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Sveikinimai
Primename, kad per mūsų laikraštį galite 
pasveikinti savo artimuosius vestuvių, 
jubiliejų ar kitomis progomis.

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

4 psl.

3 psl.2 psl.

PREMIJA. Gruodžio 10 d. (šeš-
tadienį) 20 val. Anykščių koplyčioje 
Anykščių rajono savivaldybės Tere-
sės Mikeliūnaitės kultūros premijos 
teikimas. Vėliau EDOX – dokumen-
tinių filmų festivalio pristatymas: 
Europos kino akademijos apdovano-
jimų ceremonijos fragmentai ir kino 
naktinėjimai – „Čia aš tik svečias“, 
„Suokalbis“, „Moriom“, „Bėdos dėl 
uodų ir kitos istorijos“, „Gladiato-
riai. Kita planeta“ ir kt.

Koncertas. Gruodžio 11 d. 
Kavarsko bažnyčioje 10  val. šv. 
Mišiose giedos garsi Lietuvos 
dainininkė (mecosopranas) Judi-
ta Leitaitė. Po šv. Mišių Kavars-
ko bažnyčioje vyks adventinis J. 
Leitaitės koncertas.

PASKAITA. Gruodžio 9 d., 
penktadienį, 17 val. kultūrinių 
tradicijų studijoje Anykščių vai-
vorykštė, pr. c. “Norfa”, II a., Vil-
niaus g. 22. lektorės sveikuolės 
Lukrecijos Augustaitytės paskaita 
“Menas gyventi sveikai”.

Svetingumas. Ketvirtadienį 
rajono meras Kęstutis Tubis daly-
vaus iš karto dviejuose ambasado-
rių priėmimuose Vilniuje. Rajono 
vadovas pakviestas į  Izraelio vals-
tybės ambasadoriaus bei Japonijos 
ambasadoriaus Lietuvoje rengia-
mus priėmimus.

Finale. Anykščių „Auksinių 
protų“ lyderiai, liberalų „Nikė“ 
mažesnių miestų grupėje užima 
aštuntąją vietą. Likus paskutiniam, 
šį vakarą vyksiančiam žaidimui, 
komanda užsitikrino vietą Lietu-
vos finale. Finalinis žaidimas vyks 
Druskininkuose, jame dalyvaus po 
15 geriausių komandų iš mažų ir 
didelių miestų grupių. 

Svarsto. Buvęs Seimo narys Ri-
čardas Sargūnas praėjusią savaitę 
tvirtino, jog dar nežinąs, kuo dabar 
užsiims. „Anykštos“ paklaustas, ar 
turi daug darbo pasiūlymų, ekspar-
lamentaras neslėpė, kad potencia-
lūs darbdaviai prie jo namo durų 
nesirikiuoja.     

Kopijuojame. Vienos kopijos 
iki A 4 formato kaina 15 ct.

Ar Malaišiuose iškils Vaižganto 
gimtoji troba?
Svėdasiškiai ėmė puoselėti viltį Malaišiuose, rašytojo Tumo -Vaižganto tėviškėje, atstatyti gimtąją trobą, kuri kone prieš šimtmetį 

nupirkta ir perstatyta dabar  stovi Rokiškio rajono Kalvių kaime. Šią mintį per šiųmetines „Vaižgantines“ iškėlė Vaižganto premijos 
laureatas publicistas, rašytojas, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios kunigas, vienuolis pranciškonas (OFM), 
katalikų radijo stoties „Mažoji studija“ vadovas Julius Sasnauskas. 

Tačiau pagrindinė šio sumanymo problema, kad Kalvių kaime esantis Vaižganto gimtasis namas turi šeimininkus ir yra gyvenamas.  

Ar kas gali patikėti, kad šis Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kalvių kaime esan-
tis ir šiuolaikiškai atrodantis namas - tai iš Malaišių kaimo atgabenta ir perstatyta 
Tumų šeimai kadaise priklausiusi troba?  

Seimas 2019-uosius metus 
paskelbė Vaižganto metais. 
Šio Lietuvai nusipelniusio 
žmogaus 150-osioms gimimo 
metinėms pažymėti būtų pras-
minga gimtuosiuose Malai-
šiuose atstatyti rašytojo tėviš-
kės namą. 

Vytautas BAGDONAS

Didžiajai daliai benamių 
pagalbos tiesiog nereikia 

Dr. Nerijus VYŠNIAUŠKAS, 
Kurklių, Kavarsko ir Užunvėžių pa-
rapijų klebonas: „...kiekvienas gyvas 
padarėlis – žmogus, voras ar skruzdė 
– siekia išsaugot savo 
gyvybę.“

Mirė Anykščių 
teisininkų 
patriarchas

Pakštų giminės lizdas 
senojoje ulyčioje

Simpatiškas seklyčios 
langelis...

Jau gruodžio 1-ąją pradėjo 
veikti Vilniaus Liepkalnio kalnų 
slidinėjimo trasa, tad Kalita ne-
buvo pirmoji. Nors anykštėnai 
rekordą gal ir pasiekė – pirma-
dienį, kai buvo pradėtas kalnų 
slidinėjimo sezonas, oro tempe-
ratūra buvo +4 laipsniai.

Artimiausias paras žada laikytis 
permainingi orai. Pasak Anykš-
čių turizmo informacijos centro 
pramogų ir sporto centro “Kali-
ta” vadovo Ramūno Blazarėno, 
kai tik oras stipriau atšals, sniego 

Pradėjo veikti Kalitos slidinėjimo trasa
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vakar pradėjo veikti Kalitos kalno slidinėjimo trasa. Kalnų 
slidinėjimo sezono oficiali pradžia – 13 valandą, tačiau dėl pir-
mojo slidininko „titulo“ niekas nesivaržė, gal tik po valandos pa-
sidžiaugti žiema atėjo pirmasis slidininkas.

patrankos iškart pradės gaminti 
dirbtinį sniegą. Oro atšilimas sli-
dinėjimo centrui nėra labai bai-
sus - blogiausias dalykas yra lie-
tus. Tad, jei neužeis smarkesnis 
lietus, trasa turėtų būti išsaugota 
ilgesniam laikui.  

Tikėtasi pirmadienio vakare 
ant Kalitos kalno sulaukti slidi-
nėjimo pasiilgusių anykštėnų ir 
miesto svečių. Tiesa, R. Blazarė-
nas tuo pačiu vylėsi, kad pirmieji 
slidininkai per daug neištaškys 
pažliugusio sniego.

Vakar oficialiai pradėjus dirbti Kalitos kalnų slidinėjimo trasai 
buvo net keturi laipsniai šilumos, o pirmasis pramogautojas pa-
sirodė gal tik praėjus valandai po trasos atidarymo.

Autoriaus nuotr.
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spektras
Stabdo. Seimo narys Gintaras 

Steponavičius pirmadienį pra-
nešė stabdantis narystę Liberalų 
sąjūdyje, paaiškėjus, kad teisė-
saugos tyrime dėl politinės ko-
rupcijos jis buvo apklaustas kaip 
specialusis liudytojas. „Įverti-
nęs dabartinę situaciją nutariau 
laikinai sustabdyti savo narystę 
Liberalų sąjūdyje. Tikiuosi, kad 
trumpam, kad tyrimas ilgai ne-
truks. Tikiuosi visų supratimo. 
Neabejoju, kad pasibaigus šiai 
istorijai tapsime dar stipresni 
ir vieningesni“, - socialinia-
me tinkle „Facebook“ parašė 
G.Steponavičius.

Išeina. Dėl vairavimo išgėrus 
ir bandymo išvengti nuobaudos 
kritikos sulaukęs socialdemo-
kratas Julius Pagojus atsistatydi-
na iš Valstybinės vartotojų teisių 
apsaugos tarnybos (VVTAT) di-
rektoriaus pareigų ir stabdo na-
rystę partijoje. „Pranešu, jog 
atsistatydinų iš Valstybinės var-
totojų teisių apsaugos tarnybos 
direktoriaus pareigų ir stabdau 
savo narystę Lietuvos socialde-
mokratų partijoje. Šį sprendimą 
priėmiau atsižvelgdamas į susi-
klosčiusią situaciją, kuri užkerta 
kelią man tinkamai atlikti savo 
pareigas šioje tarnyboje bei gali 
paralyžuoti visos institucijos 
darbą“, - pirmadienį išplatinta-
me pranešime sako J.Pagojus.

Žvaigždė. AHL, dukterinėje 
NHL lygoje, žaidžiantis Lietu-
vos rinktinės vartininkas Mantas 
Armalis pirmą kartą šioje lygoje 
nepraleido nė vieno įvarčio, o jo 
atstovaujamas klubas 4:0 (2:0, 
1:0, 1:0) įveikė „San Antonio 
Rampage“ komandą. Lietuvis ir 
toliau sėkmingai naudojasi jam 
skirtu laiku, kadangi dėl traumos 
iš rikiuotės iškrito pagrindiniu 
buvęs vartininkas Troy Grose-
nickas. M.Armalis šioje dviko-
voje atrėmė visus 29 smūgius, 
ir tapo viena iš trijų rungtynių 
žvaigždžių. Lietuviui ginant var-
tus AHL lygoje „Barracuda“ ko-
manda iškovojo penktąją perga-
lę, M.Armaliui tai buvo antroji 
pergalė sezone prieš „Rampage“ 
komandą.

Švyturys. Urbo kalne Nidoje 
šiuo metu net nepažymėta vie-
ta, kur stovėjo senasis švyturys. 
Negana to, baigiamos ištampyti 
paskutinės jo liekanos. Unika-
lioje teritorijoje, kuri yra gam-
tos paminklas, šiuo metu jokios 
tvarkos - kas ką nori, tas tą daro. 
Prie švyturio vedantys laiptai jau 
yra net nesaugūs.  Neringos sa-
vivaldybė pasiryžusi sutvarkyti 
Urbo kalno ir jo prieigų teritori-
ją pasitelkdama Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų parama.  

Tyrimas. Lietuvos jūrų mu-
ziejaus Delfinų terapijos centre 
prasidėjo mėnesį truksiantis del-
finų ir žmonių gerovės moksli-
nis tyrimas, kuriame kartu su gy-
vūnais dalyvauja dešimt šeimų. 
Nepriklausomų stebėtojų stebi-
mo tyrimo tikslas - išsiaiškinti 
delfinų terapijos poveikį įvairius 
sutrikimus turintiems vaikams ir 
patiems delfinams. 

Geria. Vien šiemet Šiaulių 
apskrities keliuose nustatyta ge-
rokai per 1 000 girtų vairuotojų. 
Keliolika žmonių dėl girtų vai-
ruotojų kaltės žuvo arba buvo 
sužaloti eismo įvykiuose. 

Doloresos Kazragytės valanda Svėdasuose Raimondas GUOBIS

Praeitą sekmadienį Svėdasų bibliotekoje su svėdasiškais ir toli-
mesniais svečiais susitiko populiarių knygų autorė, aktorė Dolo-
resa Kazragytė. Viešnia kalbėjo apie beprotiškai įdomų gyveni-
mą, teatrą, skaudulius, džiaugsmus.

Tyliai nužvelgusi beveik tris 
dešimtis susirinkusiųjų, aktorė D. 
Kazragytė prabilo, žodžiai liejo-
si tyros minties srove su saldžiu 
skausmu ir turtuolių bei žiauruo-
lių valdomo pasaulio skausmais, 
paminėjo Trumpą, Putiną, lietu-
viškus turčius ir griūnančią Kauno 
biblioteką. 

Ta srovė kryptelėjo, kai užsimi-
nus apie nelabai gerus turčius, pa-
slaptingas, ne visiems pažįstamas 
užpalėnas iš Kaimynų kaimo ban-
dė tas mintis šiek tiek sušvelnin-
ti, paprieštarauti. Juk yra ir gerų, 
atjaučiančių verslininkų, o tos ne-
lygybės yra mūsų krašte įsigalėju-
sios sistemos vaisius. 

Aktorė kalbėjo apie „Mažąjį 
Princą“ bei „Livingstoną žuvė-
drą“ - du nuostabiausius kūrinius 
ir jų autorius, tvirtus bei poetiš-
kus, savo likimą nuspėjusius lakū-
nus, apie savo knygas, kurios yra 
tiesiog ištisinė išpažintis.

D. Kazragytė pasakojo apie 
teatrą ir savo drąsą atsakyti Vil-
jamso pjesės „Šauksmas“ esmės 
nesupratusiai jaunai kritikei, apie 
dabarties pjeses, kurios nebetu-
ri gyvenimiškai svarbių, aštrių 

Vaižganto sodelyje - aktorė Doloresa Kazragytė svėdasiškių bi-
bliotekininkių Astos Medinienės (kairėje) ir Dalios Paulavičie-
nės draugėje.                                                        Autoriaus nuotr.

išgyvenimų jėgos. Apie kartais 
nusisukantį nuo žmonių Dievą, 
apie trupinėlį gėrio atsveriantį, 
sugriaunantį kalnus blogio. Tuo-
met žingsnis vaikystės link, Astri-
dos Lingren išmintis, jos vaidmuo 
įkūnijant, įprasminant šią nuosta-
bią kūrėją mūsų teatro scenoje. 

Kūrėja jau keliolika metų yra 
laisva nuo bet kokių įsipareigo-
jimų, tenkinasi kukloka pensi-
ja, tačiau dar vaidina dviejose 
pjesėse Kauno bei Vilniaus te-
atruose, nuolat susitikinėja su 
žmonėmis. Labiausiai mėgaujasi 
gamtos grožiu, ramybe, nes dar 
nepažįsta nei „pelės“ nei „feis-
buko“, vasaras leidžia nedidelė-
je trobelėje prie Duobulio ežero 
Labanoro miškuose, o jei turėtų 
galimybių, tai keliautų, keliautų, 
keliautų...

Po to jau linksmoji valanda. Ak-
torė sumaniai kaitaliodama balso 
tembrą, įterpdama net žemaitiškų 
padundenimų, padeklamavo kele-
tą gyvenimiškų, smagių dialogų, 
papasakojo ir anekdotų bei pažė-
rė taiklių pastebėjimų. Net ir apie 
tai, kad kai Dievas sukūrė moterį, 
niekas nebeturi poilsio.  

B. Pinelis trisdešimt metų buvo 
Anykščių rajono apylinkės teismo 
pirmininku. Mūsų rajono teismui 
jis vadovavo 1962-1992 metais. 

Mirė Anykščių teisininkų patriarchas
Mirė advokatas Benediktas Pinelis. Jam ėjo 89-ieji metai. B. 

Pinelis advokatavo iki 2010-ųjų ir iš darbo pasitraukė tik įkopęs 
į devintą dešimtį. 

Anykščių rajono apylinkės teismo 
pirmininku jis tapo po Anykščių 
rajono sujungimo su Kavarsko ra-
jonu. Iki 1962-ųjų, taigi iki rajonų 

jungimo, B. Pinelis buvo Kavarsko 
rajono apylinkės teismo pirminin-
ku.

Daugelį metų su B. Pineliu ir 
kaip su teisėju, ir kaip su advoka-
tu dirbusi prokurorė Klementina 
Jankūnienė velionį prisiminė kaip 
ypatingai padorų, inteligentišką, 
objektyvų ir išlaikytą žmogų.

Vienintelė B. Pinelio dukra gy-
vena JAV. Sūnus mirė anksčiau. 

Velionis pašarvotas Elektrė-
nuose. Laidotuvės vyks gruodžio 
7-ąją. Karstas išnešamas 12 va-
landą. B. Pinelis bus palaidotas 
savo gimtinės, Pastrėvio (Elek-
trėnų savivaldybė), kapinėse. 

-ANYKŠTA

pro memoria

Paprastai į kariškus reikalus yra 
linkę vyrai, retas atvejis, kai šei-
moje abu eina kariauti. Ypač jei 
tai ne privaloma karinė tarnyba, o 
savanoriavimas. Atvykti į klasę A. 
ir R.Andrikoniai turėjo ir paskatą, 
nes klasėje mokosi jų sūnus. Kai 
mokytoja paklausė vaikų, ar visi 
gali būti savanoriai, vaikai spėjo, 
kad ne, nes reikia patirties... Tiesa, 
mokiniai buvo užtikrinti, kad sava-
noriai gyvena Lietuvoje, o savano-
rių sostinė yra Rukla.   

„Žmonės eina į savanorius dėl 
įvairių tikslų, man svarbiausia yra 
laisvė. Laisvę aš suvokiu kaip ga-
limybę būti tuo, kuo nori. O dėl to 
verta stengtis ir kovoti“, - sakė A. 
Andrikonis. 

Abu sutuoktiniai jau baigė ba-

Mama ir tėtė - 
savanoriai

Linas BITVINSKAS
linas.b@anyksta.lt

Pirmadienį Anykščių A. Baranausko pagrindinėje mokykloje 
su mokiniais susitiko ir apie karius savanorius pasakojo  Andrius 
ir Rasa Andrikoniai. Susitikimą surengė mokytoja Elena Bražiū-
nienė. Vaikai klausėsi pasakojimo apie tai, ką savanoriai daro 
pratybose, čiupinėjo karišką amuniciją ir net galėjo papuošti 
skruostus kariška maskuote.

zinį kario savanorio kursą ir da-
bar tarnybą tęs Anykščiuose. Jie 
vaikams pasakojo apie dienotvar-
kę, drausmines nuobaudas, apka-
sų kasimą ir kitus kariškus daly-
kus. „Iš pradžių buvo sunku, teko 
ir ašarų išlieti, bet paskui labai 
patiko“,- sakė R. Andrikonienė. 
Kadangi jie su savim atsinešė ir 
karišką kuprinę, tai vaikams lei-
do pažiūrėti ir pačiupinėti, kaip 
atrodo kariška amunicija. Ypač 
vaikus sudomino sausas mais-
to davinys, kurį kariai įsideda į 
pratybas. O susitikimo pabaigoje 
sutuoktiniai pasakojo, kaip kariai 
einami „pasidažo“ – išsitepa ža-
lios ir rudos spalvos komufliažu. 
Norinčių „pasipuošti“ iš karto iš-
sirikiavo eilutė... 

Andriaus ir Rasos Andrikonių atsineštą karišką kuprinę pasi-
matavo ir mokytoja Elena Bražiūnienė.

Autoriaus nuotr. 

das Savickas, tačiau jo dokumentai 
nepriimti, motyvuojant, kad preten-
dentas neatitinka reikalavimų.

Iki šiol A. Gervinskas dirbo UAB 
„Anykščių komunalinis ūkis“ spe-
cialistu, atsakingu už daugiabučių 

„Anykščių vandenų“ direktoriaus 
pavaduotoju bus Alvydas Gervinskas
UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotoju dirbs bu-

vęs Anykščių rajono meras Alvydas Gervinskas. Jis laimėjo va-
kar vykusį konkursą, kuriame dalyvavo keturi asmenys.

renovaciją. Komunalininkų vado-
vas Kazimieras Šapoka „Anykštai“ 
sakė, jog po A. Gervinsko pasitrau-
kimo etatas nebus naikinamas. 

A. Gervinskas yra Anykščių rajo-
no tarybos narys, į ją išrinktas pagal 
Socialdemokratų sąrašą. Tačiau jis 
priklauso Lietuvos laisvės sąjungai 
(liberalai), o po savivaldos rinkimų 
nuo socialdemokratų atsiribojo ir 
nuėjo į valdančiųjų liberalų frakciją. 

Valentiną Vitkūną bei Saulių Žiuką. 
Konkurse ketino dalyvauti ir Alfry-

A. Gervinskas konkurse įveikė ži-
nomus anykštėnus Antaną Katliorių, 
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spektras

“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. 

savaitgalio diskusija

@ Nuomonė: „Benamis - tai yra 
mūsų visuomenės dalis. Ir kaip be-
būtų liūdna, kad mes turime tokio 
kontingento piliečių,jų problemas 
privalome spręsti likusioji dalis vi-
suomenės.Ateitis tokia,kad jų dau-
gės.Todėl manau,kad turėtų būti 
steigiami kažkokie namai,kuriuose 
jie galėtų prisiglausti,pavalgyti,nusip
rausti.LIETUVOJE ne tik benamiai 
problema,opiausia,kaip mažamečiai 
vaikai išstumiami į gatvę,kaip smur-
taujama prieš bejėgį žmogutį, sušalę, 
badaujantys. Kiekvienoje seniūnijo-
je būtina atidaryti tokius namus,kur 
jiems būtų saugu.Mes steigdami vis 

Benamių rajone ateityje tik daugės
Praėjusią  savaitę apleistose Anykščių ligoninės patalpose ras-

tas benamio lavonas. Tai jau nebe pirmas atvejis mūsų mieste, kai 
apleistuose pastatuose aptinkami mirę benamiai žmonės. Rajono 
meras Kęstutis Tubis sako, kad valkatavimas – pačių žmonių pasi-
rinkimas, o benamių problemą esą būtų galima spręsti apleistoms 
ligoninės patalpoms ieškant investuotojo arba čia perkėlus Anykš-
čių pirminės sveikatos priežiūros centrą. Ką manote apie benamių 
problemą Anykščiuose? Ar atsakingos institucijos šiai problemai 
skiria tinkamą dėmesį? Kaip ją siūlytumėte spręsti Jūs? Apie tai 
savaitgalį klausėme portalo www.anyksta.lt skaitytojų.

naujus valdininkų etatus niekada ne-
užtikrinsime jiems saugesnės aplin-
kos.“

@ ???: „Aš galvoju, tai čia pačių 
benamių toks pasirinkimas, toks jų 
gyvenimo būdas. Juk siūlė “Iki” be-
namiui prieglaudą Troškūnuose, bet 
jis atsisakė. Manau, jų gyvenimo 
būdo niekas nepakeis.“

@ to kisa: „Gal sakau , reiktų  pa-
sikviesti Seimo narę Maldaikienę ir 
parodyti ne pilį statomą, o Anykščių 
griuvėsius (esančius mieste).“

@ Valius: „Liūdna ir keista, kad 
meras taip šaltai, be užuojautos kalba 
apie likimo nuskriaustus žmones. /

Jų pasirinkimas, patys sprendžia, už-
teršia patalpas ir t.t./ Tarsi kalba eitų 
apie gyvūnus, parazitus ar teršiančius 
aplinką daiktus. Merui reikia ne tik 
pamatyti, bet ir spręsti. Vien paskai-
čius šiuos komentarus, jau galimas ne 
vienas variantas kaip padėti šitiems 
vargšams, Atsitokėkim, žmonės...“

@ Vikis LT: „Vietinė valdžia, 
skirdama pastatą benamių apnakvin-
dinimui, pritrauktų paramos lėšų iš 
fondų, čia ir naujoji Valstybės val-
džia prisidėtų ir vietos bendruomenė 
sukurtų darbo vietas pagal siūlomus 
finansavimo projektus. Aišku tai turi 
rūpėti miesto ir rajono šeimininkui.“

@ Juozas: „Lietuviai niekuomet 
neišvarydavo atėjusio sušilti ubago. 
Vaiku būdamas prisimenu, kai už-
ėjusiam varguoliui mama visados 
įpildavo barščių ir dar įdėdavo kampą 
duonos, tuo pačiu mums duodama 
suprasti, kad tokiems žmonėms reikia 
gailestingumo ir pagalbos. Kas atsi-

tiko, kad tos užuojautos ir supratimo 
trūksta dabar?. Gera patarlė - terbos 
ir ubago lazdos niekuomet neišsiža-
dėk“

@ Šaunuola valdžia: „Pastatis 
medini-rastini namu unt varutas kal-
na benamiams. Ir valgykla bus ti jiem 
netoli pre Elminyku. Ir malkas vietai, 
pasišildys anys laužu susikuri. Tik ko 
tai labai jau letai stata, maž pinigu ne-
beturi? Bet kol pastatis naujus rūmus, 
galetu ligonines gričalu patvarkyt 
nabagiukam: lungus nors su plėvelu 
užkaltu, pečioku pastatytu, kaminui 
mačiau triuba yra viduj. Durų da 
reiketu, nes iš vienu lovu susikalau. 
Pavalgyti tai irgi nebeturiu, Ramybej 
konteineriuose daug maista rasdavau 
išmesta. Dabar nebeišmeta - visiems 
matyt prastai?“

(Komentarų kalba netaisyta,- 
red.past.)

-ANYKŠTA

Mokslas. Asmeniniu treneriu - mi-
tybos konsultantu prisistatęs vyras 
savo klientei davė tokių pamokų, ku-
rių moteris dar ilgai nepamirš. Atsi-
kratyti antsvorio nutarusi 32-ejų klai-
pėdietė porą mėnesių uoliai vykdė jo 
nurodymus ir įsitikino, kad “greitai ir 
lengvai” - nebūna. Nepažįstamajam 
pervedusi 180 eurų klaipėdietė gavo 
sąrašą maisto produktų, kuriuos turė-
jo kasdien saikingai valgyti. Į naująją 
mitybą konsultantas įtraukė ir maisto 
papildus - kasdien po penkias kapsu-
les. Juos sakėsi užsisakantis iš Ame-
rikos.  Jau po savaitės moteriai pra-
dėjo žaibiškai kristi svoris. Moteriai 
medikai pripažino išsekimą, o maisto 
papildus, kuriuos gėrė du mėnesius, 
paliepė nedelsiant išmesti. 

Tėvas. Pirmadienio naktį patėvio 
iš namų išvaryto ir vos nesušalusio 
aštuonmečio berniuko gyvenimas 
pradėjo keistis. Po daugiau nei šeše-
rių metų berniuką susirado jo tikrasis 
tėvas. Iš ligoninės išėjusiam vaikui 
nebereikia matytis su, kaip manoma, 
jį skriaudusiu patėviu. Sprendimą ke-
turių savo vaikų labui priėmė motina. 

Sukčiai. Sukčių įžūlumui ribų nėra 
- nusitaikę į darbo ieškančius žmones 
aferistai jiems siūlo dirbti slaptais 
pirkėjais, o iš tiesų kėsinasi patiklių 
nukentėjusiųjų vardu susižerti pasko-
las iš bankų ir palikti aukas su skolų 
kupromis. Tik per plauką nuo tokio 
aferistų pasiūlymo išsisukusi pane-
vėžietė pasakojo, kad skelbimą, kurio 
autoriai siūlė slapto pirkėjo darbą, 
rado naršydama feisbuke. 

Nepavyko. Rusijos automatinė 
krovininė kapsulė „Progress“, pa-
leista iš Baikonūro kosmodromo 
Kazachstane į Tarptautinę kosminę 
stotį (TKS), dėl numanomo raketos 
nešėjos gedimo nepakilo į numatytą 
orbitą ir sudegė atmosferoje, patvirti-
no kosmoso agentūra „Roskosmos“. 
„Kaip rodo preliminari informacija, 
dėl nepaprastosios padėties krovi-
ninė kapsulė buvo prarasta apie 190 
km aukštyje virš sunkiai pasiekiamos 
negyvenamos kalnuotos vietovės 
(Rusijos) Tuvos respublikoje; dau-
guma nuolaužų sudegė tankiuosiuose 
atmosferos sluoksniuose“, – sakoma 
ketvirtadienio vakarą paskelbtame 
„Roskosmos“ pranešime.

Kosmonautas. Buvęs JAV astro-
nautas Buzzas Aldrinas, antrasis ant 
Mėnulio paviršiaus žengęs žmogus, 
buvo evakuotas iš Pietų ašigalio pa-
šlijus sveikatai, ketvirtadienį pranešė 
pareigūnai. 86 metų B.Aldrino „būklė 
pablogėjo“ jam lankantis Antarktido-
je su turistų grupe, sakoma šią kelio-
nę organizavusios bendrovės „White 
Desert“ pranešime. Buvęs astronau-
tas „evakuotas pirmuoju įmanomu 
skrydžiu iš Pietų ašigalio“, nurodė 
kompanija. Pasak jos, tai buvo pada-
ryta „dėl atsargumo“.

Nelaimė. Kinijoje per griūtį sta-
tomoje elektrinėje žuvusių žmonių 
skaičius išaugo iki 74, penktadienį 
pranešė šalies žiniasklaida, o socia-
linių tinklų vartotojai liejo įtūžį dėl 
šios naujausios pramoninės nelaimės. 
Daugiau nei 70 metrų aukščio statybų 
platforma didžiulio statomo aušinimo 
bokšto viduje Fengčengo elektrinėje 
rytinėje Dziangsi provincijoje sugriu-
vo ketvirtadienį paryčiais. Oficiali 
naujienų agentūra „Xinhua“ nurodė, 
kad patvirtinta 74 žmonių žūtis, o jau-
niausiai nelaimės aukai buvo 23 me-
tai. Dar du žmonės per pastolių griūtį 
buvo sužeisti.

Parengta pagal 
BNS informaciją

Surinkti benamius 
galima, tik nėra 
kur dėti 

Eugenijus PAJARSKAS, Anykš-
čių seniūnijos seniūnas:

- Mes kiekvienas renkamės, kaip 
gyventi... O tokių benamių žmonių, 
žinau, kad buvo ir yra seniūnijoje. 
jie prisiglaudžia prie vienišų moterų 
– gyvena kažkokiuose apleistuose 
pastatuose, pašiūrėse, toks jau jų gy-
venimo būdas. Mes, seniūnija, kartu 
su socialiniais darbuotojais bandome 
jiems padėti, kad bent jau susitvar-
kytų dokumentus ir galėtų gauti bent 
minimalią pagalbą, siūlome tokiems 
važiuoti į globos namus, bet jie neno-
ri – jie pasirinko tokį gyvenimo būdą, 
ir pagal dabartinius įstatymus mes jų 
negalime priversti kažką daryti. Va ir 
šiandien pas mane buvo vienas vyriš-
kis, kurio ir motina, ir tėvas yra mirę, 
jis gyvena miškuose ties Lašiniais, 
žmogui 34 metai, gyvena jis ten toj 
sodyboj kažkaip, siūlėm kartu su so-
cialiniais darbuotojais kreiptis jam į 
Darbo biržą, kad užsiregistruotų, kad 
mes galėtumėm bent minimalią pa-
šalpą skirti. Bet jis nenori... Dar vieną 
blogybę matau, kad pas mus daug 
žmonių, kurie neturi socialinių įgū-

Didžiajai daliai benamių 
pagalbos tiesiog nereikia 
Praėjusį trečiadienį Anykščiuose, Ramybės gatvėje, apleistose ir ne-

naudojamose ligoninės patalpose, rastas benamio vyro lavonas. Prieš 
porą metų senosios ligoninės apleistuose pastatuose taip pat buvo ap-
tiktas jau graužikų apgraužtas kūnas. Dar kiek seniau benamio lavo-
nas aptiktas buvusioje pieninėje, šalia „Norfos“ prekybos centro.

Beveik kasmet apleistuose, neprižiūrimuose pastatuose užgęsta po 
gyvybę.

„Anykšta“ teiravosi žmonių, ką reikia keisti, kad tokie kraupūs sce-
narijai nesikartotų? O gal nedaryti nieko – juk žmonės gyvena taip, 
kaip jiems atrodo teisingiausia?

džių – kai žmogus gyvena su tėvais, 
- ar jie būtų vyresnio amžiaus ar jau-
nesnio – čia nesvarbu, - dar jie būna 
kažkiek sužiūrėti. O kai lieka vienas, 
jis nebemoka gyventi. Bet žmogus 
turi pats norėti – per prievartą nei se-
niūniją, nei kitos įstaigos nepadės. Aš 
jokiu būdu nesakau, kad tie žmonės 
vagia iš kažkur, apiplėšinėja kažką – 
jie dažnai renka ir priduoda plastiki-
nę tarą, gal kažkas centų duoda, taip 
ir gyvena – juk metai iš metų Anykš-
čiuose matome tuos pačius veidus.

O didžiausia problema, kad rajone 
nėra nakvynės namų – galima per-
važiuoti per apleistus pastatus, kaž-
kokias lūšnas ir juos surinkti, bet kur 
juos padėti? Anksčiau dar būdavo 
išblaivinimo įstaigos, tai bent naktį 
ten galėdavo tokie žmonės praleisti, 
o dabar ir to nėra.

Paskutinė mirtis – kažin ar nuo 
šalčio, dar ypač didelių jų nebuvo. 
Bet tokie žmonės dažnai serga, neturi 
vaistų, organizmas nusilpęs, maisto 
irgi turi kada ne kada, taip ir ištinka 
mirtis...

Žmogaus kaip 
šuns prie būdos 
nepririši 

Dr. Nerijus VYŠNIAUŠKAS, 
Kurklių, Kavarsko ir Užunvėžių 
parapijų klebonas:

- Mano galva, pirmiausiai žmogui, 
ištiktam nelaimės, turi būti sudarytos 
sąlygos, pavyzdžiui, turi veikti na-
kvynės namai. Tačiau imant žmogiš-
kai, normalus žmogus pats pasirūpi-

na ir savo išsilavinimu, ir savo darbu, 
ir savo būstu. Bet jeigu Dievas davė 
taip, kad žmogus tapo neįgalus tuo 
pasirūpinti, turi priklausomybes ar dar 
kas nutinka gyvenime, tai mūsų, kaip 
krikščionių, pareiga tokiam žmogui 
ištiesti pagalbos ranką. 

Pasakymas, kad tik žmogus ren-
kasi ir tu jam tiesk pagalbos ranką 
netiesęs, vis tiek nieko nebus, tai 
mano praktikoj tokių pavyzdžių yra. 
Kunigai, kurie dirba su asocialiais 
žmonėmis, sako - juos nuprausi, su-
tvarkai dokumentus, atrodo, „įstatai“ 
į tą gyvenimą, po savaitės jis jau paso 
nebeturi ir vėl gatvėj gyvena. Taigi 
prievartos čia nėra – neprirakinsi gi 
žmogaus kaip šuns su „lenciūgu“ prie 
būdos. 

Dar ką noriu pasakyti – visi mes 
turim artimųjų: tėvus, vaikus, brolius, 
seseris, pusseseres, pusbrolius - tad 
reikia užduoti klausimą, o kur jie yra, 
kad nepadeda savo artimui? Pagaliau 
tai mūsų visų pareiga tokiais žmonė-
mis pasirūpinti.

Tik jeigu žmogui geriau tam nešil-
domam name, jis ten geria, po truputį 
degraduoja, tos smegenėlės pradeda 
neveikti, jis nebesuvokia, nebegal-
voja ir šąla ten. Juk mums įprasta, 
kad žmogus eidamas iš baliaus grįž-
ta namo ir miega sau šiltuose pata-
luose, o va tokiam geriau patvoryje. 
Čia kaip ir savižudybė. Prigimtinė 
teologija sako, kad kiekvienas gyvas 
padarėlis – žmogus, voras ar skruzdė 
– siekia išsaugot savo gyvybę ir, jeigu 
žmogus pakelia ranką prieš save, tai 
klausimas, kiek jis pakaltinamas yra, 
kad pažeidžia prigimtinį įstatymą. Tai 
lygiai taip pat ir čia – kai žmogus ren-
kasi tokį savižudišką gyvenimo būdą, 
irgi klausimas, kas ten pas jį toj gal-
velėj vyksta. 

Užtenka pagal-
bos paprašyti ir 
jis bus suteikta 

Jolanta PLEŠKIENĖ, Anykš-
čių rajono socialinių paslaugų 
centro direktorė:

- Kiek man žinoma, apie vadina-
muosius Anykščių benamius, jie ti-
krai nėra vieniši – visai šalių jų gy-
vena jų tėvai, broliai, seserys, bet 
tie asmenys tiesiog patys renkasi 
savo gyvenimo būdą – jeigu jie 
norėtų, jie galėtų gyventi normalų 
gyvenimą. Mes sutikę tokį žmogų 
visada pasiūlom vykti į Troškūnų 
„Prieglobstį“, kuriam vadovauja 
nuostabus, stiprus žmogus Nerin-
ga. Praėjusį mėnesį vienas anykštė-
nas mūsų palydėtas ten išvažiavo ir 
gyvena, ir kol kas atrodo viskas yra 
gerai. Viskas priklauso nuo žmo-
gaus pasirinkimo, jo noro keistis. 
Jeigu jie priimtų siūlomą pagalbą, 
jie tikrai negyventų gatvėje, nes 
tikrai yra įstaigų, kur geranoriškai 
juos priima bent jau šaltuoju metų 
periodu.

Galiu papasakoti dar vieną gra-
žų pavyzdį: tikriausiai daugelis 
anykštėnų prisimena prie prekybos 
centro vežimėlyje sėdėjusių vyriš-
kį – šiandien jo neatpažintumėt. 
Jis išsilaikė teises, jo veidas švie-
sus, besišypsantis, jis patenkintas 
gyvenimu – baigė gert, sutvirtėjo, 
atsigavo.  

Kartais pakalbini gatvėje sutiktą 
žmogų, bandai siūlyti pagalbą, o 
tau tiesiog atsako – ne, man nieko 
nereikia. Kaip tu tokiu atveju gali 
suteikti pagalbą? Kiekvieno mūsų 
pasirinkimas, kaip aš nugyvensiu 
šiandien, rytoj ar poryt. Juk neįma-
noma visų surinkti ir per prievartą 
kažkur išvežti, jie grįš atgal. 

Pirmas žingsnis, kurį gatvėje at-
sidūrusiam žmogui reikia žengti, 
tiesiog kur nors kreiptis: į mus, į 
Socialinės paramos skyrių, į seniū-
ną – ir pagalbą gausi.

-ANYKŠTA 
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užjaučia

Taip jau likimas lėmė, kad tro-
besius ir žemę gimtajame Malaišių 
kaime paveldėjo ir čia ūkininkavo 
rašytojo brolis Jonas Tumas. Trys ra-
šytojo seserys ištekėjo ir apsigyveno 
kitur, pats Vaižgantas, pasirinkęs ku-
nigo kelią, gyveno įvairiose Lietuvos 
vietovėse ir tiktai progai pasitaikius, 
užsukdavo į Svėdasų kraštą, trumpai 
aplankydavo tėviškę jau kaip svečias. 
Tačiau Jonui Tumui nebuvo lemta 
išsaugoti tėviškę. Aplankęs Žemai-
tijoje- Mosėdyje - brolį vikarą Juo-
zą Tumą, sutiko parvežti į Svėdasų 
kraštą kunigėlio įduotą draudžiamos 
lietuviškos spaudos lagaminą. Deja, 
netikėtai  knygnešiu tapęs malaišie-
tis ūkininkas kelionės metu įkliuvo 
caro žandarams. Dėl to didelių ne-
malonumų patyrė ir  jaunas kunigas 
Juozas Tumas-Vaižgantas, jis buvo 
tardomas, persekiojamas, klebonijo-
je atliekama krata. Vargais ne galais 
lietuviškos spaudos platintojui Vaiž-
gantui pavyko bausmės išvengti, o 
štai jo brolis Jonas Tumas, sugautas 
su įkalčiais, trejiems metams buvo 
įkištas už grotų ir kalėjo žiaurumais 
garsėjusiame Sankt Peterburgo ka-
lėjime „Kresty“, paskui ištremtas 
ilgiems metams į Besarabiją (dabar 
Moldova). Likus Malaišiuose vienai 
Jono Tumo žmonai su būreliu vaikų 
sunkiai sekėsi ūkininkauti, teko lįsti 
į skolas. Ištrėmus vyrą, paskui jį ry-
žosi patraukti ir šeima. Taigi, buvo 
nuspręsta trobesius ir žemę Malai-
šiuose parduoti. 

Vėliau Vaižgantas prisiminimuose 
parašys tokias eilutes: „...nė žyme-
lės, kur buvo graži ir turtinga Tumų 
sodyba, kur stovėjo daug trobesių, 

Ar Malaišiuose iškils 
Vaižganto gimtoji troba?

augo sodas ir medžiai, kur kluonas 
ir du šuliniu. Tai labai skauda atmi-
nus; lyg tau kas būtų praeitį išrovęs. 
Atminimui beliko tai, ko sugriauti 
negalima- gamtos paminklai, apra-
šytieji „Pragiedruliuose“...

Tumų sodybą tuomet, prieškario 
laikais, nusipirko, pastatus nusigrio-
vė ir perstatė juos netoli nuo Ma-
laišių esančiame Kamajų parapijos 
Kalvių kaime to sodžiaus gyvento-
jų Kepalų šeima. Vaižgantui mirus, 
1933 metų pavasarį Kunigiškių ka-
nauninko Juozo Tumo-Vaižganto 
pradžios mokyklos mokiniai kartu 
su mokytoju Juozu Jokšu Malaišiuo-
se, kur stovėjo Tumų gyvenamasis 
namas, pasodino ąžuoliuką ir lie-
paičių, klevų. Po kurio laiko tarp šių 
medžių buvo pastatytas skulptoriaus 
Bernardo Bučo sukurtas akmeninis 
Vaižganto biustas. Vėliau, jau kolū-
kmečiu, Tumų sodybvietė buvo ap-
tverta medine tvora, biustas pakeltas 
ant silikatinėmis plytomis sumūryto 
ir granitiniu tinku aptinkuoto posta-
mento. Lietuvai atkūrus nepriklau-
somybę, gerokai pakito ir Tumų so-
dybvietės vaizdas. Vietoje medinės 
aplūžusios tvoros pagal kraštiečio 
dabar jau šviesios atminties archi-
tekto Broniaus Kazlausko projektą 
buvo išmūryta iš Malaišių laukų su-
rinktų akmenų tvora, sumontuotos 
ir metalinės tvoros konstrukcijos. 
Rašytojo biustas pakeltas ant origi-
nalaus juodo granito postamento. 
Svėdasų seniūnijos rūpesčiu, pa-
dedant anykštėnams komunalinin-
kams, svėdasiškiams miškininkams 
keletą kartų apgenėti aukštaūgiai 
medžiai, juosiantys Tumų sodybvie-
tę. Pastaraisiais metais Vaižganto 

tėviškė gerokai pasikeitė, išgražėjo, 
pasipildė ir meniniais akcentais. Čia 
iškilo svėdasiškio menininko Alek-
sandro Tarabildos sukurtos medžio 
skulptūros, įprasminančios Vaižgan-
to apysakos „Dėdės ir dėdienės“ vei-
kėjus. Iš Utenos krašto kilęs Vilniuje 
gyvenantis tautodailininkas, gamtos 
mokslų daktaras doc. Romualdas 
Šimkūnas iš ąžuolo išskobė dailų 
kryžių. Tas pats menininkas, pa-
skatintas svėdasiškio mokslininko, 
biomedicinos mokslų daktaro doc. 
Juozo Lapienio, pagamino menišką 
užrašą, paženklinusį Vaižganto kū-
ryboje aprašytą, išgarsintą akmenį, 
Juodžiaus kelmu vadinamą, o šių 
metų rudenį  medžio lentoje įvardi-
jo link Malaišių vedančią 120 liepų 
alėją, pasodintą 1989 metų rudenį, 
minint Juozo Tumo-Vaižganto 120-
ąsias gimimo metines. Šių dviejų 
kūrybingų žmonių iniciatyva kryž-
kelėje netoli Malaišių iškilo originali 
medžio kompozicija, skirta įamžinti 
šią dar nuo sėlių laikų žinomą istori-
nę vietovę.

Taigi, tokį vaizdą dabar mato į 
Malaišius atvykstančios ekskursijos, 
pavieni Vaižganto kūrybos gerbėjai,  
daugelį metų rugsėjo mėnesį čia 
susirenkantys populiaraus respubli-
kinio renginio-„Vaižgantinių“ daly-
viai. 

O štai pastaruoju metu  jau pradė-
ta puoselėti viltis atkurti Malaišiuose 
Vaižganto gimtąją trobą. Tokią mintį 
išsakė per  šiųmetines „Vaižgan-
tines“ rugsėjo 17-ąją naujasis- jau 
penkioliktasis respublikinės litera-
tūrinės Vaižganto premijos laureatas 
publicistas, rašytojas, Vilniaus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio (Bernardi-
nų) bažnyčios kunigas, vienuolis 
pranciškonas (OFM), katalikų radi-
jo stoties „Mažoji studija“ vadovas 
Julius Sasnauskas. Atvykęs į renginį 
ir sužinojęs, kad Tumų namas iki šių 
dienų išlikęs Rokiškio rajono Ka-
majų seniūnijos Kalvių kaime, prie 
mikrofono tardamas padėkos žodį 
už įteiktą Vaižganto premiją kunigas  
pakvietė visus „susimesti pinigėlių, 
atpirkti tą už kelių kilometrų esan-
čią Tumų buvusią trobą ir atstatyti 
ją Malaišiuose“. Daugeliui „Vaiž-
gantinių“ dalyviui tokia mintis labai 
patiko, o kai kas jau pradėjo rimtai 
mąstyti apie tokio pasiūlymo įgy-
vendinimą. 

Ypač entuziastingai šios misijos 
ėmėsi keli svėdasiškių draugijos 
„Alaušas“ aktyvistai. Pats sumany-
mas sugrąžinti į gyvenimą tiesą ir at-
statyti Vaižganto gimtąjį namą tikrai 
vertas dėmesio ir sveikintinas. Tiktai 

ar realiai įvykdomas? 
Tokį žingsnį žengti reikėtų gerai 

viską apgalvojus, rimtai apmąsčius, 
viską paskaičiavus, jokiu būdu ne-
skubant. Antraip, vietoje naudos ga-
lima prisidaryti bėdos ir žalos. Todėl 
labai keista, kad kai kurie „Alaušos“ 
draugijos veikėjai taip skuba, netgi 
forsuoja gerai žinomo rašytojo, pu-
blicisto,  kunigo, vienuolio pranciš-
kono, visuomenės veikėjo Juliaus 
Sasnausko pasiūlymo įgyvendinimą. 
Tiesiog stebėtinas dalykas. Kone 
visą šimtmetį Tumų buvusi troba 
stovi Rokiškio krašte, Kalvių kai-
me, ir per tą laikmetį niekam, nekilo 
mintis tą namą atpirkti, nugriauti, 
pervežti į Malaišius ir ją tenai at-
statyti. O dabar staiga susigriebta ir 
pradedami „žygiai“. Bet juk ta so-
dyba turi šeimininkus, nėra apleista, 
o rūpestingai tvarkoma, prižiūrima, 
tuose namuose gyvenama, jie tei-
sėtai priklauso Anelei Kepalienei ir 
kitiems jos šeimos nariams. Ir kažin, 
ar šios sodybos šeimininkai sutiktų 
namą parduoti ir išsikraustyti gy-
venti kur  ar ryžtųsi statytis sau kitą 
būstą? Ir už kokias lėšas tas namas 
būtų perkamas, nugriaunamas, per-
gabenamas, perstatomas? Pasigirsta 
kalbų, kad tam tikslui būtų galima 
panaudoti Europos Sąjungos skiria-
mus pinigus. Visų pirma, dar reikėtų 
išsiaiškinti, ar ES panašių senų, kad 
ir kokią nors istorinę reikšmę turin-
čių  namų pirkimui, perkėlimui iš 
vienos vietovės į kitą, restauravimui, 
rekonstravimui ir pan. skiria lėšas ir 
iš viso, ar remia kokių nors statinių 
projektus? Jeigu tokia finansinė pa-
rama ES lėšomis būtų teikiama, ant 
Vorutos piliakalnio medinė pilis jau 
būtų seniai stovėjusi, būtų rekons-
truoti, restauruoti kai kurie istoriniai 
Anykščių krašto pastatai. 

Verta būtų net pagalvoti, ar tikrai 
būtinai reikėtų atpirkti tą Kalviuose 
stovintį namą ir jį atstatyti Malai-
šiuose? Ši troba jau buvo ne kartą 
perstatoma, pertvarkoma, remontuo-
jama, tad autentikos mažai ir belikę. 
Gal būtų tikslingiau Vaižganto gim-
tinėje pagal senas nuotraukas, brėži-
nius, planus (jei tokių muziejuose, 
archyvuose yra išlikusių) pastatyti 
visai naują medinę „dviejų galų“ 
trobą, lygiai panašią į tokią, kokia 
priklausė Tumų šeimynai ir stovėjo 
Malaišių kaimo pradžioje. Juolab 
kad Svėdasų krašte veikia net keletas 
medienos supirkimu ir perdirbimu 
užsiimančių firmų, kurios galėtų to-
kiam kilniam ir prasmingam tikslui 
paaukoti statybinės medžiagos. Be 
abejo, atsirastų ir meistrų, sugebė-
siančių tokį namą pastatyti.

Bet tai tik „viena medalio pusė“. 
Tumų sodybvietė Malaišiuose - kul-
tūros paveldo objektas, tad prieš ką 
nors statant, konstruojant, montuo-
jant teks viską derinti ir gauti leidi-
mus iš atitinkamų institucijų. Tad dar 
nežinia, ar kultūros paveldo pareigū-

nai leis atstatyti (pastatyti) Vaižgan-
to gimtąjį namą? Jeigu namas bus 
statomas, kur tuomet bus iškeltas 
skulptoriaus B. Bučo sukurtas Vaiž-
ganto paminklas? Atliekant statybos 
darbus, tektų išpjauti didžiąją dalį, 
jei ne visus medžius, kurie daugiau 
kaip aštuoniasdešimt metų puošia 
šią sodybvietę. Ar gamtosauginin-
kai, želdinių specialistai leis išpjauti 
sveikus, tvirtus, išlakius, gražiai bu-
jojančius medžius? 

Tuoj po „Vaižgantinių“, kurių 
metu ir buvo pagarsinta iniciatyva 
atstatyti Vaižganto gimtąjį namą, 
atsirado žmonių, pritariančių tokiam 
sumanymui ir norinčių paaukoti pi-
nigų. 

Todėl Tumų sodybos atstatymo  
ar pastatymo iniciatoriams tikslin-
ga pirmiausia sudaryti organizacinį 
komitetą, banke atidaryti specialią 
sąskaitą ir apie tai informuoti visuo-
menę. Aukų rinkimas turėtų vykti 
skaidriai, aiškiai, viešai, kad visi au-
kotojai  žinotų, kokiems konkretiems 
darbams ir tikslams panaudojami jų 
pinigėliai. 

Lietuvos Respublikos Seimas 
2019-uosius metus paskelbė Vaiž-
ganto metais. Šio Aukštaitijos ir vi-
sos Lietuvos nusipelniusio žmogaus 
150-osioms gimimo metinėms pa-
žymėti būtų tikrai graži ir prasminga 
dovana- jo gimtojo namo Malaišiuo-
se atkūrimas. Laiko iki jubiliejinių 
metų dar yra. Todėl be jokio skubė-
jimo, forsavimo, rimtai apgalvojant, 
devynis kartus „pamatuojant“ ir tik 
dešimtąjį „nukerpant“, derinant su 
atitinkamomis instancijomis, sutel-
kus rėmėjų būrį tikrai galima būtų 
įgyvendinti ir šį Vaižganto kūrybos 
gerbėjus sudominusį sumanymą. 

Malaišiuose, toje vietoje, kur aukštaūgių išlakių medžių ap-
suptyje stūkso skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas Vaižganto 
paminklas, kadaise stovėjęs Tumų  šeimos gyvenamasis namas. 
Čia entuziastai ir norėtų atstatyti Vaižganto gimtąją trobą.

Jeigu buvusioje Tumų so-
dybvietėje vėl iškiltų „dviejų 
galų“ namas, Vaižganto pa-
minklą iš čia tektų kažkur 
iškelti.

Nuotraukos iš Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejaus 

fondų.

Penkioliktosios respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos 
laureatas, publicistas, rašytojas, vienuolis pranciškonas (OFM) 
kunigas Julius Sasnauskas per šiųmetines „Vaižgantines“ ištarė 
lemtingą pasiūlymą „susimesti pinigėlių, atpirkti Tumų sodybą 
ir ją vėl atstatyti Malaišiuose“.

Išėjo iš kur negrįžta niekas,
Palikęs svajones, godas,
 namus.
Visiems širdy gėla gili 
išlieka,
Ir skausmas, kad daugiau 
Jo nebebus.
Skaudžią netekties ir liūdesio 

valandą, mirus Alfonsui Mac-
kevičiui, nuoširdžiai užjau-
čiame žmoną Aldoną ir sūnų 
Vaidą. 

I. Leščiuvienė, V. Baltaduo-
nienė, A. Niauraitė, E. Jogėlai-
tė

Skaudžią netekties va-
landą, mirus mylimai žmo-
nai, nuoširdžiai užjaučia-
me Valentiną PATUMSĮ.

„Anykštos“ redakcijos 
žmonės

Kapų tyla ir juoda žemelė 
amžinam poilsiui priglaudė 
Alfonsą Mackevičių.

Dalijamės skausmu ir 
nuoširdžius užuojautos žo-
džius skiriame žmonai Aldo-
nai, sūnui Vaidui su šeima, 
artimiesiems. Telydi Jus pa-
guoda ir dvasios stiprybė šią 
sunkią netekties valandą.

D. ir G. Miškiniai, J. ir G. 
Banėnai
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Martynas DULKĖ

Giminės lizdas

Jau septyniolikto amžiaus pabai-
gos Butėnų dvaro inventoriuose tarp 
ponų Komarų valdinių minimos ir 
dvi Pakštų šeimos. Sena, pirmapradė 
kaimo giminė, kurios palikuonių ir 
dabar dar kaime užsiliko. Apie 1900 
m. buvę Pakštų keturi kiemai ir be-
veik keturios dešimtys šios pavardės 
nešiotojų. Ir smarkuolių, ir keistuolių, 
ir tiesiog rimtų, paprastų žmonių tarp 
jų netrūko...

Išsidalijus į vienkiemius net trys 
Pakštų šeimynos pasiliko gyventi 
senajame kaime - į vienkiemius ne-
sikėlė. Sėslūs ir judėti nepratę butė-
niečiai, bet būtent Pakštų giminės 
atstovas buvo pirmasis lietuvis, ap-
lankęs garsiuosius Viktorijos krio-
klius Afrikoje ir prie tų didingų vers-
mių išskleidęs lietuvišką trispalvę. Jo 

Pakštų giminės lizdas 
senojoje ulyčioje

Tas namas yra pirmasis iš senųjų užsilikusių, tik įvažiavus į istorinę Butėnų ulyčią. Dviejų galų, 
tamsių rąstų, anoje pusėje - tolimesnėje nuo keliuko, seklyčia ar kamarėle vadinamoje - spindi maži, 
į šešias mažas akeles suskaidyti langučiai su langinėmis. Lizdas Pakštų giminės, vienos didžiausios 
kadaise daugiau nei 400 gyventojų turtingame Butėnų kaime. Keturiasdešimt kiemų gal ir išliko, 
bet žmonių tai vos per šešias dešimtis...

tėvelis Adomas ir buvo išėjęs iš ap-
rašomos sodybos gyventi į Užpalių 
apylinkes, taip sakant į uošvių namus 
„užkuriom“. Jo sūnus Kazimieras 
nuo mažens į neramius ieškojimus, 
mokslinį ir apčiuopiamą pažinimą 
buvo linkęs. Pasimokęs tėviškėje, 
tuoj į gimnaziją išvažiavo, po to pate-
ko į Jungtines Valstijas, ten lavinosi, 
aukštuosius mokslus baigė. O Švei-
carijos universitete apsigynęs moks-
linį darbą „Lietuvos klimatas“ tapo 
geografijos mokslų daktaru. Kuomet 
Lietuva tapo nepriklausoma, darba-
vosi savo tėvynei - universitete įkūrė 
geografijos katedrą, tyrinėjo Baltijos 
šalių gamtą, ypač vandenis, buvo 
bene žymiausias ir įžvalgiausias to 
meto geopolitikas, numatęs, kad 
konfliktas tarp sovietų ir nacių kils ir 
kad kaip daugiau išteklių turinti jame 
nugalės Rusija. Numatė, kad daugy-

bei lietuvių teks apleisti tėvynę, kad 
juos gelbėjant reikalinga atsarginė 
Lietuva. Jai vietos ieškojo Angolos 
plynaukštėse, Kanadoje, o jau po 
1950 - ųjų, pats JAV gyvendamas, ir 
Britų Hondūre - Belize...

Butėnuose, giminės lizde, tuo 
metu gyveno Mykolas Pakštas, 
tikriausias neramuolio Kazimiero 
pusbrolis. Vedęs buvo Žvirblytę 
iš netolimos kaimynystės, Dievu-
lio, kurį visi tikėjo, apdovanotas 
smagių vaikų pulkeliu. Jauniausia 
Onutė, po to Julija, Zofija, Juoza-
pas ir Marytė. Sodžiaus pasaulio 
mylėtojai, dažnai nusiperkamų 
knygų, prenumeruojamų laikraščių 
ir žurnalų skaitytojai, žinių skleidė-
jai, geri pasakotojai. Juk sekmadie-
nio pavakarėmis susirinkdavo pas 
Pakštus kaimynų būrelis, vis pasi-
klausyti, ką perskaitė „Moteryje“, 
„Lurde“, „Misijose“ ar „Ūkininko 
patarėjuje“, ką sužinojo Pakštienė, 
ką pasakys apie pasaulio įvykius 
išmintingasis Pakštas. Šiuose na-
muose rinkdavosi į savo valandėles 
kaimo angelaičių kuopelės vaiku-
čiai, jų vadovės „pavasarininkės“, 
atvažiuodavo ir Svėdasų parapijos 
vikaras Juozapas Rožanskas.

Pasaulio žmogus ir Onutė

Nepaprastos dienos būdavo tuo-
met, kai atostogų, nors kelioms vasa-
ros dienoms, pas pusbrolį automobi-
liu atvažiuodavo Kazimieras Pakštas. 
Su savo žmona, amerikietiškos kil-
mės lietuve, su dovanomis vaikams 
ir didžiomis žiniomis, pasakojimais, 
vizijomis suaugusiems. Kelis kartus 
neramuolis Kazimieras buvo užsu-
kęs ir keliaudamas baidare Šven-

tosios upe, vienąsyk - su didesniu 
būreliu keliauninkų, tarp kurių buvo 
ir ūgiu išsiskyręs tikriausias upeivis, 
profesorius Steponas Kolupaila.

Kazimieras savųjų vaikų neturėjo, 
tai prikalbino Mykolą leisti dukrelę 
Onutę gyventi ir lavintis pas juos į 
Kauną. Taip ir atsitiko - mergaitė ap-
sigyveno laikinojoje sostinėje, lankė 
„Aušros“ mergaičių gimnaziją, žavė-
josi pasaulio modernybėmis, globėjų 
pasakojimais apie platųjį pasaulį, 
dėdės įspūdžiais sugrįžus iš Afrikos 
ar kokios kitos egzotiškos šalies. Ži-
noma, susibičiuliavo ir su namuose 
gyvenusia papūga Koko, kuri ne tik 
papūgiškai čiauškėjo, bet vieną kitą 
žodį išrėkdavo ir lietuviškai. Dar 
prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią 
K. Pakštas išvyko dėstyti Baltijos ša-
lių geografijos į Kalifornijos univer-
sitetą ir tėvynėn nebegrįžo. 

Onutė sugrįžo pas tėvelius, gim-
naziją lankė ir užbaigė Utenoje, po 
to studijavo Vilniaus universitete 
istoriją, ten ir darbavosi kruopščiai 
rengdama bibliografijas, rašydama 
straipsnius. 

Jos dukra, menotyrininkė Nijolė 
Adomonytė šiuo metu taip pat pani-
rusi į straipsnių apie mados istoriją 
rašymą - populiarių žurnalų „Žmo-
nės“ bei „Legendos“ bendradarbė. 
Jai Butėnai labai mieli ir brangūs, 

nuo pat vaikystės lankosi senelių na-
muose.

Atkaklioji Marytė

Knygos, svajonės, prieraišumas 
prie namų, pamėgta vienatvė. Kartu 
su tėveliais prie sunkiausių darbų ko-
lchoze ir būtiniausių savame ūkelyje, 
savuose aruose. O atokvėpio valan-
dėlėmis - knygos, knygos. Kaip ji 
mėgusi skaityti - savo knygų nemen-
ką lentyną, dar visas erdves bufetuke, 
spintose užkrovusi, iš Svėdasų gau-
davusi, o netolimo kaimyno Prūso 
mergiotė net iš Utenos bibliotekos 
atveždavusi. Vis gražių, aprašymų 
„iš gyvenimo“, nuotykių, kelionių, 
nors ir su visomis pasaulio rūstybė-
mis, bet gražiai be jokių gašlumų ar 
ištvirkavimo, žiaurumo. 

Mirtis užklupo nelauktai - viena po 
kitos išėjo pas protėvius Ona, Mary-
tė, Zofija. Dvi atgulė giminės kape 
Butėnų kalnelyje, o Onutė amžinam 
poilsiui pasiliko Vilniaus kalneliuose. 
Ištuštėjo troba, tik retsykiais kai kas 
iš jaunosios kartos artimųjų užsuka, 
pabūna. Šių metų rugsėjyje, pirmą 
kartą švenčiant Šventosios dieną, ant 
istorinės trobos atidengta paminklinė 
lentutė, primenanti, kad šiuose na-
muose tarpukariu lankydavosi prof. 
K. Pakštas.

Pakštų šeimyna mėgdavo susirinkti tėviškėje. Motinėlė Karolina 
Pakštienė, o už jos iš kairės stovi Ona, Juozas ir Marytė.

Ši aukštaitiška dviejų galų troba - Pakštų giminės lizdas Butė-
nuose.

„Šventosios dienos“ prologas - ant senosios Pakštų trobos atidengiama memorialinė lentutė prof. 
Kaziui Pakštui. Iš kairės: Raimondas Guobis, Nijolė Kynė, prof. Ona Kondratienė, Augenijus Pakš-
tas ir Juozas Prūsas.

Šeštadieniais „Anykštoje“ visa-
da perskaitau rubriką „Tinklas“. 
Nenoriu nei moralizuoti, nei pykti. 
Pikti žmonės trumpiau gyvena, o 
ir ligos juos dažniau puola... Tai-
gi apie „Tinklą“. Kai šešiolikmetė 
mergaitė staiposi prieš veidrodį an-

Iš savęs tyčiotis smagu?
čiuko Donaldo lūpomis, penkioli-
kmečiams berniukams gal ir gražu, 
na, tikiu, kad gražu. 

Kai tai daro aštuoniolikme-
tė – jau verta susimąstyti, bet kai 
savo „špaklius“, nėrinius, violeti-
nius plaukus demonstruoja dvide-

šimt penkerius metus perkopusios 
merginos, kyla klausimas, kas jų 
gyvenime turėjo tokio traumuojan-
čio nutikti, kad taip elgtųsi? Savi-
raiška? Ne... Norint save išreikšti, 
galima eiti slaugyti senelių, megzti 
mažiems kūdikėliams kojines, per-

dažyti močiutės pečių...
Beje, merginos, nepykit! Savo 

amžių, statusą, padorumą neretai 
pamiršta ir vyrai. Aišku, į socia-
linius tinklus galima dėti pačias 
įvairiausias nuotraukas ir bus gra-
žu, tik kam iš savęs tyčiotis?

Rūta L. Anykščiai

Dailėtyrininkė ir žurnalistė Nijolė Adomonytė didžiuojasi savo 
butėnietiška kilme...
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kampas

Apie 
šaltį

horoskopas
AVINAS. Objektyviems, ne-

šališkiems išlikti bus gana sun-
ku. Už savo pažadus, prisiimtus 
įsipareigojimus teks atsakyti, 
tad galvokite, ką darote ir sako-
te. Labiau kibs infekcijos, tad 
pasisaugokite.

JAUTIS. Gims naujų sumany-
mų. Neskubėkite jų vykdyti, ne-
apsvarstę, ar tai įmanoma prak-
tiškai realizuoti. Šiandien įdomu 
bus bendrauti su bičiuliais ir 
naujais pažįstamais. 

DVYNIAI. Ypatingi norai 
didins stimulą aktyviai veikti, 
įrodinėti, tad galite viršyti savo 
įprastines galimybes ar leistinu-
mo ribas. Galite sulaukti prie-
kaištų dėl per didelio atsipalai-
davimo darbe ar familiarumo 
santykiuose. 

VĖŽYS. Laikas turėtų būti 
įdomus, nuotaikingas, tačiau ne 
viskas džiugins. Galbūt pajusite, 
kad kitiems žmonėms reikalin-
gas jūsų išmintingas, padrąsi-
nantis žodis ar kitokia parama.

LIŪTAS. Regis, nuotaiką ga-
dins didėjančios išlaidos, neaiš-
kumai ir nepadaryti darbai. Kita 
vertus, jums niekas netrukdys 
susikaupti ir daug nuveikti bei 
sužinoti. Rimtai padirbėkite, ir 
tik po to galvokite apie laisva-
laikį.

MERGELĖ. Svarbiuose rei-
kaluose nesivadovaukite emoci-
jomis ir išgalvotomis fantazijo-
mis. Paisykite įstatymų, taisyklių 
bei instrukcijų. Tik tikslingos 
pastangos ir sveika nuovoka at-
neš laukiamus rezultatus. 

SVARSTYKLĖS. Priešta-
ringų emocijų patirsite darbe. 
Tikriausiai paaiškės, kaip esate 
vertinami kolegų, darbdavio ar 
klientų. Galbūt lankysitės gydy-
mo įstaigoje, darysitės sveikatos 
tyrimus.

SKORPIONAS. Įsimylėjimas 
arba kažkoks vidinis nerimas 
trukdys susikaupti konkretiems 
darbams. Būsite aistringesni nei 
paprastai, labiau rūpinsitės savo 
išvaizda, kalėdinėmis dovano-
mis ir pramogomis. Pasisaugo-

kite traumų.

ŠAULYS. Gali pasitaikyti ne-
įprastų reikalų, pokalbių, galite 
tikėtis šiokių tokių permainų ar-
timuose santykiuose arba verslo 
planuose. Gali būti, kad šiek tiek 
susikirs realybė ir idealai. 

OŽIARAGIS. Gana vikriai 
suksitės įvairių darbų verpete. 
Puikiai seksis manipuliuoti in-
formacija. Tikėtina staigmena, 
viltinga žinia, susitikimas su se-
nais bičiuliais, giminaičiais. 

VANDENIS. Naujai pažvelg-
site į verslo galimybes. Galbūt iš 
dalies pasiteisins kai kurios jūsų 
materialinės, piniginės viltys. 
Arba noriai naudositės šventi-
nėmis akcijomis ir jau pirksite 
kalėdines dovanėles.

ŽUVYS. Būsite neramūs, emo-
cingi, linkę į jausmines iškrovas, 
svajingą fantazavimą. Regis, ne-
labai aiškiai suvoksite santykius 
su jums svarbiais žmonėmis, jų 
siūlomą indėlį, paslaugą, prekę, 
todėl galite pasiklysti pasirinki-
mų labirinte.

Prekyba eglutėmis 
bus vykdoma nuo 
2016 m. gruodžio 12 d. 
visose girininkijose ir Anykščių 

miškų urėdijos dirbtuvių kieme 
( Vilniaus g. 104 a, Anykščiai):
 Darbo dienomis - nuo 9.00 

val. iki 16.00 val. 
 Gruodžio 23 d. - nuo 9.00 

val. iki 17.00 val.
 Gruodžio 24 d. - nuo 9.00 iki 13.00 val.

Pardavimo kainos:
1. Eglutės aukštis: iki 1 m – 2 eurai; iki 2 m – 5 

eurai; iki 3 m – 8 eurai; virš 3 m – 15 eurų
2. Eglės šaka  – 0,50 euro centų.

www.amu.lt; tel. (8-381) 5-85-77 Linas BITVINSKAS

Vakarų šalys vargsta su pabė-
gėliais, mūsų – su embrionais. 
Lietuva būtų visai nieko gy-
venti šalis, jei ne tie embrionai. 
Vis galvodavau, kodėl mes taip 
blogai gyvenam, kodėl biudžetą 
ištratina, kas trukdo eiti progre-
so keliu. O pasirodo, kalti em-
brionai. 

Ne veltui vos patekę į naująjį 
Seimą valdžios vyrai pirmiausia 
ėmė spręsti šitą problemą. Aš 
už – daugiau Lietuvoj problemų 
beveik kaip ir nėra. Išspręskim 
embrionų klausimą, o jau pas-
kui viskas savaime eis. 

Prisipažinsiu, medicinoj nela-
bai susigaudau, bet širdis džiau-
giasi, kad tiek yra specialistų, 
kurie mediciną perkrimto iki 
pat genetikos. Dabar tai jau ne-
bus jokių problemų su dirbtiniu 
apvaisinimu – tegu tik pabando 
mūsų seimūnų genetika neklau-
syti. Bus sutvarkyti embrionai, 
gyvensime tikrai geriau. 

Girdžiu, kaip vieni rėkia, kad 
embrionus reikia užšaldyti, kiti 
- kad atšildyti. Rėkčiau ką nors 
ir aš, bet niekas neprašo. Tai ir 
tyliu. 

Beje, treti rėkia, kad reikia 
užšaldyti ir kiaušialąstes. Žo-
džiu, ne šalis, o kažkoks šaldy-
mo cechas. Viena paguoda, kad 
šaltis šiuo metu daug nekainuo-
ja - žada, kad žiema bus rūsti. 

Šventinis “Trimito” 
koncertas  

“Kalėdinė uvertiūra”
Artėjant gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms, kai visi 

puošiame namus, dabiname eglutes ir gyvename laukimu kažko ne-
paprasto ir stebuklingo, Valstybinis pučiamųjų instrumentų orkestras 
“Trimitas” (vadovas D. Staponkus, vyr. dirigentas U. Vaiginis) kviečia 
į šventinį koncertą “Kalėdinė uvertiūra” gruodžio 11 d. 16 val. Anykš-
čių kultūros centre. Kartu su kolektyvu kalėdinę nuotaiką dovanos 
šeimyninis duetas Kristina Zmailaitė (sopranas) ir Edmundas Seilius 
(tenoras) bei tarptautinių pianistų konkursų laureatas, Azerbaidžano 
valstybinės filharmonijos direktorius, pianistas Muradas Adigezalza-
de, dirigentas Dainius Pavilionis. Vakaro programą spalvingai prista-
tys koncerto vedėja Sigita Stankevičiūtė.  

Skambės populiariausios ir gražiausios Kalėdinės giesmės, dainos, 
svajingi meilės kūriniai, kviečiantys patirti ir pasinerti į užburiantį Ka-
lėdų pasaulį.

VPIO „Trimitas“ koncerte  „Kalėdinė uvertiūra“ klausytojų laukia 
ne tik puikūs ir talentingi atlikėjai, bet ir nuostabi muzika, įžiebsianti 
kalėdinę dvasią kiekvieno širdyje.

 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.
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Portretas. 

Iš nuotraukos  
„Anykštos“ 
redakcijoje

 darome portretus 
laidotuvėms 

 (iki A4 formato). 

Nuotraukos 
su rėmeliais 

kaina – 15 eurų

perka

įvairūs parduoda

Teleloto Žaidimas nr. 1078 Žaidimo data:2016-12-04 
Skaičiai: 08 68 73 58 44 48 42 54 04 28 24 31 33 37 49 67 17 25 75 06 

13 36 14 51 07 09 53 29 71 15 64 59 60 47 62 74 56 (keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės) 63 55 69 03 11 01 72 50 45 26 32 27 (visa lentelė)  

Papildomi prizai 03**612 “Domino” teatro dovanų čekis 0219582 “Mercedes-
Benz GLA 180” 017*168 600 Eur 0743042 Automobilis “Audi Q3” 0381626 
Automobilis “Audi Q3” 0690908 Automobilis “VW Tiguan” 05**136 D r o n a s 
„Syma“ 05**438 Garso kolonėlė “Microlab” 02**494 Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 
074*971 Išmanusis telefonas “Samsung” 055*669 Išmanusis telefonas “Samsung” 
05**195 Išorinė laikmena “Toshiba” 03**186 Kavos aparatas „Delonghi“ 072*454 
LED televizorius “Philips” 049*479 LED televizorius “Philips” 064*650 Nešiojamas 
kompiuteris “Asus” 036*036 Nešiojamas kompiuteris “Asus” 03**932 Pagalvės 
“Dormeo” 014*494 Pakvietimas į TV studiją 052*532 Pakvietimas į TV studiją 
038*641 Pakvietimas į TV studiją 055*993 Pakvietimas į TV studiją 017*434 
Planšet. kompiuteris “Samsung” 055*064 Planšet. kompiuteris “Samsung” 
0439456 Pretendentas į butą 057*360 Šaldytuvas „Beko“ 029*774 Skalbimo ma-
šina „Beko“ 05**124 Vaizdo registratorius “Prestigio” 01**060 Virdulys “Tefal”

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, (8-699) 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.

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 - įvairų mišką arba 
mišką išsikirtimui. 

Tel. (8-613) 74861.

Mišką išsikirsti arba su žeme. 
Sodybą su žeme ir mišku. 

Tel. (8-687) 33067.

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

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

Perka, padeda sėkmingai par-
duoti rinkos kaina įvairų nekil-
nojamąjį turtą. 

Tel. (8-683) 32523.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Automobilius, mikroautobusus, 
visureigius, motociklus, mopedus, 
sunkvežimius.

Tel. (8-628) 07656.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius, visureigius, mikro-
autobusus, traktorius.

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

Egidijus ir Sandra - įvairius ver-
šelius. 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.

Brangiai - galvijus. Atsiskaito iš 
karto. Išsiveža. 

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

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. (8-608) 01085.

Kita

UAB „Lašų duona“ - grikius.
Tel. (8-611) 44130.
www.lasai.lt

Kviečius, miežius, pupas, kvietru-
gius, nekondicinius grūdus. 

Tel. (8-638) 71971.

Kuras

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

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

Beržines, juodalksnio malkas 
kaladėmis, skaldytas.

Tel. (8-630) 57490.

Kita

Įvairias naudotų automobilių 
detales.

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-687) 73343.

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Greitai at-
veža. 

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

Lietuvišką svilintą dujomis 
kiaulienos skerdieną puselėmis 
po 40-60 kg, perkant 2 puseles 
(visa kiaulė) kaina tik 2,14 Eur. 
Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Nuolat ūkininkas - mėsinių kiau-
lių skerdieną 40-50 kg tik kaimiš-
kai svilintos dujomis. Atvėsintos, 
subproduktai. Pristato nemoka-
mai ir greitai. 

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

Darbai ištisus metus!!! 
Vandens šulinių valymas, remontas. Nuotekų valymo įrenginių 

“Traidenis”, “August”, “Feliksnavis” prekyba, montavimas, servi-
sas. Vietinė kanalizacija, vandentiekis. Lietaus, drenažo sistemos. 
Prekyba šulinio žiedais, dangčiais, apdailomis. Orapūtės, jų talpos. 
Pristatymas.www.suliniuservisas.lt,tel. (8-641) 93058.

Buitinės technikos remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Taiso šaldytuvus, automatines skal-
bimo mašinas. Vyksta į namus, sutei-
kia garantiją. 

Tel. (8-698) 12688.

Paslaugos

Šiltina sienas, stogus ir grindis, už-
pildydami oro tarpus ekovata ir ter-
moputa. 

Tel.: (8-698) 47767, (8-682) 37022.

Kaminų įdėklai. Pristatomi kaminai. 
Kaminų remontas, skardinimas, ka-
mino angos didinimas. Stogų dengi-
mas. 20 metų patirtis. 

Tel. (8-612) 36705.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

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

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077. 

gimė

pro memoria
Anykščių seniūnijoje
Albertas DILYS, gimęs 1952 m., mirė 12 01
Liudmila PATUMSIENĖ, gimusi 1953 m., mirė 11 30
Aldona PASMOKIENĖ, gimusi 1926 m., mirė 11 29

Debeikių seniūnijoje
Kęstutis ČEPONIS, gimęs 1945 m., mirė 11 29
Valerija STASIULIONIENĖ, gimusi 1929 m., mirė 12 03

Skiemonių seniūnijoje
Alfonsas MACKEVIČIUS, gimęs 1942 m., mirė 11 30
Emilė TYLIENĖ, gimusi 1923 m., mirė 12 03

Svėdasų seniūnijoje
Vytautas VALANČIŪNAS, gimęs 1924 m., mirė 11 26

Eironas STANKEVIČIUS, gimęs 11 24
Adas BAIKAUSKAS, gimęs 11 23



  
2016 m. gruodžio 6 d.IŠ ARTI

anekdotas
gruodžio 6-9 priešpilnis.

mėnulis

šiandien

gruodžio 7 d.

gruodžio 8 d.

gruodžio 9 d.

Mikalojus, Bilmantas, Nor-
vydė.

vardadieniai

Ambraziejus, Daugardas, Tau-
tė, Jekaterina.

Zenonas, Vaidginas, Gedmintė, 
Guntilda.

Delfina, Leokadija, Vakaris, 
Gedenė, Valerija.

oras

-2

+2

redaktorei nežinantNNN

Laikraščio „Anykšta“ ir žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ 
prenumeratos kainos 2017 metams

3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
EUR EUR EUR

Paštų skyriuose:

„Anykšta“ 18.00 36.00 64.00 
(72.00)

„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

15.00 30.00 57.00

„Anykšta“ šeštadieniais 12.00 24.00 40.00

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumera-
toriai, užsisakę visos savaitės „Anykštą“ ne trumpes-
niam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.

Prenumeruokite „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29),  
pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose,  www.anyksta.lt 

ir www.prenumerata.lt.  Prenumeratą priima „Spaudos kelio“ 
spaudos išnešiotojas. Tel. (8-682) 39810. 

 Tel. pasiteirauti (8-381) 5-94-58.

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“, „Janydžių“, 
Gedimino g. 32 parduotuvėse arba „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 15.00 25.00 45.00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. 
neįgaliesiems ir 
pensininkams

12.00 20.00 35.00

„Anykšta“ šeštadieniais 9.00 16.00 25.00

Elektroninės „Anykštos“ kaina (PDF formatu)
8.69 17.38 34.75

Prenumeratorių 
laukia prizai ! 

Pagrindinis 
prenumeratos 

prizas - 

benzopjūklas „Stihl“ MS 170.

Kiti prizai:
„Fiskars“ firmos sekatorius, peilių rinkinys, sodininko pjūklas, žirklės žuviai, pjūklelis šakoms. Šiuos prizus įsteigė A. 
Šimkaus firma – oficialus Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovas Anykščiuose.

 „Anykštos“ prenumeratoriams atiteks ir Anykščių rajono vartotojų kooperatyvo prizai – penki 20 eurų čekiai apsipirkti Anykščių 
„Senukų“ parduotuvėse bei penki 10 eurų čekiai pirkiniams „Dovanų“ parduotuvėje. 

Taip pat prenumeratoriai gaus 10 spalvotų ir šiltų „D“letters“ šalikų, pagamintų UAB „2D Pack“.

„Anykštos“ prenumeratos kvitų kopijas siųskite į „Anykštos“ redakciją (Vilniaus g.29, 29145 Anykščiai). Ant kvito užrašykite savo vardą, pavardę ir adresą. 
Loterijoje dalyvauja prenumeratoriai, „Anykštą“ užsisakę ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui.   

4 numeriai
EUR

„Aukštaitiškas formatas“
8.00

sprintas
Krepšinis I. Savaitgalį prasidėjo 

Anykščių rajono krepšinio pirme-
nybės, kurias vykdo ir organizuoja 
Kūno kultūros ir sporto centras. Šie-
met turnyre dalyvauja 11 komandų, 
o pirmajame ture sužaistos penkios 
rungtynės.„Švietimas“ 61:51 nuga-
lėjo „Troškūnus“. Nugalėtojų greto-
se daugiausia taškų pelnė G. Krivic-
kas ir R. Šližys (po 13), V. Kestorius 
(12). Pralaimėjusių gretose išsiskyrė 
D. Kadžionis (9 tšk.), M. Sausaitis 
(8). „Liberalai“ (B. Urbonavičius 
20, D. Šablevičius 15, G. Sargūnas 
9 tšk.) 93:38 sutriuškino „Patriotus“ 
(V. Žalatkovas ir M. Kazlauskas po 
9 tšk.). KKSC (B. Pociūnas 13, I. 
Raščius 9) jaunieji krepšininkai 
43:70 nepasipriešino „Kavarskui“ 
(A. Kvietkauskas 16, A. Daniūnas 
13, N. Bucylinas 11). „Cosmos“ 
(S. Butkys 19, G. Šniaukštas 18, 
Ž. Žiukas 10) po atkaklios kovos 
įveikė „Taifūną“ (T. Jodelis 22, E. 

Sriubas 16). „Svėdasai“ (P. Marti-
nonis 22, P. Kiaušas 19, A. Šokelis 
13 tšk.) 77:68 nugalėjo „Energetinę 
statybą“ (A. Andrijauskas 25, D. 
Juknevičius 21 tšk.).

Imtynės. Gruodžio 2 dieną Troš-
kūnuose vyko atviros Anykščių 
rajono imtynių varžybėlės, kuriose 
dalyvavo įvairių amžiaus grupių 
sportininkai. Beveik visose svorio 
kategorijose dominavo Anykščių 
krašto imtynininkai.

Krepšinis II. Šeštadienį Rytų 
Aukštaitijos krepšinio pirmenybė-
se Anykščių KKSC krepšininkai 
susitiko su Molėtų SC komandos. 
Anykštėnai, sėkmingai sužaidę 
rungtynių pabaigą, šventė perga-
lę 76:70. Daugiausia taškų mūsų 
miesto komandoje pelnė S. Butkys 
(19), G. Šniaukštas (17), Ž. Žiukas 
(14). KKSC komanda su 3 perga-
lėmis ir 1 pralaimėjimu turnyrinėje 
lentelėje užima antrą vietą.

Futbolas. Anykščių KKSC jau-
nieji futbolininkai sėkmingai pra-

dėjo pasirodymą Utenos apskrities 
5×5 (2005 – 2006 m. gimusių) salės 
futbolo čempionate. Pirmenybėse 
dalyvauja Anykščių, Visagino, Ute-
nos, Zarasų ir Kupiškio komandos. 
Pirmas turas buvo žaidžiamas šeš-
tadienį (gruodžio 3 d.) Visagine. 
Debiutiniame mače anykštėnai var-
žėsi su Utenos komanda. Rungtynių  
pradžioje įmušę 2 įvarčius mūsų 
miesto atstovai taip ir nepaleido 
pergalės iš savo rankų (2:0). Po šio 
susitikimo M. Valančiūno auklėti-
niai iš karto varžėsi su Zarasų fut-
bolininkais. Šios rungtynės baigėsi 
lygiosiomis 1-1. Trečiąsias rung-
tynes anykštėnai 0-5 pralaimėjo 
Visagino komandai. O kupiškėnus 
sutriuškino net 11-0. Po pirmojo 
turo anykštėnai užima antrąją vietą, 
jie surinko 7 taškus. Iš viso bus žai-
džiami penki turai.

Imtynės II. Lapkričio 26 dieną 
Šiauliuose  vyko tarptautinis  im-
tynių turnyras. Pirmąją vietą svo-
rio kategorijoje iki 85 kg iškovojo 

Deimantas Žvikas, antrąsias vie-
tas laimėjo Valius Kavaliauskas ir 
Mangirdas Brazdžiūnas, trečią vietą 
užėmė Nojus Pupkis.

Sunkioji atletika. Gruodžio 3 die-
ną Anykščiuose vyko tradicinės sun-
kiosios atletikos varžybos „Heraklio 
taurė“. Jose dalyvavo jauniai (iki 15 
metų amžiaus) iš Panevėžio, Rokiš-
kio, Telšių, Degaičių, Marijampolės, 
Alytaus ir Anykščių. Anykštėnai 
tapo komandinių varžybų nugalėto-
jais. Individualioje įskaitoje Tomas 
Miškeliūnas svorio kategorijoje iki 
58 kilogramų laimėjo pirmąją vietą 
(rovimas 70 kg, stūmimas 88 kg). Iš-
stumta 88 kg svorio štanga – naujas 
Lietuvos jaunių rekordas. Lietuvos 
rekordą pagerino ir Mindaugas La-
pinskas. Svorio kategorijoje iki 70 
kilogramų jis išrovė 75 kg štangą 
(ankstesnis rekordas buvo 71 kg.). 
Jis taip pat iškovojo pirmąją vietą.
Nugalėtojais savo svorio kategori-
jose tapo ir Benjaminas Orlovas bei 
Gytis Klimanskas.

Ateina Petriukas pas tėtį ir klau-
sia:

– Tėti, kaip atsiranda vaikai?
Tėtis pagalvojęs atsako:
– Tėvai turi spjauti į stiklainį, jį 

palaikyti 2 savaites ant palangės ir 
tada jiems gims vaikas….

Nueina Petriukas pas Onutę ir 
sako:

– Spjauk čia.
Onutė spjovė. Petriukas taip pat. 

Vaikai padėjo stiklainį ant palan-
gės pas Petriuką namuose. Žiūri 
Petriukas po savaitės, o ten gi ta-
rakonas… Neša Petriukas jį tėčiui 
ir sako:

– Tėti, užmušk jį… Man, kaip 
tėvui, ranka nekyla.

Savivaldybės Kultūros tarybos 
narė Jorė Visockytė rajono merui 
Kęstučiui Tubiui siūlo į Anykščius 
pasikviesti ekonomistę, Seimo 
narę Aušrą Maldeikienę, kad ši 
rajono valdantiesiems „pamokas 
pravestų“.

„Pasikviečiam Maldeikienę į 
Anykščius, ponas mere, pamokų 
pravesti?“, - klausia J. Visockytė, 
patalpinusi vaizdo įrašą, kuriame 
Seimo narė Aušra Maldeikienė 
pasisako apie 2017 metų valstybės 
biudžeto projektą.

„O, ponas mere, gal šitą len-
gviau bus suprasti“, - po nuorodą iš 
televizijos laidos, kurioje kalbama 
apie skurdą, rašo J. Visockytė.

Trečią savo pasisakymą sociali-
nėje erdvėje Kultūros tarybos narė 
J. Visockytė, taip ir nesulaukusi jo-
kio atsako, ir dar kartą skyrė merui 
K. Tubiui.

Kultūros tarybos narė mero klausia, 
ar šis išgyventų už 400 eurų

„Čia ne kovojimui, bet mano ko-
mentaras: Na, tai tiesiog retorinis 
klausimas, kiekvienam pamąstyt. 
Nei rėkiu, nei plėšausi. Esu išsi-
lavinusi tiek, kad galėčiau kurti, 
mąstyti ir suprasti. Beje, A. Mal-
deikienė buvo mano mokytoja. 
Apie ekonomiką nusimanau tiek, 
kiek reikia paprastam piliečiui, ku-
ris logiškai ir taupiai gyvendamas 
suvoktų, jog dabar su 400 Eur alga 
yra sunku pragyventi. Galiu sau 
leisti nieko, tik išgyventi. Kad ir 
kaip norėčiau su tokiu užmokesčiu 
NETURIU TEISėS ir vaikų gim-
dyti (nes jie badautų). Esu tokia 
ne viena. Ar pragyvensit už 400 
per mėnesį su šeima bute žiemą, 
mere? Tiek tų diskusijų. Situacija 
tokia. Patys mąstykit. Siūlau žmo-
nėms nebijoti“, - ragina didžiulio 
palaikymo už savo komentarus su-
laukusi J. Visockytė.

Savivaldybės Kultūros tarybos narė Jorė Visockytė ragina žmo-
nes mąstyti ir nieko nebijoti. Net rajono mero.


