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AKCIJA!

Taupus moka mažiau!
Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams mokėkite 

tik už 11 mėnesių - vieno mėnesio prenumeratą gausite 
dovanų. 

(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

KONCERTAS. Rugpjūčio 14 
d., trečiadienį, 18 val. Koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre Aido (fortepijonas) ir Dainiaus 
(smuikas) Puodžiukų koncertas. 
Programoje – W.A.Mozart sona-
tos smuikui ir fortepijonui: G-dur 
K.11, A-dur K.12, F-dur K.13, C-
dur K.14, B-dur K.15. Renginys 
nemokamas.

Debeikiai. Rugpjūčio 15 d. 
18.00 val. Šv. Mato vargonų festi-
valis nusikels į Debeikius.  Šv. Jono 
Krikštytojo Debeikių bažnyčioje 
vargonuos Jarūnė Barkauskaitė  ir 
dainininkė Aušra Liutkute.

Vilkai. Pirmadienio rytą Ma-
čionių apylinkių (Skiemonių sen.) 
ūkininkai rado vilkų sudraskytas 
avis. Vienas ūkininkas neteko tri-
jų, antrasis - vienos avies. Tai pir-
masis vilkų išpuolis šiais metais 
prieš Anykščių rajono gyventojų 
naminius gyvulius. Vilkai šį kartą 
avis pjovė ne vilkiukų edukaci-
niais tikslais, o maistui. Sudrasky-
tos avys stipriai apgraužtos, tačiau 
masinių žudynių keturkojai neren-
gė. Abi nukentėjusių ūkininkų avių 
bandos yra nemažos, vienoje -  50, 
kitoje -  70 avių.  

Areštinė. Rugpjūčio 11 dieną,  
apie 17.30 val., Svėdasų seniūni-
jos Daujočių kaime, Miško g., ne-
blaivus vyras (g. 1961 m.) sudaužė 
kambario duris, puolė žmoną (g. 
1968 m.), bet nesužalojo. Padaryta 
200 eurų turtinė žala. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Vyras sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

Gaisras. Pirmadienio naktį  
Skiemonių seniūnijos Gikonių kai-
me degė pirtis. Atvykus ugniage-
siams, atvira liepsna degė medinės 
dviejų aukštų pirties stogas ir an-
tras aukštas. Įvykis tiriamas.

Rinkimai. Troškūnų seniūni-
jos Raguvėlės kaimas per Žolines 
rengia šventę, kurios metu rinks 
gražiausią kaliausę. Programoje 
numatyta ir daugiau įdomybių: 
vyks mototechnikos pasirodymas, 
fotografijų bei gėlių puokščių ir 
kompozicijų paroda.

Skelbiama, kad būsimojo UAB 
Anykščių komunalinis ūkis direk-
toriaus atlyginimo koeficientas 6,7 
nuo minimalios mėnesinės algos. 
Šiuo metu minimali mėnesinė alga 
yra 555 eurai, taigi komunalininkų 
vadovas gaus 3 tūkst.718 eurų ,,ant 
popieriaus“. Ir tai bus tik pagrindi-
nė alga  - papildomais sprendimais 
komunalininkų vadovui bus gali-
ma skirti priedus ar priemokas. 

Vidutinė mero alga šių metų an-
trąjį ketvirtį buvo 3892 eurai, vice-
mero - 3088 eurai. 

Konkurso nuostatuose rašo-
ma, jog būsimasis komunalinin-
kų vadovas privalo turėti aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą, būti 
nepriekaištingos reputacijos, turė-
ti trejų metų vadovavimo patirtį. 
Taip pat nurodoma, kad ,,per pasta-
ruosius 3 metus darbuotojas neturi 
būti atleistas iš juridinio asmens 
vienasmenio ar kolegialaus organo 

Komunalininkų vadovas gaus mero algą Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Suformavus UAB Anykščių komunalinis ūkis valdybą, paskelb-
tas bendrovės direktoriaus konkursas. Būsimasis bendrovės va-
dovas uždirbs gerokai daugiau nei Anykščių rajono vicemeras 
Dainius Žiogelis ir ne ką mažiau nei Anykščių rajono meras Si-
gutis Obelevičius

dėl netinkamo pareigų atlikimo“. 
Pastarasis punktas užkerta kelią 
konkurse dalyvauti iš darbo at-
leistam buvusiam laikinajam UAB 
Anykščių komunalinis ūkis vado-
vui Jonui Žukauskui. 

Priminsime, jog daugiau nei me-
tus laikinuoju UAB Anykščių ko-
munalinis ūkis vadovu dirba Linas 
Pravilionis.

Vieša paslaptis, jog naujuoju 
UAB Anykščių komunalinis ūkis 
vadovu vėl turėtų tapti buvęs įmo-
nės direktorius Kazys Šapoka. 
Jeigu konkursą laimės ne jis - bus 
didelis netikėtumas, nes pastarą-
sias dienas anykštėnai, kalbėdami 
apie būsimojo komunalininkų va-
dovo algą, sako - ,,ar matei, ko-
kią algą valdžia ruošiasi mokėti 
K.Šapokai?“ K.Šapoka dabar yra 
Anykščių rajono tarybos narys, iš-
rinktas pagal Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos sąrašą.

Realiausia, kad naujuoju UAB Anykščių komunalinis ūkis vado-
vu taps buvęs įmonės direktorius Kazys Šapoka.

Savivaldybė pirks melavimo paslaugą?
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Savo pačių mele susipainio-
jęs Anykščių rajono laikraš-
tis ,,Šilelis“ verčiau nuspren-
dė pralaimėti vieną iš dviejų 
Anykščių rajono savivaldybės 
skelbtų informacijos viešinimo 
konkursų nei atskleisti savo 
laikraščio prenumeratorių 
skaičių. Tačiau, panašu, me-
lagingą tiražą nurodančiam 
,,Šileliui“ Anykščių rajono biu-
džeto kąsnis atiteks - antrajam 
viešinimo konkursui, kuriame 
pagal jo reikalavimus galėjo 
dalyvauti ir kopijavimo apara-
tu dauginamas laikraštis, ,,Ši-
lelis“ pateikė mažesnę kainą 
nei ,,Anykšta“.

Laikraštis ,,Šilelis“, pateikdamas dokumentus Anykščių savivaldybės administracijos viešajam pir-
kimui, parašė, kad laikraščio prenumeratorių skaičius yra konfidenciali informacija.

Senosios lietuvių 
literatūros 
tyrinėtoja 
išleido antrąjį 
romaną

Profesionalusis menas kaimuose: 
tai ne visada įmanoma

Rajono švietimo 
įstaigose - 
pirmosios 
permainos

Jolanta PUPKIENĖ, Anykš-
čių kultūros centro Troškūnų 
padalinio vadovė, režisierė:

,,...profesionalo nepastatysi 
po medžiu, kad jis dainuotų...“
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Pasak  UAB Anykščių komunali-
nis ūkis laikinojo direktoriaus Lino 
Pravilionio, Anykščių rajone reno-
vacijoje panoro dalyvauti  dviejų 
Anykščių seniūnijos Naųjųjų Elmi-
ninkų kaimo bei dviejų Ažuožerių 

Renovacija keliasi į kaimus
Energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose 

programoje jau nori dalyvauti ne tik Anykščių miesto, bet ir ra-
jono kaimų gyventojai.

kaimo daugiabučių gyventojai.
Nors renovacija rajone kaip rei-

kiant įsibėgėjo, sėkmingai jos tą-
sai koją kiša skolininkai. Viešųjų 
investicijų plėtros agentūrai per 
antrąjį šių metų ketvirtį, penktaja-

me renovacijos etape, buvo pateikti 
prašymai finansavimui gauti 14-kai 
daugiabučių namų, 12-kai daugia-
bučių jau gauti pritarimai finansa-
vimui gauti.

2-uoju numeriu pažymėtas  dau-
giabutis namas Anykščiuose, Storių 
gatvėje, negavo finansavimo dėl 
esamo skolininkų skaičiaus, tad 
kreiptasi  į Šiaulių banką. Anykš-
čiuose, Šviesos g. 12, daugiabučiam 
namui nebuvo teikiamas prašymas 
Viešųjų investicijų plėtros agentū-

rai dėl esamo skolininko, nes pagal  
energetinio efektyvumo didinimo 
programos reikalavimus aštuonių 
butų daugiabutyje jų apskritai ne-
gali būti.

Kaip rodo UAB Anykščių komu-
nalinis ūkis ataskaita, dažniausiai 
daugiabučių namų rangos konkur-
sus laimėjo ir namus  renovavo 
UAB ,,Anrestas“, UAB ,,Dailista“, 
,,Aukštaitijos ranga“ bei ,,Axis in-
dustries“ .

         -ANYKŠTA

,, Pirmą kartą prieš skaitytojo 
akis bus nupūstos istorijos dulkės 
nuo lietuviškojo Gardino – įspū-
dingo LDK miesto, dabar išstum-
to už mūsų šalies ribų. Kartu su 
knyga ,,Memento Grodno. Din-
gusi Lietuvos Gardino istorija“ 
leiskitės į epinę vienos giminės 
sagą, kuri atskleis dramatišką 
miesto likimą – pilną politinių 
intrigų, meilės aistrų ir iki šių 
dienų neįmintų paslapčių“, - štai 
taip naująją knygą pristatė litera-
tūrologė doc. Audinga Peluritytė-
Tikuišienė.

Senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja 
išleido antrąjį romaną
Iš Anykščių seniūnijos Rubikių kaimo kilusi rašytoja, huma-

nitarinių mokslų daktarė, senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja 
Jurga Žąsinaitė išleido savo trečiąją knygą ,,Memento Grodno. 
Dingusi Lietuvos Gardino istorija“.

,, Vienas svarbiausių Lietuvos 
istorijos miestų, naujų politinių 
ir tautinių vėjų išstumtas už da-
bartinės Lietuvos teritorijos ribų, 
atveria savo vartus nuostabiam 
pasakojimui, sudėliotam iš tikrų 
įvykių ir pasodrinto fantazija 
apie Gardino velniu vadintą An-
taną Tyzenhauzą, jo bendražy-
gius, priešus, mylėtas, globotas 
moteris ir slaptoje celėje numa-
rintus gabiausius krašto jaunuo-
lius. Romane susiduria ir pinasi 
skirtingais šimtmečiais besiplė-
toję gyvenimai ir įvykiai – XVIII 

a. LDK seimų, Gardino miesto, 
jo seniūno Antano Tyzenhauzo, 
provaikaičio Felikso ir jo epilep-
tiko sūnaus, sovietmečiu atvyku-
sių iš Vilniaus į Gardiną ieškoti 
protėvio paslėptos brangenybių 
skrynutės, gyvenimo istorijos“, - 
knygą ,, Memento Grodno. Din-
gusi Lietuvos Gardino istorija“ 
pristatė prozininkė, eseistė Gin-
tarė Adomaitytė.

,,Memento Grodno. Dingusi 
Lietuvos Gardino istorija“ - an-
trasis J.Žąsainaitės išleistas ro-
manas. Pirmasis - „Azuritijos 
kardinolai“ pasirodė 2017 me-
tais. 2008 metais J.Žąsinaitė yra 
išleidusi  apysaką ,,Akmeniniai 
Avondalio namai“.

-ANYKŠTA

Rašytoja Jurga Žąsinaitė 
tikisi, kad pasirodžius nau-
jajai knygai Antano Tyzen-
hauzo vėlė ją  paliks ramybė-
je, o papasakota istorija dar 
labiau ją įširdins.

atviras laiškas

 
Palaikome gerb. kleboną  Sau-

lių Filipavičių - dorą žmogų ir 
kunigą. 

Gaila, kad puolimas prieš jį te-
besitęsia, deja, tame dalyvauja ir 
dalis žiniasklaidos.

Dėkojame Dievui už tai, kad 
pašaukė gerb. Saulių tapti kuni-
gu ir už jo gerus darbus, kuriuos 
jis padarė parapijai ir atskiriems 
žmonėms. Esame dėkingi už  jo 
ganytojišką ir už aktyvią kultū-

rinę bei visuomeninę veiklą. Jau 
daug metų tai viena ryškiausių 
asmenybių Anykščių rajone. 
Žmonės, atvykę iš kitur į Troš-
kūnus ir pamatę, kokie renginiai 
čia vyksta, kaip čia bendrauja-
ma, paklausę kunigo Sauliaus 
pamokslų, dažnai pasako, kad 
pavydi mūsų  kraštui tokio kuni-
go. Todėl didesnei daliai žmonių 
yra skaudu matyti, kaip negražiai 
puolamas šis gerbiamas žmogus. 
Informacija  pateikiama tenden-

cingai, siekiama tirštinti spalvas 
„pučiant burbulą“.

Sakoma, kad medį pažįstam 
iš vaisių, o žmogų - iš jo darbų. 
Ne visi žino, kad kunigas yra pa-
dėjęs daugybei žmonių. Ne visi 
žino, kad Troškūnų vienuolynas 
buvo prikeltas naujam gyvenimui 
ne už ES lėšas, bet žymiai anks-
čiau, klebono Sauliaus vadybinio 
talento ir ryžto dėka. Tai įkvėpė 
miesteliui naujos gyvybės. Ne 
visi žino, kad šis didelis archi-

tektūrinis kompleksas išlaikomas  
ne valstybės, o klebono rūpes-
čiu. (Už ES lėšas sutvarkyta tik 
Senoji mokykla - daugiafunkcis 
centras.) Nedaug kas žino, kad 
vietos asociacijoms leidžiama 
naudotis patalpomis neatlyginti-
nai. Iš vargingiau gyvenančių ku-
nigas atsisako imti auką už krikš-
tą ar laidojimą. Visko negalime 
čia išvardyti. Esame dėkingi kun. 
Sauliui Filipavičiui už jo nuveik-
tus darbus mūsų krašte. 

Troškūnų Kolpingo šeima, atstovaujama Meilės Giraitienės,
Asociacija Troškūnų bendruomenė, atstovaujama pirm. Jolantos 

Pupkienės ir seniūnaitės Aurelijos Deveikienės,
Asociacija „Kartų ratas“, atstovaujama pirm. Nerijos Damaus-

kienės,
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos bendruomenė, atstovaujama 

direktorės Aušros Sapkauskienės,
Troškūnų krašto klubas „Malmaža“, atstovaujamas pirm. Daivos 

Gašpuitytės,
Troškūnų Romų bendruomenė, atstovaujama Liubos Janovičie-

nės,
Smėlynės bendruomenė, atstovaujama Danguolės Jankauskienės,
„Gelbėkit vaikus“ Raguvėlės dienos centras, atstovaujamas direk-

torės Reginos Zorgevičienės,
Bendruomenė „Raguvėlės juosta“, atstovaujama pirm. Žanos 

Kononenko,
Raguvėlės moterų klubas, atstovaujamas Angelės Ažusienienės,
Papilių kaimo bendruomenė, atstovaujama seniūnaičio Liutauro 

Šimėno, 
Surdegio kaimo bendruomenė, atstovaujama pirm. Raimundo Bal-

sio ir seniūnaitės  Janinos Uzdrienės, 
Surdegio parapijos bendruomenė, atstovaujama Janinos Dubrie-

nės,
Kiaušagalio kaimo bendruomenė, atstovaujama pirm. Daivos 

Kruopienės,
Mitošiūnų  kaimo bendruomenės centras, atstovaujamas pirm. 

Vitalijaus Petronio ir Mitošiūnų seniūnaitės  Birutės Daunoravičie-
nės,

Vašuokėnų kaimo bendruomenė, atstovaujama seniūnaitės Skai-
dros Grincevičienės. 

Viešas kreipimasis

Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė ,,Anykštai“ sakė, kad 
konkursas Anykščių vaikų lopše-
lio - darželio ,,Eglutė“ direktoriaus 
pareigoms užimti paskelbtas dėl 
2018 metų pradžioje įsigaliojusių 
Švietimo įstatymo pakeitimų, ku-
riais įvestos kadencijos švietimo 
įstaigų vadovams.

,,Švietimo įstaigų vadovų, kurie 

pareigas ėjo daugiau kaip 20 metų, 
nauji konkursai turi būti įvykdyti 
iki 2020-ųjų metų sausio 1 dienos“, 
- informavo L.Kuliešaitė.

Švietimo įstaigos vadovas nuo 
šiol bus  bus skiriamas penkerių 
metų kadencijai. Pasibaigus kaden-
cijai, jis vėl galės dalyvauti vieša-
jame konkurse ir pretenduoti dar 
penkeriems metamas tapti vadovu. 
Kadencijų skaičius nėra ribojamas. 

Rajono švietimo įstaigose - pirmosios permainos
Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė kon-

kursą Anykščių vaikų lopšelio - darželio ,,Eglutė“ direktoriaus 
pareigoms užimti. Naujo direktoriaus atranka vyks dėl to, kad 
švietimo įstaigų vadovams įvestos kadencijos.

Papildytas Švietimo įstatymas 
nustato, kad būsimasis ir dirbantis 
švietimo įstaigos vadovas turės būti 
nepriekaištingos reputacijos.

Anykščų vaikų lopšelis ,,Eglutė“ 
buvo atidarytas prieš 43-ejus metus, 
šiuo metu šios įstaigos direktorės 
pareigas jau beveik 30 metų eina 
Jolanta Šaučiūnienė. Tiesa, ,,Anykš-
tai“ pasiteiravus, kiek konkrečiai 
metų J.Šaučiūnienė dirba ,,Eglutės“ 
direktore, to atsakyti negalėjo net 
patys Anykščių rajono savivaldybės 
Švietimo skyriaus specialistai.

,,Neprismenu, kiek ji metų di-
rektoriauja“, - prisipažino Švietimo 

skyriaus vyriausioji specialistė Ni-
jolė Pranckevičienė.

N.Pranckevičienė sakė, kad įves-
tos kadencijos palies ir kitų rajono 
švietimo įstaigų vadovus.

,,Visi jie turi terminuotas sutartis, 
jų darbo stažas labai įvairus“, - sakė 
N.Pranckevičienė, negalėjusi pasa-
kyti, kuriose švietimo įstaigose taip 
pat bus skelbiamos naujos direkto-
rių atrankos.

Naujojo Anykščių vaikų lopše-
lio - darželio ,,Eglutė“ direktoriaus 
atranka vyks lapkričio 27 dieną. 
J.Šaučiūnienė ,,Anykštai“ sakė dar 
neapsisprendusi, ar sieks naujos di-
rektoriaus kadencijos.

-ANYKŠTA

Ministerija. Žemės ūkio minis-
terijos (ŽŪM) perkėlimo į Kauną 
niekas nebeatšauks, o būsimo mi-
nistro Andriaus Palionio „prieš“ 
yra tik jo asmeninė nuomonė, sako 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos vadovas Ramūnas Karbauskis. 
Būsimasis žemės ūkio ministras 
„socialdarbietis“ A. Palionis pasi-
sako prieš ŽŪM perkėlimą į Kau-
ną. „Nenorėčiau, kad būtų kelia-
ma (ministerija – BNS)“, – BNS 
praėjusią savaitę sakė A. Palionis, 
paklaustas, koks bus ministerijos 
likimas. „Kiekvienas ministras, 
kiekvienas politikas turi savo nuo-
monę, bet lemia ta nuomonė, kuri 
daugumos nuomonė. Aš nelabai 
nustebau, tokia yra nuomonė, tie-
siog nereiktų to matyti kaip spren-
dimo pakeitimo, sprendimo nieks 
nekeis. Aš manau, būtų didžiulė 
klaida keisti sprendimą, kuris jau 
įgyvendinamas“, – reagavo R. 
Karbauskis. Žemės ūkio ministe-
rija pradėta iškelti į Kauną šiemet, 
procesą planuota baigti iki 2020 
metų pabaigos. Vyriausybė sako 
taip siekianti daugiau galių suteikti 
regionams.

Turistai. Pirmąjį pusmetį Rusi-
joje lankėsi 1,97 mln. turistų iš už-
sienio – 25 proc. daugiau nei prieš 
metus, pranešė Rusijos turizmo 
asociacija, remdamasi Federalinės 
pasienio tarnybos duomenimis. 
Daugiausiai turistų sulaukta iš Kini-
jos, Vokietijos, Pietų Korėjos, JAV 
ir Izraelio. Turistų srautas iš Kinijos 
padidėjo 32 proc. iki 592 tūkst., Vo-
kietijos – 17,5 proc. iki 192 tūkst., 
Pietų Korėjos – 45,3 proc. iki 170 
tūkst., JAV – beveik nepakito – 91 
tūkst., Izraelio – padidėjo 32 proc. 
iki 77 tūkst. žmonių. Į pirmąjį de-
šimtuką taip pat pateko Prancūzija 
(73 tūkst.), Italija (70 tūkst.), Di-
džioji Britanija (56 tūkst.), Ispanija 
(38 tūkst.), Indija (32 tūkst.). Iš viso 
per pusmetį užfiksuota 15,1 mln. 
užsieniečių apsilankymų Rusijoje 
– 0,8 proc. daugiau nei prieš metus. 
Rusijos gyventojų išvykų į užsienį 
padaugėjo 6,7 proc. iki 21,2 mln., 
iš jų turistinių kelionių – 9 proc. iki 
7,94 milijono. Populiariausios tu-
rizmo kryptys – Turkija (2,07 mln. 
išvykų), Tailandas (460 tūkst.), Ita-
lija (458 tūkst.), JAE (396 tūkst.), 
Kinija (391 tūkst.), Vokietija (365 
tūkst.), Ispanija (357 tūkst.), Kipras 
(265 tūkst.), Vietnamas (219 tūkst.), 
Graikija (213 tūkst.).

Pasiūlymas. Austrijos technolo-
gijų bendrovė AMS pateikė pasiūly-
mą dėl vokiečių bendrovės „Osram 
Licht“ įsigijimo, kuriame apšvieti-
mo įrangos gamintoja įvertinta 3,7 
mlrd. eurų. Apie pasiūlymą pranešta 
praėjus kelioms dienoms po to, kai 
stambus bendrovės akcininkas at-
metė kitą, mažesnės vertės pasiūly-
mą. AMS pranešime teigiama, kad 
pasiūlyme „Osram“ akcijos vertina-
mos po 38,5 euro už akciją. Ši kaina 
yra didesnė nei 35 eurų už akciją kai-
na, kurią pasiūlė investiciniai fondai 
„Bain Capital“ ir „Carlyle Group“. 
Pagrindinė „Osram“ investuotoja 
„Allianz Global Investor“ praėjusią 
savaitę atmetė šį pasiūlymą, teig-
dama, kad jo vertė yra per maža. 
Pirmadienį prekybos sesijos metu 
„Osram“ akcijos šoktelėjo 9,5 proc. 
ir pasiekė 34,67 euro už akciją ribą, 
palyginti su penktadienio 31,65 euro 
už akciją kaina baigiantis prekybai.

Kova dėl „Osram“ perėmimo 
prasidėjo po kelių perspėjimų apie 
bendrovės pelno mažėjimą ir kilus 
viešam ginčui su „Siemens“ dėl stra-
tegijos.
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Rytmetį susirinkome pačioje Bu-
tėnų kaimo širdyje, buvusio Juozo 
Tumo - Vaižganto (1869 - 1933), jo 
jubiliejinius metus šiemet minime, 
krikšto tėvo Augustino Žvirblio 
kiemo prievartėje. Prisiminę su-
maniausią ir turtingiausią sodžiaus 
žmogų, kuris ir valdžios ragavo, ir 
savo padėtimi kartais pasipuikuo-
davo, pasigėrėję jau jo dukters Bra-
žiūnienės 1918 m. statytu aniems 
laikams ypač modernių formų 
namu, kuriame daugelį metų veikė 

Raimondas GUoBIS

Griaustinio paženklinta šventė - 
Butėnų diena
Šeštadienį Butėnuose prie Svėdasų švęsta tradicinė ,,Butėnų 

diena“, kuri šiemet buvo turtinga smagaus žygio ,,Vaižganto paš-
venčiai“ -  iš Butėnų į Žaliąją ir atgal, atradimų akimirkų, maldų 
bei atsiminimų valandos Butėnų kapinėse prie Jaunimo aukuro, 
sumūryto prieš tris dešimtmečius, ir kitų įdomybių.

mokykla, buvo skaitykla, pavaikš-
čioję po kiemelį, kuriame prieš 
daugelį dešimtmečių šimtus kartų 
,,čižiką“ ir kitus žaidimus žaista, 
trumpam prisėdę ant improvizuoto 
Vaižganto krikštatėvio suoliuko, 
šalia dailaus šimtamečio plytų ir 
akmenų mūro tvarto, iškeliavome. 
Per senąją ,,ūlyčią“, pro  Magazino 
pievą, buvusias kolchozo dirbtu-
ves, Jurgio galo sodybą ant aukšto 
kalno, pro išdžiūvusį Kerpio upe-
lį, plieno tiltu įveikę vis dar sma-

giai čiurlenančio Narunčio tėkmę, 
kalnais ir slėniais nuėjome iki Šv. 
Jono Krikštytojo koplytstulpio, 
kaimo žmonių atstatyto įsiminti-
nais 1989 metais. Žaliu pušynu 
apgaubto plento pakraščiu, sutik-
tiems automobiliams trispalve pa-
mojuodami, pro Šaltinių pilkapius, 
peržengę išdžiūvusį Kriokšlio upe-
lį, sustojome ant tilto per Šventąją. 
Tvirtas, atrodytų, amžinas gelžbe-
toninis statinys, lengvai išlenkta 
arka sujungęs krantus, 1937 metais 
buvo pavadintas dr. kan. Juozo 
Tumo - Vaižganto vardu. Prieš ke-
lerius metus rekonstruotas: į atra-
mų tvorelės apskritimus tarp tulpių 
žiedų ornamentų sugrįžo du kartus 
pražuvę ir dar kartą atlieti Juozo 
Zikaro sukurti bareljefai. Aplankė-
me senąją mokyklą, sklandytuvų 
konstruktoriaus Balio Karvelio tė-
viškę, akmeninėmis sienomis stūk-
sančio malūno griuvėsius, užko-
pėme ant senojo tilto pamatų, prie 
baltu bokštu į dangų smingančio 
Nepriklausomybės paminklo, Juo-
zapo Rimkaus 1928 metais pasta-
tyto, ,,Lietuva brangi“ giedojome. 
,,Romuvos parko“ sodybą, tylią, 
be žmogaus,  apžiūrėjome, Šal-
tinių kapines lankėme, iš pirma-
pradžio šaltinio vandenį gėrėme, 
po šimtamete vinkšna sėdėjome, 
moderniu diskgolfo žaidimu do-
mėjomės. Gimstančios, iš paupių 
žolynų kvapus sunkiančios įmo-
nėlės ,,Lankės“ kvapus ragavome, 
žolininkės Rūtos mielos šnekos 
klausėmės. Per Narunčio brastą ne 
visai sausomis kojomis perėjome, 
Sausosios Apydėmės slėniu į vaka-
rus žengėme, Danutės paukščiais 

gėrėjomės, pušaitėmis užaugusia 
keliūte paupiu judėjome, avietes 
gardžiausias ragavome. Ties Kly-
viu, paupyje, Augenijaus pavėsine 
stebėjomės, prie ugniakuro, ties se-
nuoju žilvičiu, sėdėjome ir Algirdo 
eilėraščio apie anūką, pasienietį 
Domą, klausėmės...

Butėnų kapinių kalnelyje, mūsų 
butėniško pasaulio panteone, ten, 
kur kiekvienas žmogus svarbus ir 
brangus, kur kiekvienam kuriamos 
odės, pulkelin spietėmės. Prisimi-
nėme tą tolimą 1989 tautos atgimi-
mo metų birželio 30 – ąją, kuomet 
iki pat sutemų sodžiaus jaunuoliai 
lipdė, iš akmenų tvirčiausių mūrijo 
aukurą. Mums pavyko - aukuras 
iškilo su polėkiu, su elegancija. 
Į jo akmeninę gilumą kaip amžių 
laišką įdėjome stiklinio buteliuko 
,,kapsulę“, dokumentą, kuriame 
surašėme statytojų pavardes ir vil-

tingą tikėjimą, pasitikėjimą Lie-
tuvos laisve bei tautos klestėjimu 
skelbėme. Tų pačių metų liepos 2 
- ios popietę, tuoj po Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo atlaidų, minia žmo-
nių į kapinaites susirinkusi buvo. 
Tuomet vyko didysis kaime gyve-
nančių ir po pasaulį išsklidusių bu-
tėniečių suvažiavimas. Pasodinti 
du ąžuolėliai, būta daug kalbų, dai-
nų šviesioje paupio pievoje, prie 
vienišo žilvičio. 

Po trijų dešimčių metų vėl am-
žinybės kalne susirinkę praeitį pri-
siminėme, dabartį vertinome, ateitį 
viltyje matėme, meldėmės, giedo-
jome, tėvynei ir Butėnams valio 
šaukėme.

Anoje upės pusėje, Jononių kaimo 
kapinėse, šiemet Šv. Lauryno atlai-
dų nebuvo. Beržų apsuptoje ramy-
bėje svarsčiau ir mąsčiau, Šv. Lau-
ryno šventės apvaikščiojimo penkių 
dalių maldą sudėliojau. Šventoji te-
kėjo, o smiltingame dugne tvyrojo 
ugnies ženklas. Juk rugpjūčio 10 - 
oji nuo seno svarbiausioji dievaičio 
Perkūno garbinimo diena. Tik žemę 
apgaubus sutemoms tas dievaitis 
pasirodė, dangaus keliais nudundė-
jo, nužybsėjo...

Šalia 1940 m. Katalikių moterų pastatyto kryžiaus bei Atgimimo 
metų proga kaimo jaunuolių 1989 m. sumūryto aukuro šeštadie-
nį susirinkę entuziastai.                     Autoriaus nuotr.

Stanislovas AGLINSKAS, 
muzikos pedagogas, pianistas, 
kultūros renginių organizato-
rius:

- Kiek susidūriau organizuo-
damas švento Mato tarptautinį 
vargonų muzikos festivalį, ga-
liu pasakyti, kad didžiausia bėda 
Lietuvoje ta, kad ne visur yra tų 
instrumentų. Vargonai reikalauja 
labai didelių lėšų jų priežiūrai, re-
montui, todėl daugelyje bažnyčių 
jie yra pakankamai apleisti. 

Kaip sakau, galbūt verčiau būtų 
investuoti ne į ištuštėjusių mies-
telių aikščių trinkeles, o į tokius 
instrumentus.

Kita vertus, ar koks simfoninis 
orkestras važiuotų koncertuoti  į 
provinciją? Seniau tiek Svėda-
suose, tiek Viešintose stovėjo 
koncertiniai fortepijonai, vienas 
kitas muzikantas užklysdavo jais 
pagroti ir padainuoti per ataskaiti-
nius kolūkių susirinkimus.

Man atrodo, kad dabar publika 
yra labai mobili, į tą patį švento 
Mato tarptautinį vargonų muzikos 
festivalį atvažiuoja ir iš Kupiškio, 
ir iš Rokiškio. Žinoma, tai ne ma-
sinis dalykas.

Profesionalūs atlikėjai kainuoja 
brangiai ir juos išvežioti po pro-
vincijos miestelius būtų pakanka-
mai brangu. 

Tiesa, šiemet Debeikiuose vyks 
rimtas vargonų muzikos festiva-
lis.

-ANYKŠTA

Kičo pasitaiko ir 
mene

Juozas RATAUTAS, 
anykštėnas:

- Kiekvienas profesionalusis ar 
mėgėjų menas turi savo žiūrovą. 
Kaimo vietovėse, kur mažesnė 
žmonių koncentracija, mažiau su-
laukiama lankytojų, nors sąlygos 
vienam ar kitam renginiui gali būti 
pakankamai neblogos. O komerci-

Profesionalusis menas kaimuose: tai ne visada įmanoma
Anykščiuose vyksta ypač daug profesionaliojo meno renginių, 

festivalių.Reikia pripažinti, kad į daugelį tokių renginių kaimuo-
se gyvenantys žmonės ne visada turi laiko bei galimybių atvykti  - 
renginiai vyksta po darbo valandų, prastas susisiekimas viešuoju 
transportu. Kaip manote, ar profesionaliojo meno sklaida nėra 
išskirtinai  koncentruota tik į miesto gyvenimą? Ką siūlytumėte, 
kad profesionalusis menas kuo plačiau pasklistų ir po visą Anykš-
čių rajoną? O gal kaimų gyventojams pakanka meno mėgėjų ko-
lektyvų?

nių renginių organizatoriams yra 
svarbi nauda. Aš būčiau už tai, kad, 
pavyzdžiui, festivalis ,,Devilstone“ 
vyktų kažkur prie Rubikių ežero ar 
Kavarske, prie Šventosios. Taip 
organizatoriams paprasčiau būtų 
užtikrinti dalyvių viešąją tvarką, 
eismo taisyklių bei aplinkosaugos 
reikalavimų laikymąsi. O svar-
biausia - nebūtų pažeisti viešieji 
žmonių interesai. 

Kita vertus, noras ar motyvas 
aplankyti dominantį renginį yra 
kur kas svarbesnis už palankias ar 
ne visai palankias tam sąlygas jį 
pasiekti. Gyventojų mobilumas yra 
gana aukštas, tad nuvykti į koncer-
tą, spektaklį ar parodą Vilniuje ar 
Kaune, juo labiau mūsų mieste, 
nėra sunku. Antra, Anykščių kultū-
rinė infrastruktūra, paslaugų spek-
tras bei gausus kultūrininkų būrys 
įgalina tobuliau ir įdomiau orga-
nizuoti renginius. Tačiau niekaip 
nenuvertinčiau meno mėgėjų kūry-
bos. Ją reikia skatinti ir puoselėti. 
Ne kartą teko labiau pasidžiaugti 
folkloro ar šokių kolektyvo pasiro-

dymu nei atvežtiniu, ,, tipo – profe-
sionaliu“ kolektyvu. Kičo pasitai-
ko visur, mene - taipogi. 

Rašyti projektus 
neuždrausta nė 
vieniems kaimo 
kultūros namams

Jolanta PUPKIENĖ, Anykščių 
kultūros centro Troškūnų pada-
linio vadovė, režisierė:

- Žmonės įsivaizduoja, kad yra 
kažkoks katilas, krūva pinigų, ke-
lios kultūros įstaigos, kurios gali 
elgtis taip, kaip sugalvoja, ir, pa-
vyzdžiui, pakviesti kokį nors ope-
ros solistą, šokių kolektyvą ir juos 
nuvežti į Surdegį ar Troškūnus, 
Kavarską ar Svėdasus. Praktiškai 
profesionalūs atlikėjai reikalauja 

tam tikrų sąlygų ir gan dažnai tos 
sąlygos atitinka tik Anykščių kul-
tūros centre. Bet tokio profesiona-
lo nepastatysi po medžiu, kad jis 
dainuotų. Menas turi ir tam tikrus 
reikalavimus.

Be to, rašyti projektus ir kvies-
tis profesionalius atlikėjus nėra 
uždrausta nė vieniems kaimo kul-
tūros namams. Anykščių kultūros 
centro vadovė darbuotojus nuolat 
skatina galvoti, kaip profesionalųjį 
meną atvežti į mūsų kraštus.

Būtų labai gražu, jei kiekvieną 
kaimą pasiektų profesionaliojo 
meno renginiai, tačiau tai ne visai 
įmanoma. Į Troškūnus esame išsi-
kėlę tikslus atvežti pačius įdomiau-
sius projektus, bet tam mes turime 
erdvių - esame tuo apdovanoti.

Publika šiais 
laikais mobili

Narunčio brasta ir Lendrinos šuolis...



  
2019 m. rugpjūčio 13 d.SITUACIJA

(Atkelta iš 1 psl.)

Suprato, kad turės problemų

Anykščių rajono savivaldybės 
administracija prieš kurį laiką 
paskelbė, o vėliau atšaukė in-
formacijos viešinimo konkursą.  
Atšauktajame konkurse buvo 
numatytas vienintelis paslaugos 
kriterijus - kaina. Po kurio lai-
ko, užuot skelbus vieną viešini-
mo  konkursą, buvo paskelbti net 
du - viename konkurse svarbi tik 
paslaugos kaina, antrajame - dau-
giau dedamųjų: kaina, periodiš-
kumas, tiražas, prenumeratorių 
skaičius. Beje, abiejų projektų 
vertės labai kuklios - pagal pir-
mąjį konkursą perkama vieši-
nimo paslaugų už 2 tūkst. eurų, 
pagal antrąjį - už 3 tūkst. eurų. 

Laikraščio ,,Šilelis“  ir abiejų 
,,Nykščių“ vadovas Linas Bi-
tvinskas po to, kai savivaldy-
bės administracija paskelbė du 
konkursus, ėmėsi aktyvaus puo-
limo prieš rajono ir savivaldy-
bės administracijos valdžią. Jis 
aiškino, jog neva antrasis kon-
kursas yra pritaikytas specialiai 
,,Anykštai“. 

Tiesa, L.Bitvinskas savo skai-
tytojams neatskleidė, kokia esmi-

Savivaldybė pirks melavimo paslaugą?

nė jo nepasitenkinimo priežastis, 
kuri labai banali - kaip išsikapa-
noti iš savo paties melo. Laikraš-
čio ,,Šilelis“ metrikoje rašomas 
melagingas 3000 tiražas. ,,Šile-
lio“ tiražas padidintas keliais kar-
tais ir jis neva lenkiąs ,,Anykštą“.  
Anykščių savivaldybės adminis-
tracijos viename iš informacijos 
viešinimo konkursų buvo nuro-
dyta pretendentams pateikti ir 
prenumeratorių skaičių, kurio ne-
suklastosi.  Nes valstybinė įmonė 
,,Lietuvos paštas“ neabejotinai 
perduos tokiuos duomenis, kokie 
jie yra iš tikrųjų, o ne tai, ko nori 
L.Bitvinsko fantazija.

Verslo struktūrų išlaikomam 
,,Šileliui“, tikėtina, gerokai opes-
nė problema buvo ne galimas 
3000 eurų praradimas, o neišven-
giamas vargano prenumeratorių 
skaičiaus atskleidimas. 

Galų gale ,,Šilelio“ komandai 
gimė  ,,saliamoniškas“ spren-
dimas - konkursui pateiktoje 
medžiagoje, grafoje ,,prenu-
meratorių skaičius“, jie užrašė: 
,,konfidenciali informacija“.  
Tokiu būdu ,,Šilelis“ savo noru 
pasitraukė iš vieno iš dviejų savi-
valdybės administracijos skelbtų 
informacijos viešinimo konkur-
sų.       

Kiek pasvėrė dešros - komer-
cinė paslaptis!

Nuomonės apie tai, kas dedasi 
Anykščių žiniasklaidos rinko-
je bei Anykščių rajono valdžios 
santykiuose su spauda, paklausė-
me Lietuvos žurnalistų sąjungos 
(LŽS) pirmininko Dainiaus Ra-
dzevičiaus. ,,Galima slėpti savo 
amžių ir lytį. Tai privatūs dalykai. 
Bet žiniasklaidos priemonėms tai 
negali būti taikoma. Kaip tu gali 
kalbėti, rašyti apie kitus, jeigu in-
formaciją slepi apie save arba ją 
pateiki melagingą? Deklaruoti sa-
vininkai, tiražai, prenumeratoriai 
yra aksioma“, - retoriškai klausė 
LŽS pirmininkas D.Radzevičius. 
Jis juokėsi, kad tokie konkuren-
tai kaip ,,Šilelis“ ,,Anykštai“ yra 
,,Dievo dovana“, nes skaitytojų 
neapgausi. 

Kai LŽS pirmininkui paaiš-
kinome, kad ta ,,Dievo dovana“ 
greičiausiai bus paskelbta vieno 
iš dviejų savivaldybės informaci-
jos viešinimo konkurso, kuriame 
svarbi buvo tik paslaugos kaina, 
nugalėtojais, D.Radzevičius tuo 
negalėjo patikėti. ,,Tokio pobū-
džio konkursas yra absoliutus ab-
surdas. Kaip parduotuvėje pirkti 
dešros. Jei kilogramą dešros perki 
- viskas aišku, bet jeigu tu perki 
šiaip dešros. Kaip mokesčių mo-
kėtojas, aš nenorėčiau, kad vals-
tybė, savivaldybė už mano pini-
gus pirktų ,,šiaip dešros“. Kiek 
pasvers - tiek ir bus gerai. Taip 
nedirbama. Čia turėtų įsikišti 
Viešųjų pirkimų tarnyba. Turėtų 
būti peržiūrima, ar yra bent mini-
malus skaidrumas, nes kriterijai 
turi būti sudaromi kiek įmanoma 
skaidriau“, - kalbėjo LŽS pirmi-
ninkas D.Radzevičius.  

Pasak D.Radzevičiaus, ,,Šile-
lio“ redakcijos sprendimas kon-
kurso medžiagoje, užuot įrašius 
prenumeratorių skaičių, įrašyti  
,,konfidenciali informacija“, yra 
tas pats, kas dešros pardavėjo 
atsakymas pirkėjui: ,,Kiek jums 
pasvėriau dešros? Komercinė 
paslaptis! Iš akies... Na, laba die-
na!“  

 LŽS pirmininkas sako esąs 
įsitikinęs, kad Anykščių rajono 
savivaldybės administracijai ne-
derėtų turėti jokių komercinių 
santykių su apgavikais. ,,Jeigu 
jau meluoji ir teiki melavimo 
paslaugas - tai tik ne valstybės 

tarnyboje. Valstybei ir savival-
dybei leisti pinigus už melo pas-
laugas... Tegul bus viešinama in-
formacija, bet tik ne su melagio 
paslaugomis. Mano galva, viešų-
jų pirkimų tarnybai reikia rimtai 
pažiūrėti, kodėl buvo sudarytos 
tokios techninės sąlygos ir ar tai 
yra skaidru“, -  poziciją išsakė 
LŽS pirmininkas D.Radzevičius. 

,,Šilelyje” spausdins tai, ko 
neverta skaityti

LŽS pirmininko D. Radzevi-
čiaus išdėstytas mintis persakė-
me Anykščių rajono merui Si-
gučiui Obelevičiui bei Anykščių 
savivaldybės administracijos di-
rektorei Ligitai Kuliešaitei. Abu 
jie aiškino, kad į viešųjų pirkimų 
procedūras nesikišantys.

Meras S.Obelevičius dėstė, 
kad galutinį sprendimą priims 
viešųjų pirkimų komisija ir jeigu 
ši komisija nustatys pažeidimus, 
konkurso ar konkursų rezulta-
tai gali būti anuliuoti. ,,Skam-
bino ir ,,Šilelis“ nepatenkinti. 
Ir jiems sakiau, kad nei aš ko-
mentuosiu, nei turiu įgaliojimus 
spęsti“, - ,,Anykštai“ sakė meras 
S.Obelevičius. 

L.Kuliešaitė, ,,Anykštos“ pa-
klausta, kodėl buvo surengti du 
viešųjų pirkimų konkursai, dės-
tė, kad pagal pirmąjį, mažiausios 
kainos konkursą, bus spausdina-
ma nelabai kam įdomi informa-
cija: ,,Išskyrėme vieną, kuriame 
informacija nėra pati aktualiau-
sia visuomenei. 

Atrodytų logiška pagal ma-
žiausią kainą skelbti. Kitas  - kuo 
didesnį skaitytojų ratą turėjęs pa-
siekti konkursas. Ten kaina lemia 
mažiau. Kaip bus ateityje, nega-
liu pasakyti. Žiūrėsime, kaip pa-
siteisins“, - kalbėjo L.Kuliešaitė, 
neslėpdama, kad laikraštį ,,Šile-
lis“ Anykščių rajono savivaldy-
bė ketina naudoti kaip savotišką 
šiukšliadėžę.

Priminsime, jog nesvarbiai in-
formacijai žiniasklaidoje Anykš-
čių rajono savivaldybė per pusę 
metų numatė išleisti 2000 eurų, 
o svarbiai - 3000 eurų. Bendra 
5000 eurų suma per pusmetį vi-
sai savivaldybės informacijos 
sklaidai ne ką didesnė nei būsi-
mo UAB Anykščių komunalinis 
ūkis vadovo mėnesinis darbo už-
mokestis. 

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius 
mano, kad savivaldybės neturėtų susidėti su apgavikais, kurie 
meluoja dėl savo leidinių tiražo. 
                ,,BNS“ Vidmanto BALKŪNo nuotr.

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė Ligita 
Kuliešaitė sako, kad vienas viešinimo konkursas skelbtas ,,infor-
macijai, kuri nėra pati aktualiausia visuomenei“.

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius tikina, kad jis dėl 
viešųjų pirkimų nieko nesprendžia.

spektras
Dialogas. Valdančiosios Lietu-

vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
(LVŽS) vadovas Ramūnas Kar-
bauskis sako besidžiaugiantis ben-
dradarbiavimu su naujuoju prezi-
dentu Gitanu Nausėda.

Pasak jo, šalies vadove būnant 
Dalia Grybauskaite tokio ryšio 
su Prezidentūra nebuvo. „Aš iš 
tikrųjų labai džiaugiuosi dėl ben-
dradarbiavimo su Prezidentūra, su 
mūsų išrinktuoju prezidentu, nes 
tokio dialogo, koks yra dabar tarp 
Seimo, Prezidentūros, prezidento 
ir Vyriausybės, nebuvo tuos du su 
puse metų“, – pirmadienį žurna-
listams Seime sakė R. Karbaus-
kis. „Jei būtų buvę dvejus su puse 
metų, mes šiandien turėtumėm 
daug daugiau rezultatų, naudingų 
Lietuvos visuomenei. (Dabartinis 
prezidentas) tikrai girdi, disku-
tuoja, dialogas yra labai atviras ir, 
sakyčiau, mums labai neįprastas 
iš Prezidentūros pusės“, – kalbėjo 
R. Karbauskis. Naujasis šalies va-
dovas G. Nausėda per pirmąjį dar-
bo mėnesį Seimui grąžino keturis 
įstatymus. Šalies vadovo patarėjas 
Povilas Mačiulis praėjusią savaitę 
žurnalistams teigė, kad šalies va-
dovo veto gausą galima paaiškin-
ti tuo, jog jis neturėjo galimybės 
savo nuomonės išsakyti pataisų 
svarstymo metu.

Lėktuvas. Rusijos kariuomenės 
keleivinis lėktuvas Tu-134 praėju-
sią savaitę dėl blogų oro sąlygų virš 
Baltijos jūros buvo trumpam įskri-
dęs į Lietuvos oro erdvę, pirmadie-
nį pranešė Krašto apsaugos minis-
terija (KAM). Lėktuvą rugpjūčio 
6-ąją pasitiko ir palydėjo NATO 
oro policijos naikintuvai. Orlaivis 
skrido su įjungtu radiolokaciniu 
atsakikliu, turėjo skrydžio planą, 
palaikė radijo ryšį su Regioniniu 
skrydžių valdymo centru. „Buvo 
erdvės pažeidimas dėl prastų oro 
sąlygų, orlaivis perspėjo, kad dėl 
prastų oro sąlygų tai padarys“, – 
BNS sakė KAM atstovė spaudai 
Asta Galdikaitė.

Iš viso NATO naikintuvai pra-
ėjusią savaitę devynis kartus kilo 
lydėti tarptautinėje erdvėje virš 
Baltijos jūros skridusių Rusijos ka-
rinių orlaivių. Daugiausia tai buvo 
naikintuvai. Dalis lydetų orlaivių 
nepalaikė ryšio, nebuvo pateikę 
skrydžio plano, skrido išjungtu ra-
diolokaciniu atsakikliu.

NATO oro policijos misija Bal-
tijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir 
Estijos.

Sprogimas. Sprogimai Rusi-
jos Krasnojarsko krašte esančioje 
šaudmenų saugykloje sužeidė iš 
viso 32 žmones, remdamasis nau-
jausia gauta informacija pirmadie-
nį paskelbė Sveikatos apsaugos 
ministerijos regioninis padalinys. 
Ministerijos duomenimis, per pir-
mąją sprogimų bangą netoli Ačins-
ko esančioje karinėje bazėje rug-
pjūčio 5-ąją vienas žmogus žuvo 
ir dar 14 buvo sužeisti, iš jų šeši 
– hospitalizuoti dėl vidutinio sun-
kumo traumų. „Po virtinės pakar-
totinių sprogimų [rugpjūčio 9-ąją] 
medicinos pagalbos kreipėsi 18 
žmonių, vaikų tarp nukentėjusiųjų 
nėra“, – sakoma ministerijos pra-
nešime spaudai. „Septynis prireikė 
hospitalizuoti; iš jų du perkelti į 
karinę ligoninę, [kiti] du – sani-
tarinės aviacijos reisu atgabenti į 
krašto klinikinę ligoninę, apžiūrėti 
ir išleisti gydyti ambulatoriškai“, – 
pridūrė ministerija. 

-BNS
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savaitgalio diskusija

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Tarp ilgesio ir Tėviškės“

Tokiu pavadinimu Alės Rūtos 
turistinės  kelionės į Lietuvą įspū-
džius 1987 metais išleido Londo-
ne veikiantis Nidos knygų klubas 
(Anglija). Storokoje (358 pusla-
pių) knygoje rašytoja labai atvirai, 
nieko negražindama ir neslėpda-
ma, kartais su švelniu humoru ar 
aštriu sarkazmu, nuostaba  pasako-
jo apie savo kelionę 1983-iaisiais į 
Lietuvą, susitikimus su giminėmis, 
buvusiais moksladraugiais, slapta 
aplankytus Kunigiškius, Svėdasus, 
Kamajus, Rudžius ir kitas vietas, 
kadangi atvykusiems gūdžiu sovie-
tmečiu turistinėn kelionėn į Lietuvą 
buvo griežtai nurodyta, kur jiems 
galima lankytis, į kokius miestus 
leidžiama nuvykti. Rašytojai labai 
norėjosi pavaikštinėti vaikystės ir 
jaunystės takais, po daugelio metų 

Kunigiškių žemę rašytoja Alė Rūta saugojo atmintyje gyven-
dama emigracijoje. Rašytoja ir dar tarybiniais, ir jau laisvos Lie-
tuvos laikais lankėsi gimtinėje ir šių kelionių įspūdžius atgaivino 
kūryboje bei laiškuose.

Vakaruose Alei Rūtai papasakojus apie savo įspūdžius iš gimti-
nės, ji buvo pasmerkta tarybinėje Lietuvoje.

Rašytoją už tarybinės realybės atskleidimą
 - „mušė“ net savi

aplankyti taip pasiilgtas vietas, pa-
simatyti su brangiais žmonėmis. 
Tad, rizikuodama patekti į milici-
jos ar KGB akiratį, vis dėlto ryžosi 
pažeisti visus draudimus, griežtas 
taisykles ir su keliais artimaisiais 
leidosi į kelionę. 

Šiame rašinyje norisi pacituoti 
viešnios iš Amerikos įspūdžius, 
patirtus  motinos Tėviškėje – Ku-
nigiškiuose ir Vaižganto gimtuo-
siuose Malaišiuose.

„... Važiavom Vaižganto žeme. 
Pro Popšutės kalną, kalvotu vieš-
keliu, smėlėtu, pušimis iš abie-
jų pusių apaugusiu. Kiek kartų 
sapnuose ir šiuo keliu keliavau! 
Dabar žvelgiu į aukštus medžius, 
iš kurių viršūnių „Pragiedrulių“ 
Napaliukas tekančią saulę pasitik-
davo...

Mašinoje taip aiškiai nejutai, 
kaip riedi į pakalnę, kaip vėl kyli 

į kalną. Kitaip būdavo, kai kitados 
važiuodavom arkliuku: atrodyda-
vo – baisiai aukšti kalnai! Mūsų 
Bėriukas vos užtempdavo; o lei-
džiantis pakalnėn – bijodavom, 
kad vežėčios nepasiektų kulnų, 
kad nepasibaidytų ir nepasileistų 
žemyn kaip patrakęs... 

Štai, pro Malaišius pasukom ir 
link Kunigiškių. 

Kurgi Malaišiuose Vaižganto 
paminklas? Niekur nesimato. Ir 
nesimato apsėtų dirvų, siūbuojan-
čių miežių, nei šnarančių avižų...O 
Kunigiškių tokios derlingos dir-
vos!

Tik penki ar šeši kilometrai nuo 
Svėdasų į Kunigiškius. Brūkšt ma-
šina, ir mes jau čia. Paprašiau, kad 
pervažiuotumėm Kunigiškių kai-
mu, kur mamutė gimė ir savo 22 
jaunystės metus praleido; gal sene-
lių sodybą atpažinsiu.

Kunigiškiai būdavo didelis ir 
labai gražus kaimas. Senovinės 
trobos, bet gražios, baltomis langi-
nėmis, išmargintais kraštais. Svir-
nų durys būdavo margai, raštuotai 
išdažytos. Kryžius prie vartų, šuli-
nys kieme...O medžių! Būdavo, net 
sutemsta, į vidurį kaimo įvažiavus. 
Gražiausi medžiai ir sodai būdavo 
mano senelių Sklėrių sodyboj. Kur 
jie dabar? Kur trobos, kur kryžius? 
Važiavom duobėtu, vietom šlapiu, 
purvinu keliuku, vos vieną, antrą, 
trečią trobą pamatėm (naujosios 
krėstinės statybos); tokios tos tro-
bos negražios, nejaukios...Ir me-
džių, gražiųjų medžių, – nebėra! 
Važiavom iš lėto, jau baigiam ir 
iš kaimo išvažiuot...Tik iš vieno 
užsilikusio medžio, rodos – liepa, 
atsiminiau, pažinau...Tai čia buvu-
si Sklėrių sodyba! Tai čia mamutė 
basa bėgiodavo, čia – šiose  pa-
kluonėse dainuodavo jauna ilge-
singas dainas...

...Nieko iš Kunigiškių nebelikę...
Daugiau nuojauta, ilgesys buvusią 
motinos gimtavietę parodė, o ne 
išoriniai ženklai. Čia pat ir dailinin-

ko Kajetono Sklėriaus gimtinė. Čia 
ir mano vieneri metai išgyventa, į 
mokyklą eita, kurią taip pat Tumas 
Vaižgantas buvo lankęs ir baigęs. 
Nebėra ir mokyklos.

Aš labiausiai medžių pasigedau! 
Medžių, gyvenamosios trobos, svir-
no...Kiek kartų sapne po trobą, po 
seklytėlę vaikščiodavau, kažko ieš-
kodavau....Nebėra kur vaikščioti, 
nebėra ko ieškoti. Viskas sunaikin-
ta, viskas pasikeitę.– – –

Pravažiavom keliuku pro Kuni-
giškių pakluones, kur šimtus kartų 
esame maži su mamute ar abiem tė-
veliais važiavę. Pakelėse vis augda-
vo žirniai ar bulvės, ar linguodavo 
– banguodavo javai. Dabar – nieko 
nemačiau. Tuščias plotas, dirvonai, 
sausa žolė, koks žiedelis žydi. Lau-
ko dirvonėliai.

Taip ir išvažiavau iš Kunigiškių 
liūdna, apsivylusi...Kurgi tie vyšny-
nai, avietynai? Būdavo, tiek uogų 
saldžiųjų rasdavom! Ne, nieko ne-
belikę. Jei darbštusis mūsų senelis 
iš kapų atsikeltų ir pamatytų, nusi-
gandęs vėl kristų negyvas...Kaip jo 
Kunigiškiai sumenkę, apleisti, nu-
gyventi, nuskurę. O būdavo vienas 
gražiausių ir turtingiausių kaimų...“

Tokius tad įspūdžius į JAV išsive-
žė rašytoja Alė Rūta apie Kunigiš-
kių kaimą, kuris priklausė ne tiktai 
Anykščių rajone, bet ir visoje Lietu-
voje garsiam, ekonomiškai tvirtam, 
pirmaujančiam „Lenino keliu“ ko-
lūkiui. Beje, panašios kritikos susi-
laukė ir kitos kaimo vietos, kurias 
rašytoja su nostalgija prisiminė iš 
savo vaikystės ir ankstyvos jaunys-
tės, o viešėdama išvydo visai kito-
kius vaizdus.

Grįžusi į Kaliforniją, Alė Rūta 
savo kelionę plačiai aprašė JAV 
lietuvių spaudoje, įspūdžius skelbė 
per „Amerikos balso“ radiją. Buvo 
jinai dėl to tuomet pasmerkta sovie-
tinėje Lietuvoje: feljetonai, ilgiau-
si kritiniai straipsniai pasirodė to 
meto Lietuvos spaudoje. Rašytoja 
kaltinta neobjektyvumu, šališkumu, 

šmeižtu, pernelyg sutirštintomis 
spalvomis, nes socialistinėje šalyje 
esą visi gyvenantys gražiai, laimin-
gai, turtingai, be jokių rūpesčių, 
kolūkių laukai brandinantys gausų 
derlių, augančios jaukios gyven-
vietės, kylančios naujos mokyklos, 
kultūros įstaigos, kaimai vis labiau 
panašėjantys į miestus ir t.t..  Nors 
išeivijos rašytojai bandyta suduoti 
atkirtį, sumenkinti jos autoritetą, ta-
lentą, o sovietinę santvarką išaukš-
tinti, Alė Rūta laikėsi savo tiesos ir 
Lietuvoje patirtus įspūdžius išleido 
atskira knyga, pavadinta „Tarp il-
gesio ir Tėviškės“. Tarp kitko, žur-
nalistams, smerkusiems Alės Rūtos 
išsakytas mintis, „kaltinamuosius“ 
rašinius, nelabai gražius komen-
tarus apie rašytoją išsakė ir josios 
pusbroliai Matulioniai, vėlgi tvirti-
nę, kaip Elenutė neišgelbėjo jų tėvų 
nuo beprasmiškos mirties, išbėgda-
ma „paskui hitlerinius okupantus į 
užsienį“...

Lietuvai atkūrus nepriklausomy-
bę, Alė Rūta dar keletą kartų lankė-
si jau laisvoje Tėvynėje. Tuo laiku 
ji buvo priimta į Lietuvos rašytojų 
sąjungą, čia buvo išleista keletas 
kūrėjos knygų, tai vienur, tai kitur 
vyko Alės Rūtos jubiliejams skirti 
renginiai, kuriuose rašytoja laikė 
garbe dalyvauti. Rašytojos – patri-
otės krūtinę 2006-aisiais papuošė 
Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžius.

Po tokių išvykų, susitikimų ra-
šytoja grįždavo į savo antraisiais 
namais tapusią Ameriką laiminga 
ir didžiuodamasi, nes Lietuva jau 
buvo laisva...

Rašytojos laiškai
Savo asmeniniame archyve sau-

gau keletą rašytojos Alės Rūtos 
rašytų laiškų, dabar tapusių ypač 
brangia relikvija. (Tų laiškų ko-
pijos eksponuojamos ir Svėdasų 
krašto(Vaižganto) muziejuje Kuni-
giškiuose).

(Nukelta į 8 psl.)

Kiek kainuoja į mokyklą išleisti vaiką?
Artėja naujieji mokslo metai, tėvai vis daž-

biau varsto parduotuvių duris, savo atžaloms ieš-
kodami naujų drabužių, mokyklinių reikmenų. 
Kaip manote, kiek šiemet kainuos vieną vaiką išleisti į mokyklą? 
Ar pastebėjote, kad mokyklai reikalingos prekės pabrango? Ko-
kias renkatės alternatyvas parduotuvėms, kad apsipirktumėte 
prieš Rugsėjo 1-ąją pigiau? Apie tai savaitgalį diskutavo portalo 
anyksta.lt skaitytojai.

Jadze iš Svedasu: „Kai leidome 
savo vaikus į mokyklą, tai kruvi-
nu prakaitu uždirbtus pinigėlius 
leidome. Brangiai kainuodavo kie-
kvieno vaiko išruošimas mokyklai. 
Bet pataupydavome, nes valstybė 
nešelpdavo kaip dabar. Ir už pietus 
mokykloje mokėjome patys, ir už 
knygas, sąsiuvinius. Dabar priveis-
ta tiek pašalpinių, kad valstybei 
baigia jie paskutines kelnes nu-
mauti. Pilna visur tinginių, pijokų, 
kuriem mokamos pašalpos, vaikai 
gauna vaiko pinigus, valstybė ski-
ria maisto paketus, mokiniams per-
ka knygas, sportinę aprangą, ne-
mokamai maitina. Ne gyvenimas, 
o rojus. Bet kuo daugiau valdžia 
remia, tuo daugiau ją visi keikia. 
Reikia mažiau dejuot, aimanuot, o 
eit dirbt ir užsidirbt.“

Akcijos: „Dabar parduotuvėse 
pilna akcijų, mokyklinių prekių 
išpardavimų. Visokių kiniškų nie-
kalų privežta. Nors prekės nekoky-
biškos, bet pirmai pradžiai pakaks. 
O visokių pratybų sąsiuviniai, ku-
rie brangūs, tikrai nereikalingi, ga-

lima be jų apsieiti.”

Mama: „Brangu. Viskas bran-
gu. Jau pieštukui reikia euro, o 
knygoms dar daugiau. Uniformos 
apie 100 eurų kainuoja. Kosmosas 
kažkoks. O ir išauga tas uniformas 
vaikas. Norisi kokybiškų prekių, 
nes kinietiškos ,,padielkinės“. O 
bet tačiau, nelabai galima vaikui 
to leisti.“

Boba: „Šimtą kartų girdėta. 
Protas atvirkščiai proporcingas iš-
laidoms. Kai kurie Išleis už 1000-
1500. Tai jie man juokingi ir kitus 
juokina.“

Pasistengus: „už kokį 100 eurų. 
Bet tik būtini daiktai.“

Prašau patarti: „Kažin kokiu 
automobiliu geriau tinka berniuką 

vežioti į ,,biliūnkę“ - Bugatti vey-
ron ar Ferrari FF ? Kas galėtumėte 
patarti? Mergytę tai Maybachas 
veža...“

hhh: „O vaikų vis mažiau ir 
mažiau. Kiek jų dar rajone beliko? 
Nuostabusis kurortinimas davė 
vaisius.“

Nereikia skųstis: „Ir vežioja, 
ir veikla rūpinasi, ir net daugumą 
maitina. Gerai, kad vaikai turi, ko 
mes neturėjome, nereikia šalti lau-
kiant autobusų po pusę dienos, ne-
reikia klampoti namo kilometrus. 
O ir per nagus liniuote joks moky-
tojas nebeduoda. Nėra ko skųstis.“

Rima: „Savo antroką tikiuos iš-
leist uz 65-70 Eur.“

Žiauru: „Iš ko daugiau daryti 
biznį, jei ne iš vaikų? Ir taip visur. 
Juk sau pagailėsi, bet ne vaikui.“

Rašytojos Elenos Viktorijos ir dailininko-architekto Edmundo 
Arbų šeima. Viduryje viršuje vyriausioji dukra Vijolė Elena, 
priekyje - jauniausia dukra Rasa Emilija Ona, kairėje - sūnus 
Arimantas Edmundas.

Vytautas BAGDoNAS
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MOZAIKA

AVINAS. Savaitės pradžioje ga-
lite kiek ir patinginiauti, nesisten-
kite nudirbti visų darbų iš karto. 
Ketvirtadienį ir penktadienį kuo 
daugiau laiko praleiskite vienas. 
Savaitgalį laukite nemažų pokyčių 
namuose. Jie nebus labai džiugi-
nantys, bet ir ne tokie blogi, kaip 
jums gali pasirodyti.

JAUTIS. Šią savaitę būkite 
pasiruošęs daugkartiniams jūsų 
kantrybės išbandymams. Drąsius 
planus lydės audringos emocijos. 
Nesivaržykite garsiai reikšti savo 
nuomonę. Tiesa, savaitės viduryje 
dėl to galimi nesutarimai šeimoje.

DVYNIAI. Savaitės pradžioje 
pasirūpinkite savo paties finansi-
niais reikalais, o savaitės viduryje 

veikiausiai teks padėti draugui. Pro-
tingas patarimas bus vertesnis ir už 
pinigus. Savaitgalį laukia svarbūs 
darbai ir sprendimai.

VĖŽYS. Tai, ką suplanuosite pir-
momis savaitės dienomis, pasiseks 
ir įgyvendinti. Vėlesni ketinimai 
veikiausiai taip ir liks tuščios fan-
tazijos. Dalykinė komandiruotė bus 
sėkminga, ypač jei važiuoti tektų 
toli. Šeštadieninė išvyka su šeima 
padės sutvirtinti asmeninius ryšius 
ir tarpusavio supratimą.

LIŪTAS. Pirmadienį visame 
kame ieškokite slaptų motyvų. Sa-
vaitės viduryje sunkiai seksis tram-
dyti emocijas. Nepatartina vesti 
derybų ar priiminėti svarbius spren-
dimus. Pasitikėkite profesionalų 
patarimais, perleiskite iniciatyvą 
artimam ir patikimam žmogui.

MERGELĖ. Jei įsivelsite į in-
trigas ar kišite nosį ne į savo rei-
kalus, pirmomis savaitės dienomis 
galite susipykti su bendradarbiais. 
Jausitės kur kas geriau ir elgsitės 
protingiau, jei būsite pakankamai 
užsiėmęs, ypač antroje savaitės 
pusėje. Antraip galite būti perdėm 
emocingas ir irzlus.

SVARSTYKLĖS. Savaitės pra-
džioje tikriausiai ne vieną žmogų 
nemaloniai nustebinsite savo nepa-
prastu užsispyrimu. Nepervertinkite 
savo asmeninio žavesio ir sugebėji-
mų. Penktadienį neplepėkite apie 
savo asmeninius planus ar svajones 
net su geru pažįstamu. Savaitgalį 
galimi nesutarimai ar net rimtas 
konfliktas su artimaisiais.

SKORPIONAS. Jau pirmadie-
nį jūsų kelyje iškils nemaža kliū-

čių, ir tik griežta drausmė padės 
jas sėkmingai įveikti. Pirmiausia 
ir daugiausia reikalaukite iš savęs. 
Savaitės viduryje galite jaustis kiek 
nesavas, visų atstumtas ir pamirštas. 
Nepasiduokite depresijai, padėtis 
kur kas geresnė, nei jums atrodo.

ŠAULYS. Savaitės pradžioje 
gali pasitaikyti galimybė pelnin-
gai investuoti ar kaip kitaip gauti 
netikėtą pelną. Nuo antradienio iki 
ketvirtadienio nieku būdu nesikiš-
kite į asmeninius artimų bičiulių ar 
šeimos narių reikalus, kita vertus, 
neišsisukinėkite nuo atsakomybės. 
Savaitgalį kažkas labai tikėsis jūsų 
pagalbos ar paslaugos.

OŽIARAGIS. Pirmadienį galite 
susirasti naują ištikimą bičiulį, jei 
tik rasite laiko jį pastebėti ir tin-
kamai įvertinti. Savaitės viduryje 

jūsų paramos ar bent dėmesio labai 
lauks vyresnieji šeimos nariai. Tik 
nenusileiskite visiškai niekuo nepa-
grįstiems reikalavimams ar užgai-
doms. Trumpa savaitgalio išvyka 
bus visokeriopai sėkminga.

VANDENIS. Imkitės tik tų dar-
bų, kurių prasme ir sėkme nuošir-
džiai tikite ir nedalykite neapgal-
votų pažadų. Savaitgalį saugokitės 
įžeisti sutuoktinį ar kitą labai artimą 
žmogų. Stenkitės neprimesti kitam 
savo nuomonės.

ŽUVYS. Pats laikas sukaupti 
visą savo valią ir vėl grįžti į įpras-
tas vėžes. Nauji takai nebūtinai yra 
geresni, o jūsų atveju jie veikiausiai 
veda tiesiog aklavietėn. Antroje sa-
vaitės pusėje vargu ar išsipildys tiek 
jūsų paties, tiek kitų žmonių jums 
duoti pažadai.

G. Nausėda: pirmojo šalies 
vadovo atminimas turėtų būti 
deramai įamžintas ir Vilniuje

 Pirmojo šalies vadovo Antano 
Smetonos atminimas turėtų būti 
deramai įamžintas ir sostinėje Vil-
niuje, teigia prezidentas Gitanas 
Nausėda.

„Vilniuje daug kas turėtų būti 
įamžinta. Kaip žinote, neatsirado 
vietos Vyčiui, neatsiranda vietos 
A. Smetonai, bet negaliu pasaky-
ti, kad viskas yra taip blogai, nes 
atsirado puikus paminklas Jonui 
Basanavičiui. Manau, kad tai buvo 
puiki iniciatyva ir savo inaugura-
cijos dieną aš pasirinkau pirmąjį 
vizitą būtent atsistoti ir paminėti 
mintyse mūsų patriarchą prie jo 
paminklo“, – sakė šalies vadovas.

„Manau, kad viskas dar prie-
šakyje ir tų reikšmingų atminties 
ženklų bei simbolių bus palikta 
gerokai daugiau. Tai – mūsų kar-
tos įsipareigojimas“, – pridūrė jis.

Ukmergės rajone, šalia Užu-
girio dvaro, G. Nausėda kartu su 
vietos bendruomene šeštadienį 
iškilmingai atidengė paminklą A. 
Smetonai, minint 145-ąsias jo gi-
mimo metines. 

„Nesitikėjau, kad bus tiek daug 
žmonių. Iš tikrųjų, tai rodo, koks 
didelis susidomėjimas šiuo isto-
riniu asmeniu, koks didelis susi-
domėjimas šituo įvykiu, kurį mes 
šiandien švenčiame Man, kaip de-
vintajam prezidentui, savotiškai 
simbolinis įvykis, nes prezidentas 
A. Smetona atidarė šitą galeriją ir 
atidarė valstybės kelią į priekį“, – 
teigė G. Nausėda.

Naujasis paminklas A. Smetonai 
– vienas iš nedaugelio Lietuvoje. 
Paminklas A. Smetonai stūkso ir 
istorinės prezidentūros kiemelyje, 
Kaune. 

2019-uosius Seimas yra paskel-
bęs A. Smetonos metais.

Mokslo, meno, kultūros, poli-

tikos atstovus vienijanti asociaci-
ja „Mūsų tautos atmintis“ pernai 
kreipėsi į šalies ir Vilniaus vado-
vus, kad sostinėje būtų pastatytas 
paminklas A. Smetonai, tačiau 
jokio sprendimo šiuo klausimu 
nėra.

A. Smetona Lietuvos prezi-
dento pareigas ėjo 1919–1920 ir 
1926–1940 metais. Jis žuvo 1944 
metais, kilus gaisrui namuose 
Jungtinėse Valstijose.

Lietuvoje kartais prieštaringai 
vertinamas jo atėjimas į valdžią 
perversmo būdu ir pasitraukimas 
iš Lietuvos sovietų okupacijos 
akivaizdoje.

Prieš 500 metų prasidėjusi 
Magellano kelionė pakeitė 
pasaulį 

 Lygiai prieš 500 metų Ferdi-
nandas Magellanas (Ferdinandas 
Magelanas) iš Ispanijos išplaukė 
į pirmąją žmonijos istorijoje ke-
lionę aplink pasaulį, pradėjusią 
naują epochą. 

Antraisiais žygio metais šis por-
tugalų keliautojas buvo nužudytas 
Filipinuose salos gyventojų, tad 
kelionę užbaigė ispanas Juanas 
Sebastianas Elcano (Chuanas Se-
bastijanas Elkanas), tačiau Magel-
lano vardas tapo nesiejamas nuo 
istorinės kelionės, iš viso truku-
sios trejus metus.   

„Prabėgus 500 metų, F. Magel-
lanas vis dar įkvepia," – pažymė-
jo Fabienas Cousteau (Fabjenas 
Kusto), prancūzų dokumentinių 
filmų kūrėjas ir okeanologas, kaip 
ir jo senelis Jacques-Yves Couste-
au (Žakas Yvas Kusto).  

„Jis buvo pionierius tuo metu, 
kai į nežinomybę leidęsi keliauto-
jai paprastai negrįždavo," – sakė 
jis. 

Apžvelgiame penkis aspektus, 
kaip F. Magellano kelionė paveikė 
žmonijos istoriją ir iki šiol įkvėpia 

mokslininkus bei tyrinėtojus.   
Su kai kuriais iš jų naujienų 

agentūra AFP kalbėjosi Lisabo-
noje rugpjūčio 10-osios, 500-ųjų 
kelionės metinių proga surengtos 
konferencijos metu.  

Istorinis 

Pasak NASA mokslininko, tarp-
planetinio kosminio zondo „New 
Horizons“ vadovo Alano Ster-
no, F. Magellano kelionė žymėjo 
posūkio tašką istorijoje. Ji buvo 
tokia pat unikali, kaip ir pirmoji 
žmogaus kelionė į kosmosą bei 
vėlesni nusileidimai Mėnulyje. 

„Mano manymu, tai tiesiog 
pakeitė žmoniją. Pavadinčiau tai 
pirmuoju visos planetos įvykiu – 
panašiai kaip Jurijaus Gagarino 
skrydis buvo pirmasis įvykis už 
planetos ribų," – sakė jis. 

Geografinis 

Po F. Magellano kelionės buvo 
perbraižyti žemėlapiai ir perrašy-
tos geografijos knygos. Jis pirma-
sis atrado dabar jo vardu vadina-
mą sąsiaurį, jungiantį Atlanto ir 
Ramiuosius vandenynus ties pie-
čiausiu Pietų Amerikos žemyno 
tašku.

„Ko gero, didžiausias jo žyg-
darbis – ir jis tebelaikomas vienu 
didžiausių žygdarbių navigaci-
jos istorijoje – kad jis perplaukė 
šį sąsiaurį, kurio žemėlapių tuo 
metu nebuvo ir apie kurio egzis-
tavimą buvo tik miglotai kalba-
ma,“ – sakė JAV istorikas, vienos 
iš F. Magellano biografijų autorius 
Laurence'as Bergreenas (Lorensas 
Bergrinas).  

Filosofinis 

Ši kelione pakeitė žmonių su-
pratimą apie savo vietą pasaulyje. 

„Tai buvo ne vien geografija 
ir antropologija, tai buvo ir filo-
sofinis atradimas, kad visai tai 
– vienas pasaulis, – sakė L. Ber-
greenas. - Iki Magellano žmonės 
to tiksliai nežinojo. Jie nežinojo, 
kaip pasaulis yra susijęs ar kokio 
jis dydžio.“  

Astronominis 

Prieš 500 metų prasidėjusi ke-
lionė padėjo europiečiams pažinti 
visatą ir iki šiol išlieka svarbi kos-
moso tyrinėjimų bei astronomijos 
srityse. 

Plaukdamas per Mageleno są-
siaurį, portugalų tyrinėtojas su 
įgula stebėjo dvi plika akimi iš 
Pietų pusrutulio matomas galak-
tikas, dabar vadinamas Magelano 
debesimis. 

L. Bergreenui padedant, kai 
kurios neseniai pažymėtos Marso 

paviršiaus sritys buvo pavadintos 
tais pačiais vardais, kuriuos F. 
Magellanas kadaise suteikė Pietų 
Amerikos dalims. Garsiojo tyrinė-
tojo vardu pavadintas ir milžiniš-
kas Čilėje statomas teleskopas.  

Įkvepiantis

Gilią žymę tyrinėjimų istorijoje 
palikęs F. Magellano pasiekimas 
įkvepia ir šiuolaikinius jo pase-
kėjus.  

„Kosmoso programoje rengda-
miesi šioms ilgai trunkančioms 
misijoms sakome, kad ateities 
pamokos yra surašytos praeityje," 
– sakė buvęs NASA atstronau-
tas 65-erių Dafyddas Williamsas 
(Devidas Viljamsas), dalyvavęs 
dvejose kosmoso misijose. 

„Daugelis kosmoso programas 
dalyvių yra skaitę apie Magella-
ną," – pridūrė jis. 

Kanadoje po vandalizmo 
atvejo 30 funikulieriaus 
kabinų nugarmėjo žemyn

Kanadoje po vandalizmo atvejo 
turistų gausiai lankomoje vietoje, 
kur buvo nupjautas funikulieriaus 
lynas, ant miškingos kalvos šešta-
dienį nukrito kelios dešimtys funi-
kulieriaus kabinų, pranešė vietos 
policija ir šios vietos operatoriai.

30 kabinų nugarmėjo žemyn po 
to, kai šeštadienį paryčiais buvo 
nupjautas dviejų kilometrų ilgio 
lynas turistų lankomoje vietoje 
„Squamish Sea-to-Sky Gondola“.

„Mes manome, kad lynas buvo 
nupjautas ir tai buvo tyčinis van-
dalizmo aktas“, – šeštadienį žur-
nalistams sakė Kanados karališko-
sios raitosios policijos inspektorė 
Kara Triance (Kara Trajens).

Šioje gausiai turistų lankomoje 
vietoje vienu metu funikulieriu-
mi gali keliauti ir fjordų vaizdais 
Kanados Ramiojo vandenyno pa-
krantėje grožėtis iki 240 žmonių.

Dabar ši atrakcija bus uždaryta 
„artimiausiai ateičiai“, nurodė jos 
operatoriai.

Policija skelbia, kad dėl šio in-
cidento niekas nenukentėjo. Parei-
gūnai prašo atsiliepti šalia kelia-
vusius ar stovyklavusius žmones, 
kurie galėjo ką nors matyti.

Po remonto atsidariusius 
Kauno funikulierius vėl 
užplūdo lankytojai

Šiais metais po renovacijų duris 
atvėrusius Kauno Žaliakalnio ir 
Aleksoto funikulierius vėl užplū-
do lankytojai.

Gegužės mėnesį po remonto 
darbų veikti pradėjo seniausias 
Lietuvoje Žaliakalnio funikulie-
rius. Jame suremontuotas bėgių 
kelias ir keliantysis lynas.

„Norime, kad tvarkingas būtų 
(funikulierius - BNS) ir visus me-
tus saugiai važinėtų“, - BNS sakė 
„Kauno liftų“ technikos vadovas 
Virginijus Markvaldas.

Naujai atidarytu funikulieriumi 
jau pasinaudojo maždaug aštuoni 
tūkst. kauniečių ir miesto svečių. 
Juo aktyviai naudojasi ne tik turis-
tai – funikulierius tapo ir patogia 
transporto priemone miestiečiams, 
norintiems iš miesto centro greitai 
pasiekti Žaliakalnio mikrorajoną.

Birželio pirmąją po daugiau nei 
du mėnesius trukusių remonto 
darbų pradėjo veikti ir Aleksoto 
funikulierius. Jame pakeistas va-
gonėlių kėlimo lynas, restauruoti 
varomieji ir kreipiantieji ratai.

„Beveik 30 tūkst.eurų kainavu-
sio remonto metu buvo pakeistas 
vagonėlių kėlimo lynas, restau-
ruoti varomieji ir kreipiantieji 
ratai. Kauno savivaldybės įmonei 
„Kauno autobusai“ priklausan-
tį funikulierių nutarta atnaujinti 
po prieš beveik metus įvykusios 
avarijos privataus kapitalo įmonei 
priklausančiame Kauno Žaliakal-
nio funikulieriuje“, - BNS teigė 
bendrovės „Kauno autobusai“ ats-
tovė spaudai Patricija Zarankaitė.

Po praėjusių metų birželį Žalia-
kalnio funikulieriuje įvykusio ne-
laimingo atsitikimo, kuomet nuo 
bėgių nukrito vagonėlis, kuriame 
buvo 15 mokyklinio amžiaus vai-
kų, funikulierius valdančios įmo-
nės ėmėsi stiprinti jų saugumą.

Pasak V. Markvaldo, Žaliakal-
nio funikulieriaus sistema buvo 
šiek tiek automatizuota, kad būtų 
galima išvengti žmogaus klaidų 
sukeltų nelaimių.

Pasak Patricijos Zarankaitės, 
Aleksoto funikulieriuje pradėti 
remonto darbai nelaukiant kasme-
tinės techninės apžiūros.

„Siekiant atkreipti didesnį dė-
mesį į keleivių saugumą, Alekso-
to funikulieriuje dirbantiems ma-
šinistams organizuojami specialūs 
saugumo mokymai bei egzaminai.  
Taip pat dėl keleivių saugumo 
kiekviename vagone keleivius 
aptarnaus ir jų saugumu rūpinsis 
konduktorius-palydovas“, - teigė 
ji.

Kauno Turizmo informacijos 
centro duomenimis funikulierius 
yra vienas iš labiausiai lankomų 
ir mėgstamų turistinių objektų 
mieste. Jį gausiai lanko svečiai iš 
Vokietijos, Prancūzijos, Rusijos, 
Lenkijos, Japonijos.

Kaunas yra vienintelis miestas 
Baltijos šalyse, kuriame veikia 
funikulierius. Abi transporto prie-
monės įrengtos tarpukariu siekiant 
pagerinti susisiekimą su miesto 
mikrorajonais. Žaliakalnio funi-
kulierius įrengtas 1931 metais, o 
Aleksoto - 1935 metais.

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

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

brangiai superkame 
MiŠkuS 

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus. 
ATSISKAITOME IŠ KARTO. 

Tel.: 8 61841283

BRANGIAI PERKA 
MIŠKUS IR APVALIĄ 

MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Brangiai perkame 
ąžuolinius rąstus

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

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

rugpjūčio 22 d. į anykščius atvyksta  angiochirurgas 
e. vitkus iš vilniaus,kuris atlieka kraujotakos tyrimus 
pacientams sergantiems:

● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu;
● kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
registruotis tel. (8-698) 33653 nuo 15 val. iki 17 val.
Tyrimas mokamas.

kaminų įdėklai, pristatomi 
kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio.
Kaminų remontas, angų didini-

mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 

Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Mb vytauto paminklai

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

Tel. (8-627) 01727.

UAB „Jonroka“ organizuoja:
A1, A2, A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų kursus;
Papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET ir praradu-

siems vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis tel. (8-657) 72987 arba Liudiškių 

g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų registracija 
tel. (8-657) 68156.

Garantuotas darbas namų tvarky-
tojoms (-ams) Anglijoje. Anglų kal-
ba nebūtina. Uždarbis 1500-2000 
eurų mėn. Be žalingų įpročių. 

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

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

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Miškus, namus, sodybas, butus, 
žemę. Sutvarko dokumentus, ap-
moka 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.

Tekl. (8-670) 37592.

automobiliai

Įmonė - automobilius. Gali būti 
su defektais, be TA, išregistruoti. 
Išrašo dokumentus.

Tel. (8-607) 67679.

Automobilius, visureigius, mikro-
autobusus. Išrašo utilizacijos pa-
žymas, atsiskaito iš karto.

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

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

Tel. (8-614) 07502.

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

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

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

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

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
RUGPJŪČIO 15 d. (ketvirta-

dienį) prekiausime "Kaišiadorių" 
paukštyno vakcinuotomis 3-4-5-8 
mėn. rudomis,  raibomis, dėslio-
siomis vištaitėmis, bei kiaušinius 
pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiu-
kų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 
- 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosi-
me, prašome palaukti. Tel. (8-608) 
69189.

Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45, 
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 
16:00 turgus, Ažuožeriai 16:15, 
Zaviesiškis 16:20, Kavarskas 
16:30, Svirnai 16:40.

kuras

Skaldytas išdžiovintas malkas ir 
pjuvenas. Pristato ir mažais kie-
kiais. 

Tel. (8-675) 63191.

Alksnio, uosio, klevo ir maišytas 
malkas kaladėlėmis. Pristatymas 
nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Dovanoja

Juodos spalvos 6 mėnesių kalytę.
Tel. (8-648) 30917.

Paslaugos

Profesionalus tujų ir gyvatvorių 
karpymas, sutvarkymas. 

Tel. (8-611) 34567.

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

Tel. (8-630) 57490.

Veterinarijos farmacininkui (-ei) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavinimas.

Tel. (8-609) 97785.

Nebrangiai mūrija, remontuo-
ja įvairias krosnis, židinius. Valo 
krosnis, kaminus. 

Tel. (8-676) 01382.

Smulkina žolę. 
Tel. (8-615) 94387. 

Kaminų valymas, įdėklų gamyba, 
montavimas. Pristatomi kaminai. 

Tel. (8-656) 24531.

Nuomojasi

Išsinuomotų žemę Anykščių 
seniūnijoje, Klebonių, Bičionių, 
Burbiškio apylinkėse. Siūlyti ir ki-
tus variantus Anykščių rajone. 

Tel. (8-648) 70237.
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anekdotas
Žmona rausiasi spintoje:
- Petrai! - šaukia ji vyrui. - Prieš 

savaitę nupirkau knygą apie il-
gaamžiškumą, o dabar nesugebu 
rasti.

- Nesirūpink, - ramina vyras, - aš 
ją išmečiau. Labai jau tavo motina 
ja susidomėjo...

***

- Ar ten galima maudytis?
- Nepatarčiau, ten daug kroko-

dilų.
- O ten, kur upė įteka į jūrą?
- Galima. Ten nėra krokodilų, 

nes jie bijo ryklių.

***

Atvažiuoja ežys su naujausiu 
BMW, o vilkas jo klausia:

– Iš kur gavai, gal pavogei?
Ežiukas pagalvojo ir atrėžė:
– Nereikia gert, vilke.
Kitą dieną atskrenda vilkas su 

reaktyviniu lėktuvu. Ežys apstul-
bęs sako:

– Iš kur gavai?
Vilkas atsako:
– Butelius pridaviau.

***

Vyriškis eina pro alaus barą ir 
sako sau:

- Įrodyk, kad turi valios, neuž-
suk.

Praeina keliasdešimt metrų pro 
barą ir džiaugiasi:

- Na, štai, įrodei. O dabar galima 
bare ir atsipalaiduoti...

***

Pirmąją mokslo metų dieną mo-
kytoja klausia Petriuką:

- Ar gerai praleidai atostogas?
- Aišku. Bet ne taip, kad išsyk 

pulčiau apie jas rašyti...

liepos 13 - 14 d. priešpilnis
mėnulis

šiandien

rugpjūčio 15 d.

rugpjūčio 16 d.

rugpjūčio 14 d.

vardadieniai

Kasijonas, Poncijonas, Naglis, 
Gilvilė, Ipolitas, Diana.

Euzebijus, Maksimilijonas, 
Grintautas, Guostė.

Visvilas, Vydenė, Napoleonas, 
Sigita, Napalys, Rugilė.

Rokas, Butvydas, Alvita, 
Jokimas.

rugpjūčio 15 - 16 d. pilnatis

Būsimoji rašytoja Elena 
Viktorija Nakaitė 1933 me-
tais, kai dar mokėsi Rokiškio 
gimnazijoje.

Rašytoją už tarybinės realybės 
atskleidimą - „mušė“ net savi

(Atkelta iš 5 psl.)

Pirmasis laiškas, rašytas 2000 
metų rugpjūčio 18-ąją, mane pa-
siekė per „Utenio“ redakciją. Tas 
dailia, aiškiai įskaitoma rašysena 
laiškas, išguldytas ant kelių nedi-
delių popieriaus lapelių, atsirado 
po to, kai Utenos krašto laikraš-
tyje „Utenis“ išspausdinau rašinį 
apie žymią rašytoją, pasivadinusią 
lietuviškiausios gėlės vardu ir jai 
skirtą kampelį Kunigiškių mu-
ziejuje. Kas atnešė į redakciją tą 
Alės Rūtos man adresuotą laišką, 
tuomet net ir nepasidomėjau, tiktai 
padėkojau laišką perdavusiam  da-
bar jau šviesios atminties redakto-
riui Donatui Čepukui. 

„...Esu skaičiusi Jūsų straipsnius, 
o neseniai man atsiuntė pažįstamas 
iš „Utenio“ lapą, kur Jūs rašote 
apie Kunigiškių pradžios moky-
klą ir apie mane, mano kūrybą....
Šiuo laiškeliu noriu Jums padėkoti 
už tą straipsnį, už Jūsų dėmesį..... 
Vilniuje Lietuvos rašytojų s-gos 
leidykla tik išleido mano romaną 
„Vargingos tėvynės vaikai“. Dar 
aš pati gavau vos keletą knygų; o 
norėčiau Jums dovanoti...Norė-
čiau dovanoti Kunigiškių muzie-
jui visas savo knygas, bet ne taip 
lengva...“,- labai sklandžia lietuvių 
kalba rašė Alė Rūta. 

Kadangi laiško pabaigoje buvo 
nurodytas adresas, juo ir parašiau 
rašytojai savo atsakymą į jos laiš-
ką. Po kurio laiko (2001 metų sau-
sio mėn.) sulaukiau rašytojos atsa-
kymo ir keleto spalvotų nuotraukų. 
Štai keletas eilučių iš to laiško:

„...Su džiaugsmu dėkoju už Jūsų 
nuoširdų, įdomų laišką. Linkiu 
Jums laimingiausių metų! Kuni-
giškiai – mano Motinos, Sklėriu-
tės, Nakienės gimtinė. Įdedu kiek 

nuotraukų Kunigiškių muziejui. 
Kada nors – ir kūrybos mėginsiu 
nusiųst....Ačiū, Kolega Vytautai, už 
Jūsų gerus straipsnius „XXI –ame 
amžiuje“ ir kitur. Aš neprašau, kad 
Jūs apie mane rašytumėt, kad rū-
pintumėtės. Tik – rašykit! Jūs gerai 
rašote – pasitarnausit Lietuvos kul-
tūrai...Dėkinga, Alė Rūta“.

Taip ir susirašinėjome. Rašytoja 
ir jos dukra, dailininkė Rasa, ne 
kartą atsiuntė muziejui adresuotų 
knygų, prieš Šv. Kalėdas ir Naujuo-
sius Metus visuomet pasiekdavo iš 
Santa Monikos atkeliavę spalvingi 
sveikinimai. Abi geraširdės mote-
rys ir piniginėmis aukomis parėmė 
Svėdasų krašto (Vaižganto) muzie-
jų bei asociaciją Vaižgantiečių klu-
bas „Pragiedrulys“. 

2009 metų birželio mėnesį at-
siųstame laiške, adresuotame svė-
dasiškiams būsimojo Vaižganto 
140-ųjų gimimo metinių ir pamin-
klo Svėdasų krašto kovotojams už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę  
(skulptorius Jonas Jagėla, fundato-
rius - JAV gyvenęs kraštietis dr. 
Zenonas Prūsas) atidengimo proga 
buvo rašoma:

„Sveikiname mielus kraštiečius 
svėdasiškius, aukštaičius ir visus 
kitus šios iškilmingos šventės pro-
ga, linkime, kad visi lietuviai, visa 
tauta gyventume Vaižgantiška dva-
sia... Nuoširdžiai su Jumis – Vaiž-
ganto krikšto dukters Sklėriutės – 
Nakienės Emilijos duktė Alė Rūta 
ir anūkė Rasa Arbaitė“. Tas svei-
kinimas ant balto popieriaus lapo 
tušinuku jau parašytas nelygiomis 
raidėmis, sakiniai tarsi „išsimėtę“ 
po visą popieriaus lapą. Dėl to nė 
kiek nesistebėjau, nes žinojau, kad 
garbaus amžiaus rašytoja jau be-
veik apakusi, kad jai sunku pačiai 
rašyti. Didžiavausi, kad Alė Rūta, 

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje  (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt, Lietuvos pašto skyriuose, 
„PayPost“ kioskuose. Teirautis telefonu (8-381) 5-94-58 arba (8-686) 33036.

Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį, žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400.

Užsisakę ,,Anykštą“ 2020 - iesiems metams 
mokėkite tik už 11 mėnesių - vieno mėnesio 

prenumeratą gausite dovanų. 
(Akcija galioja iki rugpjūčio 31 dienos)

„anykšta“ paštų skyriuose: 12 mėn.
EUR

„Anykšta“ 72 (88)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 60

„Anykšta“ šeštadieniais 45

atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse 
ir „anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 57
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 46

„Anykšta“ šeštadieniais 40

Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms. 

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

AKCIJA!

sukaupusi visas jėgas, ėmė ir pa-
rašė tokį prasmingą sveikinimą, 
kuris ir buvo perskaitytas šventės 
metu prie paminklo Laisvės kovo-
tojams...

Du paskutinius rašytojos ranka 
2011 m. birželio 1 d. rašytus laiš-
kelius man atvežė gera rašytojos 
pažįstama, taip pat Santa Monikoje 
gyvenanti aktyvi lietuvių bendruo-
menės veikėja, šeštadieninės radi-
jo laidos „Lithuanian melodies“ 
(„Lietuviškos melodijos“) vedėja, 
verslininkė Genovaitė Plukienė 
(Beleckaitė), važiavusi į gimtąjį 
Kupiškio kraštą pailsėti ir tvarkyti 
verslo reikalų. Tuose laiškeliuose 
rašytoja džiaugėsi savo naujausios 
knygos „Sklėriai“ pristatymu Los 
Andžele, kurį organizavo gero-
ji Genovaitė ir kur dalyvavo pati 
rašytoja, nuvežta dukros Rasos ir 
žento Raselo. Alė Rūta atsiliepė 
su dėkingumu apie išspausdintas  
žiniasklaidoje („Anykštoje“ ir ki-
tur) knygos „Sklėriai“ apžvalgas. 
Kartu su laiškais rašytoja ir dukra 
perdavė pinigines aukas muziejui, 
taip pat finansiškai parėmė  jaunos 
fotografės, gimnazistės Simonos 
albumo „Padangių egzotika foto-
grafijose“ išleidimą. 

Atsidėkodamas rašytojai ir jos 
dukrai menininkei už gerumą, 
ponios Genovaitės paprašiau nu-
vežti dovanų savo fotografijų al-
bumą „Nusilenkime Vaižganto 
Žemei...“. Vasarą dar išsiunčiau 
ir padėkos laišką, o rugsėjo mė-
nesį, respublikinio renginio – 
„Vaižgantinių“ – metu pristačius 
svėdasiškės gimnazistės Simonos 
Bagdonaitės albumą „Padangių 
egzotika fotografijose“, šis lei-
dinys buvo išsiųstas į JAV Alei 
Rūtai ir Rasai Arbaitei - Cham-
berlain, finansiškai prisidėjusioms 

prie leidimo. Gruodžio viduryje 
abiem kūrėjoms – motinai ir du-
krai –  linkėjau stiprybės, sveika-
tos, kūrybinės sėkmės.  

Tik, užuot sulaukęs atsakomojo 
laiško, gavau atskriejusią netikėtą 
ir skaudžią žinią apie rašytojos 
mirtį. Vėliau, bendraudamas su 
Alės Rūtos dukra Rasa, sužinojau, 
kad jaunosios fotografės Simonos 
albumas jas pasiekė, rašytoja dar 
spėjo jį pavartyti, nors ir nusil-
pusiomis akimis apžiūrėjo, pasi-
grožėjo, pasidžiaugė mergaitės 
sėkme...

Vartant rašytojos nuotraukas, 
laiškus, knygas, mintyse vis skam-
ba ir skamba šios kūrėjos eilėraš-
čio, skirto dėdės,  krikštatėvio, 
Sibiro kankinio Alfonso Sklėriaus 
atminimui:

Kas – gyvenimas? – Tik akimir-
ka!

Užtat ir atskrieja iš praeities 
pluoštas prisiminimų...

  Alės Rūtos gyvenimo kelias  - 
gal jis ir yra tik akimirka amžiny-
bės požiūriu  -  bet be galo pras-
mingas, šviesus, sušildytas meilės 
gimtajam kraštui, jo žmonėms, 
nuolat skaidriai virpantis ilgesio ir 
nuoširdaus tikėjimo ateitimi gaida.


