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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.

Koncertas. Gegužės 20 d. 19 
val. pirmasis profesionalios mu-
zikos projekto „Šviesos muzika“ 
koncertas Troškūnų Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Populiariausias arijas 
ir neapolietiškas dainas atliks trys 
tenorai: Paulius Bagdanavičius, 
Edgaras Davidovičius, Juozas Ja-
nužas. Akompanuoja dirigentas, 
charizmatiškasis Vytautas Luko-
čius. Įėjimas laisvas.

Mina. Gegužės 13-ąją, Šei-
myniškėlių kaime, autobuso sto-
telėje rastas daiktas tikrai buvo 
sprogmuo - nustatyta, kad rasta 
II pasaulinio karo laikų minos-
vaidžio mina (82 mm. kalibro). 
Sprogmuo sunaikintas Skiemo-
nių sen. Palionių kaimo žvyro 
karjere. Policijos pareigūnai be-
veik visą dieną autobusų stotelėje 
saugojo miną -  pranešimas apie 
sprogmenį gautas 10 val., o išmi-
nuotojai atvyko tik pavakary.

KOPIJUOJAME. Vieno 
A4 formato lapo kopija UAB 
„Anylštos redakcija“- 0,30 Eur

Anykščiuose bus statomas 
naujas prekybos centras Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Dar šiemet Anykščiuose turėtų būti pradėtos naujo prekybos centro statybos. Kalno gatvė-
je, buvusioje turgavietėje, iškils dviejų „iksų“ „Maxima“. Pastato plotas – per 3000 kv.m. 

Ar po naujos parduotuvės atidarymo keisis senosios, Anykščių miesto centre esančios „Ma-
ximos“ veikla, prekybos centro atstovai „Anykštai“ neatsakė. 

Anykščiuose, Kalno gatvėje, buvusios turgavietės vietoje, dar šiemet gali būti pradėtos prekybos 
centro „Maxima“ statybos. Iliustracijoje  - būsimojo prekybos centro vizualizacija.

Pastatas bus 8 metrų aukš-
čio, nedidelėje jo dalyje bus 
įrengtas ir antrasis aukštas. 

Tiesa, antruoju aukštu naudo-
sis tik darbuotojai. Jame bus 
įrengti kabinetai administraci-

jai, buitinės patalpos. Didžioji 
pastato dalis -  pačios „Maxi-
mos“ prekybos salė.  Nuomi-

ninkams bus skirta nedidelė 
patalpų dalis.

Bendras buvusio turgaus 
sklypo plotas - 1,18 ha. Visi 
teritorijoje esantys statiniai 
bus nugriauti, suprojektuota  
5 370 kv.m. ploto automobilių 
stovėjimo aikštelė.

Pagal parduotuvės plotą - 
kiek daugiau nei 3000 kv.m. 
- naujoji Anykščių „Maxima“ 
bus standartinis dviejų „iksų“ 
prekybos centras.  

Prekybos centro projektą 
rengia „AV architektūros stu-
dija“, statybas organizuoja 
UAB„Terceira“.

Skelbiama, kad naujajame  
prekybos centre dirbs dvi pa-
mainos po 32 darbuotojus.

Komentaro apie „Maxima“ 
parduotuvių perspektyvas 
Anykščiuose paprašėme šio 
prekybos tinklo atstovų.  

Anykščiuose ir Kurkliuose neliks 
Kosmonautų gatvių
Anykščių mieste ir rajone 

ruošiamasi  pakeisti septynių 
gatvių, kurios turi sąsajų su 
sovietine praeitimi, pavadi-
nimus. 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono savivaldy-
bė „Anykštą“ informavo, kad 
planuojama keisti Salomėjos 
Nėries gatvės pavadinimus 
Anykščiuose ir Kurkliuose, Ju-
liaus Janonio gatvės pavadini-
mus Anykščiuose ir Kavarske, 
Kosmonautų gatvės pavadini-
mus Anykščiuose ir Kurkliuose 
bei Petro Cvirkos gatvės pava-
dinimą Kavarske.

Anykščiuose ir Kurkliuose nebeliks ir Kosmonautų gatvių, 
kurios demonstravo tikėjimą, kad iš čia gali būti kylama į 
kosmosą.     nuotr. iš interneto.

Paminklas buvo 
aplaistytas 
srutomis

Mickūnų trasoje 
kovos ir Arminas 
Jasikonis

Anykščių miesto vazonai - 
visiška tragedija

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, architektas – 
dizaineris:

„Atkreipiau dėmesį į tuos bai-
sius  gėlių vazonus, kurie stovi 
prie vyno gamyklos, banko.“



  
KONKREČIAI

spektras

2022 m. gegužės 17 d.

temidės svarstyklės

Infliacija. Pirmąjį šių metų 
ketvirtį infliacija buvo dides-
nė nei pajamų augimas, teigia 
„Sodra“. Pasak fondo analitikų, 
šiemet didėjo atotrūkis tarp ma-
žiausias ir didžiausias pajamas 
uždirbančiųjų, o tam įtakos tu-
rėjo pandemija. Be to, šiemet 
padaugėjo žmonių, uždirbančių 
mažiau nei minimalų atlygi-
nimą. „Sodros“ duomenimis, 
darbo pajamos labiau augo ne-
biudžetiniame sektoriuje – vidu-
tiniškai 14,5 proc. ir siekė 1677 
eurus (per 1057 eurus atskaičius 
mokesčius), o biudžetiniame 
sektoriuje – 9,7 proc. iki 1611 
eurų (beveik 1021 eurą). „So-
dros“ atstovės teigimu, šiemet 
kovą, palyginti su tuo pat laiku 
pernai, dirbančiųjų skaičius pa-
didėjo 3,4 proc. – 38 tūkst., o 
nedarbo išmokas gaunančiųjų 
sumažėjo 23 proc. – 66,4 tūkst.
Dėl neapmokestinamo pajamų 
dydžio (NPD) didinimo spar-
čiau ūgtelėjo mažiausiai uždir-
bančių darbo pajamos, tačiau 
atotrūkis tarp mažiausias ir di-
džiausias pajamas uždirbančių-
jų kovą siekė 6,6 karto (pernai 
– 6,4 karto).

Pabėgėliai. Per savaitę į 
Lietuvą atvyko 1,3 tūkst. karo 
pabėgėlių iš Ukrainos, iš viso 
jų registruota 52,7 tūkstančio, 
rodo pirmadienį skelbiami Sta-
tistikos departamento duome-
nys. Nuo praėjusio pirmadienio 
421 atvykusysis buvo nepilna-
metis, iš jų 114 – iki šešerių 
metų. Daugiau nei trečdalis, 
t.y. 19,5 tūkst. visų atvykusių 
ukrainiečių registruota Vilniu-
je, registracijos centre ir Mi-
gracijos departamento Vilniaus 
skyriuje. 5,6 tūkst. į Lietuvą 
atvykusių karo pabėgėlių yra 
vaikai iki šešerių metų, beveik 
15,6 tūkst. – nuo šešerių iki 18 
metų, per 2,4 tūkst. žmonių – 
vyresni nei 65-erių. Dauguma 
atvykusiųjų pateikė prašymus 
dėl leidimo laikinai gyventi hu-
manitariniu pagrindu. Didžioji 
dalis jų – moterys ir vaikai.

Stojimas. Suomijos par-
lamentas pirmadienį pradėjo 
debatus dėl ankstesnę dieną 
vyriausybės ir prezidento pa-
skelbto istorinio sprendimo, 
kad šalis teiks paraišką įstoti į 
NATO, paaštrėjus saugumo pa-
dėčiai regione dėl Rusijos inva-
zijos Ukrainoje, pranešė visuo-
meninis transliuotojas „Yle“.
Parlamento pirmininkas Matti 
Vanhanenas prognozavo, kad 
šis klausimas gali būti apsvars-
tytas per vieną dieną, jeigu per 
debatus pasisakys 60–70 depu-
tatų, sakoma „Yle“ pranešime. 
Prieš prasidedant debatams 10 
val. vietos (ir Lietuvos) laiku 
buvo gauta per 100 deputatų 
prašymų pasisakyti.

-Bns

Paminklas buvo aplaistytas srutomis Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Anykštėnas, tremtinys Gerimantas Kaklauskas kartu su dviem bendražygiais nuplovė 
Ramuldavos girioje stovintį paminklinį akmenį, kuriame įamžinti partizanai, ir savotiškai 
rezonuodamas į mano, Vidmanto Šmigelsko, „rieves“ (2022-05-07 „Anykšta“) parašė iro-
nišką laišką.

„Siaubas! Ir vėl išaiškinta 
nusikalstama veikla! Prieš sa-
vaitę kelyje Niūronys-Andrio-
niškis pastebėta trijų blondinų 
(užsimaskavusių kaukėmis), 
mazgojančių srutas nuo pa-
minklinio akmens, grupė. Jų 
manymu, srutomis šį paminklą 
aplaistė patriotiškai nusiteikę 
buvę komjaunuoliai, atseit už-
konservavo. O užvakar prie pa-
minklo ir vėl pastebėta nelegali 
veikla: jį bandyta suskaldyti, 
pasitelkus didžiulį technikos 
monstrą... Jokio savivaldybės 
leidimo, derinimo, jokio re-
ferendumo?! Visa kaltė tenka 
didžiajam nusikaltėliui  - mero 
pavaduotojui Dainiui Žiogeliui, 
kuris parodė nederamą pavyzdį 
– ėmęs ir nugriovęs sovietinės 

okupacinės valdžios militaristi-
nį paminklą Kurklių kapinėse. 
Manau, tokių baisių neteisėtų 
veiksmų bus ir daugiau mūsų 
varganame Anykščių kraš-
te. J.G.Kaklauskas, nukaršęs 
pensininkas“, - šitaip įvykusį 
griovimo faktą ironizavo buvęs 
tremtinys G.Kaklauskas. 

Jis, bendraudamas su „Anykš-
ta“, džiaugėsi socialdemokra-
to, Anykščių rajono vicemero 
D.Žiogelio ryžtingumu griau-
nant paminklą Kurklių Antrojo 
pasaulinio karo karių kapinėse. 

Pasak dešiniųjų pažiūrų, regis, 
ir Tėvynės sąjungos - Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos 
nario G.Kaklausko, kol meras 
-  konservatorius Sigutis Obele-
vičius   dar tik galvojo, griauti 

Tremtinys Gerimantas 
Kaklauskas džiaugiasi so-
cialdemokrato, vicemero 
Dainiaus Žiogelio ryžtin-
gumu griaunant Kurklių 
paminklą.

Vairuotojas. Gegužės 15 
dieną apie 16.15 val. Anykščių 
seniūnijos Burbiškio kaime vy-
ras (g. 1963 m.), būdamas ne-

blaivus (nustatytas 2,28 prom. 
girtumas) vairavo automobilį 
„Toyota Corolla“. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas.

Keliautojas. Gegužės 16 die-
ną apie 01.00 val. Troškūnų se-

niūnijos Surdegio kaime vyras 
(g. 1986 m.), būdamas neblaivus 
(nustatytas 1,58 prom. girtumas) 
vairavo automobilį „Audi A6“. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Netektis. Gegužės 15 dieną  

apie 08.20 val. Svėdasų seniū-
nijos Vaitkūnų kaime, namų 
kambaryje, rastas moters (g. 
1980 m.) kūnas be matomų iš-
orinių smurto žymių. Pradeda-
mas ikiteisminis tyrimas.

Paskirstytos biudžeto lėšos sporto projektams
Anykščių rajono savivaldybė padalijo biudžeto pinigus 

sporto projektams. Septyniems paraiškų teikėjams atiteko 
11 tūkst.820 Eur.

Futbolo sporto klubas fi-
nansavimui gauti pateikė dvi 
paraiškas. Projektui „Futbolo 
renginiai Anykščių krašto ben-
druomenei – 2022“ skirta 450 
Eur, o projektui „Futbolas - 
2022“ – 2 tūkst.300 Eur.

Anykščių teniso klubui 
„Anykščių kortas“ skirta 1 

tūkst. Eur. Klubas įgyvendins 
projektą „Lauko tenisas“.

Kavarsko sporto ir pramo-
gų klubo projektui „Kavarsko 
atstovavimas Mažų mieste-
lių krepšinio lygoje“ skirta 1 
tūkst.550 Eur.

Anykščių slidinėjimo sporto 
klubas „Viesulas“ finansavi-

mui gauti pateikė dvi paraiš-
kas. Sportininko I.Žilinsko 
pasirengimui Pasaulio sporto 
čempionatui skirta 1 tūkst.700 
Eur, o riedslidžių varžyboms 
„Anykščių taurė – 2022“ skirta 
1 tūkst.250 Eur.

Asociacijai „Kalitos kalnas“ 
skirtas 1 tūkst.400 Eur finan-
savimas. Už šiuos pinigus aso-
ciacija pirks kalnų slidinėjimo 
sporto inventorių ir įrangą.

Sporto klubas „Origonas“ 

finansavimui gauti pateikė dvi 
paraiškas. Žirginio sporto po-
puliarinimui ir respublikinio 
lygio žirginio sporto varžybų 
organizavimui Anykščių rajone 
skirta  400 Eur, o klubo spor-
tininkų pasirengimui ir dalyva-
vimui Lietuvos žirginio sporto 
varžybose skirta 570 Eur.

Sporto klubui „Vilartas“ skir-
ti 1 tūkst.200 Eur. Už šiuos pi-
nigus klubas tobulins žirginio 
sporto sportininkų meistrišku-
mą bei  ruošis Atvirajam Lietu-
vos čempionatui.

-AnYkŠTA

paminklą ar negriauti, viceme-
ras – socialdemokratas  ryžtin-
gai atsikratė sovietinio stabo. 

Tiesa, kodėl Kurklių paminklas 
griautas slapta, G.Kaklauskas 
sakė nesuprantąs.

Pasak G.Kaklausko, srutomis 
aptaškytas Ramuldavos girios 
paminklas atrodė gėdingai, bet 
valdiškų institucijų nepavyko 
prisiprašyti, kad jis būtų nu-
plautas. Todėl tremtiniai patys 
ėmėsi darbo. UAB „Anykščių 
vandenys“ iniciatyviems anykš-
tėnams skyrė ekskavatorių, ku-
ris pataisė pasvirusį akmenį. 
„Esame dėkingi ekskavatori-
ninkui Rimui Žukauskui, kuris 
labai profesionaliai ir nuošir-
džiai mums padėjo“,-  dėkojo 
tremtinys. 

Beje, į redakciją G. Kaklaus-
kas užsuko per savo gimtadie-
nį. Gegužės12-ąją jaunatviškos 
išvaizdos buvusiam tremtiniui 
suėjo 83-eji.    

Mickūnų trasoje kovos ir Arminas Jasikonis
Sekmadienį motociklų sporto mėgėjai Anykščių rajone 

turės progą stebėti trasoje kovojantį didžiausią Lietuvos 
motokroso žvaigždę Arminą Jasikonį.  

Jis vienintelis istorijoje lietuvis, kada nors laimėjęs pa-
saulio motokroso etapo varžybas.

Gegužės 21-22 dienomis Mic-
kūnų MX parke (Debeikių sen.) 
pirmą kartą vyks Baltijos šalių 
motokroso čempionato II etapo 
varžybos bei „Betsafe“ Lietuvos 
motokroso čempionato I etapo 
varžybos. Baltijos šalių čempio-
natas - didžiausias sporto renginys, 
kada nors vykęs Mickūnų trasoje. 

Žiūrovai galės džiaugtis ne 
tik iš Anykščių rajono kilusio 
A.Jasikonio važiavimu, bet ir kitų 
stipriausių Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos motokroso meistrų kova. 

Šiais metais Mickūnuose pla-
nuojama ir daug pramogų visai 
šeimai: vyks 3 - 5 metų vaikų 
lenktynės KTM balansiniais dvi-

ratukais. Šių varžybų nugalėtojas  
bus apdovanotas dviratuku. Bus 
galima pasivažinėti elektriniais 
motociklais, vaikų lauks pripu-
čiamas batutas. Savų siurprizų 
žada ir „Red Bull“.

Šeštadienį pagrindiniai važiavi-
mai prasidės 10 val. 10 min., se-
kmadienį - 11 val.10 min. O žiū-
rovai, kurie į Mickūnus atvyks dar 
anksčiau, taip pat nenuobodžiaus 
- treniruočių važiavimai ir kvali-
fikacijos prasidės 8 val. 30 min. 
(šeštadienį) ir 9 val. (sekmadienį).

Važybas Mickūnų trasoje jau 
penktąjį sezoną rengia anykš-
tėnas verslininkas ir politikas 
Lukas Pakeltis. Daugiašakį 

verslą išplėtojęs, keliasdešimties 
milijonų metinę apyvartą gene-
ruojantis L.Pakeltis „Anykštai“ 
sakė, jog varžybų Mickūnų tra-
soje organizavimas jam ir toliau 
lieka pomėgiu. „Nesinori patirti 
didesnių nuostolių, tačiau iš var-
žybų užsidirbti, kaip nesitikėjau, 
taip nesitikiu. Jų organizavimas 
- pomėgio realizavimas ir duoklė 
Anykščiams ir anykštėnams“, - 
kalbėjo verslininkas.

Verslininkas dėstė, kad papras-
tai bent mėnuo iki varžybų būna 
kitoks nei įprastinis. Dažnai pats 
pasiruošimo varžyboms laiku 
būna Mickūnuose, kur ir kastu-
vu pasidarbuoja, ir prie trakto-
riaus vairo pats sėda. Beje, ir per 
varžybas milijonierius (tikėtina 
- red.past.) nesėdi VIP ložėje, o 
laksto su trasos laistymo žarna.

„Tikiuosi, kad šiais metais 
sulauksime didelio būrio žiūro-

vų. Nebeliko jokių ribojimų dėl 
kovido,  ir žmonės turbūt nebe-
bijo būriuotis“, - vylėsi varžybų 
organizatorius.  

Vienos dienos bilieto kaina 
15 eurų, dviejų dienų – 20 eurų. 
Pasak L.Pakelčio, jis nepasidavė 
visuotinei „madai“ branginti bi-
lietus -  paliko pernykštę kainą.  

-AnYkŠTA

Iš Anykščių rajono kilęs 
motokroso meistras Armi-
nas Jasikonis daug laiko 
praleidžia užsienyje, ta-
čiau kai tik turi galimybę 
startuoja Mickūnų trasoje 
vykstančiose varžybose. 
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Savo nuomonę išsakykite paskambinę į „Anykštą“ 
(8-381) 5-82-46 

arba el.paštu anyksta@anyksta.lt  

komentarai Anykščių miesto vazonai - visiška tragedija
Kasmet pavasarį Anykščių mieste  pražystantys žiedai 

traukia žmonių akį ir kelia diskusijas apie Anykščių miesto 
gėlynus. Vieni jais žavisi, kiti – kritikuoja, treti - žarsto pa-
tarimus, kaip gėlynai galėtų atrodyti geriau.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kaip jie vertina Anykščių 
miesto „grožio saleles“.

Akį traukia ne 
gėlės, o gruboki 
indai

Jolanta ZABULYTĖ, me-
notyrininkė:

„Prie  naujosios apžvalgos 
aikštelės anksčiau buvo žalio-
sios salelės su gėlėmis, dabar tik 
veja be krūmų bei žiedų, o galė-
tų pušis pasodinti ar daugiame-
čius augalus, nes tai įvažiavimo 
į miestą dalis, tad, manau, svar-
bi vieta mūsų „veidui“. 

Centre našlaitės betoniniuo-
se vazonuose nelabai sužavėjo, 
nes akį traukia ne jos, o gruboki 
„indai“, tačiau gal po kiek laiko 
jas pakeis kitais - svyrančiais, 
dekoratyvesniais augalais? 

 Prie Laisvės paminklo bus 

gražiau, kai smilgos ataugs ir 
gėlės sužydės, tad centre tikrai 
dar bus to grožio.“

Reikia surasti 
bendrą stilių

Kęstutis INDRIŪNAS, 
Anykščių rajono tarybos na-
rys, liberalas, architektas – 
dizaineris:

„Atkreipiau dėmesį į tuos bai-
sius  gėlių vazonus, kurie stovi 
prie vyno gamyklos, banko. Čia 
pagrindinis baisumas.

O dėl pačių gėlynų – kiek 
žmonių, tiek nuomonių. Vie-
niems patinka ryškios spalvos, 
kitiems – pilkos. Yra labai 
gražių Anykščių mieste vietų. 
Pavyzdžiui, prie koplyčios jau 
keli metai labai gražiai tulpės 

susodintos.
Anykščiuose norima, kad 

kiekvienais metais būtų kažkas 
naujo. Nebūtinai taip turi būti. 
Tiesiog reikia surasti bendrą 
stilių ir jis gali būti vienodas. 

Čia kaip 
„Eurovizijoje“ – 
visiems neįtiksi

Eugenija SUDEIKIENĖ, 
floristė:

„Vasarą A.Baranausko aikš-
tėje stovintys floristiniai na-
mukai yra gražūs, tačiau tokie 
namukai – ne mūsų klimatui, 
nes labai daug laiko jie stovi 
neišvaizdūs. Betoniniai vazonai 
mieste – visiška tragedija.

Man nerimą kelia ir gėlyno 
priežiūra, ypač kampe, priešais 
prekybos centrą „Maxima“. 
Nieks ten jo netręšia. Gėlės 
auga po medžiais, joms reika-
linga didesnė priežiūra.

Dabar yra tendencija atsisa-
kyti ryškių gėlynų. Juolab kad 
Anykščiai yra gamtos apsupty-

je ir ryškios spalvos, mano nuo-
mone, čia visiškai netinka. Gal-
būt pernai gėlynai ir buvo per 
niūrių spalvų. Galima išgauti 
ir ne tokias niūrias gėlių kom-
pozicijas, tiesiog šioje vietoje 
reikia daugiau padirbėti.

Man atrodo, kad nereikia 
kreipti dėmesio į žmonių kalbas 
apie miesto gėlynus. Visiems 
visada neįtiksi. Čia kaip „Euro-
vizijoje“ – kaip pataikysi, kad 
daina visiems patiktų.

„Kovojame“ su 
komunalininkais

Irma SMALSKIENĖ, 
Anykščių rajono tarybos narė, 
liberalė, Anykščių naujų vėjų 
bendruomenės pirmininkė:

„Man šiemet  Anykščių mieste 
labai fantastiškai gražios tulpės. 
Pernai smilgos buvo išskirtinės. 

Nemanau, kad floristinius na-
melius iš A.Baranausko aikštės 
jau reikėtų iškeldinti. Kiekvieną 
kartą, kai pro tą vietą einame su 
vaikais, jiems ten labai patinka – 
jie mėgsta po tuos namelius lan-

džioti, apžiūrinėti gėles. Nameliai  
ne tik puošia miestą, bet ir pačius 
žmones traukia prieiti, pasižiūrėti, 
ta pačia istorija pasidomėti.

Anykščių naujų vėjų ben-
druomenė miesto parke vis dar 
prižiūri daržą – gėlyną. Mes 
šiek tiek „kovojame“ su komu-
nalininkais. Nieko jiems nesa-
kome, bet labai nesmagu, kai 
mes bandome kažką gražaus pa-
daryti, o komunalininkai ateina 
ir visą daržą – gėlyną nupjauna 
plikai – rankos nusvyra...

Miesto centre 
galėtų žydėti pieva

Irena VAITKIENĖ, Anykš-
čių miesto Jurzdiko seniūnai-
tijos seniūnaitė:

„Aš pati savo kieme leidžiu žy-
dėti pienėms. Užtenka vietos ir gė-
lėms, ir pievoms. O kodėl mieste 
negalėtų žydėti pieva? Nesakau, 
kad tos pievos nereikėtų prižiūrėti, 
bet joje galėtų žydėti ir pienės, ir do-
biliukai. Tokia pieva galėtų žydėti 
A.Baranausko aikštėje. Ir vabaliu-
kams, ir bitėms ten užtektų vietos.

Didieji miestai jau palieka 
vietas tokioms pievoms.

-AnYkŠTA

Anykščiuose bus statomas naujas 
prekybos centras

(Atkelta iš 1 psl.)

„Šiuo metu Anykščiuose 
esanti „Maxima XX“ par-
duotuvė birželį švęs 18 gim-
tadienį. Parduotuvė yra itin 
strategiškai geroje vietoje, iš-

sidėsčiusi per tris aukštus, iš-
siskiria asortimento įvairove, 
tačiau prie jos trūksta vietos 
automobiliams statyti. Vykdy-
dami savo parduotuvių tinklo 
plėtrą, visada galvojame apie 
mūsų pirkėjų patogumą. Pla-

nuojame, kad naujoji parduo-
tuvė duris galėtų atverti jau 
maždaug po metų.

Nuomojama bus tik maža 
pastato dalis, kurioje įsikurs 
3-4 nuomininkai. Naujoji par-
duotuvė be kitų privalumų, 

kurie leidžia greitai ir patogiai 
apsipirkti, turės ir specialiai 
įrengtą automobilių stovėjimo 
aikštelę“,  - „Anykštai“ sakė 
Ernesta Dapkienė, „Maximos“ 
Komunikacijos ir įvaizdžio 
departamento direktorė.

Tikėtina, kad po to, kai 
Anykščiuose bus atidaryta 
naujoji „Maxima“, bus per-
tvarkyta arba net visai užda-
ryta senoji Anykščių „Maxi-
mos“ parduotuvė. 

Anykščiuose ir Kurkliuose neliks Kosmonautų gatvių
(Atkelta iš 1 psl.)

Dėl gatvių pavadinimų kei-
timo Anykščių rajono meras 
Sigutis Obelevičius kreipėsi  į 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrą. 

Kaip informavo savivaldybė, 

mero rašte „prašoma įvertinti 
istorinį kontekstą ir, remiantis 
turimais archyviniais šaltiniais, 
pateikti išvadas dėl konkrečių 
rašte įvardytų gatvių pavadini-
mų sąsajų su sovietinių herojų 
bei sovietinės santvarkos pro-
pagavimu.“

Priminsime, kad praėjusių 
metų gruodį sostinėje nukėlus 
sovietimečio veikėjo ir rašy-
tojo P. Cvirkos paminklą, vėl 
prisiminta Kavarske esanti 
P.Cvirkos gatvė. 

Net keletą kartų Lietuvos po-
litinių kalinių ir tremtinių są-

jungos Anykščių filialo nariai 
kreipėsi į Anykščių rajono savi-
valdybę, kad šios gatvės pava-
dinimas būtų pakeistas, tačiau 
valdininkai atkirsdavo, kad pa-
tys kavarskiečiai linkę likti prie 
senojo gatvės pavadinimo. 

Vis dėlto dar pernai Anykščių 

rajono  meras S.Obelevičius vie-
šai pažadėjo, kad  dėl Kavarsko 
P.Cvirkos gatvės pavadinimo 
keitimo bus kompensuojamos 
patiriamos išlaidos, susijusios 
su šio miesto gyventojų nuosa-
vybės dokumentų keitimu.

tautos balsas

Gerbiama Redakcija,
Pernei susitaupiau ir užsisa-

kiau  „Anykštų“ metam. Į ne-
sigailiu. Geras laikraštis. Mana 
jaunesnes kaimynkas laksta bi-
bliotekan paskaityt. Saka, kar-
tais duoda ir namo parsnešt, ale 
prigrasina, kad neištaukuočia.

Kiek daug protingų ir gražiai 

rašančių žmanių yra Anykščes. 
Viską perskaita, o „rieves“, 
katros mandriau parašytas, 
skaita du kartus. 

Ilgiau vardinčiau, kas patin-
ka, ale apsistosiu ties vienu. 
Labai dažnai įvairiais klausi-
mais labai teisingai pasisaka ir 
duoda pratingų patarimų ponia 

Jadze iš Svedasų. 
Narėč apie jų smulkiau suži-

not, gal galit nuotraukų indėt? 
Paslapčiam pamįsliu - įdomu 
su pratingu žmagum pašnekėt 
būt, ale ana išprusus, daug žiną, 
gal kokia Mokytaja, nenarės ni 
iš tola su manim kalbėt. Ba aš 
paprasta kaimą materėlą. Visų 

Kai priraikia pagalbas
amžių kalūky pradirbau. Iš 
pradžių buvau kiaulių šėrike, 
a paskum mani paaukština ir 
pastate karvių melžt. Teip ka-
lūki melžiau tol, kol anas išira. 

Pasgirsiu, už pajų iš fermos ir 
aš vienų karvį parsivedžiau.

Zosė iš Pavaidlonių kaima.
(kalba netaisyta – red. Pastaba)
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Žalioji: paskutinis 77 – ųjų skambutis 
ir tvistas... Raimondas GUOBIS

Rankose dar viena Anykščių krašto istorijos knyga „Žalioji: 1977 – ųjų tvistas“. Spalvingu, 
paaugliškai linksmu viršeliu ir tokio pat daugiaspalvio turinio neplona knyga – per du šimtus 
puslapių persiritusi. Tai pasakojimas apie Žaliosios aštuonmetės mokyklos 1977 metų aš-
tuntokus, jų bičiulius, mokytojus, legendinę mokyklą, išskirtinį laikotarpį, daugybę linksmų 
nuotykių, gyvenimo džiaugsmą ir viltį. 

Knygos sutiktuvės rengiamos paskutinį gegužės šeštadienį, taip simboliškai prisimenant 
prieš 45 metus nuskambėjusio Paskutinio skambučio dieną. Gegužės 21 – ąją, šeštadienį, nuo 
10 valandos ryto iki vakaro prie senosios mokyklos Žaliojoje bus galima susitikti su knygos 
autoriumi Raimondu Guobiu ir pradžiuginti save nauja knyga. 

Tolimasis pavasaris

Norėjosi kažkokiu būdu įam-
žinti, įprasminti Žaliosios mo-
kyklos mokytojus bei mokinius, 
o ypač bendraklasius iš 1977 – 
ųjų pavasario tvisto. Tvistas tuo-
met buvo labai populiarus šokis, 
skambant vakarietiškam ar lietu-
viškam bigbitui, tiesiog tuomet 
populiariai muzikai, jaunuoliai 
poromis šokdavo tvistą:  kraipy-
davosi, raitydavosi dažniausiai 
nesusikibę, improvizuodavo šį  
didesnio pasirengimo, tikslumo 
nereikalaujantį laisvą šokį. Va-
karietiškas darkymasis – piktin-
davosi ir kartu nusišypsodavo 
griežtesnis mokytojas, neabejo-

damas, kad šitie brandaus soci-
alizmo epochos paaugliai iš šių 
laikinų kvailionių išaugs ir gy-
vens tvarkingai, kaip ir visi kiti 
to meto rimti žmonės. 

Apie tai išskirtiniame knygos 
skyriuje, kuriame pasakojamos 
klasės bičiulių gyvenimo istori-
jos ir atsakoma į klausimą – ar 
visi išaugo, ar visi gyveno kaip 
dauguma tos epochos piliečių, 
kuo kiekvienas buvo ypatingas, 
kuo domėjosi, kuo žavėjosi, ko-
kios aistros  juos pagaudavo ir 
kur juos nunešė gyvenimo vė-
jai. Mūsų klasė tiems laikams 
buvo didelė – 19 labai skirtingų 
mergaičių ir berniukų. Mokyklą 
užbaigė Vida, Lendrina, Jūratė, 

Irena, Laima, dvi Romos, Zita, 
Audronė, Rolandas, du Bro-
niai, Rimantas, Dangeras, du 
Kęstučiai, Raimondas, Virgini-
jus ir Augenijus.  Jubiliejinio 
mokyklos baigimo keturias-
dešimtmečio atviruke jau trys 
pavardės buvo apvestos tamsiu 
rėmeliu, taip pažymint mirusius 
– Rolandą, Rimantą ir Zitą. Pas-
taroji buvo bene pati gabiausia 
iš mūsų, dar aštuonmetėje rašė 
mįslingus eilėraščius, keletą jos 
eiliavimo pavyzdžių rasite ir 
šioje knygoje. 

Žaliosios mokykloje, stovėju-
sioje ant Šventosios upės kranto 
netoli Svėdasų, tuomet moky-
davosi iki 130  nuo abiejų upės 
krantų iš artimiausių kaimų su-
einančių mokinukų. Mokė ir au-
klėjo rimtai, ypač reikli buvusi 
mokyklos direktorė Marytė Ša-
blevičienė, taip pat kitos ilgame-
tės mokytojos – mūsų auklėtoja 
Bronė Zagorskytė, Elena Putri-
mienė, Aldona Jagminienė, Vilė 
Tručinskienė, Genovaitė Lei-
kienė, Irena Guobienė  Aldona 
Murmienė ir mokytojas Vladas 
Murma. Išsamios, daugybe sma-
gių smulkmenėlių paryškintos 
šių ir kitų mokytojų biografijos 
tikrai įdomios.

Visada žalia Žalioji...

 Pristatoma knygoje ir pačios Žalsvas knygos apie Žaliosios mokyklą viršelio koloritas. 

Žaliosios istorija, pasakojama 
apie verslų Šaltinių kaimo ūki-
ninką Rimkų, kuris, atsikėlęs 
į patį kaimo žemių pakraštėlį, 
valdė čia buvusį malūną, o jo 
namuose veikė pašto agentūra 
ir savotiškas kazino - čia buvo 
lošiama kortomis iš pinigų. An-
tras ryškesnis verslininkas – iš 
emigracijos Pietų Amerikoje 
sugrįžęs Bronius Rimavičius. 
Jis pavieškelėje, prie pat tilto, 
įsigijo žemės sklypą, pasista-
tė namus, juose atvėrė smul-
kių prekių parduotuvę, ketino 
įrengti riestainių kepyklėlę. Tar-
pukariu mažame kaimelyje vie-
nu metu, tilto statybos laikotar-
piu, veikė net trys krautuvėlės. 
Aprašomuoju laikotarpiu taip 
pat veikė valdiška parduotu-
vė, kurios pardavėju darbavosi 
Antanas Šermukšnis. Netoliese 
įsikūrusiame sveikatos punkte 
darbavosi jo žmona. Kadaise 
Žaliojoje veikė ir Šventupio 
apylinkės tarybos raštinė bei 
klubas skaitykla. Vietinių gy-
ventojų namuose samdomuose 
butuose gyveno daug mokytojų, 
vasarodavo ramybės ir gryno 
pušų oro mėgėjų iš Leningrado. 
Rodėsi, kad ta vietovė išaugs į 
miestelį ar rimtesnį kurortą, ta-
čiau taip neįvyko...

Knygos ypatybės

Viršelis spalvingas ir atkrei-
piantis dėmesį - tai autoriui pri-
klausančio dailininko Alvydo 
Latėno paveikslo iš Šventosios 
upės ciklo fragmentas. Pernelyg 

ryškios violetinės spalvos rai-
dės primena rašalo, kuriuo daž-
nai išsitepdavo rankas, spalvą. 
Apžvelgus Žaliosios sodžiaus 
ir jo mokyklos istoriją bei kla-
sės bičiulių likimus, skaitytojai 
pateks į džiaugsmingą ir jaudi-
nantį mokyklinių nuotykių sū-
kurį. Apmindžioti batus, žaisti 
„dramblį“, kolūkinėse talkose 
kasti bulves ar rinkti akmenis, 
žaisti krepšinį, priklausyti pi-
onieriams, skaityti nuotykių 
knygas, klausytis senelių pasa-
kojimų ir „Amerikos balso“ ir 
tuo pat metu žiūrėti sovietinius 
filmus apie karą.

Pasakojimas užbaigiamas 
dokumentikos pluošteliu – iš-
traukomis iš 1975 – 1977 metų 
autoriaus dienoraščio.  Įrašai 
paprasti, tačiau užfiksuotos įdo-
mybės spalvingos: juk sunku 
patikėti, kad iš kaimo į Anykš-
čius atvykęs mokinukas gebė-
davo vienu prisėdimu suvalgyti 
dešimt porcijų taip retai ragau-
jamų ledų. Sportinės varžybos, 
žaidimai, Paskutinis skambutis 
ir, iškilmei pasibaigus, vykę šo-
kiai, kai visi rodėsi tarsi apstin-
gę ir labai vangiai sukosi tvisto 
ar intymiai lėto šokio ritme.

Knyga iliustruota didžiuliu 
pluoštu, jų bene 125, fotogra-
fijų. Dauguma jų unikalios, 
spausdinamos pirmą kartą, tie-
siog švytinčios ypatinga jauna-
tviška nuotaika, išgyventą laiką 
liudijančios  subtiliomis deta-
lėmis. Visko nesurašysi, nesu-
minėsi -  reikia imti ir skaityti 
Žaliosios knygą.

Dar tik septintokai, sustoję kartu su auklėtoja Brone Zagorskyte 1976 metų pavasarį. 

Rugsėjo 1 –osios šventė Žaliosios aštuonmetės mokyklos 
kiemelyje. 
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(Nukelta į 6 psl.)

Kas sieja karą Ukrainoje su kino 
komedija „12 kėdžių“? eldoradas Butrimas 

specialiai iš Odesos, Ukraina

Vyresni Lietuvos gyventojai puikiai prisimena sovietmetyje 
labai populiarią kino komediją „12 kėdžių“, kurią dauguma 
mėgo ir galimai tebemėgsta iki šiolei. 

Todėl nenustebčiau, jei šiems žmonėms klausimas, kas sieja 
karą Ukrainoje su kino komedija „12 kėdžių“ iš pirmo žvilgs-
nio gali pasirodyti kvailas ir visiškai nei į tvorą, nei į mietą. 

Filme tikrai buvo daug ko-
miškų situacijų, kurias aktoriai, 
ypač vaidinę pagrindinius vei-
kėjus - Ostapą Benderį ir Kisą 
Vorobjaninovą - suvaidino pui-
kiai. Filmas buvo sukurtas prieš 
penkiasdešimt metų ir mušė 
žiūrovų populiarumo rekordus 
tuometinėje TSRS.

Filmas tiesiogiai tikrai ne-
turi jokių sąsajų su dabartiniu 
karu, ir jeigu jį įamžinantys du 
paminklai stovėtų ne Odesos 
miesto centriniame skvere, apie 
tai nebūtų kilę jokių ginčų. Ka-
dangi kėdės skulptūra bei Kisos 
Vorobjaninovo bareljefas pui-
kuojasi pačioje lankomiausio-
je miestiečių vietoje, Odesoje 
pasigirdo balsų, reikalaujančių 
skulptūras iškelti kitur.

To reikalaujantys aktyvistai 
tvirtina, kad nėra nusistatę prieš 
filmą, tačiau mano, kad toje vie-
toje reikia paminklus statyti ne 
Rusijos, bet saviems aktoriams 
ar  menininkams.

Juolab kad „12 kėdžių“ vei-
kėjus vaidinę aktoriai nebuvo 
odesiečiai, o filmo veiksmas 
irgi nėra susijęs su šiuo miestu. 
Šią diskusiją greičiausiai pa-
skatino kitas, didesnis ginčas 
dėl paminklų carizmą bei so-
vietmetį aukštinančius laikus.

Tokių paminklų Odesoje, pa-
sirodo, dar yra daug, ir jie nėra 
griaunami, nors kituose Ukrai-
nos miestuose, prasidėjus Rusi-
jos agresijai, jie nuverčiami.

Odesoje, priešais meriją, sto-
vinti patranka dar prieš savaitę 
puikavosi užrašu – „Šlovė ru-
siškai ginkluotei“.

Keista, tačiau Odesoje stovi 
paminklai trims Rusijos carams,  
ir visi jie prieš karą buvo res-
tauruoti. „Manau, jog tai buvo 
gerai apgalvotas Maskvos ideo-
logų sumanymas: propaguojant 
ir šlovinant senus puikius lai-
kus, pririšti Odesą prie Rusijos“, 
- pareiškė istorijos dėstytojas 
Vladimiras Pivtorakas.

Istorikas priminė, jog Rusijos 
carienė Jekaterina ll 1794 me-
tais pasirašė nurodymą įkurti 
toje vietoje uostą bei miestą. 
Tačiau drauge ji užsimojo nai-
kino ukrainiečių kalbą ir ribojo 
kazokų laisvę.

Paminklas carienei buvo pa-
statytas 1900 metais, o jau po 
dvidešimties metų jį nugriovė 
bolševikai. Nugriauto paminklo 
dalys buvo paslėptos muziejaus 
saugykloje ir ten dūlėjo beveik 
šimtą metų.

2007 metais Odesos valdžia 
netikėtai vėl pastatė carienės 

paminklą, nors prieš tai protes-
tavo vietos istorikai, patriotinės 
organizacijos ir net prezidentas 
Viktoras Juščenka. Odesos val-
džia protestus ignoravo, o vie-
tos teismas atmetė skundus, rei-
kalaujančius paminklą nuimti.

„Caro laikus bei pravoslavų 
bažnyčią kaip tik tuo metu ide-
alizuoti ėmė Maskva, kuri ėmė 
skatinti atstatinėti carų pamin-
klus Rusijoje, ji kažkokiu būdu 
sugebėjo paveikti Odesos meri-
ją, nors mes, istorikai, protesta-
vome prieš tai“, - tvirtina V. Piv-
torakas. Šis dėstytojas spėja, kad 
paminklo atstatymą inicijavo tie 
merijos darbuotojai, kurie buvo 
verslo ryšiais susiję su Rusija.

Po dvejų metų merija nu-
sprendė restauruoti paminklą 
carui Aleksandrui II - 7,1 me-
tro aukščio koloną su užrašu, 
jog tai odesiečių padėka „carui 
išvaduotojui“ už miesto parko 
įkūrimą. Ant kolonos smaigalio 
vėl buvo uždėti imperinės Ru-
sijos simboliai, nors jų niekas 
nedrįso dėti net sovietmečiu.

„Manau, kad Maskva seniai 
planavo jėga užgrobti Ukrai-
ną, o norėdama palengvinti 
savo siekius darė viską, kad 
rusakalbius Odesos gyvento-
jus išlaikytų savo įtakoje, nes 
Odesa visada Rusijai buvo 
svarbus miestas“, - pareiškė 
V.Pivtorakas.

Dėstytojas stebėjosi, kad 
mieste nėra jokios atminimo 
lentos, kad dar prieš Odesą įku-
riant Jekaterinai II - ajai šioje 
vietoje stovėjo Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikšystės pilis. 
Per mažai akcentuojama ir tai, 
kad dar anksčiau toje vietoje 
buvo senovės Graikijos gyven-
vietė, o visas dėmesys skirtas 
šlovinti tuos laikus, kai miestas 
neva klestėjo carinėje Rusijoje.

„Manau, kad po karo situa-
cija pasikeis, jog  dėl Rusijos 
agresijos įtakos Odesoje atsiras 
daugiau vietos ukrainietiškam, 
lietuviškam bei antikiniam lai-
kmečiui skirtų įamžinimų, o 
„12 kėdžių“ komedijai bei Ki-
sai Vorobjaninovui skirti pa-
minklai iš centrinio sodo bus 
perkelti į menininkų namus ar 
privatų muziejų“, - pareiškė 
V.Pivtorakas.

Trečiasis paminklas  skirtas 
carui Pavlui I, jis buvo pastaty-
tas 2004 metais ir oficialiai va-
dinamas „Paminklu apelsinui, 
kuris išgelbėjo Odesą“.

Paminklas primena istoriją, 
kai, mirus miesto įkūrėjai Jeka-
terinai ll, caru tapęs Pavlas l su-
stabdė Odesos statybos darbus 
ir finansavimą. Miestą nuo ban-
kroto išgelbėjo gudrus spren-
dimas nusiųsti žiemos metu 

carui tris tūkstančius geriausių 
graikiškų apelsinų su prašymu 
suteikti Odesai paskolą ir mo-
kesčių lengvatas.

Pavlui I tokia dovana patiko 
ir jis įvykdė odesiečių prašymą, 
taigi tai galutinai ir nulėmė mies-
to suklestėjimą. Odesa iš grūdų 
eksporto pelnydavo net keliolika 
procentų Rusijos biudžeto įplau-
kų ir per šimtą metų iš nedidelio 
kaimelio tapo milijoniniu mies-
tu, trečiu Rusijoje po Sankt Pe-
terburgo ir Maskvos.

Šis paminklas kelia mažiau 
ginčų, nors irgi stovi centre, ir  jis 
taip pat kažkodėl iškilo 2004 me-
tais, tuo metu, kai Maskva ėmė 
Rusijoje aukštinti carinę praeitį.

V. Pivtorakas mano, kad Ode-
sose labiausiai trūksta pamin-
klo, kuris įamžintų visą miesto 
praeitį, susijusią  su čia buvusia  
Antikinės Graikijos įkurta gy-

venviete, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės pilimi, turkų 
valdymo laikmečiu, žinoma, 
neapeinant bei nenuslepiant ir 
carizmo epochos.

Istoriką piktina, jog Lietuvos 
buvimas Odesoje  nėra niekaip 
įamžintas, ir primena, jog LDK į 
Ukrainos pietus plėstis nuspren-
dė po 1362m. pergalės Mėlynųjų 
Vandenų mūšyje, netoli Kijevo. 

LDK tada sutriuškino Aukso 
Ordą ir mūsų valdovai nusprendė 
perimti mongolų bei turkų valdy-
tas teritorijas Ukrainos pietuose. 
LDK pastatė keletą nedidelių pi-
lių, iš kurių mažiausiai dvi buvo 
suręstos prie Juodosios jūros. 
Viena iš jų, Taginkos pilis, buvo 
prie dabartinio Chersono mies-
to, o toliausiai į pietus, dabar-
tinės Odesos krantinėje, iškilo 
Kačibėjaus pilis.

Filmo „12 kėdžių“ herojui Kisai Vorobjaninovui skirta 
kompozicija.

Istorikas Vladimiras Pik-
torakas.

Žurnalistas Vladislavas 
Balinskis.

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

Kėdė iš filmo „Dvylika kėdžių”. Manoma, kad ji iš centri-
nio Odesos sodo bus perkelta į privatų muziejų ar meni-
ninkų namus.
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„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 Ką manote apie Anykščių gėlynus?
Vieni žmonės sako, kad Anykščių mieste labai gra-

žūs gėlynai, kiti mano priešingai ir teigia, kad trūks-
ta spalvų, originalesnių kompozicijų. Kaip Jūs verti-
nate Anykščių miesto gėlynus? Kas juose  labiausiai 
žavi ir ko, Jūsų manymu, gėlynams trūksta? Kokių 
turite pasiūlymų dėl gėlynų įrengimo ir priežiūros?

Juozas: „Labai gražūs ir sko-
ningi. Aplinkiniuose rajonuose 
dar vis petunijas ant žaiginių 
kabina, Anykščiuose rafinuotą 
grožį sukuria.“

Ona: „Jau atsibodo žiūret ke-
linti metai į tuos natiurmortus, 
norisi kažko natūralaus ir kad 
būtų akims žiūrėti miela, geriau 
jau paprasčiau - kam švaistyti 
pinigus, yra paprastesnių gė-
lyčių, o ne tų brangių užsie-
nietiškų viksvinių, o gal aš jau 
nebesuprantu grožio, bet norisi 
kažko lietuviško.“

Nusikalbate, moterie: „Gal 
žinote bent vieną lietuvišką gėlę? 
Primenu, kad rūtos atkeliavo 
kartu su krikščionybe, iš Vakarų 
Europos jų atvežė vienuoliai ir 
augino jas vienuolynų daržuose. 
Baltosios lelijos tėvynė – Vidur-
žemio jūros sritys, Vakarų Azija. 
Paprasčiausia ramunėlė – atvež-
tinis augalas, kurio pas mus 
niekada nebuvo. Gvazdikinis 
serentis – astrinių (Asteraceae) 
šeimos augalų rūšis. Natūraliai 

paplitusi Meksikoje, Centrinėje 
ir Pietų Amerikoje. Belieka us-
nis ir gyslotis.“

ne juozas: „ką čia miestelėnai 
gali diskutuoti, kai prie vienos 
valdžios gėles parinkinėjo rajo-
no politinis vadovas ekskomi-
saras, o prie dabartinės valdžios 
statybų architektorė. Nebus 
niekada subtilu, kai tuo užsiima 
ne šios srities specialistai - lan-
šafininkai, laimėję apželdinimo 
konkursą pagal savivaldybės 
paskelbtą koncepciją, o taip kaip 
dabar- kurie nors susireikšminę 
savivaldybės tarnautojai kartu 
su konkursą laimėjusios ben-
drovės želdinių ir gėlių tiekėjų 
vadybininkais susitarę, nuspren-
džia, kaip už pigiausią kainą 
„sukurti“ gėlynus. Kaip prastas 
pavyzdys- vazonai ant stulpų 
sušilus gegužės orams kabo tuš-
ti kurortiniame mieste, kuriam 
vadovauja botaninio sodo įkūrė-
jas…Paradoksas ar norma ?!“

Senjora Emilija: „Gėlynai tu-
rėtų būti spalvingesni, šviesesnių 

spalvų, kad pakeltų anykštėnams 
ir jų svečiams nuotaiką, padarytų 
gražesnį įspūdį. Taip anksčiau ir 
būdavo. Bet pastaraisiais metais 
gėlynų spalvos kažkokios niū-
rios, tamsios, tarsi būtų kažkoks 
gedulas ar tie gėlynai įrengti 
kapinėse. Gal reikėtų Anykščių 
puošėjams pavažinėti po aplin-
kinius rajonus ir pasisemti patir-
ties. Utenoje, Molėtuose, Visagi-
ne ir kitur tikrai gėlynai gražesni, 
spalvingesni, žaismingesni kaip 
Anykščiuose.“

nu jau ne atsakymas į Sen-
jora Emilija: „Man tai Utenoje 
atrodo kaip Mikolaikose. Saldu, 
saldu trūksta tik rožinės cukraus 
vatos prie vazonų. Vienintelė ti-
krai graži vieta -prie Dauniškio, 
jei tik vienmetėmis gėlėmis ne-
gadintų normaliai sukomponuo-
tų augalų“.

Svedasu Jadze: „Anykščius 
puošia kankursu laimėjus fir-
ma, patarineja visake dizaine-
riai, architektoriai, gėlinykai. Ir 
tai daug kam nepatinka miesta 
gelynai. Je par mum Svedasys 
puošia aplinku, gelynus tvarka 
pačias miestele moterys, geli-
nykes-megejas, savanores. Ir 
kaip gražu visur, švaru, tvarkin-
ga, gelytes tik žydi. Kunigiškiu 
muzieju kaip pradeja remantuot, 
tai kad gelių neišmest, nesunai-

kynt, muziejininkai Bagdonai 
išdalija aplinkinių kaimų žma-
nem. Kaip gražej pasijelgta.“

Anykstenas: „Kas kaip 
moka, tas taip puošia - yra dau-
giabutis, kuris net žolės neduo-
da komunaliniam pjauti, patys 
brūžina vakarais po langais, 
kai žmonės ruošiasi miegoti, tai 
tada moterys sustoja po langais, 
kvaksi ir žoliapjovė burzgia, ką 
dėl to grožio nepadarysi.“

Anykštietė: „Pernai centre 
prie Kultūros namų  pilkučiai 
buvo pasodinti.Tie lapai labai 
tinka ant kapų ir mėgsta jais 
puošti kapus. Miesto centre jie 
visai netinkami. Reikia ryškes-
nių spalvų kad iš aplinkos išsiskir-
tų. Juk lietuvaičių darželiai visada 
švytėjo iš tolo!“

Atsakymas visiems: „Visos 
pastabos teisingos. Visko mūsų 
miestui trūksta, ir švaros ir 
tvarkos. Aš niekaip nesuprantu 
tų juodų kioskų, stovinčių aikš-
tėje, kokia jų paskirtis, kam jie 
reikalingi. Nei viename mieste 
taip nėra, o kad visur apšnerkš-
ta, tai teisybė. Centre stovi bu-
vęs senas tualetas, ką jis vaiz-
duoja? Paminklus griauti mes 
greiti, bet nematom 30 metų 
stovinčių lūženų. Čia komenta-
torių paminėta daug įvairių pas-
tatų, bet baisiausias senamies-
tis, Šaltinio upelis, sinagoga čia 
išdarkyta visa aplinka ir visa tai 
garsios architektės dėka. Būtų 
keista, jei valdžioje būtų vien 

vyrai, bet ką veikia visos mer-
gos, koks jų supratimas apie 
grožį su architekte priešaky. 
Patariu nuvažiuoti į Birštoną, 
pažiūrėti, kaip ten tvarkosi – 
nerasi nei šiukšlelės,nei jokių 
griuvenų.“

Zirzeklis: „Gėlynus mieste ir 
rajone tvarkyti gali Komunali-
nio ūkio įmonė. Mūsų žmonės 
šį darbą padarytų geriau ir pi-
giau. Daug prarandame atiduo-
dami 300 tūkstančių svetimai 
įmonei iš svetimo rajono.“

Violeta: „Esu Vilniete ir kie-
kvieną kartą atvažiavusi nu-
stembu šio miesto skoningais 
gėlynais. Jie šiuolaikiški, sub-
tilus, išskirtiniai ir ne visi di-
dmiesčiai tokius turi. Labai gra-
zu, kad gėlynai visame mieste 
turi tęstinumą. Šį pavasarį labai 
gražiai atrodė tulpių suderintos 
spalvos.“

Gyv: „Ypatingai spalvotas 
šiukšlynu tapęs Anykščių „par-
kas“. Klerkai savivaldybės už-
simerkę.“

Jis toks: „Kad pagražinti 
miestą reikia 3 dalykų: puošti 
spalvingesnėmis gėlėmis, nai-
kinti Svarovskio barščius šalia 
dviračių tako ir …praretinti 
„lazdas“ Tilto gatvėje.“

NR: „Miesto centre tai viskas 
tvarkoj.Gėlynai gražūs,išvalyta.
Bet koks įvažiavimas i miestą 
nuo Troškūnų puses!Pėsčiųjų 
takas nepabaigtas,žolės niekad 
nepjaunamos,krūmai iki pat ke-
lio užžėlė...“

sprintas

Imtynės I. Hortonvilyje (JAV) 
vykusiame tarptautiniame moterų 
imtynių turnyre Lietuvos rinktinės 
spalvas gynusi Gabija Dilytė (54 
kg) tapo čempione. Julita Ivanaus-
kaitė (66 kg) liko per žingsnį nuo 
apdovanojimų pakylos ir užėmė 
ketvirtą vietą. Pirmasis sportinin-
kių treneris – Artūras Sudeikis. Iš 

Anykščių rajono kilusios merginos 
pastaraisiais metais treniruojasi 
Šiaulių sporto gimnazijoje.

Futbolas I. Sekmadienį FK 
„Anykščiai“ namuose SFL B di-
vizione po atkaklios kovos 3:2 nu-
galėjo Vilniaus FK „Ataką“. Įvar-
čius anykštėnams pelnė Darijus 
Jakšys, Dalius Šiaučiūnas ir Lu-
kas Čeikauskas. Iškovojusi trečią 
pergalę iš eilės, FK „Anykščių“ 

komanda SFL B divizione toliau 
užima antrą vietą. Artimiausias 
namų rungtynes anykštėnai žais 
birželio 12 dieną - miesto stadio-
ne 15.00 val. susitiks su „Granitas 
senjorai“ klubu.

Imtynės II. Praėjusį savaitgalį 
Anykščių imtynininkai dalyvavo 
Taline surengtose tarptautinėse 
Šiaurės šalių pirmenybėse bei 
iškovojo du medalius. U–17 am-

žiaus grupėje (sv. kat. 65 kg) Ki-
pras Puikis užėmė antrą vietą. Ant 
antrojo pakylos laiptelio lipo ir 
kitas Anykščių KKSC auklėtinis 
Kipras Gvozdas (U–20, sv. kat. 
72 kg). Artimiausios imtyninin-
kų varžybos – gegužės 27–29 d. 
Anykščiuose vyksiantis tarptauti-
nis turnyras „Anykščiai 2022“.

Futbolas II. Anykščių miesto 
stadione vyko rajono mokinių 

futbolo 5×5 varžybos. 7–9 kla-
sių varžybas laimėjo pirmoji A. 
Baranausko mokyklos ekipa, 
antroji vieta atiteko troškūnie-
čiams, trečioji – J. Biliūno gim-
nazijos atstovams. 10–12 klasių 
grupėje nugalėjo trečioji J. Bi-
liūno gimnazijos komandai. Si-
dabro medaliai įteikti Troškūnų, 
o bronzos – antrajai J. Biliūno 
gimnazijos komandai. 

(Atkelta iš 5 psl.)

Ją po pusantro šimto metų per-
ėmė, perstatė ir pervadino į Cha-
cubejaus turkai, o šiuos 1789m  
nugalėję carinės Rusijos kariai 
pilį susprogdino, nes to parei-
kalavo carienė Jakaterina ll. Ši 
carienė įsakė sunaikinti turkiško 
bei lietuviško laikmečio atmin-
ties ženklus, naikino ukrainiečių 
kalbą, bet kažkokiu būdu prieš 
penkiolika metų paminklas jai 
vėl iškilo Odesos centre.

Odesa yra ypatingas miestas, 
nes prie jo kūrimo ir klestėjimo 
prisidėjo įvairių tautų žmonės,  

imigravę čia. Nors vėliau Ode-
soje dominavo maždaug po 
trisdešimt procentų gyvenusių 
žydų, rusų ir ukrainiečių, tačiau 
svarbų vaidmenį suvaidino ir 
kitų tautų atstovai.

Miestą projektavę bei pirmai-
siais  jo merais buvę prancūzai, 
architektūra rūpinosi italai su 
belgais, graikai statė laivus ir, 
kartu su žydais bei lenkais vystė 
prekybą. Tai, jog Odesą puose-
lėjo įvairių šalių atstovai, liudija 
iki pat dabar išlikę tautiniai ga-
tvių bei miesto kvartalų pava-
dinimai ir įvairioms religijoms 
atstovaujančios bažnyčios.

Odesoje paminklais yra įam-
žinti mero pareigas ėję pran-
cūzai ir graikas, Lietuvos ir 
Lenkijos poetas Adomas Mic-
kevičius, Rusijos rašytojas 
Alesandras Puškinas bei moks-
lininkas Dimitrijus Mendele-
jevas, rašytojas žydas Isaakas 
Babelis, ukrainietis poetas bei 
dailininkas Tarasas Ševčenka.

Tačiau pastaruosius kelio-
lika metų kažkodėl didžiausias 
dėmesys buvo skirtas carizmo 
epochos paminklams. Istoriko 
V.Pivtorako manymu, tokiu būdu 
Kremlius siekė rusakalbius Ode-
sos gyventojus išlaikyti idėjinėje 

vienybėje su Rusija ir tikėjosi, 
kad, pradėjus karą prieš Ukrainą, 
dalis odesiečių palaikys tariamus 
„išvaduotojus“. Karas Maskvai 
visgi pakrypo ne ta linkme, ir 
Odesos, be abejonių, nepavyks 
atplėšti nuo Ukrainos.

Odesos žurnalistas, ekolo-
ginės organizacijos aktyvistas 
Vladislavas Balinskis irgi spė-
ja, kad Maskvos ideologams 
talkino kai kurie Odesos valdi-
ninkai. Žurnalistas priminė, jog, 
Ukrainos parlamentui priėmus 
nurodymą keisti komunizmą 
aukštinančių gatvių pavadini-
mus, Odesos merija tam prieši-

nosi ir net teisme protestavo.
„Odesos gatvėse dar nemaža 

paminklinių lentų su penkia-
kampėmis žvaigždėmis, kurios  
liudija, jog čia nevykdyta  nei 
tikra dekomunizacija, nei ru-
siškų paminklų atsikratymas“, 
- apgailestauja V.Balinskis. 

Žurnalistas šiuo metu  savo 
energiją skiria pagalbai pabė-
gėliams, jis yra vienas iš hu-
manitarinio centro aktyvistų. 
Žurnalistas tikisi, jog po karo 
Odesoje vyks rimtos permai-
nos, kad miestas ryžtingai atsi-
kratys sovietmečio ir carizmo 
simbolių.

Kas sieja karą Ukrainoje su kino komedija „12 kėdžių“?
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įvairūs

AVINAS. Kažkas iš draugų 
gali turėti nepaprastai įdomų ir 
konstruktyvų pasiūlymą. Būti-
nai įsiklausykite! Jei savaitgalį 
užmegztumėte malonų flirtą, 
žymiai pagerėtų jūsų paties sa-
vijauta ir dvasinė būklė. 

JAUTIS. Savaitės pradžioje 
pasistenkite kuo mažiau šai-
pytis iš aplinkinių. Žvirbliu iš-
skridęs, savaitės viduryje žodis 
gali sugrįžti akmeniu.  

DVYNIAI. Savaitės pra-
džioje būsite itin energingas 
ir pilnas naujų idėjų. Savaitės 
viduryje dienai ar dviem pasi-
darysite kur kas didesnis nami-
sėda nei paprastai.  

VĖŽYS. Namuose šią sa-
vaitę viešpataus vienybė ir 
sutarimas, ką turėtumėte bran-
ginti ir saugoti, nes gali viskas 
pasikeisti. Ketvirtadienis - pa-
lankiausia diena nuoširdžiam 

asmeniškam pokalbiui.  
LIŪTAS. Visą savaitę ka-

muos saviraiškos problemos. 
Būsite pilnas jėgų ir energijos, 
tik nežinosite, kuria linkme ją 
tinkamai nukreipti. 

MERGELĖ. Griebsite kie-
kvieną pasitaikiusią progą, kad 
tik save realizuotumėte. Ir dėl 
to veršitės į priekį ne visuo-
met pačiomis garbingiausiomis 
priemonėmis.

SVARSTYKLĖS. Savaitės 
pradžioje būsite draugų ir ben-
dradarbių dėmesio centre. Pa-
galiau sulauksite pripažinimo.   

SKORPIONAS. Seniai ne-
matytas bičiulis padės atgauti 
dvasinę pusiausvyrą. Turėtu-
mėte labiau pasitikėti žmo-
nėmis. Susitikimas savaitės 
viduryje atneš apčiuopiamos 
naudos - susitarsite dėl visko, 
ko tikitės. 

ŠAULYS. Artimieji bandys 
perkelti ant jūsų pečių visas 

savo problemas. Jei savaitgalį 
būsite pakviestas į vestuves ar 
šiaip kokį vakarėlį, būtinai nu-
eikite. Labai gali būti, kad ten 
sutiksite būsimą draugą ar net 
meilę. 

OŽIARAGIS. Ženkite šiek 
tiek mažesniais žingsneliais! 
Neforsuokite per jėgą savo pro-
jektų. Pasistenkite suteikti kuo 
daugiau džiaugsmo savo šei-
mai, kad ji nesijaustų atstumta.  

VANDENIS. Geri santykiai 
su kolegomis padės geriau 
suprasti patį save. Verčiau iš 
anksto susitaikykite su tuo, kad 
šią savaitę, kad ir ko imtumė-
tės, visur jūsų lauks apriboji-
mai, suvaržymai, draudimai ir 
panašūs dalykai.

ŽUVYS. Sąžiningas planavi-
mas įeina į jūsų pareigas kaip ir 
kantrybė bei kruopštumas. Jei 
jūs visą tai sugebėsite įgyven-
dinti, šią savaitę neturėtų iškilti 
didelių problemų.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS. 
GEGUŽĖS 19 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime paukštyno vakcinuo-
tais, sparčiai augančiais ROSS-
308 vienadieniais ir paaugintais 
mėsiniais broileriais, vienadienėmis 
vištytėmis (Olandiškos). Nuo 2 iki 8 
mėn.įvairių spalvų vištaitėmis ir kiau-
šinius dedančiomis vištomis (kaina 
nuo 5.50 Eur). Turėsime gaidžiukų. 
Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesa-
lai. Užsakymai 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.

JAUnoS VIŠTAITĖS!
Gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 

prekiausime Kaišiadorių rajono paukš-
tyno vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudo-
mis, raibomis, baltomis, pilkomis, juodo-
mis ir lehornomis dėsliosiomis vištaitė-
mis ir jau pradėjusiomis kiaušinius dėti 
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime 
gaidžiukų (tel. 8-616 50414). 

Viešintose 10.25, Didžiuliškėse 10.35, 
Padvarninkuose 10.40, Andrioniškyje 
10.45, Kuniškiuose 11.00, Anykščiuose 
(prie pard. „Norfa“, senojo ūk. tur-
gaus) 11.15, N. Elmininkuose 11.25, 
Elmininkuose 11.30, Čekonyse 11.35, 
Kalveliuose 11.40, Debeikiuose 11.45, 
Aknystose 11.55, Varkujuose 12.00, 
Svėdasuose (prie turgelio) 12.10, 
Daujočiuose 12.20, Auleliuose 12.30, 
Mačionyse 14.00, Gečionyse 14.10, 
Rubikiuose 14.15, Burbiškyje 14.25, 
Katlėriuose 14.35, Pašiliuose 14.40, 
Skiemonyse 14.50, Staškuniškyje 15.15, 
Kurkliuose 15.25, Šlavėnuose 15.35, 
Ažuožeriuose 15.50, Kavarske 16.00, 
Janušavoje 16.10, Pienionyse 16.15, 
Repšėnuose 16.20, Traupyje 16.30, 
Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose 
16.45, Vašokėnuose 16.55, Surdegyje 
17.05, Levaniškiuose 17.30.

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.

Keičia 3 kambarių butą su 
patogumais (šildymas malko-
mis) į 1-2 kambarių butą (I-II 
aukšte).

Tel. (8-601) 95071.

Paslaugos

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

Tel. (8-609) 92144.

Kuras

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

Tel. (8-630) 57490.

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

Tel. (8-684) 81890.

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

Tel. (8-656) 01913.

BRANGIAI SUPERKAME 
ĮVAIRIUS AUTOMOBILIUS, 
Išrašome sunaikinimo pa-
žymėjimus paramai gauti, 
sutvarkome dokumentus. 
Atvykstame pasiimti į vietą 

visoje Lietuvoje.
Tel. (8-646) 17715.

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

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

Tel. (8-656) 77315.

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

Tel. (8-625) 44123.

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

Tel. (8-608) 44340.

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

Tel. (8-609) 92144.

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.

Nori pigesnio buto, namo 
ar sodybos. Gali būti su sko-
lomis, areštuotas, įkeistas. 
Dokumentus susitvarkys.

Tel. (8-608) 33078.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

Tel. (8-656) 40439.

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

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

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

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

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3401/0002:29), esančio 
Laitelių k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav., savininko turto paveldė-
tojus, kad UAB ,,Anykščių matininkas“ matininkas Julijonas Jurkėnas, 
kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1760, atliko žemės  sklypo (projek-
tinis Nr. 666), esančio Laitelių k., Andrioniškio 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.

Kita

Sausą šieną, šienainį, šiau-
dus ritiniais, nemažiau 38 vie-
netus. Atveža. 

Tel. (8-698 ) 78024.

Informuojame žemės sklypo (Kad. Nr. 3434/0001:0124), esančio Anykščių 
r. sav., Kurklių sen., Kurkliai, Ukmergės g. 12, mirusio savininko O.A.R. tur-
tinių teisių paveldėtojus, kad 2022-05-27; 08:30 val. bus vykdomi žemės 
sklypo (Kad. Nr. 3434/0001:0102), esančio Anykščių r. sav., Kurklių sen., 
Kurkliai, Ukmergės g. 14A, ribų ženklinimo darbai. 

Darbus atliks matininkas Andrius Palikša (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-2584). Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į adresu: 
Žemutinė g. 33A-18, Švenčionėliai, el. paštu geosklypas@gmail.com, arba 
telefonu: (8-628) 96273.

Kita

Naudotą benzininę vejapjovę.
Tel. (8-674) 10376.
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anekdotas

oras

+1

+12

mėnulis
Gegužės 17 - 20 d. d. - 
priešpilnis.

Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, 
Venancijus.

Gilvinas, Tauras, Celestinas.

Bernardinas, Eidvilas, 
Vygintė Akvilas, Alfreda.

Paskalis, Virkantas, Gailė, 
Bazilė.

šiandien

gegužės 18 d.

vardadieniai

gegužės 19 d. 

gegužės 20 d. 

Iš pradžių Dievas sukūrė 
Žemę. Pailsėjo. Tada Dievas 
sukūrė Vyrą. Pailsėjo. Tada Die-
vas sukūrė Moterį. Daugiau nei 
Dievas, nei Vyras nesiilsėjo.

***
Mokytoja sako mokiniams:
- Šiandien mes mokysimės 

veiksmažodžių asmenavimo. 
Asmenuosim veiksmažodį 
„dainuoti”. Petriuk, jeigu tu 
dainuoji, kaip tu pasakysi?

- Aš dainuoju.
- Teisingai. O jeigu dainuoja 

tavo sesuo, kaip tu pasakysi?
- Nutilk, gyvate.

***
Motina priekaištauja sūnaus 

mokytojai:
- Na kaip jūs galėjote mano 

sūnui duoti spręsti užduotį, kur 
alus - tik 42 centai? Vyras visą 
naktį negalėjo užmigti...

***
Penkerių metų berniukas iš-

girdo beldimą į duris. Atidarė 
duris, o ten stovi pardavėjas 
norėdamas pristatyti savo pre-
kę. Pardavėjas žiūri į berniuką 
ir mato: vienoj rankoj cigaras, 
kitoj rankoj vyno butelis. Ber-
niukas sako:

- Ko norit?
Pardavėjas:
- Tavo tėvai namuose?
Berniukas:
- Ar jums atrodo, kad mano 

tėvai namuose?

***
Vyras klausia žmonos:
- Ar norėtum būti vyru?
- Ne, o tu?

Vardan Tėvynės laisvės ir vienybės
Raimondas GUOBIS

Gegužės 15 dieną  Lietuvoje pakiliai paminėta Partizanų pagerbimo ir kariuomenės bei visuomenės vienybės diena. 
Tradicinis Krašto apsaugos ministerijos organizuojamas žygis partizanų takais, gegužės 14 dieną, šeštadienį, surengtas 

Andrioniškio apylinkėse, į pagarbios atminties grandinę sujungė karaliumi Mindaugu garsų Palatavio piliakalnį, partiza-
nų vadavietę Butkiškyje, laisvės kovotojų sostine vadintą Andrioniškį bei vieną garsiausių šalies kaimų – Niūronis.

 Anykštėniško žygio dalyviai su-
sirinko ant karaliaus Mindaugo ka-
rūnacijos vieta laikomo Palatavio 
piliakalnio. 

Čia, prisiminus istoriją, žodį ta-
rus Anykščių rajono merui Sigučiui 
Obelevičiui bei šventėje dalyvavu-
siam Lietuvos oro pajėgų orkestrui 
sugriežus maršą, apie 200 žygeivių 
leidosi Latavos upelio pakrančių 
šilų smėliakeliais. Svarbiausiuose 
maršruto taškuose istoriniais pasa-
kojimais žygeivių dvasią gaivino 
istorikas Gintaras Vaičiūnas. 

Butkiškyje, šalia buvusios Rytų 
Lietuvos karaliaus Mindaugo sri-
ties vadavietės, Krašto apsaugos 
savanoriai ginklų salvėmis pager-
bė čia žuvusį partizanų vadą An-
taną Slučką - Šarūną ir drauge su 
juo kritusius jo bendražygius. Tuo 
pat metu Andrioniškio bažnyčioje 
melstasi už Tėvynės gynėjus. Tiltu 
perėję Šventąją, žygio dalyviai prie 

aukšto pakelės kryžiaus pagerbė 
Niūronių miške žuvusius Antano 
Bagočiūno – Dūmo būrio kovoto-
jus, ypač pasigėrėta ryšininkių se-
serų Mieliauskaičių žygdarbiu. Dar 
valandėlė smagiu miško keliuku ir 
beveik vienuolika kilometrų įveikę 
žygeiviai pasiekė Niūronių kaimą.

Valandą po vidurdienio, tiksliai 
pagal programą, Niūronių kaimo 
kapinėse padėtos gėlės ant Jono Bi-
liūno – Žolyno bei jo būrio kovoto-
jų kapų, atiduodant jiems pagarbą, 
trenkė savanorių salvė. Šalia, švie-
sioje pievoje, ant didelių stendų 
eksponuota Juozui Lukšai – Dau-
mantui skirtų fotografijų paroda, o 
apie partizaninį judėjimą pasakojo, 
jų ginkluotę, amuniciją demonstra-
vo partizanų uniformomis vilkintys 
klubo „Partizanas“ nariai. 

Modernią bei Antrojo pasaulinio 
karo laikotarpio pėstininkų gin-
kluotę demonstravo Krašto pasau-

gos savanoriai.
Pagerbta 95 gimtadienį šven-

čianti J. Biliūno – Žolyno duktė 
Julija Kaminskienė, patriotiška, 
nepaprastai rišlia, tikslia kalba ir 
vėl žavėjo legendinis partizanas 
Jonas Kadžionis – Bėda. Ypatingai 
tautos reikalais susirūpinti kvietė 
jaunimą, nors jaunesni nelabai į 
vyresnių pamokymus įsiklauso, be 
to, mažoka to jaunimo susirinko. 
Pasigesta anykštėnų mokinukų, 
paaiškėjo, kad trūko paskleistos 
žinios apie renginį, išmanesnės jos 
sklaidos savame krašte. 

Griežė jau minėtas orkestras, o 
partizanų dainas dainavo Vilniaus 
karininkų ramovės folkloro an-
samblis „Vilnelė“, vadovaujamas 
Laimos Purlienės iš Vilniaus, žodį 
tarė KAM viceministras Žilvinas 
Tomkus. Vaišintasi gardžia karei-
viška koše bei arbata, etnografinės 
sodybos klojime demonstruotas 

Vytauto V. Landsbergio ir jo mo-
kinių sukurtas dokumentinis filmas 
„Nuotraukos iš šaldytuvo“. 

Šeštadienį įspūdinga šventė dre-
bino Aukštaitijos sostinę Uteną. Ten 
demonstruota moderniausia NATO 
karinė technika – besidomintys iš 
arčiau pamatė naujausius vokiečių 
bei amerikiečių tankus, haubicas, 
dangų skrodė čekų lakūnų pilotuo-
jami naikintuvai. Renginyje daly-
vavo daug svarbių pareigūnų ir net 
vyriausiasis Lietuvos ginkluotojų 
pajėgų vadas - valstybės preziden-
tas Gitanas Nausėda. 

Gal dar didingesnis renginys 
sekmadienį gaivino Ukmergę, kur 
prie Laisvės paminklo vienu metu 
prisiekė daugiau nei pusė tūkstan-
čio Vilniaus 10 – osios karaliaus 
Mindaugo rinktinės šaulių. Tėvy-
nės patriotai į šią organizaciją jau 
stoja šeimomis, taigi, daromės pa-
našūs į Šveicariją.

Šventės žvaigždė - buvęs partizanas Jonas Kadžionis - Bėda tautiniais rūbais marguojančių „Vilnelės“ dainininkų fone 
kalbėjo apie tėvynės meilę, tautiškumą ir pasitikėjimą Dievu. 

Šventėje – kovotoja už laisvę Prima Petrylienė ir Albino 
Kubiliaus - Rūgštymo dukra Daiva Žarskienė.  

Šventę labai pagyvino istorinių rekonstrukcijų klubo „Par-
tizanas“ nariai; centre – istorikas dr. Darius Juodis. 

Autoriaus nuotr.


