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šiupinys „Atidaviau savo gyvenimą vaikams“
Pirmąjį gegužės sekmadienį švęsime Motinos dieną, išpuoš-

tą žiedais, gražiausiais žodžiais, šilčiausiais prisiminimais. 
Senuose albumuose prie motulių matome būrį vaikų. Nejučia 
juos skaičiuojam ir stebimės motinystės grožiu ir didybe, su-
vokdami dabartinę šeimose augančių vaikų statistiką. 

Artėjant visame pasaulyje minimai Motinos dienai, kalbina-
me Traupio miestelio daugiavaikę motiną, 78-erių Petronėlę 
Janulienę.

Moteris priėmė motinystę kaip dovaną ir kaip savo gyvenimo 
iššūkį – anksti mirus vyrui, viena pati užaugino šešetą vaikų. 

Lina DAPKIENĖ

6 psl.Petronėlė Janulienė, užauginusi šešis vaikus, jau 12 metų patar-
nauja Traupio šv. Onos bažnyčioje. 

Troškęs šeimos, surado bažnyčią Daiva GOŠTAUTAITĖ
daiva.g@anyksta.lt

Liepos mėnesį bus metai, kai 
Anykščių Šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčioje dirbti 
pradėjo vos prieš dvejus metus 
į diakonus įšventintas 54-erių 
metų Vilius Valionis.

Pokalbio su diakonu susi-
tinkame Motinos dienos išva-
karėse – bekalbant akyse jam 
dar tvenkiasi ašaros: prieš 
porą metų Amžinybėn palydė-
ta mama gyva prisiminimuose, 
kartais aplankanti sapnuose. 
„Tik malda padėjo ištverti di-
džiulį netekties skausmą...“ – 
sako pašnekovas. 

4 psl.
Diakonas Vilius Valionis prisimena, jog pirmoji, kuri sužinojo 
apie sūnaus priėmimą į Kunigų seminariją, buvo jo a.a. mama 
Valerija Pavilonytė-Valionienė.

asmenukė

Gražina ŠMIGELSKIENĖ

- Kas jums yra motinystė? 
- Tai šventas dalykas. Vaikelis – 

Dievo dovana. Juk kiek yra šeimų, 
kurios norėtų turėti vaikelį, bet Die-
vo lemta kitaip. Kada panorėjęs ne-
paimsi, jei Dievulio neduota. Manau, 
nėra nė vienos moters, kuri pasaky-
tų: „Aš nenoriu būti motina“, bet ne 
kiekvienai Dievas duoda laimę tapti 
mama.  Visus šešis savo vaikelius 
su meile sutikau ir auginau. Jie man 
visi vienodi, lygūs – nė vieno neiš-
skyriau, nebuvo taip, kad kurį labiau 
mylėčiau. 

- Ar Jūsų šeima buvo giliai tikinti  
ir daugiavaikė? 

- Mano šeima, kurioje užaugau, ne-
buvo daugiavaikė: aš ir brolis, tėvai, 
bet mano vaikystė buvo ypatingai 
sunki. Esu gimusi karo metais, pas-
kui – baisusis pokaris. Mano tėvelis 
Ignas buvo partizanas, atidavė gyvy-
bę už Lietuvą. Aš tėvelio beveik neat-
simenu, kaip atrodė - irgi nepamenu: 
maža jo netekau. Su mama slėpėmės 
nuo tremties – geri žmonės pranešė, 
kada atvyks mūsų išvežti, tad motina 
sugebėjo pabėgti. 

KNYGOS. Gegužės 6 d., pirma-
dienį, 17:30 val. Koplyčioje - Pa-
saulio anykštėnų kūrybos centre 
Lino Bitvinsko knygų „Daiktų gy-
venimas“ ir „Kodėl miške švilpauti 
negalima“ pristatymas. Muzikuos 
Žana Miniotaitė (violončelė). Ren-
ginyje bus galima įsigyti knygų. 
Įėjimas laisvas.

Premija. Antradienį anykštė-
nei, pianistei Paulinai Dūmanaitei 
Tarptautiniame muzikos festivalio 
,,Sugrįžimai” pabaigos koncer-
te Kultūros ministro Mindaugo 
Kvietkausko įsakymu buvo įteikta 
Jaunojo muzikos atlikėjo premija.

Pagerbs. Gegužės 9- ąją, ketvir-
tadienį, Anykščių ir Kurklių karių 
kapinėse bus pagerbti žuvusieji 
Antrajame pasauliniame kare ka-
riai. Pagerbimas Kurkliuose vyks 
8.30 val. , o Anykščiuose – 9.00 
val.

Kelionė. Penktadienį Anykš-
čių rajono meras Sigutis Obele-
vičius išvyko į  Latviją. Anykščių 
rajono savivaldybė skelbia, kad 
S.Obelevičius dalyvaus projekto 
„Kulinarinio paveldo ir tradicinių 
amatų įgūdžių skatinimas ir iš-
saugojimas“ pirmajame renginyje 
Ludzoje.

Paroda. Anykščių L. ir 
S.Didžiulių viešosios bibliotekos 
Vartotojų aptarnavimo ir infor-
macijos skyriuje eksponuojama 
originali Anykščių A. Vienuolio 
progimnazijos 8-tų klasių mokinių 
kūrybinių darbų paroda „Knygų 
skulptūros“. Iš senų, makulatūra 
tapusių knygų puslapių, taikyda-
mi origami lankstymo elementus 
bei klijavimą, jaunieji anykštėnai 
sukūrė neįtikėtinas erdvines kons-
trukcijas-skulptūras.

Festivalis. Anykščių baseine 
vyksta 21-asis plaukimo sprinto 
festivalis. Pirmąją varžybų dieną, 
ketvirtadienį, anykštėnas Julius 
Bačkulis laimėjo 50 metrų laisvu 
stiliumi plaukimo varžybas. Ge-
gužės 2- 4 dienomis vykstančiame 
festivalyje dalyvauja per 400 spor-
tininkų iš Didžiosios Britanijos, 
Ukrainos, Baltarusijos, Estijos, 
Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos.

Bijau palikti kaltę

Aš esu ir dukra, ir mama. Ato-
kiame vienkiemyje namų duris 
man praveria Mama. Dovaną  
Motinos dienai ji užsisakė iš 
anksto. Norėtų gauti gėlę. Norė-
tų, kad ją  aš ir pasodinčiau ten, 
kur man gražiau. 

Mama kruopščiai gėlę prižiū-
rės. O aš,  kelias valandas (kaip 
statistinis vaikas) praleidusi po 
gimtųjų namų stogu, jausiu am-
žiną kaip pasaulis vaiko kaltę, 
kad ji ten viena tampo vandenį, 
ravi. Viena augalu ir džiaugiasi. 

Kaip norėčiau, kad mano du-
kra niekada nepažintų tokios 
kaltės.

Kęstučio Tubio 
byla netrukus 
atsidurs teisme

2 psl. 2 psl.

Gydytoja dingo 
nepasitikrinusi 
blaivumo

3 psl.

Anykščių rajono 
tarybos nariu 
taps gimnazistas
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spektras

Temidės svarstyklės

Anykščių rajono tarybos nariu taps gimnazistas
Pirmasis atvejis Anykščių rajono istorijoje, kai Rajono tarybos nario priesaiką duos mokinys - ge-

gužės 23-ąją Anykščių rajono tarybos nariu taps J.Biliūno gimnaziją baigiantis Šarūnas Grigonis. 

Vyriausioji rinkimų komisija ge-
gužės 2-ąją panaikino konservatorės 
Gabrielės Griauzdaitės - Patumsie-
nės bei ,,valstiečio“ Dalio Vaigino 
mandatus - juos Rajono taryboje pa-
keis kiti šių partijų kandidatų sąrašų 
nariai. Vietoje D.Vaigino į Rajono 
tarybą ateis Renata Gudonienė, o 
G.Griauzdaitę-Patumsienę, pagal 
konservatorių sąrašo eiliškumą, tu-
rėjo pakeisti 7-ąja tarp konservato-
rių likusi J.Biliūno gimnazijos mo-
kytoja Jūratė Musteikienė, tačiau ji į 
valdžią praleido savo mokinį, 8-ąją 
vietą konservatorių porinkiminiame 
sąraše užėmusį Š.Grigonį.

G.Griauzdaitė - Patumsienė ir 
D.Vaiginas netrukus turėtų būti pa-
skirti mero Sigučio Obelevičiaus 
patarėjais, šios pareigos nėra sude-
rinamos su darbu Rajono taryboje, 
todėl jie ir atsisakė deputatų man-
datų. 

Iki šiol jauniausia Anykščių 
rajono tarybos nare buvo ta pati 
G.Griauzdaitė - Patumsienė, ku-
riai gruodžio mėnesį sueis 29-eri. 
Š.Grigoniui dar nėra 19-os metų. 
Tarp jo ir vyriausios Anykščių ra-
jono tarybos narės, konservatorės 
Onos Repečkienės - 58-erių metų 
skirtumas. 

Iki šiol jauniausią Anykščių 
rajono tarybos narę, 28-erių 
konservatorę Gabrielę Griauz-
daitę - Patumsienę Taryboje 
keičia 18-metis gimnazistas 
Šarūnas Grigonis.

Vagystė. Gegužės 2 dieną  
gautas moters (g. 1944 m.), gy-
venančios Anykščiuose, Biliūno 
g., pareiškimas, kad namuose iš 
jai priklausančios rankinės ne-

aiškiomis aplinkybėmis dingo 
jos vardu išduota asmens tapaty-
bės kortelė, ,,SEB” banko korte-
lės bei pensininko pažymėjimas. 
Taip pat namuose dingo 6000 
eurų.Dėl dingusių daiktų ir pi-
nigų įtaria savo vyrą (g. 1948 

m.), kuris tuo metu buvo vienas 
namuose. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas.

Paieška. Gautas vyro (g. 1969 
m.), gyvenančio Troškūnų seniū-
nijos Žiedonių kaime pareiškimas, 

kad balandžio 26 dieną  dukra (g. 
1997 m.) automobiliu MB 170 iš-
vyko iš namų, esančių Švedijoje, į 
Lietuvą, tačiau iki šiol negrįžo.Pa-
skelbta asmens paieška. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas dėl dingusios 
be žinios.

Kęstučio Tubio byla netrukus atsidurs teisme Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Buvusiam Anykščių rajono merui po jo sulaikymo sausio mėnesio 
pabaigoje baigėsi Panevėžio apygardos prokuratūros nustytas kar-
domųjų priemonių, skirtų trims mėnesiams, taikymo terminas. 

Tačiau pasak Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuo-
tų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo Skyriaus prokurorės Dalios 
Markauskienės, jeigu nėra kito sprendimo - anksčiau skirtos kar-
domosios priemonės galioja iki ikiteisminio tyrimo pabaigos. 

Priminime, jog K.Tubiui Pane-
vėžio apylinkės teismo sprendimu 
skirtas – 10 tūkst. eurų užstatas, 
rašytinis pasižadėjimas neišvykti, 
draudimas bendrauti su tam tikrais 
asmenimis bei lankytis Anykščių 
rajono savivaldybės administraci-
jos pastate. Pasibaigus K.Tubio, 

kaip Anykščių rajono mero, ka-
dencijai, be abejo automatiškai 
pasibaigia jo nušalinimas nuo ra-
jono valdymo. 

Prokurorė D. Markauskienė 
,,Anykštai“ sakė, jog prognozuoti, 
kad K.Tubio byla atsidurs teisme, 
yra sudėtinga, tačiau panašu, kad 

prokurorams nekyla abejonių, jog 
ikiteisminis tyrimas galėtų būti 
nutrauktas. 

Ikiteisminiam tyrimui vado-
vaujanti Panevėžio apygardos 
prokuratūra jau sulaukė ekspertų 
išvadų ir viliamasi, kad teisminis 
procesas prasidės netrukus ar bent 
artimiausiais mėnesiais.

Pasak D. Markauskienės, pagal 
inkriminuojamų nusikaltimų po-
būdį K.Tubio bylą gali nagrinėti 
Utenos apylinkės teismas. Tiesa, 
greičiausiai byla bus nukreipta 
ne į Anykščių, o į kažkurios kitos 
apskrities savivaldybės teismo rū-
mus.  

Priminime, jog K.Tubis įtaria-

Kęstučio Tubio bylos ikiteis-
miniame tyrime lieka tik bai-
giamieji darbai.  

mas kyšio ėmimu. Šioje byloje 
yra dar mažiausiai du įtariamieji. 

Dainiaus Žiogelio lūžio savaitė Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Ketvirtadienį, gegužės 2-ąją, Anykščių rajono vicemeru pradė-
jo dirbti buvęs Anykščių valstybinės maisto ir veterinarijos tar-
nybos viršininkas, socialdemokratas Dainius Žiogelis. Anykščių 
valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai jis vadovavo iki pa-
skutinės dienos. Antradienį šioje tarnyboje surengtas atsisveiki-
nimas su ilgamečiu viršininku, o laikinąja vadove nuo ketvirta-
dienio dirba Audronė Zdanevičienė.

Antradienį D.Žiogeliui padėkoti 
už darbą atvyko Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 
pavaduotojas Mantas Staškevičius, 
Seimo nariai Sergejus Jovaiša ir 
Antanas Baura, rajono meras Sigu-
tis Obelevičius, Lietuvos ūkininkų 
sąjungos Anykščių skyriaus vadovas 
Žilvinas Augustinavičius bei buvęs 
šios sąjungos vadovas Romualdas 
Kubaitis, Lietuvos bitininkų draugi-
jos Anykščių skyriaus vadovas Al-
bertas Žarskus, Lietuvos medžiotojų 
ir žvejų draugijos Anykščių skyriaus 
pirmininkas Rimantas Pečkus.

Svečiai, drauge ir pats D.Žiogelis, 
žarstė aforizmus ir dalijosi atsimi-
nimais. D.Žiogelis dėstė, kad po 
to, kai karjerą Anykščių maisto ir 
veterinarijos tarnyboje baigė ilga-
metis vadovas Romutis Augustinas, 
pasikeitė keli viršininkai, o atmosfe-
ra įstaigoje buvusi tokia, kad ,,dar-
buotojai kuo greičiau stengėsi už-
sidaryti savo kabinetuose“. Dainius 
kurį laiką buvo laikinuoju vadovu, 
o kai  laimėjo nuolatinio viršinin-
ko konkursą, kolektyvas jį pasitiko 
su vėliava. Tą vėliavą antradienį jis 

perdavė A.Zdanevičienei. Pastaroji 
D.Žiogeliui įteikė nuotraukų albumą 
ir knygą, kurią, kaip atsisveikinimo 
dovaną, jos teigimu, buvo paruo-
šusi jau prieš ketverius metus - mat 
D.Žiogelis dalyvavo ir 2015-ųjų 
rajono Tarybos bei tiesioginiuose 
Anykščių rajono mero rinkimuose. 

,,Negaliu sakyti, kad kaip per pa-
grabą susirinkote, bet minčių yra...“ 
– atsisveikinimo renginio nuotai-
kas bei kalbas švelniai ironizavo 
D.Žiogelis. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos direktoriaus pavaduotojas 
M.Staškevičius D.Žiogelį apdova-
nojo šios tarnybos antrojo laipsnio 
garbės ženklu. ,,Kaip bepasibaigtų, 
mes Dainiaus laukiame sugrįžtant į 
įstaigą. Dainius kartelę iškėlė labai 
aukštai, linkiu būsimiesiems vado-
vams nenuleisti jos“, - kalbėjo sve-
čias iš Vilniaus.

,,Afrikinį kiaulių marą suval-
dė, suvaldys ir Fergizienę bei kitus 
problematiškus interesantus, kurie 
neduoda ramybės“, - ironizavo į pa-
vaduotojus D.Žiogelį imantis meras 
S.Obelevičius ir pridūrė, kad dovanų 

būsimasis vicemeras netrukus gaus 
komandiruotę į Baltarusiją. Meras 
lyg ir atsiprašinėjo, kad iš Valstybi-
nės maisto ir veterinarijos tarnybos 
pagrobia D.Žiogelį, sakydamas, kad 
,,visada dėl visko kaltas meras“. 

Anykščių valstybinėje maisto ir 
veterinarijos tarnyboje yra 12 etatų, 
iš darbo išėjus D.Žiogeliui, liko jau 
5 laisvi etatai. Ši tarnyba prižiūri ir 
20 privačių Anykščių rajono veteri-
narijos gydytojų veiklą. ,,Veterinarai 
gydo žmoniją, o gydytojai tik žmo-
nes“, - aforizmu veterinarų darbą 
apibūdino D.Žiogelis. Beje, antra-
dienį, kai vyko D.Žiogelio išleistu-
vės iš Anykščių valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarybos, buvo minima 
Tarptautinė veterinarijos diena.

,,Tu - jaunas žmogus, tu turi ga-
limybę kilti“, - sveikindamas pa-
lypėjus karjeros laipteliu aukščiau, 
D.Žiogeliui kalbėjo Seimo narys 
,,valstietis“ A.Baura. O jo kole-
ga, konservatorius S.Jovaiša, sakė: 
,,Dainiau, tu -  tas žmogus, kuris 
nepatvirtins taisyklės, jog karjera 
gadina žmogų. Jus, socdemus, kaip 
antrus žmones, Sigutis vis sutinka 
laikyti šalia...“   

Antradienį Anykščių mieste jau-
tėsi kaiulių kompleksų skleidžiama 
smarvė. ,,Kad kompleksus pavyko 
išsaugoti, jaučiasi -  srutas pila...“

Paskutinę darbo dieną Anykščių valstybinėje maisto ir veterina-
rijos tarnyboje D.Žiogelis sulaukė profesinio apdovanojimo.

Kol kas Tarybos narės mandato 
neatsisakė liberalė Veneta Veršuly-
tė. Panašu,  kad V.Veršulytė, būda-
ma Tarybos nare, sulauks sprendi-
mo dėl jos paskyrimo Savivaldybės 
administracijos direktorės pavaduo-
toja. Šis sprendimas taip pat turėtų 
būti priimtas gegužės mėnesio Ra-
jono tarybos posėdyje.

Beje, iškart po Š.Grigonio, konser-
vatorių sąrašo 9-oje porinkiminėje 
pozicijoje, yra mero S.Obelevičiaus 
sūnus, VU doktorantas Žygimantas 
Obelevičius. Tad jeigu iš konserva-
torių sąrašo ,,pajudės“ dar vienas 
žmogus, į Rajono tarybą ,,įkris“ dar 
vienas Obelevičius. 

-ANYKŠTA

Balsavimas. Per prezidento bei 
Europos Parlamento (EP) rinkimus 
ir referendumus pirmą kartą rinkėjai 
turės daugiau laiko balsuoti iš anksto 
– penkias dienas. „Esminė naujovė – 
balsavimas iš anksto savivaldybėse 
truks penkias dienas“, – sakė Vyriau-
siosios rinkimų komisijos (VRK) 
vadovė Laura Matjošaitytė.

Apdovanojo. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė artėjančios Motinos 
dienos proga tradiciškai įteikė vals-
tybinius apdovanojimus daugiavai-
kėms mamoms. Penktadienį ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu 
buvo apdovanotos 45 mamos, išau-
ginusios ir gerai išauklėjusios penkis 
ar daugiau vaikų.

Neparduos. Prezidento rinkimuo-
se kandidatuojantis ministras pir-
mininkas Saulius Skvernelis sako, 
kad neparduos namo Vilniuje kitam 
kandidatui europarlamentarui Valen-
tinui Mazuroniui. „Džiaugiuosi, kad 
Valentinas Mazuronis praleido lai-
mingą naktį. Vis dėlto mano žmona 
namo parduoti nesutiko“, – sakė S. 
Skvernelis.

Uždraudė. Lietuva šią savaitę 
įtraukė garsų Rusijos atlikėją Grigo-
rijų Lepsą į šalyje nepageidaujamų 
asmenų sąrašą dėl jo įtariamų ryšių 
su nusikalstamu pasauliu.  Daininin-
kui pritaikytos sankcijos remiantis 
pernai įsigaliojusiu vadinamuoju 
Magnitskio įstatymu, leidžiančiu į 
„juodąjį sąrašą“ traukti asmenis, su-
sijusius su korupcija, pinigų plovimu 
ar žmogaus teisių pažeidimais.

Trauktųsi. Valdantieji „vals-
tiečiai“ trauktųsi iš valdžios, jei 
pralaimėtų prezidento ir Europos 
Parlamento rinkimus, teigia Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų (LVŽS) 
pirmininkas Ramūnas Karbauskis. 
„Jeigu iš tikrųjų konservatoriai tu-
rės savo prezidentą, o tai yra arba I. 
Šimonytė, arba G. Nausėda (mūsų 
įsitikinimu, tai yra tas pats, tai yra du 
konservatorių kandidatai) ir mes, pa-
vyzdžiui, Europos Parlamento rinki-
muose, kaip partija, nelaimime, gali 
būti, ir aš tą pasiūlysiu – pasitraukti 
iš valdančiosios koalicijos Valstiečių 
ir žaliųjų sąjungai“, – sakė R. Kar-
bauskis.

Nuomonė. Opozicinės Tėvy-
nės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų lyderis Gabrielius 
Landsbergis mano, kad „valstiečių“ 
pirmininko Ramūno Karbauskio 
kalbos apie traukimąsi iš koalicijos 
Seime – tuščios ir įgyvendinamos 
nebūtų. „Pasitraukdamas į opozici-
ją, patraukdamas Saulių Skvernelį, 
jis de facto sugriauna bet kokį legi-
timumą savo kaip žmogaus, kuris 
galėtų pretenduoti ateityje į valdžią: 
tu turėjai šansus, tu galėjai padaryti 
darbus iki galo, bet, deja, tu jų nepa-
darei. Bailio taktika. Aš manau, kad 
čia yra tik tuščias grasinimas, kitaip 
vadinamas blefavimas“, – sakė G. 
Landsbergis.

Meškiukas. Biržų rajono girio-
je tris paras iš eilės buvo pastebėta 
meška.Gyvūną Biržų girioje už-
fiksavo miškininkų įrengtos kame-
ros – manoma, kad ją čia atviliojo 
žvėrims paliktas maistas. Iš pėdos 
įspaudo dydžio sprendžiama, jog 
tai – 3-4 metų jauniklis. Biržų krašte 
meška pastebėta pirmąkart po ketve-
rių metų. Lietuvoje per pastaruosius 
metus šie laisvėje retai sutinkami 
gyvūnai pastebėti Dzūkijoje, taip pat 
Telšių, Ukmergės rajonuose. 



 
SITUACIJA

savaitės citatos???
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

Ar reikia drausti 
valgyti, gerti bei 
rūkyti prie 
vairo?

Remigijus MIKULĖNAS:
- Manau, kad  valgymas vairuo-

jant dar didesnis blogis nei kalbė-
jimas telefonu.

Žilvinas CIBULSKIS:
- Nesuprantu draudimo atsigerti 

prie vairo vandens, kai nauji au-
tomobiliai yra pritaikyti saugiai 
vežti gertuves ir atsigerti pagal 
poreikį.

Jūratė PADAGINSKIENĖ:
- Kalbėti telefonu  - drausti, bet 

kad atsigers vandens žmogus, tai 
to negalima drausti. Vasarą karš-
ta, būtina vandenį gerti. Moterims 
prie vairo - jokių dažymųsi, pu-
dravimųsi: reikia žiūrėti į kelią!

Rimantas EREMINAS:
- Vat, gerti prie vairo tai tikrai 

galėtų leisti. O tai sustabdo ir ka-
binėjasi - papūsk, papūsk...

Gydytoja dingo nepasitikrinusi 
blaivumo Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Į ,,Anykštą“ ketvirtadienį kreipėsi vyriškis, kuris įtarė, kad Anykščių pirminės sveikatos priežiūros 
centro gydytoja odontologė Laima Beliauskienė darbo metu yra neblaivi. Prieš pat L.Beliauskienės 
darbo dienos pabaigą Anykščių PSPC direktorė Sonata Steniulienė spėjo surinkti kelių asmenų 
komisiją, tačiau patikrinti gydytojos blaivumo nepavyko.

Į redakciją  skambinęs vyras pik-
tinosi, kad jis pas dantų gydytoją at-
vežęs brolį, kuriam skaudėjo dantį, 
bet ilgai negalėjo prisiprašyti gydy-
tojos, kad brolis būtų priimtas. ,,Esu 
buvęs alkoholikas, todėl gerai jau-
čiu, kas yra išgėręs“, - kalbėjo vyras 
įtardamas, jog gydytoja odontologė 
darbo metu yra neblaivi.

S.Steniulienei problemą teko 
spręsti likus vos keliolikai minučių 
iki L.Beliauskienės darbo pabai-
gos. Anykščių PSPC direktorei su 
keliomis darbuotojomis nuėjus iki 
L.Beliauskienės kabineto, paciento 
kėdėje sėdėjo žmogus, todėl gydytoja 
buvo pakviesta į gretimą kabinetą.  

L.Beliauskienė iš pažiūros atro-
dė blaivi, sakė net ir žinanti, kas ją 
įskundė, nes su broliais ji tą dieną 
konfliktavo. Gydytoja  sutiko pasi-
tikrinti alkotesteriu, tačiau ne tą pat 
akimirką, ,,nes kabinete pražiody-
tas pacientas".  Kadangi ir pačios 
komisijos narės matė, jog gydytoja 
tikrai savo kabinete vidury proce-

dūros paliko pacientą, o pati neat-
rodė  įtartinai, L.Beliauskienei buvo 
leista baigti darbą ir sutarta, kad iš-
leidusi pacientą gydytoja ateis pasi-
tikrinti blaivumo.   

Pasibaigus odontologės darbo 
laikui, viena iš komisijos narių nu-
ėjo paieškoti gydytojos, bet jos ka-
binete nebebuvo... Komisijos narės 
ėmėsi L.Beliauskienės paieškų po 
PSPC patalpas, tačiau jų paieškos 
buvo bergždžios. 

Pradus viltį rasti gydytoją 
L.Beliauskienę, S.Steniulienė 
,,Anykštai“ sakė, jog tokiais atve-
jais tiesiog nusvyra rankos. ,,Aš 
priblokšta,“ - ketvirtadienį kaip į 
vandenį dingus odontologei, sakė 
Anykščių PSPC vos aštuonis mėne-
sius vadovaujanti direktorė.   

Penktadienį į darbą atėjusi 
L.Beliauskienė gavo direktorės 
S.Steniulienės įsakymą, kuriuo rei-
kalaujama pasiaiškinti apie ketvir-
tadienio įvykius. Užuot atsakiusi, 
gydytoja odontologė pateikė prašy-

mą išleisti penktadienį ją iš darbo. 
,,Anykštai“ S.Steniulienė penkta-
dienį sakė, kad su gydytoja gyvai 
nebendravo - raštus nešiojo PSPC 
administracijos darbuotojai.

,,Aš naujas žmogus, nesu išana-
lizavusi visų darbuotojų įpročių ar 
ydų. Ne paslaptis, kad dažnai kole-
gos  vieni kitus pridengia. Patikėkit, 
mane stebina, kad apskritai tokie 
dalykai gali vykti. Sunku patikėti, 
kad šiais laikais darbe būtų įmano-
ma sutikti išgėrusį gydytoją.Tikrai 
nepaliksiu ramybėje, žiūrėsiu per 
padidinamąjį stiklą,“ - ,,Anykštai“ 
penktadienį kalbėjo PSPC direkto-
rė.

Ji, regis, nuoširdžiai aiškino, kad 
iki pastarojo paciento iškeltos pro-
blemos apskritai nesusimąstė, kad 
ką nors iš gydytojų būtų galima 
įtarti išgėrinėjimu darbo metu. Di-
rektorė tikino, kad nuo šiol ketina 
rengti netikėtus gydytojų blaivumo 
patikrinimus, ypač po išeiginių ir 
švenčių.

Anykščių PSPC darbuojojų komisija nesulaukė į kabinetą žadėjusios grįžti gydytojos Laimos Be-
liauskienės. Iš pažiūros blaivi gydytoja dingo, taip ir nepasitikrinusi blaivumo alkotesteriu.

Autoriaus nuotr. 

Trūksta apšvietimo prie Anykščių ligoninės 
Į „Anykštos“ redakciją paskambinusi moteris skundėsi, kad 

naktį prie Anykščių ligoninės tamsu, nors durk į akį.

„Naktį prireikė ligonį vežti į 
Anykščių ligoninę. Nuvažiavus, 
ligoninės kieme nedegė nė viena 
lempa. Keista – Anykščių miestelis 
kurortinis, o kaip pasitinka ligoninė? 
Šviesos degė tik jos viduje. Neturė-
jome prožektoriaus, net nematėme, 
kur reikia eiti. Net prie priėmimo 
skyriaus nedegė šviesos. Ten nors 
vienos degančios lemputės reikėtų. 
Kai iš ligoninės išėjome, buvo dar 
blogiau, jau visiška tamsa. Supran-
tu, kad taupomos lėšos, bet kaip taip 
nusigyventi, kad net nė viena lempu-
tė nedega? Važiavom pro J.Biliūno 
gimnaziją, jos kieme  šviesos tai šen, 
tai ten  dega, o ligoninės teritorijoje 
– ne. Kalbėjome, baisėjomės grįžę – 
kaip taip gali būti, kad ligoniai turi 
prie ligoninės klaidžioti tamsoje?

Keista pagalvoti, kad gali būti 

toks taupymas. Toks dalykas atro-
do labai baisiai, galų gale, juk XXI 
amžius. Juk mes dirbame, mokame 
mokesčius, o turim rizikuoti susi-
žeisti neapšviestame kieme. Nieko 
blogo nesakau apie gydymą – gy-
dymas geras, sesutės paslaugios, 
prisišaukiamos, tačiau net ir tuose 
pačiuose ligoninės koridoriuose 
reikia klaidžioti prieblandoje, o juk 
ten vaikšto seni, ligoti žmonės,“ – 
kalbėjo moteris, anksčiau gyvenusi 
Anykščiuose, o dabar tik atvažiuo-
janti aplankyti savųjų. 

„Anykštai“ susisiekus su Anykš-
čių ligoninės direktoriumi Audriumi 
Vasiliausku ir perdavus šį skundą, 
ligoninės vadovas teigė: „Gal tų 
šviesų yra tikrai mažiau nei reikė-
tų. Tai tikriausiai aktualiau  žiemos 
metu, kada anksti temsta. Pirmą kar-

tą Anykščių ligoninėje besilankan-
tiems žmonėms gal ir klaidu, bet jau 
nuo pagrindinės gatvės didelėmis 
raidėmis šviečia ligoninės užrašas. 
Taip pat visoje ligoninėje ir jos priei-
gose šviečia rodyklės. Galvoju, kad 
gal protinga būtų šviesą susieti su 
judesio davikliais, nes nuolat laiky-
ti plieskiančias šviesas yra brangu. 
Esame gydymo įstaiga ir pirmiausia 
turime būti suinteresuoti gydymo 
paslaugų kokybe. Man keista, kai 
žmonės sako - štai mes mokame mo-
kesčius, o ligoninėje tamsu. Tik ko-
dėl mokesčių mokėtojai nepasidomi, 
kokia dalis jų sumokėtų mokesčių 
nueina sveikatos apsaugos sričiai, 
o kokia, tarkim, krašto apsaugai... 
Aišku, čia jau valstybinės politikos 
reikalas. Bet šį klausimą būtinai ap-
tarsim su už ūkį atsakingais asme-
nimis ir kiek įmanoma spręsim šią 
problemą“.

- ANYKŠTA

Drausti burtis į didesnes nei 
vienas grupes!

Sonata STENIULIENĖ, 
Anykščių PSPC direktorė, 
apie medikų galimybę darbo 
metu išgerti: 

,,Tikrai, nepaliksiu ramybėje, 
žiūrėsiu per padidinamąjį sti-
klą.“

Jei turite minčių – vadinasi, 
,,pagrabas“ ne Jūsų

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, atsisvei-
kindamas su veterinarijos tar-
nyba:

,,Negaliu sakyti, kad kaip per 
pagrabą susirinkote, bet minčių 
yra...“

Patyręs uostytojas nustato ir 
kiaulių skaičių!

Dainius ŽIOGELIS, apie 
kiaulių ūkių išsaugojimą:

,,Kad kompleksus pavyko iš-
saugoti - jaučiasi, srutas pila...“

Tsss... Ramiau... Dar įsinorės 
į Seimą!

Antanas BAURA, Seimo na-
rys, linkėjo vicemerui Dainiui 
Žiogeliui:

,,Tu jaunas žmogus, tu turi ga-
limybę kilti.“

Greičiau jau bus ,,bambalio“ 
dugnas...

Ričardas SARGŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, ,,darbietis“ klausė, ar sau-
gus geležinkelio tiltas: 

,,Ar jis saugus? Ar jis nebus 
butelio kakliukas?“

Juolab kad meras tų patarė-
jų neklauso. Ar ne?

Kęstutis TUBIS, buvęs 
Anykščių rajono meras, apie 
tris mero patarėjo etatus: 

,,Keista, kai skolinamės,  ,,ka-
riame“ išlaidas ant Savivaldy-
bės žmonių pečių ir steigiame 
tris patarėjų etatus, kai anksčiau 
buvo du patarėjai.“  

Važiuojančiame traukinyje - 
degustacija, stovinčiame - 
,,pjankė“

Sigutis OBELEVIČIUS, 
Anykščių rajono meras, apie 
siaurojo geležinkelio teikiamas 
paslaugas: 

,,Ir stovinčiame traukinyje ga-
lima degustuoti vyną.“
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rievės

Robertas ALEKSIEJŪNAS

Motinos diena pavasa-
rį švenčiama ne šiaip sau. 
„Motina tapatinama su žeme. 
Kaip ji išaugina vaikus, taip 
žemė išaugina derlių. Taigi 
pavasarį, kai garbinama žemė, 
kad būtų derlinga, nepamirš-
tamos ir Motinos“, - apie šio 
sekmadienio šventės prasmę 
primena vienas interneto pus-
lapis.Oficialiai Motinos diena 
Lietuvoje pradėta švęsti dar 
1928 metais, tačiau lietuviams 
ji žinoma nuo senų senovės. 
Įdomu tai, kad Motinos diena, 
tiesa, skirtingu laiku švenčiama 
ir visame pasaulyje.Pavyzdžiui, 
Norvegijoje Motinas priimta 
sveikinti vasarį, o  Portugalijo-
je ar Ispanijoje – gruodį.

Senosiose lietuvių liaudies 
dainose apdainuojamas ašaro-
mis aplaistytas Motinų ir dukrų 
išsiskyrimaas, kuomet jas tenka 
ištekinti už nemylimų vyrų, 
sunkūs išsiskyrimai su sūnu-
mis, išleidžiamais  į karo žūtį... 
Laikai sparčiai keičiasi, tačiau 

motinų ašaros niekur nedingsta. 
Daugeliui jų šiais laikais tenka 
prisiminti savo vaikus, emigra-
cijos nutrenktus į svečias šalis, 
nugaras lenkiančius dėl sotes-
nio duonos kąsnio. Ir šį sekma-
dienį  šimtams Anykščių rajono 
Mamų  apie jaukų susibūrimą 
su savaisiais vaikais  prie ben-
dro namų židinio teks pamiršti. 
Vien pernai iš Anykščių rajono 
į užsienio šalis emigravo 328 
asmenys (2017 metais – 536).
Žinoma, tai jauni, darbingi 
anykštėnai, kurie tą ypatingą 
dieną su savo rajono kaimuo-
se bei miesteliuose likusiomis 
Mamomis greičiausiai susisieks 
tik telefonu, pasveikins per 
„Facebook“ ir tik retas ras 
progą praverti gimtųjų namų 
duris, įžengti pro 
vaikystės kiemo 
vartelius...  

Sako, kad 
seniau visi rū-
pesčiai krisdavę 
ant Motinos 
pečių.Tokia pat ir 
šiandienos mamų 
kasdienybė.Ar ne 
jos rikiuoja visą 
namų ūkį, dirba 
pagrindinius 
namų ruošos darbus, augina 
vaikus, o dar neretai prižiūri ir 
taurelę pamėgusį vyrą...

Taip, bet šiuolaikinės Motinos 
visgi kitokios. Jos nebesiveržia 
gimdyti vaikų.Pernai Anykščių 
rajone įregistruoti 163 kūdikių 
gimimai (2017 metais – 183).
Anksčiau Motinos užauginda-
vo po septynetą ar net dešimtį 
vaikų. Jos šiandien dažnai jau 
nebe namų židinio sergėtojos, 
o modernios būtybės, svajo-
jančios apie didelį namą su 

geoterminiu šildymu.
Jos „supermamos“, t.y. ne tik 

Mamos, bet dar ir verslios bei 
savarankiškos moterys...

Įsivaizduoju, kad būti Mama 
yra ne tik beprotiškai sunku, 
bet ir be galo nuostabu. Kiek 
pamenu savo vaikystę, visos 
mano bendraamažės svajoda-
vo būti Mamomis. Sūpuodavo 
lėles, vežiodavo jas po kaimą 
žaisliniais vežimėliais,  smėlio 
dėžėje joms  virdavo košę...Dar 
žaisdavome „namus“ – kažkam 
atitekdavo „mamos“ rolė, o 
mes tapdavome jos „vaikais“ 
ir visi privalėdavome „mamos“ 
nurodymams paklusti be jokių 
prieštaravimų.

Niekas, manau, man neprieš-
taraus, kad kažkodėl Mamos 

yra pa-
čios ge-
riausios 
„virtuvių 
šefės“. 
Net jei 
apsi-
lankai 
kokiame 
nors 
restorane 
ir išei-
damas 

pagiri už skanų maistą sa-
kydamas: „Skanu kaip pas 
Mamą“,  neabejotinai lieka visi 
patenkinti.O tai, kaip jos ska-
niai gamina, šį sekmadienį  dar 
kartą galės įsitikinti į bendrą 
būrį visi susibėgę jų vaikai. 
Nors aš sakau savo Mamai:,,Na 
kam tą pyragą dabar kepsi, 
vargsi, -  juk galima visko nu-
pirkti prekybos centre?..“

Mamos yra tokios ypatingos, 
kad apie jas sklando legendos, 
pilnos neįtikėtinų faktų. Pa-

vyzdžiui, Mamai, kad pakeistų 
vystyklą, reikia apytiksliai 2 
minučių ir 5 sekundžių, o tėtis 
su šia užduotimi susitvarko per 
1 minutę ir 36 sekundes. Arba- 
88 proc. visų atvejų skalbiniais 
namuose rūpinasi Mama.

Teigiama, kad Europo-
je įsigalėjus krikščionybei, 
motinystės ikona tapo Mergelė 
Marija. Tikiu, kad šį sekmadie-
nį daugelis iš jūsų ją aplankys 
rajono šventovėse ir maldomis, 
skirtomis Jai, susisieks su savo 
jau Amžinybėn iškeliavusiomis 
Motinomis, o rajono, kaip ir vi-
sos Lietuvos, kapinaitės pražys 
pačiais gražiausiais pavasario 
žiedais.

Tačiau labiau branginkime 
tai, kuo galime džiaugtis čia ir 
dabar. Neseniai atliktas tyrimas 
atskleidė, kad net 65 proc. kita-
me mieste nei jų tėvai gyvenan-
čių lietuvių atvyksta pas savo 
Mamas tik kelioms valandoms 
- nepasilieka nakvoti, paben-
dravę išvažiuoja į savuosius 
namus. Teigiama, kad jog tai 
lemia  intensyvus gyvenimo 
tempas - laiką pasiglemžia bui-
tiniai rūpesčiai, įtemptas darbo 
krūvis, asmeniniai reikalai bei 
laisvalaikio iniciatyvos.Tik taip 
norėtųsi, kad vis labiau sku-
bančio laiko rūdys nepagraužtų  
meilės Motinoms, kad vaikų 
širdyse liktų  jų Mamų pasėtas 
noras atverti širdį ir pabūti 
drauge.  

Jeigu dar nesugalvojote, kuo 
šį sekmadienį pradžiuginsite 
savo Mamas, atminkite - ge-
riausia dovana Mamai – laikas, 
skirtas Jai. Nes „motinų kiemai 
pabarstyti laukimu ir visas jų 
gyvenimas – amžinas lauki-
mas“...

(Atkelta iš 1 psl.)

Praradimo skausmą gydo 
malda 

Kai kuriems vaikams ši Motinos 
diena bus pirmoji, kada gėlės žie-
dą jau teks dėti ant motinos kapo. 
Kaip susitaikyti su netektimi? Kaip 
paleisti brangiausią žmogų? „Kai 
mirė mano mama, galvojau, širdis 
plyš iš skausmo... Šarvojimo salėje 
apsikabinau ant kryžiaus kabantį 
Jėzų ir meldžiausi, klausiau, kaip 
ištverti šią netektį... Kaip nepa-
lūžti matant, kaip tavo brangiausią 
žmogų užpila žemėmis... Prašiau 
tik stiprybės sau ir dviem savo se-
serims... Ir tikiu, kad Dievas mane 
išgirdo... Pirmomis savaitėmis, 
mėnesiais buvo labai sunku, teko 
ir tabletę išgerti, bet atėjo suvo-
kimas, žinojimas, kad mama yra 
geriausioje vietoje, kokioje tik gali 
būti – juk ji pas Dievą... Po truputį 
tapo lengviau, nors praverti tuščių 
namų duris dar ilgai buvo nelen-
gva... Išgyvenantiems netekties 
skausmą noriu palinkėti stiprybės, 
paguodos ieškoti maldoje ir jokiu 
būdu neužsidaryti savo skausme 
-  kalbėkite, raskite žmogų, kuris 
gali išklausyti, ir taps lengviau...“ 
– nors ir šypsodamasis, bet su aša-
romis akyse teigia pašnekovas. 

Nevalia smerkti

Pastarųjų savaičių įvykiai, kai 

girtos moterys pagimdė kūdikius, 
kai į rankšluostį suvyniotas nauja-
gimis buvo paliktas prie darželio 
tvoros, nuskambėjo per visą Lie-
tuvą. Visokių atgarsių ir vertinimų 
sulaukė šie incidentai, neišvengta 
net drastiškų palyginimų – štai 
gyvūnų patelės nagais ir danti-
mis gina savo mažylius, o moteris 
savo vaiką numetė kaip nereika-
lingą daiktą ir gyvena toliau... 
„Pavyzdžiai tikrai baisūs, bet nė 
vienas neturim teisės teisti. Ar 
kuris žinom motyvus, kodėl vie-
na ar kita moteris šitaip pasielgė? 
Kokias dramas, kokias kančias ta 
moteris išgyveno iki tokio poel-
gio? Gal ji, būdama maža mergai-
tė, negavo pakankamai meilės ir 
švelnumo iš savo mamos? Gal ją 
kas baisiai nuskriaudė? Nevertin-
kim ir neteiskim... Tokioms mote-
rims reikia tik padėti... Esu matęs 
ir kalbėjęs su moterimis, kurios 
pasidarė abortus, žinau istorijų, 
kai susigundžiusios gražios atei-
ties perspektyva puolė į kitatikio 
vyro, kuris net neleidžia pamatyti, 
o juo labiau auginti vaikų, glėbį... 
Kiekvienas esam tiek nuodėmių 
pridarę, kad teisę teisti palikim 
Aukščiausiajam...“ – sako diako-
nas V. Valionis. 

Dažnai drįstame vertinti ir prie-
šingas situacijas – štai moteris 
užaugino būrį vaikų, o gyvenimo 
saulėlydį tenka pasitikti senelių 
namuose... „Jau įpratom daugelį 
poelgių pateisinti laiko nebuvi-

mu. Suprantama, darbai, pareigos 
reikalauja laiko, tačiau apmaudu, 
kai jo nerandam patiems artimiau-
siems. Neteisiu tų vaikų, kurie 
pasirenka tėvus atiduoti į sene-
lių namus, bet atrodo prasminga 
nukaršinti savo tėvus. Seni žmo-
nės labai dažnai jaučiasi vieniši, 
bet kokį žmogų jie priima kaip 
garbingiausią svečią, jo laukia... 
Vilniuje pusmetį lankiau senus 
žmones -  kaip jie manęs laukda-
vo, melsdavosi už mane... Žmo-
giškas ryšys, artumas reikalingas 
tiek mažam, tiek senam...“ – sako 
„Anykštos“ pašnekovas.  

Žlugęs verslas nuvedė į 
Ispaniją

Ir diakono V. Valionio mama 
buvo tas vienintelis žmogus, ku-
ris suprato ir niekada nepasmer-
kė, kaip pats diakonas sako, savo 
sūnaus palaidūno. „Būdamas tris-
dešimties, svajojau apie šeimą... 
O dabar man 54-eri ir štai mano 
šeima (rodo į Anykščių bažnyčios 
bokštus)...“ – šypsosi pašneko-
vas. 

Įprasta, kad diakonais tampa 
jauni vyrai, o V. Valionis į Vilniaus 
kunigų seminariją įstojo 2012 m., 
būdamas 48-erių.

V. Valionis kilęs iš Ukmergės 
rajono. Baigęs Užugirio aštuon-
metę mokyklą, mokėsi Ukmergės 
tarybinio ūkio technikume (dabar 
žemės ūkio mokykla), įgijo elek-

triko specialybę. Netrukus buvo 
pašauktas tarnybai į sovietinę ar-
miją - tarnavo raketų dalinyje Už-
kaukazėje, Azerbaidžane. Grįžęs į 
Lietuvą kurį laiką dirbo pagal spe-
cialybę, bet vis pagalvodavo apie 
nuosavą verslą. 

„Pradėjau savo verslą, bet vis 
trūko pinigų. Daug kam atrodė, 
kad spalvotųjų metalų pramonė 
užtikrins sotų ir šiltą gyvenimą. Ir 
pats taip galvojau, todėl ir ėmiau-
si tokio verslo. Tačiau vieną dieną 
mano verslas bankrutavo, patekau 
į finansinę duobę, liko didelės 
skolos kreditoriams... Viską pra-
radęs, grįžau pas tėvus, kad pa-
dėčiau jiems ūkyje... Ir daug mel-
džiausi, prašiau Dievo pagalbos. 
Mano maldą Dievas išgirdo – po 
pusmečio sulaukiau buvusio vers-
lo partnerio skambučio, kad yra 
darbas statybose, bet... Ispanijoje. 
Išvykau net nesvarstydamas, nors 
nei kalbos mokėjau, nei darbo pa-
tirties turėjau, mano tikslas buvo 
atiduoti skolas. Per dvejus metus 
tai padaryti pavyko, bet Ispanijo-
je pragyvenau beveik 10 metų... 
Nors darbas buvo labai sunkus, 
dirbdamas ir sveikatą susigadi-
nau, tačiau labai džiaugiuosi turė-
jęs galimybę pamatyti tą nuostabų 
kraštą,“ – pasakoja V. Valionis. 

Grįžęs į Lietuvą pašnekovas 
troško kuo greičiau susirasti dar-
bą ir sukurti šeimą. Darbą surasti 
pavyko, tačiau išrinktosios taip ir 
nesutiko.

Tarnystei amžiaus ribų nėra 

Paklaustas, kaip sugalvojo, bū-
damas jau brandaus amžiaus, stoti 
į Kunigų seminariją, V. Valionis 
sako: „Dirbau Ukmergėje, kai 
mirė Lėno Šv. Antano Paduviečio 
parapijos zakristijonas ir nebuvo 
kam patarnauti kunigui. Prisi-
menu, buvo 2012 m. sausio 1 d., 
kai nuėjau pas kleboną Vidmantą 
Karecką paklausti, gal galėčiau 
patarnauti šv. Mišiose. Tai buvo 
šviesos pilnas laikas... Važinėjau 
po Lietuvą, kalbėjau su kunigais 
apie savo norus, kol išgirdau vie-
no kunigo žodžius, kuriuos iki 
šiol nešiojuosi širdyje: „Vienus 
Dievas pašaukia ryte, kitus per pi-
etus, o tave pakvietė vakare, turi 
sekti Jėzų Kristų ten, kur Jis tave 
kviečia“. Taip Dievas mane atve-
dė į Kunigų seminariją“.

Kalbėjosi V. Valionis ir su vys-
kupu Jonu Kaunecku, svarstė, 
skaičiavo, ar, gavęs šventimus, 
dar galės tarnauti. Sulaukė ir se-
minarijos rektoriaus kun. Žydrūno 
Vabuolo pritarimo. Pateko jis tarp 
septynių priimtųjų į paruošiamuo-
sius kursus.

2017 m. liepos 9 d. Panevė-
žio Kristaus Karaliaus Katedroje 
vyskupas Linas Vodopjanovas 
V. Valionį įšventino į diakonus. 
Diakonystės tarnystę jis pradėjo 
Utenoje, kur praleido metus. Po 
metų paliko Uteną ir atvyko toliau 
tarnauti į Anykščius. 

Troškęs šeimos, surado bažnyčią

Mirus Juozui Stasiukai-
čiui, nuoširdžiai užjaučia-
me žmoną Palmyrą, dukrą 
Ramutę, sūnų Virginijų ir 
seseris Oną ir Valę.

Jakeliūnų šeima ir 
B. Čiukšienė

Mirus Juozui Stasiukai-
čiui skaudžią netekties ir 
liūdesio valandą nuošir-
džiai užjaučiame žmoną 
Palmyrą, sūnų Virgį ir du-
krą Ramutę.

R. ir V. Vasiliauskai, 
S. Želnienė, Z. Jakeliūnienė

Mirus Juozui Stasiukai-
čiui nuoširdžią užuojautą 
reiškiame žmonai Palmy-
rai ir vaikams bei seseriai 
Onai.

V. Čiukšytė, N. Dalinke-
vičienė, V. Avižienė, 
M. Žukauskienė, V. Riška, 
R. Maldžius

Alvydui ir Rimantui 
JANKAUSKAMS

Priimkite nuoširdžius 
užuojautos žodžius, mirus 
mylimam broliui Algiui.

Vašuokėnų bendruomenė

užjaučia

...„tyrimas atskleidė, kad 
net 65 proc. kitame mies-
te nei jų tėvai gyvenančių 
lietuvių atvyksta pas savo 
Mamas tik kelioms valan-
doms - nepasilieka nakvoti, 
pabendravę išvažiuoja į sa-
vuosius namus“... 
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Svarbiausios bėgimo žvaigždės - plaukikai Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Gegužės 1-ąją vykęs seniausias Lietuvoje, 56-asis bėgimas ,,Anykščiai - Puntuko akmuo – Anykš-
čiai“, sulaukė rekordinio  549 dalyvių skaičiaus bei sporto pasaulio žvaigždyno. 

Šis bėgimas buvo ir šeštasis Lietuvos bėgimo taurės etapas. Apdovanojimus varžybų nugalėto-
jams teikė Maskvos olimpiados čempionai, plaukikai Lina Kačiušytė ir Robertas Žulpa, Sidnėjaus 
olimpiados prizininkė, irkluotoja Birutė Šakickienė bei kelių olimpiadų dalyvė, slidininkė ir biatlo-
ninkė Kazimiera Strolienė. Bėgikai buvo vaišinami Deivido Ramono išvirta tiršta uzbekiška sriuba 
- šurpa. 

Ir varžybos, ir olimpiečių 
susitikimas

Pagrindinę 11 km. distanciją 
laimėjo žinomas maratonininkas, 
raseiniškis Mindaugas Viršilas 
(34:52,6) , o iš moterų pirmo-
ji finišavo vilnietė Lina Kiriliuk 
(39:08,04), beje, bendroje įskaitoje 
ji užėmė 11 -ąją vietą iš 198 finišo 
liniją kirtusių bėgikų.  M.Viršilo re-
zultatas daugiau nei dviem minutė-
mis geresnis nei pernykščio bėgimo 
nugalėtojo Artūro Meškos (37:01).

„Trasa patiko, pirmą kartą bėgau 
ganėtinai greitai, kalneliai visai 
netrukdė. O rezultatu patenkintas, 
galvojau -  bus blogiau, nes dabar 
nesu geriausios sportinės formos : 
vyksta pasirengimo darbai. Galvo-
jau, kad prabėgsiu kaip treniruotė-
je, bet gavosi visai neblogai“, – po 
finišo kalbėjo M. Viršilas.

6 km. distanciją pirmasis įvei-
kė anykštėnas Edvinas Šimonutis 
(20:36,7). Pagrindinėje 11 km. 
distancijoje ant prizininkų pakylos 
lipo anykštėnai Valdas Skliaustys 
ir Giedrė Kondrotaitė, tiesa, vete-
ranų amžiaus grupėse. 11 km. bė-
gimo prizininkai bendroje įskaito-
je pelnė solidžius prizus - ir vyrų, 
ir moterų varžybų nugalėtojams 

įteikta po 300 eurų. Antrąsias vie-
tas užėmę sportininkai apdovanoti 
200, trečiąsias - 100 eurų varžybų 
rėmėjų dovanų čekiais. 

Apdovanoti ir trys greičiausi 
anykštėnai bendrojoje įskaitoje. 
Tarp vyrų iš anykštėnų pirmasis 
finišavo Gytis Krivickas, po jo 
-  Tomas Krivickas, o trečiasis iš 
anykštėnų buvo Saimonas Butkys. 
Merginų anykštėnių pirmasis treje-
tas -  Fausta Repečkaitė, Roberta 
Jasikonytė ir Simona Navikienė.

Prieš ilguosius bėgimus vyko 
mažųjų sportininkų varžybos. Pačių 
jauniausiųjų grupėje greičiausiai 
bėgo anykštėnai Perla Šimulionytė 
bei Kajus Navašinkas.

Vyriausias bėgimo dalyvis - 
spalio mėnesį 80-ąjį gimtadienį 
švęsiantis Jonas Vilčinskas, kuris 
dalyvavo antrajame, prieš 55-erius 
metus vykusiame Puntuko bėgime.

11 km distancijoje Anykščiuose 
antrasis finišavo Jaunius Straz-
das (36:28,5), trečiasis – Aurimas 
Rimkus (36:33,5), ketvirtąją vie-
tą užimė anykštėnas G.Krivickas 
(36:58,1). Moterų grupėje ilgiau-
sioje distancijoje antroji finišavo 
Evelina Miltenė (40:57,0), trečioji 
- Viktorija Varnagirytė (42:05,5). 
Beje, paskutiniai distanciją baigę 

bėgikai nuo miesto centro iki Pun-
tuko akmens ir atgal bėgo beveik 1 
val. 20 min.

6 km nuotolyje už E.Šimonučio 
nugaros finišavo Mykolas Banys 
( 20:38,1) ir Deividas Zakševskis 
(20:48,4). Moterų grupėje šį nuo-
tolį greičiausiai įveikė Ugnė Pau-
rytė (24:00,3), antra – Iveta Petrai-
tytė (24:08,0), trečia atbėgo Rugilė 
Girštautaitė (24:25,3).

3 km. bėgimą laimėjo Dominy-
kas Zanizdra (11:36,1) bei Jorilė 
Pribušauskaitė (13:54,5).

300 m „Puntukėlio bėgime“ var-
žėsi 193 jaunieji bėgikai, 3 km – 
70,  o 6 km bėgime - 88.

Beje, peržvelgus varžybų proto-
kolą, paaiškėjo, kad 57-erių metų 
Surdegio gyventojas V.Skliaustys, 
distanciją įveikęs per 44 min. 36 
sek. ir bendroje įskaitoje  finišavęs 
36-as, tarp anykštėnų  buvo antras. 
Panašu, kad kaip vienas geriausių 
Anykščių bėgikų V.Skliaustys ne-
buvo apdovanotas todėl, kad starto 
protokole nebuvo įrašyta jo gyve-
namoji vieta. 

Tarp žiūrovų buvo ir pirmojo bė-
gimo organizatorius bei to bėgimo 
dalyvis Jonas Pajarskas. O Seimo 
narys Sergejus Jovaiša džiaugėsi 
sutikęs seną savo bičiulį R.Žulpą. 

1980-aisiais Maskvoje ir S.Jovaiša 
pasipuošė olimpiniu medaliu, su 
Tarybų Sąjungos krepšinio rinkti-
ne laimėjęs bronzą. 

 
Nuo 1964-ųjų - be pertraukų

Masinės bėgimo varžybos Lietu-
voje tik pastaraisiais metais grįžta 
į madą, o pirmąjį Nepriklasuomy-
bės dešimtmetį nunyko dauguma 
tradicinių bėgimų. 549 dalyvių 
skaičius, suskaičiavus ir mažuo-
sius bėgikus, jau atrodo solidus ir  
matuojant visos šalies masteliais. 
Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius savo sveikinimo kal-
boje vylėsi, kad seniausias Lietu-
vos bėgimas netrukus taps ir pačiu 
masiškiausiu Lietuvoje. Beje, tarp 
mažųjų bėgikų buvo ir Anykščių 
mero S.Obelevičiaus anūkas My-
kolas Pivoras.

1964-aisiais į pirmąjį ,,Puntu-
ko“ bėgimą stojo 16 sportininkų 
iš Anykščių ir Zarasų. Nugalėtoju 
tapo Jonas Juodelis, antrasis finiša-
vo Vytautas Ivanauskas, o trečiąją 
vietą užėmė J.Pajarskas.  Jis tuo 
metu dirbo Anykščių kūno kultū-
ros ir sporto komiteto pirmininku, 
buvo šio bėgimo organizatorius 
ir, pats dalyvaudamas varžybose, 
rodė pavyzdį. 

,,Puntuko“ bėgimo startas ir fi-
nišas įvairiais laikotarpiais buvo 
,,stumdomas“ po miesto centrą, 
o dešimtajame praėjusio amžiaus 

Azartiškas mažųjų bėgimas...

dešimtmetyje buvo net apskritai 
iškeltas iš miesto. Su policijos 
pareigūnais nesutariant dėl eismo 
miesto gatvėse uždarymo, kele-
rius metus sportininkai bėgo tik 
Anykščių šileliu, distanciją pradė-
dami ir baigdami prie poilsio namų 
,,Anykščių šilelis“. Regis, nė karto 
per visus 56-erius metus nesikeitė 
tik vienas Puntuko akmens akcen-
tas -  visada kasmet sportininkai 
turėdavo apibėgti aplink garsųjį 
akmenį.

,,Puntuko“ bėgimas dėl dalies 
trasos, besidriekiančios mišku, 
mėgstamas sportininkų. Mūsų bė-
gime yra dalyvavusios, ko gero, 
visos Lietuvos bėgimo žvaigždės. 
Anykščiuose yra bėgę Petras Ši-
monėlis, Vytautas Selenis,  Zigmas 
Živatkauskas, Kostas Barčius, Lai-
mutis Didžiokas, Romas Sausaitis, 
Algis Dabulskis, Antanas Stančius, 
Povilas Fiodorenka ir kiti.

Ilgų nuotolių bėgimas Lietuvo-
je labiausiai ,,ant bangos“ buvo 
1975-1985 metais. Palyginimui - 
prie 10 000 metrų bėgimo stadio-
ne Lietuvos rekordo (Aleksandras 
Antipovas 1978 m. 27:31,5) per 
beveik trisdešimt Nepriklausomy-
bės metų labiausiai priartėjo Min-
daugas Pukštas, 2003 metais šią 
distanciją nubėgęs per 28 min. 35 
sek. Kitaip tariant, geriausią pasta-
rųjų dešimtmečių Lietuvos bėgiką 
A.Antipovas būtų lenkęs visu sta-
diono ratu.   

Anykščių rajono meras sigutis Obelevičius kalbino pirmojo 
,,Puntuko“ bėgimo organizatorių ir prizininką Joną Pajarską.

Maskvos olimpiados čempionas, plaukikas Robertas Žulpa ir 
šios olimpiados prizininkas, krepšininkas Sergejus Jovaiša.

Ant aukščiausios pakylos pagrindinių važybų nugalėtojas Mindaugas Viršilas.

6 km. bėgimą laimėjo anykštėnas Edvinas Šimonutis (centre).
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Rubrika 

(Atkelta iš 1 psl.)

Kai tėvelis žuvo, numatytą dieną 
ir atvažiavo mūsų šeimos ištremti. 
Mamos nerado, tai visus gyvulius 
išvežė. Visa kita sušaudė, išlaužė, 
krosnį išvertė. Mama sakydavo: 
„Geriau jau būtų sudeginę – bū-
čiau nemačius viso to, kaip dabar 
atrodo, ką paliko“. 

Mano brolis buvo vyresnis dve-
jetu metų - jis augo pas močiu-
tę. Mane mama laikė prie savęs. 
Namuose nenakvodavom. Ryte 
pareidavo mama namo, nes ūkis 
laukdavo. Mane, aštuonerių mete-
lių vaiką, mama pas kaimynus ve-
džiojo nakvoti. Vaikystės nebuvo 
– aš jos neturėjau.

Mokyklos mažai esu „ragavusi“ 
– nedaug lankiau. Juk augau pas 
kaimynus kaip svetimas vaikas, 
tad būdavo taip: kažkokios pagal-
bos reikės namuose, tai ir neisi į 
mokyklą. Šiaip ne taip keturias 
klases baigiau. 

Mama neturėjo kur gyventi, jos 
buvo ieškoma. O kai netikėtai su-
ėmė, gal porą mėnesių saugume 
pralaikė, bet išdavė dokumentą, 
kad leidžiama gyventi legaliai, 
bet nurodė, kad savam kaime likti 
negalima, tai mama gyveno Page-
lažiuose. 

Vėliau mama ištekėjo antrą 
kartą. Dabar jos jau nebėra - dar 
tik aštuoni mėnesiai tepraėjo po 
mamytės mirties. 99-eri metai jai 
būtų suėję. Palaidojom Taujėnų 
kapinėse. Na o aš, kad ir keturias 
klases tebaigusi, bet mėgau skaity-
ti, iš bibliotekos knygas imdavau. 
Kiek jau dievulis davė to proto, 
tiek (šypsosi – red. past.).  

- Ar jauna ištekėjote? Kaip to-
liau klostėsi Jūsų gyvenimas? 

- Ištekėjau būdama 22-ejų metų. 
Mano vyras, amžiną jam atilsį, 
buvo iš Traupio. Vyro namuose 
po santuokos apsigyvenau. Deja, 
vyras savo noru pasitraukė iš gy-
venimo. Savo namuose, kuriuose 
jau augo šeši vaikai. Du vaikučiai, 
kurių vėliausiai susilaukėme, yra 
dvynukai - berniukas ir mergaitė.   

Po vyro mirties, 1978 metais, 
likau visai viena su šešiais vaike-
liais. Man siūlė tris vaikus atiduoti 
į tikrai gerus vaikų globos namus, 
bet atsakiau taip: „Valgysiu duo-
ną su vandeniu, bet būsiu su savo 
vaikais, pati juos auginsiu. Nė 
vieno niekada neatiduosiu, kad ir 

kas benutiktų“. Tai buvo mano pa-
sirinkimas ir nekeičiamas spren-
dimas, kad visus vaikus noriu ir 
privalau užauginti pati. Kaip aš 
galėčiau iš savo širdies išplėšti ir 
atiduoti tris savo mylimus vaike-
lius į globos namus? Juk jie mano 
dalelė, mano gyvas kraujas. Ką 
pasakyčiau, kuo teisinčiaus, kai 
užaugę vaikai  paklaustų - ,,Ko-
dėl  buvom tau nereikalingi, kodėl 
mus atidavei?“

Motinystė savotiškai gydo. Tu 
negali palūžti, negali leisti užgesti 
vilčiai. Turi stotis, eiti, tvarkyti, 
rūpintis. Buvo minučių, kai, vai-
kams nematant, atrodė, jau tikrai 
nebeištversiu. Rodos, visa siela 
jauti tą palūžimą, tą šaltį, bet, žiū-
rėk, tuoj Dievas vaikus atsiunčia: 
vienas iš vieno šono atsisėda, ki-
tas iš kito, kalbina, tuojau kažkoks 
veiksmas vyksta, ir atsitiesia žmo-
gus. 

- Kas padėjo auginti vaikus? 
Gal Jūsų tėvai, gal draugiški 
kaimynai ar giminės? 

- Niekas nepadėjo. Mama retai 
atvažiuodavo. Netekus  maitintojo, 
valstybė skyrė pašalpą vaikams. 
Pamenu, tai buvo 120 rublių – to-
kia bendra suma. Rodos, nemažai, 
bet kai padaliji kiekvienam, ką už 
tuos pinigėlius nupirksi? Nieko. 
Aš auginau, rūpinausi pati viena. 
Vaikai gaudavo nemokamą maiti-
nimą mokykloje, tad tai man buvo 
didelė parama. 

- Motinystė keičia moterį. 
Kaip ji pakeitė Jus?  

- Motinystė išmokė labiau my-
lėti savo artimą, vaikus. Pasižiūri 
į bejėgį kūdikėlį – juk esi jam taip 
reikalingas, tu – visas jo pasaulis! 
Motinystė daugeliui viską pakei-
čia iš esmės. Kai neturi vaikų, vė-
jas galvoj švilpia, gali gyventi be 
įsipareigojimo, laisvai. Motinystė 
kitokį atveria kelią, kuris grįstas 
pasiaukojamu rūpinimusi kitu ir 
kitais. Supranti, kad ne tau vienai 
kažko reikia - ir kitiems reikia,  
tuo ar kitu momentu gal žymiau 
labiau nei tau. 

- Kada buvo sunkiausia? Sa-
varankiškai, be niekieno prita-
rimo, ryžtingai priimti spren-
dimus? Slaugyti iš karto kelis 
sergančius vaikus?   

- Vienas labai sunkus laikotarpis 
– iš mano vaikystės. Aš ir šiandien 

matau tą savo nelengvą gyvenimą, 
visiškai nederantį prie sąvokos 
vaikystė. O kitas – kai likau viena 
pati su šešiais vaikučiais. Gelbėjo 
tikėjimas, kad kaip nors susitvar-
kysiu, pajėgsiu. Net ir skausmas 
ne atima, o teikia vilties. Galbūt 
tik lašelį, bet duoda jos... Kad ir 
kaip kartais būtų sunku, išeitis pa-
prastai būna. 

Tiki, kad bus geriau, eini, ne-
sustoji. Nepasakysi juk vaikui, 
kad aš neturiu ką tau duot valgyt. 
Atsakomybės jausmas už šešis 
verčia mąstyti, veikti, planuoti. 
Laikydavau dvi karves, du prie-
auglius. Kabinausi į gyvenimą 
dantimis ir nagais, kad tik vaikai 
atsistotų ant kojų. Tiesa, nė vie-
nam nepasakiau, kad neleisiu į 
mokslus. Kiekvienam kartodavau 
- mokykitės. 

Ėjau į kiaulių fermą dirbti – juk 
ne vienas gyveni, visiems visko 
reikia. Žinojau, kad niekas kitas 
nieko neduos, jei pati nepasirū-
pinsiu. Nuolatinis rūpinimasis 
vaikais, jų auklėjimas tapo mano 
gyvenimu. Ryšys su vaikais iki 
dabar yra stiprus ir šiltas. Kai turi 
vaikų, gyvenimas visada turi pras-
mę: turi dėl ko gyventi, gali ištver-
ti viską, nes ieškai ir randi atsa-
kymus, išeitis. Vaikai – tai Dievo 
duotybė. Augdami ir stiprėdami, 
vaikai augina ir mus, motinas.  

 Šventose knygose skaičiau, kad 
meilė vaikams ir meilė tėvams yra 
dvi skirtingos meilės rūšys. Ką 
aš padaryčiau dėl savo vaikų, jei, 
pavyzdžiui, reikėtų paaukoti kokį 
savo organą? Aš net nedvejodama 
atiduočiau! O dėl savo tėvų?.. 

- Visi vaikai užaugo stiprūs ir 
sveiki? 

- Iš dvynukų vienai mergytei 
buvo cerebrinis paralyžius, vežio-
jom pas gydytojus, į Druskininkų 
sanatoriją. Vaikšto, bet nėra graži 
eisena. Tiesa, dabar ši dukrelė jau 
turi tris savo vaikučius. 

- Kokie reiklūs tie motiniški 
jausmai - begalinis rūpinimasis, 
globa, atsakingumas, supratin-
gumas, noras apsaugoti savo 
vaikus nuo blogio, nuo klystke-
lių. Kaip suspėti? Kada padėti 
po pagalvę kiekvienam klum-
pančiam savo vaikui? Iš kur pa-
sisemti jėgų, paimti drąsos? 

- Daug kalbėdavau, aiškinda-
vau. Savo elgesiu rodydavau de-

ramą pavyzdį, siekdama išsaugoti 
vidinę ramybę, kad ir kas benu-
tiktų. Kai buvo paaugliai, norė-
davo visur išeiti, bet prašydavau: 
pasakytą valandą būkit namuose. 
Grįždavo. Vėliau man kartodavo: 
„Mama, nesirūpink, viskas gerai“. 
Teko priprasti, juk kitaip nebus. 
Džiaugiuosi, kad visi jau dirban-
tys, visi sukūrę savo šeimas.  

Man neretai miestelio žmonės 
sako: „Bepigu tau šnekėti, kai 
tavo vaikai geri“. Aš sakau taip: 
,,Nė vienas negimsta blogas. 
Mano vaikai nebuvo lepinami, o 
darbas dar nieko nesugadino.“ 

Išeidama į darbą, prisakydavau, 
ką kuris vaikas turi padaryt. Dvy-
nukai buvo mažiausi, tai jiems 
užduotis – malkų prinešti, vyres-
niems – karvutes pagirdyti. Ir jie 
padarydavo. Jei netingėdavo, tai 
dar ir vakarienę paruošdavo. Pa-
menu, grįžusi radau iš viso faršo, 
gal iš kokių trijų kilogramų, išvir-
tą vakarienę. Ką gi - nepataupyta 
faršo, bet negi barsi? Padėkojau, 
kad paruošė. 

Motinos meilė beribė. Be to, 
man svarbus dvasingumas, jis 
mane taip pat veda į priekį. Duoda 
Dievas kryžių, bet jis ir padeda jį 
nešti. Davė man manąjį kryželį, 
bet ir palengvindavo man dalią, 
kai matydavo, kad mano  kojos 
jau klumpa. Aš iki šiol dėkoju 
Dievui, kad davė man sveikatos, 
jėgų. Daugybę kartų teko ligoni-
nėje gulėti, bet, su Dievo pagalba, 
pasveikdavau ir grįždavau pas 
vaikus, tik to ir melsdavau – kad 
tik pati galėčiau juos užauginti. 
Turiu už ką tarnauti. 

- Koks jūsų charakteris? Ar 
griežtai auklėjote savo vaikus? 

- Jei pagal šiuos laikus, tai griež-
tai. Kai augo, nė vienas nėra pasa-
kęs ,,tu“. Mane visada vadindavo 
mamute. Jei ką nors negerai pada-
rydavo, paklupdydavau trumpam, 
trims–penkioms minutėms. Žino-
davo, ką reikia padaryti atsistojus: 
atsiprašyti, prieiti, pabučiuoti. Visi 
mano vaikai tai prisimena. Būna, 
kai visi šeši susirenka, visi kalbasi 
apie vaikystę: ką jie darydavo, kai 
manęs namuose nebūdavo, ką jie 
galvodavo, kai aš juos parklup-
dydavau. Mano vyriausias sūnus 
sako: „Ech, mama, aš ir galvoju, 
kaip tu su mumis šešiais susitvar-
kydavai, kai aš su dviem kartais 
sunkiai besusitvarkau?“

- Kiek metų patarnaujate šv. 
Onos bažnyčioje? 

- Jau dvylika metų rūpinuosi 
Traupio bažnyčios švara. Prieš 
mišias skambinu varpais. Po kie-
kvienų pamaldų reikia pasitvarky-
ti. Prieš atlaidus ir prieš šventes 
reikia dar labiau viską suruošti: 
perkamos gėlės, pasirūpinama 
bažnyčios puošimu. Gera būti 
naudingam, prisidėti prie viso 
miestelio tikinčių žmonių gero-
vės. Man tarnavimas bažnyčioje 
Dievui ir žmonėms yra kaip atgai-
va, kuri dvasiškai pakylėja, sutei-
kia jėgų. 

Klebonas Juozas Janulis atvyks-
ta iš Raguvos. Mūsų bažnyčia vis 
dar turi savo chorą. Čia, Traupyje, 
Šventos mišios aukojamos kas-
dien, tad neturiu kada užsisėdėti 
ar apie kokią depresiją pagalvoti. 
Deja, krikštynų Traupyje jau žy-
miau mažiau nei laidotuvių. Prie 
senųjų kapinių jau naujosios ple-
čiasi. Labai daug išeinančiųjų... 

- Jums 78-eri. Ar būna taip, 
kaip kartais pasijuntate vieni-
ša? 

- Dabar, kai vaikai turi savo 
gyvenimus, kalbas, planus, taip, 
pasijuntu. Su manim juk nepla-
nuos nieko... Su metais vienišu-
mas neišvengiamai šiek tiek jun-
tamas, nors ir ne vienas esi, ne 
vienas gyveni. Turiu 14 anūkų, 
5 proanūkius. Vienas sūnus gy-
vena su manimi, Traupyje, kitas 
- Anykščiuose. Kuriems arčiau, 
tie suvažiuoja per Motinos dieną. 
Kurie toliau - pasveikina telefo-
nu. Toliausiai gyvena dukra Vil-
ma – Airijoje. 

- Ko palinkėtumėte mamoms? 
Esamoms ir būsimoms? 

- Esamoms mamoms palinkė-
čiau laimingai auginti vaikus, kad 
netektų liūdėti, patirti skausmo, 
o būsimoms – niekada neišsiža-
dėti savo motinystės, kad neleis-
tų pačios sau nusiristi iki to, kad 
vaikus atima. Kiekvieną vaikelį 
reikia sutikti ir auginti su mei-
le, su džiaugsmu, su dėkingumu 
Dievui, nes motinystė yra šventas 
dalykas. Man nėra nieko baisiau 
nei išgirsti, kad alkoholio butelis 
ar kita priežastis motinai buvo 
svarbiau už vaiką. Motinystė yra 
šventas dalykas. 

- Dėkoju už pokalbį!

Ypatingas „Tele2“ pasiūlymas: naujieji „Huawei P30“ serijos flagmanai – 100 eur pigiau
Nors po ilgai laukto „Huawei P30“ serijos flagmanų pristatymo Paryžiuje praėjo vos mėnuo, „Tele2“ jau 

paruošė viliojančių pasiūlymų šiems naujiesiems telefonams įsigyti. Dabar abiem modeliams taikoma 100 eurų 
nuolaida, kuria pasinaudoti galima visuose operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Savo klientams ne tik pristatome 
svarbiausias išmaniųjų naujienas, bet 
ir patrauklius pasiūlymus joms įsigyti. 
„Huawei“ gerbėjams ir visiems, ketinan-
tiems atsinaujinti išmaniuosius, verta 
suskubti – naujiesiems flagmanams tai-
kome puikias nuolaidas“, – sakė Vaida 
Burnickienė, „Tele2“ pardavimų direkto-
rė.

Nuolaida „Huawei P30“ ir ne-
riboti GB 3 mėnesiams dovanų 
– su visais planais

Svajojantiems apie naujuosius „Huawei“ 
telefonus laukti neverta, tereikia išsirinkti 
vieną iš dviejų išskirtinėmis savybėmis 
pasižyminčių „P30“ serijos modelių – 100 
eurų dydžio nuolaidą „Tele2“ dabar taiko 
abiem flagmanams.

Sumokėjus pradinę 90 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ mokėjimo planu, 6,1 colio įstri-

žainės OLED ekraną ir trigubą kamerą 
turintis išmanusis „Huawei P30“ kainuos 
21,20 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu – 
699 Eur).

Norintiems dar didesnio 6,47 colių įs-
trižainės ekrano ir keturgubos kameros, 
verta rinktis išmanųjį „Huawei P30 Pro“. 
Šis telefonas, sumokėjus pradinę 120 
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su 
bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu, kai-
nuos 28,23 Eur/mėn. (kaina ne akcijos 
metu – 899 Eur).

Tai dar ne viskas. Išsirinkę „Huawei 
P30“ flagmaną ir sau tinkamiausią planą, 
pirmus 3 mėnesius neribotus gigabaitus 
gausite dovanų. Juos naudoti galėsite 
visoje Lietuvos teritorijoje.

Nuolaidos išmaniesiems taikomos nuo 
kainų, galiojusių ne akcijos metu 2019 m. 
kovo mėn. Telefonams papildomai tai-
komas vienkartinis valstybės nustatytas 
5,25 Eur  laikmenos mokestis. Pasiūlymų 

laikas ir įrenginių kiekis – riboti.

Nuo pribloškiančios kokybės 
nuotraukų iki dirbtinio intelekto

„Tele2“ klientai, įsigysiantys „Huawei 
P30“ serijos telefonus, galės pasirinkti iš 
kelių gamtos įkvėptų spalvų: grafito juo-
dos, pašvaistės arba krištolo žydros.

Beje, šie išskirtinio, iki smulkiausių 
detalių apgalvoto dizaino telefonai yra 
itin lengvi – „Huawei P30“ sveria vos 
165 gramus, o „Huawei P30 Pro“ – 192 
gramus.

Be to, flagmanuose yra integruota dar 
labiau patobulinta ir išskirtinėmis fotogra-
favimo galimybėmis pasižyminti „Huawei 
P“ serijos kamera. Be pagrindinės, abu 
telefono modeliai turi po įspūdingą 32 
MP priekinę kamerą, skirtą idealioms 
asmenukėms. Tai dar ne viskas – abie-
juose flagmanuose yra integruotas dirb-
tinis intelektas, gebantis tiksliai atpažinti 

objektus ir parinkti tinkamiausius kame-
ros nustatymus.

Kitas svarbus privalumas – neįtikėtino 
ryškumo OLED ekranas, vaizdą atkurian-
tis 2340x1080 pikselių raiška ir 16,7 mln. 
skirtingų atspalvių.

Galią naujosios serijos telefonams su-
teikia aštuonių branduolių „Kirin 980“ pro-
cesorius. Beje, „Huawei P30“ išmanieji 
atlaikė ir pačius sudėtingiausius testus, 

todėl yra atsparūs drėgmei, dulkėms ir 
netgi smūgiams. Abu flagmanai turi 6 GB 
(RAM) operatyvinės ir 128 GB vidinės at-
minties, kurią papildomai galima išplėsti 
ir „nanoSD“ kortele.

Išmaniuosius su nuolaida įsigysite ir 
daugiau informacijos sužinosite interneti-
nėje svetainėje www.tele2.lt arba kiekvie-
name „Tele2“ salone.

Užsak.Nr. 517

„Atidaviau savo gyvenimą vaikams“
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera. 
Veikime kartu. 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Brėmeno muzikantai 
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Ypatingi gyvūnų jau-
nikliai. Kiečiausi mažyliai 
12:55 Sulaukėjęs šuo din-
gas 
13:50 Mis Marpl 1 N-7 
Žmogžudystė klebonijoje 
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai. 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Labdaros koncertas 
„Laiškai mamai“. 
23:00 Pono Darsio sutram-
dymas N-7
00:30 Edo televizija N-14

06:25 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 

06:50 “Žvėrelių būrys” 
07:20 “”Nickelodeon” valan-
da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:50 “Kung Fu Panda” 
08:20 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:50 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:15 Didžioji kriaušė ir 
magiška jos kelionė 
11:00 Mano naujas geriau-
sias draugas 
12:50 Anabelė ir Nantaketo 
vaiduokliai 
14:45 Policininkai ir 
Robersonai 
16:40 Ne vienas kelyje. 
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Kas nori būti 
Prezidentu?. Kandidatų į 
Prezidentus debatai. 
22:00 Amerikiečių snaiperis 
N14
00:40 Galutinis tikslas 2 
N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ilgo plauko istorija” 
(kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Mamyčių klubas”. 
09:00 “Kulinarinis detekty-
vas”. 
09:30 “Penkių žvaigždučių 
būstas”. 
10:00 “Pasaulis pagal mo-
teris”. 
10:30 “Svajonių sodai”. 
11:30 “Arlo - kalbantis par-
šelis” N-7

13:05 “Lizės Magvair fil-
mas” N-7
14:55 “Ponia Dautfajė” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”. 
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Lietuvos talentai”. 
N-7
22:30 “Bėdos kurorte” N-14
00:15 “Persekiojama dakta-
ro” N-14

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato atrankinis eta-
pas (k). 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas tele-
vitrina.
10:00 “Vaikai šėlsta” 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” N-7
11:30 “Atranka. Išlieka sti-
priausi” N-7
12:35 “Džinas. Nepažintoji 
Italija” 
13:35 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
15:50 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - 
Skycop. 
19:30 “Žiurkių medžiotojas” 
N-7
21:30 “Iliuzija” N-7
22:30 “Kriminalinė Maskva” 
N14
23:30 Pavojingas sandėris 
(k) N14
01:35 Karo menas. Atpildas 
(k) N14

06:20 “Akloji” 

06:50 “Neatskleistos 
Tanzanijos paslaptys” 
07:20 “Vandenyno paslap-
tys su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:25 “Būrėja” (k) 
11:35 “Akloji” 
12:00 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:30 “Gaminame namie su 
Reičele Alen” 
13:00 Sveikinimai. 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Kapitonė Marlo. 
Tikėjimo paslaptis N14
22:55 Teisėjas N14
01:40 Laris Kraunas (k) N-7

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Gloria Juozui 
Naujaliui. J. Naujalio 150-
osioms gimimo metinėms 
skirtas koncertas. (kart.).
07:15 Skrendam (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora (kart.).
08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
08:30 Kelias. 
08:45 Krikščionio žodis. 
09:00 TV daktaras. Ar bak-
terijos apsaugo nuo lėtinių 
ligų? 
09:25 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. I diviziono A 

grupė. Lietuva – Slovėnija. 
12:00 Kalbantys tekstai.
12:30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – vie-
na širdis“. 
15:30 Šventadienio mintys. 
(kart.).
15:55 FIBA Čempionų lyga. 
Rungtynės dėl 3 vietos. 
18:00 Kultūringai su 
Nomeda. 
18:55 FIBA Čempionų lyga. 
Finalas. 
21:15 Legendos. 
22:10 Merūnas Vitulskis. 
Pasaulio klasikos hitai.
23:20 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
00:10 Nusikaltimai ir prasi-
žengimai N-14 (kart.)

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
07:25 “Hipopotamų klanai” 
(kart.)
08:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “Vienam gale ka-
blys”. 
10:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
10:30 “Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai” 
11:00 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Hipopotamų klanai” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai”. N-7
18:00 “Taikinys” N-7

19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” 
21:00 “Žinios”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:35 “Maikas ir Deivas 
ieško pamergių” N-14 
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 „Pasaulis iš vir-
šaus“. 
09.30 Skonio reikalas. 
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 „Pasaulis iš viršaus“. 
11.30 Sveika ir gardu. 
12.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
14.00 „Šerlokas Holmsas“ 
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 
17.00 Ne spaudai. 
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kartą po 20 metų“. 
N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 Skinsiu raudoną 
rožę. 
21.00 „24/7“. 
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius Luisas. 
Muzika, dėl kurios galima 
numirti“ N-7.
00.30 „Širdies plakimas“ 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 5 N-7
12:00 Beatos virtuvė. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Premjera. Ponių rojus 
N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Speciali laida dėl LR 
Konstitucijos 55 straipsnio 
pakeitimo. 
19:30 Vartotojų kontrolė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 LRT forumas. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 4 N-7
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 Gyvūnų pasaulis (k). 
N-7. 
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Bus visko (k). 

12:00 Yra, kaip yra. N-7. 
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7. 
21:00 “Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Agentų žaidimai N14
00:40 “Judantis objektas” 
N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Svajonių sodai”. 
(kart.)
08:50 “Meilės sūkuryje” N-7
09:50 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Vyriausiasis vadas” 
N-14
23:45 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
00:45 “Tironas” N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7
07:30 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:30 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Betmenas. Pradžia 
N-7
23:50 Kapitonas Filipsas 
(k) N14
02:25 “Iliuzija” (k) N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas” 
09:55 “Mylėk savo sodą” (k) 
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pin-

gvinai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai”
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerš-
tas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Draugiškas seksas 
N14
23:10 “Amžina meilė” N-7
01:10 “Byla” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 
2017“. (kart.).
07:05 Linija, spalva, forma. 
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje (kart.).
08:45 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Savaitė. 
13:10 Daiktų istorijos. 
(kart.).
13:55 Gloria Juozui 
Naujaliui. J. Naujalio 150-

osioms gimimo metinėms 
skirtas koncertas. (kart.).
15:10 Neribotos žmogaus 
galimybės 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Stebuklingoji 
Boružėlė 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 
18:15 Ten, kur namai 3 N-7
19:05 Mokslo sriuba. 
19:20 Iš arti. Saddamas 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Rokis 5 N-14
23:15 Interneto valytojai 
00:40 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Bearas Gryllsas. 
Išlikimas” N-7
07:30 “Havajai 5.0” N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
09:00 “Autopilotas”. 
09:30 “CSI kriminalistai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
13:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7

18:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Pabėgimo kambarys” 
S
00:40 “Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama” N-7

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“. 
N-7.
07.00 Šiandien kimba. 
08.00 Ne spaudai. 
09.00 „24/7“. 
10.05 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.15 „Rasputinas“ N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Ne spaudai. 
00.00 „Miškinis“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 5 N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Speciali laida dėl LR 
Konstitucijos 12 straipsnio 
pakeitimo. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 12 beždžionių 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo 
šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
08:55 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-
lės” (k) N-7
10:25 “Namai, kur širdis” 

11:00 Nuo... Iki... (k). 
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). 
N-7. 
12:00 Yra, kaip yra. N-7. 
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7
21:00 “Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Pasaulinis karas Z 
N14
00:50 “Judantis objektas” 
N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” 
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Karaliaus vardu 2. 
Du pasauliai” N-14
23:55 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
00:50 “Tironas”. N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7
07:30 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:30 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:30 “Paskutinis faras” 
(k) N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” 
N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Korumpuotasis N14
23:15 Betmenas. Pradžia 
(k) N-7
02:00 “F. T. Budrioji akis” 
N-7

06:30 “Tėvas Motiejus” N-7
07:40 “Rožių karas” 
09:40 “Didelės svajonės, 
mažos erdvės” 
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Detektyvė Rizoli” 
N-7

13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-
Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai” 
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerš-
tas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “Be kaltės” N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Byla” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Merūnas Vitulskis. 
Pasaulio klasikos hitai 
(kart.).
07:15 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:20 Mokslo sriuba. 
08:45 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną. 
13:10 Anapus čia ir dabar. 
(kart.).
13:55 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje (kart.).
14:25 Iš arti. Saddamas 
(kart.).

15:10 Neribotos žmogaus 
galimybės 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Stebuklingoji 
Boružėlė 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 
18:15 Ten, kur namai 3 N-7
19:10 Columbanas. 
Vienuolis, suvienijęs Europą 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Iš Barbaros Wood 
kolekcijos. Likimo vingis 
23:00 Salam, kaimyne 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Iš peties” N-7
07:30 “Havajai 5.0” N-7
08:30 “Prakeikti”. N-7
09:00 “Gyvūnų manija”. 
09:30 “CSI kriminalistai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
13:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės.”Liverpool FC” – 
“FC Barcelona”.
23:55 “Aukščiausia pavara” 
01:00 “Daktaras Hausas” 
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. Debatų 
laida. N-7.
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Šelesto bylos“ N-7.
10.05 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.15 „Rasputinas“ N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Europos Parlamento 
rinkimų laida. 
00.00 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 5 N-7
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Speciali laida dėl LR 
Konstitucijos 55 straipsnio 
pakeitimo. 
19:30 Gyvenimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rinkimai 2019. 
Kandidatų į Respublikos 
Prezidentus debatai. 
22:45 Dviračio žinios. 
23:10 Po vienu dangum 
N-14
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo švie-
sa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės” 
(k). N-7. 
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 

11:30 “Paveldėtoja 2” (k). 
N-7. 
12:00 Yra, kaip yra. N-7. 
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Nuo... Iki.... 
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7. 
21:00 “Monikai reikia meilės” 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Išlikimo žaidimas N14
00:20 “Judantis objektas” 
N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.) 
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” 
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Gero vakaro šou”. 
N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 

21:52 “TV3 sportas”. 
21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija” N-14
22:25 “Vikinglotto”. 
23:50 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
00:50 “Tironas” N-14

06:35 “Mentalistas” (k) N-7
07:30 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:30 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:30 “Paskutinis faras” (k) 
N-7
10:30 “Kobra 11” (k) N-7
11:30 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius” 
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 “Katastrofos diena” 
N-7
00:40 Korumpuotasis (k) 
N14

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas” 
08:50 “Rožių karas” 
09:50 “Sodininkų pasaulis” 
10:25 “Akloji” 
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 

13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuoty-
kiai” 
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “Be kaltės” N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Byla” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 
2017“. (kart.).
07:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė. (kart.)
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Stebuklingoji Boružėlė 
(kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs. 
08:45 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai. 
(kart.).
13:00 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
13:45 Linija, spalva, forma. 
(kart.).
14:10 Columbanas. 
Vienuolis, suvienijęs Europą 
(kart.).

15:10 Neribotos žmogaus 
galimybės 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Stebuklingoji Boružėlė 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 
18:15 Ten, kur namai 3 N-7
19:00 Mokslo sriuba. 
19:15 Kalnų žolelių paslap-
tys. Pietų Tirolis. Alpinių 
pievų turtai mūsų lėkštėje 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Elito kinas. 
Sieranevada N-14
23:50 Kissingeris 
01:30 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Išlikimas” N-7
07:30 “Havajai 5.0” N-7
08:30 “Prakeikti”. N-7
09:00 “Statybų gidas”. 
09:30 “CSI kriminalistai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
13:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 
pinigai ir meilė” N-7

20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Naša Raša” N-14
21:45 UEFA čempionų lygos 
rungtynės. “AFC Ajax” – 
“Tottenham Hotspur FC”.
23:55 “Aukščiausia pavara” 
01:00 “Daktaras Hausas” 
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Pasaulis iš viršaus. 
N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę. 
07.30 Krepšinio pasaulyje su 
V. Mačiuliu. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 „Šelesto bylos“ N-7.
10.05 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.15 „Rasputinas“ N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos. N-7.
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Nuoga tiesa. N-7.
00.30 Čempionai. 
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 6 N-7
12:00 Gyvenimas. (kart.)
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Speciali laida dėl LR 
Konstitucijos 12 straipsnio 
pakeitimo. 
19:30 Specialus tyrimas. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Gimę tą pačią dieną. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Babilonas Berlynas 
N-14
23:45 Smegenų paslaptys. 
Polis Sezanas.
24:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo 
šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-
lės” (k). N-7. 
10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Nuo... Iki... (k). 

11:30 “Paveldėtoja 2” (k). 
N-7. 
12:00 Yra, kaip yra. N-7. 
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:40 Yra, kaip yra. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Valanda su Rūta. 
21:00 “Monikai reikia mei-
lės” N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Balsuok už mane 
N14
00:15 “Judantis objektas” 
N-7

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Gero vakaro šou”. 
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” 
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”. 
21:52 “TV3 sportas”. 

21:57 “TV3 orai”. 
22:00 “Šilumos smūgis” 
N-14
23:50 “Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų” N-14
00:50 “Tironas” N-14

06:40 “Mentalistas” (k) N-7
07:40 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:40 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:40 “Paskutinis faras” 
(k) N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” 
N-7
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris 
- Neptūnas. 
21:00 Vendeta N14
22:50 “Katastrofos diena” 
(k) N-7
02:15 “F. T. Budrioji akis” 
N-7

06:40 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas” 
09:50 “Sodininkų pasaulis” 
10:25 “Akloji” 
11:00 “Akloji” (k) 
11:35 “Būrėja” (k) 
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai” 
15:00 “Sunkių nusikaltimų 

skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerš-
tas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 Prancūziška žmogžu-
dystė. Mirtys Aukštutinėje 
Savojoje N14
23:00 “Amžina meilė” N-7
01:00 “Byla” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 
2017“. (kart.).
07:05 TV daktaras. Ar bak-
terijos apsaugo nuo lėtinių 
ligų? (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Legendos. (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija.
14:20 Kalnų žolelių paslap-
tys. Pietų Tirolis. Alpinių 
pievų turtai mūsų lėkštėje 
(kart.)
15:10 Neribotos žmogaus 

galimybės 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Stebuklingoji 
Boružėlė 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 
18:15 Ten, kur namai 3 N-7
19:00 Mokslo sriuba. 
19:15 Holivudą užkariavu-
sios Borsalino skrybėlės 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai 
21:30 Brandūs pokalbiai. 
22:20 Vienintelis, nepakar-
tojamas ir paskutinis. 
23:15 Anapus čia ir dabar. 
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Išlikimas” N-7
07:30 “Havajai 5.0” N-7
08:30 “Prakeikti”. N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
09:30 “CSI kriminalistai” N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
13:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai, 

pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”. 
20:55 “Orai”. 
21:00 “Nužudyk mane tris 
kartus” N-14
22:50 “Aukščiausia pavara” 
00:00 “Daktaras Hausas” 
N-14

 
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Pasaulis iš viršaus. 
N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Sveika ir gardu. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.05 „Gyvybės langelis“ 
N-7.
11.15 „Rasputinas“ N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Lietuva tiesiogiai. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
18.55 „Juodosios katės“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Lietuva tiesiogiai. 
20.58 Orai.
21.00 Prezidento rinkimų 
laida 
22.00 Reporteris. 
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes euro-
piečiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Aukštuomenės dakta-
ras 6 N-7
12:00 (Ne)emigrantai. 
(kart.)
13:00 Vartotojų kontrolė. 
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 TV žaidimas „Kas ir 
kodėl?“. 
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Rinkimai 2019. 
Kandidatų į Respublikos 
Prezidentus debatai. 
23:00 Paliekant Neverlandą 
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo 
šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou” 
08:00 “Volkeris, Teksaso 
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-
lės” (k). N-7

10:25 “Namai, kur širdis” 
11:00 Valanda su Rūta (k). 
12:00 Yra, kaip yra. N-7. 
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7. 
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:35 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:30 Godzila N14
00:00 Kapų plėšikė Lara 
Kroft. Gyvybės lopšys N14

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) 
N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Deganti širdis” 
12:00 “Paskutinis iš 
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” -7
16:00 “TV3 žinios”. 
16:25 “TV3 orai”. 
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:22 “TV3 sportas”. 
19:27 “TV3 orai”. 
19:30 “Kaip prisijaukinti 
slibiną 2” N-7
21:20 “Tadas Blinda. 
Pradžia”. N-7
23:45 “Grėsmingasis aštuo-
netas” N-14
02:55 “Vyriausiasis vadas” 
N-14 (kart.)

06:15 “Džiunglių princesė 
Šina” (k) N-7
07:10 “Stoties policija” (k) 
N-7
08:10 “Sudužusių žibintų 
gatvės” (k) N-7
09:10 “Paskutinis faras” 
(k) N-7
10:10 “Kobra 11” (k) N-7
11:10 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų 
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” 
N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
19:30 “Amerikietiškos imty-
nės” N-7
21:30 Naktinė komanda 
N14
23:20 Vendeta (k) N14
01:10 “F. T. Budrioji akis” 
N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas” 
09:50 “Sodininkų pasaulis” 
10:25 “Akloji” 
11:35 “Būrėja” 
12:10 “Detektyvė Rizoli” 
N-7
13:10 “Madagaskaro pin-
gvinai” 
13:40 “Šaunusis Skūbis-
Dū” 
14:10 “Keista šeimynėlė” 
14:35 “Džekio Čano nuo-
tykiai” 
15:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” (k) N-7

16:00 “Svaragini. Amžina 
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerš-
tas” 
20:00 “Sunkių nusikaltimų 
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
22:00 “Fortitudas” N14
23:00 Skola N14
01:15 “Byla” N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 
2017“. (kart.).
07:05 Mokytojų kambarys.
07:30 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas 
07:55 Stebuklingoji 
Boružėlė (kart.).
08:20 Už kadro. (kart.).
08:45 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų 
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos.
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Kalbantys tekstai 
(kart.).
14:15 Holivudą užkariavu-
sios Borsalino skrybėlės 
(kart.).
15:10 Neribotos žmogaus 
galimybės 
15:40 Alvinas ir patrakėliai 

burundukai 3 
15:50 Šikšnosparnis Patas 
16:05 Lesė 
16:30 Laba diena, Lietuva 
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
19:15 Pasakojimai iš 
Japonijos 4 
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 Euromaxx. (kart.).
21:30 Saujelė gyvenimo N-7
23:00 Ievos Narkutės kon-
certas „Kai muzika baigias“.
00:25 DW naujienos rusų 
kalba.

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Jokių kliūčių!” N-7
07:30 “Havajai 5.0” N-7
08:30 “Prakeikti”. N-7
09:00 “Praeities žvalgas”. 
N-7
09:30 “CSI kriminalistai” 
N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
13:30 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
14:30 “Televitrina”. 
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” 
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų” 
N-7
18:55 “Univeras. Naujas 
bendrikas” N-7
20:00 “Farai”. N-7

21:00 “Žinios”. 
21:50 “Orai”. 
22:00 “Pjūklo ketera” N-14
00:50 “Nužudyk mane tris 
kartus” N-14 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Pasaulis iš viršaus. 
N-7.
07.00 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
07.30 Kaimo akademija. 
08.00 Reporteris. 
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi. 
10.45 Čempionai. 
11.25 Adomo obuolys. N-7.
12.25 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai. 
16.00 Reporteris. 
16.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. 
18.00 Reporteris. 
18.53 Orai.
18.55 „Juodosios katės“ 
N-7.
20.00 Reporteris. 
20.30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte. 
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai. 
22.00 Reporteris. 
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. 
Karščiausių naujienų de-
šimtukas. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“. 
(kart.).
07:00 Mumija Dumis ir 
Achnetuto kapas 
08:30 Karinės paslaptys. 
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Laukiniai gyvūnai. 
Paros kaleidoskopas 3. 
Nepaliaujamos kovos 
Uoliniuose kalnuose 
12:55 Europos tyrai. Sniego 
ir ledo žemė 
13:50 Džesika Flečer 7 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai 
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius. 
20:25 Loterijos „Keno Loto“ 
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių 
duetų konkursas. 
23:00 Paliekant Neverlandą 
S
01:00 Ievos Narkutės kon-
certas „Kai muzika baigias“.

06:20 “Tomo ir Džerio šou” 
(k) 
06:50 “Įspūdingasis 
Žmogus-voras” 
07:15 “”Nickelodeon” valan-

da. Sveiki atvykę į “Veiną”” 
07:45 “Kung Fu Panda” 
08:15 “Kiaulė, Ožka, 
Bananas ir Svirplys” 
08:45 “Tomo ir Džerio nuo-
tykiai” 
09:10 Žaislų parduotuvės 
paslaptis 
11:10 Trys nindzės sugrįžta 
13:05 Marko ir Raselo nuo-
tykiai 
14:55 Bėgimas džiunglėse 
N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7. 
17:30 Bus visko. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Monstrai prieš atei-
vius 
21:20 Kaip atsikratyti boso 
2 N14
23:50 Diktatorius N14
01:25 Kapų plėšikė Lara 
Kroft. Gyvybės lopšys (k) 
N14

06:15 “Televitrina”. 
06:30 “Ilgo plauko istorija”. 
(kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas” 
08:00 “Ilgo plauko istorija” 
08:30 “Kempiniukas 
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”. 
09:30 “Skaniai ir paprastai”. 
10:00 “Svajonių ūkis”. 
10:30 “Būk sveikas!”. 
11:00 “Noriu šio darbo!”. 
12:00 “Kitame kūne” N-7
13:55 “Urmu pigiau 2” N-7
15:50 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis” 

N-7
18:30 “TV3 žinios”. 
19:17 “TV3 sportas”. 
19:22 “TV3 orai”. 
19:25 “Eurojackpot”. 
19:30 “Turtuolis vargšas”. 
N-7
21:00 “Aš esu Tonia” 18+
23:25 “Zero 3”. 
01:10 “Karaliaus vardu 2. 
Du pasauliai” N-14 (kart.)

06:05 “Vaikai šėlsta” 
07:30 “Džiunglių princesė 
Šina” N-7
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC tele-
vitrina. 
09:00 Lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas.
10:00 Brydės. 
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” 
N-7
11:30 “Atranka. Išlieka sti-
priausi” N-7
12:30 “Džinas. Nepažintoji 
Italija” 
13:30 “Ekstrasensų mūšis” 
N-7
15:40 “Kas žudikas?” N-7
17:00 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” N-7
18:00 “Nusikaltimų miestas” 
N-7
18:30 “Detektyvų istorijos” 
N-7
19:30 Mes vieno kraujo. 
22:10 Suvokimas N14
00:40 Kovų meistras N14

06:20 “Neatskleistos 
Tanzanijos paslaptys” 

06:50 “Akloji” (k) 
07:20 “Vandenyno paslaptys 
su Džefu Korvinu” 
08:15 “Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai” 
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k) 
11:00 “Būrėja” 
11:35 “Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai” 
12:05 “Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson receptai” 
12:35 “Akloji” (k) 
13:45 “Mylėk savo sodą” 
14:45 “Nekviesta meilė 4” 
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji” 
18:50 “Būrėja” 
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimas prie 
Baltijos jūros. Nevaldomas 
N14
22:55 Klientų sąrašas N14
00:45 Skola (k) N14

 PLIUS
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija. 
08:00 Gimtoji žemė. 
08:30 ARTS21. 
09:00 Iš kur tas švytėjimas. 
10:00 Į sveikatą! 
10:30 Už kadro. 
11:00 Pradėk nuo savęs. 
11:30 Mokslo sriuba. 
12:00 Bela Bartok. 
Vienaveiksmis baletas 
„Stebuklingas mandarinas“.
12:45 Bela Bartok. Opera 
„Hercogo Mėlynbarzdžio 
pilis“. 
13:50 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – 

Pasaulis“. 
15:15 Auto Moto.
15:30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
16:00 Euromaxx. 
16:30 Klauskite daktaro 
17:20 Stilius 
18:15 Misija – Pasaulio 
Lietuva. 
19:00 Daiktų istorijos. 
19:45 Stambiu planu. 
20:30 Panorama 
20:52 Sportas. Orai 
21:00 FINA plaukimo 
Čempionų serija. 
23:00 Tutti! Lietuvos na-
cionalinio operos ir baleto 
teatro choro koncertas. 
00:45 Dabar pasaulyje. 

06:10 “Televitrina”. 
06:25 “Ledo kelias” (kart.) 
N-7
07:25 “Gyvūnų klanai” 
(kart.)
08:30 “Sandėlių karai” 
(kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”. 
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”. 
10:00 “Keliauk išmaniai”. 
10:30 “Autopilotas”. 
11:00 “Lietuvos mokyklų 
žaidynės”. 
11:30 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Gyvūnų klanai” 
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Taikinys” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”. 

21:50 “Orai”. 
22:00 “Patrulių zona” N-14
00:05 “Pjūklo ketera” N-14 
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 Partizanų keliais 
07.55 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Lazdynų 
Pelėda“. 
08.30 „TV Europa prista-
to. Vyrų šešėlyje. Elza 
- žvalgybininkė Marcelė 
Kubiliūtė“. 
09.00 Skinsiu raudoną 
rožę. 
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 „24 valandos 
Žemėje“. N-7.
11.00 „Inspektorius Luisas. 
Didis ir geras“ N-7.
13.00 „Detektyvas Linlis“ 
N-7.
15.10 „Pasislėpusi 
Palanga. Palanga ir grafai 
Tiškevičiai“. 
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai. 
16.50 „Švari mityba: purvi-
na tiesa“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kovotojas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“. N-7.
23.05 „Deimantų medžioto-
jai“ N-7.
01.25 „Moterų daktaras“ 
N-7.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje). 

Gegužės 15 d. 18 val. (Anykščių kultū-
ros centras (AKC) 

Vilniaus miesto šokio teatras „LOW 
AIR“. 55 min. 
Spektaklis „Kelionė namo“ 
Režisierius Vidas Bareikis 
Bilieto kaina 5, 8 EUR

Gegužės 16 d. 18 val. (AKC) 
Šokio teatras „Fine5“ (Talinas, Estija) 
Spektaklis „Trisolde“. 45 min. 
Choreografas-režisierius Renee 
Nõmmik 
Bilieto kaina 5, 8 EUR 

Gegužės 17 d. 18 val. (AKC) 
Kauno šokio teatras „Aura“ 
2019 metų premjera. Spektaklis „Kau-

nas Zoo“. 60 min. 
Choreografė Birutė Letukaitė 
Bilieto kaina 8 EUR

Gegužės 18 d. 18 val. (AKC) 
Šeiko šokio teatras 
2019 metų premjera. Šokio ir gyvos muzi-

kos spektaklis „BOLÉRO – EXTENDED“ 
60 min. 

Choreografas Palle Granhøj (Danija) 
Bilieto kaina 5, 8 EUR 

Gegužės 19 d. 18 val. (AKC) 
Šokio teatras „Intrus“ 
Spektaklis „Dali y Gala“ 45 min. 
Spektaklio kūrėjai ir atlikėjai Neringa Ša-

trauskaitė ir Dainius Biskis
Bilieto kaina 5, 8 EUR

Bilietų kainos nurodytos išankstinės ir spektaklio dieną
AKC kasos darbo laikas d.d. 11-18 val. Pietų pertrauka 

nuo 14 iki 15 val. Gegužės 18-19 d. 3 val. iki spektaklio.
 Daugiau informacijos: www.anyksciukc.lt FB paskyro-

je „Anykščių Kultūros Centras“ Tel.: 8 381 52239
Informacinis rėmėjas „Anykšta“
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Rimantas VANAGAS

Prie Žvejų gatvės Raudų sienos

O, dievai!
Kokiais žodžiais kreiptis į jus, 

galingieji? Kuo mes papiktinome 
jūsų maloningas ir dosnias širdis? 

Sodybos dešiniajame Šven-
tosios krante, palei pat upę, 
pradėjo dygti praėjusio amžiaus 
pradžioje. Žmonės žinojo: kur 
vanduo, ten gyvybė ir grožis, 
sveikata ir ramybė. O paskui, 
kai naujieji miesto šeimininkai 
nubrėžė liniją iki pat senosios 
skerdyklos ir Pašventupio kaimo, 
kalkakmenių nusėtame šlaite 
iškilo dar kelios dešimtys namų. 
Kur bedei kastuvą, ten atsimušei 
į akmenį – sako, ledynmečiu 
čia buvęs labai plačios ir gilios 
upės dugnas… Sunkus, bet kietas 

gyvenimui pamatas! 
Siaura, šleiva buvo mūsų 

gatvelė, bet kokia žalia, žavin-
ga! Nuo ryto iki vakaro saulės 
atokaitoje – ir kartu gaivioje 
pavėnėje…Medžiai ir upė pilni 
vaikų alaso. Suaugusiųjų ritualai 
irgi panašūs: nusimaudyti, dar-
žus šiltu upės vandeniu palais-
tyti, pažvejoti, po darbų kojas 
rankas nusimazgoti. Ir visiems 
jos užteko. Pats A.Vienuolis-Žu-
kauskas, kur buvęs nebuvęs, žiū, 
jau pėdina mūsų gatvele Puntuko 
brolio, Karalienės liūno linkui. 
Tas takelis, nusėtas spyglių ir 
kankorėžių, čežėdavęs po kojom 
kaip gyva gamtos pasaka…    

Mylėjo žmonės ir Šventąją, ir 
savo gatvę. Nelaukdami valdžios 
malonės, patys – karučiais, 
kastuvais, saujom – platino ją ir 
tiesino. Pylė kaip senovės lietu-
viai piliakalnius. Derindamiesi 
prie upės vingio ir skardžio, 
sodino medžius – akiai ir širdžiai 
pamaloninti, savo gyvenimui 
įprasminti. Dragūnas, Rukša, 
Juodelis, Petraška ir dar ne 
vienas kaimynas iškėlė dangun 
beržus, egles, maumedžius…     

Nauji įstatymai pakoregavo 

nuosavybę: žemė prie pat upės 
atsidūrė miesto teritorijoje.

Gal ir gerai, bus kam profesi-
onaliai, atsakingai pasirūpinti 
visa pakrante! Bet… Sovietmečiu 
tiesiant kanalizaciją, iki pat Pun-
tuko brolio nužlegėjo traktoriai, 
ekskavatoriai ir kranai, išdraskė 
pušų šaknis, sudarkė kraštovaiz-
dį. Gamta per kelis dešimtmečius 
paslėpė žaizdas, tų kanibalų at-
minčiai liko tik numestas betono 
vamzdis prie Plaštakio upelio…

Nors pakrantė, kaip sakė-
me, Žvejų gatvės gyventojams 
juridiškai nebepriklausė, kažkaip 
neteko nei matyti, nei sapnuoti, 
kad bent kokie valdžios pa-
siųsti aplinkos tvarkytojai būtų 
supuvusius medžius ar dilgėles 
su kiečiais nupjovę – niekada. 
Užtat gyventojai pagal išgales 
toliau gelbėjo tvarką ir grožį – 
patys šienavo, tampė sutrešusius 
kamienus ir genėjo šakas – tik 
su valdžios leidimu, žinoma. 
Didžiausias atpildas jiems buvo 
Šventoji, iš tėvų ir senelių pavel-
dėta bendrystė su upe, todėl per 
daug nė nesiskundė.

Gatvė kaip išganymo meldė 
rekonstrukcijos. Pusiau be šali-

gatvių, amžinai duobėta, ir kai 
pėsčias pamatydavai automobilį, 
ne iškart sumesdavai, į kurį kie-
mą šokti, idant gyvas išliktum… 
Jau regėjos, kad tam laukimui 
neužteks vieno žmogaus gyveni-
mo. Ir štai – pagaliau – žinia: 
bus! Kažkas kažkam lyg pranešė, 
kažkas kažką lyg ir svarstė, bet 
taip greitosiomis, kad niekas 
dorai nesuprato, kokios permai-
nos laukia. 

O taip: dar ne rekonstrukcija, 
tik pėsčiųjų ir dviračių takai. 
Žmonės draugiškai kalbino 
statybininkus, gyvai domėjosi, 
kas ir kaip bus, viltingai dairėsi 
į kairiuoju krantu bėgantį lyg ir 
panašų taką, kol pamatė tai, kas 
juos sukrėtė iki sielos gelmių: ga-
tvė lieka be jų sodintų medžių, o 
Šventoji išvis atsiduria ANAPUS! 
Anapus trinkelėmis nukloto tako, 
nuo kurio prie upės nebenueisi, 
o pagaliau nuėjęs neką nuveiksi, 
nes pakrantė užversta žemėmis ir 
akmenimis. Anapus akmeninių, 
betoninių sienų, sunkių, gremėz-
diškų konstrukcijų, kurių ir su 
kopėčiomis neperlipsi…

O dievai! Aš dar nebuvu 
matęs, kad žmonės vidury dienos 

tikromis ašaromis raudotų dėl 
sumaitotų medžių, nukapotų 
šaknų, vaizdą į upę užtveriančių 
betono sienų. Juk daugelis sta-
tėsi, o kiti pirkosi namus būtent 
todėl, kad galėtų gyventi šalia 
upės, su ja. Ne vienas klausė: 
kokie beširdžiai galėjo atimti 
iš mūsų Šventąją, vardan ko? 
Kaip projekto autoriai galėjo 
taip šiurkščiai pažeisti viešąjį 
interesą, neatsižvelgdami į natū-
ralius vietos gyventojų poreikius, 
prilygintinus etnopaveldui? 
Vardan ko šitoji, neva moderni, 
agresija ir intervencija į poetų 
apdainuotąją Anykščių gamtą, 
į seniai susiformavusį, pamiltą 
kraštovaizdį, kuris vėlgi – įstaty-
mo ginama vertybė? O kas bus, 
kai prapliups lietūs ir šviežiai 
supiltos žemės nučiuoš žemyn? 
Arba upė truputį pakeis vagą, 
nes tai vyksta nuolat?…

Norėtume, sakė Žvejų ga-
tvės gyventojai, pamatyti akis 
projekto autoriaus (-ių) - kaip 
jis sugebėjo „nepastebėti”palei 
upę išsirikiavusių sodybų ir 
žmonių, kurie Šventąją visą 
gyvenimą jautė kaip seserį dvynę, 
ir nubrėžti žaliu jos šlaitu takus 
turistams tarsi per Sinajaus 
dykumą?

Žmonių pasirinkimą „tamsumu“ grindžia 
tik „smegenų plovėjai“ Rytis KULBOKAS

rytis.k@anyksta.lt

Pirmadienį, balandžio 29 dieną, Anykščiuose lankėsi filosofas, politologas, profesorius Vytautas 
Radžvilas. Jis Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje susitiko su anykštėnais. 

,,Mūsų akyse byra pasaulinė globali neoliberalizmo sistema”, - kalbėjo profesorius, iliustruoda-
mas bręstančias esmines permainas krikščioniškosios kultūros traukimusi, kylančiais nacionaliniais 
judėjimais, ,,Brexitu“, ties skurdo riba atsidūrusia viduriniąja klase.

„Į Europą ateis visai naujos jėgos ir prasidės toks mūšis, kuris, jei būsime nepasiruošę, gali palai-
doti mūsų nepriklausomybę“, - apie tai, kokie gali būti lemtingi šie rinkimai į Europos Parlamentą 
ir kad po jų gali spręstis šalių likimai, įžvalgomis dalinosi V.Radžvilas. 

O Lietuvoje, pasak profesoriaus, valdžia elgiasi taip, tarsi viso to nė nebūtų: ,,Gyvename nuožmios 
ideologinės ir net politinės cenzūros sąlygomis, nuo mūsų slepiami net svarbiausi esminiai faktai.“

Apie realias grėsmes kalbantys 
apšaukiami populistais

Rinkimuose į Europos Parla-
mentą su rinkimų komitetu „Vy-
tautas Radžvilas: susigrąžinkime 
valstybę“ dalyvaujantis profeso-
rius į susitikimą atvyko lydimas 
bendraminčių komandos. Profe-
soriui aktyviai talkino politologas 
Vytautas Sinica, salėje buvo ir kal-
bą sakė Kovo 11- osios Akto signa-
tarė, V.Radžvilo sąrašo narė Irena 
Andrukaitienė.

„Anykštos“ paklaustas, kodėl 
nusprendė aplankyti Anykščius, 
profesorius V.Radžvilas kalbėjo, 
jog viena iš priežasčių, be Europos 
parlamento rinkimų, kad iš Anykš-
čių kilo daug šviesių asmenybių. 

Akademinį darbą dirbantis filo-
sofas V.Radžvilas susirinkusiems 
kalbėjo ne tik apie konkrečias 
problemas ir grėsmes Lietuvai 

ar Europos Sąjungai, bet ir apie 
bendrąsias „tyliąsias“ tendencijas, 
apie kurias beveik nekalbama. Pro-
fesorius piktinosi, kad grėsmes Eu-
ropos Sąjungai įžvelgiantys, o juo 
labiau apie galimą Sąjungos žlugi-
mą kalbantys politikai apšaukiami 
euroskeptikais ar populistais.

V.Radžvilas akcentavo, kad atei-
nantys Europos Parlamento rinki-
mai yra ypatingi: rinkimuose gali 
spręstis šalių likimai. 

Gyvename kokiais 1986 – 1987 
metais

Profesorius pasakojo, kaip nese-
niai buvo išmestas iš TSPMI. 

„Kalbėjau studentams, viskas bai-
gėsi tuo, kad galiausiai iš to univer-
siteto buvau išmestas pačiu ,,žavin-
giausiu“ sovietiniu stiliumi. Man, 
be abejo, yra visiškai svetima kuo 
nors skųstis. Tai ne skundas, bet la-

bai svarbaus fakto, kuris Lietuvoje 
dažnai nesuvokiamas, iliustracija. 
Jei manęs paklaustų, kuriais metais 
mes gyvename, pasakyčiau – iš es-
mės gyvename kokiais 1986 – 1987 
metais. Tada buvau jaunas žmogus 
ir gyvendamas Vilniuje įgijau įpro-
tį -  pirmasis darbas ryte būdavo 
lėkti į spaudos kioską nusipirkti 
maskvietiškų laikraščių. Nes juose 
virė audringos ir įdomios diskusijos 
apie tai, kokia sovietinės imperijos 
padėtis ir kas jos laukia. O tuo metu 
Lietuvoje „Tiesa“ ir „Komjaunimo 
tiesa“ rašė taip, lyg nieko nevyktų. 
Tad galiu atsakingai ir profesiona-
liai pasakyti – dabartinė padėtis yra 
visiškai tokia pati. Nes vaizdas apie 
Europą, kurį mums pateikia vadina-
masis nacionalinis transliuotojas ir 
kitos žiniasklaidos priemonės, ski-
riasi nuo visoje Europoje akademi-
niuose sluoksniuose ir žiniasklaido-
je vykstančių diskusijų ne mažiau, 
negu skyrėsi Maskvos ir vadinamo-
sios Tarybų Lietuvos žiniasklaida. 
Kalbant paprastai ir aiškiai, mes 
gyvename nuožmios ideologinės ir 
net politinės cenzūros sąlygomis, 
nuo mūsų slepiami net svarbiausi 
esminiai faktai. Ir koks yra cenzū-
ros mastas, liudija štai kas – dėsčiau 
Europos studijų specialistams savo 
kursą, kuriame tiesiog paprasčiau-
siai, su šimtaprocentiniu tikslumu 
išprognozavau tai, kas šiandien 
įvyko. Už tai buvau pašalintas, 

nors apskritai iš universiteto manęs 
pašalinti nedrįso, ir likau Filosofi-
jos fakulteto profesoriumi. Ką tai 
reiškia? Siekis ideologiškai indok-
trinuoti net Europos studijų specia-
listus toks svarbus, kad geriau jiems 
neleisti gauti net bazinių žinių apie 
Europos Sąjungą ir jos būklę. Todėl 
tos studijos niekuo nesiskiria nuo 
anų laikų mokslinio komunizmo 
studijų. Jie į viską žvelgia kaip į 
technines problemas, neturi nuovo-
kos apie fundamentaliąsias Europos 
Sąjungos krizės apraiškas. Tai, be 
abejo, yra be galo pavojinga. Jei dar 
kartą kelčiau klausimą, kurie dabar 
metai, atsakyčiau – 1988 metai. 
Koks panašumas? Sąjūdis atsirado 
tuo laikotarpiu, kai byrėjo globali 
ideologinė politinė sistema, kuri va-
dinosi pasaulinis komunizmas. Jos 
byrėjimą paskelbė įvykis, kurį šian-
dien atsimename kaip „perestroi-
ką“.<...> Mes gyvename lygiai to-
kio pat masto įvykių išvakarėse, nes 
mūsų akyse byra pasaulinė globali 
neoliberalizmo sistema. Jos centras 
– Vašingtonas. Sistemos pertvarką 
paskelbė žmogus, kuris Lietuvos 
žiniasklaidoje vaizduojamas tiesiog 
karikatūriškai – Donaldas Trum-
pas“, - pasakojo profesorius.  

Krizę atskleidė Amerika

Pasak V.Radžvilo, „D.Trumpas, 
atėjęs iš verslo sluoksnių, pirmasis 

Amerikoje išdrįso pasakyti banalų 
faktą – Amerikos skola pasiekė 20 
trilijonų dolerių. Tai astronominis 
skaičius, kurio neaprėpia jokia 
žmogaus vaizduotė. Tai kiaurai 
prasiskolinus šalis. <...> Vaizduo-
jama kaip kvailas nacionalizmas ir 
pasipūtimas, o idėja ta, kad Ame-
rika nebepakelia pasaulinės neo-
liberalizmo revoliucijos stūmėjos 
pozicijos ir turi keisti savo taktiką. 
Dėl šios priežasties prasidėjo audra 
ir prasidėjo sistemos byrėjimas, 
kurios ženklai  -  nuo „Brexito“ 
iki šiandien paskelbtų Ispanijos 
rinkimų rezultatų. <...> O iš tiesų, 
tai, kas vadinama populistinio na-
cionalizmo banga, tėra reakcija į 
tai, kas vyksta Vakarų pasaulyje, 
pirmiausia Europos Sąjungoje. Tai 
savisaugos reakcija į milžinišką ir 
vis gilėjančią krizę, kurios neno-
rima pripažinti. Kai apie tai kalbi, 
labai sunku būti suprastam, nes va-
dinamasis kasdienis protas, išgir-
dęs žodžius, kad Europos Sąjunga 
išgyvena krizę ir  gali žlugti, iš 
karto sukelia tik šypseną. Kas kur 
važiuoja skinti braškių? Mes ten 
-  ar jie pas mus? <...> Politikos ar 
socialiniuose moksluose krizės po-
žymiai yra visai kiti“, - kodėl tei-
giąs, jog Europa, o kartu ir pasaulis 
yra krizėje, anykštėnams aiškino 
dėstytojas.

Politologui, filosofui, profesoriui Vytautui Radžvilui „ėjimas 
prieš srovę“ nėra naujiena – mokslininkas buvo Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys.

(Nukelta į 13 psl.)
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spektrasBūti išklausytam svarbu ir mažam, 
ir senam Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

„Prasmingai praleistas laikas... Kiek mes jo išvaistom vaikš-
čiodami po įvairiausių mažmožių parduotuves, stovėdami kamš-
čiuose ar tiesiog knaisiodamiesi po kitų gyvenimas“ – taip apie sa-
vanorystę „Sidabrinėje linijoje“ kalba Viešintose gyvenanti Edita 
Daujotaitė-Petreikienė. 

Telefoninis draugas

„Sidabrinė linija“ yra nemokama 
draugystės ir bendravimo telefonu 
paslauga, skirta garbingo amžiaus 
žmonėms. Tai galimybė senjorams 
turėti telefoninį draugą.

Šią liniją 2016 m. įkūrė M. Čiu-
želio labdaros ir paramos fondas. 
Šio fondo atstovai prieš keletą metų 
Anykščiuose senjorus pakvietė į su-
sitikimą, kur ir buvo pristatyta vos 
veiklą pradėjusi „Sidabrinė linija“. 
Anykštėnams tuomet daug klausimų 
kėlė naujoji paslauga – ar neapgaus, 
neišvilios pinigų, ar neateis milži-
niškos sąskaitos už telefoną, o svar-
biausia – pagyvenusiems žmonėms 
buvo sunku patikėti, kad atsiras sa-
vanorių, kurie norės kalbėti, klausy-
tis, kuriems senų žmonių gyvenimai 
bus įdomūs. 

Linija sėkmingai veikia, šiuo metu 
ja naudojasi apie 30 Anykščių rajono 
gyventojų. 

Savanoriauti paskatino mama

Šių metų pradžioje savanoriauti 
„Sidabrinėje linijoje“ pradėjusi E. 
Daujotaitė-Petreikienė sako, kad im-
tis šios veiklos ją paskatino mama. 
„Mano mama, gyvenanti Žemaitijo-
je, papasakojo, kad naudojasi „Sida-
brinės linijos“ paslaugomis. Ji nėra 
nei vieniša – gyvena kartu su vyru, 
esam trys vaikai, nuolat bendraujam, 
bet štai mama sugalvojo, kad būtų 
gerai turėti ir telefoninį draugą. Jos 
pavyzdys parodo, kad šia linija nau-
dojasi ne tik vieniši senjorai. Žmogui 
kartais lengviau išsisakyti svetimam 
žmogui, kuris nei vertins, nei smerks, 
nei supyks...“ – kalba pašnekovė.

Moteris teigia, kad užsiimti sava-
noryste ji norėjo jau seniai, tačiau 
vis neradusi tinkamos organizacijos. 
„Man labai prasminga atrodo Jau-
nimo linijos veikla. Tačiau, manau, 
kad norint ten savanoriauti reikia 
būti geru psichologu. Jauni žmonės 

kartais sprendžia labai sudėtingas 
problemas ir tavo ne vietoj ir ne laiku 
ištartas net vienas žodis gali labiau 
pakenkti nei padėti. Aišku, ir prieš 
pradėdami savanoriauti „Sidabrinėje 
linijoje“ žmonės išklauso psichologų 
vedamas paskaitas, kaip bendrauti, 
kaip tinkamai palaikyti pokalbį“, – 
sako E. Daujotaitė-Petreikienė.

Paliečiamos ir labai asmeninės 
temos

Paklausta, kaip senjorams pa-
renkamas savanoris, galintis su jais 
bendrauti, pašnekovė pasakoja: „Si-
dabrinėje linijoje“ registruojasi tiek 
bendrauti norintys senjorai, tiek sa-
vanoriai. Tada „Sidabrinės linijos“ 
atstovas suderina abiem pusėm tin-
kamą laiką ir prasideda pokalbiai. Aš 
bendrauju su senjore iš Vilkaviškio 
– kartą per savaitę mes susiskam-
biname ir pasikalbame. Pokalbis 
trunka nuo pusvalandžio iki valan-
dos. Šiaip, pagal „Sidabrinės linijos“ 
taisykles, maksimali vieno pokalbio 
trukmė – 2 valandos. Kalbamės la-
bai įvairiomis temomis – apie bui-
tį, ligas, kasdienybę, džiaugsmus 
ir vargus. Pokalbio temas diktuoja 
senjorai. Vieni yra labai atviri ir pa-
sakoja itin asmeniškus dalykus, kiti, 
pavyzdžiui, kaip mano pašnekovė, 
mažiau leidžiasi į asmeniškumus. 
Mūsų pokalbiai dažniausiai būna 
abipusiai – tai ji kažką papasakoja, 
tai aš. Nors, manoma, kad geriausias 
pokalbis yra tada, kai kalba senjoras, 
o savanoris tik jį išklauso“.

Į klausimą, ar žmogus, su kuriuo 
bendrauji kartą per savaitę, su laiku 
tampa bent šiek tiek savas, E. Dau-
jotaitė-Petreikienė atsako: „Žinoma, 
kad tampa savas. Aš apie savo po-
kalbių močiutę pagalvoju kiekvieną 
dieną: ar jau atsikėlė, ar išgėrė vais-
tus, kaip jai sekasi. Žinau ir tokių 
atvejų, kada ryšys tarp savanorio 
ir senjoro užsimezga labai artimas, 
kada jie bendrauja ne tik skatinami 

„Sidabrinės linijos“. Aš apie savo 
pokalbių draugę žinau tiek, kiek ji 
pasipasakoja. Tikrai nelendu į dū-
šią... Ir pokalbio metu būna, kad 
pajunti -  žmogus kalba kalba, ir tik 
paklausi kokio klausimo, balsas stai-
ga pasikeičia, pritrūksta žodžių, taip 
sužinai, kokių temų geriau vengti, o 
apie ką galima drąsiai kalbėti“.

Vienas senjoras vienu metu gali 
turėti bent kelis telefoninius drau-
gus, svarbu, kad tik užtektų norinčių 
bendrauti savanorių. Šie pokalbiai 
yra nemokami.

Juokinga, kai gyventi moko 30-
mečiai 

E. Daujotaitė-Petreikienė dirba 
Kupiškyje, yra valstybės tarnautoja. 
Paklausta, ar negaila laiko, skiriamo 
savanorystei, sako: „Tai tik viena va-
landa per savaitę... Manau, kad tiek 
gali rasti kiekvienas – tikrai daugiau 
laiko išvaistom sulindę į išmaniuo-
sius telefonus ar kompiuterius. Juk 
daryti gera yra gera. Kai supranti, 
kad ta valanda, kurią skiri pokalbiui, 
senjorui praskaidrina visą dieną, jis 
nuoširdžiai laukia to pokalbio, kaip 
gali būti gaila? Aš atiduodu savo va-
landą, tačiau gaunu ir nemažą grąžą. 
Seni žmonės išmintingi... Tik daž-
niau mes girdim ir patarimų klau-
som svetimų žmonių, o ne savų... 
Juk ką sako tėvai, seneliai, dažnai 

praleidžiam pro ausis: „ai, jis jau se-
nas, ką besupranta...“, „nusibodo su 
tom pačiom istorijom“ ir pan. Man 
juokinga, kai 30-mečiai rašo knygas 
apie tai, kaip reikia gyventi – juk jų 
gyvenimai ką tik prasidėjo, o seni 
žmonės išgyveno netektis, skaus-
mus, nepriteklius, gyveno sunkiais 
istoriniais periodais – jie tik ir gali 
pamokyti, kaip gyventi“.

Pašnekovė džiaugiasi, kad vis 
daugiau senjorų atranda „Sidabrinę 
liniją“: „Šia linija besinaudojančių 
žmonių didžioji gyvenimo dalis pra-
bėgo sovietmečiu, kai nebuvo įprasta 
garsiai kalbėt apie savo problemas, 
kai buvo laikomasi nuostatos, kad 
niekam tavo bėdos neįdomios ir pan. 
Tačiau, malonu, kad senjorai keičia 
savo įsitikinimus, mąstymą – vis 
drąsiau ir drąsiau įsilieja į socialinį 
gyvenimą. Manau, visuomenė būtų 
kur kas sveikesnė, jeigu taip inten-
syviai neaukštintų jaunystės, kūno 
kulto, o labiau atsigręžtų į vaikų, 
senų žmonių poreikius, pastebėtų ir 
padėtų į visuomenę integruotis neį-
galiesiems“.

E. Daujotaitė-Petreikienė taip pat 
priduria: „Aš pagalvoju ir apie save... 
Tikrai ateis tas amžius, kai su savo 
prisiminimais, savo pasakojimais 
gal imsiu varginti artimuosius, todėl 
tokie projektai kaip „Sidabrinė lini-
ja“ – puikiausia išeitis sprendžiant 
senjorų atskirties problemas“. 

„Sidabrinės linijos“ savanorė Edita Daujotaitė-Petreikienė įsiti-
kinusi, kad rasti vieną valandą per savaitę pokalbiui su vienišu 
senjoru gali dauguma žmonių. 

Vežėjai. Europos Sąjungos su-
varžymų bijantys Lietuvos vežėjai 
toliau grasina iškelti verslą į kitas 
valstybes, pirmiausia Lenkiją. Pa-
sak Nacionalinės vežėjų automo-
biliais asociacijos „Linavos“ ge-
neralinio sekretoriaus Mečislavo 
Atroškevičiaus, vežėjai ieško būdų, 
kaip apsaugoti savo verslą, jei Eu-
ropos Sąjungoje (ES) įsigalios nau-
jasis Mobilumo paketas.

Maitinimas. Vyriausybė žada nuo 
2020-ųjų inicijuoti pilotinius projek-
tus, kai mažiausiai viena pradinukų 
klasė ar priešmokyklinė darželio 
grupė visose šalies mokyklose gau-
tų nemokamą maitinimą. Premjeras 
Saulius Skvernelis teigė, kad ši sis-
tema nebus prievartinė ir savival-
dybėms apsispręsti dėl dalyvavimo 
duodamas mėnuo. „Nuo sausio pir-
mosios darysime pilotinį projektą. 
Savivaldybės, kurios norės kartu da-
lyvauti, dalyvaus. Paimsime vieną iš 
klasių, tai bus arba pirmokėliai, arba 
ikimokyklinio ugdymo vaikai, pa-
žiūrėsime, koks bus progresas, koks 
rezultatas. Bet prievartos nebus – tai 
bus su tomis savivaldybėmis, kurios 
dalyvaus pilotiniame projekte“, – 
sakė premjeras.

Konkursai. Nacionalinės mo-
kėjimo agentūros (NMA) pernai 
skelbti daugiau nei 1 mln. eurų 
vertės viešinimo konkursai, kuriuos 
laimėjo viešųjų ryšių konsultanto 
Dariaus Gudelio bendrovė „VIP 
Viešosios informacijos partneriai“ 
– buvo organizuoti netinkamai, 
pareiškė Viešųjų pirkimų tarnyba 
(VPT). Anot jos, D. Gudelio įmonė 
galėjo laimėti, vienam iš transliuo-
tojų jai suteikus itin palankias sąly-
gas – išskirtinai mažą įkainį. VPT 
vadovė sako, jog šie įkainiai buvo 
gerokai mažesni nei kitiems kon-
kurso dalyviams.

Neprivalo. Europarlamentaras 
Rolandas Paksas sako su Lietuvos 
valdžios atstovais nederinęs savo 
susitikimų su Rusijos ir Baltarusijos 
vadovais, nes to daryti neprivalo. 
„Aš neprivalau, kaip Europos Par-
lamento narys, su niekuo derinti, iš-
skyrus savo parlamentines tarnybas, 
kurios yra informuotos ir duoda su-
tikimą išvykti arba neišvykti“, – per 
spaudos konferenciją Vilniuje teigė 
R. Paksas.

Tarsis. Su Prancūzijos piliečiais 
bus tariamasi, kaip reikėtų atstatyti 
balandžio 15-ąją gaisro nuniokotą 
Dievo Motinos katedrą, penktadie-
nį sakė kultūros ministras Franckas 
Riesteris. „Prancūzai galės pareikšti 
savo nuomonę, o tada pažiūrėsime, 
koks (bus priimtas) sprendimas ir 
kaip Dievo Motinos katedra bus 
restauruota“, – sakė jis. Ministras 
pažadėjo „debatus ir dideles kon-
sultacijas“, bet vyriausybė tars pa-
skutinį žodį dėl garsiosios Paryžiaus 
katedros, kurią prezidentas Emma-
nuelis Macronas žadėjo atstatyti per 
penkerius metus.

Užkrėtė. Pakistane užkrėstą 
švirkštą naudojęs gydytojas užkrėtė 
žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV) 
mažiausiai 90 žmonių, įskaitant 65 
vaikus, penktadienį paskelbė parei-
gūnai. „Gavę sveikatos priežiūros 
institucijų skundų, suėmėme vieną 
gydytoją“, – sakė vietos policijos, 
tiriančios bylą pietiniame Larkanos 
mieste, vadovas Kamranas Nawazas. 
„Mus buvo pranešta, kad gydytojas 
taip pat serga ŽIV“, – pridūrė jis. 

-BNS
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Žmonių pasirinkimą „tamsumu“ grindžia 
tik „smegenų plovėjai“

(Atkelta iš 11 psl.)

V.Radžvilas susirinkusiems var-
dijo požymius, kurie liudija apie 
krizę, kaip, pavyzdžiui, neatsigau-
nančią iki ikikrizinio laikotarpio 
ekonomiką: „Atrodo, ekonominė 
galybė, o iš anų laikų atsimename 
žodį – „sąstingis““. 

Profesorius kalbėjo, jog auga 
žmonių, gyvenančių žemiau skur-
do ribos, skaičius: „ir jų skaičius 
auga, nes Europos Sąjungą žlugdo 
įsitvirtinusi neoliberali ekonomi-
nė – socialinė sistema, kuri tiesiog 
šluoja vidurinę klasę. Kai žiūri į 
„geltonųjų liemenių“ siautėjimą 
prabangiose Paryžiaus gatvėse – 
baisus vaizdas, bet reikia turėti 
omenyje, kas yra tie žmonės. Gais-
rininkai, vairuotojai ir panašūs, 
kurie dar prieš 20 metų normaliai 
dirbdami galėjo turėti gerą gyveni-
mą. Šiandien jie vos suduria galą 
su galu. Bet apie tai nekalbama, 
vaizduojama, kad jie tarsi nukrito 
iš dangaus. Kažkokios Pamišėlių 
ordos, kurios ėmė siautėti. Nes kai 
kas nors sako, kad tamsi minia el-
giasi neteisingai, negerai balsuoja, 
tai būna pirmas požymis, pagal 
kurį gali atskirti politikos analitiką 
nuo ideologinio propagandinin-
ko – „smegenų plovėjo“. Politinės 
analizės fundamentalusis principas 
– jei yra reikšmingas įvykis arba 
reiškinys, ieškok priežasties. Nie-
kada nemėgink jo aiškinti tariamu 
žmonių tamsumu ar kvailumu, bet 
kuomet nenori šito daryti – natū-
ralu, kad taip ir aiškina“, - buvo 
galima suprasti, kad akmenėlį ne 
vienam lietuvių politologui meste-
lėjo profesorius.

Kaip ne analizės, o propagandos 
pavyzdį profesorius įvardijo lietu-
vių reakcijas į  „Brexitą“: „Komiška 
žiūrėti į lietuvių reakcijas į „Brexi-
tą“. Neva - anglai pakriko, nežino-
jo, ko nori ir t.t. „Brexitą“ papras-
čiausiai didžiąja dalimi inicijavo 
Anglijos elitas“, - sakė filosofas. 

„Pati Europos Sąjunga nukentė-
jo, nes jos vadovybė iš esmės elgėsi 
kaip Michailas Gorbačiovas, kuris 
nenorėjo mūsų sąžiningai, norma-
liai paleisti. Jie susitarė su Teresa  
May (Didžioios Britanijos prem-
jere, - red. pastaba), surašė sutartį, 
kuri buvo tik tariamas išstojimas. 
Bet anglai – ne veršių tauta. Pra-
sidėjo audra, kuri tęsiasi iki šiol ir 
kenčia abi pusės“, - „Brexito“ ver-
tinimą pateikė profesorius.

„Vienintelis žemynas (turima 
galvoje Europa, - red. pastaba) pa-

saulyje taikos metu, kuris natūra-
liai išmirinėja. Jis mėgina gelbėtis 
skatindamas masinę imigraciją“, 
- dar vieną požymį, rodantį krizę, 
pateikė V.Radžvilas.

V.Radžvilo manymu, apie krizę 
mūsų šalyje nekalbama, nes krizės 
pripažinimas liudytų, kad valdan-
tysis elitas įstūmė valstybę į krizę 
ir turėtų užleisti savo vietas.

 Profesorius kalbėjo, kad ir So-
vietų Sąjungą iš dalies pražudė tai, 
kad buvo tildomi protingi žmonės, 
matę problemas ir siūlę reformas, 
jie buvo apšaukti Vakarų agentais 
ar valstybės priešais. Panašius 
veiksmus profesorius įžvelgia ir 
Lietuvoje, tik jie dabar apšaukiami 
Europos griovėjais, populistais ar 
net Rusijos agentais.

Sukūrę Sąjūdį tapome
organizuota tauta

Politologas kalbėjo, kad Euro-
pos Sąjungos krikščionių demo-
kratų vizija pakeista komunistine 
vizija. Profesorius vardijo pačius 
aukščiausius Europos Sąjungos 
lyderius (pavyzdžiui, buvęs Eu-
ropos Komisijos pirmininkas Jose 
Manuel Barosso buvo Portugalijos 
komunistų partijos lyderis), kurie 
anksčiau net vadovavo savo šalių 
komunistinėms ar net maoistinėms 
partijoms ar judėjimams: „Paim-
kime imigrantų klausimą – juk tai 
nuoseklus ideologinės doktrinos 
įgyvendinimas“, - komunistinius 
motyvus Europos gyvenime įžvel-
gė profesorius. 

„Nekalbėti tokiu momentu  būtų 
nusikaltimas. Todėl darome, ką 
galime“, - kodėl sukūrė komitetą, 
dalyvaujantį rinkimuose į Europos 
Parlamentą ir kodėl susitikinėja su 
gyventojais, aiškino V.Radžvilas.

Kalbėdamas apie judėjimus, 
profesorius, kuris buvo aktyvus 
Sąjūdžio narys, pasakojo, jog po 
to, kai susikūrė Sąjūdžio iniciaty-
vinė grupė, buvo nutarta visą inici-
atyvinę grupę suimti. „Tam pritarė 
net draugas Brazauskas. Atsirado 
tik vienas žmogus - Šepetys, kuris 
pasakė: „Taip, suimti galima, bet 
kaip sureaguos visuomenė, juk ten 
yra Marcinkevičius, Martinaitis, 
kiti? Gal atsiklausime Maskvos?“ 
- kad Sąjūdį patys lietuviai norė-
jo sugriauti, bet suimti itin visuo-
menės gerbiamus žmones neleido 
aukščiausia Sovietų Sąjungos va-
dovybė, pasakojo profesorius. 

Pasak V.Radžvilo, jų rinkiminis 
komitetas sukurtas panašiu princi-

pu kaip Sąjūdis – apima platų vi-
suomenės spektrą nuo dvasininkų 
iki inteligentijos atstovų, nepaisant 
politinių pažiūrų.

„Mano įsitikinimu, Lietuvos iš-
traukimas iš šios baisios padėties iš 
principo negali būti jokios partijos 
reikalas. Tai visos tautos uždavi-
nys“, - kodėl tautai reikia vienytis, 
kalbėjo filosofas.

 „Mus boikotuoja, bet pulti vis 
dėlto nedrįsta. Tai žmonės, kurie 
darbais įrodė savo lojalumą Lie-
tuvai ir savo profesinėje veikloje 
niekaip negali būti pavadinti men-
kais žmogeliais. Kuo bepasibaigtų 
rinkimai, mes eisime nuosekliai ir 
toliau, Europos Parlamento rinki-
mai mums tik įrankis išeiti į viešą-
ją erdvę -  kitaip į ją neįmanoma 
patekti. Kuo tai baigsis – naciona-
linio atgimimo judėjimo kūrimu. 
<...> Susibūrę į Sąjūdį, mes tapo-
me organizuota tauta, o ne padri-
ka masė didžių įvykių išvakarėse. 
Nebūtų buvę šito susiorganizavi-
mo, jokios nepriklausomybės ne-
būtų buvę. Mūsų laukia toks pat 
iššūkis, nes po gegužės 26 dienos 
Europa pasikeis neatpažįstamai. 
Į Europą ateis visai naujos parla-
mento jėgos ir prasidės toks mūšis, 
kuris, jei būsime nepasiruošę, gali 
palaidoti mūsų nepriklausomybę. 
Bet kartu yra šansas, kad galėsime 
kurti tokią Europą, kurioje tautos 
ir valstybės nebus sunaikinamos, 
kursime Europą, kurios Lietuvai 
tikrai reikės“, - apie įvykių svarbą 
pasakojo V.Radžvilas.

Profesorius svarstė, kad Euro-
pos Sąjungai išardyti užtenka vos 
poros šalių, tereikėtų, kad apie tai 
susitartų Prancūzijos ir Vokietijos 
vadovai. Juo labiau, kad Sovietų 
Sąjungą formaliai išardė trijų pre-
zidentų – Rusijos, Ukrainos ir Bal-
tarusijos pasirašytas susitarimas 
Belovežo girioje. 

Pasak V.Radžvilo, toks Europos 
Sąjungos griūties variantas būtų 
pavojingas Lietuvai, nes niekas 
negali užtikrinti, kad Vakarų Euro-
pos valstybės nesusitartų Lietuvą 
palikti Rusijos įtakai. 

Sovietai „pažangių“ 
krikščionių nepersekiojo

Anykštėnai profesoriui ir jo 
komandai turėjo klausimų. Pa-
vyzdžiui, apie paramą prezidento 
rinkimuose, apie nevienodas ga-
limybes kandidatams ir net apie 
krikščionybės padėtį Europoje. 
Beje, apie krikščionybę paklausė 
susitikime dalyvavęs dvasininkas.

Profesorius pasakojo, kad ku-
riant Europos Konstituciją iš pra-
džių krikščionybei ir jos vertybėms 
buvo skiriamas itin didelis dėme-
sys, tačiau su kiekvienu dokumen-
to projektu jis vis mažėjo ir mažė-
jo, kol galutinai išnyko. V.Radžvilo 
manymu, krikščionybės padėtis 
Europoje dabar labai sunki, „krikš-
čionybė yra žlugdoma“.

„Veikia toks pat mechanizmas 
kaip prie sovietų – nors sovietai 
persekiojo krikščionybę ir bažny-
čią, ką jie sakydavo? – „Bet mes 
norime bendradarbiauti su pa-
žangiąja krikščionių dvasininkų 
dalimi, tais, kurie supranta socia-
listinio pertvarkymo būtinumą ir 
neišvengiamumą.“ Labai džiugu, 
kad atsiranda iškilių dvasininkų, 

kurie kalba, rodo pavyzdį. Visada 
sakiau – jei krikščionys tylės, tai 
padėtis tik blogės“, - krikščionybę 
gindamas kalbėjo profesorius.

V.Radžvilas sulaukė ir klausimų 
apie sudegusią Notre Dame kate-
drą. 

Viena susitikime dalyvavu-
si moteris kalbėjo, kad internete 
sklinda besišypsančio Prancūzijos 
prezidento Emanuelio Makrono 
nuotrauka, nors katedra degė. Ji 
klausė, ką tai galėtų reikšti. „Tai 
jam amžiaus galimybė. Makronas 
aiškiai pasakė – katedra bus atsta-
tyta, bet šiuolaikiškai, kad atspin-
dėtų pasikeitusį Prancūzijos visuo-
menės veidą“, - atsakė profesorius, 
neatmesdamas tikimybės, kad at-
statytoje bažnyčioje gali atsirasti 
vietos ir islamiškiems simboliams. 

„Manau, norima šiuo gaisru pa-
sinaudoti ir katedrą paversti jos ka-
rikatūra. Tai bus Prancūzijos visuo-
menės patikrinimas, ko ji dar verta. 
Bet gilios nuoširdžios reakcijos į 
gaisrą liudytų, kad vis dėlto tikėji-
mas nėra užgesęs, todėl ši katedra, 
paradoksalu (toks baisus gaisras!) - 
gali savotiškai išeiti į naudą. Ypač, 
jei ciniškai  bus siekiama katedrą 
išdarkyti, ji gali tapti paskutiniu 
prancūzų kantrybės lašu. Tai mano 
nuomonė“, - apie sukrečiamą gais-
rą mąstė profesorius.

Kaip „turintį stuburą“ ir 
tvirtas politines nuostatas, 
V.Radžvilą apibūdino kalbą sa-
kiusi I.Andrukaitienė, o rašytojas 
Rimantas Vanagas kalbėjo, kad 
V.Radžvilą pirmą kartą sutiko dar 
Sąjūdžio metais Vilniuje, „kai mes 
Anykščiuose galvojome - ką dary-
ti, ką daryti? Paklausiau, ką daryti 
Anykščiuose? Gerbiamasis Radž-
vilas pasakė -  steikite Sąjūdį“, 
- profesoriaus veiklą prieš tris de-
šimtmečius prisiminė anykštėnas 
rašytojas. 

Neremia, kad nedidintų 
susiskaldymo

Profesorius Vytautas Radžvilas at-
sakė į keletą „Anykštos“ klausimų. 

Paklaustas, kodėl jo vardu pava-
dintas judėjimas dalyvauja Europos 
Parlamento, bet nedalyvavo ką tik 
vykusiuose savivaldos rinkimuo-
se, politologas kalbėjo: „Nulėmė 
nestandartinė Lietuvos situacija, 
kuri šiandien, deja, nėra akivaizdi 
daugeliui Lietuvos piliečių. Ta si-
tuacija nestandartinė, nes Europos 
Sąjunga išgyvena didžiulę krizę, 
kurios padariniai gali būti pragaiš-
tingi mūsų tautai ir valstybei. Ta-
čiau ši tiesa apie Europos Sąjungos 
būklę yra slepiama ir jei mes ne-
pajėgsime pasiruošti laukiantiems 
sukrėtimams, mūsų lemtis gali būti 
liūdna. Todėl pirmasis tikslas, ku-
ris pastūmėjo dalyvauti šiuose rin-
kimuose – atvirai ir plačiai kalbėti 
visuomenei apie Lietuvos laukian-
čius iššūkius. Kita vertus, išgyve-
nanti krizę Europos Sąjunga šiais 
metais pradės spręsti savo likimą 
ilgai ateičiai. Europos Parlamentas 
taps vieta, kur vyks lemiami politi-
niai mūšiai dėl Europos Sąjungos 
modelio. Arba bus sukurta labai 
centralizuota biurokratinė Europos 
Sąjungos federacija, kuri būtų iš 
esmės ne kas kita, o naujo tipo im-
perija ir joje nacionalinės valstybės 
būtų panaikintos, galutinai atimant 
iš jų suverenitetą, arba Europos 
Sąjunga bus pertvarkyta kaip suve-
renių valstybių federacija. Antras 
Europos Sąjungos likimo aspek-

tas – kaip atrodys pati europiečių 
visuomenė. Federacijos modelis 
numato, kad dabartinės Europos 
tautos su visa jų įvairove turi būti 
pakeistos vadinamąja multikultū-
rine vieninga Europos liaudimi, iš 
esmės -  betaučių europiečių visuo-
mene, o kuriamas „homo europa-
eus“ būtų įtartinai panašus į mums 
jau pažįstamą „homo sovieticus“. 
Tai žmogus, neturintis savo šaknų 
ir tapatumo. Dalyvauti savivaldos 
rinkimuose nebuvo nei galimybių, 
nei laiko. Kalbant apie pasirinki-
mo motyvus, skubiai kurti rinkimų 
komitetą privertė nepaprastai spar-
čiai blogėjanti Europos Sąjungos 
ir Lietuvos padėtis“, - atsakė pro-
fesorius.

„Mūsų judėjimas yra mėginimas 
naujomis sąlygomis sukurti Są-
jūdį, kuris mechaniškai nekartotų 
prieš tris dešimtmečius gyvavusio 
Sąjūdžio, bet spręstų tą patį tikslą 
– išsaugoti lietuvių tautą ir Lietu-
vos valstybę“, - paklaustas apie 
idėjinius panašumus su anksčiau 
egzistavusiomis jėgomis, kalbėjo 
V.Radžvilas.

„Mes remiame pačią Lietuvos 
patriotinę tautos išsaugojimo ir 
valstybingumo idėją, matome rem-
tinų kandidatų, bet susiduriame su 
labai praktine problema – tautinių 
– patriotinių jėgų stovykloje yra 
niekaip nepateisinamas susiskal-
dymas. Todėl vienašališkas kurio 
nors kandidato parėmimas tik di-
dintų šį susiskaldymą“, - paklaus-
tas apie paramą kuriam nors iš 
kandidatų prezidento rinkimuose, 
teigė mokslininkas.

Užsiminus apie nuskambėjusį 
atvejį, kai Arvydas Juozaitis išėjo 
iš televizinių debatų Lietuvos te-
levizijoje, paklaustas, ar kandida-
tas pasielgė teisingai, politologas 
kalbėjo: „Manyčiau, kad vis tik 
teisingai, tik kartu šis veiksmas 
turėtų būti pratęstas, konkrečio-
mis akcijomis reikalaujant keisti 
diskusijų laidų formatą bei keliant 
svarbiausią politinį reikalavimą – 
nacionalinį transliuotoją sugrąžinti 
Lietuvos visuomenei. Tai prasmin-
gas veiksmas, reikalaujantis natū-
ralaus tęsinio“.

Paklaustas, ar nemano, kad pri-
sidengiant Krymo įvykiais buvo 
pasinaudota, kad būtų įtvirtintas  
„status quo“, apibrėžiantis politi-
nę padėtį Lietuvoje, profesorius 
sakė: „Kalbant apie Rusiją (be 
jokios abejonės, ji visiškai reali 
grėsmė Lietuvai), valdantysis poli-
tinis sluoksnis ciniškai spekuliuoja 
Rusijos korta tam, kad nuslopintų 
kitaip manančius ir įtvirtintų savo 
valdžią. Krymo įvykiai, be jokios 
abejonės, šią kortą tik sustiprino ir 
ja naudojamasi beatodairiškai“, - 
atsakė V.Radžvilas.

„Yra keli pagrindiniai svertai. 
Pirmiausia, be jokios abejonės, 
šalies kultūros ir švietimo politi-
ka, kuri lemia tautos pasaulėžiūros 
veidą. Antras svertas, kurio nie-
kaip negalima atiduoti, savaran-
kiška savųjų sienų kontrolė. Kai 
kuriuos svertus reikia susigrąžinti: 
be jokios abejonės, Lietuvoje turi 
būti atkurtas nacionalinis bankas, 
kuris veiktų kaip valstybės intere-
sų atstovas. Galiausiai – Lietuva 
vis dėlto turėtų pareikalauti kom-
pensacijos už veltui eksportuoja-
mą kvalifikuotą darbo jėgą, kuriai 
parengti išeikvojami milžiniški 
mūsų ištekliai“, - į klausimą, kokių 
svertų negali atiduoti valstybė Są-
jungai, atsakė profesorius.

Po susitikimo Vytautas Radžvilas (kairėje) ir Vytautas Sinica 
(centre) bendravo su anykštėnais. V.Radžvilą kalbino ir rašyto-
jas Rimantas Vanagas.
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įvairūs

siūlo darbą

parduoda

Didieji mėsiniai  kalakutai!
Gegužės 7 d. (antradienį) 

prekiausime paaugintais, anglų veislės 
Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, 
Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukšty-
nas“ paaugintais 2-3-4 savaičių COBB-
500 vakcinuotais  mėsiniais broileriais 
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir 
dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais 
ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių 
spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesa-
lais. Priimami išankstiniai užsakymai .

Svirnai - 8.00; Kavarskas - 8.10; 
Janušava - 8.20; Anykščiai (miesto tur-
guje) - 8.40; Skiemonys - 9.10; Mačionys 
- 9.25; Burbiškis - 9.40; Rubikiai - 9.50; 
Debeikiai - 10.00; Leliūnai - 10.10; 
Svėdasai - 10.25; Viešintos - 15.25; 
Troškūnai - 15.45; Laukagaliai - 16.00; 
Traupis - 16.10; Levaniškiai - 16.20; 

Tel. (8-699) 12631.

MB Vytauto paminklai

gamina paminklus, 
antkapius, tvoreles, 
kala raides, tvarko 
kapavietes. Atlieka 
individualius užsa-
kymus.

Tel. (8-627) 01727.

Reikalingi 
suvirintojai. 

Tel.: (8-698) 46745, 
(8-686) 23411. 

Kondicionierių, šilumos siurblių 
oras/vanduo, kieto kuro katilinių, 

kaminų, įdėklų montavimas.
Vandentiekis, kanalizacija.

Prekyba išsimokėtinai.
„Vilpra“ salonas,

J. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442, 

(8-381) 5-43-74.

SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI

Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio 

Anykščiai - Troškūnai).
Prieš atvykdami paskambinkite.

UAB „Transporto centras“

autobusus, mikroautobusus 
keleivių -pervežimui.
Tel. (8-686) 95708.

Pjauna pavojingai 
augančius medžius, geni 

šakas, tvarko aplinką, 
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

Gyvenimas - negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų,
Į Amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir artimiausius iš visų...
Su giliu liūdesiu į paskutinę kelionę išlydėjome mūsų myli-

mą sūnų, tėtį, brolį Saulių SABALĮ. 
Už velioniui parodytą pagarbą, už paguodos žodžius ir bu-

vimą šalia šią sunkią valandą dėkojame giminėms, klasės 
draugams, bendradarbiams, kaimynams, artimiesiems, dia-
konui V. Valioniui, giedotojams ir visiems pažįstamiems.

Tėvai, dukra, sūnus su šeima ir sesuo

Reikalingas traktorininkas darbui 
miške.

Tel. (8-615) 59999.

Reikalingas betonuotojas lieti 
betono gaminius Kaune su gyve-
nama vieta.

Tel. (8-639) 23035.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Gegužės 9 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-6 
mėn. rudomis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodomis 
ir lehornomis dėsliosiomis vištaitėmis ir pradedančio-
mis kiaušinius dėti vištaitėmis bei spec. lesalais, turė-
sime gaidžių (tel. 8-616 50414). 

Levaniškyje 6.50 Traupyje 7.00, Laukagaliuose 
7.05, Troškūnuose 7.15 (turgelyje), Vašokėnuose 
7.25, Surdegyje 7.35, Viešintose 10.15, Didžiuliškėse 
10.25, Padvarninkuose 10.30, Andrioniškyje 10.35, 
Piktagalyje 10.45, Anykščiuose (prie pard. „Norfa“, 
senojo ūk. turgaus) 11.00, N. Elmininkuose 11.15, 
Elmininkuose 11.20, Čekonyse 11.30, Debeikiuose 
11.40, Aknystose 11.45, Varkujuose 11.50, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12.10, Daujočiuose 12.20, 
Auleliuose 12.25, Mačionyse 13.50, Burbiškyje 
14.00, Katlėriuose 14.10, Pašiliuose 14.15, 
Skiemonyse 14.25, Staškuniškyje 14.50, Kurkliuose 
15.00, Šlavėnuose 15.10, Ažuožeriuose 15.30, 
Pagiriuose 15.35, Dabužiuose 15.40, Janušavoje 
15.50, Kavarske 16.00, Svirnuose 16.10.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
Gegužės 5 d. (sekmadienį) prekiausime 

"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, sparčiai au-
gančiais ROSS-309 veislės vienadieniais mėsinias 
broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsiniais 
broileriais, vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 
2-3-4-5-8 mėn. rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis dėti viš-
tomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. - 1 Eur. Spec. lesalai. 
Jei vėluosime, prašome palaukti. Priimami išanksti-
niai užsakymai tel. (8-608) 69189.   

Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava 
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai 
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, Čekonys 
15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis 
15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15, 
Staškuniškis 16:25.

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

Renkama nauja grupė 2019 m. gegužės 9 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.

Geriausia pagalba perkant 
ir parduodant Jūsų nekilnoja-
mąjį turtą be jokių rūpesčių! 

Išsamios konsultacijos, 
vertinimas, atvykimas į vietą. 

Garantuojame kokybę ir 
pateisiname lūkesčius! 

Nekilnojamojo turto agentūra
"21 Amžius".  

Tel. (8-640) 32442. www.nta21.lt

3 mėn. kalytę. Juoda rudomis le-
tenėlėmis.

Tel. (8-648) 30917.

Sėklines sudaigintas bulves.
Tel. (8-381) 4-88-86,
N. Elmininkai.

dovanoja

dingo
Užunevėžio kaimo (Kurklių sen.) 

apylinkėse pasiklydo katė. Juoda, 
baltu snukučiu, papilve ir kojomis. 
4 metų, sterilizuota, skiepyta, ne-
čipuota.

Tel. (8-699) 32656.

nuoma
Šeima išsinuomotų 1 ar 2 kam-

barių butą Anykščių mieste.
Tel. (8-600) 81625.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Montuoja biologinius nuotekų 
valymo įrenginius, nuotekų surin-
kimo talpyklas, rezervuarus sru-
toms nedideliems ūkiams (6 - 45 
kub. m). Kasa vandens šulinius 
(iki 8 rentinių), jungia hidrofo-
rus. Parduoda rentinius. Atveža. 
Konsultuoja.

Tel. (8-675) 01059, 
www.kasyba.com.

Vandens gręžiniai, geoterminis 
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus. Garantija, 
aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt, Linas (8-616) 
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną, įklotą, spyruokles.

Tel.: (8-381) 5-19-88, 
(8-682) 13728.

Atlieka įvairius statybos darbus. 
Stogų dengimas, terasos, karkasi-
niai statiniai ir tt. Vidaus ir išorės 
apdaila. Mūro darbai. 

Tel. (8-626) 81699 .

Šiltina oro tarpus, stogus, rąsti-
nius ir karkasinius namus Ekovata, 
sertifikuotos medžiagos. 

www.eko-siluma.lt. 
Tel. (8-699) 18885. 
 
Brigada greitai ir kokybiškai den-

gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 
Ilgametė patirtis. 

Tel. (8-687) 73069.
 
Mūrija ir remontuoja krosnis, sta-

to vidaus ir lauko židinius, atveža 
medžiagas. 

Tel. (8-699) 63730. 

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

Tomas, tel. (8-617) 62969.

Mini ekskavatoriaus nuoma. 
Tel. (8-684) 29023. 

Statybos ir remonto darbai, sto-
gų dengimas, skardinimo darbai, 
namų dažymas ir t.t.

Tel. (8-685) 68182.

Mūrija ir deda grindinius iš įvairių 
akmenų. Kloja trinkeles.

Tel. (8-653) 82839.

Asmeninis skelbimas „Anykštoje“, jeigu jame tik vienas žodis ir 
telefono numeris, antradienio „Anykštoje“ kainuoja 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus. Skelbimai priimami „Anykštos“  
redakcijoje - Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-686) 33036.

Ministras: su prancūzais bus 
tariamasi dėl Dievo Motinos 
katedros atstatymo

Su Prancūzijos piliečiais bus taria-
masi, kaip reikėtų atstatyti balandžio 
15-ąją gaisro nuniokotą Dievo Moti-
nos katedrą, penktadienį sakė kultū-
ros ministras Franckas Riesteris.

„Prancūzai galės pareikšti savo 
nuomonę, o tada pažiūrėsime, koks 
(bus priimtas) sprendimas ir kaip Die-
vo Motinos katedra bus restauruota“, 
– televizijai LCI sakė jis.

Ministras pažadėjo „debatus ir 
dideles konsultacijas“, bet vyriausy-
bė tars paskutinį žodį dėl garsiosios 
Paryžiaus katedros, kurią prezidentas 
Emmanuelis Macronas žadėjo atsta-
tyti per penkerius metus.

Per gaisrą, kurio priežastys vis dar 
tiriamos, buvo sunaikinti katedros 
stogas ir smailė.

Prancūzija paskelbė tarptautinį ar-
chitektūros konkursą atstatymui, tad 
atsirado galimybė XIII amžiaus stati-
niui suteikti modernių elementų.

Ekspertai pažymi, kad katedra peri-
odiškai būdavo keičiama, pavyzdžiui, 
per gaisrą įgriuvusią smailę XIX am-
žiuje pristatė prancūzų architektas 
Eugene'as Viollet-le-Ducas.

Viešosios nuomonės tyrimų agen-

tūros „YouGov“ apklausa šią savaitę 
parodė, kad 54 proc. respondentų nori 
atstatyti katedrą lygiai tokią, kokia ji 
buvo, įskaitant smailę ir pinklų švino 
stogą rėmusį didžiulių ąžuolinių sijų 
„mišką“.

Tik ketvirtadalis apklaustųjų prita-
rė minčiai, kad atstatant katedrą turė-
tų atsirasti koks nors modernus „ar-
chitektūrinis gestas“, o dar 21 proc. 
respondentų neturėjo nuomonės šiuo 
klausimu.

„Apskritai, atstatant katedras pri-
dedama naujų elementų. Tad kodėl 
nepadarius kokio nors architektūrinio 
gesto, kuris leistų mums sakyti, kad 
buvo „prieš“ ir „po“, ir mes neapsi-
metame, kad nieko neįvyko?“ – sakė 
F. Riesteris.

„Tačiau viskas bus daroma deri-
nant, tariantis, nieko nebus daroma 
žmonėms už nugarų“, – pridūrė jis.

Biržų rajone pasirodė meškos 
jauniklis

Biržų rajone į girią tris paras iš eilės 
buvo pastebėta meška, skelbia LNK 
žinios.

Gyvūną Biržų girioje užfiksavo 
miškininkų įrengtos kameros – ma-
noma, kad ją čia atviliojo žvėrims 
paliktas maistas. Iš pėdos įspado dy-

džio sprendžiama, jog tai – 3-4 metų 
jauniklis.

Biržų krašte meška pastebėta pir-
mąkart po ketverių metų. Lietuvoje 
per pastaruosius metus šie laisvėje 
retai sutinkami gyvūnai pastebėti 
Dzūkijoje, taip pat Telšių, Ukmergės 
rajonuose.

JAV paleido į suborbitinį 
skrydį raketą „New Shepard“

JAV ketvirtadienį sėkmingai palei-
do daugkartinio naudojimo privačią 
raketą „New Shepard“, pranešė ją 
pastačiusi bendrovė „Blue Origin“, 
priklausanti milijardieriui Jeffui Be-
zosui.

18 m aukščio raketa, kuri, kaip pla-
nuojama, ateityje skraidins turistus 
į maždaug 100 km aukštį, buvo pa-
leista 16 val. 35 min. Lietuvos laiku iš 
kosmodromo Teksaso vakaruose.

Tai jau 11-as bandomasis „New 
Shepard“ skrydis. Aparato viduje yra 
įrangos ir medžiagų, skirtų atlikti 38 
mokslinius tyrimus, iš kurių devyni 
buvo užsakyti NASA.

Pavyzdžiui, bus testuojama trima-
čio spausdinimo technologija, lei-
sianti pirmą kartą kosmose pagaminti 
metalines detales. Taip pat bus vykdo-
mi biomedicinos tyrimai ir išbandyta 
centrifuga, padėsianti atkurti Mėnulio 
ir Marso gravitacijos sąlygas.

Sistemą „New Shepard“ sudaro 
pilotuojama kapsulė ir daugkartinio 
naudojimo nešančioji raketa. Pastaro-
ji po paleidimo nusileido išskleidusi 

parašiutus.
Šešiems žmonėms skirta sandari 

kapsulė turi avarinio gelbėjimosi sis-
temą ir nusileidimo parašiutus.

Kapsulė iškeliama raketos nešėjos 
į 40 km aukštį, o paskui skriedama iš 
inercijos pasiekia 100 km aukštį, lai-
komą riba tarp atmosferos ir kosmo-
so. Keleiviai po 10 min. besitęsiančio 
skrydžio gali pretenduoti į astronauto 
vardą, bet neapskrieja visos planetos.

Nešančioji raketa savarankiškai 
vertikaliai nusileidžia ant žemės.

Kazachstano sostinė lietuvių 
kalboje bus vadinama Nur Sultanu

Kazachstano sostinė lietuvių kal-
boje nuo šiol bus vadinama Nur 
Sultanu.

Tokį nutarimą patvirtino Vals-
tybinė lietuvių kalbos komisija 
(VLKK), praėjus daugiau nei mė-

nesiui nuo to, kai Kazachstanas 
atsistatydinusio ilgamečio šalies ly-
derio Nursultano Nazarbajevo gar-
bei pervadino savo sostinę pats.

Iki šiol šios Vidurio Azijos valsty-
bės sostinė buvo vadinama Astana.

„Kazachstanas pakeitė savo sos-
tinės oficialų pavadinimą ir mes 
taip pat turėjome pakeisti oficialių 
pavadinimų sostinių sąraše. Senojo 
pavadinimo naudoti negalime“, – 
BNS sakė VLKK pirmininkas Au-
drys Antanaitis.

Pasak jo, pagrindinis klausimas 
sprendžiant dėl pavadinimo kei-
timo buvo, ar rašyti jį vienu, ar 
dviem žodžiais.„Mes kreipėmės 
į Kazachstaną ir į mūsų Užsienio 
reikalų ministeriją rekomendaci-
jos. Jie rekomendavo dviem, o mes 
patvirtinome“, – kalbėjo komisijos 
vadovas.

-BNS
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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.

Nekilnojamasis turtas

Brangiausiai Lietuvoje - miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, iš-
kirstus), žemes, sodybas.

Tel. (8-651) 39039.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Apmoka notaro išlaidas. 

Tel. (8-620) 66662.

Skubiai, brangiai (moka pasau-
linėmis kainomis) - mišką. Siūlyti 
įvairius variantus. Tarpininkams 
atsilygins.

Tel. (8-608) 44340.

Butą. Gali būti visoks (suremon-
tuotas ir be remonto). Žinantiems 
atsilygins už informaciją.

Tel. (8-670) 37592.

Žemę visoje Lietuvoje, gali būti 
nedirbama, su bendraturčiais, iš-
nuomota. Padeda sutvarkyti doku-
mentus. Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. (8-671) 08059.

Automobiliai

Automobilius, motociklus, sun-
kvežimius, traktorius. Gali būti ne-
važiuojantys.

Tel. (8-680) 49007.

Automobilius. Važiuojančius ir 
nevažiuojančius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus.

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

Važiuojančius, nevažiuojan-
čius automobilius, visureigius. 
Atsiskaito iš karto, sutvarko doku-
mentus. 

Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai superkame 
MIŠKUS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

Įmonė brangiai - įvairaus 
įmitimo arklius 
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).  
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60, 
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

PERKAME
MIŠKUS

Pusamžius, brandžius, 
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.

Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA, 

GREITAS ATSISKAITYMAS.

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

BRANGIAI 
PERKAME MIŠKĄ.

Avansinis atsiskaitymas, 
konsultacijos.

Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

Kavarsko paukštynas 
prekiauja 

vienadieniais ir 
paaugintais viščiukais 

broileriais, lesalais.
  Tel. (8-611) 46451.

Nekilnojamasis turtas

Namą Anykščių mieste ir sodybą 
Anykščių r. 

Tel. (8-608) 75715.

Medinį namą Anykščiuose, A. 
Vienuolio g. Kaina sutartinė.

Tel. (8-613) 15989.

Skubiai - 2 kambarių butą 
Svėdasuose, Vaižganto g. Po re-
monto, yra visi patogumai.

Tel. (8-674) 44452.

Tvarkingą 2 kambarių butą 
Anykščių mieste ir 2 kambarių 
butą Naujuosiuose Elmininkuose. 

Tel. (8-678) 46964.

2 kambarių butą Troškūnų m., 
Anykščių raj., pigus šildymas mal-
komis, buto kaina 4500 Eur.

Tel. (8-671) 75211.

3 kambarių butą Žiburio g. 
Anykščių m. ir 3 kambarių butą 
Ažuožeriuose.

Tel. (8-602) 30754.

Kuras

Skaldytas malkas ir pjuvenas. 
Pristato ir mažais kiekiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Pigūs ir kokybiški medžio briketai 
ir granulės. Pristato. Veža įvairius 
krovinius iki 10 t su kranu.

Tel. (8-612) 93386.

Lapuočių malkas. Veža kaladė-
mis, skaldytas iki 9 erdv. m, miš-
kavežiu 30 erdv.m.

Tel. (8-648) 84052.

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

Tel. (8-630) 57490.

 
Akmens anglį (plauta, stambi). 

Medžio pjuvenų, saulėgrąžų lukš-
tų briketus, granules. Gali atvežti 
įvairiais kiekiais. 

Tel.: (8-685) 01316, (8-673) 67365.

Baltarusiškus durpių briketus. 
Medžio pjuvenų briketus (ber-
žiniai), medžio granules, anglį. 
Pristato į namus.

Tel.: (8-655) 48555, (8-45) 51-03-46.

Durpių briketus, pjuvenų brike-
tus, anglis didmaišiuose. Sveria 
kliento kieme. Pristato. 

Tel. (8-683) 08828.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Skaldytos malkos už neskaldytų 
kainą.

Tel. (8-600) 22488.

Kita

Rankų darbo rąstinę pirtį. 
Tel. (8-611) 27834.

Naujus avilius, bičių šeimas. 
Turės motinėlių.

Tel. (8-619) 41085.

Geros būklės orkaitę „ESKO“.
Tel. (8-604) 98545

Įvairių veislių braškių daigus, 
išaugintus D. Lingienės ūkyje 
Anykščių r.

Tel. (8-687) 45219.

Tujas, Anykščių raj. Viešintos. 
Tel. (8-659) 06302.

Skalbimo mašiną "Riga", moto-
ciklą "IŽ".

Tel. (8-615) 65417.

Traktorių MTZ-82 su frontaliniu 
krautuvu ir kitus žemės ūkio pa-
dargus. 

Tel. (8-601) 44616.

Traktorius T-150K (2 650 Eur), 
MTZ-820 UK (7 300 Eur), MTZ-50 
su buldozeriu (1 100 Eur), savivar-
tę priekabą (850 Eur). 

Tel. (8-641) 57036.

Grėblį vartytuvą Dobilas 3 (kai-
na 650 Eur), lengvojo automobilio 
priekabą Zubrionok (kaina 320 
Eur).

Tel. (8-678) 31295.

Grėblį vartytuvą Dobilas 3 (kaina 
800 Eur), traktorių T-30-69 (kaina 
5000 Eur).

Tel. (8-615) 97697.

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 au-
ginimui. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

Superkame KARVEs, 
BUlIUs IR TElyčIAs 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .
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anekdotas

oras

+1

+12

mėnulis
Gegužės 4 - 6 d. jaunatis.

Irena, Mykolas, Barvydas, 
Neris, Pijus, Angelas,
Anielius.

Antanina, Florijonas, Dargailas, 
Mintautė, Monika, Vitalija.

šiandien

gegužės 5 d.

gegužės 6 d.
Judita, Minvydas, Eidmantė, 
Liucijus, Benedikta, Benė.

vardadieniai

Piešė Kęstutis PABIJUTAS,
rašė Antonas FELJETONAS

Anykštėnės Amiliutės nutikimai

redaktorei nežinantNNN

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti  (8-381) 59458; (8-686) 33036.
Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.

EUR
3 mėn.

EUR
6 mėn.

EUR
8 mėn.

EUR
„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 61 (64)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 54

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 32

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“ 
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 49
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 42

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 28

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės 
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ 
1 num.

EUR
2 num.

EUR
3 num.

EUR
4 num.

EUR
„Aukštaitiškas formatas“ 2,00 4,00 6,00 8,00

Cirkas. Arenoje dresuoti liū-
tai. Vienas liūtas sako kitam:

- Kažko žiūrovai ėmė nuo-
bodžiauti. Klausyk, aptvaras 
neaukštas, gal pralinksminam 
juos?

***

Pareina namo vyras, atsisė-
da virtuvėje ir tylėdamas įtariai 
žiūri į žmoną. Ji, žinoma, taip 
pat sėdi ir tyli. Pagaliau žmona 
nebeišlaiko:

- Tai dabar taip ir tylėsim vie-
nas ant kito?!

***

Ir kokie jūs, vedusieji, laimin-
gi žmonės! - atsiduso viengun-
gis. - Namuose jauku, ant stalo 
vakarienė, meili žmona, laukian-
ti tavo sugrįžimo… Žiūrėk, taip 
vėlu, o tavo languose dar dega 
šviesa!

- O Viešpatie, iš tikrųjų! - su-
murmėjo išsigandęs draugas. - 
Žinai, gal grįžkim geriau vėl į 
barą…

***

Ant Savivaldybės laiptų suklu-
po ponia. Praeidamas pro šalį, 
meras padėjo jai atsistoti.

- O, labai ačiū, pone mere! 
Kuo galėčiau atsidėkoti už jūsų 
pagalbą?

- Per rinkimus balsuokite už 
mano partiją.

- Bet mere, aš užsigavau kelį, 
o ne galvą!

***

Kalbasi du draugai:
- Žodžiu, grįžtu aš iš koman-

diruotės...
- Toliau gali nepasakoti.
- Kodėl?
- Spintoj ar po lova?
- Ne. Už garažo užkasiau..

Ievos žydi, žemė kvepia,
Žvirbliai čirškia kaip patrakę.
Žlega traktoriai per miestą -
Žiedą prie ,,Spartako“ tiesia. 

,,Holivude“, kur jaunimas
Alų vakarais dalinos,
Vasarą iškils gargaras,
Dėl kurio Taryba baras. 

Sako - ten priplūs turistų
Apžiūrėti mūs Anykščių.
,,Maximoj“ jie pirks šašlykų,
O turgelyje - ridikų.

Amiliutė strateguoja,
Investicijas dėlioja. 
Taktika geriausia būtų
Įvaizdį sukurti krūtą.

Plaukus nudažyt raudonai
Naują pasisiūt sijoną:
Konkurencinėj kovoj 
Įpakavimas -  madoj.

Amiliutė nusprendžia žengti modernumo 
kryptimi

Baura - prekinis ženklas
Skaitytojas redakcijai atsiuntė 

nuotrauką, kurioje traktorius, o ant 
jo šono užrašas - ,,Baura“.  Tikė-
tina, kad fotografas sąmoningai 
,,nukando“ pirmąsias žodžio rai-
des, bet faktas, kurį turime elektro-
niniame pašte – Baura, ir viskas.

Kadangi Antanas Baura yra Sei-
mo narys, politikas, tad užrašą ant 
traktoriaus galima traktuoti kaip 
politinę agitaciją. Važinėja žmogus 
traktoriumi po laukus bei klonius ir 
už p.Antaną agituoja.

Tačiau mūsų atveju užrašas 
,,Baura“ labiau primena ne agitaci-
ją, o prekinį ženklą. Jeigu iš tiesų 
tokios firmos dar nėra, idėja verta 
dėmesio. Traktorius būtų kantrus ir 
darbštus kaip Antanas Baura. Kita 

vertus, p. Antanas yra ir nekonflik-
tiškas, ir nekaprizingas, ir Seime 
nedaug kalba. Tad šias politiko 
savybes adaptavus traktoriui, jį dar 
galėtume reklamuoti ir kaip tyliai 
dirbančią bei manevringą techniką. 
Žodžiu, vieni privalumai...

Dėl kuro vartojimo? Čia jau 
sunku išvengti dviprasmybių. Jei 
traktorius būtų ,,Ramūnas“, ga-
lėtume aiškinti, jog jis varomas 
vandeniu. Tačiau juk Antanas - tai 
ne Ramūnas... Bet jeigu sakysi, 
kad trakoriui ,,Baura“ reikia ma-
žai kuro, kaip ir negerai. Jei daug 
- vėl negerai. Gal delikačiausia 
apie traktoriaus kuro sąnaudas jo 
techninėje charakteristikoje nuro-
dyti - ,,normos ribose“.       


