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Šalia Anykščių - baisi avarija: žuvo moteris, 
penki žmonės sužaloti
Balandžio 24 dieną, sekmadienį, kelyje Radiškis – Anykš-

čiai – Rokiškis, Anykščių seniūnijos Šeimyniškių kaime, ties 
kartodromu, įvyko tragiška avarija, per kurią žuvo 72-ejų 
metų moteris, penki eismo dalyviai sužaloti.

Po avarijos kelyje Radiškis - Anykščiai - Rokiškis eismas 
buvo uždarytas net kelioms valandoms.

Avarija įvyko apie 12 val. 13 
min. Kelio Radiškis – Anykščiai 
– Rokiškis 24-ajame kilometre.

Kaip pranešė policija, auto-
mobilis „Toyota Prius“, vai-
ruojamas vyro (g. 1976 m.), 

išvažiavo į priešpriešinio eismo 
juostą ir susidūrė su automobi-
liu „Opel Astra“, vairuojamu 
moters (g. 1977 m.). 

Ugniagesiai pranešė, kad per 
avariją buvo prispausta automo-
bilio „Opel Astra“ vairuotoja, ji 
išvaduota panaudojus hidrauli-
nius plėstuvus.

Eismo įvykio metu sužalo-
ti automobilio „Toyota Prius“ 
vairuotojas ir kartu važiavusi 
moteris (g. 1990 m.), nepilna-
metis (g. 2014 m.) ir moteris (g. 
1995 m.), kurie dėl įvairių kūno 
sužalojimų paguldyti į ligoninę, 
bei automobilio „Opel Astra“ 
vairuotoja, kuri dėl įvairių kūno 
sužalojimų taip pat paguldyta į 
ligoninę. 

„Opel Astra“ automobiliu va-
žiavusi keleivė (g. 1950 m.) dėl 
patirtų sužalojimų pristatoma 

greitosios pagalbos automobiliu 
į ligoninę mirė. 

Utenos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato komuni-
kacijos poskyrio vedėja Asta 
Šuminienė „Anykštą“ infor-
mavo, kad visi  į avariją patekę 
asmenys yra Vilniaus miesto 
gyventojai.

Dėl eismo pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas pagal Lietuvos Res-
publikos  Baudžiamojo kodek-
so  281 straipsnio 5 dalį, kuri 
numato, kad tas, kas vairuoda-
mas kelių transporto priemonę 
pažeidė kelių eismo saugumo ar 
transporto priemonės eksploata-
vimo taisykles, jeigu dėl to įvy-
ko eismo įvykis, dėl kurio žuvo 
žmogus, baudžiamas laisvės at-
ėmimu iki aštuonerių metų.

-ANYKŠTA

Išrinkti populiariausi Anykščių medikai

Populiariausiu Anykščių rajono gydytoju šiemet išrinktas 
Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gy-
dytojas Valdas Macijauskas.

Šiais metais populiariausiais Anykščių medikais išrinkti gydytojas Valdas Macijauskas ir kartu su juo Viešintose dir-
banti slaugytoja Jolita Abraškevičienė. V.Macijauskas nutraukė kelerius metus trukusią gydytojos Dalios Kazlauskienės, 
kuri šiemet populiariausiųjų rinkimuose liko antra, lyderystę. Tarp slaugytojų, kaip ir pernai, antrąją vietą užėmė Rūta 
Paciūnienė. 

Viešintų ambulatorijoje dirbanti slaugytoja Jolita Abraš-
kevičienė - populiariausia 2022 metų Anykščių rajono 
slaugytoja.

Mūsų misija - patenkinti net ir pačio išrankiausio 
kliento poreikius, džiuginti svečius skaniu maistu ir 
puikiu aptarnavimu. Kavinės išskirtinumas - maistas 
ruošiamas tik svečiui užsakius, o ne pašildomas.

Kavinė ,,Viola“ dirbo, dirba ir dirbs tik 
Jums mieli svečiai! 

Kviečiame kreiptis tel. (8-610) 00638.

Kavinė ,,Viola“ rengia 
pobūvius, vestuves, 
krikštynas, furšetus, 
gedulingus pietus, 

metines.

Bitininkų 
draugija 
išsirinko naują 
pirmininką

Priesakai ginti 
tėvynę - per 
žuvusio kariūno 
laidotuves Lvove 

Eldoradas BUTRIMAS
Specialiai iš Lvovo

Dalis bibliotekos filialų bus jungiami
Zita BERKEVIČIENĖ, 

Svėdasų seniūnijos Vaitkū-
nų seniūnaitijos seniūnaitė:

„Žinoma, blogai reaguoja-
me ir į žinią, kad Vaitkūnuo-
se bibliotekos nebeliks.“ 

Savivaldybės 
pastate bus 
įrengiama 
vėdinimo – 
kondicionavimo 
sistema

Posėdis. Anykščių rajono ta-
ryba balandžio 28 dieną  rink-
sis į posėdį Anykščių rajono 
savivaldybėje. Prasidėjus koro-
naviruso pandemijai, posėdžiai 
jau kurį laiką vyko nuotoliniu 
būdu. Švelnėjant epidemio-
loginei situacijai, posėdžiauti 
savivaldybės salėje Anykščių 
rajono merą Sigutį Obelevičių 
nuolat ragino Anykščių rajono 
tarybos narys Kęstutis Tubis. 
Tačiau, pavyzdžiui, liberalas 
Mindaugas Sargūnas pareiš-
kė, kad posėdžiauti nuotoliniu 
būdu jam net yra patogiau.

Statusas. Balandžio 20 – 23 
dienomis Vilniuje surengto-
je Lietuvos statybų parodoje 
RESTA įvyko konferencija 
„Žmogus miestui ar miestas 
žmogui? Kūrybiniai miesto 
ištekliai“. Anykščių rajono 
vyriausioji architektė Daiva 
Gasiūnienė konferencijoje kal-
bėjo apie pastarųjų metų po-
kyčius Anykščiuose ir kodėl 
šis miestas gavo „lėto“ miesto 
statusą. 

Išpardavimas. Anykščiuo-
se, A.Baranausko aikštėje, kurį 
laiką stovėjusius prekybinius 
kilnojamuosius namelius nu-
sprendė parduoti ir Anykščių 
turizmo ir verslo informacijos 
centras. Du nameliai už pradinę 
650 Eur kainą bus pardavinėja-
mi viešajame aukcione. Kaip 
jau anksčiau rašė laikraštis 
„Anykšta“, kilnojamąjį namelį 
pardavė Anykščių menų inku-
batorius – menų studija, nes 
namelis tapo nebereikalingas.

Derlius. Prekyboje pasirodė 
pirmosios lietuviškos sezono 
braškės. Skelbiama, kad ben-
drovės „Anykščių daržovės“ 
užaugintų braškių kilogramas 
kainuoja 15 Eur.
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Nauji rinkliavos mokesčiai už renginių organizavimą
Anykščių rajono taryba nusprendė neatsilikti nuo kaštų 

augimo ir pakeitė vietinės rinkliavos dydžius už leidimą or-
ganizuoti renginius Anykščių rajono savivaldybei priklau-
sančiose viešojo naudojimo teritorijose.

Kaip rašoma Anykščių rajo-
no tarybos sprendime, vietinės 
rinkliavos dydžiai už renginių 
organizavimą keičiami atsi-
žvelgiant į tai, kad Anykščių 
rajone komercinių, masinių ar 
kitų  renginių viešosiose vieto-
se organizuojama vis daugiau, 
o dėl to Anykščių rajono savi-
valdybei prireikia didesnių kaš-
tų  viešųjų erdvių priežiūrai. 

 Pasak Anykščių rajono sa-
vivaldybės Kultūros, turizmo 
ir komunikacijos skyriaus  vy-
riausiosios specialistės In-
gos Radzevičienės, rengusios 
sprendimo projektą Anykščių 
rajono tarybai, nėra nustaty-
tos metodikos, kaip skaičiuoti 

tokio pobūdžio įkainius, todėl 
buvo analizuota kitų vidutinio 
dydžio savivaldybių taikoma 
praktika bei nustatyti įkainiai. 

Anykščių rajono tarybai pri-
tarus vietinės rinkliavos po-
kyčiams, nuo šių metų kovo 1 
dienos komercinių renginių or-
ganizatoriams už naudojimąsi 
Dainuvos slėniu, kai į renginius 
žiūrovai įleidžiama tik su bilie-
tais, para kainuos 400 Eur.

Už mokamų komercinių ren-
ginių organizavimą Anykščių  
mieste organizatoriai savival-
dybei turės sumokėti po 200 
Eur už parą.

Už mokamų komercinių ren-
ginių organizavimą Niūronių 

kaime pirmoji para organizato-
riams kainuos 100 Eur, Anykš-
čių rajone – po 30 Eur.

Nemokamų  renginių organi-
zatoriams para už naudojimąsi 
Dainuvos slėniu kainuos 200 
Eur,  už renginius Anykščių 
mieste jie turės mokėti 50 Eur, 

Niūronių kaime – 40 Eur, kito-
se Anykščių rajono vietose – 20 
Eur.

Už kiekvieną kitą parą rengi-
nių organizatoriams vietinė rin-
kliava bus perpus mažesnė.

-ANYKŠTA

Mirtis. Balandžio 23 die-
ną  apie 09 val.Troškūnuo-
se  rastas vyro (g. 1949 m.) 

kūnas be išorinių smurto 
žymių. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Smurtas. Balandžio 24 

dieną  apie 21.25 val. Anykš-
čiuose, Dariaus ir Girėno g. 
esančiame bute, vyras (g. 
1986 m., nustatytas 2,34 
prom. girtumas)) smurtavo 

jaunuolio (g. 2007 m.) at-
žvilgiu. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas. Vyras (g. 1986 
m.) sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.  

Bitininkų draugija išsirinko naują pirmininką
Balandžio 23 dieną, šeštadienį, vykusiame Anykščių biti-

ninkų draugijos ataskaitiniame susirinkime išrinktas nau-
jas draugijos pirmininkas.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Juo tapo miškininkas Au-
drius Kusta. A.Kusta buvo 
vienintelis pretendentas 
užimti šias pareigas. Naująjį 
Anykščių bitininkų draugi-
jos pirmininką susirinkime 
pasveikino Anykščių rajono 
meras Sigutis Obelevičius.

„Anykštai“ A.Kusta sakė, 
kad bitininkystė jį lydi nuo 
vaikystės. Šiuo metu Troš-
kūnų apylinkėse jis turi apie 
300 bičių avilių.

Naujasis Anykščių biti-
ninkų draugijos pirmininkas 
teigė, kad tęs iki tol vykusią 
draugijos veiklą – rengs biti-
ninkams seminarus, šventes, 
išvykas.

A.Kusta pareigose pakeitė 
Anykščių bitininkų draugijai 
vadovavusį Albertą Žarskų, 
kuris draugijai vadovavo nuo 
2001 metų.

Anykščių bitininkų draugi-
ja vienija 130 narių.

Anykščių bitininkų draugijai Albertas Žarskus (kairėje) 
vadovavo 21-erius metus. Šalia – naujasis draugijos pirmi-
ninkas Audrius Kusta.       sigučio ObelevičiAus nuotr.

Savivaldybės pastate bus įrengiama vėdinimo – 
kondicionavimo sistema
Anykščių rajono savivaldybės pastate (J.Biliūno g.23) bus 

įrengiama nauja vėdinimo – kondicionavimo sistema. Šiuo 
metu yra paskelbtas šios sistemos projektavimo paslaugos 
ir darbų atlikimo viešasis konkursas.

Anykščių rajono savivaldy-
bės Bendrojo ir ūkio skyriaus 
vyriausioji specialistė Vaiva 
Kernagienė,  atsakinga už savi-
valdybės darbuotojų sveikatą ir 
darbų saugą, „Anykštą“ infor-
mavo, kad be vėdinimo - kon-
dicionavimo sistemos vasarą, 
lauko temperatūrai perkopus  
30 laipsnių šilumos, savival-
dybės administracijos patalpų 
oro temperatūra viršija patalpų 
oro temperatūros normines ver-
tes, kurias dar 2003 metais yra 
patvirtinęs sveikatos apsaugos 
ministras.

„Be vėdinimo - kondicionavi-
mo sistemos, šiuo metu Anykš-
čių rajono savivaldybės pastate 
higienos normos reikalavimai 
užtikrinami patalpų šildymo, 
žaliuzių, ventiliatorių, šildytuvų 
pagalba“, - sakė V.Kernagienė.

Pasak Bendrojo ir ūkio sky-
riaus vyriausiosios specialis-
tės V.Kernagienės,vidutinė 
oro temperatūra Savivaldybės 
administracijos pastatuose yra 
apie 22-24 laipsniai šilumos.

Kol Anykščių rajono savival-
dybės pastate dar nesumontuo-
ta naujoji vėdinimo – kondicio-

navimo sistema, L.Kernagienė 
pateikė rekomendacijas, kurių 
turėtų laikytis savivaldybės 
darbuotojai. Šios rekomendaci-
jos taip pat tinkamos ir gyven-
tojams, kurie neturi finansinių 
galimybių įsirengti vėdinimo – 
kondicionavimo sistemos.

„Siekiant išvengti karščio 
sukeliamų pavojų darbuoto-
jų sveikatai, uždaros patalpos 
turėtų būti tinkamai kondici-
onuojamos, vėdinamos. Ypač 
karščiui jautrūs vyresnio am-
žiaus darbuotojai, taip pat 
darbuotojai, turintys antsvorį, 
padidėjusį kraujospūdį ir t.t.. 
Esant karščiams, darbuotojams 
rekomenduojama naudoti ven-
tiliatorius, žaliuzes, retkarčiais 
eiti į patalpas rūsyje atsivėsinti, 

dažniau gerti vandens“, - patarė 
Anykščių rajono savivaldybės 
specialistė.

Techninėje viešųjų pirkimų 
specifikacijoje rašoma, kad 
naujos oro kondicionavimo 
sistemos magistralės bus pro-
jektuojamos  visų trijų Anykš-
čių rajono savivaldybės pastato 
aukštų koridoriuose. 

Rangovas turės demontuoti 
gipso lubas, kurios sudėtos kie-
kviename aukšte. Atlikus inži-
nerinius darbus, turės būti atlikti 
visi apdailos atstatymo darbai.

Kiek savivaldybės biudžetui 
kainuos naujos vėdinimo – kon-
dicionavimo sistemos projek-
tavimas ir įrengimas, paaiškės 
pasibaigus viešųjų pirkimų pro-
cedūroms.

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Nesutiko. Apeliacinis teis-
mas pirmadienį atmetė už labai 
sunkius nusikaltimus iki gyvos 
galvos įkalinto Panevėžio „tul-
pinių“ gaujos nario Audriaus 
Andrušaičio prašymą paskir-
ti terminuotą laisvės atėmimo 
bausmę. Teismas paliko galioti 
kovo 21 dienos Kauno apygar-
dos teismo nutartį, BNS sakė 
Apeliacinio teismo atstovė Venta 
Valčackienė. Pasak jos, kolegija 
mano, kad žemesnės instancijos 
teismas teisingai įvertino bylos 
aplinkybes ir pagrįstai konsta-
tavo, jog nėra pagrindo tenkinti 
jau 20 metų už grotų laikomo A. 
Andrušaičio skundą.

Nafta. Lenkijos naftos kon-
cerno „Orlen“ vadovas Danielis 
Obajtekas dar kartą pareiškė, 
kad koncernas Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykloje „Orlen 
Lietuva“ nebeperdirba rusiškos 
žaliavos ir dabar perka Saudo 
Arabijos kompanijos „Saudi 
Aramco“ žaliavą. Tačiau, pasak 
D. Obajteko, koncernas nepri-
siriša prie vieno naftos tiekimo 
šaltinio. „Įmonės vadovas užti-
krino, kad įmonė („Orlen Lie-
tuva“ – BNS) naudoja ir atei-
tyje naudos tik Saudo Arabijos 
„Aramco“ naftą. Tai yra vienas 
iš didžiausių įmonės pasiekimų, 
kad tokiu metu įmonė moderni-
zuota tiek, kad ji gali nenaudoti 
rusiškos naftos“, – pirmadienį 
spaudos konferencijoje Vyriau-
sybėje sakė D. Kreivys. Tačiau, 
pasak D. Obajteko, įmonė nepri-
siriša prie vieno naftos tiekimo 
šaltinio. Jo teigimu, Mažeikių 
gamykloje rusiškos naftos per-
dirbti nenumatoma.

Stipendijos. Iš Ukrainos į 
Lietuvą dėl Rusijos karinių 
veiksmų pasitraukusiems ukrai-
niečiams, priimtiems į Lietuvos 
valstybines aukštąsias moky-
klas, kas mėnesį bus skiriamos 
300 eurų dydžio tikslinės stipen-
dijos, pirmadienį pranešė Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministeri-
ja. „Šiuo metu matome poreikį 
toliau teikti visokeriopą vals-
tybės pagalbą nuo karo bėgan-
tiems ukrainiečiams, įskaitant 
ir aukštųjų mokyklų studentus. 
Stengiamės jiems kuo greičiau 
užtikrinti galimybę pilnavertiš-
kai įsitraukti į studijų procesą 
Lietuvoje, kad studijas jie galėtų 
ramiai tęsti čia“, – ministerijos 
pranešė sakė švietimo, mokslo 
ir sporto ministrė Jurgita Šiugž-
dinienė.  Vyriausybė šioms sti-
pendijoms skiria 360 tūkst. eurų 
iš valstybės biudžeto, tai leis 
finansuoti išmokas apie 200 jau-
nuolių. Anot ministerijos, atei-
tyje numatoma skirti daugiau 
lėšų – jau kreiptasi į Vyriausybę 
dėl papildomų 900 tūkst. eurų. 
Jų užtektų dar 500 studentų iš 
Ukrainos stipendijoms.

-BNS
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Priesakai ginti tėvynę - per žuvusio 
kariūno laidotuves Lvove 

(Tęsinys. Reportažų iš ukrainos pradžia „Anykšta“ nr. 24, 
2022-03-26)

Eldoradas BUTRIMAS
Specialiai iš Lvovo

„Jis buvo nuoširdus draugas, labai geros širdies, visa-
da noriai padėjęs ar pataręs, supratingas ir reiklus vadas, 
mano širdis kraujuoja iš skausmo“, - sakė šalia karsto rau-
danti moteris, prasitarusi, jog buvo žuvusiojo pavaldinė.

Nedrįsau jos ko nors daugiau 
klausinėti, nes moteris kartu su 
keliomis apsiverkusiomis ka-
riūnėmis  pasitraukė į minios 

gilumą. Tą popietę Lvovo grai-
kų katalikų tikėjimo šv.Petro ir 
Povilo garnizoninėje kariuome-
nės bažnyčioje buvo renkamasi 

į laidojimo mišias, skirtas fronte 
žuvusiam Tarasui Bobanyčiui.

33 metų vyriškis į frontą už-
sirašė savanoriu, o iš viso kovo-
jo jau devintus metus: iki karo 
grūmėsi su Rusijos remiamais 
Donecko ir Lugansko separatis-
tais, norinčiais nuo šalies atplėš-
ti šiuos regionus, o dabar stojo 
į kovą su tiesioginiais Maskvos 
okupantais.

T.Bobanyčius vadovavo an-

Dalis bibliotekos filialų bus jungiami
Šių metų kovo mėnesį posėdžiavusi Anykščių rajono ta-

ryba nusprendė uždaryti Anykščių Liudvikos ir Stanislovo 
Didžiulių viešosios bibliotekos Vaitkūnų filialą. Praėjusių 
metų veiklos ataskaitoje bibliotekos direktorius Romas 
Kutka teigia, kad bibliotekų kaimuose šiais metais laukia 
ir daugiau struktūrinių pertvarkymų. „Anykšta“ teiravosi 
pašnekovų, kaip jie reaguoja į žinias, kad rajono kaimuose 
uždaromos bibliotekos ir kokias mato jų perspektyvas kai-
muose.

Tiesiog esame 
žlugdomi, ir tiek

Zita BERKEVIČIENĖ, 
Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų 
seniūnaitijos seniūnaitė:

 
Viską uždarom, uždarom, už-

darom...Žinoma, blogai reaguo-
jame ir į žinią, kad Vaitkūnuose 
bibliotekos nebeliks. Vis dar 
kaime buvo kažkoks šviesuliu-
kas. Aišku, gyventojų mažėja, 
bet į Vaitkūnus ypač daug vai-
kų privažiuoja ir jie tikrai visi 
lekia į biblioteką. Jie turi progą 
kažkur nueiti.

Kultūros namus Vaitkūnuose 
uždarė, iki Svėdasų mums yra 

11 – 12 kilometrų. Vasarą au-
tobusai nevažinėja, nes kai tik 
prasideda moksleiviams atosto-
gos, taip ir autobusų nebebūna. 
Gal per savaitę kokį kartą ir 
atvažiuoja. Tiesiog esame žlug-
domi, ir tiek.

Biblioteką 
būčiau linkęs 
papildomai 
finansuoti

Šarūnas GRIGONIS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, konservatorius:

Mano nuomonė tokia, kad 

tiek mokyklos, bibliotekos, tiek 
kultūros centrai kaimiškose vie-
tose yra bendruomenių centrai. 
Tai tos vietos, kur žmonės gali 
susirinkti ir pabūti renginiuose, 
sambūriuose. Tai ir palaiko kai-
mų ir miestelių bendruomenes 
gyvas. 

Jeigu uždaryti bibliotekas kai-
muose yra finansinės paskatos, 
aš net būčiau linkęs papildomai 
dotuoti tą įstaigą arba ieškoti 
galimybių jiems rasti papildo-
mą finansavimą. Negerai, kad 
pas mus atsiranda tokie spren-
dimai uždaryti kaimų biblio-
tekų filialus, ir reikėtų ieškoti 
giliau, kodėl  tie bendruomenių 
centrai išnyksta.

Bet turime gražių pavyzdžių, 
pavyzdžiui, Budrių kaimas su 
bendruomenės pirmininku Va-
lentinu Gudėnu. Ten tikrai ak-
tyviai vyksta veikla ir galbūt 
reikėtų dalytis ta patirtimi, kad 
būtų išsaugotas kaimų gyvy-
bingumas.

Jei biblioteka 
tik saugo 
knygas – tada ji 
nereikalinga

Aleksas ALEKSIŪNAS, 
Svėdasų seniūnijos Daujočių 
kaimo bendruomenės pirmi-
ninkas:

Daujočiuose bibliotekos fili-

alo nėra, tačiau bendruomenės 
namuose turime biblioteką, ku-
riai knygų skyrė mūsų rėmėjai. 
Kas nori, tas knygas gali skai-
tyti. Pradžioje žmonės aktyviai 
skaitė, bet tas aktyvumas nuslū-
go.

Labai gaila, tačiau šiandien, 
kai žmonės vis daugiau naudo-
jasi elektroninėmis priemonė-
mis, knyga netenka tokios gar-
bės, kokią turėdavo anksčiau. 
Pamenu, aš pats vaikystėje įsi-
gijau prožektoriuką ir, kai tėvas 
gesindavo kambaryje šviesą, po 
antklode knygas skaičiau.

Manau, kad kaip kultūros 
židinys bibliotekos kaimuose 
reikalingos. Yra bibliotekinin-
kų, kurie kaimuose žmonių 
likučius suburia. Labai daug 
priklauso nuo bibliotekininko 
asmenybės. Reikia sugebėti 
žmones pritraukti.

Jeigu poreikis bibliotekai tarp 
pačių žmonių yra, tada ji, kaip 
bažnyčia ar parduotuvė, reika-
linga, tačiau jei ta biblioteka 
veikia tik tam, kad kažkas sau-
gotų knygas, – tada ji praktiškai 
nereikalinga.

Bibliotekos 
tampa 
bendruomenių 
namais

Romas KUTKA, Anykščių 
Liudvikos ir Stanislovo Di-
džiulių viešosios bibliotekos 
direktorius:

Kol kas daugiau bibliotekos 
filialų, išskyrus Vaitkūnų, užda-
ryti nesiruošiame. Tendcencija 
yra sujungti atskirus filialus, 
kuriuose darbuotojai dirba po 
pusę etato. Turime jau sujung-
tus Leliūnų ir Rubikių filialus.
Planuojame sujungti Mačionių 
ir Burbiškio, Staškūniškio ir 
Kurklių filialus. Kaimų filialuo-
se dažniausiai lankosi vyresnio 
amžiaus žmonės, jie skaito kny-
gas, periodiką, susipažįsta, kaip 
naudotis elektroninėmis prie-
monėmis. Manau, kad biblio-
tekos kaimuose yra reikalingos 
kaip bendruomenių susitelkimo 
vietos. Ypač aktyvūs Ažuože-
rių, Budrių filialai – jie tampa 
tikrais bendruomenių namais.

-ANYKŠTA

Gatvėje žmonės klaupėsi ant kelių.

tram „Dešiniojo sektoriaus“ ba-
talionui ir žuvo kautynėse prie 
Iziumo miesto, Charkovo regi-
one. 

Būtent ten pastarosiomis die-
nomis vyksta labai aršios kovos, 
nes maskoliai nori prasiveržti 
pro Iziumą ir apsupti Donecko 
regioną,  o ukrainiečiai tam sie-
kia sutrukdyti. 

Kaip žuvo T.Bobanyčius, ne-
skelbiama. Teisę baigęs ir juristu 

dirbęs vaikinas prieš dešimtmetį 
įsijungė į patriotinės organiza-
cijos „Dešinysis sektorius“ vei-
klą. 

„Dešinysis sektorius“ išgar-
sėjo 2014 metais, kai būtent jo 
nariai per Maidano revoliuciją 
Kijeve visus vedė į kovą. Ba-
rikados sostinėje tada atsirado 
tautai sukilus prieš Maskvai iš-
tikimo prezidento Viktoro Janu-
kovyčiaus valdymą.

Nujausdami artėjančią revo-
liuciją, „Dešiniojo sektoriaus“ 
aktyvistai dar 2013 metais buvo 
surengę karinius mokymus, 
kuriems vadovauti paprašė Af-
ganistano karo veteranų. Todėl 
per Maidano įvykius būtent 
šios organizacijos nariai buvo 
geriausiai organizuoti ir kovojo 
priekinėse barikadų linijose.

Atsidėkojant „Dešiniojo sek-
toriaus“ kovotojams, šiai orga-
nizacijai, kaip ir dar kelioms ki-
toms patriotinėms struktūroms, 
Ukrainos kariuomenės joms 
buvo leista suformuoti savo ats-
kirus batalionus.

T.Bobanyčius tapo vienu iš 
„Dešiniojo sektoriaus“ lyderių, 
ėmė vadovauti Lvovo regiono 
skyriui, o fronte netrukus tapo  
antrojo bataliono vadu.

Tarasas Bobanyčius vadovavo antram „Dešiniojo sekto-
riaus“ batalionui ir žuvo kautynėse prie Iziumo miesto.
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Keista Temidėtautos balsas
Savo nuomonę 

išsakykite paskambinę 
į „Anykštą“  

(8-381) 5-82-46
arba el.paštu 

anyksta@anyksta.lt  

Kai išgirdau, kad buvęs poli-
tikas ir buvęs liberalas Eligijus 
Masiulis išteisintas, pagalvo-
jau, kad Temidė ne tik akla ir 
kurčia, bet ir ... Na, neminėsiu 

to žodžio, kurį norėčiau pavar-
toti. Pakeisiu jį aptakesniu – 
„keista“.

Stebuklų stebuklai, kai žmo-
gus, pagautas su pinigais, yra 

visiškai išteisinamas. Pasko-
los... Kokios dar paskolos. Iš 
kaimyno gali 10 eurų pasisko-
linti, giminės gal ir kelis tūks-
tančius be vekselio duos. Bet ir 
tai dar klausimas. Ne visi tokių 
patiklių giminių turi. O čia sve-

timam žmogui - beveik šimtą 
tūkstančių... 

Tiesą sakant, aš net neįsivaiz-
duoju, kaip atrodo 100 tūkstan-
čių. Jeigu po šimtinę - tai jau 
visa krūvelė...

Albertas iš Anykščių   

Bundančio pavasario broliai: žygis 
„Aro“ būrio partizanams atminti Raimondas GUoBIS

Balandžio 23 d., šeštadienį, pagerbti buvusios Vytauto 
apygardos Rambyno rajono Aro būrio partizanai, veik pa-
skutiniai pokario ginkluoto pasipriešinimo okupantams De-
beikių - Vyžuonų krašte dalyviai, narsūs tautos sūnūs: Alius 
Varnas - Gaidelis, Vytautas Guobužas - Viesulas, Bronius 
Mozūra - Kunotas ir Bronius Morkūnas - Diemedis. Prieš 
70 metų žuvusių partizanų atminimas įamžintas koplytėle 
su joje rymančiu Rūpintojėliu, o beveik pusšimtis jaunų ir 
vyresnių aktyvių žmonių dalyvavo bene 25 kilometrų pa-
garbios atminties žygyje iš Trumbatiškio į Anykščius.

Varno mirtis

Atmintinais 1952 m. pava-
saris buvo vėlyvas: po ilgos 
sniegingos žiemos palengva 
rodėsi pirmieji šiltmečio žen-
klai, nors dar balandžio pra-
džioje tebebuvo naudojamas 
rogių kelias.. Sniegas korijo, o  
naktimis spustelėdavo smagus 
šaltukas, partizanams žygiuo-
se dažnai pagelbėdavo į roges 
pakinkytas arklys. Užsuko tą 
1952 m. balandžio 5 d. vakarą 
į Opanskio sodybą Stalėriškių 

kaime, palengva slinko laukus 
gaubianti sutema, globojanti, 
sauganti nuo piktos akies nak-
tis, tačiau netikėtai  užklupo 
pasaloje tūnoję sovietiniai ka-
reiviai bei skrebai. Trumpame 
susišaudyme mirtina kulka 
pakirto vadą, kraujas lašėjo į 
baltą sniegą. Krito Rambyno 
rajono, taip savo junginį vadi-
no paskutinieji Aro būrio par-
tizanai, vadas, ilgus metus sė-
kmingai su okupantais kovojęs 
Algirdas Varnas - Gaidelis (gi-
męs 1924 m. Varkujų kaime). 

Krūptelėjo jaukiai sodyboje 
degantis žiburys, per praviras 
duris sklindanti šiluma vėsino 
namus...

Bendražygiai sėkmingai 
pasitraukė - gelbėjo tėviškės 
krašto miškeliai ir laukai, ku-
riuos taip gerai pažino.

Trys balandžio broliai...

Jie liko trise. Artėjo pavasa-
ris. Laukė vildamiesi, kad jau 
greitai sužaliuos miškai, lau-
kus apgaubs šiluma, dar viena 
vasara ateis ir į tėvynę, ir į jų 
pačių gyvenimus. Tačiau dau-
gybė okupantų priverstų, įti-
kintų, papirktų informatorių bei 
agentų sekė kiekvieną laisvės 
karių žingsnį, vos pastebėję, 
skubindavosi pranešti. Priešų 
pagalbininkų radosi jau kelios 
dešimtys. Ir tą kartą pastebėjo, 
pranešė...

Prasidėjo nuožmi medžioklė: 
partizanų pėdomis leidosi dau-
giau nei šimtas gerai ginkluo-
tų sovietinių karių, vietinių 
parsidavėlių, pėdsekiai šunys. 
Kautynės, nesprogusi granata, 
neiššovęs šovinys, užsikirtęs, 
tiesiog užspringęs ginklas. 
Persekiojimo kautynės užtru-
ko gal porą valandų. Vieną po 
kito pakirto mirtis tris laisvės 
karius: Bronių Mozūrą - Kuno-
tą iš Barkuškių, Vytautą Guo-
bužą - Viesulą iš Gaspariškių 
(abu gimę 1929 m.) ir Bronių 
Morkūną - Diemedį iš  Bar-
kuškių. Šis, jauniausias,  1932 
metais gimęs, visai kaip mano 
tėtis, o likimas jam lėmė vos 
dvi dešimtis metų šioje žemė-
je - o paskutiniai iš jų sudėti 
ant pavojų ir kovos už tėvynę 
aukuro. Prisiminiau, kaip gra-

žiai, pamačiusi jį nuotraukoje, 
kadaise partizanų globėja Bar-
bora Pretkuvienė jį pavadino - 
„Diemedėlis“. Ir susigraudino. 
Juk jis su  dėde Kazimieru ir 
vyresniais broliais į partizanų 
būrį išėjo vos šešiolikos, grū-
dinamas nuolatinių pavojų, iš 
paauglio virto dailiu vyru.

Nukautuosius partizanus at-
vežė ir paniekinamai numetė 
prie Trumbatiškio stoties. Po 
kelių valandų išvežė į Anykš-
čius, ten numetė J. Biliūno 
gatvės pakraštyje, buvusios 
skrebų būstinės kieme, nufoto-
grafavo. Taurūs  veidai, krau-
ju apkrekėjusios Kunoto akys 
- panašu, kad jam, dar gyvam 
esant, durklais išbadė akis, taip 
nutraukė gyvybės siūlą.

Pagarbi atmintis

Iš Anykščių išvykome pora 
autobusiukų, buvome mobi-
lizavę dar porą, bet keliolikai 
žygeivių lietuje užstrigus ir 
neatvykus, savivaldybės bei 
memorialinio muziejaus auto-
mobilių nebeprireikė. Didi pa-
dėka šių įstaigų vadovybei už 
supratimą ir palaikymą.  Švie-
siais kalvynų vieškeliais grei-
tai nuriedėjom į paslaptingąjį 
Trumbatiškį - kadaise garsią 
geležinkelio stotį, nemenką 
kaimelį su parduotuve. Pasitin-
ka ūžaujantis vėjas klevuose, 
stotelės nė žymės, nors įgudusi 
akis be vargo atskiria tą vietą, 
kaip ir pylimus, ant kurių pa-
tiestais bėgiais beveik šimtmetį 
dundėjo traukinukai. 

Pasitiko mus vietinis gyven-
tojas Juozas Pratkelis. Pasita-
rę pasirinkome medį, dainose 
apdainuotą liepužę, augančią 

pačiame kryžkelės smaigalyje, 
ir prie storo jos kamieno prika-
lėme koplytėlę su Rūpintojėliu. 
Tegul bus nuo šiol šventas šis 
medis, padabintas lietuvišku 
šventu ženklu, kad primintų 
narsius vyrus, jų auką, kad ža-
dintų šiandien gyvenančius žy-
giams, darbams vardan tėvynės 
Lietuvos.

Žodžiai, sklindantys virš dar 
tik menkus pumpurus nedrąsiai 
besiskleidžiančių senmedžių, 
primena apie Šv. Jurgį - romių 
žmonių gynėją, dangiškąjį ri-
terį, antrąjį tėvynės Lietuvos ir 
Vyžuonų parapijos (visi minimi 
vyrai iš jos) globėją. Prisimi-
nėm pokarį, narsius mūsų parti-
zanus, paminėjome ir narsiai su 
okupantais kovojančius ukrai-
niečius. Sugiedojome Lietuvos 
himną ir paprašėme Aukščiau-
siąjį laiminti mūsų žygį ir smar-
kiai mūsų nesulaistyti lietumi. 

Smagus maršas

Pagarbios atminties maršo da-
lyvių vora nusidriekė į vakarus. 
Aukštaitijos vėliava, karališkai 
raudona, angelais ir šuoliuo-
jančiu riteriu padabinta, kaip 
kadaise Mozės lazda perskyrė 
tamsius, lietaus pritvinkusius 
debesis ir mes pragiedrulių 
taku beveik sausi įveikėme lie-
taus laistomus laukus. Sparčiai 
žengėme per akmenine arka 
karūnuotą Kilėvos tėkmę, vis 
žemyn ir žemyn, kalneliais ir 
slėniais kilpuojančiu vieškeliu, 
po to -  geležinkelio pylimu. Į 
priekį išsiveržęs avangardas 
tarsi kokie žvalgai sumėtė pė-
das ir, šiek tiek išklydę iš kelio, 
nukeliavo iki pat plataus upe-
lio. Ir labai gerai, kad nesurado 
tilto. Tačiau  tokiu savo žygio 
posūkiu visiems pridėjo bent 
tris kilometrus. 

Beveik iš po kojų, iš švelniu 
žalumu kas akimirką vis la-
biau beryškėjanačių krūmynų, 
spruko stirnos, padangėmis 
virtinėmis krykavo žąsys ir iš 
raisto valkų kylančios antys, iš 
ištvinusių ežerėliais tvenkinių  
sparnais ūždamos kilo gulbės. 
Stabtelėjome Gečionių dvare 
- nustebino, kad nugriauta dau-
gybė senų pastatų, tik raudonas 
mūras tarp parko senmedžių 
stūkso. 

Pagarbios atminties žygio dalyviai išeina iš Trumbatiškio.

Didžiojo maršo pabaiga ant geležinkelio tunelio Anykš-
čiuose.             Autoriaus nuotr.

„Aro“ būrio partizanai 1949 metų žiemą. Iš kairės: Vytau-
tas Šileikis - Šauklys, Teodoras Kviklys - Klajūnas, Algir-
das Varnas - Gaidelis ir Bronius Morkūnas - Diemedis.
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Sveikinu gydytoją Vitaliją GIRIŪNIENĘ, seselę Rasą 
JANKIENĘ su garbinga Medicinos darbuotojų diena.

Ačiū Jums už nuoširdų gydymą.

Antanas MASEVIČIUS, 
Anykščiai

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAItEI ir 
slaugytojai Reginai VIRŠylIENEI už rūpestingumą, nuošir-
dumą, profesionalumą ir atjautą pacientams. 

TUlAUSkų šeima

Dėkojame gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAItEI ir slaugytojai 
Reginai VIRŠylIENEI už rūpestingą gydymą ir nuoširdų 
bendravimą.

Vilmantas TUNkEVIČIUS ir Erika VITkAUSkAITĖ

Nuoširdžiai dėkojame gydytojai Gražinai 
BERNAtAVIčIENEI, slaugytojai Žydrutei ŽIŪKIENEI ir vi-
sam Kavarsko ambulatorijos personalui už mūsų sveikatos 
saugojimą ir gerinimą, rūpestį ir atjautą. 

linkime sveikatos ir neišsenkančios energijos. 

Felicija, Alfonsas, Jolanta kErNAgIAI

Profesinės šventės dieną sveikiname gerb. šeimos gydy-
toją Dijaną IRICIJAN.

Kaip smagu, kad mes jau nemažai metų esame pažįstami, 
o sušlubavus sveikatai galime nesivaržydami kreiptis į Jus 
pagalbos.

Su švente, miela gydytoja. Gydydama mus visada tausoki-
te, saugokite ir savo sveikatą.

Pagarbiai
Stasė ir Albinas SlAVINSkAI

Nuoširdžiai dėkojame gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir 
slaugytojai Jolitai ABRAŠKEVIčIENEI už gydymą, nuoširdų 
bendravimą, patarimus. Sėkmės Jūsų darbe.

Angelė ir Vidmantas grAŽIAI

Dėkoju gydytojui Valdui MACIJAUSKUI ir slaugytojai 
laimutei SlAPŠIENEI už nuoširdų, malonų bendravimą, 
rūpestingą  gydymą bei patarimus.

Sveikinu su Medicinos darbuotojų diena, linkėdama geros 
sveikatos, kantrybės bei ištvermės Jūsų nelengvame darbe.

rita NAVAŠINSkIENĖ

Išrinkti populiariausi Anykščių medikai
Gydytojų įskaitoje trečiąją 

vietą užėmė Gabėta Šinkūnaitė, 
ketvirtąją - Rolandas Jurkėnas, 
penktąją - Rimondas Bukelis. 
Tarp slaugytojų trečioji liko Re-
gina Viršylienė. Ketvirtoje vie-
toje - Laima Slapšienė, penktoje 
- Aušra Valaitienė.

„Anykštos“ kartu su Anykščių 
pirminės sveikatos priežiūros 
centru rengti populiariausių me-
dikų rinkimai susidėjo iš dviejų 
dalių : 75 proc. rezultato lėmė 
pacientų padėkos, spausdintos 
laikraštyje „Anykšta“, 25 proc. - 
balsavimas portale anyksta.lt.

V.Macijauskas tvirtai laimėjo 
ir rinkimus laikraštyje, ir porta-
le. „Anykštoje“ jis sulaukė 51 
padėkos (arba net 37,2 proc. 
visų padėkų).  D.Kazlauskienei 
dėkota 34 kartus, G.Šinkūnaitei 
- 17 kartų. 9 padėkas gavo gydy-
tojas R.Bukelis, 8 - R.Jurkėnas. 
Gydytojai Dianai Iricijan paci-
entai „Anykštoje“ dėkojo 6 kar-
tus, Gražinai Bernatavičienei, 
Vitalijai Giriūnienei ir Virgini-
jai Pažėrienei – po 2 kartus. Pa-
cientai po kartą dėkojo gydyto-
jams Giedručiui Klimkevičiui, 
Audriui Vasiliauskui, Aloyzui 
Pranckūnui, Aliūtei Kurminie-
nei, Audronei Lapinskienei, 
Laimutei Raišotienei ir Viliui 
Januškai.

Portale anyksta.lt 
V.Macijauskas sulaukė 23 proc. 
balsų. R.Jurkėnas pelnė 16 
proc., G.Šinkūnaitė - 14 proc., 
D.Kazlauskienė - 11 proc., 
R.Bukelis - 7 proc. balsų.   

Renkant populiariausią 
Anykščių rajono slaugytoją,  
rezultatai „Anykštoje“ ir por-
tale anyksta.lt  smarkiai skyrė-
si.  Bendrą J.Abraškevičienės 
pergalę lėmė didelis jos ato-
trūkis nuo varžovių laikraštyje 
„Anykšta“, kuriame ji sulau-
kė 41 padėkos. R.Paciūnienė 
gavo 24, R.Viršylienė - 16, 
L.Slapšienė - 10, Ramunė 

Strazdienė - 9, Rita Burneikienė 
- 8, A.Valaitienė - 5 padėkas. Po 
2 padėkas skirta Bronei Prans-
kūnienei ir Gražinai Janulienei. 
Po kartą pacientai dėkojo Joa-
nai Mikulėnienei, Virginijai Zi-
zirskienei, Zitai Mackevičiūtei, 
Rasai Jankienei, Ligitai Lauri-
kėnienei, Lijanai Ragauskienei 
ir Žydrūnei Žiukienei.

Balsuojant portale anyksta.
lt , didžiausio palaikymo su-
laukė slaugytoja A.Valaitienė 
(23 proc.). Už jos rikiavo-

si L.Slapšienė (18 proc.), 
R.Jankienė (13 proc.), 
J.Abraškevičienė (10 proc.), 
Regina Viršylienė (7 proc.).

Balsavimui portale anyksta.lt 
skelbėme visų medikų, kuriems 
pareikšta nors po vieną padėką 
„Anykštoje", pavardes. 

Populiariausius Anykščių 
medikus pagerbsime rytoj, 
balandžio 27 –ąją, minėdami 
Lietuvos medicinos darbuotojų 
dieną.

-ANYKŠTA

Kurklių ambulatorijoje kartu dirbančios gydytoja Dalia 
Kazlauskienė (kairėje) ir slaugytoja Rūta Paciūnienė šie-
met savo nominacijose pelnė antrąsias vietas. 

Anykščių tiltai

Dėkojame gydytojai Gabėtai ŠINKŪNAItEI ir slaugytojai 
Reginai VIRŠylIENEI už nuoširdumą, atjautą ir gerą širdį.

Medikų dienos proga linkime sveikatos, kantrybės nelen-
gvame Jūsų darbe.

Stasė gODlENSkIENĖ ir Tadas BUDNIkAS

Bundančio pavasario broliai: žygis „Aro“ būrio 
partizanams atminti

Greitai aplenkėme ir Aniū-
nus, veikiai mus stabtelėjimo 
valandėlės jaukumu paviliojo 
Rubikių stotelė, plati jos pas-
togė. Mažojo geležinkeliuko 
pylimu sparčiai judėjome pir-
myn, prisiminėme Šiaulių kai-
mo laukuose 1919 m. pavasarį 
vykusius lietuvių kariuomenės 
mūšius su bolševikais, žuvusius 
1 pėstininkų Gedimino pulko 
karius, uždegėme žvakelę prie 
paminklo viršilos Liudo Biriu-
ko žūties vietoje.

Samana užaugę bėgiai: taikė-
me eiti pakraščiu, nes spėrūs, 
veik kareiviški žingsniai perne-
lyg platūs įtaikyti į tarpus. Grei-
tai iš už posūkio išniro Bičionių 
stotis, nedidelis bet paslaptingas 
raudonų plytų namelis. Senų pa-
bėgių krūvos, po pylimu iš kal-
nų einančios pertakos, tikriausi 
„žvairiakalnių“ tuneliai...

Pagaliau Žažumbris - ąžuolas 
galiūnas, slėnyje almanti Anykš-
ta, didingi užtvankos - elektros 
jėgainės įrengimų griuvėsiai. 
Pakalnučių stotelė vingyje neti-

kėtai, tarsi iš aukštybių nusilei-
dusi į mūsų širdis, prasiveržia 
smagia daina. Viena, antra, vis į 
taktą, vis žingsnius lengvinanti, 
nuovargį blaškanti, džiuginan-
ti: „Marš marš, kareivėliai“, 
„Nuo pat ryto“, „Trantatilas“ 
ir dar daugybė ritmingų posmų. 
Džiaugsmas įveikti tokį tolimą 
kelią, džiaugsmas žygiuoti kartu 
su gerokai jaunesniais: jei nori 
būti su jaunimu, turi būti jau-
nas. Vyresnėliai smagiai pasis-
tengėm. Didis džiaugsmas dėl 
mūsų šauniosios gvardijos - mo-

kytojų Rūtos Meliūnienės ir Jū-
ratės Grinienės vedamų smagių-
jų Anykščių Antano Baranausko 
pagrindinės mokyklos penkto-
kų, kantrių ir tvirtų merginų iš 
krepšininkių būrelio, linksmų 
mokinukų mamų - Rimantos, 
Eglės, Sandros, Živilės su savo 
mažomis, bet narsiomis mer-
gaitėmis, Kotrynos Vitkūnaitės 
vadovaujamų Dariaus ir Girėno 
kuopos jaunųjų šaulių grupelės, 
svėdasiškio Algimanto, patrio-
tiškųjų žygių Anykštijoje fanų 
iš Kauno - Nidos ir Valdo, visų 

nesuminėsiu. Iš viso net 42 žy-
geiviai - viltis ir grožis.

Tuoj už senojo kelio arkos, 
Anykščių pakraštyje, atsisvei-
kinome iki naujų žygių. O jų 
šiemet dar bus. Vėlų rudenį 
minėsime taip pat 1952 m. iš-
davikų atviliotus į Šventosios 
ir Vyžuonos upių santaką ir čia 
nužudytus Vaclovo Čepukonio 
- Tigro bei Vytauto Sabaliausko 
- Kirvio būrių kovotojus bei Ši-
monių girioje žuvusius Teofilio 
Gudo - Eskimo grupės partiza-
nus. 
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horoskopas

sprintas

(Kalba netaisyta – red. past.)

„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė 
portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kvie-
sime skaitytojus portale anyksta.lt diskutuoti anykštėnams 
aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spaus-
dinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija

AVINAS. Neblogai seksis 
prekiauti, sudaryti komercines, 
nuomos, tiekimo sutartis, rūpin-
tis leidyba, švietimu, reklama, 
transportu, imti ar teikti interviu. 
Suaktyvės kontaktai su giminai-
čiais ir pažįstamais. Galbūt pirk-
site statybų, remonto, technines 
prekes, paslaugas arba kaip tik iš 
jų pasipelnysite.  

JAUTIS. Racionaliai spręsite 
praktinius reikalus. Galite mė-
ginti įgyvendinti verslo idėjas. 
Regis, pavyks daug nuveikti, jei 
imsitės svarbių darbų, ieškosite 
tiekėjų, prekių, informacijos, gal 
net tarpvalstybiniu lygmeniu. 
Tai išties atneš naudos. Galimi ir 
sportiniai pasiekimai.  

DVYNIAI. Tikriausiai labiau 
kreipsite dėmesį į įvairius likimo 
ženklus, ieškosite pranašiškos 
prasmės. Paviršutiniškas bendra-
vimas neįprastai vargins. Jausitės 
lyg praradę jums būdingą akty-
vumą.  

VĖŽYS. Pagilės vaizduotė, 
pasąmonės įtaka, intuicija. Gali-
ma nauda iš mistinės, meninės, 
socialinės ar medicinos veiklos. 
Netiesiogiai pateikta informacija 
gali kažkuo per jus pasitarnauti ir 

kitiems. 
LIŪTAS. Pravartu spręsti pro-

blemas, susijusias su darbu, su-
tarčių pasirašymu ar pratęsimu. 
Sugebėsite sumaniai organizuo-
ti, su bet kuo bendrauti bei ža-
viai vilioti priešingą lytį. Tačiau 
įmanomas ir šioks toks veidmai-
niavimas, apgaulingi žaidimai. 
Deja, nuo ketvirtadienio galite 
jaustis taip, tarsi būtumėte aplin-
kybių marionetė.  

MERGELĖ. Turėsite daug 
darbo, o ir kalbos suksis apie 
politiką, verslą, pinigus. Tikėtini 
reikšmingi pokalbiai, susitari-
mai, kurie gali turėti pozityvios 
įtakos jūsų gerovei, profesinei 
ateičiai. Seksis sublizgėti ir drau-
gų kompanijoje, sporto varžybo-
se ar pan. 

SVARSTYKLĖS. Palanku 
konsultuotis su specialistais fi-
nansų klausimais. Tikėtini kon-
taktai ir su kultūros, švietimo 
veikėjais, užsieniečiais. Regis, 
planuosite kelionę, studijas, vers-
lo ateitį. Stenkitės darbe nepada-
ryti klaidų, nesusikompromituo-
ti, juolab kad galima kontrolė, 
kažkoks patikrinimas ar jums 
netikėtas reikalavimas. 

SKORPIONAS. Spręsite pro-
blemas, tarpininkausite ar nau-

dositės tarpininkų paslaugomis. 
Galbūt pavyks gauti reikalingą 
informaciją, pradėti aktualų pro-
jektą ir pagerinti savo finansinę 
padėtį, arba įgyvendinti idėją, 
kuri atneš intelektinį, kūrybinį 
pasitenkinimą. Galite sudominti, 
prisitraukti asmenį, kuris jums 
rimtai rūpi.  

ŠAULYS. Pravartu aptarti 
naujus projektus, aiškintis juridi-
nius klausimus. Galbūt iš vietos 
pajudės reikalai, susiję su verslo 
plėtra, įsidarbinimu, skolomis, 
svetimais ar bendrais pinigais.  

OŽIARAGIS. Panašu, kad jus 
sudomins nauja veikla ar infor-
macija, trauks sportas, protiniai 
ir azartiniai žaidimai. Tiktų eiti 
į darbo interviu, aiškintis juridi-
nius, finansinius klausimus. Vis 
dėlto darbe gali kilti nedidelių 
nesklandumų, kuriuos nesunkiai 
pašalinsite. Tiktų rimčiau pasi-
rūpinti sveikata, odos priežiūra, 
grožiu, o ypač vaikais. 

VANDENIS. Ypatingo dėme-
sio gali prireikti šeimos nariui. 
Tačiau panašu, kad jums seksis 
meilės reikalai, kūrybinė ir vi-

suomeninė veikla, o iš nedekla-
ruojamos veiklos ar labdaros 
gausite naudos sau ar savo arti-
miesiems. Gali pasisekti ir žaidi-
me, konkurse.  

ŽUVYS. Reikėtų itin pasver-
ti savo žodžius, nes kai kurie iš 
jų gali grįžti bumerangu. Regis, 
daug dėmesio teks skirti šeimai 
ir individualiam verslui, parūps 
remonto, žemės ūkio darbai, 
techniniai pirkiniai, pervežimai. 
Galima tikėtis piniginės papilnė-
jimo arba išlaidų, kurios pasitei-
sins, atsipirks.   

Skaitytojai – apie akciją „Darom“
Savaitgalį visoje Lietuvoje vyko akcija „Darom“, kurios tikslas šį kartą buvo skatinti 

gyventojus visoje Lietuvoje ne tik rinkti atliekas, tačiau jas ir rūšiuoti bei pristatyti į re-
gioninius atliekų tvarkymo centrus. O atliekas anykštėnai, kaip jau ne vienų metų veiklos 
ataskaitose  teigia UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Kazys Šapoka, anykštė-
nai rūšiuoja labai prastai…

Skaitytojų klausėme: „Ar dalyvausite akcijoje „Darom“? Kur akcijos dalyviams rekėtų 
gerokai paplušėti? Ar rūšiuojate atliekas? Kaip manote, kodėl anykštėnai atliekas rūšiuoja 
prastai – tingi, o gal nežino kaip?“

Jurgis Jurgelis: „Nedaly-
vausiu. Aš ir taip visą laiką 
dalyvauju tokioje akcijoje, kas-
dien, kas savaitę, kas mėnesį. 
Tvarkingai rūšiuoju atliekas, 
nešiukšlinu. Jei visi taip protin-
gai elgtųsi, nereikėtų jokių ak-
cijų, aplinkos tvarkymo talkų. 
Dabar išeina taip, kad visokie 
nevalos visus metus aplinką ter-
šia, šiukšlina, o kartą per metus 
kažkas kitas tų nevalų šiukšles 
turi surinkti.“

Švaruolis: „Nereik ieškoti 
durnių ir valyti visokių valkatų, 
tinginių, berazumių išmėtytas 

šiukšles. O anykštėnai komu-
nalininkai užuot dejavę dėl ne-
rūšiuojamų atliekų ir užuot di-
dinę mokesčius, turėtų su visais 
kaimų gyventojais sudaryt su-
tartis, visiems kiemams išdalint 
šiukšlių konterinerius. Dabar 
daug miestelių ir gyvenviečių 
gyventojų neturi konteinerių, 
šiukšles pila kur pakliuvo, o dėl 
to niekas nesuka galvos.“

Tvarkdarys: „Anksčiau ba-
landžio mėnesį būdavo leni-
ninės talkos, dabar tai akcijos 
„Darom“. Keistas dalykas- vieni 
šiukšlina, o kiti turi tas šiukšles 

kuopti. Reikia, kad užpakalius 
pajudintų gamtosaugininkai, 
miškininkai, policininkai, se-
niūnaičiai, bendruomenių vado-
vai ir fiksuotų šiukšlintojus. Juk 
taip negali būti, kad nevaleikos 
veža padangas, baldus, televi-
zorius, visokias kitokias šiukš-
les į miškus, laukus, nenaudo-
jamus pastatus, pila pakelėse, 
o niekas jų nemato. Tai gal pa-
matykim vieną kartą ir griežtai 
nubauskim, gal net paviešinkim 
šiukšlintojų pavardes.“

Pašalpynis Untanas: „O kam 
mum reikia tokių akcijų, kad ir 

taip kasdien renkam šiukšles, 
tvarkom aplinką, nors gal už 
pašalpas nebereikia atidirbi-
nėt. Kai kuriuos rajonuos tokia 
tvarka jau panaikinta, o pas 
mum tai dar ne. Jeigu žmonės 
būt tvarkingesni ir kiekvienam 
žingsny nešiukšlintų, tai jokių 
talkų nereikėt organizuot.“

Piletis: „Keista, kai tiek daug 
finasų ir kitokių lėšų bei pajėgu-
mų skiriama reklamai ir akcijai, 
bet visai mažai skiriama dėme-
sio dėl elementarių darbų ir 
pareigos atlikimo užtikrinimui 
tose pačiose valdžios institucijų 
kontroliuojamuose objektuose, 
taip bandant išsisukti nuo pri-
valomo rinkliavos mokesčio 
už atliekų surinkimą iš objektų 

ir jų teritorijų, perkeliant visą 
naštą ant talkininkų.

Paprasti faktai byloja, kai sa-
vivaldybės teritorijoje esančių 
viešos paskirties objektuose, 
skelbiamuose, kaip lanytini tu-
rizmo objektai nėra nei šiukšlių 
dėžių, nei konteinerių, ir tai jau 
keli dešimtmečiai tęsiasi.

Lai seniūnai ir savivaldybės 
administracijos skyrių atsakin-
gi specialistai kartu su komu-
nalinio ūkio vadovu susižiūri 
savo atsakomybių ribose vals-
tybės (savivaldybės) valdomus 
nekilnojamojo turto objektus 
ir tinkamą atliekų surinkimo ir 
tvarkymo sistemos užtikrini-
mą, sukurdami tvarią aplinką, 
kurios nereikėtų visuomenei at-
kurti dėl jų neatliktų pareigų.

Ačiū.“

Krepšinis I. Anykščių 
„KKSC–Elmio“ krepšininkai 
rungtynėse dėl trečiosios vietos 
RKL B divizione  68-93 pralai-
mėjo Ignalinos ekipai. Po fina-
linio ketverto varžybų, vykusių 
Panevėžio „Cido“ arenoje, buvo 
apdovanoti ir geriausi pirme-
nybių krepšininkai, tarp kurių 
pateko ir Anykščių „KKSC–El-
mio“ krepšininkai. Žygimantui 
Žiukui įteiktas naudingiausio 
lygos žaidėjo prizas, jis kartu su 

Tautvydu Jodeliu buvo išrink-
tas ir į simbolinį pirmenybių 
penketuką. Geriausiojo šeštojo 
krepšininko titulas atiteko Ge-
diminui Žiukui, o geriausios 
organizacijos prizą atsiėmė 
ekipos direktorius Gaudvinas 
Šniaukštas. Anykštėnų statistika 
rungtynėse dėl  3-iosios vietos: 
Ž. Žiukas - 21 tšk., B. Steponė-
nas - 14, D. Radžiūnas -10, A. 
Andriejauskas - 6, T. Jodelis - 5, 
B. Pociūnas - 4, S. Butkys - 3, 
G. Šniaukštas ir G. Žiukas - po 
2, M. Judickas - 1 tšk..

Šaškės. Anykštėnas Valdema-
ras Veršulis vieną po kito laimi 
komercinius šaškių turnyrus. 
Praėjusį savaitgalį jis tapo Za-
rasuose vykusio tarptautinio 
turnyro nugalėtoju. Prieš tai 
anykštėnas laimėjo Jonavoje ir 
Deltuvoje vykusius turnyrus. 

Krepšinis II. Anykščių KKSC 
vaikinų (gim. 2007–2008 m.) 
krepšinio komanda Moksleivių 
krepšinio lygos U-15 čempiona-
te sužaidė papildomo atrankos 
etapo rungtynes su Kauno KM-
Tornado II ekipa. Serijoje iki 

dviejų pergalių anykštėnai du 
kartus užtikrintai įveikė varžo-
vus – 72:55 (išvykoje) ir 66:49 
(namuose) bei žengė į kitą eta-
pą. Pirmose rungtynėse rezul-
tatyviausiai nugalėtojų gretose 
žaidė K.Volkovas, pelnęs 19 taš-
kų. M. Judickas įmetė 17, A. Vo-
gulis – 15, E. Sriubas – 12, M. 
Čerškus – 9 (3 tritaškiai) taškus. 
Antroje dvikovoje M. Judickas 
pelnė 19, A. Vogulis – 16, E. 
Sriubas – 12, K. Volkovas – 11, 
S. Juotka – 10 taškų. Kitame eta-
pe AKKSC R. Šližio auklėtiniai 

kovos prieš Šiaulių KA „Saulė“ 
II komandą.

Bėgimas. Balandžio 30 die-
ną Anykščiuose bus surengtas 
seniausias Lietuvoje bėgimas 
„Puntuko akmuo“. Sporto šven-
tės dalyviai galės varžytis ketu-
riose distancijose: jauniausieji 
– 300 m, o vyresni – 3 km, 6 km 
ir 11 km nuotoliuose. Sporto en-
tuaziastai kviečiami registruotis 
svetainėje www.puntuko-begi-
mas.akksc.lt iki balandžio 27 
dienos (bėgimo dieną registraci-
ja nevyks).
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BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje lietuvoje.
Tel. (8-646) 17715.PERKAME

MIŠKUS
Pusamžius, brandžius, 

malkinius, su žeme ir išsikirsti.
Tel. (8-672) 05341.

AUKŠČIAUSIA KAINA, 
GREITAS ATSISKAITYMAS.

Perkame mišką 
su žeme arba 
mišką iškirsti.

tel. (8-608) 13977.

Superkame KARVES, 
BULIUS IR TELyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

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

Medžio apdirbimo įmonė 
TIESIOGIAI PERKA 

MIšKą 
su žeme arba išsikirsti.
 Domina įvairūs plotai.

Tel. (8-686) 86702.

PERKAME
arba nuomojamės 

žemės ūkio paskirt ies 
žemę Kurklių, Anykščių, 
Gražiavietės kadastrinėse 

vietovėse. Perkame šiaudus.
 Tel.  (8-687) 76191.

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS.

Perkame visų markių automo-
bilius, mokame nuo 100-2000 
Eur, pasiimame. Išrašome su-
naikinimo pažymas .

Tel. (8-647) 77137.

parduoda

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
BALANDŽIO 28 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime „Kaišiadorių“ paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. 
rudomis, raibomis, dėsliosiomis 
vištaitėmis bei kiaušinius pradė-
jusiomis dėti vištomis (kaina nuo 
5,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesa-
lai. Jei vėluosime, prašome palaukti. 
Tel. (8-632) 40215.

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

Kuras

Nebrangiai beržines, alksni-
nes malkas kaladėmis, trime-
tres, skaldytas. Perka įvairios 
būklės miškus.

tel. (8-630) 57490.

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

tel. (8-656) 01913.

įvairūs

Pjauna medieną pagal jūsų 
duotus matmenis.

Perka apvalią medieną.
Parduoda medienos atraižas. 
Gamina padėklus. Galimas 

gaminių pristatymas.
Tel. (8-686) 86702.

Kaminų įdėklai, 
pristatomi kaminai.

Skarda 0,6 - 0,8 mm storio. 
Kaminų remontas, angų didini-
mas, galvutės mūrijimas, skardi-
nimas, židinių statyba. 
Stogų dengimas.Patirtis 20 m.
tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.

Paslaugos

Dengia įvairius stogus, dažo 
namus ir stogus, lydo ritinine 
danga, skardina kaminus, vė-
jalentes, kraigus. 

tel. (8-658) 37897.

Kokybiškas, nebrangus tven-
kinių kasimas, kitos ilgastrėlio 
ekskavatoriaus paslaugos. 

tel. (8-646) 19349. 

Geodeziniai matavimai. Ribų 
nustatymas. topografinės 
nuotraukos. Pastatų energinio 
naudingumo sertifikatai.

tel. (8-609) 92144.

Brangiai – įvairius automo-
bilius, mikroautobusus, mo-
tociklus, tinkančius tolesnei 
eksploatacijai arba ardyti. 
Pasiima. 

tel. (8-611) 77722.

UAB „torvisida“ brangiai – 
juodojo, spalvotojo metalo lau-
žą, akumuliatorius. 

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
dėl darbo laiko paskambinti. 

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

Nekilnojamasis turtas

Brangiai lietuvoje miškus: 
jaunuolynus, savaime užau-
gusius, malkinius ir brandžius. 
Žemę apaugusią medžiais. 

tel. (8-625) 44123.

Butą, sodybą, namą, mišką, 
žemės ūkio ir jų bendrų savi-
ninkų visas dalis. Sutvarko pa-
veldėjimus.

tel. (8-609) 92144.

Skubiai nupirks sodybą, 
namą, žemės - miško sklypą, 
butą. Už informaciją atsilygins. 

tel. (8-608) 44340.

Automobiliai

UAB „Deviro“ - automobilius, 
visureigius, mikroautobusus. 
Išrašo utilizacijos pažymas, iš-
siveža patys.

tel. (8-628) 07656.

Utilizuoja automobilius. 
Superka važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. 
Išsiveža patys. Atsiskaito vie-
toje. Išrašo sunaikinimo pažy-
mėjimus. 

tel. (8-609) 31414.

Informuojame, kad matininkas Žilvinas Strolia (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2214), 2021-10-05, 
2022-01-25, 2022-03-15 ir 2022-03-22 atliko žemės sklypų kadastro Nr. 3426/0001:251, proj. Nr. 686, 
kadastro Nr. 3434/0003:122, 3434/0003:45 ir 3474/0004:23 esančių Elmininkų II k. Anykščių sen. Daugulių 
vs, Andrioniškio sen. Pakalnių k. Kurklių sen. ir Šerių k. Kavarsko sen. Anykščių r. kadastrinius matavimus

Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimų žemės sklypų kadastro Nr. 3426/0001:58, 
3401/0001:169, 3434/0003:36 ir 3474/0004:187savininkus, turto paveldėtojus ar įgaliotus asmenis.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Žilviną Strolią adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 13, 
Anykščiai, el. paštu zilvinasstrolia1@gmail.com arba telefonu (8-605) 80239.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3466/0001:170), esančio Staškūniškio k., Kurklių sen., Anykščių 
r. sav., savininkę, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377, 
atliko žemės sklypo (projektinis Nr.85-A-2), esančio Staškūniškio k., ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3466/0001:284), esančio Staškūniškio k., Kurklių sen., 
Anykščių r. sav., savininkės turto paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas V.G., kvali-
fikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377, atliko žemės sklypo (projektinis Nr.710-2), esančio Staškūniškio k., 
ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3466/0001:269), esančio Staškūniškio k., Kurklių sen., 
Anykščių r. sav., savininkę, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-377, atliko žemės sklypo (projektinis Nr.710-1), esančio Staškūniškio k., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“ adresu 
J. Biliūno g. 4-8,  Anykščiai,  el. p. info@anmat.lt arba  telefonu (8-698) 16608.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3412/0001:221), esančio Aulelių 
k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  mati-
ninkas“ matininkas V.G., kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377, 2022-05-03 
9.00 val. atliks žemės sklypo (projektinis Nr.627-6), esančio Aulelių k., ribų 
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmo-
nę UAB ,,Anykščių matininkas“  adresu:  J. Biliūno g. 4-8,  Anykščiai,  

el. p. info@anmat.lt arba telefonu (8-698) 16608.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3464/0001:341), esančio Skiemonių k., Skiemonių 
sen.,  Anykščių r. sav., paveldėtojus, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ matininkas V.G., kva-
lifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-377, 2022-05-12 11.00 val. atliks žemės sklypo (projektinis 
Nr.711-5), esančio Skiemonių k., ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos pra-
šome kreiptis į įmonę UAB ,,Anykščių matininkas“, adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, el. p. 
info@anmat.lt arba telefonu (8-698) 16608.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3428/0005:402), esančio Zaviesiškio k., 
Kavarsko sen., Anykščių r. sav., bendrasavininkus, kad UAB ,,Anykščių  matininkas“ mati-
ninkas Julijonas Jurkėnas, kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-1760, atliko žemės sklypo (ka-
dastro Nr. 3428/0005:401), esančio Upės g. 17, Zaviesiškio k., Kavarsko sen., Anykščių  r. 
sav.,  ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į įmonę UAB 
,,Anykščių matininkas“, adresu J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, el. p. julijonas.jurkenas@anmat.lt 
arba telefonu (8-615) 52931.

Gyvuliai

Nuolat brangiai - karves, bu-
lius, telyčias, avis. Veršelius 
auginti iki 2 mėn. Moka prie-
dus, PVM. Greitai išsiveža.

tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

Kita

Miško pirkimas. Krūmų ir 
menkavertės medienos kirti-
mas apleistose žemėse ir so-
dybose.  

tel. (8-656) 77315.

Teleloto. Žaidimas nr. 1359  Žaidimo data: 2022-04-24 Skaičiai:  21 13 46 
35 67 5 53 7 29 43 30 65 15 18 45 51 68 61 72 52 71 37 44 62 23 60 40 64 38 3 6 55 41 32 26 
12 57 73 34 1 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 58 50 10 63 19 28 48 39 (visa lentelė) Prizai 
Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 450473.00€ 1 Paguodos 
prizas 1000€ 9 Užbraukus įstrižaines 25.00€ 364 Užbraukus eilutę 3.00€ 8665 Užbraukus 
keturis kampus 2.00€ 19435 Papildomi prizai Bilietas Prizas 0067094 Automobilis Hyundai 
Kona Hybrid 015*741 Pakvietimas į TV studiją 022*944 Pakvietimas į TV studiją 024*307 
Pakvietimas į TV studiją 0003097 Pretendentas į butą Palangoje 0202097 Pretendentas į butą 
Palangoje 0117615 Pretendentas į butą Palangoje 0014479 Pretendentas į butą Palangoje 
0105477 Pretendentas į butą Palangoje

VIŠTAITĖS, ANČIUKAI, ŽĄSIUKAI, KALAKUČIUKAI IR AB „VILNIAUS 
PAUKŠTYNAS“ VIŠČIUKAI ! PRISTATYMAS Į NAMUS

Priimami užsakymai jaunoms 4 – 5 mėn. dedeklėms vištaitėms, mėsi-
niams ančiukams, žąsiukams, BIG – 6 veislės kalakučiukams, vienadie-
nėms vištaitėms ir AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ mėsiniams broileriniams 
vienadieniams ir paaugintiems 2 – 4 sav. viščiukams įsigyti. Užsakymus 
pristatome į namus. Tel.užsakymams: (8-612) 17831, (8-611) 51770.

Akcijos malkoms 3 m rąste-
liais. Veža 15-30 erdm. miško-
vežiu. 

tel. (8-684) 81890.
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anekdotas

oras

+4

+12

mėnulis
Balandžio 26 - 29 d. d. - 
delčia.

Anastazas, Zita, Gotautas, 
Aušra, Žydrė, Edilija.

Prudencijus, Valerija, 
Vygantas, Rimgailė, Vitalius, 
Vygandas.

Kotryna, Tarmantas, Indrė, 
Augustinas, Rita.

Gailenis, Dargailė, 
Klaudijus, Vilūnė.

šiandien

balandžio 27 d.

vardadieniai

balandžio 28 d. 

balandžio 29 d. 

Vienuolynas. Ant durų užrašas: 
„Jei pavargai nuo pasaulietinio 
gyvenimo, įeik pro šias duris.“ 
Šalia, ant sienos, kitas užrašas 
lūpų dažais: „O jei nepavargai, 
paskambink man telefonu 22 223 
322. Kaina sutartinė.“

***
Vyras pasakoja:
- Man trūko kantrybė ir aš pa-

sakiau savo žmonai: viskas, ne-
begaliu, aš tave palieku... ir ap-
sisukęs išėjau, tada... pasigirdo 
šūvis... Velniškai išsigandau, kad 
ji nusišovė, ir apsisukęs parbėgau 
pažiūrėt. O ji, pasirodo, šampaną 
atsidarė...

***
- Ko liūdi?
- Ai, nieko! Tiesiog mano tara-

konai paskelbė karą kaimynų ta-
rakonams...

- Čiagi puiki žinia! Vieni kitus 
išnaikins!

- Aha, išnaikins! Vakar jie 1500 
belaisvių parsivedė!

***
Ateina Petriukas prie mokyklos 

ir žiūri: valytojas dulkes šluoja.
- Kas atsitiko? - klausia Petriu-

kas.
- Mokykla sudegė.
Ateina po pusvalandžio ir vėl 

klausia:
- Kas atsitiko?
- Gi sakiau, mokykla sudegė.
Ateina po valandos:
- Kas atsitiko?
- Nu dėl Dievo meilės, jau sa-

kiau: mokykla sudegė!
- Klausyčiau ir klausyčiau...

Vyriškis buvo vedęs, tačiau 
su žmona vaikų dar nebuvo su-
silaukę. Žmoną bei žuvusiojo 
tėvus per laidotuves guodė ka-
rio bendražygiai: jie teigė, jog 
Tarasas buvo ir liks patriotizmo 
pavyzdžiu visai tautai.

Panašiai per mišias bei kapi-
nėse kalbėjo ir dvasininkai. Žu-
vusiojo žmona kapinėse palin-
kėjo visiems ukrainiečiams būti 
pasiryžusiems guldyti galvą už 
tautos laisvę ir sušuko: „Šlovė 
Ukrainai, šlovė didvyriams!“

Jos žodžius garsiai atkartojo 
minia žmonių kapinėse. 

Iškilmingose T.Babanyčiaus 
laidotuvėse plevėsavo ir Lietu-
vos vėliavos. Šias nešė grupe-
lė vilniečių. Minėti vilniečiai 
pasakojo, kad bičiuliaujasi su 
„Dešiniuoju sektoriumi“, o su 
T.Babanyčiumi susipažinę dar 
iki Maidano revoliucijos.

Pasibaigus iškilmingai eisenai 
miesto gatvėmis, Lyčiakovo ka-
pinėse vilniečiai išskleidė ilgą 
medžiaginį transparantą su užra-
šu „Už mūsų ir jūsų laisvę“ lie-
tuvių bei ukrainiečių kalbomis.

Į iškilmingas mišias graikų-
katalikų šv. Petro ir Povilo baž-
nyčioje, vadinamoje garnizoni-
nėje kariuomenės bažnyčioje, 

Priesakai ginti tėvynę - per žuvusio 
kariūno laidotuves Lvove 

Atsisveikinimo mišios vyko graikų katalikų šv. Petro ir Po-
vilo garnizoninėje kariuomenės bažnyčioje. 

Laidotuvėse plevėsavo ir lietuviškos vėliavos - žuvusįjį atvyko pagerbti grupelė vilniečių, 
pažinusių T.Bobanyčių.

kuri stovi Lvovo senamiestyje, 
minios žmonių, nešinų gėlėmis, 
ėmė rinktis valandą prieš atve-
žant karstą.

Kario palaikus vežusi mašina 
sustojo per šimtą metrų toliau 
nuo bažnyčios, kad mirusiajam 
pagarbą galėtų atiduoti abiejose 
kelio pusėse išsirikiavę organi-
zacijos bendražygiai, kariškiai, 
miestiečiai.

Prie bažnyčios karstą pasitiko 
dvasininkai, toliau ėmęsi vado-
vauti eisenai. Į bažnyčią netilpo 
visi norintys, tad didžiulė žmo-
nių masė gedulingų pagerbimo 
pamaldų, transliuojamų per me-
gafonus, klausėsi gatvėje.

Mišios nebuvo ilgos, tačiau 
norinčių atsisveikinti su kritu-
siuoju asmeniškai susidarė mil-
žiniška žmonių eilė. Su gėlėmis 
ir be jų žmonės ėjo prie atviro 
karsto bei, priklaupę ir palytėję 
ranka karstą, nulenkdavo galvą, 
kažką mirusiajam pasakydavo 
arba prisiekdavo keršyti už jo 
mirtį.

Daugelio nuo karsto nueinan-
čių žmonių akyse matėsi aša-
ros, dažna moteris jų nesigėdijo 
ir atvirai kūkčiojo, o kariūnai 
sukąstais dantimis, rankomis 
glamžydami kepures tramdėsi, 
nors kai kurių akis irgi temdė 

pavienė ašara.
Eisenai žengiant Lvovo gatvė-

mis į už dviejų kilometrų esan-
čias Lyčiakovo kapines, raudoti 
imdavo ir kai kurios praeivės 
moterys, o dauguma vairuotojų 
išlipdavo iš mašinų ir atsistoję 
atiduodavo žuvusiajam pagar-
bą.

Kai kurie praeiviai klaupėsi 
ant kelių, kai karstas buvo neša-
mas pro juos. 

Prieš 236 metus įkurtos ir 
tebeveikiančios Lyčiakovo ka-
pinės yra seniausios Lvove ir 
vienos seniausių Europoje. Ka-
pinėse yra palaidota daug šaliai 
nusipelniusių žmonių.

T.Bobanyčius buvo palaidotas 
greta kapinių esančioje pieve-
lėje, šalia kitų dešimties naujų 
kapų, supiltų žuvusiems dabar-
tiniame kare. 

T.Bobanyčiaus karstas prieš 
tai buvo pakeltas ant specialios 
pakylos ir uždengtas Ukrainos 
vėliava. Trumpas kalbas sakę 
kunigai sutartinai kvietė visus 
imti pavyzdį iš žuvusiojo ir ne-
gailint savęs kovoti už tėvynės 
laisvę bei inicijavo skanduotes 
„Šlovė Ukrainai! Didvyriams 
šlovė!“ 

Prieš gedulingas mišias apžiū-
rėjau bažnyčios šoninėje navoje 
kabinamas žuvusių Ukrainos 

karių nuotraukas bei stendą su 
keleto vaikų, netekusių fronte 
tėčių, nuotraukomis.

Nuotraukos sukrėtė. Tiek jau-
nų ir vidutinio amžiaus vyrų 
paguldė galvas gindami tėvynę 
nuo niekingo priešo. Ypač grau-
du buvo žiūrėti į dvidešimtmečių 
vaikinų nuotraukas: jei ne karas, 
jie juk būtų džiaugęsi pavasariu, 
džiaugęsi gyvenimu, studijavę, 
mylėję, dirbę.

Sukrečiantys buvo ir prierašai 
po vaikų, netekusių fronte tėčių, 
nuotraukomis. „Tėtis danguje. 
Mylimas tėti, kur tu?? Noriu 
apkabinti tave, noriu pas tave!“ 
- taip atsibudusi dažnai savo 
mamai sako trejų metukų Maria 
Oschepkova, kurios tėtis kariš-
kis žuvo gindamas Ukrainą nuo 
įsiveržėlių.

Tokią pat netektį išgyvenantis 
šešerių metų Zakharas Buslaje-
vas mamai pasakė:   „Svajoju 
nutiesti tramvajaus liniją iki de-
besies, ant kurio gyvena tėtis.“

Pagalvojau, kad visiems, žiū-
rintiems į šias nuotraukas, turėtų 
kilti apmaudas dėl našlaičiais 
likusių vaikų ir noras padėti 
ukrainiečiams įveikti baisųjį 
agresorių. Apžiūrinėjant nuo-
traukas pro aukštai, bažnyčios 
palubėse, esantį langelį, nušvitęs 
saulės spindulys sukėlė kilimo į 
dangų įspūdį.

Pagalvojau -  gal visi fronte 
žuvę tėvynės gynėjai šiais saulės 
laiptais skuba į dangų formuoti 
kitokį kovos dalinį, kad galėtų 
tęsti kovą už Ukrainos laisvę? 

2014 metų Maidano įvykiuose 
žuvusius kovotojus ukrainiečiai 
praminė „Dangaus šimtine“. Pa-
galvojau, kaip būtų nuostabu, jei 
per dabartinį karą į dangų pate-
kusios naujos didvyrių šimtinės 
susijungtų su visais per amžius 
kritusiais šalies kovotojais ir su-
kurtų maskoliams nesuprantamą 
ir neįveikiamą jėgą!

Dievas privalo juk ukrainie-
čiams padėti kovoje su šėtoniš-
kaisiais agresoriais.

(bus daugiau)

Taraso Bobanyčiaus laidotuvių ceremonijos eisena nutįso 
Lvovo gatvėmis.            Autoriaus nuotr.


