režimas pasiūlė 
ir sukilėliams su savo šeimomis 
išvykti iš Rytų Alepo, jei jie sudės 
ginklus. Sukilėliai pasiūlymą at-
metė, pavadindami jį apgaulingu 
manevru.

Ekonomika. Didžiosios Bri-
tanijos ekonomikos laukia “il-
gas” silpno augimo periodas, 
nes vartotojų išlaidos ir investi-
cijos į verslą mažėja, teigiama 
ataskaitoje, informuoja BBC.  
Nors “EY Item Club” ekonomikos 
ekspertų komanda prognozuoja, 
kad šįmet Britanijos ekonomika 
paaugs 1,9 proc., tačiau vėliau ro-
dikliai, išaugus infliacijai, supras-
tės. Pasak “EY”, ekonomikos sta-
bilumas šalyje po “Brexit” buvo 
“apgaulingas”. Tačiau vyresnysis 
Anglijos banko pareigūnas sakė 
BBC, kad infliacijos lygis gali pra-
lenkti 2 proc. tikslą.  BBC “Radio 
5” laidoje Anglijos banko vadovo 
pavaduotojas Benas Brodbentas 
teigė, kad silpnas svaras pakurstys 
infliaciją, bet kontroliuojant kai-
nas griežtesne monetarine politi-
ka galima pakenkti ekonomikos 
augimui ir darbo vietų skaičiaus 
didėjimui. 

Parengta pagal 
Bns informaciją

Ne žmogus 
sukūrė gyvybę

Nerijus VYŠNIAUSKAS, Ka-
varsko parapijos klebonas, dogmi-
nės teologijos daktaras:

- Ne mes, o Dievas sukūrė gyvybę 
ir tik Dievas gali ją atimti. Bažnyčia 
moko taip. Tačiau viduramžiais gy-
venęs vienas iš žymiausių teologų 
Tomas Akvinietis poziciją apie baus-
mes yra išsakęs šitaip: „Jei organo 
kūne neįmanoma išgydyti, jam padė-
ti, jį reikia pašalinti“.

Bet tai buvo viduramžiais ir tai ne-
buvo bažnyčios mokymas, tai buvo 
teologo mokymas. Jėzus atleido net 

„Europos Taryba ir Europos Sąjunga dar kartą patvirtina griežtai ir tvirtai prieštaraujančios mirties 
bausmei bet kokiomis aplinkybėmis ir visais atvejais. Mirties bausmė nesuderinama su žmogaus orumu. 
Šis nežmoniškas ir žeminantis veiksmas neturi jokio įrodyto reikšmingo atgrasomojo poveikio, o teismo 
klaidos dėl jo tampa neištaisomos ir pražūtingos“, - teigiama Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Europos Tarybos generalinio sekreto-
riaus Thorbjørno Jaglando bendroje deklaracijoje, paskelbtoje spalio 10-osios, Europos ir pasaulinės 
kovos su mirties bausme dienos proga. 

Nors mirties bausmė Lietuvoje panaikinta dar 1998 metais, po visuomenę sukrečiančių itin žiaurių 
žmogžudysčių vis pasigirsta kalbos, jog ji turėtų būti grąžinta. Praeitą savaitę prieš teismą stojo kalti-
namas keturių moterų nužudymu siekiant apiplėšti, „Kražių skerdiku“ pramintas, iš Anykščių rajono 
kilęs, dar 1984–aisiais pirmąją savo žmogžudystę Svėdasų krašte įvykdęs Rimantas Bekintis.

„Anykšta“ klausia, kaip vertinate siūlymus išskirtiniais atvejams grąžinti mirties bausmės taikymą?

ant kryžiaus kabančiam piktadariui, 
kuris gailėjosi. Žmogus, nežiūrint jo 
nuodėmių, gali ir pasikeisti. Žinoma, 
jei žmogus nelinkęs keistis, tada jį 
reikia izoliuoti nuo visuomenės, kad 
visuomenei nekenktų, bet mes nesam 
Dievas, kuris gali atimti gyvybę. 

Tai būtų kerštas

Antanas TYLA, profesorius, ha-
bilituotas humanitarinių mokslų 
daktaras, Anykščių rajono Garbės 
pilietis:

- Baisu keršyti tokia pačia prie-
mone, kokią įvykdė nusikaltėlis. Tai 
jau kerštas. Šiaip jau, be abejo, lyg ir 

sąžinė reikalautų atlyginti tuo pačiu, 
ką nusikaltėlis padarė kitiems, bet 
principas turbūt turi būti, kad valstybė 
neturi keršyti, o bausmė turi būti jau 
amžina – sėdėti kalėjime iki gyvos 
galvos. Negaliu pasakyti, kad pritar-
čiau taikyti mirties bausmę ypatingais 
atvejais.  

Veiktų kaip 
prevencija

Algimantas JURKUS, Kurklių 
seniūnijos seniūnas:

- Seniūnijoje yra visokių nuomo-
nių. Kai žmonės pamato tokius žiau-

rius įvykius, o jei dar paliečia artimą, 
tai daug kas sako, kad „iš karto nu-
piltumėm“, dažnas sako, kad ir savo 
rankomis. Kaime vos ne visi sakytų, 
kad mirties bausmės reikia. Žmonės 
jaučia pyktį po kraupių žudynių. 

Aš pats nesu nusiteikęs prieš mir-
ties bausmę ypatingai žiaurių nusikal-
timų atvejais, bet į tai reikia žiūrėti gi-
liau. Kas iš to, jei vieną žmogžudystę 
padengtų kita? Baugu, kad teisinėje 
sistemoje nebūtų kokios klaidos ir 
mirties bausme nenuteistų nekalto. 
Kartais tenka matyti, kad žmogus 
sėdi nekaltai po kelis metus, po to pa-
leidžia. Žinoma, žmogaus gyvenimas 
jau būna sugadintas, bet mirties baus-
mės nebuvimas yra saugiklis, kad ne-
būtų padaryta neatitaisoma žala.

Tačiau kai kurie atvejai yra labai 
baisūs, sadistiniai, man asmeniškai 
baisiausi vaikų žudymai, mėtymai į 
šulinius. Tokiais atvejais, nesvarbu 
kokios būsenos žudikai buvo, manau, 
šitokių žmonių neturėtų būti visuo-
menėje. 

Įtariu, kad, kai žmogus neturi ko 
prarasti, kai žino, jog vis tiek gyvens, 
kad už žmogžudystę prasėdės šiltai, 
bus pamaitintas ir aprengtas, jis vi-
siškai nesusimąsto, kad ir jo gyvybę 
galėtų kažkas atimti, jei būtų toks 
įstatymas. Manau, kad galimybė, jog 
gali būti skirta mirties bausmė, veiktų 
prevenciškai, žmogus vengtų tokių 
žiaurių nusikaltimų. Dabar humaniš-
kas mirties bausmės uždraudimo įsta-
tymas garantuoja, kad žudiko gyvybė 
būtų išsaugota, na ir kas, kad bus visą 
gyvenimą uždarytas kalėjime? Įžvel-
giu tokį psichologinį dalyką, kad reci-
dyvistai, ar kaip juos pavadinti, visa-
da galvoja, jog visada gyvens, kad ir 
ką blogo kitiems padarytų. 

-AnYkŠTA

Žudikai nesusimąsto?
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horoskopas
AVINAS. Tikėtini reikalai, susiję 

su verslu, nuosavybe, pinigais, kre-
ditais. Regis, kils romantiškų im-
pulsų, norėsis nuotykių, pramogų. 
Išprovokuosite pavydo sceną, jeigu 
elgsitės lengvabūdiškai.

JAUTIS. Nuotaika bus nebloga, 
jei veiksite planingai. Kitu atveju 
galite patirti emocinių stresų. Vie-
nas šios dienos pokalbis, susitikimas 
su įtakingu asmeniu gali būti labai 
reikšmingas, daug ką keičiantis.

DVYNIAI. Neverta niekuo rimtu 
užsiimti, nebent tai būtų su menu, 

medicina susijusi veikla, socialiniai 
reikalai. Pastarieji užsiėmimai gali 
atnešti apčiuopiamos naudos. Ki-
tokio pobūdžio pastangos neduos 
norimų rezultatų.

VĖŽYS. Jums nepristigs ben-
dravimo. Bendraminčiai, draugai 
nepamirš pakviesti į kolektyvinius 
renginius. Vakarop galite nekaip 
pasijusti, tad galvokite, ką dedate į 
burną, bei venkite svaigalų. Saugo-
kitės vagių, agresyvių asmenų.

LIŪTAS. Tikriausiai turėsite la-
bai daug darbo, tačiau papildomos 
energijos teiks flirtai, meilės intri-
gos. Galimas pokalbis su potencialiu 

darbdaviu ar buvusiu kolega. Saugo-
kite sveikatą, nepersitempkite.

MERGELĖ. Gana produktyvi ir 
informatyvi diena. Galbūt teks tvar-
kyti juridinius reikalus arba su ži-
niasklaida, reklama, mokslu susiju-
sius klausimus. Kažkas per nemažą 
atstumą kurstys jūsų meilės viltis.

SVARSTYKLĖS. Bus sudėtinga 
suderinti darbo ir asmeninius rei-
kalus. Dar sudėtingiau - numatyti, 
kaip klostysis finansinė situacija, 
jei priimsite vienokį ar kitokį spren-
dimą. Kažkas gali jus klaidinti ar 
riboti galimybes, polėkį.

SKORPIONAS. Geriausiai sek-

sis bendrauti su žmonėmis, su ku-
riais nesaisto jokie dalykiniai reika-
lai, įsipareigojimai. Stenkitės daryti 
tai, kas širdžiai malonu ir nekenkia 
kitiems. 

ŠAULYS. Atrodys, kad viskas se-
kasi gana lengvai. Jei ką tik patyrėte 
širdgėlą dėl meilės ar pinigų, imsite 
į tai žvelgti filosofiškiau, puoselėti 
naujas iliuzijas. Kita vertus, ši diena 
labai lengvai gali panardinti į nerea-
lius planus, sužadinti godumą.

OŽIARAGIS. Domins įvairios 
varžybos, šou renginiai, skatinsite 
vaikus užsiimti kuo nors prasmin-
gu. Nepamirškite, kad vaikai seka 

jūsų pavyzdžiu. Gali tekti aiškintis 
finansinius arba meilės santykius.

VANDENIS. Bus nelengva su-
valdyti emocijas, nuotaikų kaitą. 
Derėtų labiau paisyti aplinkinių 
nuomonės bei pageidavimų. Galbūt 
teks atsakyti už artimų žmonių po-
elgius arba nuo kažko bandyti juos 
apsaugoti. 

ŽUVYS. Tikėtina netolima kelio-
nė, viešnagė, interviu, svarbus laiš-
kas, pranešimas ar kt. Pasirūpinkite, 
kad technika, su kuria turite reikalų, 
būtų tvarkinga, o informacija, kuria 
ketinate disponuoti - patikrinta, ati-
tinkanti faktus. 

laiškai

Praeitą savaitę dvi dešimtys Svė-
dasų Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos mokinukų ir keli vadovai 
bei savanoriai keliavo pokario par-
tizanų takais. Iš Svėdasų į Šimonių 
girią, po to į Sliepšiškį, Pauriškius, 
Vikonis, su pagarbiais stabtelė-
jimais, prisiminimais, minties ir 
judesio varžytuvėmis, padainavi-
mais ir užkandžiu. Dvidešimties 
tūkstančių žingsnių nuotykis.

Rūstus spalio pradžios peizažas, 
dar neįprasta žvarba ir tauriu rudens 
auksu liepsnojantys miškai, drėgni 
vieškelėliai ir smėliakeliai. Priesakai 
prie paminklo Svėdasų krašto parti-
zanams miestelio aikštėje, skubrus 
žirkliavimas, mano keliavedystė.

Pirmasis stabtelėjimas šilelyje 
prie grafų Marikonių koplytėlės, 
pagerbimas čia palaidotų Svėdasų 
mokytojų - Jono Matulio ir Romo 

Žengėm partizanų takais...
Bagdono bei jų bendražygių. Is-
torinio vieškelio idilė, lieptas per 
Jaros upę, Čiukų istorijos, tarpu-
kariu šalia kryžkelės stūksojusio 
Svėdasų girininkijos vienkiemio 
atmintis, šaltinis ir  Priepado ežero 
pakrantės erdvės. Paminklų miško 
broliams, žuvusiems už tėvynės 
laisvę 1949 m. lapkričio 1-ąją, pa-
pėdėje uždegamos žvakelės, šiokia 
tokia senos bunkerio schemos stu-
dija, restauracija tos rūsčios dienos, 
kuomet čia dundėjo sprogimai, 
aidėjo šūviai, kaleno legendinis 
Montės kulkosvaidis „Brno“... Po-
kalbis apie Antaną Starkų - Mon-
tę, Albiną Pajarską - Bebą, Aleksą 
Matelį - Audenį iš šios slaptavietės 
ir kitus tomis dienomis girios tvir-
tovėje žuvusius

Štai jau Sliepšiškio miško ka-
pinaitės, kurių paminklai primena 

daugybę čia palaidotų partizanų. 
Jie iš Butėnų, iš Kurkliečių, ir kitų 
kaimų. Apie taurų vadą Albertą 
Baroną - Briedį, apie milijono miš-
ko pramonėje tarpukariu siekusį 
Steponą Šukį - Mauzerį. Žvakutės, 
tauri liepsnelių šviesa.

Slėnyje, šile, susitikome iš Svė-
dasų šviesios spalvos „Opeliu“  at-
riedėjusią „virtuvę“. Košė ir arbata 
- kaip kariams, kaip partizanams... 
Kryžkelėje rymantis koplytstulpis 
su Šv. Jonu Krikštytoju, tiltas per 
jau nemenka upele sruvančią Jarą. 
Vikonyse brendame pajario pievų 
keliuku. Stebisi mūsų gelsvomis 
liemenėmis karvės. Kylame į aukš-
tą kalną ir įeiname į senąjį Vikonių 
kaimą. Senmedžių mistika, kairėje 
besidriekiantis platus slėnis ir už jo 
tvirtovės siena stūksanti Šimonių 
giria. 

Pagarbios atminties valandėlė Šimonių girioje, prie buvusios 
Algimanto apygardos vadavietės.

Autoriaus nuotr.

Senieji kaimo kapeliai pasilieka 
toli dešinėje, arimų atkirsti. Ten 
palaidotus rezistentus tik prisi-
mename, o žvakutes ant jų kapo 

uždegsime vėliau. Vėl kryžkelė, 
kapinės, Radvilų kalnas ir žygio 
finišas bendruomenės namuose.

Raimondas GUOBis

zervuotas miesto centre esantis 
viešbutis „Puntukas“.

„Leidžiame ir pas save nakvoti, 
ir su viešbučiu draugaujame. Visi 
taupo pinigėlius, todėl visokių va-
riantų būna“, - pabrėždama, kad 
festivalio „Pakeleivingi 2016“ 
biudžetas yra gan kuklus, kalbėjo 
D. Petrokaitė.

Pasiruošimui spektakliams į 
Anykščius atvykstantys teatrai 
skiria ypatingą dėmesį. D. Petro-
kaitė pasakojo, kad, pavyzdžiui, 
Kauno valstybinis lėlių teatras 
prieš pirmadienio spektaklį „Bal-
tas žvėriūkštis“ dekoracijas statė 
visą naktį.

„Kalbėjomės su Kauno valsty-
binio lėlių teatro administratore, 
kad mokyklose gastroliuojančių 
aktorių yra daug. Tačiau koks ten 
teatras, kai aktorius atvažiuoja su 
lengvuoju automobiliu? Festivaly-
je „Pakeleivingi 2016“ labai daug 
yra šiuolaikinių technologijų, su-
dėtingų dekoracijų, kurias pastaty-
ti turėjo net mūsų žmonės“, - apie 
aukštą festivalio lygį kalbėjo D. 
Petrokaitė.

Festivalyje „Pakeleivingi 2016“ 
dalyvaujantys teatrai po spektaklių 
apdovanojami padėkos ženklais, 
kuriuos sukūrė UAB „Bugiris“ 
įsteigėja Jurgita Bugailiškienė.

„Padėkos ženklai tikrai yra labai 
solidūs ir orūs“, - sakė D. Petrokai-
tė, nepanorusi įvardinti, už kokią 
kainą juos sukūrė J. Bugailiškie-
nės bendrovė.

Pasibaigus festivaliui „Pakelei-
vingi 2016“ ir šiemet bus renka-
mas geriausias festivalio aktorius, 
aktorė bei spektaklis.

„Komisija yra žiūrovai. Yra ir 

profesionalių žmonių – Violeta 
Juciuvienė (Anykščių rajono sa-
vivaldybės kalbininkė), Dangira 
Nefienė (Anykščių A. Baranausko 
pagrindinės mokyklos mokytoja 
lituanistė), mūsų kultūros centro 
režisieriai“, - komisijos sudėtį at-
skleidė D. Petrokaitė.

Geriausiems aktoriams atiteks po 
250 Eur, geriausiam spektakliui bus 
skirtas 500 Eur piniginis prizas.

Kuklų festivalio „Pakeleivingi 
2016“ biudžetą kompensuoja fes-
tivalio rėmėjai, tačiau kas jie – lai-
koma paslaptyje.

„Rėmėjai savęs nenori įsivar-
dinti“, - aiškino D. Petrokaitė, vis 
dėlto atskleidusi, kad apie vienos 
firmos vadovą, prisidėjusį prie 
šio festivalio, bus galima sužinoti 
lapkritį per vietos verslui skirtus 
apdovanojimus „Verslo žiburiai“. 
Beje, šiame renginyje bus įteikti 
apdovanojimai ir geriausiems fes-
tivalio aktoriams bei spektakliui.

Anykščių kultūros centro direk-
torė D. Petrokaitė džiaugėsi, kad 
per pirmąsias festivalio „Pakelei-
vingi 2016“ dienas 477 sėdimas 
vietas turinti kultūros centro salė 
žiūrovais buvo užpildyta „pakan-
kamai neblogai“. Pati prie salės 
durų stovinti direktorė sakosi pa-
stebėjusi, kad į spektaklius atvyks-
ta „nematytų žmonių“, o publika 
pati įvairiausia – nuo moksleivių 
iki senjorų.

„Pas mus vis dar yra tradicija bi-
lietus į renginius pirkti vos ne pa-
skutinę dieną. Štai ir šiandien, iki 
spektaklio likus valandai, žmonės 
skambino ir klausė, ar dar yra bi-
lietų“, - apie tai, kaip spontaniškai 
anykštėnai planuoja savo apsilan-

kymus kultūriniuose renginiuose, 
pastebėjo D. Petrokaitė.

Festivalis „Pakeleivingi 2016“ re-
klamuojamas pačiomis įvairiausio-
mis priemonėmis. „Per mūsų spau-
dą. Siuntinėjame visiems laiškus, 
reklamuojame per socialinį tinklą 
„Facebook“. Mes kiekvieną dieną 
siunčiame žinutes Lietuvos radijui 
ir televizijai, tačiau nepastebėjau, ar 
ten mūsų renginiai anonsuojami“, - 
prisipažino D. Petrokaitė.

Bilietai į festivalio „Pakeleivingi 
2016“ spektaklius kainuoja nuo 3 iki 
15 Eur. Anykščių kultūros centro di-
rektorė D. Petrokaitė mano, kad bi-
lietų kainas galima vertinti įvairiai.

„Ką reiškia už 8 Eur nueiti į par-
duotuvę ar pavalgyti į kavinę ir at-
eiti į spektaklį, kur tiek žmonių dir-
ba? Aišku, jeigu eiti į spektaklius 
dviese – trise ir dar į kelis spekta-
klius, žinoma, tai jau yra pinigai“, - 
bilietų kainas į spektaklius įvertino 
D. Petrokaitė.

Teigiama, kad festivalis „Pake-
leivingi 2016“, skirtingai nei kiti 
Anykščių kultūros centro rengi-
niai, įstaigai uždirbti galimybių 
nesuteikia.

„Finansiškai šis festivalis neži-
nau kaip gali atsipirkti. Negali at-
sipirkti. Galvojame apie kitus da-
lykus: apie tai, kad žmonės ateina, 
kad toks festivalis – ne pramoga, 
o žmonių ugdymas bei švietimas. 
Nepamatuosi visko pinigais“,- 
sakė D. Petrokaitė.

Festivalis „Pakeleivingi 2016“ 
Anykščių kultūros centre tęsis iki 
penktadienio, spalio 21 dienos. 
Prasidėjo jis Valstybinio Šiaulių 
dramos teatro satyriniu farsu „Var-
dan tos“. Šeštadienį Vilniaus teatras 
„Lėlė“ parodė spektaklį „Atrask 
mane“,  – scenoje pasirodė ir spek-
taklio režisierius Rolandas Kazlas. 
Paskutiniąją festivalio dieną Kau-
no kamerinis teatras demonstruos 
premjerinį spektaklį „Korektūros 
klaida“, kuris žiūrovams pristaty-
tas tik praėjusią savaitę.

Į festivalį „Pakeleivingi 2016“ bilietus 
perka ir paskutinę dieną

Šeštadienio vakarą anykštėnai aktoriui ir režisieriui Rolandui 
Kazlui už spektaklį “Atrask mane” įteikė festivalio ženklą, kurį 
sukūrė UAB „Bugiris“ įsteigėja, buvusi rajono mero Sigučio 
Obelevičiaus patarėja Jurgita Bugailiškienė.

poilsio kambarys, kur galima ateiti 
ir pasivaišinti“, - pasakojo D. Pe-
trokaitė.

Po spektaklių aktoriai dažniau-
siai Anykščiuose nepasilieka, 
tačiau esant reikalui, tam yra re-

„Kiekvieną kolektyvą maiti-
name europube „Seklyčia“. Net 
ir techniniam personalui esame 
paruošę atskirą kambarį, kuriame 
pateikiame arbatą bei kavą. Yra 
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į 

„Anykštą“  
(8-381)  5-82-46.  

Kokie pusgalviai dirba Anykščiuose?
Kai dabar važiuoji į naujas 

Anykščių miesto kapines, padarė 
taip siaurą pravažiavimą, kad dviem 
mašinoms neišeina prasilenkti. Ne-

suprantu, kokie pusgalviai dirba 
Anykščiuose, kad šitaip gali daryti? 
Ir prie senųjų kapinių – susiaurino 
gatvę. Per Visų Šventų ar Motinos 

dieną, kai suvažiuoja daug žmonių, 
kur pasistatyt mašinas? Kaip taip 
žmonės nieko negalvoja darydami. 

Tikiuosi, kad į šitą problemą at-

kreips dėmesį spauda ir šiek tiek 
pakritikuos.

„Anykštos“ skaitytojas

Paslaptingoji Pamargavonė

Didįjį Butėnų kaimą 1912 m. 
skirstant į vienkiemius ir traukiant 
burtus, tariantis buvo išsidalinti 
žemės, pievų ir miškų plotai vien-
sėdžiuose. Prie plačiu lanku palei 
Šventąją išsidriekusių, pavasario 
potvynių užliejamų, turtingų Mar-
gavonių pievų įsikūrusios sodybos 
buvo vadinamos Pamargavonės 
vienkiemiais. Žemė čia daugiausiai 
smėlis, kai kur moliai, bet puikūs ši-
lai ir visai šalia skaidrioji upė. Žve-
joti, arklius maudyti ir patiems va-
saros karštymečiais atsigaivinti. Čia 
pat palei upę einąs smiltėtas kelias, 
vienoje vietoje nuolat užtvindomas 
iš Kūdrių aukštumų sruvenančio 
nedidelio upelio, per kvapnius pu-
šynus vedąs Grikiapelių link. Juo 
keliaudavo ir iki Mickūnų, iki vieš-
kelio, į Anykščius vedančio, ar dar į 
tolimesnį pasaulį.

 
Paslaptingas Ožio gyvenimas

Viena iš gausiausių Butėnų kaimo 
giminių nuo seno buvo Kazlauskai. 
taip mes juos vadinome, tačiau se-
nuose XIX amžiaus ir ankstesniuo-
se raštuose jei vadinti Ažiais arba 
Ožiais, tik vėliau lenkiškon madon 

Pamargavonės elegijos

„nusvirusių“ kunigų buvo aplen-
kinti - ne tik Butėnuose, bet ir vi-
soj Lietuvoj jie Kazlauskais tapo. 
Juozapą Kazlauską visi aplinkiniai 
vadino Ožiu. Gyveno jis sodyboje 
su žmona ir vienturte dukra Elena. 
Nors didoką žemės plotą valdė, jis 
ūkininkavo senoviškai - darbų dirb-
ti išsiruošdavo tik esant palankiems 
gamtos ženklams: kuomet vėjas iš 
ten, kur reikia, pučia, kuomet saulė 
teisingai nusileidžia ir pakyla. Prieš 
sėją visuomet kelias dienas neskus-
davo barzdos ir vis lūkuriuodavo, 
stebėdavo, kada gi artimiausi kai-
mynai Juzėnai pradės sėti. O jiems 
pirmuosius grūdus dirvon išbėrus, 
išeidavo sėti ir jis - sėdavo jau ži-
nodamas, kad jo javai užderės tikrai 
geriau negu kaimynų...

Vienturtė dukra Elena buvo iš-
didi ir tiems laikams pakankamai 
daili mergina su puikiausiais krai-
čiais - dideliu ūkiu, daugiau nei 
dvidešimčia hektarų laukų, pievų ir 
miškų. Tačiau užkurio taip ir nesu-
sirado, nes merginai nė vienas pirš-
tis atvykęs nepatiko. Taip atslinko 
karas, pokaris, pamiškė buvo pato-
gi bičiulystei su partizanais ir Elena 
tapo ryšininke. Platino atsišauki-
mus, nešiojo laiškus, parinkdavo 
maisto, kol įkliuvo ir po tardymų 

buvo išgabenta į Sibiro lagerius. 
Po gero dešimtmečio sugrįžusi dar 
nukaršino tėvus, galiausiai ištekėjo 
už našlio Jono Vilučio - Kanivolo ir 
kitame kaimo pakraštyje, vienkie-
myje prie plento, gyvenimą baigė. 

Amerikonas Liudvikas

Gausios Jurgelio Žvirblio šeimos 
broliai ir seserys įvairiais keliais 
pasuko. Jonas buvo susidėjęs su 
1919 m. sovietams palankiais bol-
ševikais ir jį kartu su kitais „raudo-
naisiais“ lietuviai Pakriaunio dvare 
sušaudė. Anelė buvo dainininkė, 
linksmų dainelių  ir eilių kūrėja, be 
jos aštraus pakalbėjimo neapsieida-
vo nė vienos vestuvės, krikštynos. 

Liudvikas daug metų gyveno 
Amerikoje. Nuo pat jaunumės bu-
vęs labai stiprus, tad be baimės net 
Niujorko uoste jautėsi. Kol geres-
nio darbo nebuvo, griebėsi pačio 
sunkiausio - uoste laivus krauti, ant 
pečių maišus nešioti ir didžiules 
statines į triumus ridinėti. Pasako-
jo, kaip jį užkabinę juodukai ir kaip 
jis juos bent kelis iš laivo denio į 
vandenį sumetęs, prikūlęs kaip rei-
kiant. Šiaip jau, pasak Liudviko, tie 
„juodžkiai“ žmonės neblogi, tik la-
bai jau nemaloniai kvepia...

Nūnai Liudviko troboje tebegy-
vena jo dukra Stefanija su Pranuku. 
Vilniuje gyvenusi ir dirbusi moteris 
sugrįžo į mylimą Pamargavonio 
vienkiemį, kuris tiesiog į pušyną 
įsibridęs stūkso, kurio kieman pul-
kais laukiniai paukšteliai suskren-
da. Ir gražu, ir gera juos kruopomis 
„pamylėti“, kelis maišus to gėrio, 
dažnai net iš delno tiems sparnuo-
čiams per žiemą sulesinti. Ir savų 
gi paukštelių Liudviko kieme ne-
stinga - kartais laiką ir kalakutų, ir 
žąsų, ir vištų...

Juzėnų gyvenimas

Feliksas Juzėnas buvo puikiausias 
siuvėjas - ne tik vyriškus ir mote-

riškus drabužius pasiūdavo, bet kur 
siūdamas savo pokštais visus links-
mindavo, vis ką įdomesnio prigal-
vodavo. Kad ir jo triukas su „bėgan-
čiu pinigu“ ar gebėjimas į kailinių 
rankovę taip įsprausti akmenį, kad 
niekas jo iš ten neiškrapštydavo. 
Turėjęs jis kelis vaikus, bet tie visi 
maži nuo visokių užkrečiamųjų ligų 
pasimirė ir tik vienintelė Janina „už-
sikabino“. Nors našlaite pasilikusi, 
giminaičiams padedant užaugo, ūkį 
išlaikė, ištekėjo, Tamošiūniene tapo. 
Gyveno, dirbo, išaugino vaikus, po 
to jau našle pasilikusi persikraustė 
gyvent į Butėnus, į buvusios kon-
toros namą ant kalnelio. Sodybą 
jos buvo sumanęs nusipirkti pats ti-
kriausias pusbrolis, garsus rašytojas 
Juozas Baltušis, mūsų kaimo vaiko 
Karolio Juzėno sūnus. Bet kažkaip 
sumanymo neišpildė, trobesiai buvo 
nugriauti. J. Tamošiūnienė, nebega-
lėdama gyventi viena, jau būdama 
ant devyniasdešimties metų slenks-
čio, išvyko į Vilnių, apsigyveno pas 
anūkę, kur ir pasimirė. O namelius 
jos  Butėnų kaimo bendruomenė įsi-
gijo. Turi tad dabar jau kur susirink-
ti, turi kur posėdžiauti, minėti, švęsti. 

Planuoja, galvoja, kaip tą trobą mo-
derniais rūmais paversti.

Antrojo Juzėno - Jono vienkiemis 
išliko. Šis taip pat ne vienus metus 
Amerikoje dolerius kalė. Dirbęs ten 
stalių dirbtuvėse, prisižiūrėjęs vi-
sokių modernių medžio apdirbimo 
mašinų. Ilgais rudens vakarais būrin 
parūkyti susirinkusiems vyrams apie 
tai pasakodavo, o tie stebėdavosi ir 
nenorėdavo tikėti, kad yra toks įtai-
sas, į kurį apskritas medis įleistas 
išeidavo rantuotas, taip sakant, pro-
filiuotas... Įdomus buvęs žmogus, 
įdomi, daug įdomybių žinojusi, vai-
kystėje dar ir Petrapilyje pagyvenusi, 
dainuoti mėgusi jo žmona Emilija, ir 
visa šeimyna - dvi dukros bei broliai 
Aleksandras, Vilius bei Rimantas. 
Visi gyventi, dirbti, karjeros aukš-
tumų siekti į Vilnių išvažiavo, kiek 
galėjo savo kaimo žmonėms padė-
davo, ypač Vilius.

Tebėra dar 1939 m. pastatytas 
betoninis, čerpėmis dengtas tvar-
tas, kuris dėl sumanaus, patogaus 
ūkininkavimui išplanavimo Žemės 
rūmų raštą ir piniginę premiją sa-
vininkui pelnė. Jame, kai jau ne-
būdavo gyvulių, sienas papuošus 
žaliais berželiais, vykdavo didieji 
susibūrimai. 

Ir senieji, ir visi jaunesni čia 
suminėti Juzėnai vėl kartu - nema-
tytoj draugėj Butėnų kapinių kal-
nelyje ilsisi, tarsi panteone stūkso 
skoningi jų kapaviečių paminklai. 
Sodyboje po pasibylinėjimų dėl jos 
teisme su kitais pretendentais  šei-
mininkauja jauniausiojo Rimanto 
našlė Rita bei jos dukros Aušra su 
šeimyna. Tad gyva tebėra mūsų 
Pamargavonė.

Užgavėnių persirengėliai šiemet užsuko į senąją Liudviko Žvir-
blio sodybą.

Jono Juzėno sodyboje išliko 
tarpukario registraciją me-
nanti lentutė.

Šių metų „Butėnų istorijos dieną“ menančiame piešinyje - Pa-
margavonės vienkiemiai.

Autoriaus nuotr.

Butėnai nuo seno žemių plotu yra didžiausias Svėdasų parapi-
jos kaimas, vadintas linksmu milžinu su 40 kiemų, ir gyventojų 
čia geriausiais laikais beveik pusė tūkstančio buvę. Dabar gi ta 
didybė stipriai sunykusi, išeina į nebūtį, sodžiuje gyventojų kažin 
ar septynios dešimtys belikę.

 Kiekviena vietelė, kiekvienas pakraštėlis nuo seno žemėvar-
džiu būdavo pažymėtas. Vakaruosna, palei Šventają, nuo Marga-
vonės pievų paupy, šiaurės pusėn besikeliančiose smėlio kalvose, 
nuo seno gyvuoja Pamargavonės vienkiemiai. Gyvenę kadaise čia 
paslaptingasis, Ožiu vadinamas Juozas Kazlauskas, Liudvikas 
Žvirblis, o dar dviejuose kiemuose - Juzėnai. 

Emilijos ir Jono Juzėnų auksinės vestuvės Butėnuose apie 1980 
m. Jubiliatai ir E. Juzėnienės brolis Aleksandras Žemaitis, suge-
bėjęs atvykti iš Amerikos, kurioje po karo gyveno, sėkmingai ver-
tėsi, o Lietuvai tapus nepriklausoma savo broliui Jonui ir kitiems 
pokario partizanams pagerbti Utenoje pastatė Marijos Kankinių 
Karalienės koplyčią.

Raimondas GUOBis

Praėjusių metų pabaigoje atverti 
modernūs Svėdasų bendruomenės 
namai šiemet tiesiog buvo vaini-
kuoti daugybės mokymų, semina-
rų, susitikimų, stovyklų. Mat dau-

Bendruomenės ženklai - moderniai...
giausia bendruomenės pirmininkės 
Astos Fjellbirkeland ir tarybos 
pirmininkės Virginijos Valikonytės 
uolumu laimėta projektų daugiau 
nei už dešimt tūkstančių litų. 

Mokytasi apželdinimo, deramo 
dekoratyvinių augalų susodinimo, 
sukomponavimo puošiant priva-
čias bei viešąsias erdves, keliauta į 
botanikos sodus, į Jūrų muziejų, su 

smagiu jaunimu kurti filmai apie 
Svėdasus ir kt. 

O bendruomenės namai pa-
puošti aktyvaus bei nagingo nario 
Ferdinando Kastečkos iš metalo 

išlankstytais Svėdasų bendruome-
nės - miestuko su ežeru silueto, 
bei Svėdasų miestelio - iš Alaušo 
ežero kylančio legendinio varpo - 
simboliais.

Raimondas GUOBis



  
2016 m. spalio 18 d.

kampas

PASTABOS PARAŠTėSE

Tele Loto Lošimas Nr. 1071 Data: 2016-10-16 Skaičiai: 41 65 13 51 17 48 33 09 
70 46 18 53 61 19 47 10 58 02 08 49 20 45 55 38 57 63 03 25 64 71 52 50 60 
23 43 24 56 30 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 73 21 37 22 69 35 54 04 59 
05 31 07 12 66 (visa lentelė) Papildomi prizai: 0163463 500 Eur 0272604 500 
Eur 0368040 Automobilis “Nissan Pulsar” 0491008 Automobilis “Nissan Pulsar” 
0050425 Automobilis “Nissan Pulsar” 0419349 Automobilis “Nissan Pulsar” 
0417059 Automobilis “Nissan Pulsar” 0519623 Automobilis “Nissan Pulsar” 
0524890 Automobilis “Nissan Pulsar” 0178796 Automobilis “Nissan Pulsar” 
053*597 Pakvietimas į TV studiją 002*293 Pakvietimas į TV studiją 038*330 
Pakvietimas į TV studiją 036*797 Pakvietimas į TV studiją

Apie taktiką

 

1. 
2. 3. 
4.

 gimė

Vincas ŠMARLOVSKIS, 
gimęs 09 18

pro memoria
Anykščių mieste
Ona BAŠKEVIČIENĖ, 
gimusi 1940 m., mirė 10 15
Kavarsko seniūnijoje
Kęstutis Jonas ČIUKŠYS, 
gimęs 1935 m., mirė 10 12
Kurklių seniūnijoje
Angelija LEVANDAVIČIENĖ, 
gimusi 1929 m., mirė 10 14
Ona GRYBIENĖ, 
gimusi 1932 m., mirė 10 10

Skiemonių seniūnijoje
Rita BALČIŪNIENĖ, 
gimusi 1961 m., mirė 10 12
Svėdasų seniūnijoje
Pranciška ČERAKAVIČIENĖ, 
gimusi 1924 m., mirė 10 10
Troškūnų seniūnijoje
Stasia PALIONIENĖ, 
gimusi 1956 m., mirė 10 14

leonas AlesiOnkA

Kas aišku gruzinui, tas aiškėja ir 
vis labiau akis prasikrapštančiam lie-
tuviui! Štai ką 2016 rugsėjo 30d. por-
talui LRT.lt sako filosofas, Vilniaus 
universiteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto profesorius 
Vytautas Radžvilas: „Užsibrėžėme iš-
nykti! Tai, kad kuriame vadinamosios 
globalios Lietuvos viziją ir svarstome 
apie dvigubą pilietybę, kuri suteiktų 
teises, nereikalaudama pareigų, liu-
dija, kad patys užsibrėžėme išnykti iš 
šio pasaulio“. 

Kitaip sakant 
profesoriui at-
rodo, kad, jei 
suteiksime no-
rinčiam dvigubą 
pilietybę – iš-
nyksime. Jei ne-
suteiksime – tai patys taip veisimės ir 
dauginsimės, taip niekur neemigruo-
sime, kad gyventojų skaičiumi bent 
jau lenkus arba švedus tuoj pat pra-
lenksime! Keistokas man šitas pro-
fesorius... O jums? Gruzinas mąsto 
paprasčiau, suprantamiau  ir aiškiau. 
Dar aiškiau mąsto (ir mato!) autorius 
Aleksandras Nosovičius, kurį kabutė-
se aš taip gausiai cituoju: „Emigracija 
– mirties nuosprendis Pabaltijui“! O 
tas jo „pabaltijis“ tai mes: Latvija, 
Lietuva, Estija. Jo nuomone tokia 
susiklosčiusi trijų valstybių nykimo 
situacija - net 26 metus nevykusiai 
vykdytos politikos dėsningas rezul-
tatas, kurią A.Nosovičius vadina: 
“Mažiau žmonių, daugiau deguo-
nies“. Politikos, kuria, anot autoriaus, 
ketvirtį amžiaus vadovaujasi Pabal-
tijo valdžios. „Vietiniai valdantieji 
elitai laikė emigraciją išsigelbėjimu 
nuo bet kokių nelaimių: socialinių, 
politinių, ekonominių. Visą posttary-
binį laikotarpį jiems buvo svetima ir 
nesuvokiama „gyventojų tausojimo“ 
idėja; priešingai, jie visada lengvai 
„nuleisdavo kraują“, vardan savo 
problemų sprendimo prarasdami dar 
šiek tiek gyventojų“. Gal kas galite 
paneigti? Išvadinti rusiška propagan-
da galima, bet tai niekaip nereiškia 
argumentuoto paneigimo. 

Autorius sako tiesą, kai rašo: 
„1990-aisiais Pabaltijo etnokratai sie-
kė savo valdžios įtvirtinimo vydami 
„rusiškuosius okupantus“: formulė 
„Lagaminas, stotis, Rusija!“ praktiš-
kai tapo oficialia politika, visuome-
nėje sąmoningai buvo formuojama 
neapykantos rusakalbiams atmosfera, 
pirmieji Latvijos ir Estijos asmenys 
nesivaržydami teigė, jog optimalus 
rusų gyventojų problemos sprendi-
mas — priversti visus rusus išvykti 
į Rusiją.“ Tačiau jis klysta, kai prie 
šitaip besielgiančių prideda ir Lietu-

Tėvynė yra ten, kur daugiau 
moka! II dalis

vą. Po nepriklausomybės atgavimo 
mums pakako proto suteikti Lietuvos 
Respublikos pilietybę kiekvienam 
tuo metu Lietuvoje gyvenusiam as-
meniui! Tokiu anuometinių politikų 
sprendimu aš didžiavausi! Matyda-
mas ir girdėdamas kaip elgiasi latviai 
ir estai sunerimęs klausiau savęs, ką 
jie daro?! Tie visi jų „piliečiai – nepi-
liečiai“... Tačiau ne tai tapo vienintele 
masinės emigracijos ir valstybių ny-
kimo priežastimi.

„Po Pabaltijo šalių įstojimo į Eu-
ropos Sąjungą darbinė migracija iš-
gelbėjo Pabaltijo (valdžios) elitą nuo 
būtinybės rimtai užsiimti ekonomika 
ir socialine sfera. Ar reikia išsaugoti 
pramonę? Ar reikia Briuselyje apgin-
ti Ignalinos AE? Ar būtina kautis dėl 
kiekvieno potencialaus investoriaus? 

Ar verta gelbėti 
nuo bankroto 
didžiausią Eu-
ropoje Lietuvos 
žvejybos laivy-
ną? Vardan ko 
padėti jaunoms 
šeimoms įsigyti 

būstą, remti jaunus specialistus, mo-
kėti pašalpas šeimoms, sulaukusioms 
antro ir sekančio kūdikio? Vietoj viso 
šio galima tarti: nepatinka - sienos 
atviros. Lagaminas, oro uostas, Lon-
donas! Europoje atlyginimai 5 kartus 
didesni, o mums be jūsų mažiau gal-
vos skaudės. Ir štai, už tokią politiką 
savo gyventojų atžvilgiu jau sulaukta 
atpildo, jos istoriškai neišvengiamo 
rezultato. Prieš akis - aklavietė, gy-
vatė įgėlė save į uodegą, emigracija, 
kaip išsigelbėjimas nuo visų Pabaltijo 
problemų, tapo mirties nuosprendžiu 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai.“ Ir ne tik 
joms...

Man, matančiam kaip tokie pat 
procesai vyksta visose posttarybinė-
se Rytų Europos šalyse, jau įdomu 
žinoti ir norisi paklausti, ar Europos 
Sąjungos scenarijaus kūrėjai numatė 
šituos tautų ir valstybių nykimo ir iš-
sivaikščiojimo scenarijus? Atominės 
energetikos žlugdymas, pramonės 
griovimas nepastatant griuvėsių vie-
toje nieko esminio ir tolygaus, žemės 
ūkio naikinimas kvotomis ir antiru-
siškų sankcijų politika, stūmimas į 
skolas ir net kai kurių valstybių pra-
siskolinimas buvo tuose scenarijuose 
slaptai numatytas ir įgyvendinamas? 
Senosios ES šalys gavo pigios darbo 
jėgos iš Rytų Europos valstybių ir 
nereikėjo nieko nei karu užkariauti, 
nei genocidu išnaikinti! Patys palie-
ka savo gimtąsias šalis ir net 60 proc. 
traukia dainą „išeisiu ir negrįšiu“. 
Tai kas, kad vasilkos tėvynėje žydės 
mėlynai, bet nei aš, nei mano vaikai 
jų nebematysim. Kaip talentingai 
sumanyta! Nei Sibiro lagerių su gy-
vuliniais vagonais, nei Salaspilio, nei 
Osvencimo, nei Buchenvaldo, nei 
Hirosimos su Nagasakiu neprireikė... 
Taikiai ir demokratiškai pastūmėtas 
susinaikinimas. Rezultatas stulbinan-
tis! Tautos ir valstybės susinaikina 

pačios save. Per Viduržemio ir Egėjo 
jūras atplaukia naujieji mūsų  pilie-
čiai! Ar šito mes norėjome, ar šito 
Baltijos kelyje tikėjomės?

Su nerimu vertindamas susidariu-
sią situaciją, prabyla (šaltinis: 15min.
lt) buvęs Lietuvos karo akademijos 
viršininkas, atsargos karininkas Eu-
genijus Vosylius: „Lietuvai reikia 
didesnio karinio rezervo, nes trečda-
lis emigruos“.  E.Vosylius sako, kad 
Lietuva net ir grąžinusi privalomąją 
karinę tarnybą neparuoš tinkamo 
karinio rezervo, nes galima nujausti, 
kad apie trečdalis paruoštų karių emi-
gruos. Emigruos ieškodami sotesnio 
duonos kąsnio, nes, kaip sako gru-
zinas, Tėvynė yra ten, kur daugiau 
moka! O Lietuva jiems vis labiau 
tampa pamote. E.Vosylius teigia, kad 
kita dalis rezervistų tėra „medžioto-
jai“, kurie galės pasitarnauti tik kaip 
patrankų mėsa, o pajėgūs atsargos 
karininkai realiai į rezervą net nėra 
įtraukiami. Pasak jo, visai realu, kad 
užsibrėžtas tikslas – 2021 metais re-
zerve turėti apie 30-40 tūkst. karių 
gali būti pasiektas tik formaliai, nes, 
vertinant demografinius pokyčius ir 
atsižvelgiant į emigracijos mastus bei 
jaunimo sveikatą, galima skaičiuoti, 
kad maždaug kas trečias kariuome-
nės rezervistas iškilus realiai grėsmei 
niekuo negalės padėti. „Iki 2021 pa-
vyks pasiekti šį užsibrėžtą skaičių. 
Tačiau ar tas re-
zervas susirinks, 
jei trečdalis bus 
išvykę į užsie-
nį? Patikėkite, 
Rusija visais 
būdais trukdys, 
kad jis sugrįžtų 
iš Anglijos ir 
Norvegijos. Tai 
trečdalį galime nubraukti“, - pirma-
dienį Seime surengtoje konferenci-
joje „Lietuvos ir regiono saugumo 
iššūkiai ir perspektyvos“ kalbėjo 
E.Vosylius. Tai kam tada sukišame 
tokius pinigus?

Nemanau, kad Rusija kaip nors 
„pririšinės“ emigravusius lietuvius 
prie Norvegijos, Anglijos  ar kitų 
turtingų ES šalių, kurios jau jaučia 
tokių juodadarbių perteklių. O anglai 
po „breksito“ aiškiai sako ir lietu-
viams, ir lenkams, ir kitiems: gana, 
nereikalingi, eikite lauk! Visi tie an-
tirusiškos propagandas perlai, tipo 
„rusai puola“, „rusai puls“, „rusai 
perka Lietuvą“, „neleisim Ivano prie 
krano“ ir t.t. jau 26 metai skamba taip 
primityviai ir kvailai, kad vis dažniau 
tampa anekdotų ir jumoro šaltiniais. 
Ar jau visi prisikrovėte į savo rūsius 
konservų? Ar jau visi prisipirkote 
plastikinėse talpose vandens po du li-
trus žmogui parai? Ar ginklų jau irgi 
įsigijote? O šaudyti bent jau pasimo-
kėte, ką? Vargu... 

Broliukai latviai nemiega. Agen-
tūra „RIA naujienos“ teigia, kad 
Latvijoje atlikta apklausa. Latvijos 
premjeras Maris Kučinskis prabilo 

apie kovą už rusakalbių šalies gyven-
tojų „sielas“. Pranešama, kad šalies 
vyriausybė išnagrinėjo slaptų tyri-
mų, kuriuos atliko Latvijos gynybos 
akademijos Saugumo ir strateginės 
analizės centras, duomenis. Juose na-
grinėtos šalies gyventojų nuotaikos, o 
taip pat visuomenės destabilizacijos 
galimybės. „Aš tai vadinu  kova už 
rusakalbių gyventojų sielas, kuri iš 
tikrųjų vyksta“- pasakęs vyriausybės 
vadovas. Jo žodžiais tariant, šalies 
valdžia turi imtis visų pastangų tam, 
kad rusakalbiai Latvijos gyventojai 
nesijaustų svetimais. O ho ho, net 
26 metų reikėjo „broliukams“, kad 
suprastų, jog iki šiol jų vykdyta po-
litika rusakalbių gyventojų atžvilgiu 
yra nepriimtina ir kenkianti pačiai 
Latvijai. O mes Lietuvoje dar vis 
nulupinėjame lenkiškų pavadinimų 
lenteles nuo privačių namų Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonuose! Jei būčiau 
lenkas – mane tai siutintų ir žemintų! 
Ir aš tikrai priešinčiausi.

Minėtų slaptų (?) tyrimų Latvijoje 
duomenimis, 30,9 proc. šalies gyven-
tojų sutinka su teiginiu, kad Latvijoje 
atgimsta fašizmas, o 12,7 proc.  ap-
klaustųjų pareiškė, kad jaučia priklau-
somybę Rusijai. Rusiškos simbolikos 
naudojimui per gegužės 9 - Pergalės 
dieną, pritaria 21,4 proc.  apklaustų-
jų. Tuo pačiu, 21,7 proc.  apklaustųjų 
sutiko su teiginiu,  kad rusų teisės ir 

interesai Latvi-
joje yra jau tiek 
pažeidinėjami, 
kad neišvengia-
mai reikalingas 
Rusijos Federa-
cijos įsikišimas! 
Va tai tau... kai 
žinai, kad ofici-
aliai Latvijoje 

yra apie 2 milijonus gyventojų, o 
apie 44 proc.  jų yra rusakalbiai. Ne-
siskaityti su beveik pusės valstybės 
gyventojų interesais, menkinti juos 
ir laikyti „antrarūšiais“ yra nepers-
pektyvi, ateities neturinti politika. Ir 
ne tik latviams. Šiandieninėje jaunų 
gyventojų išsivaikščiojimo ir valsty-
bės nykimo realybėje, reikia apie tai 
labai rimtai ir neatidėliotinai galvoti. 
Ne tik karas yra netikusios politikos 
kūdikis! Dvidešimt pirmame amžiuje 
jau sėkmingai išbandomi ir kitokie 
tautų bei valstybių išnaikinimo būdai. 
Lėtesni, bet kokie efektingi! Argi net 
priešintis nebeliko kam? Jaunimas 
išsilakstė, senimas išmiršta. Kaip 
demokratiška ir laisva! Ach, kokios 
rezultatyvios vakarietiškos vertybės! 
Kokia žavi tėvynės agonija! Pabaigti 
norėčiau Maironio žodžiais: „Išnyk-
siu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, ir 
niekas manęs neminės! Tiek tūkstan-
čių amžiais gyveno, kentėjo, o kas 
jų bent vardą atspės?“  Skaitytojau, 
kol mes dar čia, kol esame gyvi, pa-
klausiu tavęs ir savęs: Brolau, ar mes 
dar turime valios, užsispyrimo ir jėgų 
šitam susinaikinimo buldozeriui pasi-
priešinti? Nejaugi per vėlu?

linas BiTVinskAs

Aišku, politikai yra niekšai, mes 
apie tai turime tvirtą nuomonę. Tai 
jie nedirba Lietuvai, rūpinasi tik 
savo kišenėmis, vagia, ima kyšius 
ir t.t. Kaip puikiai mes žinome, kas 
jie yra ir ką jie daro. Bet mes tai 
ne tokie. Tačiau pasižiūrėkim, ką 
mes renkam. Nepamenu, kad po-
litikams būtų pakenkęs koks nors 
skandalas. Netgi atvirkščiai, saky-
kim, buvęs konservatorius Naglis 
Puteikis, pabuvojęs girtas areštinė-
je, tiesiog šovė reitinguose į viršų. 
Ir dabartiniuose rinkimuose jo ve-
dama koalicija puikiai pasirodė. 

Arba štai į Seimą su „valstie-
čiais“ patraukęs buvęs konserva-
torius, girtais skandalais išgarsėjęs 
Egidijus Vareikis. Na tai kas, kad 
jis su rožančiumi girtas oro uos-
tuose šlaistėsi, teko jo net ieškoti 
partijos kolegoms Kopenhagos 
oro uoste, mat pasiklydo, tai kas, 
kad girtas žmoną pamūšėjo. Tai jo 
karjerą tik pastūmėjo. 

E. Vareikis iš paskutinės, 141-
osios, sąrašo vietos rinkėjų valia 
pakeltas į 23-ąją. Taigi, beveik ga-
rantuota vieta Seime. Pala, o tai tie 
piliečiai, kurie taip balsavo, paskui 
rėkia, kokie blogi politikai. Ar ne 
keista? Renkame tuos, kurie daro 
kažkokias nesąmones, bet tikimės, 
kad tie asmenys gali sukurti rojų? 
Tai gal išsirinkime Seimą iš Lukiš-
kių ar Pravieniškių kontingento. 
Žinoma, tikėsime, kad jie nevoks.

Džordžas Orvelas yra pasakęs, 
kad tie, kurie balsuoja už panašius 
veikėjus, yra ne aukos, o nusikalti-
mo bendrininkai. Visiškai pritariu. 
Politikai yra tokie, kokie mes esa-
me. Neteisus buvo Eligijus Masiu-
lis, neidamas į rinkimus. Jį irgi su 
visu „paskolos“ portfeliu garantuo-
tai būtų išrinkę. Kuo didesnis skan-
dalas – tuo geriau. 

Manau, kad doros politikų žmo-
nos net turėtų maldauti, vardan 
savo vyro karjeros, kad vyrelis 
retkarčiais nors šlepete suduotų ir 
jos galėtų policiją išsikviesti ir žur-
nalistams papasakoti. Kitaip Lietu-
voje į Seimą nepateksi.  

      

...Patys palieka savo gim-
tąsias šalis ir net 60 proc. 
traukia dainą „išeisiu ir ne-
grįšiu“...

...Ar jau visi prisikrovėte 
į savo rūsius konservų? Ar 
jau visi prisipirkote plastiki-
nėse talpose vandens po du 
litrus žmogui parai? Ar gin-
klų jau irgi įsigijote?..
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perka

įvairūs
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, (8-699) 34217. (8-687) 93058, (8-616) 25401.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

Žemės ūkio 
kooperatyvas 

nuolat brangiai

PERKA
VERŠELIUS.

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

PERKA
veršelius, šviežiapie-

nes karves.
Geromis kainomis.
Atsiskaito vietoje.

Tel.: (8-688) 89863, (8-680) 70514.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, moto-
ciklus, tinkančius  tolimesnei 
eksploatacijai arba ardymui. 
Pasiima. 

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

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius, seną buitinę 
techniką ir elektroninę įrangą. 
Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais dirba iki 13.00 
val., tel.: (8-610) 41900, (8-699) 
60871.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti 
arba su žeme. Geras atsiskai-
tymas! 

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

Brangiai - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel: (8-613) 74861.

Brangiai įvairų mišką su žeme 
arba biržes išsikirsti. Atsiskaito 
iš karto.

Tel. (8-687) 23618.

Sodybą, namą, sodybvietę, 
žemės - miško sklypą gražes-
nėje vietoje.

Tel. (8-670) 37592.

Namą ar sodybą poilsiui ir gy-
venimui. 

Tel. (8-698) 49854

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vieto-
je, sutvarko dokumentus, pasii-
ma. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mope-
dus, sunkvežimius, traktorius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius, 
mikroautobusus.

Tel. (8-648) 67177.

Skubiai - naudotus automobi-
lius.

Tel. (8-621) 60671.

Brangiai ir skubiai - automo-
bilius, mikroautobusus, motoci-
klus, traktorius. 

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

Tel. (8-614) 07502. 

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža. 

Tel.: (8-686) 54826, (8-684) 40534.

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

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

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.

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

Tel. (8-680) 41510.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima 
greitai. Atsiskaito vietoje. 

Tel. (8-603) 40316,  (8-609) 00890. 

Be tarpininkų arklius, karves (1,20 
Eur/kg), telyčias (1,30 Eur/kg), bulius 
(1,50 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Kita

Bendrovė - grūdus, kviečius, mie-
žius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš kar-
to. Išsiveža.

Tel. (8-680) 85841.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

1 kambario butą Anykščių miesto 
centre J.Biliūno g. 10 (30 kv.m, 5 
aukštas, yra rūsys, be balkono, rei-
kalingas remontas). Kaina 7200 Eur. 

Tel. (8-652) 57777 .

Kuras

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

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

Malkas, natūralaus drėgnumo, 
beržines - 170 Eur, alksnines - 150 
Eur, maišytas - 160 Eur. Atveža 
nemokamai po 7 erdmetrius. 
Kaladėlėmis reikiamo ilgio.

Tel. (8-678) 26080.

Beržines, juodalksnio malkas, ka-
ladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų įdėklai. Pristatomi ka-
minai. Kaminų remontas, skardi-
nimas, kamino angos didinimas. 
Stogų dengimas. 20 metų patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

Įdėklai - gamina, montuoja. 
Pristatomi, apšiltinti kaminai. 
Kaminų valymas. Naudoja 0,5 
mm, 0,8 mm  skardą. 

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Kaminų valymas, įdėklų gamy-
ba, montavimas. Pristatomi kami-
nai. 

Tel.: (8-656) 24531, 
(8-672) 15590. 

Kasimo darbai mini ekskavato-
riumi. Vandentiekio, kanalizacijos, 
nuotekų, kabelių klojimas, pamatų 
kasimas. 

Tel. (8-650) 63678.

siūlo darbą
Akcinei bendrovei “Rokiškio 

mašinų gamykla” reikalingi kva-
lifikuoti šaltkalviai - suvirintojai 
pusautomačiais. Atlyginimas su-
tartinis. Kelionės išlaidų kompen-
savimas.

Kreiptis: Respublikos 113, 
Rokiškis, tel.: (8-458) 5-18-31, 
(8-458) 3-35-60.

ŽŪB “Elma” reikalingi suvirinto-
jas ir fermų mechanikas.

Tel. (8-682) 97420.

Gaminame ir 
montuojame 
paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
tvarkome kapavietes. 
30 metų patirtis. 
Vienetiniai darbai.
Tel. (8-627)01727,
(8-682)12338.

Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas atlieka kadastrinius 
matavimus sklypui, proj. Nr. 921-5 esančiam Bičionių k., Anykščių 
sen., Anykščių r. Dėl ribų suderinimo kviečiame dalyvauti gretimo 
sklypo savininką Joną Puloką. Kontaktinė informacija: J. Biliūno 
g. 28-2, LT-29117 Anykščiai, tel. (8 6) 2124 304; el. p. martynas.
sermuksnis@vzf.lt

UTENOS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS SKYRIUS
VALSTYBĖS ĮMONĖ VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDAS – VIENA 

DIDŽIAUSIŲ IR PAŽANGIAUSIŲ ĮMONIŲ LIETUVOJE, TURINČIŲ 
NAUJAUSIĄ IR MODERNIAUSIĄ TECHNINĘ ĮRANGĄ, GREITAI 
IR KOKYBIŠKAI TEIKIA ŠIAS PASLAUGAS:

 
• Žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų atlikimas;
• Topografinių nuotraukų rengimas 
• Statinių kadastriniai matavimai
• Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymų projektų rengimas 

(žemės sklypų padalijimas, atidalijimas ir sujungimas, žemės sklypų 
formavimas esamiems pastatams eksploatuoti, žemės sklypų pa-
grindinės žemės naudojimo paskirties keitimas); 

• Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas (ūkininko ūkio 
sodybos formavimas; miško įveisimo ne miško žemėje planavi-
mas); 

• Žemės naudojimo tvarkos nustatymas; 
• Kitų žemėtvarkos bei geodezijos darbų atlikimas

Dėl paslaugų užsakymo ar papildomos informacijos susisiekite su 
mumis tel. (8-626) 00939, el. p. matavimai@vzf.lt. 

Paslaugas užsakyti taip pat galite internete adresu http://www.vzf.
lt/paslaugos/

Užsakius paslaugas iki gruodžio 1 d. taikoma iki 20 % nuolaida.

Spalio 21 d. į Anykščius atvyksta  angiochirurgas  E. 
Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacien-
tams sergantiems:

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
  ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val.   
Tel. (8-698) 33653.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų ir papil-
domus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Teorijos dėstytojai ir vairavimo instruktoriai garantuoja kokybišką mokymą.  Praktinis vai-
ravimas vyksta Jums patogiu laiku.  Renkama nauja grupė 2016 m. spalio 20 d. 17 val.   
Dėl  A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu 8 657 72987 arba 
Liudiškių g. 29, Anykščiai.  Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. 8 657 68156.

Kita

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiaulių 
skerdieną 40-50 kg tik kaimiškai svi-
lintos dujomis. Atvėsintos, subpro-
duktai. Pristato nemokamai ir greitai. 

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

Kviečius, miežius, avižas, įvairius 
pašarinius miltus, sėlenas. Greitai 
atveža.

Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

Įvairius metalinius garažus ir cister-
nas 1,8, 3, 5, 10, 25 kub. m yra ir ant 
ratų. 

Tel. (8-687) 73343.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 
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 UAB „Anykščių vandenys“  atlieka šias 
paslaugas:

- nuotekų ištraukimas iš nuotekų surinkimo 
šulinių

- lauko tualetų išsiurbimas ir išplovimas

- nuotekų tinklo išplovimas

- drenažo tinklo išplovimas

 Informacija suteikiama tel. (8-650) 16057.

Anykščiuose – Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Demokratija“ 
Spalio 20 d., ketvirtadienį, 18 val. Anykščių kultūros centre Lietuvos nacionalinis dramos 

teatras pristatys Pauliaus Ignatavičiaus režisuotą spektaklį „Demokratija“. Pjesės autorius 
Mindaugas Nastaravičius. Spektaklis apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“ už geriau-
sią nacionalinę dramaturgiją.  Spektaklis „Demokratija“ – groteskiška istorija apie vieno 
tipiško daugiabučio kaimynus, kuriems įgrysta nuolat dingstanti elektra. Kaimynai suvokia 
šio gedimo priežastį – elektros instaliacijoje apsigyveno graužikai. Įkūrę namo bendriją, 
jie svarsto, kokiu būdu „padaryti tvarką“. Galiausiai visi nusprendžia, kad naikinti reikia 
ne tik graužikus. 

Kasdienė buitinė situacija išvirsta į konfliktą dėl įsitikinimų ir netikėtai gimusį galios troš-
kimą. Išsirinkę bendrijos pirmininką, kaimynai jam suteikia teisę valdyti juos pačius.  

Pasak spektaklio autorių, piliečių renkamos valdžios ir jos galios tema subrendo 
diskutuojant apie vieną šiandieninių politinių bei socialinių problemų – lietuvių ir lenkų 
santykius. „Mums atrodo, kad gatvių pavadinimai dviem kalbomis ar lenkiškų pavardžių 
rašymas originalo kalba – smulkmenos, kurias tam tikri asmenys sureikšmina ir paverčia 
dviejų tautų konfliktu. Žymus lenkų istorikas ir publicistas Adamas Michnikas tokius žmo-
nes vadina kenkėjais ir naikintojais. Šis spektaklis – apie kenkėjus ir naikintojus. Apie mus 
pačius“, – teigia jaunieji kūrėjai.

Režisierius P. Ignatavičius sako: „Šiandien žodį „demokratija“ siejame su savo gerove, 
tačiau tai klastingas ir sudėtingas reiškinys. Turbūt kiekvienas sutiksime, kad nebūtinai tai, 
ką pripažįsta minia, yra tolygu gėriui. Maža to, demokratija padeda iškilti demagogams, 
o kartais net visiškiems idiotams, pasižymintiems stipria įtaiga. O miniai reikia autorite-
tų, reikia jėgos, kuri ją valdytų, kuri atlieptų jų svajones, jų lūkesčius, žadėtų išspręsti jų 
problemas ir kartkartėmis pabūtų atpirkimo ožiu už nepavykusį gyvenimą. Ir būtent šis 
poreikis padaro žmogų vidutinybe: be valios, be jėgos, be individualumo, be polėkio... 

Teismas. Apklausiamas gydytojas, 
daręs nužudyto žmogaus skrodimą. 
Advokatas klausia:
– Ar jūs tikrinote nužudytojo pulsą, 
kvėpavimą, kūno temperatūrą, prieš 
įvykdydamas skrodimą?
Gydytojas:
– Ne, netikrinau.
Advokatas:
– Tai ar negalėjo būti taip, kad iki 
jums padarant skrodimą, nužudytasis 
dar buvo gyvas?
Gydytojas:
– Ne, negalėjo.
Advokatas:
– Kuo remdamasis jūs tai teigiate?
Gydytojas:
– Na, jo smegenys buvo supiltos į du-
benį ant mano stalo.
Advokatas:
– Aš klausiu ne apie tai, aš klausiu, ar 
jis dar galėjo būti gyvas.
Gydytojas:
– Taip, jis galėjo būti gyvas ir dirbti 
advokatu.

Po savivaldos rinkimų Darbo 
partijos Anykščių skyrius gavo ra-
jono mero Kęstučio Tubio patarėjo 
etatą. Į šias pareigas buvo paskir-
tas Donaldas Vaičiūnas. Ne pačiam 
svarbiausiam partijos skyriaus 
žmogui šis darbas atiteko todėl, 
kad pats svarbiausias rajono „dar-
bietis“ Ričardas Sargūnas dirbo 
Seimo nariu, o antrasis pagal svar-
bumą partietis Alfrydas Savickas 
buvo pirmojo etatinis patarėjas.

Po Seimo rinkimų ir pirmasis, ir 
antrasis  rajono „darbietis“ turi ieš-
kotis naujo darbo. Žinoma, darbo 
lengviausia ieškoti savivaldybėje 
(nereikia toli eiti). Pagal sąmokslo 
teoriją ir R. Sargūnas, ir A. Savic-

Mero patarėjų rebusas

Mero patarėjui Donaldui Vaičiūnui į valdišką kėdę dera tvirčiau įsi-
kibti, ją iš po užpakalio gali išmušti partijos bičiulis. Gal net du...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

kas gali bandyti įkalbėti merą Kęs-
tutį Tubį, kad D. Vaičiūnas būtų 
atleistas iš darbo jų naudai. 

Žinoma, meras rajono Tarybai 
pritarus gali įsteigti trečiąjį patarė-
jo etatą ir A. Savicką ar R. Sargū-
ną įdarbinti D. Vaičiūno iš pareigų 
neatleidus, tačiau vargu ar rajono 
vadovui tokia Darbo partijos atsto-
vų koncentracija jo aplinkoje yra 
naudinga. Gali būti net atvirkščiai 
- „darbiečiai“ gali prarasti ir tą vie-
nintelį patarėjo etatą, mat partija 
liko neparlamentinė, Seime ar Vy-
riausybėje iš jų paramos nebesu-
lauksi, o rajono Tarybos daugumai 
Darbo partijos atstovų balsai taip 
pat nėra labai reikšmingi.     

Sunkioji atletika. Spalio 14-15 
dienomis Klaipėdoje vyko Lietu-
vos atskirų veiksmų čempionatas. 
Šiame čempionate puikius rezulta-
tus demonstravo Anykščių KKSC 
sunkiaatlečiai. Gintarė Bražaitė 
merginų varžybose išrovė 80 kg 
sveriančia štangą, stūmimo veiks-
me iškėlė 100 kg, tapo absoliučia 
nugalėtoja. Vyrų varžybose svorio 
kategorijoje iki 56 kg antrą vietą 

užėmė Tomas Miškeliūnas. Nors 
jam tik 15 metų, bet jis jau antrus 
metus tampa Lietuvos prizininku 
tarp suaugusių. Tomas yra pakvies-
tas į Lietuvos jaunių rinktinę ruoš-
tis jaunių olimpinėms žaidynėms. 
Svorio kat. iki 77 kg Tadas Pocius 
išrovęs 115 kg užėmė trečią vietą, 
o stūmimo veiksmu iškėlęs 144 kg 
užėmė antrąją vietą. Šie rezultatai 
- tai nauji rajono rekordai. Svorio 
kat. iki 94 kg Mindaugas Janulis 
rovimo veiksmu iškėlė 131 kg  ir 

užėmė  trečiąją vietą, o stūmimo 
veiksme  (151 kg.) užėmė antrąją 
vietą. Svorio kat. iki 105 kg daly-
vavo patys stipriausi Lietuvos atle-
tai. Arnas Šidiškis rovimo veiksme 
nusileido tik Europos čempionui Ž. 
Stanuliui ir užėmė antrąją vietą, iš-
rovęs 163 kg. Stūmimo veiksme jis 
liko trečioje vietoje, iškėlęs 185 kg. 
Absoliučioje įskaitoje Arnas užėmė 
trečią vietą.

Imtynės. Spalio 16 dieną Kaune 
Anykščių KKSC imtynininkai da-

lyvavo Lietuvos jaunučių sporto žai-
dynių finalinėse varžybose . Moterų 
imtynėse sidabro medalius iškovojo  
Evelina Uselytė, Evelina  Kalinaus-
kaitė,  Vidmantė  Kavaliauskaitė.  
Bronzos medaliais pasidabino  Ane-
lė  Kavaliauskaitė, Liveta  Uselytė,  
Laura Budrevičiutė,  Gabrielė Use-
lytė,  Vestina Navikaitė. Malvydas 
Esmantas ir Giedrius Binkys kovojo 
su laisvųjų imtynių atstovais.  Abu 
Anykščių KKSC sportininkai užėmė 
trečiąsias vietas.


