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„Anykštą“ 
galima pirkti ar skolintis iš kaimynų, 

tačiau patogiausia - prenumeruoti!

Iš mirties taško projektas nepajuda jau trečius metus
Anykščių rajono savivaldybės administracija toliau vargsta su 

kompleksinio apleistų ir neefektyviai naudojamų pastatų Anykš-
čiuose, Tilto g. 1, Tilto g.2, Tilto g.3, Muziejaus g.1, gerbūvio at-
naujinimo ir viešųjų erdvių sutvarkymo projektu.

Anykščių rajono savivaldybės užmojai sutvarkyti apleistą Tilto 
ir Muziejaus gatvių teritoriją gražūs, tačiau norinčių atlikti kon-
krečius darbus surasti nepavyksta.

Sausio 21 dieną Anykščių rajono 
savivaldybės administracijos direk-
torius Audronius Gališanka su UAB 
,,Metro architektūra” pasirašė kom-
pleksinio apleistų ir neefektyviai 
naudojamų pastatų Anykščiuose, 
Tilto g. 1, Tilto g.2, Tilto g.3, Mu-
ziejaus g.1, gerbūvio atnaujinimo ir 
viešųjų erdvių sutvarkymo techni-
nio darbo projekto sąmatų perskai-
čiavimo paslaugos sutartį, kurios 
vertė – 1815 Eur.

Pernai Anykščių rajono savival-
dybė skelbė su šiuo projektu susiju-
sių  gerbūvio atnaujinimo ir viešųjų 
erdvių sutvarkymo darbų viešuosius 
pirkimus, tačiau potencialių rango-
vų šie kvietimai nesudomino.

Įgyvendindama Tilto ir Muzie-
jaus gatvių projektą Anykščių rajo-
no savivaldybė planuoja atnaujinti 

tvarkomoje teritorijoje esančius 
statinius, įrengti naujus prekybos 
paviljonus, automobilių stovėjimo 
aikšteles, pėsčiųjų takus, apšvieti-
mo elementus, mažosios architek-
tūros elementus ir kitus miestą gra-
žinančius elementus.

Projekto biudžetas siekia  1 774 
839,96 Eur, iš jų Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų finansavimas su-
daro 1 441 408,00 Eur, valstybės 
biudžeto lėšos – 127 183,00 Eur ir 
206 248,96 Eur Anykščių rajono 
savivaldybės biudžeto lėšos.

Šis projektas pradėtas 2016 me-
tais. Savivaldybė jį norėtų užbaigti 
2020-ųjų metų rudenį, tačiau jau 
aišku, kad projekto tąsa turės pasi-
rūpinti naujos kadencijos Anykščių 
rajono valdžia.

-ANYKŠTA

PARODA. Vasario 7 d., ketvir-
tadienį, 17.30 val. Koplyčioje – 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre 
Gintaro Rūko tapybos darbų paro-
dos atidarymas ir susitikimas su au-
toriumi. Paroda veiks iki kovo 8 d. 
Parodą pristatys Rūta Pelegrimienė, 
muzikuos Mėta Gabrielė Pelegri-
maitė (fleita) ir Dalius Naujokaitis-
Naujo (perkusija). Renginys nemo-
kamas!

Pro memoria. Sausio 28 dieną 
Anapilin iškeliavo anykštėno, buvu-
sio Lietuvos Respublikos Valstybės 
saugumo departamento direktoriaus 
Gedimino Grinos tėvas Alfonsas 
Grina, gimęs 1928 metais. 

Biudžetas. Trečiadienį  Anykš-
čių rajono savivaldybės vadovai 
Anykščių kultūros centre visuome-
nei pristatys 2019 metų savivaldy-
bės biudžeto projektą. Suplanuotas 
2019 metų Anykščių rajono savival-
dybės biudžetas siekia 27 mln. 196 
tūkst. 600 Eur ( 2017 metais buvo 
24 mln.748 tūkst.200 Eur.) Rajono 
biudžetą rajono Taryba tvirtins va-
sario 14-ąją, šv.Valentino dieną.

Pagalba. Vasario 4-osios nak-
tį, kelios minutės po vidurnakčio, 
Skiemonių seniūnijos Pūstalaukių 
kaime pagalbos prireikė greito-
sios medicinos pagalbos ekipažui. 
Ugniagesiai praneša, kad greitosios 
pagalbos automobilis nuvažiavo 
nuo važiuojamosios kelio dalies. 

Pavojus. Vasario 2 dieną ugnia-
gesiai gavo pranešimą, kad Anykš-
čiuose, Gegužės gatvėje,  name iš 
dujų baliono teka dujos, nepavyks-
ta užsukti dujų baliono čiaupo. 
Atvykus iš namo išneštas 50 litrų 
dujų balionas, išleistos dujos.

Viešumas. Po Anykščių rajo-
no savivaldybės administracijos 
raginimų seniūnijos ėmėsi kurti 
seniūnijų ,,facebook”-o paskyras. 
Čia turėtų būti viešinama seniūnijų 
gyventojams aktuali informacija, 
tačiau kai kurios seniūnijos, pana-
šu, ten neturi ką paskelbti arba tam 
neturi laiko.

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

Rimantas Čepulis perkeltas į Rokiškį
Buvęs Anykščių rajono policijos komisariato viršininkas nuo 

vakar dienos vadovauja Rokiškio rajono policijos komisariatui. 
Laikinuoju Anykščių rajono policijos komisariato vadovu pa-

skirtas Reagavimo poskyrio viršininkas Valdas Palionis.

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Pasibaigus antrajai penkerių metų kadencijai buvęs Anykščių 
rajono policijos viršininkas Rimantas Čepulis turėjo išvykti iš 
Anykščių.

R.Čepulio perkėlimas į Rokiškį 
- planinė  rajonų policijos vadovų 
rotacijos dalis. Viršininkai skiria-
mi penkerių metų kadencijai, o 
jai pasibaigus,  Rotacijos komi-
sija sprendžia, ar vadovą perkelti 
į kitą komisariatą, ar palikti toje 
pačioje darbovietėje. Daugiau 
nei dvi kadencijas tame pačia-
me komisariate viršininkas nėra 
paliekamas. R.Čepulis Anykščių 
policininkams vadovavo dvi ka-
dencijas, taigi dešimt metų.

Buvęs Anykščių rajono polici-
jos viršininkas anksčiau yra bu-
vęs Rokiškio policijos Kriminali-
nio  poskyrio vadovu, taigi dabar 
jis lyg ir grįžo namo. ,,Grįžau į 
tą patį pastatą. Dalis kolektyvo 
pasikeitė, dalis liko,“ – paklaus-
tas, ar perkėlimas į Rokiškį yra 
grįžimas namo, aiškiai neatsakė 
R.Čepulis. Į darbą Rokiškyje jis 
bent jau pradžioje važinės iš Ke-
blonių, kuriuose gyvena. 

Kas taps Anykščių rajono po-
licijos viršininku - nėra aišku. 
Gali būti, jog per rotaciją į mūsų 
rajoną bus perkeltas kurio kito 
komisariato vadovas. O jei šiuo 
būdu Anykščių rajono policijos 
viršininkas nebus paskirtas, tada 
teks sklebti konkursą.

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Anykš-
čių rajono policijos komisa-
riato laikinuoju vadovu pa-
skirtas Reagavimo poskyrio 
viršininkas Valdas Palionis.

Rajono tarybos 
nario saugos 
firma 
nebesaugos 
dalies 
savivaldybės 
objektų 2 psl.

Mero Kęstučio Tubio sulaikymas 
sukrėtė anykštėnus 

Bronė LUKAITIENĖ, visuo-
menininkė, buvusi trijų Anykš-
čių merų patarėja kultūrai, įvai-
rių projektų koordinatorė:

...„mūsų merui šis miestas nebuvo 
brangus“. 

3 psl.

Niekas nebeišva-
rys mūsų iš 
kaimo, nebent 
ligos

Bičiuliai iš
Rusijos siauruko

3 psl. 8 psl.



  
KONKREČIAI 2019 m. vasario 5 d.

spektras

Temidės svarstyklės

Smurtas. Vasario 1 dieną,  apie 
23.15 val., namuose Kavarsko 
seniūnijos Janušavos kaime,, Jaz-
minų g., konflikto metu neblaivus 
(nustatytas 1,91 prom. girtumas) 
vyras (g. 1997 m.) smurtavo prieš 
neblaivų (nustatytas 2,24 prom. 
girtumas) brolį (g. 2000 m.). Pra-
dėtas ikiteisminis tyrimas. Vyras 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Mirtis. Vasario 1 dieną, apie 

10.15 val., savo namuose Troš-
kūnų seniūnijos Kirmėlių kaime, 
Nausodės g., rastas moters (g. 
1956 m.) kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas mirties priežasčiai nustatyti.

Sugyventiniai. Vasario 2 dieną,  
apie 18.20 val., namuose Skie-
monių seniūnijos Kalvelių kaime 
neblaivus (nustatytas 0,91 prom. 
girtumas) vyras (g. 1956 m.) konf-
likto metu smurtavo prieš neblaivią 
(nustatytas 2,18 prom. girtumas) 
sugyventinę (g. 1952 m.). Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

Konfliktas. Vasario 2 dieną,  
apie 21.00 val., namuose Viešintų 
seniūnijos Valečkų kaime konflik-
to metu neblaivi (nustatytas 1,05 
prom. girtumas) moteris (g. 1968 
m.) smurtavo prieš neblaivų (nu-
statytas 1,50 prom. girtumas) sūnų 
(g. 1989 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Moteris sulaikyta ir užda-
ryta į areštinę.

Netektis. Vasario 2 dieną,  apie 

08.00 val., Kavarsko seniūnijos 
Šerių kaime, Gėlių g., namo kieme 
rastas moters (g. 1964 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mir-
ties priežasčiai nustatyti.

Bėglys. Vasario 3 dieną,  apie 
04.37 val., Troškūnų seniūnijos 
Raguvėlės kaime, Paupio g., vy-
ras (g. 1981 m.) smurtavo prieš 
neblaivų (nustatytas 1,62 prom. 
girtumas) brolį (g. 1988 m.). Vyras 
(g. 1981 m.) po įvykio pasišalino 
iš įvykio vietos. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

R.Pivoras į Ukmergės valdžią 
kandidatuoja kaip Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos atsto-
vas.

Antruoju, po R.Pivoro, ,,vals-
tiečių“ kandidatu į Ukmergės ra-
jono tarybą sąraše  įrašytas buvęs 
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos Statybos skyriaus vedėjas 
Kęstutis Jurkevičius. Paskutiniu 

Svotų kraštas... Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Tiesioginiuose Ukmergės rajono mero rinkimuose dalyvaujan-
tis 62-iejų metų verslininkas, kailių ir odos salono ,,Roris“ savi-
ninkas  Romas Pivoras yra Anykščių rajono vicemero, kandidato 
į Anykščių rajono merus, Sigučio Obelevičiaus svotas.

Ukmergės mieste - Sigučio Obelevičiaus svoto Romo Pivoro 
nuotraukos.                                    Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

metu jis buvo UAB,,Ukmergės 
versmė“ generaliniu direktoriu-
mi, tačiau gruodžio mėnesį iš šių 
pareigų pasitraukė.

R.Pivoras Ukmergėje dėl mero 
posto varžysis su dabartiniu 
Ukmergės meru, Darbo partijos 
atstovu Rolandu Janicku, kuris 
taip pat, kaip ir S.Obelevičius, yra 
kailių salono savininko svotas.   

Su viešojo konkurso laimėto-
ju Anykščių rajono savivaldybės 
administracija sudarė 12 000 Eur 
vertės sutartį. UAB „Ekskomisa-
rų biuras“ savivaldybės objektus 
saugos iki 2021-ųjų metų pabai-
gos.

Rajono tarybos nario saugos firma nebesaugos 
dalies savivaldybės objektų
Pasikeitė Anykščių rajono savivaldybės administracijos objek-

tus sauganti saugos firma. Praėjusių metų gruodį savivaldybės 
skelbtą viešąjį pirkimą apsaugos paslaugoms laimėjo UAB „Eks-
komisarų biuras“.

Iki tol Anykščių rajono savi-
valkdybės administracijos objek-
tų apsauga rūpinosi saugos firma 
„Grifs AG“. Tiesa, teikti apsau-
gos paslaugoms minėta bendrovė 
buvo nusisamdžiusi subrangovą 
– Anykščių rajono tarybos nario, 

partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
atstovo įsteigtą saugos bendrovę 
„Šerifai“.

Pagal sutartį su UAB „Eksko-
misarų biuras“, saugos bendrovė 
saugos 16 Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos objektų, 
įskaitant pagrindinį savivaldybės 
bei seniūnijų pastatus. Bendrovė 
taip pat rūpinsis ir gaisrinės signa-
lizacijos technine įranga.

Pasikeitus Anykščių rajono sa-

vivaldybės administracijos objek-
tus saugančiai saugos firmai, 
Anykščių rajono tarybos nario 
R.Razmislavičiaus saugos firma 
„Šerifai“ be darbo neliks. Ši sau-
gos firma saugo Anykščių ligoni-
nę, Anykščių pirminės sveikatos 
priežiūros centrą, Anykščių turiz-
mo ir verslo informacijos centrą, 
mokyklas bei vaikų darželius – 
lopšelius.

-ANYKŠTA

Apdovanoti geriausi ir talentingiausi
rajono sportininkai
Sausio pabaigoje Anykščiuose, restorano – viešbučio ,,Nykščio namai” konferencijų salėje, apdo-

vanoti geriausi 2018-ųjų metų Anykščių kūno kultūros ir sporto centro sportininkai. Geriausiųjų 
titulus pelnė 10 atletų, taip pat pagerbti ir  jaunieji talentai.

Geriausia Anykščių plaukikė Andžela Zlatku-
tė ir perspektyvus jaunasis krepšininkas Jo-
gaila Zlatkus su tėveliais.

Apdovanoti sunkiosios atletikos trenerė Gina-
trė Bražaitė ir jos auklėtinis Edvinas Bakla-
novas.

Gripas. Sergamumas gripu ir 
ūmiomis viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijomis Lietuvoje to-
liau auga. Nuo gripo jau mirė 12 
žmonių, 470 asmenų gydomi li-
goninėse, pirmadienį pranešė Už-
krečiamųjų ligų ir AIDS centras 
(ULAC). Bendras šalies sergamu-
mo rodiklis praėjusią savaitę buvo 
179,2 atvejo 10 tūkst. gyventojų. 
Didžiausias sergamumas regis-
truotas Alytaus apskrityje, ma-
žiausias – Utenos. 

Onkologija. Vasario 4-ąją, Pa-
saulinę kovos su vėžiu dieną, on-
kologai sako, kad Lietuvoje naujų 
ir inovatyvių vaistų prieinamumas 
vėžiu sergantiems žmonėms yra 
problema. „Džiaugiamės, kad 
galime padėti pacientams, tačiau 
turime problemą – inovatyvūs gy-
dymo metodai ir vaistai per lėtai 
ateina į šalį. Bent jau mes, gydy-
tojai, taip galvojame. Mes turime 
įrodyti šalies politikams, kad ino-
vacijos yra tai, kas gelbsti pacien-
tų gyvybes“, – sakė Santaros kli-
nikų Hematologijos, onkologijos 
ir transfuziologijos centro direk-
torius Laimonas Griškevičius.

Spręs. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė žada artimiausiu metu 
priimti sprendimą dėl premje-
ro pasiūlytos kandidatės Irmos 
Gudžiūnaitės skyrimo aplinkos 
ministre. D. Grybauskaitė su kan-
didate susitiko pirmadienio rytą. 
„Po pokalbio prezidentė sprendi-
mą, ar skirti šią kandidatę į aplin-
kos ministrus, priims artimiausiu 
metu“, – sakė prezidentės patarėja 
Lina Antanavičienė.

Pripažįsta. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pirmadienį paskel-
bė, kad Lietuva pripažįsta Vene-
suelos opozicijos lyderį Juaną 
Guaido laikinuoju prezidentu. 
„Lietuva, kaip ir daugelis Europos 
šalių, pagal Venesuelos konstitu-
ciją pripažįsta Juaną Guaido lai-
kinuoju Venesuelos prezidentu“, 
– sakė D. Grybauskaitė. „Taip pat 
skatiname kuo greičiau sušaukti 
laisvus ir demokratinius preziden-
to rinkimus“, – pridūrė ji.

Atidėjo. Koncerno „MG Bal-
tic“ politinės korupcijos bylą na-
grinėjantis Vilniaus apygardos 
teismas pirmadienį nusprendė ke-
lioms dienoms atidėti sprendimą 
dėl prokuroro Justo Lauciaus nu-
šalinimo. Jis per posėdį paviešino 
detales apie kaltinamo verslininko 
Raimondo Kurlianskio pervestus 
10 tūkst. eurų kitam kaltinama-
jam Eligijui Masiuliui. Prokuro-
rą siekė nušalinti R. Kurlianskio 
advokatai, argumentuodami, kad 
šis yra asmeniškai nusistatęs prieš 
„MG Baltic“ eksviceprezidentą 
ir manipuliuoja savo procesiniais 
įgaliojimais. Anot gynėjų, proku-
roras neteisėtai paviešino priva-
čius duomenis.

Nuomonė. Premjero Sauliaus 
Skvernelio vizitas Izraelyje, kurio 
metu nebuvo apsilankyta Palesti-
nos savivaldoje, Lietuvai atnešė 
daugiau žalos nei naudos, teigė 
prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
„Šis vizitas į Izraelį tarptautinės 
bendruomenės ir užsienio žinias-
klaidos buvo įvertintas neviena-
reikšmiškai. Todėl atnešė daugiau 
žalos nei naudos”, – D. Grybaus-
kaitės poziciją perdavė Preziden-
tės spaudos tarnyba.

Geriausiu bitaloninku pripažin-
tas pernai Pasaulio biatlono taurės 
varžybose debiutavęs Linas Ba-
nys, slidnininku – Edvinas Šimo-
nutis.

Geriausiu sunkiaatlečiu tapo 
pernai su Lietuvos sunkiaatlečių 
rinktine Europos jaunių (iki 17 
metų) sunkiosios atletikos čem-
pionate septintąją vietą iškovojęs 

Benjaminas Orlovas.
Tarp imtynininkų išrinkti du ge-

riausieji - Estijoje vykusiame di-
džiausiame Europoje imtynių tur-
nyre „Tallinn Open 2018“ penktąją 

vietą iškovojusi Rimgailė Čepo-
nytė ir Anykščiuose vykusio tarp-
tautinio graikų-romėnų jaunučių 
imtynių turnyro „Anykščiai Cup“ 
prizininkas Kipras Gvozdas.

Po du geriausius sportininkus į 
geriausiųjų dešimtuką delegavo ir 
plaukikai.Jais tapo perspektyvūs  
plaukikai Anželika Zlatkutė bei 
Julius Bačkulis.

Geriausia žirginio sporto atsto-
ve tapo Jorilė Petrauskaitė.

Geriausiu krepšininku tapo 
Regionų krepšinio lygoje rungty-
niaujančios Anykščių ,,KKSC – 
Elmis” įžaidėjas Edgaras Šlaitas. 
Geriausiu futbolininku pripažin-
tas Gražvydas Mackevičius.

Jaunaisiais talentais pripažinti 
imtynininkai Kipras Puikis, Nojus 
Pupkis, Jolita Ivanauskaitė, Vi-
tautė Tamašauskaitė, krepšininkai  
Rėjus Pumputis, Tautvydas Klas-
tauskas, Kristupas Girnius, Vikto-
rija Boičenko, Martynas Čerškus, 
Gytė Pupelytė, Jogaila Zlatkus, 
futbolininkas Eitonas Puodžiūnas, 
žirginio sporto atstovė Augustė 
Baužaitė, plaukikės Austėja Pu-
pelytė, Martyna Limbaitė, sunkia-
atletis Edvinas Baklanovas.

Sportininkus sveikino Anykščių 
rajono savivaldybės bei Anykščių 
kūno kultūros ir sporto centro va-
dovai.

-ANYKŠTA
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komentarai

Dvi poros jaunų ir labai entuzi-
aztingų bei aistros siaurajam gele-
žinkeliui kupinų žmonių snieguotą 
rytmetį atvyko į mūsų muziejų. 
Trumpos dienos ir prietemų nepa-
būgę, trumpas naujamečio atosto-
gas išnaudojo pažintinei kelionei į 
Lietuvą, ilgokai gaišo prie Rusijos 
ir ES sienos - eilėje laukė neįtikė-
tinai ilgai - tris valandas. Šypsosi 
- visi keliauja į Europą. Liuba šyp-
sosi šiltai - stojom į eilę pačiame 
dienos šviesume, o sieną kirtome 
jau sutemose. Tiek čia tos dienos 
- atkeliavę į Anykščius, apsistojo 
iš anksto užsakytame bute. Gerai 
išsimiegoję, prieš pat vidurdienį 
pasibeldė į senosios stoties duris.

Apžiūrėję ekspoziciją, pasiva-
žinėję snieguotais bėgiais drezina 
bei triratuku, rusai pernelyg savo 
susižavėjimo nereiškė. Gal ir kiek 
pavydėjo, tačiau tyliai mintijo, kad 
pas juos, nors ir ne taip gerai, bet 
gali būti geriau.

Tesove siaurieji 750 m. m. vėžės 
geležinkeliai buvo pradėti tiesti 
tuoj po 1920 m., kai imta eksplo-
atuoti čia esančius milžiniškus 
durpių išteklius, naudotus kurui, 
gabenamus į Leningradą bei kitus 
didesnius miestus. Durpyno darbi-
ninkų gyvenvietė Tesovas išaugo 
beveik iki 8000 gyventojų, o dur-

Raimondas GUOBISBičiuliai iš Rusijos siauruko
Sausio 19-20 dienomis Anykščių siauruko muziejuje lankėsi bičiuliai iš Rusijos siaurojo geležin-

kelio muziejaus Tesove. Buvusio milžiniško durpyno netoli istorinio Naugardo miesto bazėje sauje-
lės entuziastų įkurtas muziejus žengia nors ir sunkius, tačiau labai džiugius pirmuosius žingsnius 
ir ieško bičiulių visame pasaulyje, pirmiausia didžiojo Vakarų pasaulio prievartyje - Baltijos vals-
tybėse.

pių kasyklas tarpumiškių raistuo-
se išraizgė beveik 200 kilometrų 
geležinkelio linijų. Sovietmečiu 
taip pat durpės buvo intensyviai 
kasamos, be buvo ir geležinkelio 
riedmenų remonto dirbtuvės ir 
net konstruktorių biuras, kuriame 
buvo tobulinama durpių kasimo 
bei transportavimo technika. Prasi-
dėjus pertvarkai, palengva įmonės 
bankrutavo, visa technika, kitoks 
turtas parduotas. Sugebėta išardy-
ti ir į metalo supirktuves išgabenti 
vos ne visus čia buvusios bėgius. 
Grupelei entuziastų, susidomėju-
sių siauruoju geležinkeliu, pavyko 
išsaugoti vos 12 kilometrų unika-
laus geležinio kelio. Pavyko išsau-
goti ar nupirkti ir apie trisdešimt 
vienetų įvairių riedmenų bei gar-
vežių detalių. Maša kaip burtažo-
džius kartoja vokiškų firmų, kurių 
gaminti riedmenys pokariu pateko 
į durpyno geležinkelį, pavadini-
mus - ,,,Ammendorf“, ,,Veimar“, 
,,Bautcen“. Ji pasakojo, kad dau-
gelį dalykų perką kaip ,,daržines“ - 
pavyko įsigyti du garvežių katilus, 
naudotus laikyti dyzeliniam kurui. 
Moteris šypsosi, kad nuo katilo 
ir pradės surinkinėti garvežį - tai 
pati didžiausia entuziastų svajonė. 
Senąją techniką remontuoja Retro 
servisas Sankt Peterburge, tačiau 

tokios restauracijos beprotiškai 
brangios, o rėmėjų -,,sponsorių“ -  
entuziastams dar nepavyko suras-
ti. Nors projektą remia valstybinis 
fondas ,,Fond prezidenskich gran-
tov“, pavyko įteisinti ekspoziciją 
kaip muziejų. Visi riedmenys lau-
ke, todėl visi norintys bet kada gali 
juos apžiūrėti, tačiau pasiklausyti 
istorijų ar pasivažinėti pūškuojan-
čiu per durpynus geležinkeliuku 
galima tik savaitgaliais.

Keliolika fanų, kurie savaitga-
lius leidžia Tesove, beveik iš nie-
ko kuria mažųjų geležinkelių mu-
ziejų. Įdomu, kad turi važiuojantį 
motorvežį, kuriuo bent porą kartų 
per mėnesį veža grupes turistų.  
Mažuoju traukinuku keliauja tarp 
durpių kalnų, pro paminklą sovie-
tiniams partizanams, visus 12 ki-
lometrų pirmyn ir atgal. Nuo 2013 
m. rengiama Antrojo pasaulinio 
karo atminimui skirta ir didžiau-
sia geležinkelio entuziastų šven-
tė ,,Užmirštas žygdarbis. Antroji 
smogiamoji armija“, kai į mūšių 
su vokiečiais inscenizacijas susi-
renka apie 3000 - 4000 žmonių, 
bičiuliai turi pasisiūdinę ketvirtojo 
dešimtmečio Rusijos geležinkelie-
čių uniformas, atrodo tiesiog pui-
kiai. Tos šventės ypatingos ir labai 
mėgstamos, su sprogimais, šūviais, 

Senojo tilto žavesio pagauti geležinkelio entuziastai iš Rusijos. 
Iš kairės Liubovė ir Ilja Šilovai bei Marija ir Dimitrijus Bech-
teriovai. 

Autoriaus nuotr.

fašistų orlaiviais, barstančiais pa-
siduoti raginančius atsišaukimus. 
Kelis kartus kviestas ir Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas, ta-
čiau kol kas jis neatvyko.

Namu, kuriame gyvena, daugelis 
vietinių nepatenkinti, net buvo iš-
kūlę langus, mat yra norinčių tuos 
išsaugotus likučius tiesiog parduoti 
į metalo laužą. Statinys sumenkęs, 
nors jame įsikūrusi mokykla, dur-
pynas, parduotuvės, valstybinės įs-
taigos. Ten tikriausias kapitalas tu-
rėti traktorių. Po kolchozų griūties 
tokią ratuotą techniką įsigiję dabar 
neblogai verčiasi ardami dirvas, at-
likdami įvairius kitus darbus.

Sumenko gyvenvietė: gal 2000 

Mero Kęstučio Tubio sulaikymas sukrėtė anykštėnus 
Praėjusios savaitės įvykiai, kada dėl įtarimų korupcija Anykš-

čių rajono meras Kęstutis Tubis buvo sulaikytas Specialiųjų ty-
rimų tarnybos (STT) pareigūnų, sulaukė itin didelio atgarsio vi-
suomenėje. Vieni žmonės džiaugėsi operatyviu STT darbu, kiti 
užjautė merą ir jo sulaikymą vadino politiniais žaidimais prieš 
artėjančius tiesioginius mero rinkimus, į kuriuos dabar jau 3 mė-
nesiams nuo pareigų nušalintas K. Tubis eina su savo sudarytu 
komitetu.

„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, kaip jie jautėsi išgirdę žinią, kad 
Anykščių rajono meras įtariamas kyšio ėmimu? Ar jie tiki, kad šių 
įvykių „organizatoriai“ – konkurentai iš kitų politinių partijų? Ir 
ar STT yra ta struktūra, kuri užsiima politiniais žaidimais?

žmonių belikę, kurie verčiasi kaip 
išmano - kai kas dirba valstybinė-
se įstaigose, važinėja į didesnius 
miestus, kiti užsiima žemės ūkiu, 
o kai kurie tiesiog griežia dantį, 
kad nepavyko siaurojo geležinke-
lio parko likučių parduoti į metalo 
laužą. Tad kelis kartus buvo iš-
daužę langus, o dabar aprimo, mat 
eksponatus saugo netoli gyvenan-
tys bičiuliai. 

Ant tokių žmonių laikosi pasau-
lis. Kad būtų tokių daugiau Lie-
tuvoje. Jaunieji rusai nedalyvauja 
politikoje, jų didžioji politika -  is-
torija ir siaurojo geležinkelio mu-
ziejus, jie mano, kad tai puikus po-
mėgis ir naudingas darbas tėvynei.

STT 
politiniais 
žaidimais 
neužsiimtų 

Algimantas DAČIULIS, bu-
vęs Anykščių rajono valdyto-
jas:

- Labai nesmagiai pasijutau 
išgirdęs šią žinią. Aš laikausi 
tokios pozicijos – žmogus yra 
nekaltas, kol teismas neįrodė  jo 
kaltės. Įtarimai gali būti pareikš-
ti, tačiau juos dar reikia įrodyti. 

Anykščiuose tai, ko gero, pir-
mas atvejis, kai tokių įtarimų 
sulaukia aukščiausias rajono va-
dovas. Aš tikrai nesmerkiu žmo-
gaus, bet garsas apie Anykščius 
pasklido ne iš gerosios pusės.

O kalbos apie tai, kad Speci-
aliųjų tyrimų tarnyba užsiima 
politiniais žaidimais, man skam-

Prieš įstatymą 
visi esame lygūs 

Juozas RATAUTAS, anykštė-
nas:

- Kad išgyventum, būtina iš-
vengti pavojų – tokia būsena su-
siformavo mumyse  evoliuciškai. 
Meras, teigdamas, jog nekaltas, 
gina save nuo kaltinimų ir nuo pa-
vojaus likti neišrinktam. Negaliu 
nei teigti, nei neigti – kaltas me-
ras ar ne, tą situaciją ištirs teisė-

saugos institucijos, o verdiktą pa-
skelbs teismas. Turim pasitikėti 
ir palaukti. Žmogiškai man gaila 
Kęstučio, tačiau pritariu nuosta-
tai, jog prieš įstatymą esame visi 
lygūs. Nestebina socialiniuose 
tinkluose gausiai pasirodę ko-
mentarai, tačiau nepritariu tiems, 
kurie atviru tekstu reiškia nepasi-
tenkinimą mūsų valstybės teisė-
saugos institucijomis. Štai vienas 
rajono politikas sako, kad mero 
sulaikymas ir teismo sprendimas 
dėl kardomųjų priemonių pasky-
rimo yra politinis šou. Kitas iš-
kilus Anykščių visuomenininkas 
tą situaciją pavadino spektakliu. 
Moralę sunku apibrėžti, juo la-
biau pasakyti, kas ją turi, o kas 
ne – ribos visados suprantamos 
skirtingai. Man tokie vertinimai 
primena atvejį, kai po Eligijaus 
Masiulio sulaikymo su pinigų 
dėžute nuo brendžio vienas gar-
sus politikas išraiškingai pasakė: 
„Toks patyręs politikas ir taip 
durnai įkliuvo“. Turbūt komenta-
ro nereikia... Mus turi neraminti 
tai, kad K. Tubio visuomeninis 
komitetas „Anykščių krašto la-
bui“ pamažu nepavirstų mero 
gelbėjimo brigada.

Balsuosiu už tuos žmones, tą 
sąrašą, kurie pažadės dirbti žmo-
nių labui. Ne kraštui, ne regionui 
ar dar kokiai teritorijai, o anykš-
tėnams. Dar balsuosiu už merą, 
kuris pažadės atstatyti suolelį 
prie Žiburio parduotuvės, kaip 
jautrumo paprastam, galbūt liki-
mo nuskriaustam anykštėnui sim-
bolį. Gal jo išvaizda neestetiška, 
gal su kvapeliu, bet jis anykštė-
nas, kokie mes visi esam.

- ANYKŠTA

Meras Anykščių 
nemylėjo 

Bronė LUKAITIENĖ, visuo-
menininkė, buvusi trijų Anykščių 
merų patarėja kultūrai, įvairių 
projektų koordinatorė:

- Aš manau, kad tie, kurie blogai 
pasielgė, turi už tai ir atsakyti. Visuo-
met buvau ir esu už teisybę. Nesiim-

siu vertinti, padarė Anykščių rajono 
meras nusikaltimą ar nepadarė, tai 
išaiškins kompetentingos institucijos.

Galiu pasakyti tik tiek, žvelgdama 
į dabartinius Anykščius, kad mūsų 
merui šis miestas nebuvo brangus, 
o miestui vadovauti turi toks asmuo, 
kuris jį mylėtų. Kiek visko vyko 
Anykščiuose – buvo vykdomi di-
džiuliai projektai, pritraukta nema-
žai investicijų, o dabar...? Ypatingai 
praėjusią vasarą pastebėjau, kokie 
Anykščiai netvarkingi, purvini. Kad 
miestas klestėtų, visus darbus reikia 
dirbti su meile, tik tie specialistai, ku-
riems Anykščiai buvo ir yra brangūs, 
gali kurti ir puoselėti grožį. Kur, pa-
vyzdžiui, puikios specialistės Daivos 
Gasiūnienės darbų tęstinumas? Nieko 
nevyksta... 

Aš nenoriu girtis, bet manau, kad 
ir pati prisidėjau prie Anykščių puo-
selėjimo, todėl man labai apmaudu 
matyti, kurlink miestas juda... Kai 
savo aplinkoje išgirstu žmones kaip 
nors nelabai gražiai atsiliepiančius 
apie Anykščius, man skauda, nes my-
liu šį miestą. O mūsų meras nelabai 
jį mylėjo... 

ba kaip visiška nesąmonė. Aš 
pasitikiu tokiomis struktūromis, 
manau, kad jos užsiima rimtu 
darbu. Man neįtikėtinai skam-
ba, kad STT pareigūnai veltųsi 
į politines intrigas. Atsakingos 
institucijos, manau, atsakingai ir 
žiūri į savo darbą. Politika užsi-
ima politikai arba tuo suintere-
suoti asmenys, tačiau ne tokios 
institucijos kaip STT.
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Virginiją VINGILIENĘ

Nuoširdžiai užjaučiame 
mirus seseriai Reginai.

ŽŪB AUGA Nausodė 
kolektyvas

užjaučia

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. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

Nesiseka su valdžia…
Praėjusią  savaitę Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl prekybos poveikiu 

Anykščių rajono savivaldybėje. Pirmadienį sulaikytas Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, jam 
buvo pateikti įtarimai dėl prekybos poveikiu, teismo sprendimu K.Tubis nušalintas nuo pareigų 
trims mėnesiams. Pats K.Tubis kaltės viešai nepripažįsta, žada gintis, o jam mestus įtarimus sieja 
su artėjančiais savivaldos rinkimais. Politiniai oponentai K.Tubiui jau pasiūlė pasitikrinti melo de-
tektoriumi ir tokiu būdu išsklaidyti įtarimus.

Kaip manote, ar meras K.Tubis turėtų savo iniciatyva pasitikrinti melo detektoriumi? O gal nu-
šalintasis nuo pareigų rajono vadovas tiesiog turėtų pats garbingai pasitraukti iš rinkiminės kovos? 
Kaip galvojate, kokią įtaką šis įvykis turės žmonių pasitikėjimui savivalda? Galų gale, ar šis skan-
dalas nesugriaus  Anykščių rajono įvaizdžio?

Nusivylęs: „Manau, kad dar 
ilgai Lietuvėlė nepakils su tokiu 
žmonių mąstymu, po to pykstame, 
kad valstybėje vyrauja nepotizmas, 
korupcija ! Kaip galima teisinti 
merą, kuris kaltinamas kyšių ėmi-
mu ?? ? O dar blogiau už jį agituo-
ti, pateisinti ir balsuoti! Mąstykit, 
žmonės, ką jūs teisinat?”

Miškapetris: „Labai nesma-
gu dabar anykštėnams. Giminės 
ir pažįstami klausinėja, kokiame 
gyvatyne gyvename. Per praeitus 
rinkimus buvo prostitutės, per ši-
tuos - kyšiai. Nesiseka mums su 
valdžia. Reikia atsikviesti kan. 
Krumpliauską ir gerai pašventin-
ti savivaldybę. O antrame aukšte 
pastatyti šv. Panos Marijos altorėlį 
ir penktadieniais prie jo padeginti 
grabnyčias.”

Na, : „Melo detektorius yra 

brangus, o Tubiui vos priartėjus 
prie jo, rūkti pradėtų ir užsidegtų. 
Neverta. Šito kandidato korta muš-
ta. Tik stebina naglumas ir garbės 
troškimas.”

Melagis važiavo per tiltą....: 
„Turėtų pasitikrinti melo detekto-
riumi. Bet vat bijos 100 % , juk 
melo detektorius tas vienintelis, 
kurio neįmanoma apgauti ! Bet 
visi, kaip žinome, koks meras me-
lagis ? - tikrindamasis šiuo prietai-
su tik dar labiau sau pakenktų...!

Taigi įspraustas į kampą kon-
krečiai...!

Dabar tik vienas garbingas kelias 
- pripažinti kaltes ir laukti išgany-
mo - užleisti vietą oriai naujam 
merui, sąžiningam piliečiui....!

Miesto ir rajono žmonės laukia 
melagio-vagies pasitraukimo !”

Visiems: „aišku. Informaci-

ją pateikė valstybinė institucija 
atsakingai per televiziją.Faktas 
nustatytas,ko daugiau reikia. O me-
ras, kaip ir kiekvienas, dabar ginsis 
ir per teismus įrodinės,kad nekaltas. 
Tai tęsis apie du metus. Kai įrodys, 
kad nekaltas ir švarus, po 4 metų 
išrinksim. O dabar reikia garbingai 
pasakyti,kad suklydau ir pasitrauk-
ti. Tai būtų gražu iš jo pusės..”

Romanas: „Pažįstu Tubį daug 
metų, galiu tik patvirtinti, kad 
niekada nėra paėmęs jokio kyšio, 
nedarė niekam jokių nuolaidų. Tai 
neįmanoma. Jei aš neteisus, pasa-
kykit, kada, kas ir kiek ?

Teismas įrodys !!!”
Būkit budrūs: „Ačiū rajono ta-

rybos nariams, kad neleidot įsteigti 
ligoninėje vyr. gydytojo pavaduo-
tojo pareigybės. Galimai žlugo 
lūkesčiai įdarbinti komiteto labo 
žmogų už ištikimybę K. Tubiui. 
Sekite, kad iki rinkimų nebūtų 
jokių paskyrimų ar ,,konkursų”. 
Ištikimi merui žmonės laukia do-
vanų...”

Durnai liūdna: „O aš pasitikiu 
teisėsaugos struktūromis. Jeigu K. 
Tubį sulaikė su įkalčiais, pritaikė 
jam kardomąsias priemones, tai 
verta patikėti. Suprantamas mero 
elgesys ginantis, tik nesupranta-
mas ir nemotyvuotas krašto labo 
komiteto žmonių elgesys ir ir ne-
pasitikėjimas tuo, ką sako Lietuvos 
pareigūnai. Tik kai ši nemaloni is-
torija nukeliaus į istoriją, pažiūrė-
sim, kaip jausis ir žiūrės anykštė-
nams į akis tie, kurie klipe sėdi ir 
ploja galimai nusikaltimą padariu-
siam asmeniui.”

Alfredas Savickas: „Viską pa-
sakys Anykščių krašto žmonės . 
Kovo 3-ąją ateidami balsuoti sa-
vivaldos rinkimuose. Kaltas ar ne-
kaltas, nustatys tik teismas.”

spektras

Šiek tiek istorijos

Prabėgo 10 metų nuo tos dienos, 
kai keturios iniciatyvios moterys  - 
Sigutė Zmejauskienė, Jūra Burnei-
kienė, Loreta Kirkuvienė ir Jurgita 
Kamarauskienė - nusprendė įkurti 
bendruomenę buvusios pradinės 
Budrių mokyklos pastate. Į vieną 
bendruomenę ėmė burtis trijų kai-
mų gyventojai: Budrių, Šovenių ir 
Jurgėnų. 

Bendruomenės pirmininku iš-
rinktas pedagogas, ūkininkas Va-

Budrių bendruomenė šventė 
jubiliejų Lina DAPKIENĖ

Vasario 2 dieną Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriuje 
Budrių bendruomenė šventė dešimties metų veiklos jubiliejų. 
Renginio pradžioje kultūros namų salė priminė kino teatrą – vi-
siems susirinkusiems parodytas filmas apie išaugusios ir sustiprė-
jusios bendruomenės veiklą.

 Kavarko seniūnijos duomenimis, 2019 metais Budrių, Šove-
nių ir Jurgėnų kaimuose iš viso gyvena 166 asmenys, deklaravę 
gyvenamąją vietą. Iš šių trijų didžiausias  Šovenių kaimas (57 so-
dybos, 102 gyvenantys asmenys). Budriuose – 25 sodybos, o Jur-
gėnų kaime – tik 13 gyvenamųjų pastatų. 

lentinas Gudėnas. 
Parengtų ir įgyvendintų projek-

tų lėšomis atlikta pastato rekons-
trukcija, įsigyta naujos reikalingos 
įrangos, organizuoti įvairūs rengi-
niai, 2015 m. atidarytas Anykščių 
savivaldybės Liudvikos ir Stanis-
lovo Didžiulių Viešosios bibliote-
kos Budrių filialas. Dabar Šovenių 
kaime įkurta biblioteka yra tapusi 
informaciniu centru, naujų idėjų 
šaltiniu ir bendruomenės susibūri-
mo vieta. 

Buvo gausu svečių 

Iš karto po Vitalijos Gudėnaitės 
režisuoto filmo peržiūros Seimo 
narys Antanas Baura juokaudamas 
sakė manęs, kad Valentinas Gudė-
nas tik daug giriasi, „Jei yra lyde-
riai, o šalia – stiprios komandos, 
tokios bendruomenės neabejotinai 
yra veiklios ir stiprios, tad reikia 
mylėt, gerbt ir padėt“. 

Sveikinimo kalboje klebonas 
Nerijus Vyšniauskas Budrių ben-
druomenę palygino su darnia bičių 
šeima, iš kurios didelio korio ko-
pinėjamas saldus gerumo medus. 
Svirnų bendruomenės pirmininkas 
Romualdas Kubaitis bendruome-
nės nariams dovanojo padėką už 
sėkmingai baigtą dešimtmečio 
universitetą, o kultūros namų salės 
gale stovėjo dar viena jų dovana – 
statinaitė putojančio alaus. 

Sigutis Obelevičius su žmona 
Alyte sveikinimo kalboje prisi-
minė prieš dešimtmetį buvęs šios 
bendruomenės krikštatėviu, o 
bendruomenei dovanojo egzotišką 
spygliuotį medelį – ispaninį kėnį.

Renginyje dalyvavo ir nušalin-
tasis Anykščių rajono savivaldy-
bės meras, kuris buvo pristatytas 
tiesiog Kęstučiu Tubiu, taip pat 
kaimyninių bendruomenių - Svir-
nų, Šerių, Levaniškio, Vašuokėnų, 
Dabužių ir Katlėrių atstovai.

Padėkos aktyviausiems

Bendruomenės pirmininkas V. 
Gudėnas kartu su A. Baura ir S. 
Obelevičiumi įteikė bendruomenės 
nariams padėkas. Padėkas akty-
viems nariams teikė ir  teikė Ka-
varsko seniūnijos seniūnė Šarūnė 
Kalibataitė.

Dainos lyg sveikinimai, vaišės – 
lyg dovanos

Sveikinimo kalbas keitė muziki-
niai kūriniai, kuriuos bendruomenei 
ir į šventę susirinkusiems svečiams 
dovanojo AKC Kavarsko skyriaus 
meno mėgėjų kolektyvo vadovė 
Leda Kazokienė kartu su folklo-
ro ir romansinių dainų ansamblių 
nariais, taip pat koncertavo Šerių 
bendruomenės moterų vokalinio 
ansamblio atlikėjos. 

Šventinio renginio metu vaišin-
tasi specialiai šiai šventei išvirta 
žuviene, medžiotojų sriuba šiurpa 
ir, žinoma, gabalėliu jubiliejinio 
torto. Statinaitė putojančio alaus ir 
kažkas skanaus bei garuojančio iš 
didelio katilo ar bidono – tai dažnas 
kiekvienos didelės Budrių bendruo-
menės šventės akcentas. Tradiciškai 
gamina keletas asmenų (Gražina 
Galinienė, Raimondas Sunklodas, 
pats pirmininkas Valentinas Gudė-
nas), bet žuvienę – išskirtinai vien 
tik Vilma Kernagienė. 

Nueitu keliu džiaugėsi patys 
budriečiai 

Dešimtmečio šventę vainikavo 
pačių budriečių parašyta sveiki-
nimo kalba-padėka: bendruome-
nės pirmininkui V. Gudėnui: ,, Tai 
mūsų kultūrinės veiklos kurstyto-
jas, įvairių projektų organizatorius, 
gerų idėjų skleidėjas ir lietuviškų 
kaimo tradicijų puoselėtojas, auko-
jantis savo laisvalaikį kultūrinei ir 
bendruomeninei veiklai. Nepails-
tančiam bendruomenės pirminin-
kui Valentinui linkime nuoširdžių 
bendraminčių, kūrybinės sėkmės 
toliau tęsiant prasmingą veiklą, sė-
kmės įgyvendinant naujas idėjas, 
kurios vis garsina Anykščių kraštą, 
o kartais atgarsiai sklinda per visą 
Lietuvą iš Lietuvos radijo translia-
cijų. Tegul ir toliau mūsų bendruo-
menę lydi supratimas, kūrybišku-
mas. Kuo geriausios kloties visiems 
bendruomenės nariams!“, - rašoma 
padėkoje.

Budrių bendruomenė šventė savo veiklos dešimtmetį.

Rems. Valdančioji Lietuvos so-
cialdemokratų darbo partija (LS-
DDP) šeštadienį tarybos posėdyje 
gegužę vyksiančiuose prezidento 
rinkimuose kandidatu patvirtino 
koalicijos partnerei Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungai atstovau-
jantį premjera Saulių Skvernelį.

Okupacija. Lietuvos okupacija 
buvo kruopščiai planuota politinė 
ir karinė SSRS operacija, teigia 
dokumentus apie nusikalstamą 
Raudonosios armijos veiklą bai-
gęs skelbti Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimų 
centras (LGGRTC). Internetinė-
je svetainėje www.kgbveikla.lt 
LGGRTC baigė publikuoti doku-
mentus apie nusikalstamą Raudo-
nosios armijos veiklą Lietuvoje 
1939–1949 metais. Baigiamajame 
etape atskleidžiami Raudonosios 
armijos nusikaltimai prieš Lietu-
vos okupaciją ir iškart po jos.

Sulaikė. Kriminalinės polici-
jos sunkių nusikaltimų tyrimo 
valdybos pareigūnai sulaikė tris 
jaunuolius, įtariamus 2001 metais 
gimusios nepilnametės nužudy-
mu, pranešė  Vilniaus apskrities 
vyriausiasis policijos komisaria-
tas. Dar sausio 31 dieną sostinės 
kriminalistai kreipėsi į visuome-
nę pagalbos – suteikti informaci-
ją apie dingusią be žinios Laurą 
Mukovniną ar jos buvimo vietą. 
Po intensyvios paieškos vasa-
rio 1 dieną kriminalistai sulaikė 
du jaunuolius (gimusius 1997 ir 
1998 metais) ir merginą (gimusią 
1998 metais), įtariamus šios mer-
ginos nužudymu. Jaunuoliai po-
licijai žinomi, anksčiau yra teisti 
už vagystes, sveikatos sutrikdy-
mus. Jiems skirta griežčiausia 
kardomoji priemonė – suėmimas 
3 mėnesiams.

Vizitas. Europos Sąjungos 
inspektoriai pirmadienį pradėjo 
savaitės vizitą Lenkijoje dėl pra-
nešimų, kad ten neva buvo sker-
džiamos sergančios karvės, o jų 
mėsa importuota į daugiau nei 
dešimtį užsienio šalių. Lenkija 
yra stambi jautienos eksportuo-
toja, todėl šie pranešimai sukėlė 
didelį nerimą visoje Europoje. 
Dalis, kaip įtariama, netinkamos 
jautienos pateko į mokyklas ir 
restoranus.

-BNS
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Kažkur turi būti ir žmogiškumas
Ukmergės ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus 

vedėja, kelis kartus per mėnesį kaip gydytoja neurologė atvyks-
tanti dirbti į Anykščių ligoninę Gertrūda Ivanovaitė sako, kad 
dirbti Anykščiuose jai visada malonu.

„Anykščių ligoninėje dirbti 
pradėjau 2004 metais. Bėgant 
metams tuometiniam ligoninės 
vyr.gydytojui Daliui Vaiginui 
vis užsimindavau, kad gal laikas 
mažinti darbo krūvį, gal pasilik-
ti dirbti tik Ukmergėje, kur aš ir 
gyvenu, tačiau iš vyr.gydytojo 
sulaukdavau tik palaikymo, gero 
žodžio, jo įkalbėta dirbu iki šiol, 
nors minčių turiu visokių...“ – 
kalbėjo gydytoja G. Ivanovaitė.

Pašnekovė ypač akcentavo ge-
ras darbo Anykščių ligoninėje 
sąlygas. „Tik D. Vaigino dėka 
Anykščių rajono ligoninę galė-
čiau pavadinti lydere tarp kitų 
rajoninių ligoninių. Vadovauda-
mas ligoninei, D. Vaiginas darė 
viską, kad būtų patenkinti ir 
pacientai, ir personalas, kad li-
goninė būtų aprūpinta modernia 
įranga. Anykščius galima pava-
dinti ir aktyvaus laisvalaikio lei-
dimo miestu, o kur daug pramo-

gų, pasitaiko ir nemažai traumų. 
Tad visada pasiekiami chirurgai, 
traumatologai, veikiantis rent-
geno aparatas leidžia vietoje, o 
svarbiausia – laiku suteikti būti-
nąją pagalbą. 

Jūs galite didžiuotis ir turėda-
mi modernų ultragarso aparatą, 
apenkėte daugelį rajoninių li-
goninių, vieni pirmųjų jį įsigiję. 
Tačiau net ir pati moderniausia 
aparatūra netenka reikšmės, 
jeigu nėra profesionalių medi-
kų, kurie galėtų tuos aparatus 
naudoti diagnostikai. D. Vaigi-
nui pavyko į Anykščių ligoninę 
prisivilioti aukšto lygio medikų 
– tai ir medicinos mokslų dakta-
ras, radiologas Kęstutis Janulis, 
ir garsiojo gydytojo radiologo 
Edurado Kelero mokinė, gydy-
toja radiologė Sandra Motiejū-
naitė, turit net tokios, sakyčiau 
„nišinės“ specialybės gydytoją 
Egidijų Gaučą, kuris speciali-

zuojasi invazinio skausmo mal-
šinimo srityje. Manau, kad D. 
Vaiginas labai daug dirbo, kol 
surado tokius specialistus ir įkal-
bėjo juos atvykti dirbti į Anykš-
čius“, – sakė gydytoja.

Gydytoja taip pat pridūrė, kad 
ją labai nemaloniai nustebino ra-
jono valdžios atstovų atsisveiki-
nimas su buvusiu ligoninės vado-
vu D. Vaiginu. „Pareigos, postai 
ir lieka tik pareigomis ir postais. 
Dar kažkur turi būti ir žmogiš-
kumas. Kai žmogus šitiek metų 
sėkmingai vadovauja ligoninei, 
kai išeidamas palieka stabiliai 
dirbančią įstaigą, būtų gražu su 
juo pagarbiai ir atsisveikinti. O 
visokie auditai, tyrimai, kalbos 
apie ligoninės naikinimą, paslau-
gų spektro sumažinimą tik įneša 
į įstaigą didžiulę sumaištį ir ne-
rimą. Paklausta, ar ją nustebinęs 
buvusio jos vadovo sprendimas 
dalyvauti mero rinkimuose, gy-
dytoja kalbėjo: „Nustebino... 
Aišku, aš labiau norėčiau, kad 
jis grįžtų į ligoninės vyriausiojo 
gydytojo pareigas, tačiau jo pa-
tirtis, diplomatiškumas, chariz-
ma pravers ir jam tapus rajono 

meru. Linkiu jam sveikatos ir sė-
kmės... Nors kalbama, kokią sto-
rą odą D. Vaiginas turi, bet jam 
prireiks labai daug nervų val-

dant rajoną. Gaila, kad negaliu 
balsuoti Anykščiuose, priešingu 
atveju, D. Vaiginas jau turėtų 
vieną balsą „už“.

Sužinojus, kad buvęs Anykščių 
ligoninės vyriausiasis gydyto-
jas Dalis Vaiginas kandidatuoja 
į  Anykščių rajono savivaldybės 
mero postą, man sąžinė neleido 
neparašyti gerų žodžių apie jį, 
žmogų, kurį pažįstu daugiau nei 
45 metus. Susitikome, kai abu 
studijavome  Vilniaus universi-
tete :  aš - Gamtos mokslų fakul-
tete, jis - Medicinos fakultete. 
Berods, 1971 metais, per Uni-
versiteto  žygeivių  sąskrydį prie 
Meros upės, fakultetams pasiro-
dant su menine programa kartu 
su vienu žymiausių keliautojų T. 
Šidiškiu, išgirdome Dalio atlie-
kamą dainą, pritariamą gitara. 

Pagalvojau, kaip būtų sma-
gu ir gera žygiuose turėti  tokį  
žmogų. Mano kolega pasakė, 
kad su tokiu balsu ir dar medici-
ną studijuojantį  prisivilioti  nėra 
jokių šansų. Vis dėlto man pavy-
ko. Praktiškai bemaž visi žygiai 
būdavo, kur Dalis dalyvaudavo, 
jo atliekamos dainos keliaujant 
traukiniais, autobusais, virs-
davo pageidavimų koncertais. 
Dažnai traukinyje išgirdę  Dalio 
atliekamas dainas, visi kelei-
viai sugužėdavo į vieną vagoną 
taip tirštai, kaip silkės bačkoje. 
Prisimenu, kai dirbau Palūšėje 
instruktoriumi, vesdavau  žy-
gius valtimis  atvykusiems iš 
plačiosios Sovietų Sąjungos, o 
Ginučiuose, prie Almajo ežero,  
stovyklavietėn  atvykus  Daliui 

Galėjęs tapti muzikantu, liko ištikimas gydytojo profesijai
praktiškai vidurnaktį, išgirdę 
dainuojantį jį susirinko kelių 
grupių turistai, gal daugiau nei 
100, ir iki paryčių klausėsi jo 
dainų. O jos buvo visos atlieka-
mos tik  lietuvių ir anglų kalba. 
Gaila, kad neteko būti viename 
įspūdingiausių jo koncertų Spor-
to rūmuose per mokslo metų 
atidarymą. Mano draugai, buvę  
tame atidaryme, sakė, kad va-
dovaujama Dalio Medicinos fa-
kulteto  instrumentinė vokalinė 
grupė buvo šilčiau priimta nei 
garsioji ,,Hiperbolė‘‘. Galėčiau 
ne vieną atvejį papasakoti, kai 
Dalio  pasirodymai sukeldavo 
tiesiog euforiją. Prisimenu, vie-
na garsi dainininkė, kurios balso 
tembras panašus į Alos Pugačio-
vos, koncertavo Palūšėje ir,  iš-
girdusi Dalį dainuojantį, ragino 
jį  dainuot ir garantavo solinę  
karjerą Leningrade, o paprašyta 
kartu padainuoti,  nesiryžo, nes 
Dalio dainavimo lygis jai pasi-
rodė žymiai aukštesnis. Apie tai 
pasakoju plačiau dėl to, kad Da-
lis galėjo pasiekti puikią solisto, 
muzikanto karjerą ne tik Lietu-
voje, bet ir Sovietinėje erdvėje. 
O Dalis liko ištikimas mediko 
specialybei. Ne kartą teko į  jį 
kreiptis po įvairių traumų, dėl 
operacijų ar konsultacijų. Prieš 
penketą metų turėjau sunkią 
dešinio peties raiščių traumą.  
Mano  pažįstami, draugai, kurie 
buvo  gydomi ir operuojami  jo, 

rekomendavo vykti į Anykščių  
rajoninę ligoninę operuotis. Ga-
vęs siuntimą, nuvykau operuotis 
peties. Po sėkmingai  atliktos 
operacijos vėl kaimo turizmo 
sodyboje galiu ne tik malkas ka-
poti, bet ir rutulį stumdyti, diską 
mėtyti, stalo tenisą žaisti.  Pro-
fesionaliai atlikti gydymą -  kie-
kvieno  mediko pareiga. 

Mane labai sujaudino tai,  kad, 
kai norėjau atsilyginti, bent sim-
boliškai, gerb. Dalis griežtai 
pasakė NE - ne tik jam, bet ir 
kolegoms, personalui negali būti 
atsilyginama jokiomis dovanė-
lėmis. Manau, kad jo vadovau-
jamoje ligoninėje tas principas 

ne visam personalui patiko.  Dar 
vienas svarbus momentas, kad 
daugelis medikų po išrašymo, po 
atliktų operacijų, procedūrų,  jau 
nesidomi, kaip ten toliau vyksta  
paciento gijimo eiga. Dalis neuž-
miršdavo paskambinti ir pasite-
irauti, kaip sveikata, nors ir labai 
būdavo  užimtas. Suprantama, ir  
mes visi,  ir gerb. Dalis nesame  
šventi, šventųjų  nebent  dan-
guje, rojuje, gal ir rastume , bet  
vargu. Ir man nesuprantama, ko-
dėl visokie pasamdyti ,,miciai‘‘ 
juodina, sakyčiau, labai nusipel-
niusį  Anykščių krašto (ne tik ra-
jono) žmogų, gydžiusį, gelbėjusį 
gyvybę ne vienam šimtui (o gal 

ir tūkstančiams) žmonių. Todėl 
linkiu Daliui sėkmės kandida-
tuojant į mero postą. Nežinau, 
su kokia politine partija eina į 
šį postą, bet esu įsitikinęs, kad 
sėkmės atveju būtų visų rajono 
žmonių meru. Manyčiau, kad šio 
gražaus šalies kampelio vadovu 
turėtų būti labai doras, sąžinin-
gas žmogus. Manau, kompeten-
cijų  vadovauti rajonui visiškai 
pakanka, kiek teko susidaryti 
nuomonę,  gerb. Dalis į parei-
gas žiūri, atlieka jas labai rimtai, 
profesionaliai.

Pranas ZUBRICKAS, 
Ignalina
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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA APIE TARNYBINIO BŪSTO PIRKIMĄ ANYKŠČIŲ MIESTE

Anykščių rajono savivaldybė administracija, didindama savivaldybės būsto fondą, vykdo tarnybinio būsto (buto)  pirkimą Anykščių mieste. Pirkimas vykdomas 
vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“. Tarnybinio būsto įsigijimas finansuojamas 
Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Perkančioji organizacija: Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, buveinės adresas: J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. (8-381) 42397, 
faks. (8-381) 58088, el. pašto adresas – rita.visockiene@anyksciai.lt.

Perkamo daikto paskirtis, pavadinimas, buvimo vieta: 2 (dviejų) kambarių butas su patogumais Anykščių mieste.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos

Pasiūlymų pateikimo terminas: pasiūlymus ir kartu su pasiūlymu privalomus dokumentus iki 2019 m. vasario 25 d. 10.00 val.
Paraiška ir kiti pagal šias sąlygas privalomi dokumentai pateikiami užklijuotame voke su atitinkamu užrašu „Tarnybinio būsto pirkimas Anykščių mieste“, nurodami 

Kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris ar įmonės pavadinimas, adresas ir telefono Nr.). Pateikti adresu: Anykščių rajono savivaldybė, J. 
Biliūno g. 23; 102 kabinetas.

Anykščių r. savivaldybės informacija
  Užsak. Nr. 137

AVINAS. Šią savaitę išsiskirs 
jūsų ir svarbaus jums žmogaus nuo-
monės. Santykiai su partneriu bus 
įtempti ir atrodys vedantys aklavie-
tėn, tad konflikto išvengti tikrai ne-
pavyks. Pabandykite į viską pažiūrėti 
filosofiškai ir rimtą ginčą kuo labiau 
sušvelninti. Turėsite daug progų tiek 
uždirbti, tiek išleisti pinigus.

JAUTIS. Vertindamas naują vers-
lo planą ar kokį kitą projektą, klau-
sykite savo intuicijos - šią savaitę 
ji jūsų neapvils. Savaitės viduryje 
pagaliau turėtų stabilizuotis jūsų 
finansinė padėtis. Išnaudokite kie-
kvieną galimybę plėsti savo verslą ar 
profesinės veiklos ribas - šią savaitę 
jų tikrai bus.

DVYNIAI. Jei nesėdėsite namuo-

se ir užsiimsite mėgstama veikla, 
savaitės pradžioje užmegsite naujų 
ir įdomių pažinčių. Antroje savaitės 
pusėje turėsite galių padėti žmo-
nėms, turintiems psichologinių pro-
blemų, bet savaitgalį verčiau praleis-
kite glaudžiame šeimos būrelyje.

VĖŽYS. Pirmadienį neignoruo-
kite seno bičiulio ar giminaičio pa-
tarimo. Pirmoje savaitės pusėje pasi-
stenkite su niekuo nesusipykti, ypač 
vyresniais už save. Į savaitės pabai-
gą jūsų pečius veikiausiai užgrius 
per didelis darbų krūvis, vėluosite ir 
nervinsitės.

LIŪTAS. Nepraleiskite pažintinės 
kelionės ar kokio mokomojo semi-
naro pirmoje savaitės pusėje - įgytos 
žinios atneštų daug naudos. Nuo ke-
tvirtadienio būkite ypač budrus - kai 
kas gali pamėginti pavogti jūsų idė-
jas ar darbo vaisius. Jei savaitgalį ne-

užsidarysite tarp keturių sienų, jūsų 
tikriausiai laukia maloni pažintis su 
priešingos lyties asmeniu.

MERGELĖ. Netikėkite viskuo, 
ką išgirsite pirmadienį ar antradienį 
- kažkas bandys jus apgauti. Savai-
tės viduryje bus sunku susikalbėti 
su šeimos nariais. Pasistenkite įsi-
klausyti į jų argumentus ir suprasti 
jų požiūrį. Antroje savaitės pusėje 
žinių troškimas gali jus nuvesti 
jums pačiam netikėtais keliais.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje teks priimti svarbų sprendi-
mą, liečiantį asmeninius santykius. 
Savaitės viduryje būsite ypač imlus 
naujovėms. Labai tinkamas metas 
mokymuisi, studijoms. Penktadie-
nį ar šeštadienį iki pietų susitvar-
kykite namus - tikriausiai turėsite 
netikėtų svečių.

SKORPIONAS. Pirmomis sa-

vaitės dienomis galite turėti pro-
blemų dėl žmogaus, gyvenančio su 
jumis. Pasistenkite būti su juo nuo-
širdus ir sąžiningas. Jei įmanoma, 
nepalikite šios savaitės darbų kitai 
savaitei, užbaikite juos iki penkta-
dienio.

ŠAULYS. Jei nesnausite, pirmo-
mis savaitės dienomis patrauksite 
svarbių žmonių dėmesį. Tai gali 
atsiliepti ateities karjerai. Savaitės 
viduryje sulauksite apdovanojimo 
už senus gerus darbus, kuriuos jau 
būsite beveik pamiršęs. Antroje 
savaitės pusėje pasistenkite arčiau 
susipažinti su seniai jus dominan-
čiu asmeniu - galimas jaudinantis 
ir romantiškas ryšys.

OŽIARAGIS. Savaitės pra-
džioje draugai gali būti ne visiškai 
atviri su jumis. Tikėkimės, kad jie 
neturi piktų kėslų. Nuo antradie-

nio jus pagaus varžymosi dvasia. 
Būsite pasirengęs priimti bet kokį 
iššūkį. Protingai vis viena nesielg-
site, tai bent pasistenkite būti atsar-
gus. Daug ką jūsų gyvenime gali 
pakeisti pažintis su užsieniečiu ar 
apskritai svetima kultūra.

VANDENIS. Ši savaitė žada 
jums būti turtinga įvairių įvykių, 
paįvairinančių kasdienybę. Gyve-
nimas tekės įprasta vaga, tačiau iš 
tiesų bus labai įdomus. Tikėkitės 
visokių netikėtumų.

ŽUVYS. Nepasigailėsite pirmo-
mis savaitės dienomis visas jėgas 
skyręs profesinei veiklai. Tiesa, 
diplomatiškumu ir lankstumu ne-
pasižymėsite, sunkiai suvoksite, iš 
kur vėjas pučia. Nelabai tai jums ir 
rūpės. Savaitgalį namuose tikriau-
siai liksite nesuprastas. Jei galite, 
praleiskite laiką kur nors kitur.

Krepšinis. Anykščių  KKSC 
-,,Elmis“ 65-97  šeštadienį išvy-
koje pralaimėjo RKL rungtynes  
,,Užpalių“ komandai. Tautvydas 
Jodelis pelnė 21, Gediminas Žiu-
kas -15 taškų. RKL B diviziono B 
grupėje  Anykščių  KKSC -,,El-
mis“ užima 8-ąją vietą (11 perga-
lių, 9 pralaimėjimai).

Karate. Praėjusį šeštadienį, 
vasario antrąją, Šiauliuose vyko 
Lietuvos pilno kontakto suaugu-

siųjų  karatė čempionatas. Varžy-
bose penkiose moterų ir penkiose 
vyrų svorio kategorijose daly-
vavo 71 sportininkas. Anykščių 
karatė sporto klubui atstovavo du 
sportininkai. Moterų grupėje svo-
rio kategorijoje iki 65 kilogramų 
Lietuvos čempione tapo Aneta 
Meškauskienė. Aneta buvo apdo-
vanota ir kaip geriausia čempio-
nato kovotoja. Vyrų grupėje svo-
rio kategorijoje iki 75 kilogramų 
trečiąją vietą iškovojo Stasys 
Vincevičius. Abu sportininkai 
pateko į Lietuvos pilno kontakto 
karatė rinktinės gretas ir šių metų 

balandžio 13-14 dienomis atsto-
vaus Lietuvai Europos pilno kon-
takto karatė čempionate Vilniuje.

Kalnų slidinėjimas. Sausio 
trečią savaitgalį pasaulyje vyks-
ta Sniego dienos renginiai, ku-
rie kviečia vaikus sugrįžti ant 
sniego. Ne išimtis ir Anykščiai 
- jau šeštus metus organizuojami 
Sniego dienos renginiai pramo-
gų ir sporto komplekso ,,Kalita“ 
slidinėjimo trasoje. Šeštadienį, 
sausio 19d., vyko Lietuvos kal-
nų slidinėjimo taurės varžybų 
trečias etapas. Dalyvavo per 70 

dalyvių, varžybas organizavo 
Lietuvos nacionalinė slidinėjimo 
federacija, kalnų slidinėjimo klu-
bas ,,Kalitos kalnas“ ir Anykščių 
TVIC. Anykščiams atstovavo 
kalnų slidinėjimo sporto klubo 
,,Kalitos kalnas“ jaunieji sporti-
ninkai: U-8 mergaitės - Perla Ši-
mulionytė 1 vieta, Viltė Vilūnaitė 
2 vieta; U-8 berniukai - Tomas 
Pipiras 2vieta, Kajus Navašins-
kas 3vieta; U-12 mergaitės - Rus-
nė Motiejūnaitė 5vieta; U-12 
berniukai - Matas Pipiras 5vieta; 
U-14 mergaitės Vyte Vilūnaitė 
3vieta; U-16 mergaitės - Gabija 

Šinkūnaitė 1 vieta..

Imtynės. Sausio 25-27 dieno-
mis Kijeve vyko tarptautinis grai-
kų-romėnų imtynių turnyras, skir-
tas atminti žuvusiems Ukrainos 
kariams. Tarp beveik 500 dalyvių 
iš Moldavijos, Ukrainos, Estijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos kovojo ir 
Anykščių atstovai Nojus Pupkis 
(treneris A.Pupkis) ir Mangirdas 
Braždžiūnas (treneris R.Puikis). 
Geriausią rezultatą tarp visų lietu-
vių pasiekė M.Braždžiūnas, kuris 
savo grupėje tarp 34 dalyvių užė-
mė 5 vietą.

Inauguruotas Ukrainos
Ortodoksų Bažnyčios lyderis

Kijeve sekmadienį inauguruotas 

naujos nepriklausomos Ukrainos 
Ortodoksų Bažnyčios lyderis, taip 
oficialiai įtvirtinant Maskvą papik-
tinusį atsiskyrimą nuo Rusijos Or-

todoksų Bažnyčios.
Per tris valandas trukusią cere-

moniją XI amžiaus Sofijos sobore 
40 metų metropolitas Epifanijus, 
kurį pernai išrinko vyskupai, tapo 
Bažnyčios galva.

Epifanijus nepritaria Maskvos 
religinei įtakai Ukrainoje ir padėjo 
organizuoti humanitarinę pagalbą 
Kijevo armijai, kariaujančiai su 
prorusiškais separatistais.

Daugiau kaip 300 metų Ukrainos 
Bažnyčią kontroliavo Maskvos pa-
triarchai.

Planai įkurti dešrelių muziejų 
buvusioje nacių stovykloje kelia 
pasipiktinimą Vokietijoje

Ketinimas įkurti dešrelių muziejų 
viename buvusios nacių Buchen-
valdo koncentracijos stovyklos 
priestate sulaukė Vokietijos visuo-
menės pasipiktinimo dėl „istorijos 
suvokimo trūkumo“ ir ketvirtadienį 
išprovokavo protestus.

Turingijos dešrelių draugais pa-

sivadinusi organizacija neseniai pa-
skelbė apie savo ketinimus perkelti 
Dešrelių muziejų iš Holchauzeno į 
Miulhauzeną, kur taip pat planuoja-
ma pastatyti teatrą ir viešbutį.

Anksčiau Miulhauzenas priklau-
sė Buchenvaldo koncentracijos sto-
vyklos kompleksui, kur 1937–1945 
metais naciai kalino beveik ketvirtį 
milijono žmonių.

Šioje atokioje vietoje, kurią nu-
matoma paversti turistinių pramogų 
vieta, buvo laikoma maždaug 700 
žydžių.

Kalinės buvo siunčiamos iš Auš-
vico mirties stovyklos dirbti neto-
liese esančioje ginklų gamykloje. 
Moterys buvo perspėtos, kad bus 
sugrąžintos į mirties stovyklą, kai 
nebepajėgs dirbti gamykloje.

Buchenvaldo memorialo fondo 
atstovas Rikola-Gunnaras Luett-
genau (Rikola Gunaras Liutgenau) 
sako, kad tokiame rekonstrukcijos 
plane atsispindi „jautrumo“ ir „isto-
rinio suvokimo stygius“.

Buchenvaldo koncentracijos sto-

vykloje mirė 56 tūkst. žmonių. Jie 
buvo nužudyti nacių arba neišgyve-
no dėl ligų, bado ir šalčio.

Egipte senovinėse kriptose 
rasta 40 mumijų

Egipto centrinėje Minjos provin-
cijoje buvo rastos kelios senovinės 
laidojimo kriptos, kuriose aptikta 
apie 40 mumijų.

Pareigūnai sakė žurnalistams, 
kad uoloje iškirstos kriptos pri-
klausė vienai viduriniosios klasės 
šeimai, tikriausiai gyvenusiais 
Ptolemėjų dinastijos, romėnų val-
dymo ankstyvojo laikotarpio arba 
Bizantijos valdymo laikais.

Mumijos, įskaitant mažiausiai 
10 vaikų palaikus, yra gerai išsilai-
kiusios. Ant kai kurių rasta tekstų 
demotiniais rašmenimis, naudotais 
paprastų senovės egiptiečių. Taip 
pat buvo aptikta keramikos, papi-
rusų ir spalvingai ištapytų mumijų 
sarkofagų.

-BNS
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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. 

Superkame karveS, 
buliuS ir telyčiaS 

„krekeNavOS 
aGrOFirMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
tel. (8-612) 02125 .

brangiai visoje lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
tel. (8-662) 50592.

brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-622) 60349,
(8-699) 60871,
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę apau-
gusią krūmais arba  medžiais. 

Tel. (8-641) 55554.

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

automobiliai

Važiuojančius, nevažiuojančius 
automobilius, mikroautobusus, 
visureigius. Atsiskaito iš karto, su-
tvarko dokumentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Superkame automobilius. 
Važiuojančius ir nevažiuojančius. 

Išsivežame patys. 
Atsiskaitome vietoje. 

Išrašome reikiamus dokumentus. 
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų 
vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2019 m. vasario 7 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET 

arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  vairavimo kursų kreiptis telefonu (8- 657) 72987 arba UAB 

„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156, (8-698) 70127.

Kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai. Skarda 0,6 - 0,8 mm 
storio. Kaminų remontas, gal-
vutės mūrijimas, skardinimas. 
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Atlieka vidaus apdailos darbus: 
gipso sukimas, plytelių klijavimas, 
glaistymas - dažymas, parketlen-
čių, laminato montavimas ir kiti 
darbai. Dirba su kokybiškomis 
medžiagomis.

Tel. (8-688) 02158.

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531. 

Pavojų keliančių medžių 
pjovimas, 

genėjimas, surišimas. 
Tel. (8-692) 75903.

siūlo darbą
Buhalteriui (-ei) tvarkyti ūkininko 

apskaitą.
Tel. (8-652) 69920.

Darbų vadovui arba brigadininkui 
melioracijos, hidrotechninės staty-
bos darbais užsiimančioje įmonėje. 
Taip pat ekskavatoriaus arba grei-
derio vairuotojui. 

Tel. (8-698) 05251.

Patikimas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje, be jokių 
įdarbinimo mokesčių. Amžius neri-
bojamas, kalba nebūtina. 

Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com 

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2019-01-25 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 382-3, 
esančio Vidugirių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau 
nurodytu adresu gretimų sklypų kad. Nr. 3482/0002:19 ir 3484/0001:16 bendrasavininką dėl bendros 
sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 

2019-01-28 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 449-1, esančio Vaidlonių k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo 
kad. Nr. 3480/0001:333 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po 
paskelbimo spaudoje.

2019-01-21 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 446-4, esančio Mileikiškių k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo 
kad. Nr. 3480/0001: 145 bendrasavininkės dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje 
po paskelbimo spaudoje.  

2019-01-04 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 443-17, esančio Vaidlonių  k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus.  Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo 
kad. Nr.3480/0001:438 savininkę dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po pa-
skelbimo spaudoje. 

2019-01-18 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 445-19,  esančio Mileikiškių k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo 
kad. Nr. 3480/0002:158 paveldėtojus dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po 
paskelbimo spaudoje. 

2019-01-10 atliko žemės sklypo, kurio projektinis Nr. 445-24, esančio Mileikiškių k., Troškūnų sen., 
Anykščių r. sav. kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. 
Nr. 3482/0002:172 bendrasavininkę dėl bendros sklypo ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskel-
bimo spaudoje. Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. (8-615) 52931, el.p.info@anmat.lt

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
VASARIO 7 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime "Kaišiadorių" paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais, 10 vnt - 1 
Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, 
prašome palaukti. 

Tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 

N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

kuras

Malkas rąsteliais, kaladėmis, 
skaldytas. Drebulė, juodalksnis, 
beržas.

Tel. (8-610) 66077.

Malkas. Turi ir sausų skaldytų.
Tel. (8-688) 16462.

Malkas kaladėmis, skaldytas, 
medienos atraižas pakais ir su-
pjautas.

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

Pjuvenų briketus. Pristato ir ma-
žais kiekiais. 

Tel. (8-675)  63191.

AKCIJA. Granulės 8 mm (saulė-
grąžų lukštų) - 125 Eur/tona. Gali 
pristyti įvairiais kiekiais. Perkant 2 
tonas ir daugiau - pristatymas ne-
mokamas. 

Tel.: (8-685) 01316,
(8-650) 39145.

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, trimetres, skal-
dytas. 

Tel. (8-630) 57490.

kita

Vokiška (ir ne tik) laminuota grin-
dų danga – nuo 4 Eur/m². Daugiau 
pasirinkimo: 

Metalo g. 5, Utena, 
tel. (8-699) 79377.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža. 

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

Šieną.
Tel. (8-672) 99050.

Amonio, kalcio amonio salietrą, 
kompleksines trąšas. Pristato. 

Tel. (8-687) 11893.

gimė

Arijus VAITKEVIČIUS, 
gimęs 01 23

Gyvuliai

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

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

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

Agota, Gaudvinas, Birutė.

Darata, Paulius, Alkis, 
Žyvilė, Titas, Povilas, Živilė, 
Urtė, Oksana.

Ričardas, Vildaugas,
Jomantė, Romualdas,
Vilgirdas, Vilgirdė.

Aldona, Jeronimas,
Dromantas, Daugvilė,
Saliamonas, Honorata, 
Salys.

Niekas nebeišvarys mūsų iš kaimo, 
nebent ligos Lina DAPKIENĖ

Į Šovenių kaimą pas Gražiną ir Juozą Radzevičius nuvykau ne-
įspėjusi – buvau šimtu procentų tikra, kad bus malonu ir gera 
ten apsilankyti, juos pakalbinti. Tai labai šviesūs, šilti ir malonūs 
žmonės (pedagogai), prieš 13 metų gyvenimą sostinėje iškeitę į gy-
venimą kaime. 

88 metų Juozą iš tolo pamačiau rogutes per sniegą betempiantį 
– ėjo vyriškis malkų parsivežti. „Prašom į vidų, ten Gražina yra. 
Mano savijauta labai nekokia, galva svaigsta, spaudimas“, – nuo-
širdžiai kalba pabalęs Juozas, dairydamasis, kur greičiau prisėsti. 
Į vidų grįžtame kartu su Juozu. Žmona svetainėje daugybę vais-
tažolių tvarko: vienas žoleles atideda, kitas palieka - rūšiuoja. Iš 
karto užsimezga šiltas dviejų valandų pokalbis: nuo arbatžolių iki 
šių dienų aktualijų: mokytojo autoriteto, plačių galimybių jauni-
mui ir kitų dalykų. 

- Gražina, kaip Jūs gyvenate? 
- Normaliai. Kada 80 perlipi, tai 

labai pasikeičia gyvenimo būdas: no-
rai lieka, galimybės sumažėja. Ir tada 
išeina nei šis, nei tas – prasidedi su 
visokiom gėlėm, žolėm (šypsosi).

Žiūriu į savo zyles lesyklėlėse, 
genį stebiu. Kai palesa lašinių genys, 
tai iš karto skrenda prie obels, ratu 
aplink ją keliaudamas kala. Zylės 
pavasarį atidirbs. Štai toks ir gyve-
nimas: žiūriu pro langą į paukščius, 
ir smagu. 

Vasarą daug vaikštau basa - tai 
man labai patinka. Jeigu dabar gy-
venčiau mieste, tai sėdėčiau prie lan-
go ir žiūrėčiau, kaip žmonės vaikšto. 
Parduotuvių aš nemėgstu. Čia nors 
po sniegą pabraidai, į paukščius 
pasižiūri. Stirnos ateina, atšokuoja 
kiškiai. Oras grynesnis. Gyvenam, 
kaip ir visi, tik nėra tokių ūkio darbų, 
palyginti su tais gyventojais, kurie 
augina gyvulių. Tiesa, laikom vištų. 
Daržovių beveik neperkame. Kaime 
pigesnis pragyvenimas, nes daržovių 
užsiaugini pats. Aišku, kol gali (šyp-
sosi). 

- Papasakokite apie jūsų abiejų 
su vyru sprendimą nusipirkti šį 
namą ir čia apsigyventi. 

- Galvojom, kokius trejus metus 
pagyvensim, atsigausim, o gal su-
sirgsim ir grįšim. Juozui už kelių 
dienų bus 89-eri. Jau 13 metų, kai 
mes čia gyvename. Kai ketinome 
pirkti šitą namą, tai šeimininkas ne 
tiek namą gyrė, kiek gerus kaimy-
nus. Taip ir yra: kaimynai – puikūs, 
ir visa aplinka mums labai patinka. 
Dukros juokavo: „Nusipirkot namą, 
o beržynėlis su paukščiais – nemoka-
mai“. Kadaise čia būta parko. 

Mūsų vaikai – trys dukros – gy-
vena Vilniuje. Kai tik įsigijome šį 
alytnamį, ištisus metus kiekvieną 
savaitgalį atvažiuodavo pas mus ir 
tarsi klausdavo: „Ir kaipgi čia jūs?“ 
O mums gerai (šypsosi). Per šventes 
čia visi suvažiuoja, tada net 14 asme-
nų susidaro. 

- Kokius matote gyvenimo kai-
me privalumus? O gal yra ir trū-
kumų?

- Kai apsigyvenom, tuomet po 
kaimus bibliobusas (mobilioji bibli-
oteka – red. past.) važinėjo – kas dvi 
savaites atveždavo knygų. Davė man 
iš to bibliobuso vieną rašytojo R. Va-
nago knygą perskaityt, tai iki šiol vi-
sas šio autoriaus knygas su malonu-
mu skaitau. Vėliau buvo biblioteka 
atidaryta buvusios Budrių pradinės 
mokyklos pastate. Atsimenu, net ste-
bėjosi pažįstami vilniškiai: „Visi už-
darinėja, o jūs įsisteigėte“. Taip, nes 
yra skaitančių, ir mes su vyru labai 
daug skaitom. Pamenu, kai dar visai 

maža nuolat prie žibalinės lempos 
knygoje akis ganydavau. Net mėne-
sienoje skaitydavau – mėnulis nuo 
veidrodžio gerai atsispindi. Žibalą 
mat taupyti reikėjo... 

Vyras – aistringas mėgėjas pažve-
joti. Budrių ežerėlis jį labai vilioja. 
O bendruomenėje tai net per daug 
visko vyksta kaip mums (juokiasi). 
Budrių bendruomenės veikla žavisi 
mūsų vaikai, žentai ir anūkai. Esant 
galimybei, būtinai dalyvauja. Aps-
kritai aš pykstu dėl to visuomenės 
požiūrio, kad jei pateksi į kaimą, tai 
kaip į pragarą kokį. Pagalvoju - ar 
toks žmogus kada nors yra buvęs 
kaime, ar tik pravažiuoja pro šalį? 
Man čia netrūksta nieko.  

Kai esi jaunas, turi daug visokių 
užsiėmimų, o ateina laikas, kai užsi-
manai vėl sukišti rankas į žemę – nori 
pats užsiauginti ir gėlių, ir daržovių, 
ir visokių naujovių išbandyti. Man 
patinka augalai. Apskritai su metais 
– kitas požiūris, kitos mintys... Jeigu 
dar ir medicina būtų lengvai pasie-
kiama, tai tik ir gyvenk kaime! 

- Kur esate gimusi? Papasako-
kite apie šeimą, mokyklą ir tolesnį 
savo pasirinktą kelią.  

- Aš esu gimusi Rokiškio rajone, 
prie Kamajų, Mieliūnų kaime. Da-
bar ten nieko nebeliko, net giminių. 
Vienkiemius sunaikino melioracija. 
Kelios kaimo trobos dar likusios. 

Mano mama buvo siuvėja, turėjo 
patentą, tai net į kolūkį nestojo. Mus 
su sesute išpuošdavo. Buvo tautinius 
drabužius mums pasiuvusi, tai juos 
vilkėdamos, į bažnyčią eidavom. 
Tik aš labai pykdavau, kad ir moky-
tojoms mama siūdavo, mokytojos į 
mūsų namus ateidavo – nieko nega-
lėjau iškrėsti, nieko nenuslėpsi, nes 
mama viską sužinos (juokiasi). 

Pamenu, į pirmą klasę ėjau rude-
nį, o tada jau tik pavasarį – mat buvo 
šlapia, šalta. Mums, kad pasiektume 
mokyklą, reikėdavo dar per upelį 
pereiti. Žodžiu, pavasarį sugrįžusi 
iš matematikos trejetą gavau. O kai 
kitąmet vėl nuėjau rudenį, gerą ma-
tematikos mokytoją mokykloje turė-
jom, – išmokė logiškai mąstyti. Duo-
davo, atsimenu, remiantis senomis 
teoremomis, įrodyti naują. Po mo-
kyklos studijavau Vilniaus pedago-
giniame institute, Fizikos-matemati-
kos fakultete. Pasirinkau mokytojos 
profesiją. Matematikos, braižybos, 
fizikos mokiau. Su vaikais viskas 
buvo normalu. Kelti balso nereikėjo. 
Jeigu jie pradeda triukšmauti, tyliau 
kalbi. Tada tie, kurie nori mokytis, 
suklūsta, vėl pasidaro tylu. O šiaip 
visokių darbų esu dirbusi. Dirbau 
internate auklėtoja. Patikėkit, kai 
dabar atima tuos mažus vaikus, tai 
čia ne tėvus nubaudžia... Dar dirbau 

Vandens ūkio projektavimo institute. 
Kai gimė trečioji dukra, ėmiau dirbti 
mezgėja namudininke. 

- Turite tris vaikus – tris dukras. 
Ar sunku buvo užauginti? 

- Ne, nesunku. Labai laukė sesy-
tės. Pamenu, jau gulėjau ligoninėje. 
Tomis dienomis vien tik berniukai 
gimė, tai mažutė man sako: „Tu, 
mamyte, dar pakentėk, gal dar atveš 
mergyčių“ (juokiasi). Kaip lėlę vie-
na kitą turėjo, rūpinosi. Tiesa, jei kas 
dabar paklaustų patarimo, tai vaikus 
patarčiau gimdyti taip, kad nebūtų 
didelio amžiaus skirtumo tarp vaikų. 
Kai visą laiką namie yra mažų vai-
kų, tada nuolat esi pririštas , o kar-
jera, žinoma, atidedama, kol vaikai 
gerokai ūgtels. 

- Ką prisimenate ir galėtumėte 
papasakoti iš karo ar iš pokario? 

Netekau tėvelio, kai man buvo 
septyneri: išėjo į mišką pokaryje ir 
negrįžo. Žuvo 1945 metais. Gyveno-
me aš, sesuo, mama ir tėvelio tėvas. 

Mano tetų sode buvo iškastos 
duobės : mes ten per karą sėdėjom – 
slėpėmės. Skrisdavo lėktuvai kauk-
dami, tankai greta važiavo. Tupė-
jom, pykdavau, kad tetos neleisdavo 
žiūrėt. Norėjau išlįst, pasižiūrėt, nes, 
būdama dar vaikas, nejutau baimės – 
buvo įdomu, smalsu, ir tiek. 

Atrodė, kad frontas toli, buvom su 
tetom nuėjusios maudytis. Pamenu, 
sproginėjo sviediniai, skeveldros 
krito, vos į tetą nepataikė! O man 
kažkoks vaikiškas juokas ėmė, kad 
matai, vos tetos nekliudė... Kitos 
mamos pusseserės net verkė bėgda-
mos, o aš to rimtumo, to pavojaus 
nesupratau tada. 

Mane senelis išmintingai mokė, 
ko bijoti, o ko – ne. Žuvusį mano 
tėvelį taip miške ir paliko gulėt, tik 
vėliau palaidojom. O kai jau guldy-
davo žuvusius partizanus ir man rei-
kėdavo pro juos praeit, tai man tada 
jau baisu buvo. Senelis pamokė: 
„Mirusio, vaikeli, nebijok. Jei ko ir 
reikia bijoti, tai gyvų“. 

(Mums bekalbant, Juozas pasi-
matuoja spaudimą), Juozui jis būna 
arba labai aukštas, arba labai žemas 
- būtent  tai ir gali išvaryt mus iš kai-
mo. Jeigu reikės gydytojo nuolat, 
tai čia, kaime, jau nepasėdėsi. Aš tai 
vaistų nepažįstu, nors man jau 81-eri 
(juokiasi). Savo gydytojai tai net ne-
sakau, kad gyvenu kažin kur kaime. 
Žino, kad per vasarą kaime būnu. 
Pas gydytojus visada nuvažiuojam 
į Vilnių.

 
- Kokią matote mokyklą dabar, 

kai jau nebedirbate pedagoginio 
darbo? 

- Dabar dingę du dalykai: mokinių 
pareigos ir atsakomybės. Nuskam-
bėjo per visą Lietuvą, kad gimna-
zijoje mokytoja šaukė ant mokinių. 
Visose informavimo priemonėse 
buvo kalbama vien tik apie tai, o taip 
dar labiau menkinamas mokytojo 
autoritetas. Aš manau taip: šauki, tai 
pasiduodi. Mokytojas turi laikytis 
žodžio, neskirstyti mokinių į gerus 
ir blogus, tada vaikai tave gerbs. Net 
jei ir tas gerasis mokinys nemoka, 
vis tiek turi jam parašyti blogą pažy-
mį, nors ir nesinori kartais (šypsosi). 
Visi mokiniai turi matyti lygybę. 

- Nuoširdžiai dėkoju už pokal-
bį! Likite sveiki tikrąja to žodžio 
prasme!

Tiek surinktų ekologiškų arbatžolių užteks visai didelei Gražinos 
ir Juozo šeimai: trims dukroms, žentams ir šešiems anūkams. 

Sesutės Gražina (iš dešinės) ir Regina (iš kairės) su mama, siu-
vėja Terese Pročkiene maždaug 1947 metais. 

Ateistas plaukiojo vandenyne. 
Staiga jis pastebėjo vandenyje ry-
klį ir ėmė plaukti iš visų jėgų link 
savo valties. Žvilgtelėjęs atgal, jis 
pamatė, kaip ryklys apsiverčia ant 
nugaros ir praveria nasrus. Mirti-
nai išsigandęs jis sušuko: „O Die-
ve, padėk man!„

Akimirksniu laikas sustojo ir 
ryški šviesa nusileido iš viršaus. 
Viskas sustojo. Dievo balsas pa-
klausė: „Tu netikintis. Kodėl tada 
manęs šaukeisi?“

Ateistas sutriko, tačiau atsakė: 
„Taip, aš netikiu. O ryklys? Kaip 
jį priversi patikėti tavimi?“

„Kaip nori“, atsakė Dievas; ir 
šviesa pakilo į dangų. Vyriškis vėl 
pajuto, kad gali judėti. Jis atsisuko 
ir išvydo, kaip staiga ryklys staiga 
sustoja, užsimerkia, nulenkia gal-
vą ir taria: „Dėkoju Viešpatie už 
tavo duotą maistą“.

***
Gydytojau, maldauju, skubiai 

atvažiuokite. Mano žmonai apen-
dicito priepuolis!

– Nesijaudinkite. Prieš du metus 
aš padariau jūsų žmonai operaciją 
ir pašalinau ataugą. Pas žmogų 
negali atsirasti antras apendiksas!

– Žinoma, daktare! Bet pas 
žmogų gali atsirasti antra žmo-
na!..

***

Gydytojau, supraskite, man jau 
70 metų, bet aš ligi šiol bėgioju 
paskui mergaites!

– Ir kokia gi čia problema?
– Tai kad aš pamiršau, kodėl 

paskui jas bėgioju!


