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Kultūros centro lankytojai pageidavo prekybos 
alkoholiu

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščiuose, kultūros centro 
foje, veikianti kavinė ,,Coffee Hill 
Anykščiai” nuo vasaros pradžios 
pradėjo prekiauti ne tik kava, bet 
ir alkoholiniais gėrimais. Anykščių 
kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė ,,Anykštai” sakė, kad ji 
davusi sutikimą, kad kultūros cen-
tro foje veikianti kavinė prekiautų 
ne tik kava, bet ir svaigiaisiais gė-
rimais, nes esą to pageidavo kultū-
ros centro lankytojai.

Į tokią naujovę sureagavusi 
Anykščių rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos centro direk-
torė Lina Pagalienė perspėjo, kad 
Anykščių rajonas tampa ta vieto-
ve, kur alkoholis liejasi laisvai.

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė sakė, kad kultūros centre veikiančioje kavi-
nėje įsigyti alkoholinių gėrimų pageidavo lankytojai.

Kaip valdyti rajoną, patarimų 
duoda ir Tėvas Robertas AleksiejūnAs

robertas.a@anyksta.lt

Birželio 7 dieną, sekmadienį, bus švenčiama Tėvo diena. Šia proga ,,Anykšta” pakvietė keletą žinomų anykštėnų pasidalyti savo minti-
mis apie juos užauginusius Tėvus. Šįsyk, rodos, apsiėjome be didelių sentimentų, nes apie Tėvus kalbėjomės su vyriška kompanija.

Linksmi, išradingi, autoritetingi, nevengiantys pamokyti jau ir suaugusių savo vaikų... Kone visi pašnekovai, kalbėdami apie savo 
Tėvus, nugrimzdo į vaikystės prisiminimus, atviravo iš jų rankų ragavę ir ,,beržinės košės…” Kiekvienas jų savo Tėvo vardą tarė su 
pagarba ir pasididžiavimu bei prisipažino, kad Tėvo pamokos tolimesniam gyvenimui turėjo didžiulės įtakos.

Anykščių rajono tarybos narys Vygantas Šližys pasakojo, kad jo 
Tėvas buvo tikras kaimo novatorius.

Anykščių rajono tarybos nario Vyganto Šližio 
Tėvas Pranas su žmona Ona.

Verslas. Iš Anykščiuose, Vilniaus 
gatvėje, suremontuoto buvusio pie-
ninės pastato vienas po kito traukiasi 
patalpų nuomininkai. Verslininkai 
skundžiasi aukštomis patalpų nuo-
mos kainomis. Viena iš pirmųjų nuo-
mojamas patalpas paliko kepyklėlė, 
neseniai duris užvėrė ir parduotuvėlė 
,,Babytės žuvis“. Kepyklėlė jau at-
sidarė kitoje vietoje, A.Baranausko 
aikštėje, o ,,Babytės žuvis“ prekybą 
planuoja iš mobiliojo autobusiuko. 

Turtas. Anykščių rajono tarybos 
sprendimu, nurašyti du susidėvėję 
mokykliniai autobusai. 2004 ir 2007 
metų laidos autobusiukus bus bando-
ma parduoti viešajame prekių aukci-
one.

Lenktynės. Policija siūlo savival-
dybėms numatyti vietas saugioms 
automobilių lenktynėms, siekiant su-
mažinti augančių nelegalių lenktynių 
skaičių. Anykščių rajono mero pava-
duotojas Dainius Žiogelis ,,Anykštai“ 
sakė, kad savivaldybė saugioms auto-
mobilių lenktynėms pasiūlė daugiau 
nei dviejų kilometrų kelio atkarpą 
Skiemonių seniūnijoje, šalia kelio 
Kaunas - Utena. Pasak D.Žiogelio, 
šioje vietoje, tiesiant naują kelią, liko 
neišardytas asfaltuotas kelio ruožas.

Maistas. Pirmadienį Anykščiuose 
lankėsi po Lietuvą keliaujantis pro-
jekto „Kaupti mažiau dalintis. Kurio-
je vietoje dėti tašką?“ autobusiukas, 
kuriame anykštėnai atvykusiems sa-
vanoriams galėjo perduoti ilgo galio-
jimo maisto produktų, skirtų paremti 
tuos, kuriems paramos reikia, kad 
išgyventų šį sunkų karantino laiko-
tarpį.

Gaisras. Birželio 2 dieną Kavars-
ko seniūnijos Marijampolio kaime 
gaisras kilo atviroje teritorijoje.  At-
vykus ugniagesiams, degė ražienos, 
miško paklotė ir kelmai. Išdegė apie 
1 aras miško paklotės, apdegė keletas 
kelmų.

Pinigai. Susisiekimo ministerija 
Anykščių rajono savivaldybei skyrė 
papildomus 538 tūkst. Eur vietinės 
reikšmės kelio rekonstrukcijai. Lėšos 
bus  skirtos vietinės reikšmės keliui 
Mačionys–Rubikiai rekonstruoti. 
Darbus bus privaloma užbaigti iki šių 
metų  lapkričio 30 dienos.

Anykščių 
rajono garbės 
piliečio vardas 
bus suteiktas 
Sergejui 
Jovaišai

Įtariama, kad 
19-metis nužudė 
savo draugą

Dar viena 
Baltušio knyga

Vaikystės šventė 
Vaitkūnuose: 
linksma buvo ir 
vaikams, ir jų 
mamoms...
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Beglobiams gyvūnams padės futbolininkai Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Futbolo klubas ,,Anykščiai“  nusprendė padėti beglobiams gy-
vūnams. Per rungtynes šalia futbolo aikštės nuo šiol stovės specia-
li dėžė, į kurią futbolo aistruoliai galės atnešti gyvūnams maisto.

Futbolo klubo ,,Anykščiai“ 
prezidentas Marius Valančiūnas 
,,Anykštai“ pasakojo, kad mintis 
prisidėti prie paramos beglobiams 
gyvūnams klubo administracijai 
kilo po pokalbio su VšĮ ,,Pūkuota 
svajonė“ vadove Deimante Rukšė-
naite.

,,Tai bus savotiškas ,,bilietas“ 
į futbolo rungtynes, kuriose žai-
džia futbolo klubas ,,Anykščiai“. 
Savaime suprantama, kad jis bus 
neprivalomas, tačiau tikimės, kad 
futbolo sirgaliai aktyviai prisidės 
prie nuskriaustų gyvūnų gerbū-
vio“, - kalbėjo M.Valančiūnas.

Po kiekvienų futbolo rungtynių 

į dėžę suneštas maistas  bus per-
duodamas VšĮ ,,Pūkuota svajonė“, 
kuri pasirūpins alkanais beglobiais 
gyvūnais.

Pasiteiravus, ar tokia iniciaty-
va futbolo klubas ,,Anykščiai“ į 
futbolo rungtynes nori pritraukti 
daugiau gyvūnų mylėtojų, klubo 
prezidentas M.Valančiūnas primi-
nė, kad gyvūnų vestis į stadionus 
negalima. Beje, pats Marius augi-
na katiną Poršą, kuris iškrito pro 
balkoną ir po atliktų trijų operacijų 
neteko vienos kojos.

Futbolo klubas ,,Anykščiai“ 
žada jungtis ir prie kitų socialinių 
akcijų.

,,Pamaitink, jie irgi jaučia alkį...“ - skelbia užrašas ant dėžės, į 
kurią futbolo mylėtojai galės atnešti maisto beglobiams rajono 
gyvūnams.

Po rajoną važinėja įtartini ,,prekybininkai“ Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Ketvirtadienį, birželio 4 dieną, Anykščių policijos pareigūnams 
paskambinusi Kavarsko seniūnijos gyventoja pranešė, kad kaime  
tamsios spalvos (juodu ar tamsiai mėlynu) lengvuoju automobiliu 
važinėja įtartini tamsaus gymio asmenys. 

Kavarsko seniūnijos gyventoja 
policijos pareigūnams pasakojo, kad 
įtartini asmenys žmones kalbino ru-
siškai, įkyriai siūlė dovanų patalynės 
komplektą.

,,Po to siūlė dovanų ir antrą pata-

lynės komplektą, o duodami trečią 
sakė, kad už šitą jau reiks mokėti ir 
liepė atnešti pinigus. Nepavykus nie-
ko parduoti, prašė paaukoti ukrainie-
čiams“, - pasakojo kavarskietė.

Utenos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Anykščių ra-
jono policijos komisariato Veiklos 
skyriaus viršininkė Aušra Staške-
vičienė ,,Anykštai“ sakė, kad po 
Anykščių rajoną panašūs ,,preky-
bininkai“ važinėja kartas po karto.

,,Nebūtinai tai būna tamsaus 
gymio asmenys. Šie asmenys gy-
ventojams siūlo visokiausias pas-
laugas, prekes. Į namus jų tikrai 
nevertėtų įsileisti, nes yra ne vienas 
atvejis, kai po tokių pasiūlymų bei 

derybų žmonės neberanda pinigų. 
Šiais metais tokių atvejų dar nebu-
vo, tačiau pernai buvo bent keli, kai 
tokiu būdu žmonės buvo apvogti“. 
- perspėjo A.Staškevičienė.

Gavusi pranešimą apie įtartinus 
,,prekybininkus“, policija jų po 
Anykščių rajoną nesivaikė. Beje, 
prieš keletą mėnesių apie panašius 
įtartinus asmenis skelbė ir Svėdasų 
seniūnijos Daujočių kaimo ben-
druomenė.

Vagystė. Birželio 2 dieną vyras 
(g. 1940 m.), gyvenantis Viešintų 
seniūnijoje, po pažįstamo apsilan-
kymo birželio 1 dieną pasigedo 
220 eurų. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. 

Avarija. Birželio 2 dieną,  apie 
06.33val., Anykščių seniūnijos 
Keblonių kaime buvo rastas auto-
mobilis ,,Ford Galaxy“,  priklau-
santis vyrui (g. 1987 m.), gyvenan-
čiam Anykščiuose, Draugystės g., 
kuris įvažiavo į gyvenamojo namo 
tvorą ir ją apgadino. Prie automo-

bilio buvo neblaivus (nustatytas 
2,82 prom. girtumas) automobilio 
savininkas, kuris nurodė, kad bir-
želio 1 dieną, apie 19.00 val., vai-
ravo minėtą automobilį. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. 

Keliautojas. Birželio 1 die-

ną, apie 16.43 val., Troškūnuose 
sustabdytas automobilis ,,Opel 
Astra“, kurį vairavo neblaivus 
(nustatytas 2,42 prom. girtumas) 
vyras (g. 1970 m.), gyvenantis 
Kavarsko seniūnijoje. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Vyras sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę. 

Įtariama, kad 19-metis nužudė savo draugą
Ketvirtadienį, birželio 4 dieną, Troškūnų seniūnijos Pakapės 

kaime, ant kelio, rastas 21-erių metų jaunuolio kūnas su su kirsti-
ne žaizda ir nubrozdinimais. Policija skelbia, kad jaunuolis buvo 
nužudytas.

Policija pranešė, kad dėl nu-
žudymo sulaikytas ir į areštinę 
uždarytas neblaivus (0,72 prom.) 
19-metis.

Lavoną ant kelio pastebėjo neto-
liese gyvenantis ūkininkas, kuris ir 
iškvietė pareigūnus.

Policija neatmeta galimybės, kad 
jaunuolis galėjo tapti nelaimingo 

atsitikimo arba avarijos auka. Yra 
rastas automobilis, tačiau jis buvo 
toliau nuo nelaimės vietos.

Įtariamojo atžvilgiu taikyti 
griežčiausios kardomosios prie-
monės - suėmimo - prokurorai ne-
planuoja. Tikėtina, kad bus skirtos 
švelnesnės sankcijos. Pavyzdžiui, 
uždėta apykojė.

,,Anykštos“ šaltiniai pasakojo, 
kad miręs jaunuolis ir įtariamasis 
nužudymu buvo draugai, jie abu 
gyveno Nausodės kaime. Abu jau-
nuoliai dirbo miške. Nužudytąjį 
vaikiną vietos gyventojai apibūdi-
no kaip gerą ir mandagų žmogų. 
Apie įtariamąjį to negalėjo pasakyti 
- jis esą dažnai vartodavo alkoholį, 
anksčiau, susipykęs su savo mergi-
na, persipjovęs rankos venas.

Nausodės kaime sklinda kalbos, 
kad iš pradžių tie draugai susimu-
šė, o po to jaunesnis jį nutrenkė 

automobiliu. Abu prieš tai Troškū-
nuose, bare, vartojo alkoholį. 

Kalbama, kad abu  jaunuoliai 
galėjo keliauti automobiliu, kuris 
priklausė 19-mečiui. Šis, anot vie-
tinių, net nėra išsilaikęs vairuotojo 
teisių. 

Nausodės kaime sklinda kalbos, 
kad kažkas matė, kaip 19-metis vi-
sas kruvinas parėjo namo.

Šiuo metu policijos pareigūnai 
laukia teismo medicinos ekspertų 
išvadų dėl mirties priežasties.

-AnYkŠTA

Elektrinė. Astravo atominės 
elektrinės pirmasis reaktorius bus 
įjungtas netrukus, penktadienį pa-
reiškė Baltarusijos prezidentas 
Aleksandras Lukašenka. „Pirmasis 
blokas bus įjungtas tiesiog per kelias 
dienas“, – sakė A. Lukašenka penk-
tadienį per susitikimą su Vengrijos 
premjeru Viktoru Orbanu. A. Luka-
šenką cituoja Baltarusijos valstybinė 
naujienų agentūra „Belta“. Kaip jau 
buvo skelbta, branduolinis kuras pir-
majam jėgainės reaktoriui iš Rusijos 
buvo atgabentas gegužės pradžioje, 
ir, kaip praėjusį mėnesį skelbė Bal-
tarusijos energetikos ministerija, jį 
turėtų būti įjungtas liepos mėnesį. 
Jėgainė turės du rusiško VVER pro-
jekto reaktorius, kurių kiekvieno ga-
lia – 1200 megavatų. Antrąjį reakto-
rių tikimasi įjungti praėjus maždaug 
vieneriems metams nuo pirmojo re-
aktoriaus veiklos pradžios.

Ginklai. Šiuo metu galiojantis 
draudimas teistam asmeniui įsigyti 
ginklą, net kai pasibaigęs jo teis-
tumas, prieštarauja Konstitucijai, 
penktadienį paskelbė Konstitucinis 
Teismas (KT). Anot jo, pažeidžia-
mas konstitucinio proporcingumo 
principas, kai nesudaroma galimybė, 
praėjus tam tikram laikui po nusikal-
timo padarymo, iš naujo įvertinti kie-
kvieno asmens situaciją ir nuspręsti, 
ar tas asmuo kelia pavojų visuome-
nės saugumui, viešajai tvarkai ir ar 
jam gali būti išduotas leidimas turėti 
ginklą, ar ne. KT skųsta norma, kad 
nepriekaištingos reputacijos asme-
niu nelaikomas už tyčinį smurtinį 
nusikaltimą daugiau kaip trejų metų 
laisvės atėmimo bausme baustas as-
muo. Toks asmuo negali įsigyti ir tu-
rėti B ir C kategorijų ginklų, jų šau-
dmenų. Toks pat draudimas galioja 
ir asmenims, daugiau nei trejiems 
metams nelaisvės nuteistiems už 
disponavimą ginklais, šaudmenimis, 
sprogmenimis, sprogstamosiomis 
ar radioaktyviosiomis medžiagomis 
arba karine įranga. 

Ekonomika. Lietuvos ekonomika 
gegužės mėnesį tapo viena iš spar-
čiausiai grįžtančių į normalų ritmą 
šalių, atsigaunantis gyventojų mo-
bilumas suteikia prielaidų manyti, 
kad normalizuosis ir didesnė dalis 
vidaus paklausos, situacija darbo 
rinkoje taip pat rodo stabilizacijos 
ženklus, teigia Lietuvos banko (LB) 
valdybos pirmininkas Vitas Vasi-
liauskas. „Ekonominė situacija yra 
šiek tiek geresnė nei mes progno-
zavome kovo mėnesį (...) Vienas iš 
svarbiausių teigiamų elementų, ku-
ris daro įtaką prognozuojant mūsų 
ekonominę situacija, yra pirmojo 
ketvirčio bendrojo vidaus produk-
to augimas, nepaisant karantino, jis 
vis dar buvo teigiamas (....) Todėl 
yra tikimybė, kad metinis rezultatas 
bus geresnis, nei mes prognozavo-
me kovo mėnesį“, – penktadienį 
spaudos konferencijoje sakė V. Vasi-
liauskas. LB prognozuoja, kad pagal 
pagrindinį scenarijų šalies bendrasis 
vidaus produktas (BVP) šiemet su-
mažės 9,7 proc. – 1,7 punkto mažiau 
nei prognozuota kovo mėnesį. Pa-
grindinė to priežastis yra mažesnis 
privataus vartojimo susitraukimas – 
jis šiemet turėtų sumenkti 12,5 proc., 
arba 2,7 punkto mažiau nei progno-
zuota kovą. Mažesnį nuosmukį lei-
džia prognozuoti palyginti geras pir-
mojo ketvirčio BVP rezultatas (+2,4 
proc.), ne toks didelis, kaip manyta, 
prekybos (–14 proc.) ir pramonės 
(–12,5 proc.) nuosmukis balandžio 
mėnesį, kuris, tikėtina, bus prasčiau-
sias mėnuo šalies ekonomikai. 

Anykščių rajono garbės piliečio vardas bus 
suteiktas Sergejui Jovaišai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Birželio 5 dieną, penktadienį, posėdžiavusi Anykščių rajono 
garbės piliečio vardo suteikimo komisija nusprendė Anykščių ra-
jono garbės piliečio vardą suteikti praeityje garsiam krepšinin-
kui, Seimo nariui, konservatoriui Sergejui Jovaišai.

S.Jovaišos kandidatūrą pateikė 
Anykščių kūno kultūros ir sporto 
centras.

Iš viso buvo pateitktos dvi kan-
didatūros, tačiau antrosios komisi-
ja net nesvarstė. Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius, kuris 
yra Anykščių rajono garbės pilie-
čio vardo suteikimo komisijos pir-
mininkas, sakė, kad paraiška buvo 

pateikta netinkamai, neatsiklausus 
asmens, kuriam siūlomas garbės 
piliečio vardas, sutikimo.

Garbingas apdovanojimas 
S.Jovaišai tikrai nebus pirmasis. 
Sovietiniais metais jis buvo apdo-
vanotas ,,Garbės ženklo“ ordinu. 
209 ir 2014 metais S.Jovaiša ap-
dovanotas Lietuvos Respublikos 
Kūno kultūros ir sporto departa-

mento Sporto garbės komandoro 
ženklais.

Anykščių rajono savivaldybė 
rajono garbės piliečio vardus yra 
suteikusi profesoriui Antanui Ty-
lai, žurnalistei Mildai Telksnytei, 
rašytojui Vygandui Račkaičiui, 
laisvės gynėjai Primai Petrylie-
nei, visuomenininkei Evgenijai 
Baltronienei, profesoriui Algirdui 
Avižieniui, kunigui Stanislovui 
Krumpliauskui, inžinieriui Alvy-
dui Bitinui, rašytojui Antanui Dri-
lingai, pedagogui Vaciui Bražėnui, 
rašytojui Rimantui Vanagui, akto-
riui Ferdinandui Jakšiui.

Sergejus Jovaiša bus jau 13-
asis Anykščių rajono garbės 
pilietis.
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Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

(Atkelta iš 1 psl.)

Prekiauti alkoholiniais 
gėrimais prašė lankytojai

,,Suprantu, kad jiems (kavinei 
,,Coffee Hill Anykščiai”, - red.
pastaba) sudėtinga išsilaikyti pre-
kiaujant tik kava ir arbata. Be to, 
pageidavimų, kad kultūros centre 
veikiančioje kavinėje būtų galima 
nusipirkti ir alkoholinių gėrimų, 
buvo ir iš mūsų renginių lankytojų. 
Mes darėme lankytojų anketinę ap-
klausą, o daug jų yra atvykstančių 
iš kitų miestų, tai jie minėjo, kad 
atvykę į Anykščius, laukdami ren-
ginio, norėtų ir vyno taurę pakelti. 
Aš tame nieko blogo nematau", - 
kalbėjo D.Petrokaitė.

Niekas ten nepasigers…

Pasiteiravus, ar nesibaiminama, 
kad į kultūros centrą rinksis mėgs-
tantys išgerti, Anykščių kultūros 
centro direktorė D.Petrokaitė sakė: 
,,Čia alaus nebus, pigaus vyno ne-
bus.Yra alaus buteliukais, bet tie, 
kurie jį vartoja vietoj vandens, jo 
negers, nes jis yra brangus. O jei 
ateis, nusipirks, terasoje tiesiog iš-
gers, dairydamiesi į Anykščius, tai 
tikrai čia nuo to nepasigers.” 

Prekybą alkoholiu vadina 
,,šaukštu deguto statinėje”

Po žinios portale anyksta.lt, kad 
Anykščių kultūtros centre bus pre-
kiaujama alkoholiniais gėrimais, 
savo poziciją socialiniuose tinkluo-
se šia tema išsakė Anykščių rajono 
savivaldybės visuomenės sveika-
tos centro direktorė L.Pagalienė.

,,Taip, verslas nori uždirbti - na-
tūralu. Bet, pasirodo, taip yra tenki-
nami visuomenės poreikiai! O čia 
kažkaip įdomiai skamba šiandieni-
nės sveikatos politikos kontekste. 
Pasirodo, kad labai trūko prekybos 
alkoholiu kultūros centre… Pa-
skaičius dar ir komentarus, daliai 
mūsų, atėjus paklausyti koncerto 
ar pažiūrėti spektaklio, yra poreikis 
,,įkalt”, be to nėra ,,motyvacijos” 
lankytis renginiuose.Viena iš nuo-
monių, išreikšta ,,Almanto” (kal-

ba netaisyta): ,,As us, net Vilniuje 
Operos ir baleto tetre, visi isgeria 
ir eina ziuret operos, simens are-
noje koncertu metu taip pat gere ir 
klausosi,,Radzio,,, o kuo Anyksciu 
kulturos centras kitoks, labai sau-
nu, pradesiu lankytis koncertuose 
ir alaus tikrai islenksiu.”

Su žodžiu ,,visi” - stipriai per-
sistengta. Daugelis jau pakeitė 
požiūrį į bendravimo ir renginių 
kultūrą. Daugėja renginių ir įvairių 
iniciatyvų iš viso be alkoholio. Per 
kelerius metus stipriai pasikeitė 
vaizdas masinėse šventėse ir ren-
giniuose ar gatvėse. Taip, kažka-
da buvo įprasta matyt įkaušusius, 
svirduliuojančius ar miegančius 
ant suolų..

Tai ar ką praradome, kai kul-
tūros centre nebuvo alkoholio? 
Nemanau. Mūsų kultūros centras 
patrauklus čia organizuojamais 
puikiais renginiais, kurie gausiai 
sulaukia ir anykštėnų, ir svečių iš 
kitų miestų. O kad tokių lankyto-

jų kaip ,,Almantas” nesulaukė lig 
šiol, argi bėda..

Labai gražų pasisakymą girdėjau, 
kad Anykščiai - sveiki kultūra. Ga-
lėtume būti geruoju pavyzdžiu, bet 
toks pasikeitimas - šaukštas deguto 
medaus statinėje. Išlenkus alučio, 
nei renginiai bus ryškesni ar geriau 
girdimi, nei Anykščių vaizdai pro 
langus labiau džiugins, tik kažkiek 
sušildys verslininkų kišenę.

Visada yra galimybė pasirinkti.. 
O taip norėtųsi, kad visi, kas tik 
galime, prisidėtume įgyvendinant 
valstybės alkoholio kontrolės poli-
tiką ir, nemetant kelio dėl takelio, 
tvirtai eitume pirmyn”, - komenta-
vo L.Pagalienė.

Anykščių rajonas – lyderis 
pagal alkoholio prieinamumą 

Anykščių rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro direk-
torė L.Pagalienė taip pat pateikė 
statistinių duomenų, kurie turė-
tų priversti susimąstyti licencijas 
prekybai alkoholiu išduodančias 
institucijas.

Statistiniai duomenys. 2018 m. 
Anykščių rajono gyventojų skai-
čiaus, tenkančio 1 licencijai verstis 
mažmenine prekyba alkoholiniais 
gėrimais, buvo 0,65 karto mažesnis 
nei Lietuvos vidurkis ir, - 5-oje vie-
toje, kur alkoholio gėrimų prieina-
mumas yra didžiausias Lietuvoje. 
Lyginant su panašiomis gyventojų 
skaičiumi savivaldybėmis, gyven-
tojų skaičius, tenkantis 1 licencijai 
verstis mažmenine prekyba alko-
holiniais gėrimais, Anykščių rajo-
ne 2018 m. buvo mažiausias.

Pažymėtina, kad maža rodiklio 
reikšmė apibūdina blogą situaci-
ją: kuo mažiau žmonių, tenkančių 
1 licencijai, tuo licencijų verstis 
mažmenine prekyba alkoholio 
gėrimais ir šių gaminių įsigijimo 
vietų yra daugiau. Taigi, siektina 
didinti gyventojų skaičių, tenkantį 
1 licencijai verstis mažmenine pre-
kyba alkoholiniais gėrimais mūsų 
rajone, o ne atvirkščiai”, - pastebė-
jo L.Pagalienė.

Kultūros centro lankytojai 
pageidavo prekybos alkoholiu

Anykštėnas: „leiskite paklausti, o kokia iš parduodamo alkoholio nauda 
biudžetui ir anykštėnams? Ar surinktos lėšos nuo ,, kultūringo” alkoholio 
vartojimo kūltūros centre bus skirtos blaivios kultūros ir piliečių sąmonin-
gumui skatinti, ar reikės steigti naujus  ,,žmonių gerovės centrus” gerovės 
Valstybėje, kad padėti išsaugoti šeimas, į kurias orientuojasi Anykščių kul-
tūros politika.”

Super: „Tiesiog puiku yra pasimėgauti gero vyno taure prieš gerą kon-
certą. Į Bardus visi lekia galvotrūkčias, teigdami, kad puikiausias festivalis.
Visada prekiaujama alkoholiu.O be to, visame pasaulyje žymiausiose ope-
ros salėse prekiaujama gėrimais.lygis, bravo kultūros centras.”

Ne juozas: „Mano galva, biudžetinė įstaiga neturėtų tarnauti pelno sue-
kiančių verslininkų naudai. Be to, jeigu ,,velniai” gėrė viešoje vietoje, fes-
tivalio metu, tai dabar kultūros rūmuose - profesionaus meno pristatymo 
įstaigoje, bus propaguojami  ,,velnio lašai” . Tiesiog aukšta kultūra iš mo-
kesčių mokėtojų išlaikomoje biudžetinėje įstaigoje.”

Budulis: „Pagaliau bus galima kultūringai pailsėti.” 

Teisingai: „labai gerai, kad šioje kultūringoje kavinėje bus galima išgerti 
gero vyno ar alaus. Pijokai čia neis, jiems užtenka bambalių pigaus alaus ir 
kokios pakrūmės. kiti geria dezinfekcinį skystį, kuriame didelė koncentraci-
ja spirito. Blaivininkai verygininkai gali būti ramūs: apsišlapinę dvokiantys 
pijokai po tokias kavines nešliaužios ir negadins žmonėms nuotaikos.”

balsai internete (anyksta.lt):

Kuris 
Anykščių 
rajono 
miestelis 
arba kaimas 
Jums atrodo 
patraukliausias?

Oksana ŽYDELIENĖ:

- Pats gražiausias Paandrioniškio 
kaimas. Ta ramuma, neapsakomo 
grožio gamta. Bet ir Andrioniškis 
gražus ir jaukus.

Virginija STRIPEIKYTĖ:

- Tiktai Svėdasai. Mamytės gim-
tasis kraštas ir man labai prie šir-
dies.

Virga NAVIKAITĖ:

- Viešintos labai gražus kaime-
lis.

Neringa KAZLAUSKAITĖ:

- Burbiškis labai gražus, aš čia 
gyvenu.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direk-
torė Lina Pagalienė norėtų, kad Anykščiai labiau prisidėtų prie 
valstybės alkoholio kontrolės politikos.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuotr.

Algą vieną ar irgi tris 
gauna?

Dainius ŽIOGELIS, Anykš-
čių rajono vicemeras, apie lai-
kinąjį UAB „Anykščių vande-
nys“ direktorių:

„Šis direktorius yra laikinas ir 
jis šiandien dirba už tris“.

Taryba – kaip šventa karvė

Valentinas VITKŪNAS, 
Anykščių rajono savivaldybės 
administracijos Statybos sky-
riaus vyriausiasis specialistas, 
laikinai einantis vedėjo parei-
gas, apie remontuojamų gatvių 
sąrašų sudarymą:

„Prioritetinių gatvių rekons-
trukcijos sąrašą tvirtina Anykščių 
rajono taryba. Jei ji tam sąrašui 
pritarė, tai to nereikia kvestio-
nuoti, tą sprendimą reikia vyk-
dyti“.

Trūksta tik kalnų...

Valdas ŽALA, UAB „Zala 
arms“ direktorius, apie vasaros 
sezoną Anykščiuose:

„Norėčiau, kad kažkada Anykš-
čiai būtų kaip Šveicarijos ar Pran-
cūzijos kurortas kalnuose...“

Užsuktų čia vienas 
multimilijonierius, ir sezonas 
užskaitytas

Juozas RATAUTAS, anykš-
tėnas, apie prasidėjusį turizmo 
sezoną Anykščiuose:

„Mums svarbios pajamos, o ne 
didesnis turistų srautas“.

Kad kelelis nedulkėtų...

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė, apie kultūros centre 
veikiančios kavinės asortimen-
to papildymą alkoholiu:

„Mes darėme lankytojų anke-
tinę apklausą, o daug jų yra at-
vykstančių iš kitų miestų, tai jie 
minėjo, kad atvykę į Anykščius, 
laukdami renginio, norėtų ir vyno 
taurę pakelti“.

Dabar žmonės skatinami 
remti smulkiuosius 
verslininkus

Lina PAGALIENĖ, Anykščių 
rajono savivaldybės visuome-
nės sveikatos centro direktorė, 
apie prekybą alkoholiniais gė-
rimais Anykščių kultūros cen-
tre esančioje kavinėje:

„Išlenkus alučio, nei renginiai 
bus ryškesni ar geriau girdimi, 
nei Anykščių vaizdai pro langus 
labiau džiugins, tik kažkiek sušil-
dys verslininkų kišenę“.

Svarbiausia išlaikyti 
paslaptis

Marijus RINDZEVIČIUS, 
UAB „Pramogų slėnis“ direk-
torius, apie vasaros sezoną 
Anykščiuose:

„Nešienauta upė tikrai neatbai-
dys turistų – jie apie tai prieš at-
vykdami tikrai nieko nežino“.
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Paupiais nuėjo pavasaris - 
jaunas, blindžių auksu padabi-
nęs, lazdynų karoliais išpuošęs 
pamiškes, sodus nukrėtęs vyšnių, 
slyvų, kriaušių ir obelų varške, 
įsupęs miestus, miestelius ir kai-
mus į svaigulingai alsų žydinčių 
ievų kvapą, kad padovanotų 
visoms Motinoms ypatingą, tik 
joms skirtą dieną. 

Bet, žiūrėkit, pavasario žiedai 
jau mezga vaisius, ir  į mus plūs-
ta Vasara, o dangun vis aukščiau 
į savo zenitą kylanti saulė atveria 
vartus į Tėvo dieną. nors pas-
tarosiomis dienomis taip šėlsta 
vėjas, bet sieloje kažkaip giedra 
ir ramu. Žvilgsnis kyla į erdvę ir 
apsistoja ties medžių, apglėbu-
sių namus,  vainikais. kokie jie 
skirtingi, kokia graži jų ošian-
ti, savom spalvom ir formom 
mirganti, sava kalba kažką tikra 
ir gera šnabždanti, vilnijanti 
sietuva... Besigėrint ja, atklysta 
į galvą mintis, kad tie mūsų taip 
gerai pažįstami lietuviški medžiai 
taip stebėtinai tiksliai atspindi 
mūsų, lietuvių, tradicinės šeimos 
modelį - moteriškosios ir vyriško-
sios prigimties darną, motinystės 
ir tėvystės idėją bei pačią jos  
esmę. Va, plaikstosi valiūkiškos 
beržo garbanos; ramiai šniokščia 
jau gražiai sulapojęs, tvirtas ir 
pasitikintis savo jėgomis klevas;  

išdidžiai, santūriai, kažkaip be 
galo oriai kelia vainikuotą galvą 
į viršų ąžuolas.  Gražieji, didieji 
lietuviškos gamtos medžiai - 
beržas, klevas, ąžuolas - sakytu-
mei, ženklina vyriškąjį pradą, jo 
tekėjimą į Tėvystę, prasidedantį 
nuo nekantraus vėjavaikiško va-
liūkiškumo, jį lydinčio bundančio 
pasitikėjimo, neskubraus augimo 
iki ąžuolui būdingos ramybės 
ir noro savimi užstoti tuos, 
kuriuos yra pašauktas apglėb-
ti, saugoti ir ginti. Tikriausiai 
dėl to, - pagalvojau, - ir Tėvo 
diena lietuvoje minima pirmąjį 
birželio sekmadienį. Tik kažkaip 
keista, kad  mūsų tautos kultūroje 
- tautosakoje, mitologijoje - tiek 
maža vietos skirta Tėvui. liau-
dies dainose - vis apie Motiną, 
močiutę sengalvėlę, dainuojama, 
o apie Tėvą - beveik nieko. Tiesa, 
užsimenama 
apie valią 
valužę tėvo 
aukštam dva-
rely augant, 
apie žirgelius 
tėvo stainelėj, 
apie grėble-
lius, tėvulio 
išrašytus. 
Tėvo buvimas 
suvokiamas 
kaip savaime 
esantis, nekintantis, o kartais jis 
tiesiog  nujaučiamas ar matomas 
kaip sergstinti  jėga, nuolatinis 
budėjimas. Gal dėl to dainose 
įsišaknijęs žilagalvio tėvužio, 
vartuose stovinčio, išlydinčio ir 
sutinkančio, vaizdinys. Bet tas 
santūrus, toks skalsus žvilgs-
nis į tėvą iš esmės ir nusako jo 
vaidmens šeimoje esmę. juk 
gera augti namuose, kai vartuo-
se, namus saugodamas, stovi 
tėvužis. smagu savo valią valužę 
jaunam rodyti, laisvam vandra-
voti, šėliones šėlioti, kai Tėvo, 
kaip ir to prie namų augančio 

ąžuolo, rami ir santūri jėga budi 
ir sergsti tave, vaiką - nors to lyg 
ir nepastebi, bet žinai. 

ne vienas (viena), skaitydamas 
šias ,,rieves“ ironiškai šyptelės, 
mesteldamas argumentą - girdi, 
visokių tėvų esama, o daugelis to 
vardo net neverti. Be to, gyvena-
me kitokiu metu -  laikai pasikei-
tė, moterys pačios gali pasirūpin-
ti ir savimi, ir vaikus užauginti. 
Gal. nesiginčysiu. Žinoma, visko 
gyvenime būna, tik nereikia pa-
miršti, kad ir žmonos, ir motinos, 
ir vaikai kartais savo vardo būna 
neverti. Todėl nesižvalgydama 
į tuos, nenusipelniusius vardo, 
prisiminiau vieną savo apsilan-
kymą senelių globos namuose 
(tai nutiko prieš keliolika metų). 
Draugės, gyvenančios svetur, pa-
prašyta, lankiau jos seną tėvą. ji, 
vienturtė dukra, negalėjo grįžti ir 

per Tėvo dieną 
apkabinti savo 
artimo ir bran-
gaus žmogaus. 
Taigi, sudėjau į 
krepšelį kuklią 
dovanėlę, šiokių 
tokių vaišių, 
skanėstų ir 
atriedėjau glo-
bos namuosna. 
Prisistačiau, 
buvau palydėta 

į senojo žmogaus kambarį ir, pa-
aiškinusi jam, kad esu čia jo duk-
ters prašymu, atidaviau dovanas, 
sudėjau į dubenį vaisius. senasis 
tėvas klausėsi ir sunerimęs klau-
sė - ar viskas dukrai esą gerai, 
ar aš ko neslepianti. nuraminau, 
aiškinau, guodžiau, skaičiau 
senuko saugomus dukros laiškus. 
juos skaitydama mačiau, kaip 
seno Tėvo akys nušvinta džiaugs-
mu, kaip jos niaukiasi nerimu 
arba tvinksta nuo ašarų. Atėjus 
metui atsisveikinti, apkabinau, 
palinkėjau sveikatos ir pasukau 
durų link. ,,saulele mano“,- iš-

girdau ir atsigręžiau. senasis 
tėvas žvelgė ne į mane - į langą, 
tik jame nebuvo saulės. Tyliai 
uždariau duris, kad nenubai-
dyčiau Tėvo širdyje sušvitusio 
spindulio. Tuos pačius žodžius, 
tik jau tariamus jauno tėčio, 
kartą išgirdau ,,norfoje“. nema-
žos eilės gniaužtuose laviravo 
tėtukas, prekių vežime sėdėjo 
viena atžalėlė, o kita ilsėjosi ne-
šyklėje. staiga pati mažiausioji 
suzirzė, susirietė ir prapliupo 
verksmu taip, kaip tik kūdikiai 
moka. jaunasis tėtukas taip 
mikliai ir drauge švelniai atsegė 
nešyklę, pakėlė kūdikį, priglaudė 
ir be galo paprastai, natūra-
liai ištarė: ,,saulele mano“. O 
mažoji raudotoja, ką tik visai 
,,norfai“ riksmu skelbusi apie 
savo ,,popą“, staiga nutyla, 
veidelyje pražysta šypsena, o 
maža rankytė visomis turimomis 
galiomis įsikabina į tėvo skruos-
tą - net pirščiukai pabąla. Tėvo 
veide tiek meilės - rodos, siela 
išėjo iš kūno, kad ištirptų savojo 
kūno tęsinyje. stebiu ir darosi 
taip gera, kad net susigėstu - ar 
ne per įžūlu savo žvilgsiu brautis 
į šventą Tėvystės apreiškimą. 
Šiedu tėvystės regėjimai, atėję iš 
skirtingų situacijų, aplinkybių, 
laiko, padėjo suprasti, kad tėvys-
tė nepavaldi atstumui, amžiui, 
kasdienybės grimasoms. nes 
Tėvystė yra meilė. Mylinčiam ne-
sunku kelti naštą, nes jis nejaučia 
naštos sunkumo, nesvarbu, kad 
skiria atstumas, nesvarbu, kad 
skiria darbais užimtas laikas - 
Tėvo akyse, kol yra ką mylėti ir 
laukti, visada išsiskleis saulėtas 
spindulių pluoštas. ,,saulele 
mano“, - pasitiks savo vaiką 
vartuose stovįs Tėvas. Ar norite 
išgirsti tuos žodžius ir pamatyti 
saulę Tėvo akyse? Aš norėčiau, 
bet nebegaliu, todėl žvilgsniu 
glaudžiuosi prie saule švytinčių 
medžių viršūnių.

...Mylinčiam nesunku 
kelti naštą, nes jis nejaučia 
naštos sunkumo, nesvarbu, 
kad skiria atstumas, ne-
svarbu, kad skiria darbais 
užimtas laikas - Tėvo akyse, 
kol yra ką mylėti ir laukti, 
visada išsiskleis saulėtas 
spindulių pluoštas...

spektrasVaikystės šventė Vaitkūnuose: linksma 
buvo ir vaikams, ir jų mamoms... Vytautas BAGDOnAs

Birželio 1-osios popietę Anykščių kultūros centro Vaitkūnų 
skyriuje skambėjo vaikiška muzika, klegėjo linksmi balsai. Į čia 
organizuotą Vaikystės šventę, skirtą tarptautinei vaikų gynimo 
dienai, iš Vaitkūnų ir Kunigiškių kaimų susirinko būrelis vaiku-
čių, kuriuos atlydėjo jų mamos. Renginį organizavusi Vaitkūnų 
skyriaus padalinio vadovė Aldona Bagdonienė pasirūpino, kad 
šventėje būtų linksma, įdomu ir vaikams, ir jų mamoms. 

Pirmiausia Gabija, Urtė, Gabrie-
lė, Augustas ir kiti vaikai  gavo 
progą  dalyvauti piešinių konkur-

se. Ant  šalia kultūros namų esan-
čių betono trinkelių vaikai ne tiktai 
spalvotomis kreidelėmis nupiešė 

savo svajones,  Tėviškės vaizdus, 
brangiausius žmones,  bet piešinė-
liais simboliškai prisidėjo ir prie 
tuo metu šalyje vykusios padėkos 
akcijos „Ačiū, Lietuva!“ O paskui 
mažieji šventės dalyviai galėjo 
savo sumanumą ir jėgas išbandyti 
įvairiose varžybose, atrakcionuo-
se, nuotaikinguose žaidimuose. Ir, 
žinoma, nė vienas neliko be prizų-
siurprizų. 

Kultūros namų salėje ta proga 

buvo organizuota ir vaikų pieši-
nių paroda „Piešiu vaikystę“, kuri 
veiks čia ilgėliau. Mat ši paroda 
unikali tuo, kad kultūrininkė Al-
dona Bagdonienė yra išsaugojusi 
anksčiau vykusių Vaikystės šven-
čių metu vaikų padarytus pieši-
nius. Tie parodoje eksponuojami 
dešimties ir daugiau metų senumo 
piešiniai jų autoriams dabar nostal-
giškai primena vaikystę, juose už-
fiksuotas svajones bei fantazijas...

Nuotraukose akimirkos iš Vaikystės šventės Vaitkūnuose.                                                                                                  Autoriaus nuotr.

Skirs. Jungtinės Valstijos pranešė 
ketinančios skirti 11 mlrd. JAV do-
lerių finansinę paramą tarptautinei 
kovai su COVID-19, įskaitant 180 
mln. dolerių dirbtinės plaučių ven-
tiliacijos aparatams įsigyti, pranešė 
JAV valstybės sekretorius Mike'as 
Pompeo. „Susidūrę su COVID-19 
pandemija, mes susitelkėme kaip 
tauta kovai su šiuo virusu ir šalies 
viduje, ir užsienyje, ir nusprendė-
me skirti daugiau nei 11 mlrd. JAV 
dolerių tarptautiniam atsakui prieš 
COVID-19 pandemiją“, – sakoma 
M. Pompeo pranešime, kurį paskel-
bė JAV valstybės departamentas. 
Be to, vos ketvirtadienį JAV paskel-
bė skirsiančios daugiau kaip 194 
mln. JAV dolerių paramą, įskaitant 
beveik 180 mln. JAV dolerių dirb-
tinės plaučių ventiliacijos apara-
tams įsigyti. „Taip pat JAV suteiks 
daugiau nei 14 mln. JAV dolerių 
humanitarinę pagalbą pabėgėliams, 
migrantams ir priimančioms ben-
druomenėms, nukentėjusioms nuo 
COVID-19 pandemijos“, – teigia-
ma pranešime.

Honkongas. Grupė įvairioms 
frakcijoms priklausančių parla-
mentarų siūlo Lietuvoje suteikti 
prieglobstį „Honkongo žmonėms, 
kuriems gresia Kinijos politinis 
persekiojimas ir represijos“. 36 
Seimo nariai registravo rezoliucijos 
projektą, kuriame reiškiamas susi-
rūpinimas dėl Pekino planų įvesti 
nacionalinio saugumo įstatymą 
Honkongui. Projektą teikia opozici-
nių konservatorių vadovas Gabrie-
lius Landsbergis, Liberalų sąjūdžio 
vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen, 
„valstiečių“ frakcijai priklausantis 
Seimo Žmogaus teisių komiteto 
vadovas Valerijus Simulikas bei kiti 
parlamentarai, daugiausiai iš opozi-
cinių frakcijų. Kinijos parlamentas 
praėjusią savaitę pritarė siūlymui 
apeiti Honkongo įstatymų leidžia-
mąją valdžią ir priimti nacionalinio 
saugumo teisės aktą šioje pusiau 
autonominėje teritorijoje. Kritikai 
nerimauja, kad toks įstatymas pa-
naikintų žodžio laisvę ir opozicijos 
politinės veiklos laisvę.

Unguriai. Europos policija kon-
fiskavo 2 t nykstančių ungurių ir 
areštavo dešimtis įtariamų kontra-
bandininkų, nors septynis mėnesius 
trukusiai operacijai trukdė dėl koro-
naviruso įvestos karantino priemo-
nės, ketvirtadienį paskelbė Europos 
Sąjungos policijos agentūra. Kon-
fiskuotų ungurių jauniklių rinkos 
vertė Azijoje, kur šios žuvys laiko-
mos delikatesu, yra 6,2 mln. eurų, 
sakoma pranešime. Tačiau pernai 
buvo konfiskuota trigubai daugiau – 
6 t – jaunų ungurių. Metinė operaci-
ja, vykusi nuo 2019 metų spalio iki 
2020 metų balandžio, šiemet „buvo 
sunkesnė“, nes žvejybos sezonas 
sutapo su Kinijos karantinu, nurodė 
Europolas. „Dėl to ryšiai tarp ES ir 
šios Azijos valstybės komplikavosi, 
tai paveikė visas transakcijas, taip 
pat ir nelegalias“, – sakoma pareiš-
kime. Policija sulaikė 108 įtariamus 
kontrabandininkus, kurių 26 buvo 
sulaikyti Prancūzijoje, o 56 Ispani-
joje. Ungurių ištekliai Vakarų Eu-
ropoje pastaraisiais dešimtmečiais 
smarkiai mažėjo. Kontrabandininkų 
gaujos stiklinius unguriukus kelių ir 
oro transportu gabena į Aziją, kur 
jie fermose užauginami ir paskui 
parduodami turguose. Azijos resto-
ranuose kontrabandiniai ir teisėtai 
tiekiami unguriai kepami ant žarijų, 
riebaluose ar verdami garuose.

-Bns
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(Nukelta į 13 psl.)

Kaip valdyti rajoną, patarimų 
duoda ir Tėvas

(Atkelta iš 1 psl.)

Sako, kad yra Tėvo kopija

Anykščių rajono tarybos narys 
Vygantas Šližys savo Tėvo Prano 
neteko būdamas penkerių metų, to-
dėl apie jį labai nedaug prisimena, 
tačiau prisipažino, kad vėliau apie 
jį jam daug gerų dalykų papasako-
ję žmonės.

,,Tėtis buvo mokytojas, labai 
žingeidus, greitai priimdavo naujo-
ves. Jis pirmasis kaime elektrą įsi-
vedė, televizorių nusipirko - visas 
kaimas ateidavo televizijos laidų 
žiūrėti. Labai gerai remontuodavo 
automobilius. Pasiklausęs variklio 
burzgimo, galėdavo net pasakyti, 
kiek tu dar juo nuvažiuosi. Tėvas 
pirmasis Anykščių rajone gavo 
prabangų rusišką automobilį, kuris 
tuo metu buvo amerikietiško au-
tomobilio kopija”, - tai, ką vėliau 
sužinojo apie savo Tėvą, vardijo 
V.Šližys.

Pašnekovo Tėvas Pranas mirė 
susirgęs plaučių uždegimu. Ligą 
pasigavo norėdamas padėti kitam 
žmogui. Tai įvyko Rusijoje poka-
rio metais.

,,Važiavo į Peterburgą. Tuo 
metu kartu važiuodavo ir partinis 
veikėjas. Kai išsiruošė į kelionę, 
Lietuvoje dar buvo šilta, o ten - 
jau šalta. Tėvas buvo normaliai 
apsirengęs, o jį lydintis žmogus, 
neįvertinęs situacijos, išvažiavo 
vasariniais bateliais. Jis labai suša-
lo. Mama pasakojo, kad tada Tėvas 
nusivilko striukę ir ja tam žmogui 
kojas apvyniojo. Pats peršalo, jam 
buvo atliekama plaučių operacija, 
bet Tėvas neišgyveno”, - pasakojo 
V.Šližys.

Pašnekovas prisiminė tą dieną, 
kai sulaukė žinios, kad Tėčio nebė-
ra, ir prisipažino, kad vėliau jam jo 
labai trūko.

,,Visada pavydėdavau, kad 
kiti žmonės turi Tėvus. Tą Tėvo 
funkciją perėmė mano brolis, jam 
buvo tada tik 16 metų”, - pasakojo 
V.Šližys.

Pašnekovas sako ne kartą iš 
žmonių girdėjęs, kad jis yra pana-
šus į savo Tėvą.

,,Sako  - šitas gyvenime niekada 
neprapuls, grynas Tėvas”, - žmo-
nių nuomonėmis dalijosi pašne-
kovas. Ant paminklo kapinėse yra 
Tėčio barjeljefas, tai žmonės sako, 
kad mane, gryną savo atvaizdą, pa-
liko - esu į jį absoliučiai panašus”, 
- sakė V.Šližys.

Nesuprato, kaip galima 
gyventi nelaikant karvių

Anykščių rajono meras Sigutis 
Obelevičius pasakojo, kad, didžią-
ją savo gyvenimo dalį pragyvenęs 
sovietinėje sistemoje, jo Tėvas 
Pranas neišmoko vogti.

,,Jis dirbo eiguliu ir man kartais 
net būdavo pikta, kad jis iš miško 
prisiveždavo ,,netikusių” malkų, 
kurias paskui būdavo sunku skal-
dyti. Kiti žmonės net nesuprato, 
kaip mano tėvas, užimdamas tokias 
pareigas, neprisivogė medienos ir 
nepasistatė prabangaus namo. Jis 
buvo toks ,,smetoninis” žmogus.
Buvo griežtas. Dabar būtų nepeda-
gogiška, bet ant sienos kabėjo toks 
,,bizūnas”, jis buvo naudojamas 
gyvuliams auklėti, bet visi vaikai 
žinojo, kad toks įnagis yra ir prasi-
žengęs gali gauti juo per užpakalį”, 
- pasakojo S.Obelevičius.

Anksčiau būdavo įprasta, kad 
žmonės, norėdami gauti geres-
nių malkų, su eiguliais atsiskai-
tydavo ir alkoholiniais gėrimais. 
S.Obelevičius neslėpė - gan dažnai 
išgerdavo ir jo Tėvas.

,,Motina, aišku, dėl to bardavo-
si, o jis sakydavo: ,,Aš ne pijokas, 
pinigų neprageriu, pats neieškau”. 
Ir iš tikrųjų, kai jis išėjo į pensiją, 
visiškai nevartojo alkoholio - ne-
buvo draugų, nebuvo ir poreikio.
Tai mane labai stebino”, - prisimi-
nimais dalijosi S.Obelevičius.

Pasak mero S.Obelevičiaus, jo 
Tėvas Pranas buvo ir savotiškas 
novatorius.

,,Jis sugalvodavo visokiausių 
keistų dalykų. Daržinėje per žiemą 
šieną labai sukapodavo pelės.Tai 
tada Tėvas paėmė ir daržinę pastatė 
virš upelio, kuris tekėjo per kiemą. 
Ir tai padėjo išvaikyti peles. Kaime 
paprastai žmones gyvulius rišdavo, 

o jis pirmas pradėjo ganyklas tver-
ti.Ten tekėjo upelis, tai mums dėl 
to nebereikėjo tų karvių nei pagir-
dyti, nei ganyti.Tėvo darbštumas 
buvo neišpasakytas. Kadangi dirbo 
eiguliu, tam, kad susitvarkytų savo 
ūkyje, keldavosi labai anksti, kokią 
4 valandą, tačiau ir anksti eidavo 
miegoti - jau kokią 20 valandą”, - 
pasakojo S.Obelevičius.

S.Obelevičius prisiminė, kad jo 
Tėvas buvo mažakalbis.

,,Kai atvažiuodavo giminės, 
kurį laiką su jais pasėdėdavo, pa-
sišnekučiuodavo ir išeidavo savų 
darbų dirbti. Su mumis, vaikais, 
jis mažai kalbėdavosi”, - sakė 
S.Obelevičius.

S.Obelevičius pasakojo, kad į 
Tėvo kraują buvo ,,įaugęs” įprotis 
tvarkytis savo ūkyje ir jam buvo 
šokas, kai buvo parduotos jo laiky-
tos karvės.

,,Jis tada klausė: ,,O tai kaip da-
bar jūs gyvensit -  kaip rusai?””, - 
juokėsi S.Obelevičius.

Dar būdamas 89-erių metų, 
S.Obelevičiaus Tėvas į rankas im-
davo dalgį ir šienaudavo pievas.

Tada jis stebėdavosi, kad dalgis 
labai ,,neima”, - prisiminimais da-
lijosi S.Obelevičius.

Pasiteiravus, ar dabar, jau pats 
būdamas Tėvu, jis taip pat eina 
savo Tėvo pėdomis ir namuose 
laiko  pasikabinęs ant sienos ,,bi-
zūną”, S.Obelevičius juokėsi, kad 
jo neprireikė, nes vaikai buvo geri.

,,Pasimokiau iš Tėvo gal tik 
tiek, kad mūsų vaikus daugiau 
auklėjo žmona”, - šypsojosi 
S.Obelevičius.

S.Obelevičiaus Tėvas yra palai-
dotas Kaišiadorių rajono Kaukinės 
kaime esančiose kapinėse.

Paveldėjo ,,karštą” charakterį

Anykščių rajono mero pavaduo-
tojas Dainius Žiogelis pasakojo, 
kad jo Tėvas Henrikas pagal pro-
fesiją yra vairuotojas, šiuo metu 
užsiima bitininkyste.

Kalbėdamas apie su Tėvu pra-
leistas vaikystės dienas, D.Žiogelis 
prisiminė pirmąsias jų bendras iš-
vykas į mišką.

,,Man gal buvo tuo metu kokie 
ketveri metai. Tėvas po darbo grį-
žo vėlai ir mes abu išėjome kartu 
grybauti.Tada pirmą kartą išgirdau 
ūbaujančią pelėdą.Tėvas mane 
glaudė prie savęs ir ragino nebi-
joti. Atsimenu, kaip per Kalėdas 
su tėvu iš miško nešėmės eglutę 
ir tuo metu pamatėme per laukus 
lekiančią lapę, kuri nešėsi iš tvar-
to pavogtą vištą“, - kartu su Tėvu 
praleistomis akimirkomis dalijosi 
D.Žiogelis.

Į D.Žiogelio atmintį taip pat 
įstrigo ir Tėvo Henriko puikūs vai-
ravimo įgūdžiai.

,,Tėvas iš Rusijos parsivarė nau-
ją ,,gazelką”. Važiavome kartu ir jis 
su ta mašina aplenkė net ,,žigulį”. 
Man tai paliko neišdildomą įspūdį 
- sukvežimis gali aplenkti tuo metu 
geriausią lengvąjį automobilį, - pa-
sakojo D.Žiogelis.

Pasiteiravus, ar pats D.Žiogelis 
nematantis savyje kažkokių pa-
našumų su savo tėvu, kalbėjo: 
,,Paveldėjau ,,karštą” charakterį. 
Nenoriu girtis, bet galbūt ir darbš-
tumą, nes Tėvo visada buvau mo-
komas dirbti, pasiekti rezultatą, 
nors tai būtų ir labai sunku. Jeigu 

reikia, nesvarbu, ar diena, ar nak-
tis, turi būti padaryta.”

Pasidomėjome ir tuo, ar D. Žio-
gelį Tėvas vaikystėje yra pavaiši-
nęs ,,beržine koše”.

,,Kaip čia pasakyti... Istorija tai 
tegul nutyli, bet niekada tai nevyko 
nekaltai.Gal buvo pora atvejų, bet 
jau buvau ,,užsidirbęs”.”

Auklėdamas savo vaikus, 
D.Žiogelis prisipažino, kad daug 
ką yra perėmęs iš savo tėvo.

,,Mokau juos siekti užsibrėžto 
tikslo, pradėjus lankyti vienus ar 
kitus užsiėmimus -  pabaigti juos 
iki galo”, - sakė D.Žiogelis.

D.Žiogelis sakė, kad su Tėvu 
Henriku matosi praktiškai kiekvie-
ną dieną, nes kartu tvarko bendrą 
ūkį. Susitikę vyrai pasikalba ir 
apie Anykščių rajono valdymo rei-
kalus.

,,Bando Tėvas kartais pamokyti, 
kaip reikia valdyti rajoną, bet aš 
stengiuosi nukreipti dėmesį, kad 
jis daugiau dėmesio skirtų sau, 
savo aplinkai, o ne kažkam kitam”, 
- kalbėjo D.Žiogelis.

Tėvo diena Žiogelių šeimoje 
yra švenčiama kasmet. D.Žiogelis 
viliasi, kad jis, kaip Tėvas, nebus 
pamirštas ir šį sekmadienį.

,,Iškilmių nekeliame per Tėvo 
dieną, tačiau ją paminime”, - sakė 
D.Žiogelis.

Pamokymais ir vertybėmis 
vadovaujasi iki šiol

Anykščių rajono tarybos narys 
Lukas Pakeltis kalbėjo, kad jam 
Tėvo diena yra ypatinga diena.

,,Vien dėl to, kad turėjau nuosta-
bų Tėtį Kęstutį. Neįsivaizduoju, ar 
galima turėti geresnį. Manau, dau-
gelis pavydėtų tokio Tėčio, kokį aš 
turėjau. Turėjau tik 19 gyvenimo 
metų ir jo pamokymais ir verty-
bėmis vadovaujuosi iki šiol. Be 
to, jau antri metai, kai Tėvo dieną 
švenčiu pats būdamas Tėvu, tad ta 
diena tapusi tik dar labiau reikš-
minga”, - sakė L.Pakeltis.

L.Pakeltis prisiminė, kad Tėvas 
jam vaikystėje įskiepijo vieną verty-
bę, kuri apibūdinama šiais žodžiais: 
,,Nesielk su kitais taip, kaip nenorė-
tum, kad su tavim elgtųsi kiti.”

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius pa-
sakojo, kad jo Tėvas buvo sąžiningas ir išra-
dingas žmogus.

Šeimos albumuose meras Sigutis Obelevičius 
surado karine uniforma vilkintį savo Tėvą.

Anykščių rajono mero pavaduotojas Dainius 
Žiogelis  pasakojo, kad su savo Tėvu matosi la-
bai dažnai, nes veda bendrą ūkį.

Mažasis  Dainius Žiogelis su savo Tėvu Hen-
riku įsiamžino Anykščių ,,buitiniame“ veiku-
sioje fotoateljė.



  

2020 m. birželio 6 d.IŠ ARTI

Dar viena Baltušio knyga Raimondas GuOBis

Praeitų metų pabaigoje skaitytojus pasiekė rašytojo Juozo Baltušio dienoraščių antroji knyga, 
didžiulis, gerokai per tūkstantį puslapių plytos svorio tomas „Vietoj dienoraščio 1976 – 1983“. J. 
Baltušis pasakoja apie savo gyvenimą labai jau buitiškai, apie kūrybines kančias - labai jau ma-
žai, - kalba apie tai, kas jam atrodė svarbu: juk rašė tikėdamasis, kad tekstas bus spausdinamas, 
skaitomas. 

Žinant tokią rašytojo užrašų paskirtį, darosi dar labiau liūdna. Nors skaitant, žinoma, pirmiausia 
ir užkliūva keistumas, netobulumo pojūtis: nuolat lanko mintys, kokiais žmonėmis mes kadaise 
žavėjomės, o kai kas ir dabar jais tebesižavi...

Viską geriausiai suprantantis

Gyvena įprastą senatvėn besi-
leidžiančio žmogaus gyvenimą. 
Blogos dukros – jos tikriausios ne-
vykėlės, mat viskuo buvo aprūpin-
tos, pasistengta išmokyti, parūpinti 
butai, darbas, tačiau jokio dėkingu-
mo. Nori dar ir dar. Paguoda - anū-
kas Rokas. Bet ir tam vaikiui visko 
reikia – senelis stengiasi jam gauti 
džinsus.

Taigi - priš kapitalistinį pasaulį 
nusistatęs žmogus ieško džinsų. 
Jis - vienas iš tų, kurie liaudžiai ža-
dėjo: gyvensite gerai po kelių pen-
kmečių, o labai gerai tada, kai bus 
pastatytas komunizmas. O pažadus 
žarstantys ir skelbiantys komuniz-
mo pergalę jau tuomet gerai gyve-
no. Jiems buvo specialios parduo-
tuvės, pvz, pagarsėjusi „Sigutė“, 
kuriose nomenklatūrininkai be ei-
lės galėdavo gauti geriausių mais-
to produktų, pramoninių prekių. 
Rašo: „Buvau „Ryto“ parduotu-
vėje. Gavau karbonado, geros jau-
tienos pjaustinį, kavos be nuosėdų 
dvi dėžutes. Tai tiek džiaugsmo.“ 
Iš tiesų: „Neturėčiau pažinčių, an-
tri metai neparagaučiau rytais ka-
vos. O juk be jos negaliu rašyti nei 
vienos dienos“. Beje, J. Baltušiui 
apsipirkti pagelbėję be jokių išly-
gų tapdavo gerais žmonėmis: pvz, 
Druskininkų vykdomojo komiteto 
pirmininkė Halina Stankevičiū-
tė - Baltušiui su žmona besiilsint 
Druskininkų kurorte, ta atidi mo-
teris pasikvietė  garbius svečius 
į savo kambarį poilsio namuose, 
pavaišino, o po to ta „šauni boba“, 
dar suteikė galimybę apsipirkti. Ir 
nusipirko jie vengriškus treningus 
su ruoželiu. Rudos, nelabai kokios, 
sendinančios vilkinį, spalvos. Ir 
kam gi jiems buvo reikalingi im-
portiniai treningai? Vienus teks 

atiduoti Rokui. 

Vasarnamių svaigulys

Baltušis, nors didelis paprastų 
žmonių bičiulis, tačiau samdė tar-
naitę. Pokario požiūriu, buvo kaip 
buožė, kurių nekentė: naudojosi 
samdinių paslaugomis. Monika 
įsinorėjo ir vasarnamio. Madin-
ga, reikalinga, solidu. Apsižiūrė-
jo netoli Svėdasų, bet užkampis, 
nepatogus susisiekimas. Tuomet 
parūpino komunistų vadukai Mo-
lėtuose, Antalksnės kaime, ant 
ežero kranto. Nuostabi vieta ir la-
bai patogu traukiniu atkeliauti iš 
Vilniaus. Ten palengva ir susirentė 
padorų namuką.   

Įomu, kad varu iš vienkiemių 
žmones stūmę sovietiniai parei-
gūnai tuos pačius išvarytų žmonių 
namus galėdavo parduoti nomen-
klatūrininkams.

Beje, su sodybų vasarnamiams 
įsigijimo subtilybėmis susipažinęs 
Baltušis pagelbėdavo sodybas įsi-
gyti pažįstamiems. Jis tarpininka-
vo Gyčiui Lukšui, kad šis įsigytų 
sodybėlę paupyje, prie Anykščių. 
Reikėjo sodybos ir jo paties broliui 
Leonardui, bet komunistas rajone 
neduoda: Lukšas tai režisierius, o 
kas tavo brolis?

,,Ko nepasakė Laukys“

Kaip labai neblogas kūrinys 
dažnai buvo spausdinamas apsa-
kymas „Ko nepasakė Laukys“. Jis 
pakliuvo į lietuvių rašytojų anto-
logiją „Brolybės sėkla“, išleistą 
1971 m. rusų kalba Maskvoje, 
pateko ir į sovietinių rašytojų kū-
rybos rinktinę. Sužinojęs, kad šio 
apsakymo ištraukos skaitomos 
prie mirusiojo lietuvių šermenyse 
Čikagoje.

Baltušis tiesiog gėrisi Laukiu, jo 
prototipas - Šlapiašilio gyventojas 
Šukys, vedęs rašytojo pussese-
rę Oną Juzėnaitę. Šis apsakymas 
veda Baltušį į pripažinimo aukš-
tumas. Nors didžiausia aukštuma 
tampa „Sakmė apie Juzą“. Mas-
kvos leidykla šią knygą rusų kalba 
išleidžia didesniu negu 2 milijonų 
tiražu. Išpardavus turėtų sužerti ne-
mažai pinigų, o rašytojui atseikėja 
arti dviejų tūkstančių rublių. Tikrai 
pikta. Ne tik Baltušiui būtų pikta. 
O greitai vėl džiugu, mat kaip tik 
šios knygos autorius Baltušis pa-
siūlytas kandidatu gauti svarią tiek 
pripažinimo lygiu, tiek ir pinigine 
išraiška Lenino premiją.

Pusbrolio laidotuvėse

Spalio 4 d. praleido Svėdasuo-
se - dalyvavo Vikonių kaime gy-
venusio pusbrolio Prano Rimkaus 
laidotuvėse. Dūmoja, kad su juo 
taip ir nesuartėjęs šiltėliau. Buvo 
tai geras, darbštus, taurios sąži-
nės, paprastas kaimo žmogus. Iš-
auginęs keturis sūnus, dvi dukte-
ris, jau visi sukūrę šeimas, pulkas 
anūkų. Rašytoją nustebino, kad 
visi iki vieno priėjo išpažinties, 
Komunijos, meldėsi kaip senovės 
laikais. Nors tikėtina, kad tarp jų 
buvo ir komjaunuoliško amžiaus, 
gan šiuolaikiškų, elegantiškų, „su 
džinsais“. 

Žvelgęs rašytojas į Šv. Antano 
statulą, prie kurios paauglystėje 
meldęsis prašydamas pagalbos 
dėl bjauraus gumbo – naviko. 
Prisiminė kun. Baublį, kurio pa-
mokslų klausydami susirinkusieji 
graudenosi iki ašarų. Ta proga pa-
manęs, kad gal tie besimeldžian-
tieji laimingesni, teisesni už jį, jau 
netekusį tikėjimo ir religinėmis, ir 
komunistinėmis idėjomis...

Filme Baltušis 

Tuo metu „Parduotų vasarų“ 
motyvais susukamas visai neblo-
gas meninis filmas „Virto ąžuolai“. 
Taip pat kuriamas dokumentinis 
filmas apie rašytoją – „Filme Juo-
zas Baltušis“. Jis su filmo kūrėjais 
keliauja į Rygą – ten, kur gimęs. Po 
to į Rusiją, prie Volgos, kur šeima 
buvo pasitraukusi Pirmojo pasau-
linio karo metais. Tada sugrįžimas 
į Lietuvą, gyvenimas kaime, kam-
pininkų dalia. Dar vėliau - pieme-
nystė, samdinystė, gyvenimas tar-
pukario Kaune, darbas spaustuvėje 
ir pirmieji kūrybiniai žingsniai.

Svėdasuose užsuka pas puodžių 
Čeplinską, pas Zenoną Valuntą 
Butėnuose.

Vis traukia prie kaimiškų daly-
kų. Nusipirkęs pusantros palties 
lašinių, išlydo juos į taukus, spir-
gus. kelis kartus pakloja po šimtą 
rublių – perka iš žmogaus netoli 
Subačiaus skilandžių. Vieną kartą 
moka po dešimt, o kitą – po aštuo-
nis rublius už kilogramą. Bet geras 
dalykas - visur pakaišiot tinka. Kitą 
kartą suorganizuoja iš kupiškėnų ir 
geriausio naminio alus statinę.

Gardėsiams, tokiems kaip majo-
nezas, irgi neabejingas–lankyda-
masis su reikalais Druskininkuose, 
sumano valdiška Taikos gynimo 
komiteto „Volga“ pašokti į Gardi-
ną majonezo. Mat ten gaminamas 
majonezas labai vertinamas. Deja, 
gauti geidžiamo produkto parduo-
tuvėse nepavyko, bet, matyt, kažko 
visgi gavo, nes apie Baltarusijos 
parduotuves atsiliepė labai gerai. 
Ten visko esama gerokai daugiau - 
geresnis liaudies aprūpinimas negu 
Lietuvoje.

Vesternas rašytojo bute

Gražų 1977 m. gruodžio 30 – 

osios vakarą grįžo  Baltušis namo, 
buvo truputį išgėręs su senais 
draugais Taikos gynimo komitete. 
Buvo pusė vienuoliktos. Viskas 
atrodė tvarkoj. Tik staiga klaikios 
rūstybės pagauta Monika užsipuo-
lė rašytoją. Pradėjo koneveikti, 
pagriebusi peilį, taikėsi smogti. 
Bet vyrui sugriebus paltą, kad 
šaltąjį ginklą išmuštų, žmona pa-
leidusi į jį kirvį. Švilpdamas tarsi 
tomahaukas kirvukas praskriejęs 
pro šalį, nes Baltušis laiku pasisu-
kęs į šoną. Tuomet jau jam kraujas 
užpylęs akis...  

Smagios viešnagės 
Anykščiuose

Dalyvauja tradicinėse Knygos 
šventėse Anykščiuose. 1978 m. 
birželio 10 d.  Arklio muziejaus 
atidarymas. Galvojęs, kad susi-
rinks bent pora šimtų žmonių, o 
suvažiavo apie penkis tūkstančius. 
Pilnos pakelės, miškai privačių 
lengvųjų automobilių. Turtinga 
mugė, šašlykų kvapas, baronkos, 
gėrimai ir - jokio alkoholio. 

Kitų metų balandžio 7 d. daly-
vauja rašytojo Jono Biliūno 100 
metų jubiliejaus renginiuose. 
Drauge minimas ir paties Baltušio 
70 metų jubiliejus. 

Dalyvauja ir Antano Žukausko 
– Vienuolio paminklo bei moky-
klos vardo suteikimo iškilmėse, 
kuriose lankosi rašytojai iš bro-
liškų respublikų, skamba kompo-
zitorių Žlibino ir Telksnio sukurta 
daina apie Vienuolį ir Anykščius. 
Viešėjęs Aukštakalnio kolūkyje, o 
susitikime su skaitytojais Andrio-
niškyje salėje sėdėjęs pats klebo-
nas ir atidžiai klausęsis. 

Anykštėnai jį labai nustebino, su-
teikę rajono Garbės piliečio vardą.

 

Gilaus susimąstymo valandėlė prie tėvo Karolio Juzėno kapo Svėdasų kapinėse: „Gulsiu ir aš šalia 
jo. Kai ateis valanda“. 

Antrojo Juozo Baltušio dienoraščių tomo viršelį puošia rašytojo, 
viešinčio Madonoje ir neva kažką fotografuojančio nuotrauka, 
kuri saugoma Anykščių A. Baranausko ir A. Žukausko – Vienuo-
lio memorialinio muziejaus fonduose. 

(Nukelta į 11 psl.)
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06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė. 
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis. 
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite. 
09:00 Brolių Grimų pasa-
kos. Skiautinė.
10:00 Gustavo enciklope-
dija. 
10:30 Lietuvos tūkstantme-
čio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai. 
12:00 Pasaulio dokumenti-
ka. Europos tyrai.
12:55 Pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų dinastijos.
13:45 Puaro N-7. 
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:35 Pasaulio puodai. 
(kart.).
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 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Tėčio armija N-7.
23:10 Kvėpavimas į mar-
murą. N-7.
00:45 Tumo kodeksas. 

06:55 Tomas ir Džeris (k). 
07:25 Saugokis meškinų.

07:55 Ogis ir tarakonai.
08:15 Neramūs ir tr iukš-
mingi.
08:40 Tomo ir Džerio šou.
09:05 Nuotykių metas.
09:30 Bunikula.
09:55 Dvi uodegos.
11:25 Rašalo širdis.
13:30 Klonuotas Adamas.
15:35 Mažiej i  genijai.
17:30 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 Smokingas N-7. 
21:35 12 stipriausių N14. 
00:00 Laukinės aistros 2  
N14. 
01:45 Operacija ,,Kas tė-
vas?“ (k) N14.

06:00 Sveikatos medis.
07:00 Galingiej i  reindže-
r iai. Žvėries galia N-7.
07:30 I lgo plauko istori ja.
08:00 Ančiukų istori jos 
N-7.
08:30 Svajonių ūkis.
09:00 La Maistas.
10:00 Pasaulis pagal mo-
teris.
11:00 Svajonių sodai. 
12:00 Nevykėlio dienoraš-
t is: I lga kelionė N-7.
13:50 Daktaras Dolit l is 2 
N-7.
15:35 Urmu pigiau 2. N-7.
17:25 Tai – mes N-7.
18:30 TV3 žinios.
19:22 TV3 sportas.Orai.
19:30 Kelionė į Raganų 
kalną  N-7.
21:35 Pirmas nužudymas 
N-14.
23:35 Diatlovo perėja: 
dingusi ekspedici ja S.

01:30 Lojal ioj i  N-14 
(kart.).

06:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. Šilalė 
(k). 
07:30 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
08:30 Tauro ragas. N-7. 
09:00 Giants Live.
10:00 Varom! N-7. 
10:35 Afrika. Mirtinai pa-
vojingi.
11:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi N-7. 
12:50 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal.
13:55 Reali mistika N-7. 
14:55 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
17:15 Amžiaus nusikalti-
mai N-7. 
18:20 Kvapų detektyvas 
N-7. 
19:30 Legenda apie Zoro 
N-7. 
22:10 Narkotikų prekeiviai 
N14. 
23:10 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII N14. 
00:10 13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai (k).N14. 

06:10 Akloj i  (k).
07:40 Pasisvėrę ir laimin-
gi..
08:40 Daktaras Ozas. N-7. 
09:40 Tėvas Motiejus N-7. 
11:00 Merės meilė virtu-
vei.
12:00 Kai norisi žalumos.
13:00 Sveikinimai. 
15:45 Širdele mano N-7. 

17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 SNOBO KINAS. 
PREMJERA Koletė N14. 
23:15 Sekso abėcėlė S. 
01:10 Holivudo žmogžu-
dysčių skyrius (k). 

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Monika Linkytė su 
styginių kvintetu. (kart.).
07:10 Vytautas Mačernis. 
07:30 Krikščionio žodis. 
07:45 Prisikėlimo l iudyto-
jai. Lietuvos kankinystės 
kelias.
08:00 Kelias. 
08:30 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 
09:00 Pasaulio Lietuva. 
09:55 Poezija. LRT aukso 
fondas. (kart.).
10:00 Atspindžiai. 
10:30 Literatūros pėdse-
kys. 
11:00 Stop juosta.
11:30 Dail ininkas 
Rimvydas Kepežinskas.
12:00 Poetas Juozas 
Erl ickas.
12:30 Šv. Mišios iš Dievo 
Gailestingumo šventovės 
Vilniuje. 
13:40 Šventadienio min-
tys. 
14:05 Mokslo sriuba. 
14:30 Euromaxx. 
15:00 Premjera. 2 Eilė: 
teatro žmonės. 
15:30 Premjera. Erdvės 
menas.
16:00 Muzikos talentų 

lyga 2018. 
17:30 Veranda. 
17:55 Kultūringai su 
Nomeda. Kultūros ak-
tuali jų programa. Ved. 
Nomeda Marčėnaitė.
18:50 Legendos. 
Dail ininkas Augustinas 
Savickas. 
19:35 Žemaitė. (kart.).
19:45 Ten, kur namai N-7. 
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 
21:00 Istorinės FIFA 
Pasaulio čempiona-
to rungtynės. 2018 m. 
Aštuntf inalis. Prancūzija 
– Argentina.
22:55 Bolero – Extended. 
23:55 Meistras ir Tatjana. 
(kart.).
01:20 Tėčio armija N-7. 
(kart.).

06:20 Candy Crush (kart . ) 
N-7.
07:15 Jukono auksas 
(kart . )  N-7.
08:10 Pavoj ingiausi  pa-
saul io vairuotojai .  N-7.
09:30 Vienam gale ka-
blys.
10:00 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdel ia i 
N-7.
11:00 Žydrosios planetos 
stebuklai  (kart . )  N-7.
12:00 Candy Crush N-7.
13:00 Žydrosios planetos 
stebuklai  N -7.
14:00 Iš l ik imas. N-7.
15:00 Ledo kel ias.N-7.
16:00 Jukono auksas. 
N-7.
17:00 Sandėl ių karai .N-7.

18:00 Bearas Gryl lsas. 
Laukinis iššūkis žvaigž-
dėms.
19:00 Amerikos talentai . 
Čempionai
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai .
22:00 Supernova. N-14.
23:50 Kietas r iešutėl is 
N-14 (kart . ) .

06.59 Programa.
07.00 Gluchariovas. N-7.
08.00 Pagal iau savait-
gal is. 
08.30 Kaimo akademija. 
09.00 Laikyki tės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
10.00 Šiandien kimba. 
11.00 Šarūnas 
Marčiul ionis.  Daina -  gy-
venimo metafora. 
12.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
14.00 Dvaro rūmai.  N-7.
15.00 Laikyki tės ten. 
16.00 Žinios.Orai .
16.30 „24/7“. 
17.30 Nauja diena. 
18.00 Žinios.Orai .
18.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
19.30 „Vyrų šešėlyje“ 
Mari ja Pečkauskaitė-
Šatr i jos Ragana. 
20.00 Žinios.Orai . .
20.30 Oponentai . 
21.30 „24/7“. 
22.30 Žinios.Orai .
23.00 Laikyki tės ten.
00.00 Šarūnas 
Marčiul ionis.  Daina -  gy-
venimo metafora.
01.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija.
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Stop juosta.
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 

N-7. 
11:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:28 Telefoninė loterija 
1634. 
22:30 Naktinė komanda 
N14. 
00:20 Rivjera N-7. 

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Svajonių sodai  
(kart.).
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas 
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.Orai.
19:30 Gyvenimo išdaigos 
N-7.
20:30 Prakeikti II N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 PREMJERA Angelas 
sargas N-7.
00:40 Kalėjimo bėgliai 
N-14.
01:30 X mutantai N-14.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7..
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Reali mistika (k) N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Tamsos baikeris N14. 
23:10 Legenda apie Zoro 
(k) N-7. 
01:30 Narkotikų prekeiviai 
(k) N14. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.

12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:25 Nina  (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 
N-7. 
21:00 Mergišiaus praeities 
vaiduokliai N14. 
23:05 Garbės reikalas.
01:00 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Savaitė. 
07:00 Etnos. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas. 
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. (kart.).
12:40 Čia – kinas. (kart.).
13:10 Kultūros diena. 
(kart.).
14:05 Muzikos talentų lyga 
(kart.).
15:35 Mano tėviškė. 
Dionizas Poška. 
15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai.

16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje (Lena Reve 
d’etoile). Serialas. 
Prancūzija, Vokietija. 2019 
m. 2/24 s.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:55 Daiktų istorijos. 
19:35 Išpirka N-7. 
20:30 Panorama. 
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Mulai N-14.
23:00 Veranda. (kart.).
23:30 Euromaxx. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:30 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:30 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:30 Simpsonai (kart.) 
N-7.
09:00 Autopilotas (kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 
mums N-7.
21:00 Ričardas Liūtaširdis 
N-14.
23:10 Naktinis skerdynių 
traukinys S.
01:05 Supernova (kart.) 

N-14.
02:35 Svieto lygintojai 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 4 kampai. 
06.00 Šiandien kimba. 
07.00 „24/7“. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Laisva valia N-7.
09.00 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
10.00 Pinigų karta. 
10.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Kaimo akademija. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N -7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „24/7“. 
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
00.30 Reali mistika.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
07:10 Labas rytas, Lietuva.
07:30 Žinios. Orai. Sportas.
07:40 Labas rytas, Lietuva.
08:00 Žinios. Orai.
08:07 Labas rytas, Lietuva.
08:30 Žinios. Orai. Sportas.
08:40 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:50 Miuncheno kriminalinė 
policija N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Daiktų istorijos. (kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Atspindžiai. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė (k) 
N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys! 
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Menas vogti  N14. 
00:20 Rivjera N-7. 

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos  
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
siN-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyvenimas  
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.Orai.
19:30 Gyvenimo išdaigos 
N-7.
20:30 Prakeikti II. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Sučiupus nužudyti 
N-14.
00:00 Kalėjimo bėgliai N-14.
01:00 X mutantai N-14.

06:25 CSI. Majamis (k) N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7..
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė geriau-
sia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Baudėjas N14. 
23:25 Tamsos baikeris (k) 
N14. 
01:30 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloj i .

12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:25 Nina (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 
N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Rebeka 
Martinson. Juodasis takas 
N14. 
22:55 Garbės reikalas.
00:50 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:05 Daiktų istori jos. 
07:00 Čia – kinas. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
kart.).
07:40 Alvinas ir patrakė-
l iai burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus sąsiuvinis. 
(kart.).
12:40 Atspindžiai. (kart.).
13:05 Kultūringai su 
Nomeda. (kart.).
14:00 Daiktų istori jos. 
(kart.).
14:50 Išpirka (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakė-

l iai burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:10 Dvynukės.
17:50 Metų laikai. (kart.).
18:00 Dauntono abati ja 
N-7. 
18:55 Daiktų istori jos. 
19:40 Septintasis dešim-
tmetis N-7. 
20:25 Pasakojimai iš 
Japonijos. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Veisenzė. Berlyno 
meilės istori ja N-7. 
23:10 Žmonės, kurie su-
kūrė Lietuvą. Chaimas 
Frenkelis. (kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:20 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Pavojingiausi pasau-
l io vairuotojai (kart.).
09:00 Naujokė N-7.
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 
mums N-7.

21:00 Įkalintos po vande-
niu N-14.
22:50 X fai lai N-14.
00:50 Tironas N-14.
01:50 Svieto lygintojai 
N-7.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N-7.
09.00 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Oponentai. 
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 „24/7“. 
00.30 Reali mistika.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer 
(Murder, She Wrote). 
Kriminalinis serialas. JAV. 
1993–1994 m. N-7. 10/6 s.
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio puodai. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dicija. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Veranda. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 

reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Atsargiai - moterys!  
N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė 
N-7. 
21:00 Atsargiai - moterys!  
N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Žmogus šešėlis N14. 
00:25 Rivjera N-7. 

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Gyvenimo išdaigos 

N-7.
20:30 Prakeikti II. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Fenikso skrydis N-7.
22:25 Vikinglotto.
22:30 Fenikso skrydis N-7.
00:20 Skubi pagalba N-14.
01:15 X mutantaiN-14.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7..
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirties traukinys  
N14. 
23:05 Baudėjas (k) N14. 
01:20 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:25 Nina (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 

(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 
N-7. 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Rebeka 
Martinson. Kol nepraeis 
tavo rūstybė N14. 
22:50 Garbės reikalas.
00:45 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Bardų festivalis 
„Akacijų alėja 2017“. 
(kart.).
07:00 Tarp dalių (ne)ploja-
ma. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. (kart.).
12:40 Krikščionio žodis. 
(kart.).
12:55 Prisikėlimo liudyto-
jai. (kart.).
13:10 Stambiu planu. 
(kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:50 Septintasis dešim-
tmetis N-7. (kart.).
15:35 Šoka Lietuva.

15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Ieškok manęs 
Paryžiuje.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:55 Daiktų istorijos. 
19:40 Svajonės apie 
Naująjį pasaulį. Europiečių 
emigracijos istorija. 
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Davidas Bowie. 
Kelias į šlovę.
23:00 2 Eilė: teatro žmo-
nės. (kart.).
23:30 Erdvės menas(kart.).
24:00 DW naujienos rusų 
kalba.
00:15 Dabar pasaulyje. 

06:25 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:25 Kobra 11 (kart.) 
N-7.
08:25 Pavojingiausi pa-
saulio vairuotojai (kart.).
09:00 Vienam gale kablys 
(kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
17:00 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 

mums N-7.
21:00 Erelis Edis N-7.
23:10 X fai lai N-14.
01:10 Tironas N-14.

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N -7.
09.00 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N -7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė  
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu. N-7.
00.30 Reali mistika.
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Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:50 Miuncheno krimina-
l inė polici ja N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
t iesiogiai. 
13:58 Loteri ja „Keno 
Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Pasaulio teisuoliai. 
20:25 Loteri ja „Keno 
Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loteri ja „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspe-
dici ja. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotiej i  N-7. 
23:45 Komisaras Reksas 
N-7. (kart.).
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
01:00 LRT radijo žinios.

06:10 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Atsargiai - moterys!  
N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7. 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 Stebuklas N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2. N-7. 
20:00 Turtuolė varguolė  
N-7. 
21:00 Varom! N-7. 
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.Orai.
22:30 Baltųjų rūmų štur-
mas  N14. 
01:10 Žmogus šešėlis (k) 
N14. 

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos  
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Gyvenimo išdaigos 
N-7.
20:30 Prakeikti II. N-7.
21:00 TV3 vakaro žinios.
21:52 TV3 sportas.Orai.
22:00 Nesunaikinami 3. 
N-14.
00:25 Skubi pagalba N-14.
01:20 X mutantai N-14.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k).
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7. 
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11 N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Paskutinis laivas 
N-7. 
20:30 Pričiupom!
21:00 Sukeisti žudikai 
N14.
22:50 Mirties traukinys (k) 
N14. 
00:45 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7. 
10:10 Akloji.
12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:25 Nina (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 
N-7. 
21:00 PREMJERA Į šiau-
rę per šiaurės vakarus. 
Klastinga medžioklė N14. 
22:55 Garbės reikalas.
00:50 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Bardų festivalis 
„Akacijų alėja 2017“( 
kart.).
07:10 Klausimėlis. (kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Mūsų gyvūnai. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis. 
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. (kart.).
12:40 Veranda. (kart.).
13:05 Pasaulio Lietuva. 
(kart.).

14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:50 Svajonės apie 
Naująjį pasaulį. (kart.).
15:50 Džiunglių knyga.
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai.
16:15 Smurfai.
16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
18:55 Daiktų istorijos. 
19:40 Kino istorija.
20:25 Pasakojimai iš 
Japonijos.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:30 Elito kinas. Balandis 
tupėjo ant šakos ir mąstė 
apie būtį N-14.
23:10 Martynas Kuliavas ir 
draugai. 
00:15 DW naujienos rusų 
kalba.
00:30 Dabar pasaulyje. 

 
06:20 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:20 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:20 Pavojingiausi pasau-
l io vairuotojai (kart.).
09:00 Naujokė N-7.
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
16:55 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.

19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 
mums N-7.
21:00 Ko nori moterys? 
N-7.
23:35 Havajai 5.0  N-7.
01:30 Tironas N-14.

 
05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N-7.
09.00 Gluchariovas N-7.
10.00 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N-7.
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 Kelrodė žvaigždė 
N-7.
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikaltimo 
istorija N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Dvigubas gyvenimas 
N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Alfa taškas. 
23.30 Oponentai. 
00.30 Reali mistika.

06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:00 Džesika Flečer N-7. 
09:50 Miuncheno kriminali-
nė policija N-7. 
10:35 Komisaras Reksas 
N-7. 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai. 
(kart.).
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. 
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. 
Orai.
16:30 Šoka Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7. 
17:30 Žinios. Sportas. 
Orai.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:20 Dingęs pasaulis. 
Juros periodo parkas N-14.
00:30 Nepalūžęs N-14. 

06:00 Iš širdies į širdį N-7. 
07:30 Tomas ir Džeris.
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris N-7. 
10:00 Rosenheimo policija 
N-7. 
11:00 Atsargiai - moterys! 

N-7. 
11:30 Būrėja.
13:30 Turtuolė varguolė 
(k) N-7. 
14:30 Našlaitės N-7. 
15:30 Laukinis miestas 
N-7..
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai.
19:30 KK2 penktadienis. 
N-7. 
21:00 Nojaus laivas  N14. 
23:50 Meilužis iš Pietų 
N14. 
01:50 Baltųjų rūmų štur-
mas (k) N14. 

06:25 Žmogus voras N-7.
06:55 Čipas ir Deilas sku-
ba į pagalbą.
07:25 Kempiniukas 
Plačiakelnis N-7.
07:55 Gyvenimo išdaigos 
(kart.) N-7.
09:00 Šviesoforas N-7.
10:00 Nuo likimo nepabėg-
si N-7.
12:00 Tikroji žvaigždė N-7.
13:00 Parduotas gyveni-
mas 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.Orai.
19:30 Madagaskaras 3. 
N-7.
21:15 Nepriklausomybės 
diena. Atgimimas. N-7.
23:40 PREMJERA ,,Banga 

žudikė“ N-14.

06:25 CSI. Majamis (k) 
N-7. 
07:25 Mano virtuvė geriau-
sia (k). 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės (k) N-7. 
09:40 Pėdsakas (k) N-7. 
10:35 Įteisintas faras N-7.
11:35 Paskutinis laivas (k) 
N-7. 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės N-7. 
13:35 Mano virtuvė ge-
riausia.
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės N-7. 
16:00 Pėdsakas N-7. 
17:00 Info diena.
17:30 Kobra 11  N-7. 
18:30 CSI. Majamis N-7. 
19:30 Amerikietiškos imty-
nės N-7. 
21:30 Rokis Balboa  N-7. 
23:35 Sukeisti žudikai (k) 
N14. 
01:15 Kobra 11 (k) N-7. 

07:00 Tėvas Motiejus N-7. 
08:10 Dvi širdys N-7.
10:10 Akloji.
12:25 Stažuotoja N-7. 
13:30 Visa menanti N-7. 
14:25 Nina (k) N-7. 
15:30 Sugrįžimas į salą 
(k) N-7. 
16:40 Būk su manim N-7. 
17:40 Balta - meilės spal-
va N-7. 
18:45 Nina N-7. 
19:50 Sugrįžimas į salą 

N-7. 
21:00 PREMJERA 
Vyriausias tyrėjas 
Vistingas 3 N14. 
22:55 Tiltas N-7. 
00:55 Rožių karas.

 PLIUS
06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas.
06:02 Bardų festivalis 
„Akacijų alėja 2017“. 
(kart.).
07:00 Mokslo sriuba. 
(kart.).
07:30 Džiunglių knyga 
(kart.).
07:40 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai (kart.).
07:55 Smurfai (kart.).
08:20 Džeronimas.
08:45 Gustavo enciklope-
dija. 
09:15 Labas rytas, Lietuva 
(kart.).
11:45 Klausimėlis.lt.
12:00 DW naujienos rusų 
kalba (kart.).
12:15 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (kart.).
12:40 2 Eilė: teatro žmo-
nės. (kart.).
13:05 Legendos. 
Dailininkas Augustinas 
Savickas. (kart.).
14:00 Daiktų istorijos. 
(kart.).
14:50 Kino istorija 2 d. 
(kart.).
15:35 ....formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas. 
15:50 Džiunglių knyga. 
16:00 Alvinas ir patrakėliai 
burundukai. 
16:15 Smurfai.

16:40 Atėnė.
17:10 Dvynukės.
18:00 Dauntono abatija 
N-7. 
19:10 Laikinosios sostinės 
fenomenas. 
19:35 Kultūros diena. 
20:30 Panorama. 
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Vedybos 
su kliūtimis N-7.
22:30 Sasha Song: Dima 
Šavrovas po 20 metų.
00:05 DW naujienos rusų 
kalba.
00:20 Dabar pasaulyje. 

06:25 CSI kriminalistai 
(kart.) N-7.
07:25 Kobra 11 (kart.) N-7.
08:25 Juokingiausi 
Amerikos namų vaizdeliai 
(kart.) N-7.
09:00 Statybų gidas 
(kart.).
09:30 X mutantai N-14.
10:30 Simpsonai N-7.
11:30 Topmodeliai N-7.
13:30 Gelbėtojai (kart.) 
N-7.
14:30 Saša ir Tania N-7.
15:00 Kobra 11 N-7.
16:00 CSI kriminalistai 
N-7.
16:55 Univeras N-7.
18:00 Virtuvė N-7.
19:05 Gelbėtojai N-7.
20:00 Rytojus priklauso 
mums N-7.
21:00 Žinios.
21:55 Sportas.Orai.
22:00 Mirties įrankiai: 
Kaulų miestas N-14.
00:40 Ričardas 

LiūtaširdisN  -14 (kart.)

05.29 Programa.
05.30 Nauja diena. 
07.30 Alfa taškas. 
08.00 Mentų karai: 
Kijevas. Netikėk savo aki-
mis N-7.
09.00 Gluchariovas N-7.
10.00 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
11.00 Reali mistika.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 
12.30 Alfa taškas. 
13.00 Nauja diena. 
15.00 Mentų karai. Odesa 
N-7
16.00 Reporteris. 
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas. 
16.58 Orai.
17.00 4 kampai. 
17.30 Pagaliau savaitga-
l is. 
18.00 Reporteris. 
18.20 Sportas.Orai.
18.30 Vieno nusikalt imo 
istori ja N-7.
19.30 Alfa taškas. 
20.00 Reporteris. 
20.20 Sportas.Orai.
20.30 Reali mistika.
21.30 Dvigubas gyveni-
mas N-7.
22.30 Reporteris. 
22.50 Sportas.Orai.
23.00 Bušido ringas. 
„BUSHIDO KOK 2020“. 
N-7.
23.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
Protmūšis. 
00.30 Reali mistika.
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Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas raides. 

Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.

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

šeštadienis 2020 06 13

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Euromaxx.  (kar t . ) .
06:35 Pasaul io  puodai . 
(kar t . ) .
07:30 Supermokyto ja .
09:00 Labas ry tas, 
L ie tuva.
12:00 Pasaul io  dokumen -
t ika.  Vi l t ies  vandenynas. 
12:50 Pasaul io  dokumen -
t ika.  Neį t ikėt inos gyvūnų 
draugystės 4.
13:35 Klaus imėl is . 
13:50 Džesika F lečer 
N-7. 
15:28 Loter i ja  „Keno 
Loto“ .
15:30 Ž in ios.  Ora i .
15:45 Sveik in imų kon -
cer tas. 
17:30 Ž in ios.  Spor tas. 
Ora i .
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edi ta . 
19:30 St i l ius . 
20:25 Loter i jos „Keno 
Loto“  i r  „Jėga“ .
20:30 Panorama.
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Vasaros fest iva l ia i .
22:30 Blogi  žodžia i  N-14. 
24:00 Dingęs pasaul is . 
Juros per iodo parkas 
N-14.  (kar t . ) .

07:00 Tomas i r  Džer is 
(k) .
07:30 Saugokis meškinų.
08:00 Ogis i r  tarakonai.
08:20 Neramūs ir  t r iukš-
mingi.

08:45 Tomo ir  Džerio šou.
09:10 Nuotykių metas.
09:35 Bunikula.
10:00 Madagaskaras.
11:45 Denis -  grėsmė 
visuomenei.
13:45 Septynios minutės 
po vidurnakčio N-7. 
15:55 Didžiosios motušės 
namai N-7. 
17:55 Gyvūnų pasaul is. 
N-7. 
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.Orai .
19:30 Haris Poter is i r 
paslapčių kambarys N-7. 
22:40 Puertor ik iečiai 
Paryžiuje N14. 
00:20 Savigynos mokykla 
N14. 
01:50 Nojaus laivas (k) 
N14. 

06:30 Ančiukų istor i jos 
(kart . )  N-7.
07:00 Bakuganas. Kovos 
planeta. N-7.
07:30 I lgo plauko istor i ja. 
08:00 Ančiukų istor i jos 
N-7.
08:30 Vir tuvės istor i jos. 
09:00 Skaniai  i r  papras-
ta i .
09:30 Tėvų daržel is.
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas.
11:00 Ežiukas Bobis  N-7.
12:55 Juros per iodo au-
gint in io nuotykiai .
14:35 Vedybų planuotoja 
N-7.
16:45 Ekstrasensų mūšis 
N-7.

18:30 TV3 žinios.
19:17 TV3 sportas.Orai .
19:25 Eurojackpot.
19:30 Pito drakonas N-7.
21:40 Šventa vieta N-14.
23:50 Nepageidaujami 
genai N-14.
01:45 Nesunaikinami 3. 
N-14 (kart . ) .

06:00 Prič iupom!(k).
07:30 Kvapų detektyvas 
(k) N-7. 
08:30 Prič iupom!(k).
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas 
televi t r ina.
10:00 Varom! N-7. 
10:35 Afr ika. Mir t inai  pa-
voj ingi .
11:40 Spec. būrys. Iš l ieka 
st ipr iausi  N-7. 
12:50 Gordonas Ramzis. 
Ik i  pragaro i r  atgal .
13:50 Real i  mist ika N-7. 
15:00 Ekstrasensų mūšis 
N-7. 
17:15 Kas žudikas? N-7. 
18:30 Juodasis sąrašas 
N-7. 
19:30 Labdaros renginys 
, ,Pasidal ink“.
22:35 Kapų plėšikė Lara 
Kroft .  Gyvybės lopšys 
N14. 
00:45 Kautynės mažaja-
me Toki ju je N14. 

06:10 Akloj i  (k) . 
07 :40  Pas isvėrę  i r  la i -
ming i .
08:40 Daktaras Ozas.  N-7. 

09:40 Tėvas Mot ie jus N-7. 
11:00 Merės mei lė v ir tuvei .
12:00 Kai nor is i  žalumos.
13:00 Akloj i  (k) .
14:45 Šviežias maistas. 
Anos Olson receptai .
15:45 Širdele mano N-7. 
17:45 Uždrausto miesto 
intr igos N-7. 
18:50 Akloj i .
19:50 Būrėja (k). 
21:00 DETEKTYVO 
VAKARAS Nusikal t imo vie-
ta -  Ber lynas. Meta N-7. 
22:55 Nakt inis reisas N14. 
00:30 Ti l tas (k) N-7. 

 PLIUS
06:00 L ie tuvos 
Respubl ikos h imnas.
06:05 Duokim garo! 
(kar t . ) .
07:30 Auksin is  protas. 
08:45 Klaus imėl is . 
09:00 Laik inos ios sost i -
nės fenomenas. 
09:30 Etnos. 
10:00 Čia – k inas. 
10:30 Tarp dal ių  (ne)
p lo jama. 
11:00 Kul tūrų kryžkelė. 
Vi ln iaus a lbumas. 
11:30 Kul tūrų kryžkelė. 
Vi ln iaus sąs iuv in is . 
12:00 Kul tūrų kryžkelė. 
Trembi ta . 
12:30 Kul tūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 
13:00 Į  sve ikatą! 
13:30 Vienuolynų ke l ias 
L ie tuvoje. 
14:00 Du balsa i  –  v iena 
š i rd is . 
16:05 Pasaul io  puodai .
17:00 Klausk i te  daktaro.

17:50 L ie tuvos kronika 
1989.  Igarka. 
18:00 Stambiu p lanu. 
18:55 Žmonės,  ku -
r ie  sukūrė L ie tuvą. 
A leksandras Stu lg insk is . 
19:45 Ten,  kur  namai 
N-7. 
20:30 Panorama. 
20:52 Spor tas.  Ora i .
21:00 Kino žvaigždž ių 
a lė ja .  Šakalo d iena N-7. 
23:20 Muzikos fest iva l is 
„Nida 2019“ . 
00:50 Dabar  pasauly je . 

06:25 Candy Crush  
(kar t . )  N-7.
07:25 Jukono auksas 
(kar t . )  N-7.
08:25 Pavoj ing iaus i  pa -
saul io  va i ruoto ja i .
09:00 Vienam gale ka -
blys (kar t . ) .
09:30 Statybų g idas.
10:00 Autopi lo tas.
10:30 Juoking iaus i 
Amer ikos namų vaizdel ia i 
N-7.
11:00 Žydros ios p lanetos 
s tebukla i  (kar t . )  N-7.
12:00 Candy Crush N-7.
13:00 Žydros ios p lanetos 
s tebukla i  N-7.
14:00 Iš l ik imas N-7.
15:00 Ledo ke l ias N-7.
16:00 Jukono auksas 
N-7.
17:00 Sandėl ių  kara i 
N-7.
18:00 Bearas Gry l lsas. 
Laukin is  iššūk is  žvaigž -
dėms N-7.
19:00 Amer ikos ta lenta i . 

Čempionai .
21:00 Ž in ios.
21:55 Spor tas.Ora i .
22:00 Kietas r iešutė l is  2 . 
N-14.
00:25 Ere l is  Edis  N-7 
(kar t . ) .

06.59 Programa.
07.00 Pone prez idente.
07.20 Vyrų šešėly je . 
B i ru tė Mažeika i tė-
Ramanauskienė. 
07.55 Ki toks pokalb is  su 
Edvardu Ž ičkumi . 
09.00 Bušido r ingas. 
„BUSHIDO KOK 2020“ . 
N-7.
09.30 4 kampai . 
10.00 Vantos lapas.  N-7.
10.30 Pagal iau savai t -
gal is . 
11.00 Gr i l io  skanėsta i . 
12.00 Kel rodė žvaigždė 
N-7.
14.00 Dvaro rūmai  N-7.
15.00 Laikyk i tės ten. 
16.00 Ž in ios.Ora i .
16.30 Pin igų kar ta . 
17.00 Gyvenimas. 
18.00 Ž in ios.Ora i .
18.30 Vieno nus ika l t imo 
is tor i ja  N-7.
19.30 Vyrų šešėly je . 
Lazdynų Pelėda. 
20.00 Ž in ios.
20.28 Ora i .
20.30 Gluchar iovas N-7.
22.30 Ž in ios.
22.58 Ora i .
23.00 Laikyk i tės ten. 
00.00 Gr i l io  skanėsta i . 
01.00 Kel rodė žvaigždė 
N-7.

redaktorei nežinantNNN
Ar stebėtojų tarybos nario 
pareiga tik stebėtis?

Anykščių ligoninės stebėtojų ta-
rybos narys Juozas Ratautas sociali-
niuose tinkluose aktyviai kritikuoja 
Anykščių rajono valdžią, kuri iš 
pareigų atleido Anykščių ligoninės 
direktorių dr. Audrių Vasiliauską.

,,Dvigubi standartai ar moralinis 
nuosmukis?

Neatlaikęs rajono vadovų spaudi-
mo iš pareigų traukiasi ligoninės di-
rektorius dr. Audrius Vasiliauskas. 
„Nesusitvarko, neklauso, nespėja, 
nemoka“,- ir dar galybę epitetų iš-
girdo iš savo darbdavių vadovas. 
Atleidžiamam buvusiam merui, 
„Vandenų“ vadovui jautrūs mūsų 
politikai pareiškė, jog jiems pa-
valdinys pamelavo... Ačiū Dievui, 
politikai nemeluoja, klauso ir vyk-
do duotus įsipareigojimus. Todėl 
mieste kyla daugiabutis, gyvento-
jams dalijamos Anykštėno kortelės, 
postus gauna ne savi, o trys patarė-
jai, kaip ir meras žadėjo, rengia pro-

jektus, kurie gerina mums gyveni-
mą....“, - rašo J.Ratautas.

Anykščių ligoninės stebėtojų 
tarybos narys J.Ratautas vienu pa-
reiškimu socialiniuose tinkluose 
neapsiriboja.

 ,,Sugniuždytas, pažemintas ir 
sutryptas iš darbo pasitraukė ligo-
ninės direktorius dr. Audrius Vasi-
liauskas. Valdžia pademonstravo 
dar neregėtą valdymo kultūrą. Tris-
dešimt penkerius metus iš 43-jų 
dirbau įvairaus rango vadovu, pri-
ėmiau daug darbuotojų, nemažai 
jų dėl įvairių priežasčių atleidau iš 
darbo. Tik nė karto - tokiu stiliumi! 
Keista tai, kad spaudimą Vasiliaus-
kui darė tie savivaldybės žmonės, 
kurie pagal pareigas ir vertybines 
nuostatas privalėjo padėti jam. O 
vyko priešingai: jie nekviesti ėjo į 
susirinkimus, viešai kritikavo, rodė 
nepagarbą... Dabar vadovai lyg nie-
kur nieko „atidarinėja“ įstaigas, o 
„perlipęs per galvą“ asmuo, panašu, 
taps nebe laikinu“, - kitą dieną rašo 
J.Ratautas.

Panašu, kad ponas J.Ratautas 
,,karo kirviu“ mojuoti pradėjo po 
laiko. Juk Stebėtojų tarybos narys - 
tai rimtos ir atsakingos pareigos. Čia 
ne praeivius pro langą ant palangės 
rymojant stebėti ar tiesiog stebėtis. 
Kas žino, gal dr. A.Vasiliauskas ir 
toliau būtų sėkmingai dirbęs ligoni-
nės direktoriumi, jei apie problemas 
ligonineje būtų kalbama ne tik soci-
aliniuose tinkluose...
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iš arti

SVEIKATOS ABC

Mus auklėja ne žodžiai, o pavyzdžiai
Pasaulio sveikatos orga-

nizacijos (PSO) duomeni-
mis, dėl alkoholio varto-
jimo sukeliamų problemų 
kasmet pasaulyje miršta 3 
milijonai žmonių ir skaičiai 
kiekvienais metais tik auga, 
tačiau vis daugiau žmonių 
išbraukia alkoholį iš savo 
gyvenimo ir jį pakeičia ki-
tais pomėgiais. 

Apie jau 12 metus besitę-
siantį gyvenimą be alkoho-
lio ir pokyčius jame pasa-
koja dainininkas Edgaras 
Lubys.

ALKOHOLIS BUVO 
NORMA

Edgaras Lubys yra 2003 me-
tais susibūrusios, tačiau jau 
veiklą nutraukusios lengvojo 
roko grupės „Amberlife“ voka-
listas ir dainų autorius. Atlikė-
jas 2013 metais viešai išreiškė 
norą būti žinomas savo tikruoju 
vardu, atsisakė sceninio vardo 
Amberlife ir po dvejų metų pa-
sirodė Edgaro Lubio albumas 
„Tu – dalis manęs“.  

Į muzikos ir pramogų pasau-
lį vokalistas įžengė dar visai 
jaunas, būdamas 19 metų. E. 
Lubys prisimena: 19–24 metų 
laikotarpiu tik labai mažoje da-
lyje koncertų jis pasirodydavo 
visiškai blaivus, tačiau tąmet 
tai atrodė visiškai normalu, 
nes tokį požiūrį buvo sufor-
mavęs bohemiškas muzikantų 
gyvenimas, vartojimo kultūra. 
Tuomet alkoholis buvo neat-
siejama pramogų pasaulio da-
lis. Pramogų pasaulio renginių 
užkulisiuose jo būdavo apsčiai, 
tačiau atlikėjas svaigindamasis 
jausdavo ribas, nes svarbiau 
už pakeltą alaus bokalą yra su-
vokti savo veiksmus ant scenos 
ir „atliekama muzika pakylėti 
žmones į aukštesnę realybę, 
kurioje nėra baimės, melo ar 
nerimo, nes muzika tai tikrai 
gali.“

POPULIARUMAS 
NĖRA AMŽINAS

Egzistuoja dalis atlikėjų, kurie 
karjerą pradėjo būdami labai jau-
ni, staiga pasiekė neregėtas po-
puliarumo aukštumas ir taip pat 
greitai populiarumo skalėje kri-
to žemyn ar nusistovėjo vietoje. 
Tokiais atvejais žmogus neretai 
panyra į depresiją ir, kad išsigel-
bėtų, tarsi šiaudo griebiasi alko-
holio. „Žmogus, ypač scenos, 
dažnai tampa priklausomas nuo 
pripažinimo ir šlovės, neretai 
tai būna tikslas, vedantis į sce-
ną. Tokiu atveju scena irgi gali 
virsti labai stipriu narkotiku, ga-
linčiu privesti prie kitų priklau-
somybių. Aš laiku supratau, jog 
vidinis jausmas ir vidinis laimės 
pojūtis nepriklauso nuo pripaži-
nimo ir šlovės“, – savo sprendi-
mu džiaugiasi atlikėjas.

Daugiau nei dešimtmetį alko-
holio nevartojantis dviejų vaikų 
tėvas Edgaras sako, jog atsisa-

kyti svaigalų jam nebuvo sunku, 
atvirkščiai – jo atvejis vienas 
lengvesnių. Edgarui neprireikė 
nei milžiniškų pastangų, nei lan-
kymosi anoniminių alkoholikų 
(AA) susitikimuose, dėl to ben-
dravimą su žmonėmis, kurių gy-
venime svaigalai jau nebeegzis-
tuoja, jis įvardija kaip geriausią 
vaistą nuo alkoholio ir svaigiųjų 
medžiagų. 

Anuomet jis turėjo svaigalų 
atsisakiusių bičiulių, praktikuo-
jančių jogą, sveiką gyvenseną 
ar itin besidominčių krikščio-
niškuoju pasauliu, kuriems juto 
didžiulę pagarbą, jie buvo tar-
si pavyzdys, paskatinęs palikti 
svaigalų pasaulį. Taip pat akis 
atvėrė Aleno Carro knyga „Len-
gvas būdas suvaldyti alkoholį“.

VIDINĖ ŠVARA – 
SVARBIAU 
UŽ TRUMPALAIKĮ 
SVAIGALų POVEIKĮ

Būnant 24-erių pasikeitė vyro 

draugų ratas, artimoje aplinkoje 
atsirado daugiau sveiką gyven-
seną ir blaivų gyvenimo būdą 
propaguojančių žmonių, o ir 
jis pats jautėsi pasiilgęs vidi-
nės švaros jausmo, tad nutarė 
išbraukti trumpalaikį poveikį 
turinčius svaigiuosius gėrimus 
iš savo gyvenimo. Vyras pri-
simena, jog į tokį jo gyvenimo 
pokytį buvo reaguojama įvairiai 
– samprotaujama ieškant prie-
žasčių, nuogąstaujama, buvo net 
tyčiojamasi, tačiau E. Lubiui tai 
buvo nė motais. Lengvojo roko 
atlikėjas pradėjo iš naujo atrasti 
dalykus, kuriuos mėgo prieš tai. 

„Mane visada domino dva-
singumas, jutau poreikį dvasiai, 
kartais pasninkaudavau, nes vi-
duje tas poreikis visuomet buvo. 
Domėjausi krikščionybe, Koptų 
krikščionių tradicija, ortodoksų 
krikščionybe, kiek vėliau – Tibe-
to budizmu, Vietnamo, Tailando 
Zen budizmo tradicijomis. Tuo-
met mane sudomino Vedomis, 
pradėjau kone kasdien prakti-
kuoti jogą, meditaciją ir daryti 
kvėpavimo pratimus, o ilgainiui 
atradau Bhakti jogos tradiciją, 
kurią praktikuoju iki šiol“, – 
atvirauja Edgaras. 

36-erių vyro nuomone, „alko-
holis yra anestetikas nuo opera-
cijos, pavadinimu gyvenimas. 
Visiškai nesvarbu, kokia žmo-
gaus profesija ar išsilavinimas. 
Alkoholis yra greitas, pigus ir 
efektyvus bilietas, kurio finalinė 
stotelė – gyvenimas be proble-
mų. Tam tikra prasme muzika, 
koncertai taip pat yra pabėgi-
mas nuo kasdienės rutinos. Bet 
kuriam atlikėjui, norint skleisti 
šilumą, gėrį ir šviesą žmonėms, 

yra būtina koncerto metu būti 
blaiviam. Ko gero, atrodytų 
keista, jei autobuso vairuoto-
jas vežtų keleivius būdamas 
neblaivus, tai būtų kriminalas, 
todėl manau, kad lipti ant sce-
nos įkaušusiam yra kriminalas, 
nes tai toks pat darbas kaip ir 
autobuso vairuotojo.“ 

ALKOHOLIS NEPADĖS 
PASIEKTI UŽSIBRĖŽTų 
TIKSLų

Scenoje atlikėjas jau beveik 
du dešimtmečius, bet draugų 
iš muzikos pasaulio jis turi ne-
daug. „Turiu daug bičiulių, ko-
legų. Muzikos pasaulyje vis tik 
daugiau mažiau juntama kon-
kurencijos nuotaika, ypač tai 
jautėsi ankstesniais laikais“, 
– teigia atlikėjas. Pašnekovas 
džiaugiasi, jog pamažu pramo-
gų pasaulį užvaldanti jaunoji 
karta yra labai konkurencinga, 
talentinga ir suvokianti, kad 
vakarėliai, alkoholis ir kitos 
svaigiosios medžiagos nepadės 
pasiekti užsibrėžtų tikslų, o tik 
atims laiko, energijos, sveika-
tos ir pinigų.

Šiandien vis dar Amberli-
fe slapyvardžiu geriausiai at-
pažįstamas atlikėjas laikosi 
dienos režimo, palaiko fizinę 
formą, medituoja, nerūko ir 
yra vegetaras, tačiau ragina 
nesusitelkti į žmogaus išorę ir 
labiau klausytis savo vidinio 
balso. Kelionę be alkoholio 
atlikėjas sulygina su, rodos, 
nesibaigiančia vaikystės būse-
na, kai dviračiu leki nuo kalno 
ir nevaržomas jauti gyvenimo 
malonumą. Edgaras ragina at-
rasti naujų dalykų, tuomet yra 
daug pirmų kartų, o kol jų yra, 
tol esi laimingas!
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Atlikėjas Edgaras Lubys ragina atrasti naujų dalykų, tuomet yra 
daug pirmų kartų, o kol jų yra, tol esi laimingas!

Almanto MickAus nuotr.

(Atkelta iš 6 psl.)

Kaimynų aplenkti, jausdami 
šiokį tokį nepatogumą, tą patį 
padarė ir kupiškėnai.

Ir Svėdasuose

Rašytojai, pabuvę Anykščiuo-
se, įprastai pasklisdavo po apy-
linkes. Baltušis beveik visuomet 
keliaudavo į Svėdasus. Vykdavo 
susitikimai su mokiniais vidu-
rinėje mokykloje, kartą net da-
lyvavo abiturientų išleistuvėse. 
Gėrėjosi tradicija visiems su-
sitikti prie Vaižganto paminklo 
jau saulei patekėjus. „Kantrūs 
žmonės tie svėdasiškiai. Užvertė 
mane gėlėmis, padovanojo ne-

įtikėtinų gabaritų tortą knygos 
pavidalo, taipogi kepalą naminės 
duonos.“

Susitikime su skaitytojais Svė-
dasuose 1983 m. kovo 23 d. ra-
šytoją lydėjo literatūros kritikas 
Petras Bražėnas, Povilas Zulo-
nas, „reto mielumo Anykščių 
LKP sekretorius Juozas Daily-
dė, miela vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotoja Ona 
Galiauskaitė.“ Kultūros namai 
pripildyti, nes susirinko ne tik 
vietiniai, bet ir iš Antalieptės, 
Salako, Zarasų. Vienbalsiai buvo 
iškeltas pasiūlymas „Sakmę apie 
Juzą“ teikti Lenininei premijai. 
Po visų iškilmių kartu su gausia 
palyda aplankė tėvo kapą, o po 
to – į suomišką pirtį prie Uosin-

tėlio ežero. Balandžio 9 d. vėl 
vieši Svėdasuose ir su kolūkio 
vadovais planuoja surengti susi-
tikimą su Rygos lietuviais. Tas 
susitikimas buvo puikiausias, o 
užsibaigė vakaru miestelio ka-
vinėje. „Svetingieji svėdasiškiai 
suruošė tikrai šaunų pobūvį: na-
minis alus, pupos, sūris, pakepin-
ta duona, namų gamybos mėsiški 
patiekalai. Visko per akis. Alaus 
irgi“, - rašo J. Baltušis.  

Saprigonas. Išdirbęs brolio 
nušauto šerno kailį. Vaišina, ne-
paleidžia, paaiškėja, kad ta die-
na – Užgavėnės. Nastė Basku-
tienė – su ja kartu piemenavęs. 
Yra dar iš Šešūnienė, ji prižiūri 
Tėvo kapą, jokio atlygio neprii-
ma. Baltušis visuomet nuveža jai 

namie susikaupusius, sudžiūvu-
sias pluteles – sulesins vištoms, 
bus kiaušinių. Ūkiškas. Moteris 
jį nustebina, kartą už kapo prie-
žiūrą paprašo, kad, jei mirtų, į 
laidotuves būtinai atvažiuotų 
Baltušis. 

Kartą iš Svėdasų netikėtai nu-
vežė į Butėnus - ten, kur jo tėvas 
buvo gimęs, į Mičiūrino kolūkį. 
Ten susitikimas su skaitytojais 
prie stalų. Pavaišino labai sti-
priai. 

Pareiškimai

Piktinasi prancūzų laikraščio 
„Figaro“ mintimis, neva jis esąs 
abejojantis, ir pabrėžia: „Esu ko-
munistų partijos narys nuo 1943 

metų, perėjęs ugnį ir vandenį, ir 
giliai įsitikinęs, kad jokia partija 
pasaulyje nebūtų atnešusi lietu-
vių tautai tokio gerbūvio  ir viso-
keriopo suklestėjimo“. Perskaitęs 
straipsnį apie savo kūrybą JAV 
lietuvių leidžiamame žurnale 
„Metmenys“, nusistebėjimą po-
žiūriu į pokario kovas, rašytojas 
pratrūksta. Jis mat nežinąs dides-
nių žiaurumų, kokius darė bur-
žuaziniai nacionalistai po karo 
vykusioje kovoje. Vadina jų kovą 
ne karių, kovotojų, bet banditų, 
žmogžudžių metodais. Baltušis 
trečiame „Druskos“ (,,Su kuo 
valgyta druska“ aut. past.) tome 
rašysiąs apie sutiktus gyvenime 
pažangius, valingus ir taurius 
žmones – komunistus...

Dar viena Baltušio knyga
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Šalis, kurioje žmonės jaučiasi laimingi... nerijus VAnAGAs

Pabaiga. Pradžia – „Anykšta“ 
Nr. 36

Koronovirusas moko… 
gudrauti?

Visuotinis karantinas Kolum-
bijoje prasidėjo kovo pabaigoje. 
Medellin’e, kur tuo metu gyvenau, 
buvo įvesta privalomą prevencinę 
izoliaciją užtikrinanti tvarka „pico 
y cédula“ (isp. pažymėjimo galas, 
pabaiga). Kiekvienam asmeniui, 
remiantis paskutiniuoju jo asmens 
pažymėjimo (paso) numeriu, buvo 
paskirtos dvi dienos per savaitę, 
kuriomis jam leista trumpam palik-
ti namus, kad atliktų svarbiausius 
minimalias gyvenimo sąlygas užti-
krinančius reikalus. Mano atveju tai 
reiškė, kad antradieniais ir sekma-
dieniais turėjau teisę aplankyti arti-
miausią maisto parduotuvę, vaistinę 
ar banką. Kitomis savaitės dienomis 
buvau priverstas sėdėti namie. Bau-
dos už taisyklių nepaisymą siekė 
maždaug 230 Eur, o Kolumbijoje tai 
nemenki pinigai (palyginimui: visą 
sodybą mėnesiui išsinuomojau už 
80 Eur.). 

Taigi, kol kas lindėjau Medellin‘e. 
Rodeo Alto rajone mano išsinuomo-
tas kambarėlis buvo miniatiūrinis 
– vos 8-9 kv. metrai. Ištisas dienas 
tūnoti ir žiopčioti tokiame „šuliny-
je“ buvo be galo sunku. Pirmas dvi 
tris savaites dar laikiausi. Kad kuo 
ilgiau pabūčiau lauke ir įkvėpčiau 
gryno oro, antradieniais ir sekmadie-
niais pėsčias tapnodavau į prekybos 
centrą, esantį už maždaug trijų kilo-
metrų. Šios išvykos man virsdavo 
tikra švente, dvasios puota! Žinojau, 
kad pagal taisykles turėčiau apsi-
pirkinėti parduotuvėje šalia namų, 
tačiau tokiu atveju neprasiblaškysi, 
neatsipalaiduosi. O jei policininkai 

gatvėje paklaustų, kodėl vaikštinėju 
svetimame rajone, buvau numatęs 
atsakymą, jog šalia namų esančio-
se mažose krautuvėlėse nėra visų 
reikiamų maisto produktų; beje, tai 
buvo gryna tiesa. Nežinau, ar polici-
ninkui būtų užtekę tokio pasiteisini-
mo, tačiau per mėnesį niekas manęs, 
žingsniuojančio gatvėmis, taip ir ne-
sustabdė.  

Vis dėlto dviejų išvykų per savaitę 
man nepakako – ilgainiui izoliaciją 
pradėjau jausti kaip kankinimą: pra-
sidėjo tokie galvos skausmai, kokių 
anksčiau niekada nejaučiau. Tomis 
dienomis ne kartą mintijau apie nu-
teistuosius, priverstus ilgus metus 
kalėti uždaroje teritorijoje ar net vie-
nutėje, – kaip tai turėtų būti sunku!.. 
Supratau - jeigu noriu išlikti gyvas ir 
sveikas, privalau kuo greičiau spruk-
ti iš čia! 

Netrukus susiradau asmenį, suti-
kusį man nebrangiai išnuomoti savo 
vasarnamį nedideliame Riosucio 
miestelyje, maždaug už 150 kilome-
trų nuo Medellin‘o. Tas miestelis ne 
toks jau mažas, tik labai išsibarstęs: 
su aplinkinėm gyvenvietėm - apie 50 
000 žmonių, bet centrinėje dalyje, 
kurios pakraštyje gyvensiu, tik apie 
5000 – taigi, vos ne perpus mažiau 
negu Anykščiuose. Ten, pasak šei-
mininko, man būsią kur kas smagiau 
ir saugiau – namas, nors ir nedidelis, 
nepalyginamai erdvesnis už dabar-
tinį mano kambariuką, be to, šalia 
esąs jaukus sodelis, jame galėsiu 
kvėpuoti grynu oru kiek panorėjęs! 
Sulygome, suma net mano akimis 
atrodė juokingai maža. Beliko tik... 
nusigauti iki to autonomiško rojaus. 

Netrukus paaiškėjo, jog išvykti iš 
Medellin‘o ir pasiekti Riosucio ne-
bus paprasta: viešasis tarpmiestinis 
transportas karantino metu neveikia. 
Be to, kiekviename mieste ir mieste-

lyje prie pagrindinių kelių patruliuo-
ja policija, jai įsakyta žmonių iš kitų 
vietovių neįsileisti. Turėjau žūtbūt 
kažką sugalvoti. Pradėjau ieškoti 
variantų... 

Per pažįstamus radau sunkveži-
mio vairuotoją, gyvenantį Riosucio 
– jis sutiko grįždamas iš Medellin’o 
namo paimti ir mane. Susitikęs su 
vairuotoju lemtingąją dieną, buvau 
užtikrintas, kad savo kelionės tikslą 
tikrai pasieksiu, nes sunkvežimių 
policija paprastai netikrina. Nura-
minti manęs tai nenuramino, tačiau 
kitų varianto nebuvo. Teks rizikuoti. 
Vyliausi, jog sustabdžius policijai 
man pavyks su ja susitarti gražiuo-
ju, nes esu užsienietis ir todėl mano 
situacija ypatinga, sudėtingesnė nei 
kolumbiečių… 

Bene visą laiką važiavome kalnų 
serpantinais maždaug 30-40 kilome-
trų per valandą greičiu. Tai kilome, 
tai leidomės. Su didžiule nuostaba 
stebėjau užburiančio grožio gam-
tovaizdį, įspūdingas, jaukias kalnų 
gyvenvietes. Jei ne įtampa dėl po-
licijos, tai būtų buvusi tiesiog pasa-
kiška kelionė. Deja, galvoje nuolat 
sukosi viena mintis: ar man pavyks? 
Kaip Hamletui – būti ar nebūti? Nes 
jeigu užpaišytų didelę baudą, aš tiek 
pinigų paprasčiausiai neturiu; o jei 
neturiu pinigų, tai kaip mane nu-
baus? Įkiš belangėn. Kolumbijoje 
tokios vietos žmonės nelinki nė savo 
priešams...

Šitaip vartaliodamas netolimos 
ateities scenarijų, sunkvežimiui ar-
tėjant prie naujos gyvenvietės, už-
sismaukdavau ant galvos beisbolo 
kepuraitę, prisidengdavau veidą 
„antikoronavirusine“ kauke ir apsi-
mesdavau miegąs. Taip slėpdamas 
savo europietišką išvaizdą ir mėly-
nas akis, stengiausi išvengti polici-
jos dėmesio, nes viruso siautėjimo 
dienomis ko žmonės labiausiai 
bijo? Užsieniečių...

Sunku pasakyti, ar gelbėjo mano 
„kaukinis“ metodas, ar pats patru-
liavimas nebuvo labai griežtas, bet 
mūsų niekas nestabdė iki pat ke-
lionės pabaigos. Beliko vos 10 ki-
lometrų... Prieš įvažiuojant į Supía 
miestelį, iš tolo pastebėjau keletą 
pačiam kelio vidury stoviniuojančių 
policininkų. „Štai, – pamaniau, – čia 
mano kelionės galas!“. Akimirksniu 
įjungiau pavojaus „režimą“, t.y. už-
maskavau galvą ir apsimečiau mie-
gąs. Pareigūnai nuo kelio nesitrau-
kė, sustojome. Širdis, rodėsi, iššoks 
iš krūtinės… Iš vairuotojo pusės 
prie kabinos prisiartinęs policinin-
kas ėmė klausinėti, kur važiuojame, 
ką vežame ir pan. Mano bendrake-
leivis ramiai, draugiškai atsakinėjo. 
Po kelių akimirkų pašnekovai atsi-
sveikino, ir sunkvežimis pajudėjo. 
Nespėjau apsidžiaugti, kai išgirdau 
policininko riktelėjimą – ir mes vėl 
sustojome. Apmiriau – dabar jau 
imsis manęs... Prisiartinęs pareigū-
nas vėl ėmė vairuotojo klausinėti. 
Pokalbis tęsėsi kelias minutes, jos 
man virto amžinybe… Laimė, aš 
policininko nedominau – matyt, 
buvo svarbesnių reikalų – ir mums 
pagaliau buvo leista važiuoti toliau. 

Ir štai – išsvajotasis Riosucio. Ir 
policijos nėra! Pagaliau giliai, su 
didžiu palengvėjimu atsikvėpiau: 
man pavyko!

Dabar jau mėnuo gyvenu Riosu-
cio. Niekam nepakenkiau, niekas 
manęs neapkrėtė, tad rizika pasitei-
sino, o mano sąžinė rami. Tiesa, iš 
pradžių buvau perspėtas, kad be rei-
kalo nosies nekaišiočiau, nes mies-
telio centras mažas, visi vieni kitus 

pažįsta – ir stebi, o aš juk skiriuosi 
iš tolo…

Kaip bebuvę, naujojoje vietoje 
jaučiuosi, anot Lietuvoje mėgstamo 
posakio, laisvai ir oriai: mano žinio-
je – visa nuo nieko nepriklausoma 
oazė, joje ne tik neaprėpiama mėly-
nė dangaus, bet ir nuosavas apelsin-
medžių sodelis… Štai žiūriu į vieną 
vaisių, laukiu, kada prinoks – ir ga-
lėsiu nusiraškyti šviežut šviežutėlį, 
nemokėdamas nė peso… Tiesa, 
vaikštinėti po miestelį kada panorė-
jus irgi neleidžiama – laikomasi to 
paties „pico y cédula” režimo. 

Prieš porą savaičių vietos valdžia 
jau buvo bežadanti laisvesnį žmo-
nių judėjimą miestelio viduje, nes 
iki tol jame nebuvo užfiksuotas nė 
vienas koronaviruso atvejis. Deja…
Ties jau minėtu Supía miesteliu po-
licininkai sulaikė sunkvežimiu iš 
Cali į Medellin‘ą keliavusį narko-
tikų kontrabandininką. Pareigūnai 
jį atgabeno į Riosucio, kur įsikūręs 
pagrindinis šios apylinkės policijos 
skyrius. Nusikaltėliui atliktas koro-
naviruso testas buvo teigiamas – ir 
vietos gyventojų taip lauktas pragie-
drulys staiga užtemo, visas „mano“ 
miestelis ir toliau priverstas tūnoti 
namuose...

Gyvenk gyvenimą!

Lietuvoje dažnai pasvajodavau 
apie tolimas egzotiškas šalis. Už 
devynių kalnų, devynių jūrų… 
Džiunglės, tamsaus gymio žmonės 
perlamutriniais dantimis, paslapčių 
šydu apgaubti miestai ir kaimai, vi-
sai nepanašūs į europietiškas dėžu-
tes su karpomos žolės vejomis…

Ir štai jau 10-tas mėnuo gyvenu 
Kolumbijoje. Neįmanoma per kelis 
puslapius atpasakoti to, ką pama-
čiau ir patyriau. Bet ar galėčiau jau 
dabar atsakyti į pagrindinį klau-
simą, kodėl būtent kolumbiečiai 
laiko save laimingiausiais pasaulio 
žmonėmis, kai jų šalyje tiek daug 
nusikaltimų, skurdo ir neteisybės? 

Pats žodis „laimė“ čia skamba 

kitaip – nes kitoks jo turinys. Kai 
Kolumbijoje klausiama, ar jautiesi 
laimingas, žmogus supranta truputį 
kitaip, pvz.: ar tu jauties laimingas, 
kad tau buvo duotas šansas gyventi 
šiame knibždančiame, čiulbančia-
me, gamtos ir žmonių sukurtame 
didingame pasaulyje? Be abejo – 
taip! Kaip gali nesijausti laimingas, 
jei kasdien regi saulę, gali šokti ir 
dainuoti, o svarbiausia – mylėti? 
Visa kita – greit besikeičiančios 
kasdienybės smulkmenos… Todėl 
kolumbiečių dainose populiarios 
frazės: „Gracias en la vida“ (Ačiū 
tau, gyvenime“) arba „Viva la 
vida!“ („Gyvenk gyvenimą!“).

O gal Kolumbija man buvo duota 
tam, kad pasakyčiau, kokie laimingi 
turėtume jaustis gyvendami Euro-
poje, Lietuvoje, – kaip čia palyginti 
saugu, ramu ir tvarkinga? Tas kon-
kretumas, žinojimas ir noras žinoti, 
kas bus rytoj, galimybė keisti tą 
rytdieną – didelis mūsų privalu-
mas. Jėga. O ką jau bekalbėti apie 
– Česlovo Milošo žodžiais tarus – 
„žmogiško mastelio“ Anykščius: tai 
tikras rojaus kampelis! 

Kas man labiausiai patiko Ko-
lumbijoje? Šilta nuostaba, su kuria 
pasitinkamas nepažįstamas. Ben-
dravimas. Buvimas su šeima, arti-
maisiais ir draugais užima kone visą 
kolumbiečių laisvalaikį. Jie praktiš-
kai neturi kada liūdėti, nes visuomet 
kas nors yra šalia ir  išklausys tave, 
paguos, pasidalins, padės. Net ga-
tvėje ar parduotuvėje neliksi nepa-
stebėtas, nepašnekintas.  

Palyginti su Kolumbija, Lietuvoje 
mes turime šiltnamio sąlygas, bet… 
ar daug tautiečių moka džiaugtis 
tuo, ką turi? Iškišę galvas iš savo 
urvelių, nepatenkinti dairosi, rūgo-
ja... Todėl labai nuoširdžiai sakau: 
dažniau prisiminkime tuos nesenus 
istorinius įvykius, kai buvome vie-
na stipri, vieną tikslą turinti  šeima. 
Bendraukime ne tik per šventes, ne 
tik užstalėj ar specialiai sukurtoj 
bendruomenėj, o tiesiog – pastebė-
dami, gerbdami vienas kitą… 

Man kažkodėl pasirodė, kad tokį vaizdą galima būtų kabinti ant 
sienos kaip Biblijos iliustraciją...

Garsioji dailininkė Frida Kahlo - meksikietė, tačiau jos ryški, 
gyvenimo džiaugsmą teigianti kūryba tapatinama su visos Loty-
nų Amerikos dvasia.

Kada nors, kai bus liūdna, stengsiuosi prisiminti kad ir tokį Ko-
lumbijos vaizdelį...

Viltės VAnAGAiTĖs nuotr.
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,,Svarbu elgtis žmoniškai ir ne-
linkėti pikto kažkam kitam”, - kal-
bėjo L.Pakeltis.

Dar viena Tėvo frazė, įstrigusi 
L.Pakelčiui, -  ,,ne šventieji puo-
dus lipdo”.

,,Nėra neįmanomų dalykų gy-
venime. Tikėk, dirbk ir siek savo 
tikslo”, - Tėvo žodžius citavo pa-
šnekovas, pabrėždamas, kad abiem 
pamokymais jis vadovaujasi kie-
kvieną dieną.

L.Pakeltis sakė, kad Tėvas jo 
šeimoje buvo ,,stipriai išreikšta 
,,šeimos galva”.

,,Meilės, atjautos, pagalbos iš 
Tėvo netrūko, kaip ir aprūpinimo 
materialiais dalykais. Jis stengė-
si išpildyti mūsų svajones sporto 
ar mokslo pasaulyje. Tėčio ranka 
visada būdavo šalia, jis niekada 
nesakydavo ( tuo aš labai didžiuo-
juosi), kad nesugebėsiu kažko.Tai 
man labai įstrigę. Mūsų šeimoje 
labai aiškiai buvo įdiegtas ,,prie-
žasčių – pasekmių” ryšys.Tai reiš-
kia, kad jei padarei kažką bloga, 
pasekmės irgi bus, jei padarei kaž-
ką gera, komplimentą irgi gausi”, 
- kalbėjo L.Pakeltis.

Anykščių rajono tarybos narys 
L.Pakeltis taip pat buvo atviras - 
prisipažino, kad Tėvas ir jį vaišino 
,,beržine koše”.

,,Be abejonės. Šiuo klausimu 
atsiminimai gana ryškūs”, - dabar 
juokėsi L.Pakeltis.

Pats tapęs Tėvu, L.Pakeltis kal-
bėjo, kad iš savo Tėvo nesąmonin-
gai yra perėmęs jo nuostatas bei 

vertybes.
,,Vienintelis kitoks dalykas, kurį 

sau pažadėjau, kad nesigriebsiu 
auklėdamas savo vaikus diržo”, - 
sakė pašnekovas.

Net ir būdamas jau brandaus 
amžiaus, L.Pakeltis prisipažino 
dažnai pasiilgstantis savo Tėvo, 
pagalvojantis, kaip viskas būtų, jei 
jis šiandien būtų šalia.

,,Dabar labiausiai norėtųsi, kad 
mano sūnus senelį pažintų. Jam 
būtų dovanota beprotiškai daug 
džiugių akimirkų: jie abu – mano 
Tėtis ir mano sūnus  - patirtų nuos-
tabų laiką. Dėl to labai liūdna, bet 
gyvenimas toks jau yra”, - pastebė-
jo L.Pakeltis.

Šį sekmadienį L.Pakeltis aplan-
kys tėvų kapus, o vėliau švęs Tėvo 
dieną.

,,Net nežinau, kaip švęsim.
Gal žmona kažkuo nustebins?”, - 
svarstė pašnekovas.

Viskas, kas tikra, vyksta be 
ditirambų

Svėdasų seniūnijos seniūnas 
Saulius Rasalas pasakojo, kad jo 
Tėtė Vladas 21-ojo amžiaus nesu-
laukė - mirė 1999 metais.

,,Dabar  šalia  jo guli ir mama. 
Keliolika metų mama našlavo. 
Sunkiai našlavo. Pradžioje prieka-
biai, kaip prietarus, vertindavome 
mamos kalbas, kaip jai girdisi Tėtės 
dūsavimai, kad ne nuo prikaitinto 
pečiuko traška mediniai sienojai, 
o nuo nesančio Tėvo žingsnių,  kai 
jis dažnai aplanko sapnuose... Vė-
liau supratome - o kaip kitaip, jei 

tiek daug metų gyveno vienuose 
namuose, o atsiskyrę per visą gyve-
nimą buvo tik tuo metu, kai mama 
gimdė mus, brolius,  ar dėl kitokių 
bėdų gulėjo ligoninėje. Dabar vėl 
kartu“, - pasakojo S.Rasalas.

Pirmi atsiminimai apie Tėtę, pa-
sak S.Rasalo, tokie, kad jam par-
ėjus iš darbo ir prigulus, jis tėtei  
neleisdavo užmigti. 

,,Tėtė apsimesdavo kietai mie-
gančiu, gal net negyvu. Tikriausiai 
tas atsiminimas iš labai ankstyvos 
vaikystės, nes ant Tėtės vaikščio-
jau repečkom ir vietos pavaikščio-
jimui buvo labai daug“, - šmaikšta-
vo S.Rasalas.

Pirmas atsiminimas, kad Tėtė ti-
krai ramus ir nepiktas, pasak Svė-
dasų seniūno S.Rasalo, susijęs su 
jo ,,kariniais“ veiksmais virtuvėje. 

,,Tais laikas lošti „vežimą“ ir 
„tūkstantį“ buvo didelė pramoga. 
Susirinkdavo kaimynai ir „kal-
davosi“, kad net kortų „kaladės“ 
sudrėkdavo ir, vienai džiūvant, 
imdavo kitą. Galimai man trūko 
dėmesio ir žaislinio medžioklinio 
šautuvo raudona buože -  nudau-
žiau elektros lemputę. Tebūnie 
tamsa. Ir po to niekas ant manęs 
nerėkė, gal buvo išsigandę, kad ga-
lėjau per metalinį vamzdį nusikra-
tyti?“- šiandien svarstė S.Rasalas.

Pašnekovas prisipažino, kad  Tė-
tės tvirtos rankos jam neteko para-
gauti. 

,,Mama inspiruodavo, kad jis 
imtųsi represinių priemonių, bet 
Tėtė ramiai pralaukdavo“, - prisi-
minė S.Rasalas.

S.Rasalas sakė pastebėjęs, kad 

jo Tėtė mylėjęs špokus, karvelius 
ir visokias kitokias gyvybės rūšis. 
,,Net kumelės niekados nevaryda-
vo bizūnu, jo net neturėdavo. Kai 
nebeliko vietos savame sode, kur 
būtų galima kabinti inkilus, Tėtė 
persimetė į kolūkio nuosavybę. 
Bet kalti inkiliukų nenustojo nie-
kada. Tikėtina, dėl to gimė mano 
noras tapti gamtininku. Paskatino 
ir daug žurnalų, kuriuos užsisaky-
davo Tėtė“, - pasakojo S.Rasalas. 

Per visokius atlaidus, kai suva-
žiuodavo tėtės jaunystės draugai, 
S.Rasalas išgirsdavo visokių ,,na-
vatnybių“.

,,Būdavo keista, kad Tėtė irgi 
buvo jaunas. Pasirodo, pokaryje 
rodytas filmas apie Tarzaną vieti-
nius bernus taip buvo įkvėpęs, kad 
jie staugdavo ir krūmus laužyda-
vo. Kaimo bernams, spėju, Tėtė 
buvo už „pravadyrą“, savo būrelį 
vadindavo ,,Sakalais“ ir laikėsi 
kaip vienas kumštis“, - pasakojo 
S.Rasalas.

Pašnekovas prisipažino tik iš po-
kalbių sužinojęs, kaip Tėtei buvo 
sunku, karo pabaigoje pakliuvus į 
Raudonąją armiją. 

,,Nugalėtojų armijoje jauni vy-
rai nuo bado ištinusiomis kojomis 
nebegebėdavo užlipti į antrą aukš-
tą. Statė Pabradėje tiltą, o valgyti 
gavo tik pašvinkusios silkės. Iki 
paskutinių dienų Tėtė mėgo silkę, 
bet vos jos suvalgydavo, organiz-
mas atsimindavo tuos laikus ir iš-
pildavo prakaitas. Iš tarnybos grį-
žo gyvas tik todėl, kad kelis kartus 
senelis nuvažiavo iki tarnybos 
vietos ir nuvežė miltų, kuriuos pa-

leidę į verdantį vandenį pakrūmė-
se, išsivirdavo srėbalo. Pasibaigus 
karui, pateko į dalinį  nusikaltusių 
frontininkų, tad jie sukėlę maištą, 
tada valgyti pradėjo duoti nor-
maliai“, - prisiminimais dalijosi 
S.Rasalas.

Svėdasų seniūnas S.Rasalas atsi-
minė iš  ,,įšilusių“ kaimynų girdė-
jęs  šnekų, kad jo  Tėvas ,,durnas“. 

,,Tiek metų dirba grūdų sandėlio 
vedėju ir nei mūrinių namų nepra-
dėjo statyti, nei vestuvių sūnui už 
kelis tūkstančius neiškėlė. Va, ki-
tas, žiūrėk, porą metų tik padirbo 
- ir prašau. Tėvas nesiginčydavo. 
Sąžinės nereklamavo. O aš pama-
čiau, kaip Tėtė, iš darbo parsinešęs 
kišenėje grūdų savo karveliams 
palesinti, man bandė meluoti, kad 
netyčia bevalant į kišenę pridribo. 
Nemokėjo meluoti, bet buvo gėda 
prieš vaiką, kad pavogė kišenę 
miežių. Taip ir auklėjo. Be mora-
lų, be didaktikos, be vytelės. Bet 
kažkaip žinojau, kad tie vaikai ne-
kalti, jog vagiliauja, nes jų mama 
dirbo prie fermų ir nėščia grobstė 
kolektyvinę nuosavybę. Prietaras? 
Tikriau - tai tautinis paveldas“, - 
kalbėjo S.Rasalas.

Svėdasų seniūnas S.Rasalas, tri-
jų brolių šeimos atstovas, pats au-
gina du sūnus, tačiau prisipažino, 
kad Tėvo dienos nešvenčia.

,,Jokių tradicijų neturime, rytais 
manęs dovanomis nestebina, eilė-
raščių nerašo. Visai tuo patenkin-
tas, nes viskas, kas tikra, vyksta 
be ditirambų‘, - dėstė S.Rasalas.

Kaip valdyti rajoną, patarimų 
duoda ir Tėvas

Vladas Rasalas (1925- 1999) laiko antragimį sūnų Saulių. Foto 
1968 pabaiga. 

1973 metai. Beretė tuo metu buvo solidu.  

Lukas Pakeltis džiaugėsi, 
kad turėjo ypatingą Tėvą.

Lukas ir jo brolis Kipras su Tėvu Kęstučiu smagiai laiką leido 
prie jūros.

Džiugi šeimyninė akimirka - Lukas Pakeltis, jo Tėtis ir mama 
Danutė.

Saulius Rasalas apie savo 
Tėvą pasakojo su jam būdin-
gu humoru.
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įvairūs
Asmeninis skelbimas, 

jeigu jame tik vienas žodis ir telefono numeris, 
antradienio „Anykštoje“ kainuos tik 5 eurus, 

šeštadienio – 6 eurus.
Skelbimai priimami „Anykštos“ redakcijoje - 

Vilniaus g.29, Anykščiai. 
Tel. (8-686) 33036.El.p. reklama@anyksta.lt

siūlo darbą

Gamina plienines stogų ir 
sienų dangas iš spalvotos ir 

cinkuotos skardos. 
Parduoda gamintojo kainomis. 
Atlieka stogų dengimo ir skardi-

nimo, atvežimo paslaugas. 
UAB "2Vymonta" Kerbedžio g. 

21, PANEVĖŽYS. 
Tel. (8-687) 97797.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIų NUOTEKų 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traide-
nis, Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJų KAINOMIS
Įrenginių montavimo darbai

10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje Lietuvoje!

DIRBAME IR 
SAVAITGALIAIS
Tel. (8-686) 80106.

PERKAME, TARPININKAUJAME, 
PARDUODAME BUTUS, NAMUS, 

SODYBAS, ŽEMĘ, MIŠKĄ. 
Patikimi, sertifikuoti NT brokeriai – 

garantuojame sklandų Jūsų nekilnojamojo 
turto pardavimą visoje LIETUVOJE. 

NEMOKAMAS vertinimas, NEMOKAMOS 
konsultacijos – telefonu. Dokumentų 

paruošimas notarui. Pasirinkite profesi-
onalumą! NEKILNOJAMOJO TURTO 

AGENTŪRA ,,21 Amžius“. 
Tel. (8-643) 23889. 

Baldų gamybos įmonei 
Ukmergėje reikalingas baldų ga-
mybos cecho meistras, baldų ga-
mybos darbininkai.

Įmonė siūlo darbo užmokestį, 
atitinkantį darbo rezultatus, kom-
pensaciją transporto išlaidoms.

Tel. (8-674) 50109.

Reikalingi šie darbuotojai: be-
tonuotojai, mūrininkai, dažytojai, 
plytelių klijuotojai, pagalbiniai. 
Darbas pagrinde Vilniuje. 

Tel. (8-693) 18283.

Reikalingas vienišas žmogus pri-
žiūrėti keletą karvių. Apgyvendina 
2 kambarių bute (su galimybe įsi-
gyti šį butą).

Tel. (8-678) 00255.
 
Reikalingas fermos darbuotojas-

šėrikas, apgyvendina. Gali būti 
šeima. 

Tel. (8-650) 86625. 

Dovanoja

4 metų šunį (prancūzų buldo-
gas).

Tel. (8-674) 60467.

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.

Buhalterė su aukštuoju išsilavi-
nimu, vyr. buhalterės darbo patir-
timi, asmenine kompiuterine įran-
ga ir buhalterine programa, teiktų 
buhalterinės apskaitos paslaugas 
įmonėms ir ūkininkams. 

Tel. (8-620) 73530. 

Minkštų baldų remontas. Keičia 
gobeleną (yra pavyzdžiai), įklotą, 
spyruokles, detales.

Tel. (8-682) 13728.

Reikalingas 
ekskavatorininkas.
Tel. (8-698) 46745.

Greitai ir kokybiškai dažo na-
mus, stato įvairius pastatus, den-
gia stogus, atlieka skardinimo dar-
bus, padeda pristatyti medžiagas, 
darbus atlieka visame rajone ir ne 
tik.

Tel. (8-685) 68182.

Pjauna pavojingai augančius 
medžius, geni šakas, tvarko aplin-
ką, mišką, pakrantes.

Tel. (8-617) 00616.

Patyręs meistras atlieka visus 
vidaus apdailos darbus ir pataria 
interjero klausimais.

Tel. (8-698) 05413.

Brigada greitai ir kokybiškai den-
gia stogus, stato karkasinius pas-
tatus, pristato visas medžiagas. 

Tel. (8-687) 73069.

Dengia plokščius stogus ruloni-
ne prilydomąją danga, sudaro są-
matas, suteikia garantiją. 

Tel. (8-663) 78732.  

Automobiliams virina slenksčius, 
duslintuvus, dugnus. Pildo auto-
mobilių kondicionierius.

Tel. (8-699) 65148.

Atveža kompostinės, gruntinės 
žemės, įvairaus žvyro po 2,5 to-
nos. Skaldytos malkos, supjausty-
tos atraižos.

Tel. (8-621) 30354.

Kaip valdyti rajoną, patarimų 
duoda ir Tėvas

Tėtis visada buvo pavyzdys

Anykščių rajono tarybos narys 
Mindaugas Sargūnas prisipaži-
no, kad didžiuojasi savo Tėčiu 
Valentinu.

,,Jis kilęs iš keturių vaikų 
šeimos, turi du brolius ir vieną 
seserį. Baigė mokslus, tarnavo 
kariuomenėje ir po to visą laiką 
dirbo vienoje darbovietėje - miš-
kų urėdijoje. Šiais metais bus 
jau 40 metų, kai jis ten dirba“, 
- pasakojo M.Sargūnas.

Savo Tėčiui M.Sargūnas ne-
gailėjo gerų žodžių.

,,Mano Tėtis visada pasižymi 

stabilumu, šaltu protu, suma-
numu, darbštumu, kantrybe, ra-
mumu. Užaugino su mama mus, 
penkis vaikus, visi esame Lietu-
voje, baigėme mokslus, visi dir-
bame, kuriame šeimas“, - sakė 
M.Sargūnas.

Anykščių rajono tarybos narys 
M.Sargūnas pasakojo, kad jo Tė-
tis visus šeimos vaikus  visada 
mokino būti gerais žmonėmis. 

,,Gyventi taip, kad niekada ne-
būtų gėda pažvelgti kam nors į 
akis. Gyvenime suklydus, kad ir 
kaip būtų sunku, rasti ryžto atsi-
prašyti ir pripažinti savo klaidas. 
Ne bėgti nuo problemų, o jas 
spręsti. Tėtis taip pat mus moki-
no, kad gyvenime visada priori-

tetas turi būti šeima, norint, kad 
ji būtų darni, šilta ir laiminga“, 
- sakė M.Sargūnas.

Pašnekovas pastebėjo, kad 
prieš žengdamas kiekvieną gy-
venimo žingsnį jo Tėtis gerai 
apgalvoja galimas grėsmes. 

,,Jis visada rasdavo ir ran-
da laiko mūsų didelės šeimos 
kiekvienam nariui. Šiuo metu 
džiaugiasi anūkais, jiems taip 
pat skiepydamas vertybes. Su tė-
čiu visada norėdavo kartu leisti 
laiką vaikai, dabar taip pat nori 
tai daryti ir anūkai. Tėtis man 
visada buvo pavyzdys gyvenime 
ir visada toks bus“, - atviravo 
M.Sargūnas, prisipažinęs, kad 
Tėtį laiko didžiausiu autoritetu.

Anykščių rajono tarybos narys 
Mindaugas Sargūnas džiau-
gėsi, kad jo Tėtis visada rasda-
vo ir randa laiko kiekvienam 
jo didelės šeimos nariui.

Mindaugo Sargūno Tėtis 
Valentinas jau 40 metų dirba 
miškų urėdijoje.

MOZAIKA
Graikijos Bažnyčia pasmerkė 

jogą, siūlomą kaip atgaivą per 
COVID-19 karantiną

Įtakinga Graikijos Ortodoksų Baž-
nyčia trečiadienį pareiškė griežtai 
nepritarianti, kad joga būtų naudoja-
ma kaip priemonė dėl koronaviruso 
protrūkio paskelbto karantino kelia-
mai įtampai mažinti, ir vadino šią 
praktiką „absoliučiai nesuderinama“ 
su krikščionių tikėjimu.

„Joga yra absoliučiai nesuderi-
nama su mūsų stačiatikių tikėjimu 
ir neturi vietos krikščionių gyveni-
me“, – skelbiama Šventojo Sinodo, 

Graikijos Bažnyčios aukščiausios 
valdžios institucijos, pranešime.

„Tai yra fundamentali hinduistų 
religijos dalis... o ne „tam tikri fizi-
niai pratimai“, – pažymėjo Sinodas 
ir pridūrė nusprendęs įsikišti, kai 
„įvairios žiniasklaidos priemonės“ 
rekomendavo jogą kaip priemonę 
„kovojant su stresu“ COVID-19 
pandemijos metu.

Iki šiol šalies statistika lyginant 
su kitomis ES valstybėmis atrodo 
pakankamai gerai: iš 11 milijonų gy-
ventojų, mirė mažiau kaip 180.

Bažnyčia sulaukė kritikos dėl 
ankstyvuoju pandemijos metu skelb-

tų patikinimų, kad koronavirusas ne-
plinta dalijant Komuniją.

COVID-19 nebijančios 
Turkmėnijos lyderis vadovavo di-
džiuliam dviračių paradui

Turkmėnijoje tūkstančiai sporti-
nius kostiumus dėvėjusių pareigūnų 
trečiadienį mynė pedalus per dvira-
čių paradą su ekscentrišku lyderiu 
Gurbanguly Berdymuchamedovu 
priešakyje, minint Pasaulinę dvira-
čio dieną.

Turkmėnistanas – viena iš ne-
daugelio šalių, nepranešusių apie 
koronavirusinės infekcijos COVID-
19 atvejus – pastaraisiais mėnesiais 
neskyrė beveik jokio dėmesio socia-
liniam atstumui ir, kaip visada pom-
pastiškai, minėjo svarbiausias šven-
tes nacionaliniame kalendoriuje.

Minint Pasaulinę dviračio dieną, 
kurią Turkmėnijos siūlymu 2018 
metais pripažino Jungtinės Tautos, 
gausus valdininkų būrys sekė G. 
Berdymuchamedovą per dviračių 
paradą sostinėje Ašchabade, kur šia 
proga buvo uždaryti keliai.

Valstybinė televizija pranešė, kad 
parade iš viso dalyvavo apie 7 500 
dviratininkų ir kad šalies regionuose 
buvo surengti mažesni renginiai.

Prieš išvykdamas 62 metų G. 
Berdymuchamedovas atidengė 30 
m aukščio monumentą, pagerbiantį 
dviračių sportą, tapusį svarbiu svei-
ką gyvenseną skatinančios valstybi-
nės propagandos komponentu.

Naują konstrukciją sudaro auk-
sinės dviratininkų statulėlės, besi-
sukančios takeliu, apgaubiančiu di-
džiulį Turkmėnistano žemėlapį.

Per ceremoniją, kurioje dalyvavo 

vienas naujienų agentūros AFP ko-
respondentas, G. Berdymuchame-
dovas gyrė dviratį kaip „ekologiško 
transporto modelį,.. padedantį gerin-
ti žmogaus sveikatą“.

„Mūsų tikslas yra žmonių gero-
vė, sveika visuomenė, harmoningas 
fizinis ir dvasinis visų kartų vysty-
masis“, – teigė G. Berdymuchame-
dovas.

Nors pareigūnai tvirtina, jog izo-
liuotoje 6 mln. gyventojų turinčioje 
valstybėje nėra užsikrėtusiųjų koro-
navirusu, G. Berdymuchamedovas 
praėjusį mėnesį pasirašė vyriausybės 
planą dėl atsako į potencialų infekci-
jos protrūkį.

Šventės dalyviams, įskaitant už-
sienio diplomatus, vyriausybės dar-
buotojai purškė rankas dezinfekciniu 
skysčiu.

-Bns



SKELBIMAI 2020 m. birželio 6 d.

perka

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, tel/faks. 5-94-74, 
mob. (8-687) 25892.
Vyr. redaktorės - direktorės pavaduotojas Rytis Kulbokas, tel. 5-82-46,
mob.(8-679) 14241.
Portalo www.anyksta.lt redaktorius Robertas Aleksiejūnas, tel. 5-94-58, 
mob. (8-671) 76995.
Žurnalistai: 
Vidmantas Šmigelskas, tel. 5-82-46, mob. (8-618) 25835,
Austėja Šmigelskaitė, 
Sigita Pivorienė.
Kalbos redaktorė Ona Jakimavičienė.
Buhalterija (prenumerata), tel. 5-94-58.
Reklamos skyrius tel/faks. 5-94-58, mob. (8-686) 33036.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas – 
UAB „Anykštos redakcija“.
Interneto svetainė http://www.anyksta.lt 
El. paštas anyksta@anyksta.lt
ISSN 1392-6233. Steigimo liudijimas Nr. 046.

Re dak ci ja ran kraščių ne grąži na. Perspausdint i publikacijas arba jų dalį ga li ma tik 
ga vus raš tiš ką re dak ci jos su ti kimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako. 

„Anykšta“ išeina
antradieniais,
šeštadieniais.

Vyr. redaktorės 
pavaduotojas

Redakcija dirba: 8.00 - 17.00, pietų pertrauka 12.00 - 13.00, 
penktadieniais 8.00 - 16.00, šeštadieniais - nuo 8.30 iki 12 val.
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.
Kaina 1,00 Eur. 
Tiražas deklaruojamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje tinklapyje                                                 
Tiražas 3000 egz.     Užs. Nr. 364

parduoda

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas projektą 
„Kultūrų sankryža“ remia 3000 eurų.

Mokame 6% ir 21% PVM.

Tel.:(8-650) 73427, 
 (8-699) 34217.

VERŠELIUS nuo 
2 iki 12 savaičių 
ir AVIS

(8-687) 93058, (8-616) 25401.

Superkame kARVES, 
BULIUS IR tELyčIAS 

„kREkENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

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.

PERKAME
arba nuomojame žemės 

ūkio paskirt ies  žemę 
Kurklių, Anykščių kadastrinėje 

vietovėje.
 Tel.  (8-687) 76191.

B R A N G I A I
perkame arba nuomojame 

žemės ūkio paskirties žemę 
Anykščių r., Skiemonių sen., 

Utenos r., Leliūnų sen.
Tel.: (8-630) 10200,

(8-630) 72592.

KAVARSKO 
PAUKŠTYNAS

parduoda vienadienius ir pa-
augintus viščiukus broilerius, 

dedekles vištaites, lesalus.
Tel. (8-611) 46451.

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, dėl dar-
bo laiko paskambinti. 

Tel. (8-699) 60871, (8-622) 60349.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-651) 39039.

Brangiai - miškus su žeme, išsi-
kirtimui visoje Lietuvoje.  

Tel. (8-650) 16017.

Perka ir tvarko išdžiūvusius, vėjo 
išverstus miškus, malkinius miš-
kus, valo apleistas pievas.

Tel. (8-600) 22488.

Brangiai įvairias apleistas žemės 
ūkio paskirties žemes. 

Tel. (8-630) 57490.

Skubiai ir greitai - sodybą ar 
namą. Moka grynaisiais. Įdomus 
kiekvienas pasiūlymas. 

Tel. (8-608) 44340.

Sodybą Anykščių rajone, gali 
būti su didesniu žemės sklypu.

Tel. (8-607) 49133.   

Skubiai - mažą namą ar pusę 
namo Anykščių mieste ar soduo-
se. Su vandentiekiu ir kanalizaci-
ja.

Tel. (8-699) 79997.

1-2 kambarių butą Anykščiuose.
Tel. (8-671) 61261.      

Perka namus, butus, sodybas, 
miškus. Sėkmingai padeda par-
duoti, nemokamai konsultuoja, 
apmoka notaro išlaidas. Siūlyti 
įvarius variantus. 

Tel. (8-620) 66662.

JAUNOS VIŠTAITĖS! 
Birželio 11 d. (ketvirtadienį) prekiausime 

Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis 
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis, 
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis 
vištaitėmis ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių 
(tel. 8-616 50414). Kaina nuo 5 Eur.

Viešintose 10.35, Didžiuliškėse 10.45, 
Padvarninkuose 10.50, Andrioniškyje 
10.55, Kuniškiuose 11.10, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. turgaus) 
11.25, N. Elmininkuose 11.40, Elmininkuose 
11.45, Čekonyse 11.50, Kalveliuose 11.55, 
Debeikiuose 12.00, Aknystose 12.10, 
Varkujuose 12.15, Svėdasuose (prie turge-
lio) 12.30, Daujočiuose 12.40, Auleliuose 
12.45, Mačionyse 14.15, Gečionyse 14.25, 
Rubikiuose 14.30, Burbiškyje 14.35, Katlėriuose 
14.45, Pašiliuose 14.50, Skiemonyse 15.00, 
Staškuniškyje 15.25, Kurkliuose 15.35, 
Šlavėnuose 15.45, Ažuožeriuose 16.00, 
Pagiriuose 16.05, Dabužiuose 16.10, 
Kavarske 16.20, Janušavoje 16.30, Pienionyse 
16.35, Repšėnuose 16.40, Traupyje 16.50, 
Laukagaliuose 16.55, Troškūnuose 17.05, 
Latavėnuose 17.15.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS 
BIRŽELIO 7 d. (sekmadienį) PASKUTINĮ 

KARTĄ ŠIAIS METAIS prekiausime 
"Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, sparčiai 
augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais 
mėsinias broileriais, 1-2-3-4 savaičių paau-
gintais mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). 2-3-4-5-8 mėn. ru-
domis, raibomis,dėsliosiomis vištaitėmis, bei 
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis (kaina 
nuo 4 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime 
kiaušiniais 10 vnt.-1 Eur. Spec. lesalai. Jei vė-
luosime, 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.

Nekilnojamasis turtas

Medinį namą su 38 a sklypu 
Debeikių miestelyje, Anykščių r. 
Yra ūkiniai pastatai, klėtis.

Tel. (8-688) 38635.

2 kambarių butą Ramybės mi-
krorajone.

Tel. (8-616) 04939.

Erdvų, su visais patogumais 2 
kambarių butą šalia Lipšio ežero - 
Anykščių r., Aušros k. Dalis ūkinio 
ir rūsio, 15 a žemės. 13900 Eur. 

Tel. (8-643) 23889.      

kuras

Beržines ir kitų lapuočių malkas. 
Turi sausesnių. Veža kaladėmis, 
skaldytas iki 9 erdm., miškovežiu 
30 erdm.

Tel. (8-604) 12810.

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

Tel. (8-630) 57490.

Malkas už gerą kainą! Skaldytas, 
kaladėmis, 3 metrų rąsteliais.

Tel. (8-656) 01913.

Akcijos įvairių rūšių malkoms 3 
m rąsteliais. Veža 15-30 erdm. 

Tel. (8-684) 81890.

Malkas kaladėlėmis ir skaldytas.
Turi sausų.

Tel. (8-688) 16462

Atpigintos skaldytos malkos už 
neskaldytų kainą. Kaladėlėm ir 
rąstais.

Tel. (8-600) 22488.

Automobiliai

Važiuojančius ir nevažiuojan-
čius automobilius. Išsiveža patys. 
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikia-
mus dokumentus. Utilizuoja auto-
mobilius.

Tel. (8-609) 31414.

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

Tel. (8-629) 10247.

Gyvuliai

„Konrado“ įmonė - veršelius. 
Moka 6-21 proc. Sveria el. svars-
tyklėmis. 

Tel. (8-645) 35247.

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

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

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.

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

Tel. (8-683) 08828.

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

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

Kita

Statybinę medieną, skaldytas 
malkas, pjuvenas. Atveža.

Tel. (8-686) 88713.
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anekdotas

oras

+14

+20

mėnulis
Birželio 6 d. - 8 d. - pilnatis

Robertas, Ratautas, Radvydė, 
Lukrecija, Roberta, Svajūnas, 
Svajūnė

Bogumilas, Klaudijus, 
Norbertas, Tauras, Mėta, 
Paulina, Smiltė.

šiandien

birželio 7 d.

birželio 8 d.
Medardas, Merūnas, Eigintė.

vardadieniai Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Piešė kęstutis PABijuTAs,

rašė Antonas FeljeTOnAs

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.
Jei norite pasikviesti mobilųjį laiškanešį, 

skambinkite tel. (8-700) 55400.

A n t  a k i ų  k a u k ė s  n e u ž d ė s !

Būkite su „Anykšta“ 
ir antrąjį 2020 - ųjų 

metų pusmetį!

Mielieji skaitytojai, jeigu neturite galimybės pratęsti ,,Anykštos“ prenumeratos per laiškininkus, apsilankę paštų skyriuose 
arba elektroniniu būdu, skambinkite į ,,Anykštos“ redakciją - (8-686) 33036. Kartu spręsime šią problemą. 

„Anykšta“ paštų skyriuose: 1 mėn.
EUR

3 mėn.
EUR

6 mėn.
EUR

7 mėn.
EUR

„Anykšta“ 8,00 24,00 45 (48) 53 (56)
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 7,00 21,00 40,00 47,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 24,00 28,00

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir 
„Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“ 7,00 21,00 35,00 42,00
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir 
pensininkams 6,00 18,00 30,00 36,00

„Anykšta“ šeštadieniais 4,00 12,00 20,00 24,00

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

Susitinka du draugai. Vienas 
klausia:

- Tu, sako, vedei?
- Taip.
- Na ir kaip?
- Gerti negalima, rūkyti nega-

lima…
- Gailiesi?
- Gailėtis taip pat negalima.

***
Žmona laidoja vyrą.
Draugė mėgina ją paguosti.
Ilgai kalbasi su ja apie amžiny-

bę, o paskui klausia:
- Ar pameni paskutinius vyro 

žodžius?
- Aišku, kad pamenu: „Su tuo 

šautuvu, kvaila boba, tu net į 
dramblį nepataikysi!“..

***
- Sveiki, mano vardas Justas. 

Aš alkoholikas.
Plojimai.
- Sveiki, mano vardas Stepas. 

Esu paveldėjęs alkoholizmą.
Audringi plojimai.
Piršlys:
- Ar iš jaunosios pusės niekas 

nenorėtų prisistatyti?

***
- Panele, ką jūs veikiate šį va-

karą?
- Aš visiškai laisva.
- Tada aš jūsų vietoje nueičiau į 

sporto klubą.

***
– Tėti, jeigu tave užpultų ti-

gras, ką tu darytum?
– Aš sudraskyčiau jį į gabalus.
– O jeigu liūtas užpultų?
– Aš nudirčiau jam kailį.
– O jeigu liūtas ir tigras kartu?
– Aš tiesiog juos užmuščiau.
Berniukas susimąstęs:
– Vadinasi, tu tik mamos bi-

jai...

***
Laiptinėje nebuvo jaunų mer-

ginų, todėl bobutės ant suoliuko 
prostitute vadino kiemsargį...

Amiliutė ruošiasi tapti mero patarėja
Prisiklausiusiai juozuko,
jai galvelė susisuko. 
juozas rašo juk rimtai -
Apgalvotai, nepiktai. 

Patirtis jo lūpom byra -
Duoda Daliui jis pipirų: 
Gydytojas buvo geras,
O politikoj – pravalas. 

kur matyta, kur girdėta -
su konservais susidėta!
Obelevičiaus galva
Ir be Dalio yr kieta. 

Ačiū Dievui, už malonę
nuėmė nuo jo koronę.
Gydys jis nuo šiol visus -
ir raudonus, ir žalius. 

Amiliutė kramto lūpą
Patyrimo jai netrūksta
Mandagi, dar ir smalsi -
Einas jai verslai visi. 

Patarimų po vežimą
Veltui kožnądien dalina.
,,Mere, pasikviesk mane -
Būsiu Dalio pamaina!“


