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Gaisras. Spalio 5 dieną Kurkliuose, Salomėjos Nėries g.11,
gaisras kilo VšĮ „Anykščių jausmų
ratas“ moterų ir vaikų reintegracijos
centro patalpose. Per gaisrą katilinės patalpoje sudegė nenaudojamo
šildymo katilo elektros valdymo
spinta, išsilydė elektros kabelių
izoliacija, aprūko patalpa. Gaisras buvo užgesintas iki atvykstant
ugniagesiams.
Situacija. Anykščių seniūnijos
seniūnas Eugenijus Pajarskas po
rugsėjį pasibaigusių atostogų jau
daugiau nei mėnesį negrįžta į darbą, nes vis dar yra nedarbingas. „Iki
spalio 9 dienos Anykščių seniūnui
E.Pajarskui yra nedarbingumas. Ir
dar rytoj, nes eis pas gydytojus“,
- „Anykštą“ informavo Anykščių
rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas Ramūnas
Blazarėnas. R.Blazarėnas sakė, kad
dėl seniūno E.Pajarsko ligų Anykščių seniūnijos darbas nesutriko. „Kai
žmonės atostogų išeina. Tai čia lygiai
tas pats“, - pastebėjo R.Blazarėnas.
Paklaustas, ar E.Pajarskas apskritai
planuoja grįžti į seniūno pareigas,
R.Blazarėnas buvo nekalbus: „Nežinau, nieko negaliu komentuoti.“

Duoda – imk, muša – bėk...

Plienas
pritraukia plieną

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių rajono Tarybos narys, socialdemokratas:
„Nepateisinama, kad Anykščiuose prioritetu tapo medinės
pilys, bet ne vaikai, lankantys
jau daugelį metų neremontuotą darželį“.
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Premjera - pastangos praskleisti
prasmių uždangą

Ona JAKIMAVIČIENĖ

Spalio 5-osios vakaras anykštėnams ir miesto svečiams dovanojo itin retą, tiesiog unikalią dovaną: galėjome džiaugtis
pirmą kartą Anykščiams tekusia garbe - mėgautis LNDT
premjera - norvegų režisieriaus Jo Stromgren pastatytu
spektakliu ,,Durys".
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Kai kurie žiūrovai išsigando spektaklio finale pasklidusių tirštų dūmų.

Rajono valdžia buvo raginama mokytojams kompensuoti
Robertas Aleksiejūnas
kelionės išlaidas
robertas.a@anyksta.lt

Vardas. Viešintose išrinktas 2018ųjų Viešintų bendruomenės Garbės
pilietis. Juo tapo kraštotyrininkas
Tautvilis Uža. Garbės pilietis buvo
pasveikintas per Mykolinių šventę.

Spalio 5 dieną, penktadienį, Anykščių menų inkubatoriuje –
menų studijoje Anykščių rajono savivaldybė rajono mokytojus
sveikino su profesine švente. Renginyje 2018-ųjų „Metų mokytoja“ paskelbta Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos mokytoja
Rasytė Gaidienė.

Savivalda. Spalio 10-ąją, minint
Vietos savivaldos dieną, Anykščių
rajono savivaldybė organizuoja atvirų durų dieną ir įgyvendina projektą
„Atvira savivalda“. Tądien Anykščių rajono vyresniųjų klasių moksleiviai ir Anykščių trečiojo amžiaus
universiteto atstovai kviečiami tapti
Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariais: susipažinti su atskirų
Tarybos komitetų darbo specifika,
išsiaiškinti, kaip kiekvienas iš komitetų svarsto pateiktų sprendimų
projektus, išbandyti save, teikiant
siūlymus ir įrodinėjant jų naudą
rajonui. Jaunesniųjų klasių rajono
moksleiviai kviečiami apsilankyti
Anykščių rajono savivaldybės administracijoje, susipažinti su įvairių
skyrių darbo pobūdžiu, susitikti su
rajono vadovais.

„Metų mokytojomis“ taip pat
pretendavo tapti Anykščių muzikos mokyklos mokytoja Jolita
Novikienė, Anykščių Jono Biliūno
gimnazijos mokytoja Jūratė Musteikienė, Kavarsko pagrindinės
mokyklos – daugiafunkcio centro
mokytoja Janina Sereičikienė ir
Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokytoja Violeta Raugalienė.

Mokytojas sveikinęs Anykščių
rajono meras Kęstutis Tubis kalbėjo: „Be jūsų nebūtų nei šaltkalvio, nei policininko, nei statybininko, nei prezidento“. Jis taip pat
džiaugėsi, kad mokytojus šiandien,
skirtingai nei mokykliniais laikais,
galima vadinti ne „tamstomis“, o
„gerbiamais mokytojais“.

Braškės, pomidorai ir agurkai
tiesiai iš Audriaus Juškos ūkio
Darbo dienomis dirbame nuo 9
val. iki 17 val. 30 min. (pietų pertrauka nuo 13 val. 30 min. iki
14 val.).
Šeštadienį - nuo 10 val. iki 13 val.
„Metų mokytojai“ Rasytei Gaidienei Anykščių rajono savivaldybė skyrė 4 MMA (minimalioji mėnesinė alga) dydžio piniginę
premiją.

Parduotuvė - ant Troškūnų kelio,
neprivažiavus šiltnamių
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Kavarske paminėta „Senjorų klubo“ 15 metų
veiklos sukaktis
Šviesų rudens sekmadienį Kavarsko „Senjorų klubo“ nariai
pasitiko gražią 15 metų kūrybinės veiklos sukaktį.

Aktoriai-mėgėjai žiūrovams suvaidino komediją „Prašvilpta laimė“.
Autorės nuotr.

Šventėje dalyvavo ir visus meras Kęstutis Tubis, Kavarsko
senjorus nuoširdžiai sveikino seniūnijos seniūnė Šarūnė KaAnykščių rajono savivaldybės libataitė, Anykščių rajono Ka-

varsko pagrindinės mokyklosdaugiafunkcio centro direktorė
Loreta Daugėlienė, Anykščių rajono Moterų draugijos pirmininkė Rima Lesnikauskienė,
viešnios iš Ažuožerių (Lina Strigūnienė ir aktyvios moterų klubo narės) ir kiti geri bičiuliai bei
pažįstami.
Kreipdamasis į garbaus amžiaus senjorus, meras K. Tubis
kalbėjo, kad jie dar visai jauni –
tik 15 metų, o jei ir apverstume
tą skaičių, vis tiek būtų tik 51eri. Meras savo kalboje pabrėžė,
kaip svarbu žmogui jaustis reikalingam: turiningai bendrauti,
užsiimti prasminga veikla. Šilti
sveikinimo žodžiai skambėjo
ir iš kitų sveikintojų: apie savęs išdalijimo kitiems prasmę,
prasmingą laiko leidimą, mėgs-

Direktoriaus pavaduotojas apsistojo
ties viena darboviete
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas paliko darbą Anykščių technologijos mokykloje, kurioje dirbo mokytoju.
Anykščių technologijos mokyklos direktorius Ramūnas Zlatkus
„Anykštai“ sakė, kad R.Blazarėnas
darbą paliko savo iniciatyva.
„Vienas dalykas, kad ir Anykščių rajono savivaldybėje darbo

apimtys. Kitas dalykas ir tas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas.
R.Blazarėnas šiais mokslo metais
būtų turėjęs tik 0, ... Nežinau kiek.
Net nebandėme ir skaičiuoti. „Ai,
sako, gal aš čia ir nebetrukdysiu“,

- apie R.Blazarėno pasitraukimą
iš Anykščių technologijos mokyklos mokytojų kolektyvo sakė
R.Zlatkus.
Pats R.Blazarėnas šia tema su
„Anykšta“ buvo nekalbus. Paklaustas, kodėl visuomenės neinformavęs, kad nuo rudens dirbs tik
vieną darbą Anykščių rajono savivaldybėje, jis į klausimą atsakė
klausimu: „O kodėl aš turėčiau?“.

Kaimo turizmo sodyba neteko pusės
auginamų laukinių gyvūnų
Debeikių seniūnijoje esančios kaimo turizmo sodybos „Tarp
liepų“ savininkai skelbiasi netekę pusės lauko aptvaruose laikytų danielių ir dėmėtųjų elnių. Spėjama, kad gyvuliai iš aptvaro
ištrūko kažkam tyčia jį sugadinus.
„Šiandien mus pasiekė nemaloni
žinia - piktadariai išpjovė sodybos
aptvare vielos tinklo tvorą, kaimynas pastebėjo tik prieš pietus,
kai jau pusė danielių ir dėmėtųjų
elnių, ištrūkusių iš aptvarų, buvo
pamiškėje. Policija žadėjo ieškoti
nusikaltėlių, bet be žmonių pagalbos tai sunki misija. Jei kas nors
sužinotų ir praneštų mums arba

Temidės svarstyklės
Avarija. Spalio 5 dieną apie
23.53 val. Anykščių rajone, kelio
Kaunas-Zarasai-Daugpilis 86.950
km, dešinės pusės griovyje rastas
apvirtęs automobilis RENAULT
ESPACE. Atvykus pareigūnams
prie automobilio gulėjo vyras (g.
1971 m.), gyvenantis Kavarsko
seniūnijos Šerių kaime, Gėlių g.,
automobilio salone buvo vyras (g.
1984 m.), gyvenantis Kavarsko
seniūnijos Šerių kaime, Gėlių g.
bei prie automobilio prispausta
koja vyras (g. 1980 m.), gyvenantis Kavarsko seniūnijos Šerių kaime. Vairavęs automobilį
asmuo nustatinėjamas, tyrimams
paimti vyriškių kraujo mėginiai.
Automobilio savininkas (g. 1980
m.) dėl kairės kojos blauzdos sumušimo paguldytas į VšĮ Anykščių ligoninės priėmimo skyriaus
stebėjimo palatą, vyras (g. 1971
m.) dėl trauminio pneumotorakso,
šonkaulių, mentės lūžių, stuburo
lūžių paguldytas į VšĮ Ukmergės

policijai apie šiuos piktadarius,
būtume labai dėkingi”, - spalio
2 dieną socialiniuose tinkluose
pranešė kaimo turizmo sodybos
,,Tarp liepų” savininkas Rimantas
Sabaliauskas.
Kaimo turizmo sodybos ,,Tarp
liepų” savininkas R.Sabaliauskas
,,Anykštai” pasakojo, kad radęs
aptvaro tinkle, iš miško pusės, išligoninės traumatologijos skyrių,
o vyras (g. 1984 m.) dėl smegenų
sukrėtimo, septinto kaklo slankstelio lūžio, galvos dalies žaizdos į
reanimacijos skyrių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Neramumai. Spalio 6 dieną
apie 19.59 val. Kurkliuose, Kranto g., vyras (neblaivus, nustatytas 1,72 prom. girtumas) (g.1987
m.), gyvenantis Ukmergės rajone,
viešoje vietoje, girdint aplinkiniams asmenims, garsiai keikėsi
necenzūriniais žodžiais, pažemino
policijos pareigūnų garbę ir orumą, nevykdė teisėtų reikalavimų
nustoti keiktis ir nesiartinti. Būdamas agresyvus, sugriebė pareigūnui už liemenės ir spyrė į dešine
koją, taip sukėlė fizinį skausmą.
Kitam pareigūnui tai pat spyrė į
kaire koją, taip sukėlė fizinį skausmą. Pareigūnai dėl patirtų sumušimų kreipėsi į priėmimo skyrių
apžiūrai, po apžiūros pareigūnai
tęsė tarnybą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę. Policijos

spektras
Lina DAPKIENĖ

tamos veiklos turėjimą ir apie
kūrybinių planų įgyvendinimą.
Garbingo amžiaus senjorams
įteiktos padėkos už entuziazmą
ir trykštančią energiją, už aktyvų ir nuoširdų kūrybinį darbą
organizuojant „Senjorų klubo“
veiklas, taip pat už tai, kad aktyviai prisideda rengiant šventes
Kavarsko miestelyje.
Prisimintas nueitas kelias, suvaidinti spektakliai, buvusieji
nariai, kurie jau nebegali dalyvauti dėl amžiaus ir sveikatos
problemų. Klubo nariai, aktoriai-mėgėjai, dėkodami už jiems
parodytą dėmesį ir pagarbą, visiems, susirinkusiems į Kultūros
namų salę, parodė dviejų veiksmų komediją „Prašvilpta laimė“.
Spektaklio režisierė – Aldona
Ona Svirskienė.

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt
„Anykštai“ R.Blazarėnas sakė,
jog Anykščių technologijos mokyklą palikęs „dėl asmeninių priežasčių“.
Kuomet Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Blazarėnas
dirbo Anykščių technologijos
mokykloje, jo prašymu, Anykščių
rajono Taryba jam buvo nustačiusi
individualų darbo grafiką.
Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

kirptą maždaug dviejų metrų dydžio skylę.
,,Tame aptvare buvo per 30 danielių ir dėmėtųjų elnių. Pusė jų
išėjo. Jiems dabar prasidėjusi ruja,
tai tokią skylę aptvare aptikę ir
pabėgo”, - sakė R.Sabaliauskas.
Beje, keletas pabėgusių gyvūnų, anot R.Sabaliausko, į aptvarą
sugrįžo patys. Daugiausia tai buvo
danielių ir dėmėtųjų elnių patelės
su jaunikliais.
,,O pačių vertingiausiųjų patinų, su ragais, jau nebėra. O
jie patys brangiausi”, - sakė
R.Sabaliauskas.

Kaimo turizmo sodybos ,,Tarp
liepų “ šeimininkas pasakojo, kad
danielius ir dėmėtuosius elnius
laikąs ,,visokioms reikmėms”.
,,Kai jų bus tikrai daug, galbūt
turistams mėsą pardavinėsiu, patiekalus iš žverienos užsakinėsiu.
O šiaip dabar šeimos su vaikais gyvūnų atvažiuoja pasižiūrėti. Jiems
įdomu pamatyti laukinius gyvūnus”, - pasakojo R.Sabaliauskas.
Įvykio aplinkybes aiškinasi policija. Patirtų nuostolių
R.Sabaliauskas sakė dar nesuskaičiavęs.

pareigūnai nukentėjo po to, kai
gavo pranešimą, kad Kranto g.,
namuose, sutuoktinis (neblaivus,
nustatytas 2,45 prom. girtumas)
(g. 1991 m.) naudojo fizinį smurtą
sutuoktinės (blaivi) (g. 1994 m.)
atžvilgiu, taip sukėlė fizinį skausmą. Įvykio metu namuose buvo
mažametės (g. 2012 m. ir g. 2018
m.). Prieš vyrą sulaikymo metu,
kuris nevykdė teisėtų reikalavimų
bei priešinosi patruliams, buvo
panaudotas elektros impulsinis
prietaisas TASER X26. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis vyras sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.

Smurtas I. Gautas moters (g.
1976 m.) pareiškimas, kad spalio
6 dieną apie 19.30 val. Anykščiuose, Šaltupio g., į namus grįžo akivaizdžiai neblaivus buvęs vyras (g.
1976 m.) smurtavo, po to pradėjo
daužyti ir laužyti daiktus, išgąsdino
dukras. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Vagystė. Andrioniškio seniūnijos Pasmodų kaime nulaužus durų
spynas buvo patekta į ūkinį pastatą.
Pavogtos dvi metalinės akėčios, du
metaliniai plūgai, metalinio bulvių
šutintuvo viršutinė dalis. Taip pat
iš kiemo pavogta dar vienos metalinės akėčios ir metalinis bulvių
šutintuvas. Padaryta žala 295 Eur.
Įtariamieji nenustatyti. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Smurtas II. Spalio 7 dieną apie
16.12 val. Anykščiuose, Žiburio g.,
prieš moterį (nustatytas 0,30 prom.
girtumas) (g. 1978 m.) naudojo fizinį smurtą sutuoktinis (neblaivus,
nustatytas 1,66 prom. girtumas) (g.
1978 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Bėglys. Spalio 7 dieną apie
19.00 val. Anykščiuose, Vilties g.,
namuose, prieš moterį (blaivi) (g.
1937 m.) smurtavo kartu gyvenantis sutuoktinis (g. 1936 m.) taip sukeldamas jai fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis
po įvykio pasišalino.

Kritika. Švietimo ir mokslo
ministerija (ŠMM) sulaukė kritikos dėl milijoninės vertės viešojo pirkimo, skirto pradinio,
pagrindinio ir vidurinio ugdymo
bendrosioms programoms atnaujinti.
Kultūros istorikas, partijos
„Lietuvos sąrašas“ vadovas Darius Kuolys sako, kad pirkimu
per itin trumpą laiką užsimota
iš esmės keisti visą ugdymo turinį, tačiau nei visuomenė, nei
akademikai, ekspertai apie tai informacijos neturi. Socialiniuose
tinkluose ministerija sulaukė ir
kritikos, jog pirkimas gali būti
imitacinis – esą ekspertai ugdymo programai atnaujinti jau iš
anksto numatyti.
Neatsitraukia.
Valdantieji
„valstiečiai“ neatsitraukia dėl
leidimo Vyriausybei skolintis
gynybai ir naujai įsikūrusioms
partijoms finansuoti, balsavimas
planuojamas kitą savaitę. „Premjeras grįš iš Japonijos ir planuojame balsuoti dėl šitos pataisos.
Ji yra techninio pobūdžio, nieko bendro su interpretacijomis,
kurias daro konservatoriai, kad
čia susieti klausimai – ten ne tik
krašto apsauga ir partijų finansavimas. Tai instrumentas, Vyriausybė gauna iš Seimo instrumentą,
kaip jie galėtų spręsti finansavimą, jei bus toks poreikis“, – sakė
R. Karbauskis.
Ragina. Prezidentė Dalia
Grybauskaitė pirmadienį paragino valstybės institucijas atverti
duomenis žiniasklaidai ir visuomenei, o Registrų centro įvestus
suvaržymus pavadino neproporcingais. „Dirbtiniai suvaržymai žiniasklaidai yra nepagrįsti
ir neproporcingi bei neatitinka
pasaulio tendencijų. Dauguma
valstybių jau seniai eina duomenų atvėrimo keliu, nes atvira prieiga prie duomenų daro teigiamą
poveikį ekonomikai ir inovacijų
plėtrai, valstybės progresui ir
kasdieniam piliečių gyvenimui“,
– žiniasklaidai išplatintame pareiškime teigė prezidentė. „Kviečiu Vyriausybę sukurti nemokamą ir laisvai prieinamą atvirų
duomenų portalą“, – pridūrė D.
Grybauskaitė. Registrų centras
rugsėjo 14 dieną nutraukė daugelį metų galiojusią praktiką pagal
žurnalistų užklausas neatlygintinai pateikti registrų duomenis. Naujasis centro direktorius
Saulius Urbanavičius teigia, kad
tokiai praktikai nebuvo teisinio
pagrindo.
Alternatyva. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo
įteisinti alternatyvios medicinos
paslaugas – jas teikiantiems asmenimis reikės atitinkamo išsilavinimo. „Šitai sričiai esant
nesutvarkytai susiduriame su
situacija, kad žmonės gali ir nežinoti, ar tos paslaugos kokybiškos, saugios, ar tie žmonės turi
atitinkamą išsilavinimą“, – sakė
sveikatos apsaugos ministras
Aurelijus Veryga. Anot jo, numatoma reglamentuoti tik tas papildomos ir alternatyvios sveikatos
priežiūros paslaugas, kurios gali
sukelti didelę ir vidutinę riziką
žmogaus sveikatai. Tarp alternatyvios medicinos paslaugų ministras minėjo delfinų terapiją,
dėlių terapiją, akupunktūrą, kaniterapiją (terapiją su šunimis).

KOMENTARAI
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spektras
Promilės. Liberalų sąjūdžio atstovas Seime Gintaras Vaičekauskas siūlo mažinti leistiną alkoholio
koncentracijos dozę vairuotojams
nuo dabar galiojančios 0,4 promilės iki 0,3 promilės.
Parlamentaras registravo pataisą, kad asmenų, vairuojančių
transporto priemones, iškvėptame
ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar
kituose organizmo skysčiuose leidžiama didžiausia etilo alkoholio
koncentracija vairavimo metu yra
0,3 promilės. Lygiai prieš metus G.
Vaičekauskas su keliais kitais liberalais siūlė priešingai – padidinti
leistiną alkoholio koncentracijos
kiekį iki 0,5 promilės.
Algos. Vyriausybei ketinant nuo
kitų metų minimalią mėnesio algą
(MMA) didinti 30 eurų – iki 430
eurų (realiai ji sieks 555 eurus),
ekonomikos ekspertai sutinka, kad
tai padidins mažiausias pajamas
gaunančių gyventojų perkamąją
galią, tačiau tuo pačiu brangs prekės ir paslaugos.
Naujienų agentūra BNS penkiolikos ekonomistų ir ekspertų paprašė pateikti prognozes, kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
pasiūlytas MMA didinimas pakeis
šalies ekonominę situaciją. Dvylika apklaustųjų mano, kad didesnė
MMA 30 eurų padidins mažiausias
pajamas gaunančių žmonių perkamąją galią. Du ekspertai sakė, jog
perkamoji galia juntamai nedidės.
Pensija. „Sodrai“ perskaičiavus
senatvės pensijas, jos vidutiniškai
padidėjo 9 eurais. Šią savaitę maždaug 450 tūkst. senjorų pradėtos
mokėti atnaujintos pensijos. Pasak
„Sodros“, nepriemokos už pirmus
šių metų mėnesius jau buvo išmokėtos rugpjūtį ir rugsėjį, todėl
pensininkai spalį gaus tokią pensiją, kokia bus mokama kiekvieną
mėnesį.
Pagerbė. Ispanijos operos primadonos Montserrat Caballe laidotuvėse Barselonoje pirmadienį
dalyvavo karališkieji asmenys,
politiniai lyderiai ir paprasti jos
talento gerbėjai. 85 metų operos
dainininkė šeštadienį mirė vienoje Katalonijos sostinės ligoninių, į
kurią buvo paguldyta rugsėjo mėnesį. Į laidotuves atvyko Ispanijos
karalienė emeritė Sofia, premjeras
Pedro Sanchezas, Katalonijos regiono prezidentas Quimas Torra,
ispanų tenoras Jose Carrerasas.
„Man ji buvo tarsi vyresnioji sesuo“, – sakė J. Carrerasas.
Premija. 2018 metų vadinamąją Nobelio ekonomikos premiją
pelnė amerikiečiai Williamas D.
Nordhausas ir Paulas Romeris, sukūrę metodus, padedančius spręsti vienus svarbiausių ir opiausių
mūsų laikų klausimų – pasaulio
ekonomikos ilgalaikio augimo ir
pasaulio gyventojų gerovės, taip
pat nagrinėjo jų ryšį su pasaulio
klimato pokyčiais, paskelbė Švedijos karališkoji mokslų akademija.
Ataka. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pirmadienį pareiškė, kad praėjusią savaitę Nyderlandų pateikti dokumentai, kurie
galbūt liudija, kad Rusijos agentai
mėgino įsilaužti į tarptautinės cheminių ginklų priežiūros organizacijos kompiuterines sistemas, nėra
įrodymas, kad už tą operaciją atsakinga būtent Maskva.

Parengta pagal BNS
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Rajono valdžia buvo raginama mokytojams
kompensuoti kelionės išlaidas

„Šimtmečio anykštėno“ ženklai įteikti 13-ai rajono švietimo darbuotojų.
(Atkelta iš 1 p.)
Seimo narys Antanas Baura šventėje prisipažinęs, kad Seime balsavęs
už etatinį mokytojų darbo apmokėjimą, sulaukė audringos salės reakci-

jos.
„Tikiuosi, kad tie dalykai išsispręs.
Tikrai neužsiimsiu kitų kaltųjų paieška“, - kalbėjo A.Baura.
A.Baura taip pat atkreipė dėmesį,
kad kaimyniniame Panevėžio rajone

į darbą vykstantiems pedagogams yra
kompensuojamos kelionės išlaidos
ir tam skirtos savivaldybės biudžeto
lėšos.
„Gražus pavyzdys. Labai norėtųsi,
kad jis būtų ir užkrečiantis“, - žvelgdamas į Anykščių rajono savivaldybės vadovus sakė A.Baura.
Šventės metu taip pat pasveikinti
mokytojai – „Šimtmečio anykštėnai“. Apdovanoti šie pedagogai:
Antano Baranausko pagrindinės
mokyklos mokytoja metodininkė
Skirmantė Banienė, ilgametė lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogė,
Trečiojo amžiaus universiteto narė
Elvyra Grybulienė, ilgametė Jono
Biliūno gimnazijos lietuvių kalbos
ir literatūros, lotynų kalbos mokytoja Ona Jakimavičienė, Anykščių
kūrybos ir dailės mokyklos mokytoja Skaidrė Keibienė, Debeikių pa-

grindinės mokyklos direktorė Inaida
Komarova, Jono Biliūno gimnazijos
mokytoja Jūratė Musteikienė, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja ekspertė Dangira Nefienė,
lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtoja Nijolė Radušienė, Jono Biliūno
gimnazijos istorijos mokytojas Gintaras Ražanskas, Antano Vienuolio
progimnazijos lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja Danguolė Rimavičienė, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos dailės mokytoja
metodininkė Kristina Striukienė, ilgametė lopšelio-darželio „Žiogelis“
pedagogė, Anykščių trečiojo amžiaus universiteto narė Regina Varaškevičiūtė ir ilgametė Jono Biliūno
gimnazijos anglų kalbos mokytoja
Paulina Zukaitė.
Po vaišių Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje mokytojai
Anykščių kultūros centre stebėjo
Lietuvos nacionalinio dramos teatro
spektaklį „Durys“, į kurį bilietus dovanojo Anykščių rajono savivaldybė.

Premjera - pastangos praskleisti prasmių uždangą
(Atkelta iš 1 p.)
Premjerinio pastatymo žiūrovus, besirenkančius salėje vietas,
į būsimąjį veiksmą nuo pat pirmų
akimirkų magiškai traukė atviroje
scenoje vykstantis procesas - anapus durų judantys, šokantys, gestikulioujantys žmonės, o šiapus jų
tykiai sėdintis keistas ir nebylus
personažas. Taigi, galima sakyti,
spektaklis prasidėjo neprasidėjęs,
o įtampa ir dėmesys vis augo ir
vertė suklusti.
Spektakliui įsibėgėjus, daugelį
stebino aktorių kalba: lyg ir girdėti,

komentarai

bet nesuprantami žodžiai, frazės,
kol galų gale imi pasitikėti ne prasme, o intonacija, verčiančia pajusti
tos neegzistuojančios kalbos įtaigą ir universalų žmogišką turinį.
Toks kalbėjimas vertė ,,įsijungti“
vaizduotę, atverti dvasios duris ir
įsileisti aktorių išgyvenamą meninę realybę, pasijusti jos dalimi,
pajusti iš jos sklindančią žmonių
tarpusavio santykių destrukciją,
cinizmą, skausmą, vertybių krizės
grimasas.
Spektaklis, sukėlęs daugybę
minčių ir jausmų, baigėsi tirštų
dūmų banga, užgulusia visą salę.

Kai kurie, iš pradžių bandę tuos
dūmus prasklaidyti, nepavykus
kosėdami spruko iš salės. Tačiau
tai nenuslopino ovacijų ir aplodismentų audros. Dėkingumą režisieriui, aktoriams, visai kūrybinei
premjeros komandai išreiškė ir rajono meras Kęstutis Tubis, pastebėjęs, jog Anykščių kultūros rūmų
scenoje pirmą kartą įvyko tokia
įsimintina sostinės teatro premjera,
o drauge ir tokia visas įmanomas
darbo saugos taisykles pažeidusi
misterija.
Po spektaklio vykusioje diskusijoje su žiūrovais aktoriai, paklaus-

Duoda – imk, muša – bėk...

Iš įvairių Lietuvos savivaldybių pasiekiant žinioms apie naujai pritraukiamas investicijas, Anykščių rajono savivaldybė jų pati savanoriškai atsisako. Anykščių vaikų lopšeliui – darželiui „Eglutė“
sutvarkyti, Anykščių rajono Tarybos sprendimu, atsisakyta jau skirtos 174 149 Eur Europos Sąjungos ir 15 366 Eur valstybės paramos. Tai - pirmas atvejis Anykščių rajono istorijoje, kai vietos
valdžia atsisakė rajonui skirtų pinigų.
„Anykšta“ pašnekovų teiravosi, ar pateisinama, kad Anykščių rajono savivaldybė atsisako rajonui skirtų investicijų?

Padaryta
didžiulė klaida

Dainius ŽIOGELIS, Anykščių
rajono Tarybos narys, socialdemokratas:
- Mums buvo bandoma paaiškinti, kodėl nutarta atsisakyti jau
pasirašytos sutarties ir skirtų ES
pinigų. Labai gaila, kad administracija neprisiima atsakomybės už
savo padarytas klaidas projektuojant ir teikiant paraišką, bei Tarybos narių balsavimus, kada buvo
pritarta šiam projektui ir jo finansavimui. Nežiūrint į priežastis,
nepateisinama, kad Anykščiuose
prioritetu tapo medinės pilys, bet
ne vaikai, lankantys jau daugelį
metų neremontuotą darželį. Mano

ti, kas juos nustebino pristatant
premjerą provincijoje, džiaugėsi
pilna sale, dėmesingumu, bet teigė
nesitikėję tokios reakcijos į dūmus,
tačiau anykštėnai priminė, kad tokią reakciją nulėmė Anykščių, garsėjančių grynu, ozono prisodrintu
oru, specifika. Kaip ten bebūtų,
spektaklio ,,Durys” premjera liks
viena įsimintiniausių kultūrinių
patirčių kiekvienam, ją mačiusiam.
Dažnas, tą vakarą eidamas namo,
dar tebegyveno spektakliu, bandydamas praskleisti ir įminti jo prasmių lauką gaubiančią ir dengiančią
finalinę dūmų uždangą.

manymu, senkant ES struktūrinių
fondų pinigams, padaryta didžiulė
klaida jų atsisakant, o reikėjo paraleliai susiprojektuoti ir suplanuoti
kitos likusios darželio dalies pilną
renovaciją rajono biudžeto lėšomis
ir viską kartu padaryti, juolab, dabartinis rajono biudžeto finansavimas tikrai tokias sumas leidžia investuoti, ypač į mažųjų anykštėnų
gerovę tą privaloma daryti. Deja,
Tarybos dauguma vis dar vadovaujasi vienasmenine nuomone...

Gaila
specialistų darbo

Mindaugas SARGŪNAS,
Anykščių rajono Tarybos narys,
liberalas:

- Europos Sąjungos investicijos į kairę ar į dešinę nėra dalinamos. Esant poreikiui sutvarkyti
darželį „Eglutė“, buvo rašomas
projektas gauti paramai. Paramą
galima gauti su tam tikrais įsipareigojimais. Ministerijų darbas
labai dažnai vėluoja ir pertekliniai
reikalavimai projektui atsirado po
kurio laiko. Pagal tuos neseniai
atsiradusius reikalavimus, tokios
renovacijos nenori ir darželio
administracija. Kadangi norint sutvarkyti dvi grupes, mokymų kabinetą, sporto salę, kalbų kabinetą, menų kabinetą, šiems darbams
gauta 189 515,00 Eur parama, savivaldybė turi prisidėti 342 879,21
Eur. Manau, kad už tokią sumą
galima atlikti viso darželio renovaciją, kuri tenkintų ir darželio
administraciją. Anykščių rajono
administracija garsiai įsipareigojo
ateinančiame biudžete numatyti
lėšų darželio sutvarkymui. Kadangi šio projekto atsisakome, tai
kituose projektuose turėsime kaip
pliusą, gaunant paramą. Tad, manau, nieko baisaus čia dar nespėjo
atsitikti. Savivaldybės lėšos šiam
projektui nėra išleistos, gaila tik
savivaldybės specialistų darbo
laiko. Situaciją taip vertinu pagal
žinomą informaciją.

Gal per daug
galvojama tik
apie asmeninę
naudą?

Lukas
VASILIAUSKAS,
UAB „Europe truck lines“ direktorius:
- Pasinaudoti Europos Sąjungos investicijomis būtų protinga bet kokiu atveju. Ypač kada
kalbama apie vaikus ir švietimą.
Protingai investavus Europos investicijas, būtų sukurtos geros
sąlygos tiek vaikams, tiek pedagogams. Matyt, Anykščių išrinktieji ne tos kartos žmonės, kad
galvotų apie jaunimą. Gal per
daug galvojama apie asmeninę
naudą, o ne apie žmonių gerovę.
Nors matyti, kad rajono valdžia
stengiasi pritraukti investicijas į
turizmą, infrastruktūrą, jai reiktų labiau pasidomėti, ko reikia
patiems anykštėnams, skirtingo
amžiaus žmonėms.

-ANYKŠTA

IŠ ARTI

Plienas pritraukia plieną
Savaitgalis siaurojo geležinkelio muziejuje buvo įdomus: du
kartus į Troškūnus ir atgal dundėjo traukinys, grupėmis, šeimomis ir porelėmis apsilankė gausybė įdomių žmonių, buvo užsukę
net dviejų technikos klubų nariai su savo važiuoklėmis, mat tomis
dienomis vyko šiltojo, judriojo sezono uždarymo šventės.

Senų automobilių klubo AAK vadovas Zieduonis Kaulakalns žavių bendraklubių Jolonos, Madaros ir Sanitos apsuptyje.
Liepsnojančių prie senosios stoties
klevų grožis, aksominė rudens ramybė, šiltas lietus ir net griaustiniai bei
daugybė žmonių – tokios buvo savaitgalio dienos siauruko muziejuje
Anykščiuose. Didesnėmis grupėmis
bendruomenių nariai nuo Lazdijų,
ūkininkai iš Betygalos, smagūs lietuviukai su egzotiška panele iš Bangladešo, smagi pora iš Vilniaus, tarsi
iliustruojanti posakį, kad kiekvienas
Valdas turi savo Boženą. Taip taip, jie
ir buvo Božena ir Valdas, šventę savo
vestuvių sidabrinį jubiliejų ir savo sukakties miestu pasirinkę Anykščius.
Viskas čia jiems patikę.
Dar vieną posakį, kad plienas pri-

savaitgalio diskusija

traukia plieną, patvirtino daugiau nei
šimtu galingų motociklų į akmeninę
aikštę prie stoties suvažiavę sezoną
uždarantys Aukštaitijos regiono motociklininkai. Linksmi vyrukai ir jų
egzotiškos moterys, daug džiaugsmingų kalbų, pasakojimų, kad ir apie
tai, kad savo japonišku motociklu
skriejo 240 kilometrų per valandą
greičiu ir norėjosi spūstelėti dar smarkiau...
Sekmadienio rytmetį keliolika
senų, daugiausiai sovietinių automobilių solidžiai į mūsų akmeninę, tikriausią paradų aikštę įriedėjo taip pat
savo sezoną uždarantys senųjų automobilių klubo AAK (Antiko Auto-
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Raimondas GUOBIS
mobilu Klubs) keliautojai iš Latvijos.
Džiugiai jie apžiūrėjo mūsų ekspozicijas, ypatingai domėjosi ir technika,
ir senąja baltų istorija, ir tautiniame
patriotiniame viršininko kabinete fotografavosi ir broliškai kartu „Bunda
jau Baltija“ padainavome. Pasak klubo vadovo, lietuvės ir latvio sūnaus
Zieduonio Kaulakalns, jų klubas
įkurtas tolimais 1972 m. buvo vienas
pirmųjų tuometinėje Sovietų Sąjungoje, dabar vienija apie 200 senųjų
automobilių bei motociklų mylėtojų
ir savininkų. Vos atšilus orams pradėję
kelionių ir susitikimų sezoną, į didesnes keliones išvažiuoja vidutiniškai
po dešimt kartų. Sezono uždarymo
kelionė – Baltijos turas taip pat buvo
dešimtoji 2018 m. kelionė. Dviejų
dienų išvykoje bičiuliai iš Latvijos
aplankė Bauskės senosios technikos
muziejų, panašią, gerokai mažesnę,
bet unikalią Klemenso Sakalausko
sukauptą kolekciją Piniavoje prie
Panevėžio, Anykščiuose domėjosi
siauruku bei Arklio muziejumi, o kelionę mūsų šalyje baigė aplankydami
senosios technikos muziejų Sodeliškio dvare prie Biržų ir pasidairydami
Rinkuškių alaus darykloje. Svečiai iš
Latvijos atriedėjo daugiausiai Volgomis, kurios švytėjo tvirtomis skardomis ir išpuoselėtu blizgesiu. Tarp šių
„dvidešimt pirmųjų“ ir „dvidešimt
ketvirtųjų“ sovietinio pasaulio plentų karalienių kuklokai atrodė „žiguliukai“, tačiau kerėjo mažylis, pagal
„Opel“ parametrus gamintas senutėlis, „kremliuku“ vadinamas „moskvičius“. Anykščius ir siauruką pratisais
signalais pagerbdami, šypsodamiesi,
rankomis mojuodami, pažadėję dar
sugrįžti smagūs svečiai išvažiavo.

Šeštadienio popietę aikštę prie siaurojo geležinkelio savo „plieniniais žirgeliais“ užtvindė Aukštaitijos motociklininkai.

Apie 1955 - uosius pagamintas „Moskvič 401“ - tikrai dailus
automobilis.
Autoriaus nuotr.

Ar tikitės siurprizų vietinėje politikoje?

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionys demokratai kandidatu į Anykščių rajono merus kelia
Sigutį Obelevičių, socialdemokratai – Dainių Žiogelį, „valstiečiai“ - Dalį Vaiginą, „darbiečiai“ Vaidutį Zlatkų. Praktiškai nėra abejonių, kad tiesioginiuose mero rinkimuose varžysis ir dabartinis
rajono vadovas Kęstutis Tubis bei vietos liberalų lyderis Lukas Pakeltis. Ar galime savivaldos rinkimuose tikėtis siurprizų? Kaip manote, jeigu į rinkimus eis tik minimas šešetukas, kuris iš kandidatų
užims šeštąją vietą?
Apie tai savaitgalį diskutavo portalo anyksta.lt skaitytojai.
X – man: „Viskas priklausys
kaip politikai ir jų bendražygiai
dirbs politinės kampanijos metu,
kuri gal dar ne oficialiai, bet jau
prasidėjo. Visgi greičiausiai trys
kandidatai į merus turi didžiausius
šansus patekti į antrąjį turą: Sigutis Obelevičius, Dalis Vaiginas
ir Danius Žiogelis. O antrajame
ture, jau kaip Dievas duos. Tiesa,
dabartinis Anykščių miesto ir rajono meras Kęstutis Tubis taipogi
gali nustebinti savo surinktų balsų
skaičiumi. Likusieji vargu ar ten
pasieks geresnių rezultatų.“
Taigi: „Savivaldybės rinkimuose tikriausiai nebalsuosiu, nėra
prasmės. Prezidento rinkimuose
gali būti, kad nebalsuosiu, nebent pirmame ture bus kas nors
vertas dėmesio, žinoma, ne iš tų,
kurių pavardės jau seniai mirga
žiniasklaidoje. Europos Sąjungos
rinkimuose nebalsuoju, kolaborantų rinkimuose nedalyvauju.
Apskritai, rinkimai su partinių
gaujų kovomis dėl vietos prie lovio, leidžiant mokesčių mokėtojų
pinigus, nedomina.”
Miškapetris: „Aš neatmesčiau
ir Pakelčio kandidatūros. Jaunas,
veržlus, protingas. O dėl kaltinimo, kad liberalai yra kyšininkai,

tai Lukui neprilips. Jis turtingas
žmogus, pats užsidirba, o taip pat
moka geras algas įmonės darbuotojams. Anykščiam reikia laisvo
nuo piniginių rūpesčių mero, kad
nebūtų pastumdėlis kaip sankryžų
stebėtojas ar tas, kuris skolų atsiimti iš padegėlės į Panevėžį važiavo. Taip pat rimtas kandidatas yra
ir Dainius Žiogelis, tik gaila socialdemokratų partija dabar gerokai
pakrikusi. Tačiau Žiogelis jaunas,
turi gerą galvą, yra patyręs politikoje.
Už Vaiginą aš nestatyčiau, nes
valstiečių durnos reformos visiems
stovi skersai gerklės. O dabartinis
meras jau turėjo progos parodyti,
ko yra vertas. Ir ką parodė? Savivaldybėje neliko specialistų, klastojami bilietai ant kalno, pripirko
niekam nereikalingos balsavimo
įrangos už pasakiškus pinigus,
bet neranda kelių tūkstančių vaikų
darželio remontui. O kur žadėtos
darbo vietos, viešumas, skaidrumas, tarimasis su bendruomene?
Skaitau spaudoje, kad net su rajono verslo klubu meras neina pasikalbėti, nors verslininkai kviečiasi.
Gera savybė, kad jis daug važinėja
ir agituoja po bendruomenes. Kai
kurios moterėlės dėl to už jį gali ir
balsuoti.
S Obelevičius yra pažeidžiamas

ir, matyt, kontroliuojamas. Taip ir
neteko išgirsti, kuo baigėsi prostitučių skandalas, kuriame jis buvo
įveltas.
Laiko iki rinkimų liko mažai, todėl abejoju, ar kandidatai kuo nors
nustebins žmones. Kaip ir yra iš ko
rinktis ir, matyt, dauguma jau žino
už ką balsuos.”
R.Gižinskas atsakymas į: Miškapetriui: „Gerb.’’Miškapetriai’.
Aš tikrai nekandidatuosiu į rajono
Tarybą.Manyčiau darote klaidą
painiodami mane su „kirkilbernotanizmo“ atstovais.Aš su partijos
Pirmininku ,pasikalbam apie stuacijas...Aš palaikau ir palaikysiu
atsinaujinantį skyrių ir jo Pirmininką D.Žiogelį ir jo perspektyvią
komandą.Tačiau, tai nereiškia,kad
aš nedalyvausių rinkimų scenarijaus rašyme“.
Nuomonė: „Vaiginas tikrai būtų
realus kandidatas patekti į antrą
ratą, jeigu eitų su kažkokiu komitetu, kaip nepriklausomas kandidatas. Valstiečiai jau tampa keiksmažodžiu mokytojams, medikams, už
miškų išsaugojimą pasisakantiems,
visiems sveiko proto žmonėms,
ypač po paskutinio jų užsispyrimo
žūtbūt biudžeto pinigais atsidėkoti Kirkilo partijai. Nežinau, ar yra

bent vienas normalaus proto žmogus Lietuvoje, kuris pritartų Karbauskio ir Širinskienės siūlymui
skolintis Lietuvos gynybai, o dalį
tų pinigų atiduoti į seimą nerinktai
partijai. Todėl, manau, siurprizas
bus, kai nė vienas valstietis nepateks į tarybą.”
Horoskopas: „Spėčiau laimės
daktarėlis. Gražiausiai, kad dėl
savo nesugebėjimo kalbėtis ne
komandomis Tubis pats pasigamino sau realų konkurentą. Ką ir
kalbėti, nereikėjo jam užjudinti nei
Neniškienės, nei Vaigino. Žmonės
myli daktarus. Taip pat visi žino,
kad į milicininkų mokyklas neina
mokytis tie abiturientai, kurie gali
įstoti į mediciną. Daktarais tampa
tik labai gabūs ir protingi žmonės.
Mūsų rajonui reikia mero daktaro.

Man iki šiol gaila, kad buvo atstatydintas iš merų gydytojas Leonas
Alesionka. Esu tikras, kad šiandien
jam vadovaujant ne Rokiškyje, o
Anykščiuose būtų statomos gamyklos ir nauji daugiabučiai. Gerai
atsimenu Alesionkos bandymus su
lenkais pradėti kurti technologijų
parką, tačiau tada visokie nefai ir
gudeliai padarė perversmą. Dabar
turim nė cento rajonui neduodantį gargarą prie Puntuko ir kelią į
niekur per Šlyžio laukus. Ai, dar
Humaną vietoj banko pamiršau paminėti. Tokie pasiekimai prie tumsūbinės valdžios”.
Išvada: „Ištirps šitie kiaušiniai
pavasarį, kaip sniegas ir jokio siurprizo nebebus”.

(Kalba netaisyta – red. past.)
„Savaitgalio diskusija“ portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Daug budrumo mažame Budrių kaime

Lina DAPKIENĖ

Pavažiavę 6 km į vakarus nuo Kavarsko (Anykščių raj.), užsukame į Budrius – nedidelį kaimą. Neliekame nepastebėti – čia
gyvena budrūs gyventojai: veiklūs, smagūs, nesnaudžiantys ir
apdairūs. Kas žino, gal nuo to kadaise ir pats kaimo pavadinimas
kilęs, kai dauguma gyventojų čia buvo su pavarde Budriai? O gal
tiksliausiai būtų, remiantis etimologija, šios gyvenvietės pavadinimą sieti su šalia tyvuliuojančio ežerėlio pavadinimu Budriai?
Kuo dar savitas Budrių kaimas ir kaip čia gyvena budriečiai?

se miesteliuose vykstančias šventes
dalyvių gausa, sumaniai apgalvota
programa ir viešinimu.
Budrių bendruomenės pirmininkas
Valentinas – mokytojas, visuomenininkas, šiemet renginio „Atmintis
gyva“ metu buvo apdovanotas „Šimtmečio anykštėnai“ atminimo ženklu.
Budriuose gyvena ir daugiau šviesių
žmonių – pedagogų, ūkininkų, menininkų, aktyviai prisidedančių prie
organizacinių ir viešinimo reikalų,
tad per dešimtmetį, kiek gyvuoja Budrių bendruomenė, nėra įvykusio nei
vieno net menkiausio incidento, kad
organizuotas renginys būtų nuskambėjęs kaip nors kitaip, nei tik gerai ir
pagirtinai.
Nuėmei derlių, suskaičiavai
visus savo viščiukus – metas kiek
atsipūsti

Budrių ežerėlio dumblu sovietiniais metais bandė šerti kiaules,
bet ir kiaulės gaišo, ir ežerėlis liko sugadintas - po vandens nuleidimo jis apaugo vandens augmenija.
Budrių kaimas paminėtas jau
XVII a. pradžioje
1610 m. Raguvos dvaro inventoriuje paminėtas Budrių kaimas,
kuriame – 11 sodybų. Pirmojo pasaulinio karo metais kaimas, kaip ir
dauguma kitų, buvo suniokotas, sudegė pusė jo pastatų. 1923 m. šioje
gyvenvietėje jau buvo 36 sodybos,
vienkiemiai tuomet turėjo 334,29 ha
žemės. Budrių kaime veikė grietinės
nugriebimo punktas, malūnas, buvo
net 3 parduotuvės. Mūsų dienomis
nei parduotuvių, nei Autobusų parko transporto, nei vieno žmogaus su
pavarde Budrys čia nebelikę... Dabar
Budriuose yra 25 sodybos, 52 gyventojai čia deklaravę gyvenamąją vietą.
Tyvuliuoja Budrių ežerėlis su plaukiojančiomis salomis, kurios patrauklios vandens paukščiams.
Mokyklos durys uždaromos,
susikūrusiai bendruomenei –
atidaromos
Ilgą praeities istoriją saugo Šovenių kaime išlikęs mūrinis, dviaukštis
buvusios Budrių pradinės mokyklos
pastatas. 1928 m. Budrių kaime, išnuomotose patalpose, buvo įkurta
pradžios mokykla. 2003 m. pradinė
mokykla pertvarkyta į Kavarsko vidurinės mokyklos pradinio ugdymo
skyrių. 2009 m., kai žymiai sumažėjo vaikų skaičius, imtasi veiksmų šį
skyrių galutinai uždaryti.
Keturios moterys (vaikų mamos
Sigutė Zmejauskienė, Jūra Burneikienė, Loreta Kirkuvienė ir Jurgita
Kamarauskienė), susibūrusios draugėn, siekė kaip nors išsaugoti pradinio ugdymo skyrių. Vis dėlto, akivaizdžiai sumažėjus vaikų skaičiui,
ši misija jau buvo neįmanoma, tačiau

moterų aktyvumas ir siekis išsaugoti
bent kažkokią prasmingą veiklą, kuri
vyktų tame pačiame buvusios mokyklos pastate, turėjo rezultatą – 2009 m.
gruodžio 30-ąją buvo įregistruota Budrių bendruomenė, prie kurios vėliau
prisijungė dar du kaimyniniai kaimai:
Šoveniai ir Jurgėnai. Mokyklos pastatas toliau buvo reikalingas žmonėms:
čia organizuoti susirinkimai, šventės ir renginiai. Augant ir stiprėjant
bendruomenei, suvokiant projektinių
veiklų pradžios svarbą, pirmininku
išrinktas pedagogas, ūkininkas Valentinas Gudėnas. Naujo pirmininko
dėka pradėta intensyvi veikla rašant
projektus, organizuojant vis didesnius
ir platesnio masto renginius. Projektų
lėšomis atlikta pastato rekonstrukcija,
įsigyta naujos reikalingos įrangos.
Netrukus Budrių bendruomenės pirmininkas įgyvendino dar vieną kilnų
tikslą – čia buvo atidarytas Anykščių
rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių
Viešosios bibliotekos Budrių filialas.
Pasitinkant bendruomenės
10-ies metų sukaktį
Ko jau ko, o išmonės ir aktyvumo
Budrių bendruomenės nariams, su
pirmininku Valentinu Gudėnu priešakyje, tikrai netrūksta. Daugybė pavyzdinio lygio renginių suorganizuota, šimtai riestainių prikepta, jų net į
Baltarusiją nuvežta, o 2012 m. Joninių laužas net į Rekordų knygą įrašytas – agentūra „Factum“ užregistravo
aukščiausią 14 m ir 6 m skersmens
Budrių bendruomenės laužą.
Kavarske turbūt nerastumėte nė
vieno, kuris nebūtų sudalyvavęs ar
bent jau girdėjęs apie renginius Šoveniuose, Budrių bendruomenės
namuose. Renginiai mažame kaime
neretai gerokai pralenkia aplinkiniuo-

Kiekvieną rudenį, pabaigę pagrindinius lauko ir ūkininkavimo darbus,
Budrių bendruomenės nariai organizuoja Rudenėlio šventę. Šiemet
ši šventė buvo išskirtinė, nes tai jau
dešimtoji, jubiliejinė Dėdės Derliaus
šventė kaime. Šia proga dideliame
renginyje dalyvavo ir visus susirinkusius maloniai sveikino Anykščių
rajono savivaldybės meras Kęstutis
Tubis, Kavarsko seniūnijos seniūnė
Šarūnė Kalibataitė, viešnios iš Ažuožerių bibliotekos Daiva Agafanovienė ir Lina Strigūnienė. Rudeninės
mugės metu koncertavo Anykščių
kultūros centro Kavarsko skyriaus
folkloro ansamblio nariai, pasipuošę tautiniais drabužiais. Beje, ne tik
koncertavo, bet ir visus susirinkusius
įtraukė – ir užtraukė visi linksmai ir
tarmiškai linksmą dainą „Prakalbina
apynėlis“.
Katilas karštos žuvienės, didžiulis puodas ką tik pagamintos žirnienės, skambančios liaudiškos dainos,
šmaikščiai ir linksmai vedamas
aukcionas, daug rudens gėrybių ant
mugės stalų – taip tradiciškai švenčiamos rudens darbų pabaigtuvės.
Nuėmus derlių, prikaupus auksaspalvio Rudenėlio vitaminingųjų gėrybių,
gerai nusiteikus, nebaisus ateinantis
šaltasis laikotarpis, Salomėjos Nėries
žodžiais vaizdingai nusakytas: „Jau
ruduo dantis galanda, jau šalna žolelę
kanda.“
Rudenėlio šventei pasibaigus, jau
mąstoma apie artėjantį Budrių bendruomenės dešimtmetį: diskutuojama apie renginio koncepciją, dėliojama šventės programa – šios sukakties
laukiama pakylėtai, džiaugiantis narių
bendruomeniškumu ir neretai pavyzdiniu aktyvumu.
Apie Budrių ežerą net legendos
sklando
Budrių ežeras užima maždaug 7,2

„Katės maiše“ aukcionas Rudenėlio šventėje ne vieną nustebino ir ne vieną prajuokino, mat įsigijus
buvo galima čia pat visiems pademonstruoti, kas per katė ten slėpėsi už tą taip greit kylančią kainą.

hektarų plotą. Bendruomenės nariai
rūpinasi įžuvinimu, organizuoja žvejų varžybas, valčių varžybas, taip pat
tvarko paežerę – nupjauna žolę dažniausiai lankomoje dalyje. Iš sugautos
žuvies verdama žuvienė, kuria vaišinami visi susirinkusieji į šventes.
Anksti pavasarį malonu, bet kažkiek net baugu ežero ledo pokšėjimo
klausytis – juk pagal legendą čia ponia su brangenybėmis yra nuskendusi. Kunigo prel. Stanislovo Kiškio
knygoje „Iš Kavarsko praeities“ yra
aprašoma Budrių ežero legenda:
„1580 metais, kai buvo įvykdytas mirties nuosprendis Kavarsko ir
daugelio kitų dvarų valdytojui, išdavikui Gregorijui Astikui, jo žmona,
susikrovusi auksą ir brangenybes,
bėgo iš Kavarsko dvaro, pasikinkiusi
į karietą ketvertą žirgų. Buvo žiemos
metas ir ponia su visu turtu ir žirgais
įlūžusi ir paskendusi Budrių ežere...
Daug kartų buvo bandyta išleisti ežero vandenį – auksui iškelti. Ne vieną
kartą tam reikalui buvo kasamas gilus
griovys, bet po nakties vis rasdavę jį
užverstą didžiuliu akmeniu. Tai neabejotinai pikto velnio darbas. Taip iki
dabar ponia gyvenanti ežero dugne, ir
prigulus ant kranto, esant tykiam orui,
galima aiškiai girdėti žirgų žvengimą
ir karietos ratų duslų dundėjimą...“
Ežerėlio dumblas – vietinėms
kiaulėms
73 metų Stasys Jagėla, gimęs Budriuose, dabar gyvenantis Kavarske,
iki šiol mielai atvažiuoja pažvejoti
Budrių ežerėlyje. Paklaustas apie
ežero nuleidimą, mielai papasakoja
prisiminimus:
„Oi, čia tai įdomi istorija – mat iš
Maskvos darė dumblo tyrimus ir nusprendė, kad bus gerai tas dumblas
vietinėms kiaulėms. Atvarė ekskavatorių, kasė. Gal 1958–1959 metai
tai buvo. Klojo rąstus, per tuos rąstus
važiavo, kad neužklimptų. Gal kokį
mėnesį dirbo. Griovį iškasė, tada
šonuose su kastuvais dirbo. Kai pradėjo bėgt vanduo, laukė, kol į pievas
jis išsilies. Tiesiog rankomis imdavo
karosus, lynus. Vėliau spanguolių
atsirado. Dabar šių uogų čia miškelyje uogautojai renka, – mosteli ranka
pasakotojas miškelio link ir tęsia: –
O kas dėl to iškasto dumblo, tai kai
pradėjo jo duoti kiaulėms, ėmė šios
dvėsti. Ilgą laiką taip ir buvo ežerėlis
su kokiu pusmetriu vandens, o vėliau
jau užtvenkė anam gale, šitam gale, ir
vėl atsirado vandens. Iš karto po nuleidimo tai tik antys čia gyveno.“
Savireguliacijos dėsnis vandens
telkiniui vis dar galioja
Apie ežero nuleidimą primena
karklų stuobriai pačiame ežere, gausybė nendrių, pakrantėse priaugusių

karklų, berželių, kurie nustelbė kai
kurias paežerio vietas. Laimė, atradę
sau tinkamas vietas, į kovą dėl to, kad
ežero vandens lygis nebežemėtų, stojo bebrai. Vadinasi, ne veltui kalbama
apie gamtos savireguliacijos dėsnį.
Ežeras išsiskiria savitomis, savaime susiformavusiomis, plūduriuojančiomis salelėmis. Pamažu, nežymiai
jos keičia savo vietą. Papūtus stipriam
vėjui, nemažos salos stebina žmogų –
su kokia jėga jos gali nuplaukti į visai
kitą ežero vietą!
Pastaraisiais metais Budrių ežere
gyvena didysis baublys, gulbės nebylės, vis atskrenda baltasis garnys.
Ežere ir jo pakrantėse yra tekę stebėti
paukštelį remezą, ausuotuosius kragus, laukius, nendrines linges, krakšles, rudagalvius kirus. Ežeras kasmet
puošiasi vandens lelijų žiedais. Tai
dar kartą įrodo, kad ežeras gyvas, o
vanduo švarus. Tikėtina, kad vietiniai gyventojai mokės išsaugoti švarų
ežero vandenį.
Darbo knygelė nuo 7 metų ir 10
kilometrų per dieną pėstute
Stasys Jagėla, užmetęs meškerę į
Budrių ežerą, mielai savo prisiminimais dalijasi: „Kai nebeliko mokyklos
Budriuose, penkis kilometrus pirmyn
ir atgal pėsti eidavom mokyklon į Kavarską. Jei pakliūdavo, kas važiuoja
pro šalį, tai paveždavo, o šiaip tai pėstute, ir taip nuo ketvirtos klasės iki pat
dešimtos. Valanda laiko, ir Kavarske.
Iš Budrių eidavo kokių 20–30 vaikų.
O kaip vaikai eina? Dūksta, stumdosi,
ir nepamatai, kad jau Kavarskas. Tas
atstumas buvo vieni juokai. Jei labai
jau pusto, sninga, tada jau kas nors
pasitikdavo. Trys pamainos Kavarsko
mokykloj tada būdavo.“
Paklaustas apie šeimą, kurioje
gimė, Stasys tęsia savo pasakojimą:
„Buvom 4 vaikai šeimoj. Tėvai dirbo
„Atžalyno“ kolūkyje, o ir mano paties
darbo knygutė užvesta tada, kai man
buvo 7 metai. Vieną-dvi dienas per
metus dirbdavau kolūkyje. Rugius
kai pjaudavo, tai statydavo gubus.
Kai išdžiūdavo, tada jau kuldavo,
veždavo. Dar arklius varinėdavau,
kai mėšlą veždavo. Sunku tėvams
būdavo, algos ir tos nemokėdavo.
Metų gale kiną parodo „Tarzanas“,
ir viskas... Tėvai 60 arų žemės turėjo, tai miežių, bulvių augino. Karvių,
jaučiokų laikė. Duoną namie kepdavo. Gal kokiais 1961 m. pradėjo kolūkyje algas mokėti. Kurie mažesni ir
silpnesni kolūkiai būdavo, tie nieko
ir nemokėdavo. O tik pabandyk neišeit darban! Visi alkoholikai būdavo
surinkti: surinkdavo visus, ir kolūkin!
Taip nepasėdėsi miestelyje, kaip dabar turbūt tenka kartais pamatyti?“
– tarsi klusteli manęs Stasys, bet atsakymo čia nereikia – visko pasitaiko ir
kaime, ir mieste, bet būkime budrūs!

O tai dar viena akimirka iš Rudenėlio šventės...

Autorės nuotr..
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Gyvuosius apraudu...
Donatas Vasiliauskas - Inis, jaunas anykštėnas, Dailės akademijos dėstytojas, savitos realistinio meno krypties kūrėjas, jau
kelerius metus aktyviai kuria, o pagrindinė jo paveikslų tema pokario Lietuva, partizanų kovos. Donato tapybos darbų parodos
,,Vivos plango, mortuos voco“ (Gyvuosius apraudu, mirusiuosius
šaukiu) atidarymas Svėdasų meno galerijoje labai pagyvino partizanų pagerbimo šventę ,,Briedžio pėdsakais“.

je ir tai jam patinka. Dailininkas
teigia, kad klasikinis realizmas
yra ne natūros kopijavimas, bet
interpretavimas, pagrįstas žiniomis apie kompoziciją, koloritą, o
siekis tiksliai nupiešti yra universali priemonė, lavinanti pastabumą aplinkai ir estetinį jautrumą.
Taip derinamas modernus mąstymas
ir senoji piešimo technika.
Didžioji tema - istorijos
pažinimui ir supratimui

Didysis Donato darbų įkvėpėjas, legendinis partizanas Jonas
Kadžionis - Bėda, parodos Svėdasuose atidarymo metu.
Autoriaus nuotr.
Klajonės Šimonių girioje...
Partizanų tema įtraukė tarsi ir
neatsitiktinai. Jų istorijos pažinimas buvo paveikus, giliau domėtis paskatino P. Pečiulaičio atsiminimų knyga ,,Šitą paimkit gyvą“,
vėliau skaitė Juozo Daumanto
,,Partizanus“ ir kitas knygas, susitiko su legendiniais partizanais
- Jonu Kadžioniu, Juozu Jakavoniu, Andriumi Dručkumi. Domėtis
skatino ir klajonės po šalia Niūronių sodžiaus ošiančius šilus, kuriuose esantys paminklai primena
rūstų, žiaurų, o drauge ir didingą,
šlovingą pokarį. Bandymai pajusti
partizanų pasaulio dvasią, apsirengti kario drabužiais ir klajoti
po mišką... Ką galėjo pamanyti,
jei matė grybaujančios močiutės?
Pabūti, nors ir naujai atstatytame,
bunkeryje, kelias valandas sėdėti
po žeme... Iš ten išlipi jau kitas
žmogus. Mintys, išgyvenimai. Pajusti tą kvapą, pajusti vėjo dvelksmą, miško garsus...
Sėdėti prie stalo, šiltoje jaukioje troboje sugrįžus po ilgo žygio
mišku...

horoskopai
AVINAS. Savaitės pradžioje
nesiimkite radikalių veiksmų remdamasis vien tik nuogirdomis jūsų gauta informacija veikiausiai
bus klaidinga. Šią savaitę taip pat
teks ieškoti kompromiso tarp laisvės troškimo ir karjeros reikalų.
Jei mokėsite išreikšti tikruosius
svo jausmus, asmeniniai santykiai
savaitgalį tikriausiai susitvarkys.
JAUTIS. Vertindamas naują
verslo planą ar kokį kitą projektą, klausykite savo intuicijos - šią
savaitę ji jūsų neapvils. Savaitės
viduryje pagaliau turėtų stabilizuotis jūsų finansinė padėtis.
Išnaudokite kiekvieną galimybę
plėsti savo verslą ar profesinės
veiklos ribas - šią savaitę jų tikrai
bus.
DVYNIAI. Jei nesėdėsite namuose ir užsiimsite mėgstama
veikla, savaitės pradžioje užmegsite naujų ir įdomių pažinčių. Antroje savaitės pusėje turėsite galių
padėti žmonėms, turintiems psichologinių problemų, bet savait-

Bandymas nupiešti Paskutinės
vakarienės tema spingsulės nušviestos trobos šešėliuose prie
stalo susėdusius partizanus - po
to juos apnuodys. Argi ne panaši
istorija buvo ta, kai papietavusius,
pasivaišinusius gėrimais, apnuodytus slapčia įmaišytais nuodais ir
kietai įmigusius Dūmo būrio partizanus visus iki vieno išžudė...

Donatas yra sukūręs nemažai
žymių žmonių portretų, viršelių
Lietuvos bei užsienio atlikėjų albumams, peizažų, tačiau didžioji jo tema - partizanai ir pokario
kovos su okupantais. Dar labiau
pasirinktos temos aktualumą sustiprino įvykiai Ukrainoje, kai
matėsi, kad Rusija ir šiais laikais
naudoja ir kadaise Lietuvoje taikytus tautos naikinimo, kiršinimo
ir istorijos iškraipymo metodus.
Paveikslai atlieka istorijos pažinimo ir supratimo misiją ir yra
iki šiol visai nenaudota galimybė Lietuvoje. Pasaulyje istoriniai
paveikslai daro didžiulį poveikį
visuomenės raidai, didžiosios
valstybės sukaupusius įspūdingus
istorinių paveikslų rinkinius, kurie
žadina istorijos pažinimą, stiprina
tapatybės, pilietiškumo jauseną.
Juk kadaise ir lenko Jano Mateikos tapytas ,,Žalgirio mūšis“ bei
kiti paveikslai įskėlė ugnelę, kuri

Raimondas GUOBIS
atgaivino lenkų patriotiškumą ir
skatino kurtis labai patriotiškai
ir tautiškai valstybei. Jei atsirastų
galimybių, įmanoma būtų sukurti
ir labai didelių, panoraminių paveikslų.
Kūrėjas sako, kad šiame pragmatiškame pasaulyje jį žavi idealizmo žiburėliai, o tą šiuolaikinį
idealizmą sustiprina ir skatina tie,
kuriems auka tėvynei, idealams
ir ateičiai buvo svarbi. Galima
pamanyti, kad vargai, kova, žūtis
ar ilgi nelaisvės metai buvo tragedija, tačiau didinga: buvo žmonių kurie nepasidavė, nepasidarė
veidmainiais. Sovietai naikino ne
tik fiziškai - ypač žalojo žmonių
dvasią: tos žaizdos tautą kamuoja
ir šiandien. Partizanai iš tikrųjų
laimėjo moralinę, dvasinę pergalę, bėda, kad daug kas to nesuvokia, o jei visuomenėje nėra vietos
moralei bei dvasiniam pasauliui,
nebėra vietos ir žmogiškumui.
Pokario kovų dalyviai yra herojai,
jų aukos suvokimas, vertinimas,
didžiavimasis jais turėtų skatinti
kiekvieną pilietį įdėti nors lašelį
idealizmo, pastangų, žinių - tik
taip čia, Lietuvoje, sukursime tikrai nuostabius namus.
Magiškasis realizmas
Nupiešti kuo tikroviškiau. Kai
kuriuos reikalingus paveikslų
kompozicijai daiktus Donatas net
pirko antikvariate. Rašomoji ma-

Kelias tobulybės link
Kelias į tobulybę... Taip, be
galo svarbu siekti tobulumo. Donatas mano, kad pirmiausia reikia
išmokti labai gerai piešti, pažinti
tapybos ir kitokių piešimo būdų
techniką. Jis pats pirmiausia studijavo grafinį dizainą Kauno Justino
Vienožinskio kolegijos menų fakultete, po to baigė Vilniaus dailės
akademijos Kauno skyrių, tobulinosi Jimei universitete Kinijoje,
ypač gilinosi į Rubenso, Rembranto ir kitų klasikinio realizmo
atstovų kūrybą. Pats įkūrė pirmąją
tokią Lietuvoje klasicizmo - realizmo ateljė, jaučiasi esąs šiuolaikinio modernaus meno opozicijogalį verčiau praleiskite glaudžiame šeimos būrelyje.
VĖŽYS. Pirmoje savaitės pusėje pasistenkite su niekuo nesusipykti, ypač vyresniais už save. Į
savaitės pabaigą jūsų pečius veikiausiai užgrius per didelis darbų
krūvis, vėluosite ir nervinsitės.
LIŪTAS. Nepraleiskite pažintinės kelionės ar kokio mokomojo
seminaro pirmoje savaitės pusėje
- įgytos žinios atneštų daug naudos. Nuo ketvirtadienio būkite
ypač budrus - kai kas gali pamėginti pavogti jūsų idėjas ar darbo
vaisius. Jei savaitgalį neužsidarysite tarp keturių sienų, jūsų tikriausiai laukia maloni pažintis su
priešingos lyties asmeniu.
MERGELĖ. Netikėkite viskuo, ką išgirsite pirmadienį ar
antradienį - kažkas bandys jus apgauti. Savaitės viduryje bus sunku susikalbėti su šeimos nariais.
Pasistenkite įsiklausyti į jų argumentus ir suprasti jų požiūrį. Antroje savaitės pusėje žinių troškimas gali jus nuvesti jums pačiam
netikėtais keliais.
SVARSTYKLĖS.
Savaitės

Žvilgsnis...
pradžioje teks priimti svarbų
sprendimą, liečiantį asmeninius
santykius. Savaitės viduryje būsite ypač imlus naujovėms. Labai
tinkamas metas mokymuisi, studijoms. Penktadienį ar šeštadienį
iki pietų susitvarkykite namus - tikriausiai turėsite netikėtų svečių.
SKORPIONAS. Pirmomis savaitės dienomis galite turėti problemų dėl žmogaus, gyvenančio
su jumis. Pasistenkite būti su juo
nuoširdus ir sąžiningas. Jei įmanoma, nepalikite šios savaitės
darbų kitai savaitei, užbaikite juos
iki penktadienio.
ŠAULYS. Jei nesnausite, pirmomis savaitės dienomis patrauksite svarbių žmonių dėmesį.
Tai gali atsiliepti ateities karjerai. Savaitės viduryje sulauksite
apdovanojimo už senus gerus
darbus, kuriuos jau būsite beveik
pamiršęs. Antroje savaitės pusėje
pasistenkite arčiau susipažinti su
seniai jus dominančiu asmeniu galimas jaudinantis ir romantiškas ryšys.
OŽIARAGIS. Savaitės pradžioje draugai gali būti ne visiš-

kai atviri su jumis. Tikėkimės,
kad jie neturi piktų kėslų. Nuo
antradienio jus pagaus varžymosi
dvasia. Būsite pasirengęs priimti
bet kokį iššūkį. Protingai vis viena nesielgsite, tai bent pasistenkite būti atsargus. Daug ką jūsų
gyvenime gali pakeisti pažintis
su užsieniečiu ar apskritai svetima kultūra.
VANDENIS. Pirmoje savaitės
pusėje pasistenkite nesikišti ne
į savo reikalus, net jei jūsų to ir
prašytų. Savaitės viduryje kaip
reikiant įkyrės draugai ar giminaičiai, besistengiantys užtempti jus ant savo kurpalio. Būkite
mandagus, bet neperkalbamas.
Nėra jokių priežasčių, kodėl turėtumėte išsukti iš savojo kelio.
ŽUVYS. Nepasigailėsite pirmomis savaitės dienomis visas
jėgas skyręs profesinei veiklai.
Tiesa, diplomatiškumu ir lankstumu nepasižymėsite, sunkiai
suvoksite, iš kur vėjas pučia. Nelabai tai jums ir rūpės. Savaitgalį
namuose tikriausiai liksite nesuprastas. Jei galite, praleiskite laiką kur nors kitur.

šinėlė, kuri naudota piešiant Lakštučio darbo stalą bunkeryje, ant
kurio dar ir originalūs akiniai apskritais stiklais. O gelsvu viršeliu
švytinti knygelė - naujasis ,,Neįveiksi, sūnau šiaurės“ leidimas
(,,Laiškas, po žeme rašytas“).
Žiburių procesija, partizanų
eisena per sidabro šviesos nutviekstą mišką, kiekvieno jų delne degančios liepsnelės (,,Mano
atmintis“).
Bunkerio anga, per ją matyti
dangus - ,,Čia ir anapus“.
,,Po tremties“ - realistinis vaizdas, žvelgiant iš trobos į priemenę. Atrodytų - pernelyg tvarkinga,
ramu, tarsi nieko ir neatsitiko...
(,,Ištremti“).
Moteris, apsisiautusi raštuota
marška,-,, Žvarbu“... Tyras, išbalęs jos veidas.
,,Partizanai“- sumesti, išniekinti lavonai. Jo tapyto didelio
paveikslo fragmentas - tik basos,
pamėlusios, pajuodusios kojos,
kareiviškų kelnių galai.
Per atvirą slėptuvės angą vėjas
pripustė sudžiūvusių, nurudusių
lapų. Kopėtėlių skersinis apačioje, iš kairės, nutrūkę (,,Vartai į
amžinybę“).
Panašios stilistikos paveiksle taip pat žvilgsnis iš slėptuvės,
melsvu variu spindintys sienos
rąstai, kopėčios, pro atvertą angą
į naktį, tarp debesų kamuolių bešviečiąs mėnulis („Tarp dviejų pasaulių“).
Tas pats bunkeris iš viršaus,
nutryptas sniegas palei atvertą
angą. Dangčio vazonas numestas į
šoną... (,,Žiema“). Visi tie vaizdai
iš tvirtai suręsto bunkerio mūsų
muziejaus reikmėms, jaunimo
pažinimo pamokoms Niūronyse.
Tai tarsi ir mano pasaulio dalelė.
Nedideli paveikslėliai (,,Kankorėžis“, ,,Kėkštas“) kitokie, tiesiog atspindintys globią miško
ramybę. Tie darbai, ciklas, kurį
įkvėptas sukrečiamai didingos
Vinco Mykolaičio Putino poemos
pavadino ,,Vivos plango, mortuos
voco“. Beje, tuo kūriniu susidomėjo suradęs ištraukas Algimanto apygardos partizanų leidinyje
,,Neįveiksi, sūnau, Šiaurės“. Padedant diplomatinėms tarnyboms
bei Amerikos lietuviams darbai
jau buvo eksponuoti Vašingtone,
Niujorke bei Lemonte, dabar keliaus po Lietuvą, ypač stengiantis,
kad ją pamatytų kuo daugiau jaunimo.
Parodoje - penkiolika išraiškingų darbų, sukurtų 2014 - 2017
metais, kurie Svėdasų meno galerijoje bus eksponuojami dar bent
savaitę.

siūlo darbą

Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų tvarkytoja
(-u) Anglijoje. 100 proc. garantija,
jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius
neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083,
www.superdarbas.com
Ieško moterų valymo darbams
Vokietijoje.
Vokiška
sutartis.
Atlyginimas į rankas nuo 1000 1500, atskaičiavus mokesčius ir
buto nuoma.
Tel. (8-603) 09851.

Geras, gerai
mokamas darbas
tvarkingam
elektrikui.

Darbas Panevėžyje.
Tel. (8-620) 77120.

perka
Brangiai – įvairius automobilius,
mikroautobusus, motociklus, tinkančius tolimesnei eksploatacijai
arba ardymui. Pasiima.
Tel. (8-611) 77722.
UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo,
spalvotojo metalo laužą, akumuliatorius.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-622) 60349, (8-699) 60871,
(8-610) 41900.
Nekilnojamasis turtas
Brangiai įvairius miškus: jaunuolynus, pusamžius, brandžius.
Žemę, apaugusią krūmais.
Tel.(8-625) 44123.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Miškus visoje Lietuvoje aukštomis kainomis, atsikaito iš karto,
apmoka notaro išlaidas, įvertina
miško kainą.
Tel. (8-687) 71663.
Vieno kambario bendrabučio
tipo butą Anykščiuose.
Tel. (8-652) 35103.
Skubiai – butą, namą, sodybą,
pastatą ar didesnį žemės sklypą.
Žinantys siūlykite įvairius variantus, ypač domina žemės sklypai.
Atsilygins.
Tel.(8-608) 44340.

įvairūs
Išnuomojamos 30 kv. m komercinės paskirties patalpos.
Tel. (8-678) 09764.
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
Paslaugos
Gamina šarvuotąsias duris namams, butams, laiptinėms, sandėliukams, rūsiams, garažams ir
kalviškus kiemo vartus, tvoras.
Tel. (8-647) 87625.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba, montavimas. Pristatomi
kaminai.
Tel. (8-656) 24531.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
Garažą.
Tel. (8-678) 09764.
Kuras
Alksnio, beržo ir klevo malkas
kaladėlėmis. Turi ir spygliuočių
sausuolių. Pristatymas nemokamas.
Tel. (8-613) 11010.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

SKELBIMAI
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Automobiliai

Kita

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, metalo laužą.
Tel. (8-633) 60143.

Brangiai - ąžuolinius rąstus visoje Lietuvoje.
Tel. (8-614) 11114.

Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel. (8-609) 31414, (8-663) 58871.

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Mokame 6 proc. ir 21 proc. PVM.
Tel.: (8-650) 73427, (8-699) 34217.

Visų markių automobilius, motociklus.
Tel. (8-604) 55326.
Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .
Brangiai - įvairius automobilius,
gali būti daužti ar nevažiuojantys,
pasiima patys, atsiskaito vietoje.
Tel (8-646) 17715.
Gyvuliai
Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai
išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439, (8-656) 40436.
Agentas Algirdas – veršelius.
Moka 6, 21 proc. Atsiskaito iš
karto, sveria elektroninėmis
svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ - veršelius auginti. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,
karves.
Tel. (8-615) 37349.

PERKAME

arba nuomojamės žemės
ūkio paskirties žemę
Kurklių,
Anykščių kadastrinėje
vietovėje.
(8-687) 76191.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas
kiaulių puseles. Greitai atveža.
Tel.: (8-611) 34567, (8-686) 80994 .

Iš nuotraukos darome
portretus laidotuvėms

				
(iki A4 formato).

Nuotraukos su
rėmeliu
kaina – 15 eurų.

melioracijos grioviuose
esančius krūmus
ir medžius.
Tel. (8-673) 19696.

Brangiai superkame

MIŠKUS

visoje Lietuvoje, įvairaus amžiaus.
ATSISKAITOME IŠ KARTO.
Tel.: 8 61841283

SPAUDŽIA SULTIS

AKCIJA
5 L TIK 2 Eur

Geriausia kaina rajone. Siūlo
plačiausią pakuočių ir sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra Anykščių
r., Ažuožerių km., sename vaismedžių sandėlyje.
Kviečia visus nuo 8 iki 20 val.
Tel. 867586867.

UAB „Jonroka“ organizuoja A1, A2, A, B, BE, C, CE
kategorijų vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2018 m. spalio 11 d. 17 val.
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl vairavimo kursų kreiptis telefonu (8-657) 72987 arba UAB
„Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel.: (8-657) 68156,
(8-698) 70127.
Kita

„KREKENAVOS
AGROFIRMOS“
Supirkeja Olga Smailienė .
Tel. (8-612) 02125 .

Perkame

Kaminų įdėklai, pristatomi kaminai. Skarda 0,6-0,8 mm storio.
Kaminų remontas, skardinimas.
Stogų dengimas. Patirtis 20 m.
Tel.: (8-612) 36705, (8-652) 37118.
Negauk tūkstantinės baudos susitvarkyk nuotekas! Nuotekų
valymo
įrenginiai
“August”,
“Traidenis”,“Solido”,“Buiteka”,
“Feliksnavis”. Įvairios paskirties
šulinių, kanalizacijos, drenažo,
vandentiekio sistemų prekyba,
montavimas, servisas, pristatymas.
Sertifikatai. Garantija iki 20 metų.
Tel. (8-641) 93058.

Superkame karves,
bulius ir telyčias

Arklį.
Tel. (8-381) 4-87-25.

VIŠTOS VIŠTAITĖS.
SPALIO 11 d. (ketvirtadienį) prekiausime “Kaišiadorių” paukštyno
vakcinuotomis 3-4-5-8 mėn. rudomis,
raibomis, dėsliosiomis vištaitėmis, bei
kiaušinius pradėjusiomis dėti vištomis
(kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome palaukti.
Tel. (8-608) 69189.
Svėdasai 15:35, Čekonys 15:45,
N.Elmininkai 15:50, Anykščiai 16:00
turgus, Ažuožeriai 16:15, Zaviesiškis
16:20, Kavarskas 16:30, Svirniai 16:40.

Teleloto Žaidimas nr. 1174 Žaidimo data: 2018-10-07 Skaičiai: 64 56 66 36 61 58 42 10 14 71 06 24 73 07 67 47 69 39 49
55 30 31 38 17 15 74 44 21 45 40 68 09 11 12 46 13 37 53 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 33 57 75 35 59 48 70 62 43 51
60 26 16 23 (visa lentelė) Prizai Žaidimas Laimėjimas Laimėtojų skaičius Užbraukus visą lentelę 579477.00€ 2 Užbraukus
įstrižaines 34.50€ 638 Užbraukus eilutę 2.00€ 20355 Užbraukus keturis kampus 1.00€ 86963
Papildomi prizai Bilietas Prizas 0384249 Automobilis “FORD FIESTA” 0758314 Automobilis “TOYOTA AURIS” 073*271
Pakvietimas į TV studiją 066*473 Pakvietimas į TV studiją 043*044 Pakvietimas į TV studiją 024*422 Pakvietimas į TV studiją

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

UAB „Anykštos redakcija“
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

Brangiai visoje Lietuvoje
superka galvijus:
karves, bulius, telyčias.
Veža į užsienį. Sumoka iš karto.

Tel. (8-662) 50592.

dovanoja
Ąžuolo sodinukus.
Tel. (8-619) 58903.

UAB „Anykščių matininkas“ darbuotojai 2018-09-10 atliko žemės sklypo kad. Nr.
3472/0002:51, esančio Jasonių I k., Kavarsko sen. Anykščių raj., kadastrinius matavimus.
Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr. 3472/0002:5 bendraturtį dėl
bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje. 2018-09-04
atliko žemės sklypo kad. Nr. 3468/0003:23, esančio Mitošiūnų k., Troškūnų sen. Anykščių raj.,
kadastrinius matavimus. Kviečiame atvykti žemiau nurodytu adresu gretimo sklypo kad. Nr.
3468/0003:26 bendraturtę dėl bendros sklypų ribos suderinimo 10 dienų laikotarpyje po paskelbimo spaudoje.Kontaktinė informacija: J. Biliūno g. 4-8, Anykščiai, tel. 8 615-52931

2018 m. spalio 18 d. 10:00 val. bus atliekami žemės sklypo Anykščių
r. sav., Troškūnų sen., Smėlynės k., Dvaro g. 12 kadastriniai matavimai. Kviečiame žemės sklypo bendrasavininkus (deklaravę išvykimą
į užsienio valstybę), įgaliotus ar suinteresuotus asmenis, dalyvauti
ženklinant sklypą. Pateikti pastabas ir pasiūlymus galite per 1 mėn.
nuo ženklinimo datos adresu: Vaižganto g. 26, Garliava, Kauno r. ,
matininkui Remigijui Pužui, tel. (8-646) 23471.
Spalio 16 d. į Anykščius atvyksta angiochirurgas
E. Vitkus iš Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus

pacientams sergantiems :
● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumu,
● Aortos, klubinių arterijų, rankų ir kojų arterijų ligomis,
● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Skambinti tel. (8-698) 33653 nuo 16 iki 18val.

Tyrimas mokamas.

Vilniaus g. 29, 29145 Anykščiai. Steigėjas ir leidėjas –
UAB „Anykštos redakcija“.
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El. paštas: anyksta@anyksta.lt.
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien

Liudvikas, Gedėtas, Virgailė,
Dionyzas, Liudas.
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MOZAIKA

spalio 10 d.
Danielius, Pranciškus,
Gilvydas, Butautė, Danys.
spalio 11 d.
Germanas, Rimgaudas,
Daugvydė, Zinaida, Zina.
spalio 12 d.
Rudolfas, Serapinas, Gantas,
Deimintė, Salvinas, Ralfas.

mėnulis
jaunatis

anekdotas

Žmona priekaištauja vyrui:
- Mestum rūkęs! Ar žinai, ką
galėtume nusipirkti už pinigus, kuriuos tu išleidi cigaretėms?
- Žinau. Tu - kailinius, o aš - nieko.
***
Krizės tema:
- Alio, ar į mokesčių inspekciją
pataikiau?
- Taip.
- Mano kaimynas kažką valgo!
- Supratome, tuoj atvažiuojam.
***
Sėdi kiškis ir vilkas kalėjime.
Kiškis - už laikrodžio vagystę, vilkas - už karvės.
- Kiški, kiek valandų? - erzina
vilkas.
- O ką, ar jau laikas karves melžti?
***
Vyras grįžta iš parduotuvės, nešinas maišu su pirkiniais. Žmona
iškraudama prekes burba:
- Na, kiek kartų tau galima sakyt: jeigu ant sulčių pakelio parašyta 100 proc. - tai sultys, o jeigu
40 proc. - tai nektaras.
Vyras nušvinta:
- Va va, seniai tau sakiau, kad
degtinė - tai nektaras!
***
Mažoji Onutė pakelia telefono
ragelį ir, įdėmiai išklausiusi kitame
laido gale esančio žmogaus klausimą, taria:
- A, tai jūs esate mano tėvelio
šefas! O kuris? Asilas? Plikis? Ar
dvokiantis paršas?

oras
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Kūrinio pardavimą organizavusių aukcionų namų šiuolaikinio
Europos meno kuratorius Alexas Branczikas sakė: „Atrodo,
mus ką tik išbanksino.“
Aukcione parduotas Banksy
kūrinys savaime susinaikino
Vienas garsaus grafitininko
Banksy (Banksio) paveikslas susinaikino praėjus kelioms akimirkoms po to, kai jis penktadienį
vakare buvo parduotas "Sotheby's"
aukcione už 1,04 mln. svarų (1,4
mln. JAV dolerių arba 1,18 mln.
eurų). Atrodo, kad šį pokštą gudriai
surežisavo pats slapusis gatvės
meno kūrėjas. Aerozoliniais dažais
ant drobės nupieštas paveikslas
„Mergaitė su balionu“ buvo parduotas už rekordinę kainą, kada

laiškai
Rugsėjo mėn. 22-23 dienomis
Lietuvoje lankėsi Romos katalikų
bažnyčios pontifikas, popiežius
Pranciškus. Laimino, linkėdamas
žmogiško solidarumo, dialogo ir
vienybės, kad Lietuvoje būtų saugu
ir smagu gyventi...
Įsiklausydami į popiežiaus linkėjimus, mes, literatų klubo „Sietuva“ labdaros ir paramos fondo
„Baltasis balandis“, „Marčiupio“
nariai, susirinkome turiningai pasibūti į Burbiškio bendruomenės
centro patalpas. Poezijos ir muzikos popietę organizavo poetas Dainius Žąsinas.
Savo klubams atstovavo vietiniai
ir iš įvairių šalies kampelių atvykę
žmonės.
Salėje susirinkusiam gausiam
gerbėjų būriui dovanojome iš šir-

nors sumokėtą už Banksy kūrinį.
Tuomet pasigirdo sirena, paveikslas nuslinko į jo rėmuose įtaisytą
popieriaus smulkintuvą, o iš jo
apačios išlindo sukarpytos juostelės. Susinaikinimo momentas
buvo parodytas Banksy oficialioje „Instagram“ paskyroje su prierašu „Nyksta, nyksta – nebėr...“
Banksy, niekada neatskleidęs savo
tikrosios tapatybės, gatvės menininko karjerą pradėjo nuo grafičių piešimo ant pastatų Anglijos
mieste Bristolyje. Ilgainiui jis tapo
vienu žinomiausių pasaulyje meno
kūrėjų.

Ispanų teismas pripažino, kad
gydytojas prieš 49 metus
pagrobė naujagimį, bet jį išteisino
Ispanijos teismas pirmadienį
pripažino, kad vienas gydytojas
beveik prieš penkis dešimtmečius
pavogė naujagimį, kuris tapo vienu
iš daugybės Ispanijos XX amžiaus
diktatūros metais pagrobtų vaikų,
tačiau medikas buvo išteisintas
suėjus senaties terminui. Madrido
teismas nusprendė, kad 85 metų
ginekologas Eduardo Vela negali
būti nubaustas, nes viena iš pavogtų vaikų, ieškovė Ines Madrigal,
pateikė savo skundą tik 2012 metais, praėjus gerokai daugiau nei
dešimtmečiui po šio sunkaus nusikaltimo. Teismas vis tik pripažino,
kad E. Vela 1969 metais pagrobė I.
Madrigal, inscenizavo jos gimimą
mergaitę priėmusiems įtėviams ir
suklastojo oficialius dokumentus.
Per nacionalistinio režimo vykdytą
kampaniją vaikai būdavo atimami
iš neturtingų šeimų, kalinių arba
politinių priešininkų, kartais nuo
motinų būdavo atplėšiami ką tik
gimę kūdikiai, o joms meluojama,
kad mažyliai mirė gimdymo metu.
Po to šie vaikai atitekdavo F. Franco režimą palaikančioms šeimoms
arba Katalikų Bažnyčiai, kurie
augindavo juos ištikimais režimo
ideologijos tarnais ir uoliais katalikais.
„SpaceX“ raketa sėkmingai i
škėlė Argentinos palydovą
JAV bendrovės „SpaceX“ raketa „Falcon 9“ sekmadienį sėkmingai iškėlė Argentinos palydovą,
skirtą Žemės stebėjimams, ir
pirmąkart nusileido ant aikštelės
Kalifornijoje. Šios misijos pagrindinis tikslas buvo iškelti į orbitą
palydovą „SAOCOM 1A“, bet
„SpaceX“ taip pat norėjo išplėsti
raketos pirmosios pakopos susi-

grąžinimo operacijas į starto aikštelę Vandenbergo oro pajėgų bazėje, esančioje maždaug už 209 km į
šiaurės vakarus nuo Los Andželo.
„SpaceX“ anksčiau susigrąžindavo „Falcon“ raketų pirmąsias pakopas per paleidimus iš Floridos,
bet Vakarų pakrantėje iki šiol to
nedarydavo. Karinės oro pajėgos
praeitą savaitę perspėjo Kalifornijos pakrantės vidurio gyventojus,
kad jie galbūt pamatys raketos
paleidimą ir išgirs vieną arba daugiau akustinių smūgių, kai pirmoji
pakopa leisis. „SpaceX“ anksčiau
yra sėkmingai nutupdžiusi „Falcon 9“ ant autonominių baržų prie
Floridos ir Kalifornijos krantų.
Šios operacijos padeda bendrovei
sumažinti kosminių skrydžių savikainą – nutupdytą raketos pirmąją
pakopą galima panaudoti kelis
kartus, užuot leidus jai nukristi į
vandenyną.
Latvijoje bus filmuojamos
scenos kino juostoms su M.
Rourke, S. Adkinsu ir A. Pacino
Latvijoje vėliau šiais metais
bus filmuojamos scenos filmams
„Karo medžioklė“ ir „Pinokis“,
kuriuose vaidins kino žvaigždės
Mickey Rourke’as, Scottas Adkinsas ir Alas Pacino, sakė prodiusavimo bendrovės „Forma Pro
Films“ atstovė Svetlana Puntė.
Trilerio „Karo medžiuoklė“, kuriame vaidins M. Rourke ir S.
Adkinsas, siužetas klostosi Antrojo pasaulinio karo metu. Kelios
šio filmo scenos bus filmuojamos
Latvijos etnografiniame muziejuje po atviru dangumi, Pokainių
girioje ir Lygatnės miškuose bei
urvuose. Dauguma scenų „Pinokiui“, kuriame A. Pacino vaidins
meistrą Džepetą, bus filmuojamos
Jaunpilio pilyje, Rygos senamiestyje ir Latvių draugijos namuose,
taip pat Latvijos etnografiniame
muziejuje.

Nepabūgę vėjų
dies į širdį plaukiančias mintis:
skambėjo eilėraščiai, prozos ištraukos. Pramaišiui su literatais,
dainininkai pradžiugino dainų posmais.
Praturtėję, vidinių lobių prisipildę, parke, prie kultūros namų, apdainuodami darbų eigą, pasodinome šimtąjį medelį, skirtą Lietuvos
atkūrimo šimtmečiui.
Po to būriavomės prie turtingo vaišių stalo. Laikas, praleistas
smagiai sukantis šokio ritmu, mėgaujantis eilėmis ir pašnekesiais,
tirpo beregint.
Saulei leidžiantis, žvarboko rugsėjo vėjo čiupinėjami, nuo Rubikių
apžvalgos bokšto „paganėme“ ašarojančias akis po apylinkes. Graži
mūsų Aukštaitija.
Visi – organizatoriai, dalyviai ir

svečiai - verti didžiulės pagarbos
už meilę muzikai, dailei, literatūrai.
Išskirsiu mažų vaikučių porelę,
kuri didvyriškai iškentė ilgą suau-

gusiųjų „žaidimų“ popietę.
Miegokime ramiai, pamatę taip
puikiai auklėjamus Lietuvos ateities šeimininkus.

Vidutė KAZLAUSKIENĖ

Mokytojų dieną - graži akistata su poezija
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Spalio 5 - ąją, Mokytojų dieną,
Jono Biliūno gimnazija pasitiko
šventiškai. Kaip jau įprasta, šios
šventės dieną mokytojai ir gimnazistai apsikeitė vaidmenimis: abiturientai tapo gimnazijos vadovais
ir mokytojais, o mokytojai - mokiniais. Į ,,atsargą” išleisti mokytojai
ne tik galėjo atsikvėpti, pabendrauti tarpusavyje, bet ir susitikti su
įdomiais žmonėmis. Daugeliui maloniu netikėtumu tapo susitikimas
su vilniete poete Gabija Vitkevičiūte, kurios poezijos knygos ,,Jūra

- tai debesys” pristatymas sukvietė
mokytojus į gimnazijos Aktų salę.
Renginį organizavo ir vedė buvusi
mūsų gimnazijos auklėtinė Dalia
Puodžiukaitė ir ilgametė mokytoja - senjorė Ona Jakimavičienė.
Poezijos knyga ,,Jūra - tai debesys
- trečioji poetės knyga. Žurnalistė,
komunikacijos konsultantė, menų
magisrė, keturių vaikų mama Gabija Vitkevičiūtė šioje knygoje leidžiasi į kelionę, ieškodama ženklų,
kaip atpažinti tikrą išgyvenimą.
Todėl eilėraščiuose gausu gyvo,

daugialypio, daugiabriaunio, nuolat kintančio jausmo. Pagridinė
knygos idėja - mes esame atspindžiai to, kokiame pasaulyje gyvename: kaip jūra tikrai nėra mėlyna,
nes šią spalvą jai dovanoja debesys
ir dangus, joje atsispindintys. Susitikimo dalyvius žavėjo eilėraščių
gelmė ir autorės vidinė šiluma, paprastumas, jaudino jos pasakojimas
apie artimiausius planus padėti gyvenimo parklupdytoms moterims.
Poetė Gabija Vitkevičiūtė, kuri iki
šio susitikimo mums nebuvo ži-

noma, savo kūrybos ir asmenybės
skleidžiama šiluma, išmintimi, jautrumu, atvirumu mums, biliūniečiams, tapo ypač sava. Susitikimo
dalyviai džiaugėsi galėdami įsigyti
poetės eilių knygą ir toliau pratęsti
pažintį su jos kūryba, o poetė pristatytą knygą dovanojo gimnazijos
bibliotekai, linkėdama kiekvienam
pasitikėti savimi, tikėti savąja misija ir išskirtinumu.

Rimutė STANISLAVOVIENĖ

