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Gyventojai
nenori būti
,,renovuoti“
prieš savo
valią
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šiupinys
Laureatė. Anykščių Liudvikos
ir Stanislovo Didžiulių viešosios
bibliotekos Krašto dokumentų ir
kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė tapo Panevėžio
regiono bibliotekų darbuotojų Metų
nominacijos „Ad astra“ laureate. Nominacija A.Berezauskienei skiriama
už iniciatyvumą ir kūrybiškumą savo
bibliotekos veikloje, sėkmingą ir ryškią tradicinių ir netradicinių bibliotekos paslaugų sintezę bei plėtrą, aktyvų ir sėkmingą skaitymo skatinimą,
sėkmingą gerosios patirties sklaidą
regione ir už jo ribų.

Alfrydas
Savickas ir
Aušra
Gervinskienė
bus atleisti

3 psl.

KGB pareigūnas Troškūnų
numatė, jog
klebonas aprašė
Teofilis
Velykas
Matulionis taps
šventuoju

Taryboje beveik nebus opozicijos
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
Antradienį, balandžio 16-ąją,
prisiekė 2019-2023-ųjų kadencijos Anykščių rajono taryba
bei meras Sigutis Obelevičius.
Kaip ir buvo planuota, vicemeru išrinktas socialdemokratas Dainius Žiogelis, už kurį
slaptame balsavime pasisakė
net 21 iš 25 Rajono tarybos narių.
Tokio rekordinio palaikymo
iki šiol nėra sulaukęs nė vienas
Tarybos balsavimu skiriamas
Anykščių politikas.

Ekspozicija. Medžių lajų tako informaciniame centre atidaryta nauja
ekspozicija „Anykščių šilelis – miškas ar kūrinys?“, kurią sukūrė UAB
„Ekspozicijų sistemos“ dizaineriai
Skirmantė Vaitkevičiūtė ir Vilius
Lunevičius. Plačiau – anyksta.lt
Pirtis. UAB Anykščių komunalinis ūkis skelbia, kad Svėdasuose
atnaujinta pirtis.Pirtis nuo balandžio
13 dienos dirba kas antrą šeštadienį.
Praėjusių metų UAB Anykščių komunalinis ūkis veiklos ataskaitoje
skelbta, kad bendrovės teikiamos
pirties paslaugos buvo nuostolingos.
Valdžia. Ateinantį ketvirtadienį,
balandžio 25-ąją, Anykščių rajono
taryba balsavimu skirs Rajono savivaldybės administracijos direktorių.
Į šias pareigas meras Sigutis Obelevičius siūlys Ligitą Kuliešaitę. O
sprendimo dėl direktoriaus pavaduotojo paskyrimo dar teks palaukti. Pasak mero S.Obelevičiaus, pavaduotojas skiriamas direktoriaus teikimu,
o L.Kuliešaitę, geriausiu atveju,
galima paskirti vadovauti administracijai nuo balandžio 26-osios. Kitaip tariant, po Tarybos balsavimo ji
automatiškai netaps direktore, todėl
ketvirtadienį dar negalės teikti pavaduotojo kandidatūros.
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Meras, konservatorius Sigutis Obelevičius trečiąją kadenciją dirbs su vicemeru socialdemokratu.
2019-2023 m. kadencijoje mero pavaduotoju bus Dainius Žiogelis.

5 psl.

Pianistę iš Pietų Korėjos sužavėjo Anykščių
žvaigždės ir erdvės

daiva.g@anyksta.lt

Daiva GOŠTAUTAITĖ

17-metė anykštėnė, pianistė
Milda Daunoraitė antrus metus
mokosi Didžiosios Britanijos
H. Purcello muzikos mokykloje. Pavasario atostogų Milda
grįžo ne viena – kartu atskrido
ir jos geriausia draugė, korėjietė CheaWoom Lee.
Pianistės Anykščių koplyčioje surengė bendrą koncertą,
kurio klausėsi sausakimša salė
žmonių.

Netektis. Ketvirtadienį, balandžio
18 dieną, mirė mokytoja Liucija
Pavilanskienė. Ji ilgus metus dirbo
Anykščių J.Biliūno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ir matematikos mokytoja.
Laikraštis. Kitas „Anykštos“ numeris išeis šeštadienį, balandžio 27
dieną.

Anykščių koplyčioje Milda Daunoraitė ir jos draugė iš Pietų Korėjos CheaWoom Lee grojo ir jų
mėgstamiausio kompozitoriaus Claude Debussy kūrinius. 				
AMC nuotr.

12 psl.
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KONKREČIAI

Gyventojai nenori būti ,,renovuoti“ prieš savo valią
Į ,,Anykštos“ redakciją kreipėsi Anykščių miesto Statybininkų 10 namo gyventojai, aiškindami,
kad UAB Anykščių komunalinis ūkis atstovai, neva net apgaulėmis, bando išgauti gyventojų sutikimą namo renovacijai.
Anykštėnai tvirtino, kad tą pačią
dieną buvo sušaukti du to paties
daugiabučio gyventojų susirinkimai. Neva į antrąjį susirinkimą
tie žmonės, kurie pirmajame susirinkime balsavo prieš renovaciją,
buvo nebepakviesti. ,,Nešioja tuščius popieriaus lapus ir liepia ant
jų pasirašyti“, - komunalininkais
skundėsi į redakciją atvykę žmonės. Jiems taip pat kilo neaiškumų
ir dėl banko, iš kurio gyventojai
skolintųsi pinigus renovacijai, pasirinkimo.
UAB Anykščių komunalinis
ūkis laikinasis direktorius Linas
Pravilionis ,,Anykštai“ pripažino,

kad tą pačią dieną Statybininkų 10
namo gyventojai į susirinimą buvo
kviesti du kartus. Jis neslėpė, kad
antrojo susirinkimo tikslas - kiek
desperatiškas bandymas gauti
daugiau nei pusės namo gyventojų pritarimą renovacijai. Tačiau į
antrąjį susirinkimą atėjo 30 -ies iš
50-ies name esančių butų atstovai,
25 balsavo už renovaciją, 5- prieš.
Taigi, renovacijai nebuvo pritarta, nes sprendimo priėmimui reikia 50 proc. + 1 balsas nuo name
esančių butų skaičiaus.
L.Pravilionis ,,Anykštai“ sakė,
kad balandžio 29 dieną kviečiamas dar vienas Statybininkų 10

namo gyventojų visuotinis susirinkimas - jeigu ir šiame susirinkime nepavyks surinkti daugumos gyventojų balsų, namo
renovacijos procesas šiemet nebus pradėtas. ,,Jokių mes tuščių
lapų nenešiojame... Aš suprantu,
kad yra žmonės, kurie nepritaria
renovacijai, bet nesuprantu, kodėl jie savo poziciją nori primesti
visam namui“, - ,,Anykštai“ kalbėjo L.Pravilionis.
Šiais metais valstybė renovuojamų namų gyventojams teikia
30 proc. dydžio paramą. Jeigu
namo gyventojai nusprendžia įsirengti atsinaujinančios energeti-

spektras

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
kos prietaisus - valstybės parama
projektui auga iki 40 proc.
Pasak L.Pravilionio, šiemet
bus priduoti 7 baigiami renovuoti Anykščių daugiabučiai.
11-os daugiabučių renovacijai
rengiami projektai, 15 namų yra
paraiškų patvirtinimo stadijoje. L.Pravilionis kalbėjo, kad 13
Anykščių daugiabučių gyventojai
visuotiniuose susirinkimuose pritarė namų, kuriuose gyvena, renovacijai. Viename name visuotinis
gyventojų susirinkimas planuotas
praėjusį ketvirtadienį, o ,,buksuoja“ kol kas tik vienintelis Statybininkų gatvės 10-as namas.

Prokurorai pradėjo tyrimą dėl neblaivaus gimusio kūdikio
Klaipėdos prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl uostamiestyje gimusio neblaivaus kūdikio.Kūdikį pagimdė 35-erių moteris
iš Troškūnų seniūnijos Surdegio miestelio.Moteris jau kurį laiką
Anykščių rajone negyveno ir klajojo po Lietuvą. Ji turi 15 metų
dukrą, kuri auga vaikų globos namuose.
Tyrimas pradėtas dėl sunkaus
sveikatos sutrikdymo iš neatsargumo, trečiadienį informavo Generalinė prokuratūra.
Prokurorai pažymi, jog dėl
šio įvykio į prokuratūrą ar kitą
ikiteisminio tyrimo įstaigą nesi-

kreipė nei uostamiesčio ligoninė,
kurioje ir gimė kūdikis, nei vaiko
teisių apsaugos specialistai.
„Ikiteisminis tyrimas pradėtas šiandien, nes pastarosiomis
dienomis buvo renkama pirminė
informacija, kreiptasi į gydymo

įstaigą, vaiko teisių apsaugos
specialistus. Gavę visą teisinei
kvalifikacijai būtiną informaciją, priėmėme sprendimą pradėti
ikiteisminį tyrimą“, - teigė Klaipėdos apygardos prokuratūros
vyriausioji prokurorė Dalia Pocienė.
Tyrimą atliks Klaipėdos policija, vadovaus Klaipėdos apygardos prokuratūra.
Už žmogaus sužalojimą dėl neatsargumo Baudžiamasis kodeksas numato areštą arba laisvės

atėmimą iki trejų metų.
Žiniasklaida praėjusią savaitę
pranešė, kad Klaipėdoje gimusiam kūdikiui nustatytas daugiau
nei 4 promilių girtumas.
Dviejų su puse kilogramų gimusi mergytė gydoma reanimacijoje. Gydytojai įtaria, kad motina
alkoholį vartojo visą nėštumo
laikotarpį.
Šią savaitę pranešta, kad Klaipėdoje gimdyti atvežta dar viena
girta gimdyvė.

-ANYKŠTA

Turistus skaičiuos specialūs įtaisai
Anykščių regioninio parko direkcija už 2 tūkst.855 eurus įsigijo keturis lankytojų skaičiuotuvus, kurie bus sumontuoti turistų
pamėgtose vietose.
Lankytojų skaičiuotuvai turistus
skaičiuos prie Bijeikių apžvalgos
bokšto, šalia Vetygalos atodangos,

prie Šventosios pažintinio tako bei
Puntuko akmens prieigose (prie tilto per Šventosios upę).

Tokie skaičiuotuvai už Europos Sąjungos fondų lėšas perkami
siekiant įvertinti lankytojų, kurie
domisi Anykščių regioninio parko
objektais, srautus.
Lankytojų skaičiuotuvai veiks
pasyviosios infroraudonųjų spin-

dulių spinduliuotės principu, bus
atsparūs bet kokioms orų sąlygoms
bei galimiems vandalų išpuoliams.
Įrangą sumontuos UAB „Hansab“.

-ANYKŠTA

Parama. Nedideles saulės elektrines įsirengiantiems žmonėms
šiemet numatoma skirti 4,5 mln.
eurų paramos. Teikti paraiškas bus
galima jau gegužę, pranešė Energetikos ministerija. Parama galės pasinaudoti vieno ar dviejų butų namų
savininkai, įsirengiantys iki 10 kilovatų (kW) galios saulės elektrines.
Jų gaminama elektra bus naudojama namų ūkiuose.
Skiepai. Grupė opozicinių konservatorių ir socialdemokratų siūlo
įstatymu nustatyti, kad į darželius
būtų priimami tik nuo tymų skiepyti vaikai. „Siūlome nustatyti, kad į
visus darželius, nesvarbu, ar valstybinis, ar privatus, vaikai būtų įleidžiami tik su skiepu“, – sakė viena
pataisos iniciatorių konservatorė
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisos
išimtį numatytų vaikams, kurie nuo
tymų, epideminio parotito ir raudonukės negali būti skiepijami dėl
sveikatos būklės, pvz., alergijos.
Paragino. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius penktadienį
paragino Estiją derinti veiksmus ir
atsargiai žiūrėti į dialogą su Maskva,
praėjus dienai po prezidentės Kersti
Kaljulaid susitikimo su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. „Paprastai
kai koordinuojame ir vieningiau veikiame, visada tas yra efektyviau, (...)
nes mus skaldyti ir visą laiką patikrinti Europos šalių ar Baltijos šalių
vienybę visada bus tokie bandymai“,
– sakė L. Linkevičius.
Apklausė. „MG Baltic“ politinės korupcijos bylą nagrinėjantis
Vilniaus apygardos teismas penktadienį kaip liudytoją turėtų apklausti buvusią Seimo pirmininkę
„darbietę“ Loretą Graužinienę.
Teismas taip pat apklaus Seimo narį
socialdemokratą Andrių Palionį bei
Seimo kanceliarijos Biudžeto ir finansų komiteto biuro vedėją Aliną
Brazdilienę. Šie liudytojai turėtų
būti apklausiami dėl Pelno mokesčio įstatymų pakeitimo.
Laisvė. Lietuva pakilo šešiomis
pozicijomis iki 30 vietos pasauliniame žiniasklaidos laisvės indekse, bet optimizmą kiek slopina kova
dėl visuomeninio transliuotojo ir
kai kurie Vyriausybės veiksmai.
Tyrime iš viso įvertintos 180 šalių.
Lietuvos padėties apžvalgoje rašoma, kad žurnalistai šalyje pamažu
išsilaisvina „po daugelį metų trukusios vietos žiniasklaidos magnatų
priespaudos“. Tačiau toks teiginys
kai kuriems ekspertams kelia abejonių. Vilniaus universiteto docentas Deimantas Jastramskis sakė
neturintis duomenų, kad pastaruoju metu žiniasklaidos priemonėse
keistųsi savininkai, leidę joms tapti
labiau nepriklausomomis.
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Temidės svarstyklės
Smurtas. Balandžio 17 dieną,
apie 20.00 val., Kavarsko seniūnijos Jakšiškio kaime, namuose,
neblaivus (nustatytas 1,22 prom.
girtumas) vyras (g. 1973 m.)
kumščiu trenkė į veidą savo su-

gyventinės motinai (g. 1932 m.).
Vyras sulaikytas ir patalpintas į
areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Konfliktas. Balandžio 16 dieną, apie 20.00 val., Anykščiuose,
Mindaugo g., neblaivus (nusta-

tytas 0,73 prom. girtumas) vyras
(g. 1968 m.) smurtavo prieš žmoną (g. 1968 m.). Vyras sulaikytas
ir patalpintas į areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Avarija. Balandžio 17 dieną,
apie 20.58 val., Troškūnų seniū-

nijos Rukiškio kaime neblaivus
(nustatytas 2,32 prom. girtumas)
vyras (g. 2000 m.) vairavo automobilį ,,Audi 80”, jo nesuvaldė
ir, nuvažiavęs nuo kelio sankasos, apvirto. Vyras sulaikytas ir
patalpintas į areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Išvada. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) nusprendė, jog nėra
pakankamai duomenų konstatuoti,
kad darbinio vizito į Rusnę metu
apie kandidatavimą prezidento rinkimuose paskelbęs premjeras Saulius Skvernelis naudojosi tarnybine
padėtimi. „VRK, atsižvelgdama į
surinktą medžiagą ir faktines aplinkybes, neturi pakankamai duomenų
konstatuoti, kad S. Skvernelis būtų
pažeidęs politinės reklamos skleidimo reikalavimus ar pasinaudojęs
tarnybine padėtimi, vykdydamas
rinkimų agitaciją“, – nusprendė komisija.

IŠ ARTI

???

Ar Anykščiuose
jau laikas
baigti
šildymo
sezoną?
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Alfrydas Savickas ir Aušra
Gervinskienė bus atleisti
Pirmadienį, balandžio 15-ąją, pranešimai apie atleidimą iš darbo įteikti UAB Anykščių komunalinis ūkis darbuotojams Alfrydui
Savickui ir Aušrai Gervinskienei. A.Savickas - kadenciją baigusio
mero Kęstučio Tubio bendražygis, jo komiteto steigėjas ir buvęs
komiteto kandidatas į Anykščių rajono tarybą. A.Gervinskienė K.Tubio komiteto valdybos pirmininko Alvydo Gervinsko žmona.
Originalu, jog įspėjimus apie atleidimą iš darbo pasirašė laikinasis UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Linas Pravilionis,
kuris taip pat buvo K.Tubio komiteto narys. Tikėtina, kad tokiu
būdu L.Pravilionis renkasi ,,bonusus“ naujajai rajono valdžiai.

Sandra JERMOLENKO:
- Tikrai dar ne laikas. Tegul
bent jau iki balandžio pabaigos
dar šildymas būna įjungtas.

Prieš porą mėnesių Alfrydas Savickas (kairėje) jautėsi esąs vienas
iš UAB Anykščių komunalinis ūkis vadovų, o šią savaitę laikinasis UAB Anykščių komunalinis ūkis direktorius Linas Pravilionis
(dešinėje) priėmė sprendimą iš darbo atleisti savo bendaržygį.
Merą sprendimas nustebino

Vytautas MALINAUSKAS:
- Pas mane +25°, tad man papildomos šilumos nereikia. Dieną langas atidarytas!

Vladas VARNAUSKAS:
- Laikas šildymą atjungti. Langai visi atviri, labai karšta.

Naujasis meras, konservatorius
Sigutis Obelevičius bei naujoji
Anykščių rajono taryba prisiekė
antradienį, balandžio 16-ąją, tad
formaliai sprendimas dėl ,,komitetininkų“ atleidimo iš darbo priimtas
rajoną dar valdant 2015-2019 metų
kadencijos Tarybai.
K.Tubio bendražygiui A.Savickui
etatas komunalinio ūkio atliekų tvarkymo padalinyje buvo sukurtas įmonei dar vadovaujant Kaziui Šapokai.
K.Šapoka Atliekų padalinio apskaitininke įdarbino ir A.Gervinskienę,
beje, buvusią UAB vadovę.
L.Pravilionis laikinuoju komunalinio ūkio direktoriumi paskirtas
pernai vasarą, prieš tai jis dirbo šioje įmonėje specialistu, atsakingu už
daugiabučių renovaciją. Beje, renovacijos specialisto pareigose jis pakeitė A.Gervinską.
Portale anyksta.lt pasirodžius komentarams apie A.Savicko atleidimą
iš darbo, apie tai paklausėme mero
S.Obelevičiaus. Meras sakė, kad
trečiadienį pas jį buvo atėjusi UAB
Anykščių komunalinis ūkis valdybos pirmininkė, savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto
skyriaus vedėja Audronė Savickienė,
kuri pranešė, kad laikinasis komunalinio ūkio vadovas L.Pravilionis be
valdybos žinios pasirašė atleidimo
iš darbo pranešimus A.Savickui ir

A. Gervinskienei. S. Obelevičius
,,Anykštai“ kalbėjo, kad jis neabejoja, jog laikinojo direktoriaus veiksmai yra neteisėti ir iš darbo atleidžiami ,,komitetininkai“ laimės teismą,
jeigu tik nuspręs į jį kreiptis.
,,Pertekliniai“ etatai
A.Savickui ir A.Gervinskienei
pranešimuose apie atleidimą iš
darbo nurodoma, kad jie po mėnesio iš pareigų atleidžiami, nes jų
etatai yra ,,pertekliniai“, kitaip tariant, keičiama bendrovės struktūra.
A.Savickienė stebėjosi, kodėl UAB
Anykščių komunalinis ūkis laikinasis direktorius L.Pravilionis nederino įmonės struktūros pertvarkos su
bendrovės valdyba ir apskritai neinformavo valdybos apie darbuotojų
atleidimą. ,,Aš sužinojau tik iš gandų. A.Savickas paskambino kitam
valdybos nariui (Linui Šulskui - aut.
past.) ir pasakė, kad jį atleidžia iš
darbo. Apie tai informavau merą“, ,,Anykštai“ sakė A.Savickienė.
Beje, įspėjimus apie atleidimą iš
darbo A.Savickui ir A.Gervinskienei
pasirašė ne tik L.Pravilionis, bet ir
direktoriaus pavaduotojas Valdemaras Navickas ir bendrovės teisininkas Arenijus Baltrušaitis.
Trečiadienį A.Savickas ,,Anykštai“ aiškino, kad jis negavęs pranešimo apie atleidimą iš darbo, bet penktadienį, po to, kai apie A.Savicko

Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt
atleidimą buvo paskelbta portale
anyksta.lt, politikas pats paskambino
į redakciją ir sakė, kad jis sergąs ir
tik penktadienį gavęs pranešimą registruotu laišku. Paklaustas, ar kreipsis į teisininkus, A.Savickas atsakė:
,,Aš pats teisininkas. Čia viskas aišku - susidorojimas.“
Buvęs rajono Tarybos narys
A.Savickas aiškino, kad tai jis ir
buvęs UAB Anykščių komunalinis ūkis laikinasis direktorius Jonas
Žukauskas įmonėje padarė tvarką, o
,,valymus“ neva organizuoja komunalinio ūkio buhalterė Angelė Dovydėnienė.
Buvęs Anykščių rajono meras,
UAB ,,Anykščių vandenys“ direktorius A.Gervinskas neslėpė, kad jo
žmonos atleidimas iš darbo nedžiugina, tačiau dėstė, kad jam būtų nekorektiška aiškinti, kaip organizuoti
kitos Savivaldybės įmonės veiklą.
A.Savicko atleidimą derino su ...
A.Gališanka
K.Tubio
komiteto
veikėjas
L.Pravilionis vargu ar pats ilgai išsaugos laikinojo UAB Anykščių
komunalinis ūkis vadovo postą,
tačiau jis tikino, kad A.Savicką ir
A.Gervinskienę skubiai atleisti iš
darbo reikia, nes komunalininkai dirba nuostolingai. Pasak L.Pravilionio,
,,tai vidiniai įmonės reikalai“.
,,Nenoriu veltis į diskusiją. Jie ne
vieninteliai... Su dar dviem darbuotojais anksčiau darbo sutartys nepratęstos, dar trims - netrukus bus įteikti
įspėjimai apie atleidimą iš darbo“,
- aiškino laikinasis UAB Anykščių
komunalinis ūkis vadovas. Jis dievagojosi, kad nebuvę jokio politinio
spaudimo ir sprendimą atleisti bendražygį ir kito bendražygio žmoną
priėmė jis pats.
,,Nesilaikau aš tos vietos. Jeigu
nebus pritarimo mano veiksmams,
jeigu nuspręs, kad aš esu netinkamas
- nesilaikysiu įsikibęs kėdės“, - apie
savo perspektyvas Anykščių komunaliniame ūkyje sakė L.Pravilionis.
Į klausimą, kodėl įmonės struktūros pertvarkos nederino su bendrovės valdyba, L.Pravilionis atsakė,
kad būsimus veiksmus derino su Savivaldybės administracijos vadovais,
kurie jau nebedirba Savivaldybėje.
Taigi, pagal L.Pravilionio versiją,
A.Savicko ir A.Gervinskienės atleidimą iš darbo jis aptaręs su ,,komitetininkais“ Audroniumi Gališanka ir
Ramūnu Blazarėnu.

Žiedai, pražydę Tavo švelnumu,
Už meilę padėka širdy neišsakyta –
Žodžius gražiausius šiandien skiriam Tau
Už švelnų rūpestį, palikusį raukšlelę.
Ugnelę nerimo gelmėj akių,
Už tyrą ašarą palydint vis į kelią,
Švelnumą Tavo grumbančių delnų!
Tegul širdyje ilgai liepsnoja meilės, džiaugsmo žiburiai,
šią gražią balandžio dieną telydi sveikata,
sėkmė gyvenimo kely.
Alvydas TALEIŠIS:
- Seniai laikas šildymą atjungti.

Pagal „Anykštos“ FB
(kalba netaisyta)

70-ojo Jubiliejaus proga
Bronę SINDIKIENĘ sveikina
sesuo Elvyra su šeima, broliai Alvydas ir Algirdas su šeimomis

savaitės citatos
Ką apie tai mano Puškinas,
Makedonietis ir Jėzus Kristus?
Dainius ŽIOGELIS, 45-uosius
einantis būsimasis Anykščių rajono vicemeras, savo inauguracinėje
kalboje:
,,Per savo dar gan trumpą gyvenimą...“
Reiks ,,škodas“ keisti į BMW...
Sigutis OBELEVIČIUS, Anykščių rajono meras, apie būsimuosius Savivaldybės administracijos
vadovus:
,,Pasirenkant administracijos vadovus vienintelis kriterijus buvo
kompetencija - jauni, veržlūs žmonės ir palaikys tą tempą, kurio mes
norėtume.“
Daugiau kaip 6 nebus, bet
mažiau - gali...
Kęstutis TUBIS, buvęs Anykščių rajono meras, apie tai, kiek
žmonių bus opozicinėje frakcijoje:
,,Matysim, žiūrėsim. Kol frakcija
nėra sukurta, negalima prognozuoti,
kiek joje bus narių.“
Tada nėr problemų, prokuroru
įsidarbinsite...
Alfrydas SAVICKAS, UAB
Anykščių komunalinis ūkis darbuotojas, apie tai, ar gavęs raštą
dėl atleidimo iš darbo kreipsis į
teisininkus:
,,Aš pats teisininkas. Čia viskas
aišku - susidorojimas.“
Išeina, kad purvas buvęs
gydomasis?

Dalis VAIGINAS, buvęs Anykščių ligoninės direktorius, kandidatavęs į Anykščių rajono merus,
apie tai, kad politikuoti buvo išprovokuotas buvusio mero Kęstučio Tubio:
,,Ėjimas į merus, į politiką man
buvo ir būdas apsiginti, apsiplauti
nuo jo ir jo parankinių pilto purvo,
netiesos apie ligoninę ir mane eskalavimo!“
Derėkitės, kad nors šluotą
paliktų!
Linas PRAVILIONIS, UAB
Anykščių komunalinis ūkis laikinasis direktorius, apie savo perspektyvas:
,,Jeigu nebus pritarimo mano
veiksmams, jeigu nuspręs, kad aš
esu netinkamas - nesilaikysiu įsikibęs kėdės.“
Praktiškai kas antras
amerikietis kam nors milijoną
dovanoja...
Aušra
STAŠKEVIČIENĖ,
Anykščių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė,
apie tai, kodėl viena anykštėnė
neva ,,amerikos kareiviui“, žadėjusiam moteriai milijoną dolerių,
pervedė 3500 eurų:
,,Jis paprašė anykštėnės į nurodytą
sąskaitą pervesti pinigus kaip kompensaciją už jo būsimojo bankinio
pavedimo mokestį.“
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Rajono tautodailininkų paroda vyksta 54-ąjį kartą
Anykščių koplyčioje iki balandžio 25 dienos dar galima aplankyti kasmet nuo 1965-ųjų organizuojamą tautodailės darbų parodą. Šiemet parodoje savo kūrinius eksponuoja 29 autoriai.

Kovo pabaigoje parodą atidarė Lietuvos tautodailininkų sąjungos bendrijos Anykščių skyriaus pirmininkė, muziejininkė, keramikė Skaidrė Račkaitytė (antra iš kairės). 		
AMC nuotr.
Lietuvos tautodailininkų sąjungos bendrijos Anykščių skyriaus
pirmininkė, A. Baranausko ir A.
Vienuolio–Žukausko memorialinio
muziejaus dailininkė – restauratorė Skaidrė Račkaitytė sakė, kad
organizuojama darbų atranka į šią
parodą, o temas diktuoja pats gyvenimas.
Parodoje eksponuojami įvairiausi darbai – iš medžio, keramikos,
tekstilės, metalo. Galima pamatyti
raštuotų kumštinių pirštinių, juostų,
lovatiesių.
S. Račkaitytė į klausimą, ar tarp
tautodailininko ir menininko galima dėti lygybės ženklą, sakė: „Ne
tiek svarbu, kaip kuriantį žmogų pavadinsi, svarbu yra jų darbai“.
Paklausta, kodėl mums svarbu žinoti, matyti, išlaikyti tradicinę, lietuvišką kūrybą, pašnekovė kalbėjo:
„Tradicijos pajautimas, mokėjimas
išlaikyti ir perteikti savo kūryboje

rievės

Gražina Šmigelskienė
Balandžio 15- tąją, pirmąją
Didžiosios savaitės dieną, feisbuke pajuokavau, kad ši diena
į istoriją įeina, kaip ,,Titaniko“
katastrofos ir pakutinio ,,Sostų
karų“ sezono pradžios diena.
Vakare įrašą papildžiau - balandžio 15-oji –Paryžiaus Katedros
gaisro diena.
Notre - Dame de Paris gaisras
kilo medinio stogo centre ir
akimirskniu išplito simbolišku
kryžiaus pavidalu. Per internetą
stebint apstulbusiam pasauliui,
įgriuvo Paryžiaus simboliu
laikoma katedros smailė ir niekas
- nei 400 ugniagesių, nei patarimus dalijantys didžiausių valstybių prezidentai, nei tikinčiųjų
maldos - neužgesino liepsnų.
Tik gilią naktį perskaičiau, kad
iš 850 metų stovėjusio Europos
kultūros ir tikėjimo simbolio liko
tuščiaviduris akmenų karkasas,
kurio viduje kaip vilties ženklas
nuotraukose švietė pirmųjų
fotografų blyksčių apšviestas
kažkurio altoriaus kryžius.
Iš degančios katedros rizikuo-

yra duotybė. Bet visa tai svarbu, nes
tai mūsų savastis, šaknys.“
Anykščių rajono ugdymo įstaigose, pasak S. Račkaitytės, specifinių
tautodailės būrelių nėra, tačiau vaikai yra mokomi audimo, keramikos, pynimo... Tokiuose būreliuose
susipažįstama su tradiciniais amatais, išgirstama apie mūsų tautos
tradicijas, papročius, šventes.
„Ar galima išgyvent iš tautodailės? Viskas priklauso nuo meni-

Valento Survilos sukurtas
kryžius.

Keramikės Dangiros Pyragaitės kūrinys.

Šį „raguotąjį“ sukūrė Rimantas Tuskenis.

Biologijos studijas baigusios
Vijoletos Vanagienės paveiksluose itin dažni gamtos
motyvai.

nimai“. Šių metų sausio mėnesį
dar ir citavo rusų propogandinis
degė Grenoblio bažnyčia – viena
portalas ,,Sputnik News“. Žuranarchistų grupuotė prisiėme už
nalistai sąžiningai konstatavo,
tai asakomybę, kovo mėnesį buvo
kad pagrindiniu oficialiu šaltiniu
padegta antra pagal dydį Parygalėjusi būti Prancūzijos Vidaus
žiuje šv.Sulpicijaus bažnyčia. Tyreikalų ministerija neturi duomerimai gaisrų priežasčiai nustatyti
nų, kokie maldos namai šalyje
šiose šventovėse dar nebaigti. Iš
buvo niokoti pernai ir šiemet.
pastangų, kol neatliktas tyrimas,
Apibendrinę surinktą informacitvirtinti, kad Paryžiaus katredra
ją, padarė stulbinančią išvadą:
tikrai nebuvo padegta, šaipėsi
,,15 min vertinimu, V. Sinicos
daugelis, darydami prielaidas
teiginys, kad Prancūzijoje yra
apie spalvota tapusios šalies
masiškai padeginėjamos bažnyperdėtą ,,politically correct“
čios, yra netiesa. Įvairaus masto
(,,politiškai teisingą“) reakciją,
vandalų išpuolių Prancūzijos
stengiantis
bažnyčiose
nepilti žibalo
...„ne mažesnis naivumas ir kapinėse
į ugnį, nes
yra nematyti, kad šiuo metu 2017- aiprancūzai
siais buvo
vyksta Vakarų ir Rytų civili- įvykdoma po
tikrai nepazacijų susidūrimas tikintis, du kasdien.“
miršo ir to,
kad islamiškosios kultūros (2017 meką reiškia žinutės ,,Je suis
atstovai, užliejantys Europos tais, pasak
Charlie“(,,Aš
miestus, dėl to mums bus gai- 15 min,
esu Charlie“).
Prancūzijos
lestingesni“...
Įdomiausia,
Vidaus reikakad portalas
lų ministerija
,,15 minučių“ kitą dieną po
suskaičiavo 878 atakas prieš
gaisro ėmėsi žurnalistinio tyrimo,
krikščionių objektus - 252 kapikaip ten iš tiesų yra toje Prannėse ir 626 maldos vietose).
cūzijoje su bažnyčių padeginėSakyčiau, gaila, kad žurnajimais. Jau kitą dieną (darbo
listams nebedėstoma logika.
spartuoliai!) tiesa buvo atskleista
Išvados daromos remiantis 2017
– konstatuota, kad Seimo Švietimetų statistika, o jau artėja 2019
mo ir mokslo komiteto pirmininmetų Velykos. Deja, toks aiškiniko Eugenijaus Jovaišos padėjėjas
mas būtų pernelyg primityvus.
ir kandidatas į Europos Sąjungos
Abejoju, ar gyvenant Lietuvoje
parlamentą V.Sinica, pareikšdaverta atlikti žurnalistinius tyrimus,
mas, esą Prancūzijoje bažnyčios
kodėl užsidegė Paryžiaus katedra.
padeginėjamos masiškai, paskleiTačiau ne mažesnis naivumas yra
dė netiesą. 15 min patikrino,
nematyti, kad šiuo metu vyksta
iš kur V. Sinica ėmė statistiką
Vakarų ir Rytų civilizacijų susidūir nustatė, kad tai ne tik ,,Le
rimas tikintis, kad islamiškosios
Figaro“, bet ir britų bulvarinio
kultūros atstovai, užliejantys
,,The Sun“informacija bei, o
Europos miestus, dėl to mums
siaube – pastarųjų publikaciją
bus gailestingesni. Aš asmeniškai

jų ,,gailestingumo“ pėdsakus
mačiau Briuselio metro. Patikėkite – vainikai perone, žuvusiųjų
nuotraukos, iki dantų ginkluoti
kareiviai, o čia pat - staugiantys
rytietiškų bruožų jaunikaičiai
palieka įspūdį. Net jeigu jie rėkia
ir ne ,,Alach Akbar“.
,,Tamsoje ūžė minia. Girdėjosi
moterų verkšlenimas ir vienuolių
giesmė. Kai pasiekiau hipodromą, melsvas kupolo švytėjimas
taip sustiprėjo, kad gerai įžiūrėjau maldos namus apstojusią,
pragaištingos baimės perimtą
minią. Prie soboro niekas nedrįso artintis.
Nežemiškas kupolo švytėjimas
tai slopo, tai stiprėjo. Žmonės
suklupo ant drėgnos žolės ir
ėmė melstis. Dievas davė mums
ženklą. Kas nežemiška, įgijo
žemiškąjį pavidalą. Savom akim
matydamas tą stebuklą, jau
neabejojau, kad Kristaus laikai
pasaulyje baigėsi ir prasideda
žvėries laikai.
Dvi valandas pliskėjo, liepsnojo Sofijos soboro kupolas. Paskui
atošvaistė ūmai nublyško, sumirguliavo ir užgeso. Dangų taip
aptraukė debesys, kad įsigalėjo
tiršta juoduma. Ir turkų stovyklos
ugnys užgeso, todėl jų spindesys
nebenušvietė dangaus viršum
miesto. Smelkė slogi drėgmė,
tvyrojo žemės ir trūnėsių dvokasrodės, vaikštau po kapines su
atsivėrusiais kapais“, - tai citata
iš suomių rašytojo Mika Waltari
knygos ,,Mirties angelas“ apie
Rytų krikščionių dvasinio centro
Konstantinopolio žlugimą 1453
metų gegužės 29 dieną.
Sveiki, sulaukę šv. Velykų vis
dar ramioje Lietuvoje.

ninko gebėjimo, produktyvumo,
turimos bazės. Dar turi įtakos, kuo
menininkas užsiima. Jei tai medžio
drožyba ar kalvystė, manau, išgyvent galima“, – svarstė S. Račkaitytė. Pašnekovė pasidžiaugė, kad yra
žmonių, vertinančių ir ieškančių ne
tik brangių meno darbų, bet ir tokių,
kurie drąsiai į savo namus įsileidžia
tautodailininkų darbus.

-ANYKŠTA

Aliaus Aleksandro Tarabildos darbas „Fas prieš kultūrą „Ra“.
damas gyvybe Paryžiais kapelionas Jean – Marcas Fournier
išnešė brangiausią krikščionišką
relikviją – Erškėčių vainiką,
kuriuo, tikima, buvo vainikuotas
Jėzus Kristus. Šis dvasininkas
žinomas Prancūzijoje. Tai jis
2015 metais, kuomet per teroro
aktą ,,Bataclan“ teatre islamistai
išžudė beveik šimtą žmonių, rizikuodamas gyvybe įėjo į pastatą
ir padėjo ten buvusiems.
Paryžiaus katedra jau yra
buvusi pavojuje. Prieš kelerius
metus tarnybos prie jos aptiko
paliktą automobilį su sprogmenimis.
Katedros gaisras dar nebuvo
numalšintas, tyrimas gaisro
priežasčiai nustatyti nepradėtas,
kai imta tvirtinti, kad tai tikrai ne
padegimas. Skelbiama, esą Viktoro Hugo išgarsintoji pagrindinė
Prancūzijos šventovė užsisliepsnojo dėl joje vykusių renovacijos
darbų, o kaip patikslinta šiomis
dienomis– dėl netvarkingos elektros instaliacijos.
Duok Dieve, kad tai būtų tiesa.
Tačiau internetinis portalas ,,Pro patria“ praneša, kad
naujienų agentūra AFR išplatino nuotraukas, kuriose matyti
besidžiaugiantys akivaizdžiai ne
europietiškos kilmės veidai, o
internete - tūkstančiai besijuokiančių musulmonų komentarų. Į
Europos parlamentą kandidatuojančio filosofo Vytauto Radžvilo
visuomeninio komiteto narys
Vytautas Sinica socialiniuose
tinkluose pasidalijo žinia, kad
vien nuo šių metų vasario Prancūzijoje užfiksuoti 47 bažnyčių
gaisrai. Vėliau politikas patikslino, kad ne gaisrai o ,,išvandali-
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Taryboje beveik nebus opozicijos

Sigutį Obelevičių sveikina Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkė Janina Kuliešienė.
(Atkelta iš 1 psl.)
Vicemeras žadėjo ilgai gyventi
Renkant naująjį Anykščių rajono vicemerą D.Žiogelį, už socialdemokratą balsavo bent vienas, o
gal ir du žmonės iš KęstučioTubio
visuomeninio komiteto ,,Anykščių krašto labui“. D.Žiogelis surinko 21 balsą iš 25 Tarybos narių, o formalioje rajono Tarybos
daugumoje yra 19 narių.
Tarybos narių ir mero priesaikas priėmė Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkė Janina
Kuliešienė, kuri yra būsimosios
Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorės Ligitos
Kuliešaitės mama.
Priesaiką davė visi 25 išrinkti
naujosios kadencijos Rajono tarybos nariai, nors trys iš jų netrukus turėtų atsisakyti mandatų. Iš
Rajono tarybos dėl neuderinamų
pareigų turės pasitraukti būsimieji
mero patarėjai: konservatorė Gabrielė Griauzdaitė - Patumsienė
bei ,,valstietis“ Dalis Vaiginas ir
būsimoji Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja,
liberalė Veneta Veršulytė.
Kadenciją baigęs Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis antradienį, duodamas Tarybos nario
priesaiką, neprašė Dievo pagalbos. Regis, jis vienintelis iš 25
naujosios kadencijos Anykščių
rajono tarybos narių pasirinko
priesaikos variantą, kuriame nėra
paskutinio sakinio: ,,Tepadeda
man Dievas“.
Pirmajame naujosios kadencijos
Rajono tarybos posėdyje dalyvavo
Seimo nariai Radvilė Morkūnaitė
- Mikulėnienė bei Sergejus Jovaiša ir Antanas Baura. Sveikinimo

žodį tarė ir Vyriausybės atstovė
Panevėžio ir Utenos apskrityse
Kristina Nakutytė.
A.Baura džiaugėsi naująja rajono valdžia. ,,Nuoširdžiai ačiū, kad
ryžotės kandidatuoti. Žiūriu labai
pozityviai : valdančioji koalicija
patikrintas darinys, ne vieną kadenciją kartu dirbęs“, - sveikinimo
kalboje sakė A.Baura.
D.Žiogelis vicemero pareigas
eiti pradės gegužės 1-ąją, o kol kas
meras S.Obelevičius dirbs be pavaduotojo. Beje, 45-uosius metus
einantis D.Žiogelis savo prisistatymo kalboje pranešė, jog ketina ne
tik tinkamai atstovauti anykštėnų
interesams, bet žadėjo ir labai ilgai
gyventi. ,,Per savo dar gan trumpą
gyvenimą...“ - taip savo nugyventą laiką prisistatymo kalboje
apibūdino politikas. Jis dėstė, kad
valstybės tarnyboje dirba jau dvidešimt metų ir priminė, kad pirmasis jo valdiškas darbas buvo Kurklių seniūno pavaduotojo pareigos.
Nuo 2005-ųjų D.Žiogelis vadovavo Anykščių valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai.
Paskirtas laikinasis
direktorius
Balandžio 16-oji buvo paskutinė
darbo diena administracijos direktoriui Audroniui Gališankai bei
pastarojo pavaduotojui Ramūnui
Blazarėnui. Juos naujai išrinktoji Rajono taryba atleido iš darbo,
paskyrusi vieno mėnesio vidutinės
algos dydžio išeitines kompensacijas. Laikinuoju Savivaldybės
administracijos skyriaus direktoriumi Tarybos sprendimu paskirtas
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas
Algirdas Žalkauskas. Kitas Rajono
tarybos posėdis turėtų vykti balan-

džio 25-ąją. Antrajame posėdyje,
sulaukus STT pažymų, administracijos direktore turėtų būti paskirta
L.Kuliešaitė, o jos pavaduotoja V.Veršulytė.
Meras S.Obelevičius A. Gališankai ir R.Blazarėnui dėkojo už tarnybą. O apie naują komandą meras
sakė: ,,Ir administracijos direktorė,
ir jos pavaduotoja bus nepartiniai
žmonės. Pasirenkant administracijos vadovus vienintelis kriterijus
buvo kompetencija - jauni, veržlūs
žmonės ir palaikys tą tempą, kurio
mes norėtume.“
S.Obelevičius kalbėjo, kad 2019ųjų metų rajono biudžetas yra problemiškas, tačiau tęs pradėtus darbus ir sieks naujų iššūkių. Meras
žadėjo toliau eiti kurorto kryptimi
ir drauge stengtis kurti naujas darbo vietas. ,,Sieksime ,,Junesko“
miesto vardo bei ,,lėtojo“ miesto
vardo“, - žadėjo meras.
Intriga: kas liks opozicijoje
Kadangi vicemero rinkimuose
nebuvo intrigos, panašu - nebus jos
ir renkant administracijos vadovus.
Regis, įdomioji dalis - kiek rajono
Tarybos narių liks opozicijoje.
Kaip
minėjome,
vicemero
rinkimuose
socialdemokratas
D.Žiogelis surinko 21 iš 25 Rajono
tarybos narių balsų. Kadenciją baigusio mero Kęstučio Tubio komitetas Taryboje turi 5 mandatus. Tad
akivaizdu, kad bent vienas iš komiteto atstovų balsavo už D.Žiogelį.
Kadangi ,,darbietis“ Ričardas
Sargūnas yra pasiryžęs tapti opozicijos nariu, tad greičiausiai jis balsavo prieš D.Žiogelį, todėl išeina,
kad į valdžios stovyklą persimetė
net du ,,komitetininkai“.
Tuoj po antrojo rinkimų turo

Giedrius Klimkevičius - vienintelis anykštėnas Anykščių rajono
taryboje, dirbantis be pertraukos nuo pat 1990-ųjų. Beje, nepartinis gydytojas G.Klimkevičius niekuomet nesiblaškė po partijų
sąrašus - jis 9-ąjį kartą į Tarybą išrinktas su konservatoriais.

Veneta Veršulytė greičiausiai Anykščių rajono tarybos nare bus
labai trumpai. Artimiausiu laiku ji turi būti paskirta Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.
dabar jau buvęs Savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas,
kalbėdamas su ,,Anykšta“, neslėpė, kad jis nemato prasmės balsuoti ,,prieš“ būsimąjį vicemerą.
Balsavimas dėl vicemero skyrimo
buvęs slaptas, tačiau panašu, kad
greičiausiai R.Blazarėnas bei buvęs administracijos direktorius
A.Gališanka jau per pirmąjį balsavimą paliko K.Tubį.
,,Anykštos“ po antradienio Tarybos posėdžio pakalbintas K.Tubis
situacijos nekomentavo. Jis tikino,
jog balsavimo rezultatai nenustebino. ,,Balsavo, kaip balsavo. Matysim, žiūrėsim. Kol frakcija nėra
sukurta, negalima prognozuoti,
kiek joje bus narių“, - paklaustas,
ar susitaikė su tuo, kad opozicinėje
frakcijoje geriausiu atveju bus tik
keturi nariai, atsakė K.Tubis.
Vienintelis Darbo partijos at-

stovas Anykščių rajono taryboje
R.Sargūnas sakė, jog svarsto galimybę prisijungti prie K.Tubio
opozicinės frakcijos. ,,Gali taip
atsitikti. Bet dar per anksti kalbėti“, - ,,Anykštai“ sakė buvęs Seimo
narys R.Sargūnas.
Pats R.Blazarėnas antradienį
savo pasirinkimo nekomentavo.
Valdančiojoje rajono daugumoje
yra 19 konservatorių, ,,valstiečių“,
socialdemokratų ir liberalų. Jeigu
R.Blazarėnas ir A.Gališanka nesijungs prie opozicijos, joje liks tik
K.Tubis, R.Sargūnas, mokytoja
Dangira Nefienė ir gydytoja Rita
Juodiškienė.
Pagal Rajono tarybos veiklos
reglamentą, opozicijai turi atitekti
Kontrolės komiteto, Etikos ir procedūrų komiteto bei Antikorupcijos komisijos pirmininko postai.
Tad beveik visa opozicija gaus
svarbius postus.

Lyginant su ankstesne kadencija, 2019-2023 metų Taryboje pasikeitė 11 asmenų. 								

Autoriaus nuotr.
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KGB pareigūnas numatė, jog Teofilis
daiva.g@anyksta.lt
Matulionis taps šventuoju
Daiva GOŠTAUTAITĖ

Balandžio 16-ąją, antradienį, Angelų muziejuje-Sakralinio meno centre pristatytas albumas „Palaimintasis vyskupas kankinys Teofilijus Matulionis Blessed Bishop Martyr“. Renginyje dalyvavo
albumo sudarytojas, dailininkas Vaidotas Žukas, kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas bei kino
dokumentininkas Audrius Stonys.
Iš Kudoriškio kaimo (Anykščių rajonas) kilęs dvasininkas Teofilis Matulionis 2017 metų birželio
25 -ąją paskelbtas palaimintuoju.

Albumo „Palaimintasis vyskupas kankinys Teofilijus Matulionis Blessed Bishop Martyr“ pristatyme
dalyvavo (iš kairės) kino dokumentininkas Audrius Stonys, kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas bei albumo sudarytojas, dailininkas Vaidotas Žukas.
Mylėjo ir mažą, ir seną
Albumo sudarytojas V. Žukas
papasakojo, kaip šis albumas išvydo dienos šviesą: „Vienam ką
nors padaryti yra be galo sunku.
Kad lengviau galėtumėm vykdyti
įvairias veiklas, susijusias su palaimintojo T. Matulionio vardo
garsinimu, įkūrėme Palaimintojo
Teofiliaus Matulionio labdaros ir
paramos fondą. Kai jau turėjome
surinkę nemažai medžiagos ir pradėjome galvoti apie albumo išleidimą , atsirado Olandijoje gyvenanti
lietuvė, kuri mus parėmė keliolika
tūkstančių eurų ir taip galėjome išleisti šį albumą“.
Į albumą sudėta daugybė nuotraukų iš įvairiausių T. Matulionio
gyvenimo laikotarpių.
Svečiai pasisakymuose didelį
dėmesį skyrė Palaimintojo asmenybei apibūdinti. Ir visų jų lūpose skambėjo tie patys žodžiai – T.
Matulionis buvęs labai paprastas,
ištvermingas, dvasingas žmogus.
Žmogus, prie kurio drąsiai glaudėsi vaikai, žmogus, kuriam savo
vargus bei džiaugsmus patikėdavę
eiliniai tikintieji.
Didelėje šeimoje užaugęs –
motina mirė gimdydama ketvirtą
vaiką ir tėvas vedė kitą moterį, su
kuria susilaukė dar septynių vaikų – T. Matulionis ypač vertino ir
gerbė savo artimuosius. Ne vienoje
nuotraukoje matyti, kaip šalia vyskupo sėdi ne tik aukščiausio rango
bažnyčios tarnai, bet ir jo giminaičiai: broliai, seserys, sūnėnai ir
dukterėčios.
Kaip pastebėjo V. Žukas, T. Matulionis su savo giminaičių ar šiaip
parapijiečių vaikais bendravo kaip
aukščiausio lygio psichologas, pedagogas.
Daiktų žmogus
Kunigas pranciškonas J. Sasnauskas kalbėjo apie T. Matulionio
šiuolaikiškumą: „Aš visada sten-

giausi būti šiuolaikiškas, bet savo
kelyje sutikau dvasininkų, kurie be
jokių pastangų, žiūrint iš šių dienų
perspektyvos, buvo šiuolaikiški.
Yra pavyzdžiai žmonių, kurie buvo
labai konservatyvūs, tradiciški ir
staiga jie tampa labai šiuolaikiški,
naujoviški. Lyg šaukliai, lyg prielaida ar galimybė. Vienas iš tokių
buvo vyskupas Juozas Tunaitis, kurį
pažinau nuo vaikystės. Jis buvo labai tradicinis žmogus, labai bažnytiškas, siauras, niekur nesikišantis,
neeksperimentuojantis, bet žmonės,
patekę į jo orbitą, kažką gaudavo,
kažką atrasdavo. Tas pats ir su palaimintuoju T. Matulioniu – sunku
rasti labiau bažnyčiai atsidavusį
žmogų. Bet žvelgiant iš šių laikų
pozicijos, išnagrinėjus jo gyvenimą, gauni atsakymus į daugelį klausimų. Pavyzdžiui, kodėl jis mylėjo
Rusiją? Kodėl ją vis prisimindavo?
Ogi todėl, kad jis buvo Mogiliovo
arkivyskupijos kunigas ir visą gyvenimą jautėsi tos vyskupijos kunigu, jis jautėsi atsakingas, jis savo
pareigas priėmė kaip neginčytiną
duotybę. Skaitydami jo biografiją,
žvelgdami į nuotraukas jaučiam kitoniškos bažnyčios ilgesį. Paradoksas: tikrai labai tradicinis žmogus
prakalbina šių laikų žmogų...“
Kun. J. Sasnauskas pasakojo, kad
T. Matulionis buvęs daiktų žmogus
– viską kaupęs, rinkęs, nieko neišmesdavęs, išsaugojo net iš lagerio
parsivežtus akinius. „Aš irgi esu
daiktų žmogus, vis dedu ir dedu
daiktą prie daikto... Juk kiekvienas
daiktas turi istoriją, žadina atmintį,
tie daiktai pagaliau pradeda kalbėti
apie dvasinę tikrovę. Mes nueinam
į T. Matulionio muziejų Alantoje,
žiūrim tuos daiktus ir išgyvenam
dvasinę patirtį. Dievas yra įsikūnijęs pasaulyje, Dievas neturi
kitos galimybės pasaulyje veikti,
tik per daiktus, tik per materialią
tikrovę. Šito žmogaus gyvenimas
tai labai puikiai parodo. Tos pačios
nuotraukos... Nieko nėra labiau
fizinio – tai yra popierius, chemi-

niai dalykai... Kokia laimė, kad jis
buvo iš tų dvasininkų, kurie mėgo
fotografuotis. Jo nuotraukų liko
daug. Nufotografuotas lageryje jis
siuntinėjo tą savo nuotrauką žmonėms, bet ne todėl, kad būtų koks
Apolonas, bet kad kažkokiu būdu
tas portretas prabiltų, kad juos palaikytų... Šiais laikais išleidžiama
daug meno albumų, bet reta knyga
palieka tiek minčių, išgyvenimų...“
– kalbėjo kun. J. Sasnauskas.
Gerumu, orumu švytintis veidas
Kino dokumentikas A. Stonys
kalbėjo apie patirtis, kurias išgyveno pradėjęs domėtis palaimintojo
T. Matulionio gyvenimu.
„Turiu pripažinti, kad labai mažai žinojau apie T. Matulionį, bet
žiūrėdamas į jo nuotraukas, į Palaimintojo portretus išgyvenau
įvairius patyrimus: juk nuotrauka
yra daugiau negu nuotrauka, tai
nėra vien tik daiktas ar cheminių
procesų rezultatas - nuotraukoje yra užkoduota ir paslėpta labai
daug. Sakyčiau, jog nuotraukos yra
lyg vartai į žmogaus sielą. Trumpai
papasakosiu, kokį įspūdį patyriau,
pamatęs eksponuojamas nuotraukas ant buvusio Saugumo pastato Vilniaus Gedimino prospekte.
Ten buvo iškabintos nuotraukos,
kuriose nufotografuoti mūsų valstybės vadovai, Signatarai dviem
skirtingais laikotarpiais. Vienose
jie nepriklausomybės laikotarpiu –
matai išmintingus, išsilavinusius,
savimi pasitikinčius žmones, atvirai žiūrinčius į objektyvą, o kitose
matai tą patį veidą, bet jau paliestą
kančios, pamatai visus kankinimų
metus, patirtus pažeminimus, ir
visa tai kažkokiu būdu įsirašo veiduose. Ir aš negalėjau atsitraukti –
ėjau nuo nuotraukos prie nuotraukos ir skaičiau jų istoriją, bandžiau
suprasti, ką šie žmonės patyrė...
Ir kai pamačiau T. Matulionio
nuotraukas, mane sukrėtė... Negalėjau nuo jų atitraukti akių... Julius

minėjo, jog T. Matulionio veidas
buvęs rūstus, bet yra kai kas daugiau – pažiūrėkim į nuo albumo
viršelio žvelgiantį veidą... Kadangi
mes nematom aplinkos, neįmanoma pasakyti, kada ši nuotrauka yra
nufotografuota – ar tai nutiko jo
vyskupavimo metais, ar jau grįžus
iš tremties, ar kaip tik ji daryta lageriuose. Šitas veidas išlaiko tokį
patį orų, skausmingą gerumą, išmintį, nepaisant jokių aplinkybių. Jį
gali aprengti vyskupo rūbais ir švies
ta pati šviesa, jis gali būti lageriuose
su šimtasiūle - ir veidas nesikeičia.
Tarsi būdamas su iškilmingais vyskupo rūbais išgyventų lemtį, kuri jo
laukė, ir kartu, jau būdamas tremtyje, žiūrėtų su ta pačia išmintimi,
orumu, atlaidumu į pasaulį, kaip
gali žiūrėti dvasininkas.
Man ši knyga yra tarsi didelė
kelionė – viskas joje svarbu: ir
tas apsitrynęs švarkelis, ir grubios
medžiagos marškiniai, ir šypsenos
raukšlės, ir veide įspausta skausmo
raukšlė. Šiose nuotraukose galima
skaityti žmogaus istoriją ir pamatyti, įskaityti jo santykį su pasauliu,“ – kalbėjo A. Stonys.
Horizontalus santykis su
tikinčiaisiais
„Mes skaitėm šventųjų istorijas, šventųjų gyvenimus, bet kai
atsirado galimybė priartėti prie T.
Matulionio, nustebino ypatingas
jo šiuolaikiškumas arba jo pranašiškas veikimas prieš šimtą metų.
Mes šiek tiek knygoje rašome, kad
prieš šimtą metų jis jau veikė kaip
II Vatikano susirinkimo žmogus:
jis, būdamas vyskupas, praktikavo
su žmonėmis tą santykį, kokį dabar
praktikuoja Popiežius Pranciškus –
išeikit, kunigai, išeikit, vyskupai,
išeikit, kardinolai, į žmones ir bendraukit kaip žmonės su žmonėmis
- be jokių didelių regalijų, lampasų, mitrų ar pastoralų. Yra viena T.
Matulionio nuotrauka, kurioje jis
stovi pasirėmęs lazda ir rankoje
laiko Invalidų namų kepurę – tai,
man atrodo, ir yra pats didžiausias
pastoralas. Manau, kad jo paskelbimas Palaimintuoju mūsų tautoje
buvo labai laiku, labai reikalingas“, – kalbėjo V. Žukas.
Yra prasidėjusi paskelbimo
šventuoju byla
J. Sasnauskas prisiminė ir T.
Matulionio beatifikacijos iškilmes:
„Tai buvo religinis festivalis, visiems gražu... Na, gal kam negražu
– visokių juk žmonių yra... Tačiau
po iškilmių buvo nutarta valandai
ar dviem Vilniaus arkikatedroje palikti sarkofagą, kad žmonės galėtų
jį pagerbti. Buvo tokios norinčių
jį pagerbti eilės, kad teko Arkikatedrą laikyti atvertą 4-5 valandas.
Ėjo jauni žmonės, kurie galbūt net
nelabai skiria žodžių „palaimintasis“ ir „šventasis“ reikšmes... Neseniai lankiausi JAV ir Kanados
lietuvių bendruomenėse ir viena
moteris man sako: ,,aš meldžiuosi
T. Matulioniui, glostau jo nuotrauką ir man padeda...“
Pasak kun. J. Sasnausko, vieni
palaimintieji – Motina Teresė, Popiežius Jonas Paulius II – pakankamai greitai paskelbiami šventaisiais, greit įvyksta stebuklai,

Palaimintojo Teofilio Matulionio (1873-1962) garbei jo
gimtajame Kudoriškio kaime
2017 m. liepos 25 d. pastatytas medinis kryžius.
leidžiantys juos tokiais paskelbti,
kalbant apie T. Matulionį, anot
pranciškono, ateis laikas, kai šis
žmogus irgi atsidurs tarp šventųjų... „Jeigu žmogus meldžiasi T.
Matolioniui, jeigu prašo jo pagalbos ir tos pagalbos sulaukia, tai
argi tai nes stebuklas?‘ – svarstė
renginio svečias.
Narvelyje uždarytas paukščiukas
Stonių šeima jau prieš penkiolika metų pradėjo rūpintis T. Matulionio vardo garsinimu.
„Man įdomus tas faktas, kad jo
beatifikaciją numatė ne popiežius,
o būtent KGB tardytojas, kuris
įrašė savo pastabose: „atkreipkite dėmesį, kad šitas žmogus kada
nors gali būti paskelbtas šventuoju.
Vadinasi, matėsi, net jie tai jautė“,
– kalbėjo A. Stonys.
Tiek A. Stonys, tiek V. Žukas minėjo juos ypač emociškai paveikusį
T. Matulionio tremtyje iškarpytą
paukštelį. „Savo dukterėčiai šv.
Kalėdų proga iš lagerio jis atsiuntė
žaisliuką – slapuką. Jis tiesiog iškarpė plokščią žaisliuką - tik toks galėjo praeiti pro Saugumą. O pasirodo, reikėjo tik patraukti už virvelės
ir iš tos plokštumos „išskrisdavęs“
paukštukas. Kai Alantoje darėme
muziejų, aš pakviečiau IT specialistus, kad jie padarytų to žaisliuko
– paukščiuko 3 D kopiją, kurią būtų
galima tiražuoti ir teikti žmonėms
kaip dovaną. Visais pjūviais jie tą
žaisliuką išanalizavo ir pasidavė,
nesuprato, kaip jis padarytas. Siųsdamas savo dukterėčiai Marytei tą
žaisliuką į Lietuvą, T. Matulionis
užrašė: „Maryte, tu gali pamatyti,
kur aš gyvenu ir kaip aš jaučiuosi...
Kaip paukščiukas, uždarytas narvelyje,“ – kalbėjo V. Žukas.
Fondo ateities planai
Palaimintojo T. Matulionio labdaros ir paramos fondo veikla šio
albumo išleidimu nesibaigė.
Pasak V. Žuko, jau yra surinkta apie 150 laiškų, T. Matulionio
rašytų iš kalėjimo – dalis jų buvo
privalomai rašyti rusiškai - jie išversti ir planuojama išleisti knygą.
Taip pat, anot V. Žuko, rastas
35 puslapių sąsiuvinis, kuriame T.
Matulionis aprašė įvairiausių žolelių, spyglių, žievių, uogų gydomąsias savybes. „Norėtųsi išleisti ir
tokią knygą, tik svarbu rasti rėmėjų“, – sakė V. Žukas.
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sekmadienis
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
(kart.)
07:00 Bethovenas 2
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Hanso Kristiano
Anderseno pasakos.
Stebuklingos kurpės
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Šventadienio mintys.
10:55 Velykų šv. Mišios iš
Vatikano.
13:00 Urbi et Orbi.
Popiežiaus sveikinimas.
13:30 Velykinis koncertas
„Pavasario balsai“.
14:15 Melagi, melagi N-7
15:40 Auklė Makfi ir didysis sprogimas
17:25 Loterija „Keno Loto“.
17:30 Žinios. Sportas.
Orai
18:00 Duokim garo!
Velykos.
19:30 Gimę tą pačią dieną.
20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Auksinis protas.
22:20 Rožinė pantera N-7
23:55 Atpildas N-7
01:20 Lorenco aliejus
N-14 (kart.).

06:05 Asteriksas nustebina
Cezarį

07:30 Madagaskaras
09:05 Denis - grėsmė visuomenei
11:00 Žvaigždžių dulkės
N-7
13:30 Prekybos centro
kietuolis N-7
15:20 Didžiosios motušės
namai N-7
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Finalo ketvertas.
N-7.
21:30 Neliečiamieji N14
23:45 Penkiasdešimt pilkų
atspalvių S

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą” (kart.)
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Čipas ir Deilas skuba į pagalbą”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių
būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal moteris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Namai” N-7
13:15 “Armijoje” N-7
15:10 “Ponas Bynas” N-7
17:00 “Simpsonai” N-7
17:30 “Visi mes žmonės”.
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Lietuvos talentai”.

N-7
22:30 “Svarbiausios valandos” N-14
00:55 “Greitojo reagavimo
būrys” N-14

06:30 Žiemos galiūnas (k).
07:30 “Iš visų jėgų” (k) N-7
08:00 “Būk ekstremalas”
(k) N-7
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Mažiausi iš mažiausių
10:05 Jaguaras N-7
12:05 “Heraklis” N-7.
13:50 40-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis
16:10 Užšaldytas N-7
17:55 Skorpionų karalius
N-7
19:45 Mumija N-7
22:10 Snaiperis N14
00:35 Desperado N14

06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai” N-7
09:10 “Tėvas Motiejus”
N-7
10:25 “Būrėja” (k)
11:30 “Akloji” (k)
12:00 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:30 “Gaminame namie
su Reičele Alen”
13:00 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”

pirmadienis
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite (kart.).
06:35 Stilius. (kart.).
07:30 Skruzdėliukas Z
08:55 Velykų zuikis
10:30 Krudžiai
12:10 Šokiai laukinėje
gamtoje. Meilės šokis
13:55 Klausimėlis.lt.
14:10 Romo Dambrausko
ir grupės gyvo garso koncertas „Prisiliesk.“.
16:00 Sengirė.
17:25 Loterija „Keno
Loto“.
17:30 Žinios. Sportas.
Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Velykos su
„Dviračio žiniomis“.
20:25 Loterija „Keno
Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rimanto Kaukėno
fondo paramos koncertas
„Už pergalę gyventi“.
23:45 Rožinė pantera 2
N-7
01:15 Velykinis koncertas „Pavasario balsai“.
(kart.).

06:15 “Keista šeimynėlė”
(k)
06:40 “Kung Fu Panda” (k)
07:10 “Tomo ir Džerio

šou”
07:35 Leo da Vinčis.
Misija Mona Liza
09:10 Alvinas ir burundukai 2
10:55 Marmadukas
12:40 Marsupilamio pėdsakais N-7
14:40 Prekybos centro
kietuolis. Las Vegas N-7
16:35 Didžiosios motušės
namai 2 N-7
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Andrius
Mamontovas su orkestru.
Šiaurės naktis pusė penkių.
22:05 Lietuviški svingeriai. N14.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Tęsinys Lietuviški
svingeriai. N14 .
00:00 Meilužis iš Pietų
N14

06:00 “Televitrina”.
06:15 “Žuviukas Nemo”
N-7 (kart.)
08:05 “Šuo, kuris išgelbėjo Velykas”
09:55 “Pono Poperio pingvinai” N-7
11:45 “Kaimiečiai
Beverlyje” N-7
13:35 “Šanchajaus riteriai” N-7
15:50 “Kūdikis už 30 milijonų” N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.

19:30 “Džiunglių knyga”
N-7
21:45 “Egzodas. Dievai ir
karaliai” N-14
00:50 “Pasitikėjimas” N-14

07:05 40-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko festivalis (k)
09:25 Pono Septimo restoranas N-7
11:15 “Heraklis” N-7
13:05 Nikulino cirkas.
Auksinis sezonas
15:10 Žmogus - orkestras
N-7
17:00 Betsafe–LKL.
Lietkabelis - Neptūnas.
19:30 Mumijos sugrįžimas
N-7
22:00 Mumija. Drakono
imperatoriaus kapas N-7
00:10 Prieglobstis N14

06:55 “Tėvas Motiejus”
N-7
07:55 “Rožių karas”
09:50 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Nusivylusios namų
šeimininkės” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis SkūbisDū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
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18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Kapitonė Marlo.
Filipas Miuiras N14
22:55 Dangus tikrai yra
N-7
00:55 Trise valtimi arba be
irklo (k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Prisikėlimo belaukiant. (kart.).
07:45 Kultūrų kryžkelė.
Menora (kart.)
08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. (kart.)
08:15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas. (kart.)
08:30 Kelias.
08:45 Krikščionio žodis.
09:00 TV daktaras. Kaip
kovoti su kraujo užkrėtimu?
09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Lietuva mūsų lūpose.
12:30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai – viena širdis“.
15:20 Šventadienio mintys. (kart.).
15:45 Laukinės gamtos
slėpiniai.

16:15 Legendinio ansamblio „Nerija“ atsisveikinimo
koncertas.
18:15 Audrys.
19:15 Riešutų duona.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Maža išpažintis.
22:20 Vilniaus Bernardinų
bažnyčia. Architektūra ir
restauracija.
23:15 Monika Linkytė ir
London Community Gospel
Choir.
00:55 Hana ir jos seserys
N-14 (kart.)

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Nepaprasta ištvermė. Lenktynės į ašigalį”
(kart.)
08:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
(kart.)
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”.
N-7
10:30 “Įspūdingiausios
atostogų vietos”
11:00 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Nepaprasta ištvermė. Lenktynės į ašigalį”
14:00 “Žūklė laukinėje
gamtoje” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Įelektrintas ledas”

N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Hutenas ir ledi” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7
01:30 “Dingti per 60 sekundžių” N-7 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“
N-7.
14.00 „Pasaulis iš viršaus“.
14.50 „Meilės lygtis“ N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Meilės lygtis“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Meilės lygtis“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 Skinsiu raudoną
rožę.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius
Luisas. Kaltės išpirkimas“
N-7.
00.30 „Širdies plakimas“
N-7.
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15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį”
N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Nerimo dienos N14
23:20 “Amžina meilė” N-7
01:10 “Paslėptas gyvenimas” N14

17:50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:05 Sadūto tūto. LKS
vaidybinis filmas.
19:20 Naktis Manhatane.
Česlovas Gabalis ir instrumentinis ansamblis
„Vilniaus divertismentas“.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Jausmai. Drama.
22:30 Grupės „Skamp“
20-mečio koncertas.
00:20 DW naujienos rusų
kalba.

PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Rožinė pantera N-7
(kart.).
07:35 Stebuklingoji
Boružėlė (kart.).
08:00 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.).
08:30 Iš dar nebaigtų
Jeruzalės pasakų.
09:00 Sapnuoju, kad einu
10:30 „Kaunas Talent
2018“.
13:05 Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
13:15 Šikšnosparnis
Patas
13:30 Stebuklingoji
Boružėlė
14:00 Pasitikiu tavimi.
15:05 Išminties mylėtojas.
Dokumentinė apybraiža,
skirta Vydūno 150-osioms
gimimo metinėms.
16:00 Kosto Smorigino
autorinis vakaras.
16:45 Gražuolė. LKS vaidybinis filmas.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas”. (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” (kart.)
N-7
09:00 “Autopilotas”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris”
(kart.) N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.)
N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,

pinigai ir meilė” N-7
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Tūnąs tamsoje” S
01:05 “Nuodėmių daktaras” N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.50 „Gluchariovas“ N-7.
09.00 Europos karatė
čempionato apžvalga iš
Vilniaus. Lietuva. N-7.
10.45 „Kelionė Žeme“.
N-7.
11.55 „Pavojingiausios
kelionės. Bangladešas“.
N-7.
12.35 „Pavojingiausios
kelionės. Bolivija“. N-7.
13.15 TV parduotuvė.
13.30 „Pasaulis iš viršaus“ N-7.
14.50 „Meilės lygtis“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.18 Orai.
16.20 „Meilės lygtis“ N-7.
18.00 Reporteris.
18.23 Orai.
18.25 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Meilės lygtis“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
21.30 Speciali tiesioginė laida apie rinkimus
Ukrainoje.
22.23 Orai.
22.25 Rubrika „Mes europiečiai“.
22.30 „Gluchariovas“ N-7.
00.40 „Nuostabūs gyvūnų
pojūčiai“. N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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antradienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Stilius. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 (Ne)emigrantai.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 12 beždžionių 3 N-14
23:45 Klausimėlis.lt (kart.).
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 Gyvūnų pasaulis (k).
N-7.

10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Bus visko (k).
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 Oplia!. N-7.
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7
21:00 “Monikai reikia meilės”
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Žmogus be praeities
N14
00:20 “Judantis objektas”
N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Svajonių sodai”. (kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Prieš srovę”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.

21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Kietas riešutėlis 4.0”
N-14
00:40 “Pasitikėjimas” N-14
06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:20 “Stoties policija” (k)
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:20 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis”
(k) N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Pavojingos gatvės N14
23:10 Mumijos sugrįžimas
(k) N-7
01:30 Mumija. Drakono imperatoriaus kapas (k) N-7
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:50 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”

trečiadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba. (kart.).
13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Gyvenimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Aš – laidos vedėjas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Po vienu dangum N-14
24:00 LRT radijo žinios.
00:10 Tvin Pyksas 2 N-14
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia meilės”
(k). N-7.

10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k). N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
14:55 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:35 Labas vakaras, Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Nuo... Iki....
20:30 “Paveldėtoja 2” N-7
21:00 “Monikai reikia meilės”
N-7
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Baltųjų rūmų šturmas
N14
01:10 “Judantis objektas” N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.) N-7
07:55 “Prieš srovę”. (kart.)
N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Gero vakaro šou”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.

22:00 “Centurionas” N-14
22:25 “Vikinglotto”.
00:00 “X mutantai” N-14
06:40 “Mentalistas” (k) N-7
07:35 “Stoties policija” (k) N-7
08:35 “Sudužusių žibintų gatvės” (k) N-7
09:35 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius” N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 “Ledynmečio grėsmė”
N-7
00:50 Pavojingos gatvės (k)
N14
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:50 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
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15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys.
Fondas N14
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Paslėptas gyvenimas”
N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2016“.
„Dainius Pulauskas Group
20“. (kart.).
07:00 Vilniečiai. Augis Gucas.
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:20 Mokslo sriuba. (kart.).
08:45 Laukinės gamtos slėpiniai. (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:10 Anapus čia ir dabar.
(kart.).
14:00 Naktis Manhatane.
Česlovas Gabalis ir instrumentinis ansamblis „Vilniaus
divertismentas“. (kart.).
15:10 Kodėl gi ne?! N-7
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3

15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo ekspresas.
19:15 Černobylis, Fukušima.
Gyvenimas po katastrofos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“.
22:00 Iš Barbaros Wood kolekcijos. Širdžių aritmija N-7
23:30 Palaukit mūsų!
01:00 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” (kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7

20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Aukščiausia pavara”
N-7
22:05 “Eurolygos rungtynės.
Kauno “Žalgiris” – Stambulo
“Fenerbahce”.
00:20 “Horizontas” N-14
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Nuoga tiesa. N-7.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Deimantų medžiotojai“ N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai
17.00 Po darbų. Infošou.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 „Tiesa apie alkoholio
vartojimą“. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

2019 04 24
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Brokenvudo paslaptys.
Tamsos angelas N14
23:05 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Paslėptas gyvenimas”
N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2016“.
„Remembering Miles Davis“.
(kart.).
07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji Boružėlė
(kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Brandūs pokalbiai.
(kart.).
13:00 Kosto Smorigino autorinis vakaras. (kart.).
13:45 Linija, spalva, forma.
(kart.).
14:15 Černobylis, Fukušima.
Gyvenimas po katastrofos
15:10 Kodėl gi ne?! N-7
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji Boružėlė

16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo sriuba. Ved.
Ignas Kančys.
19:15 Kalnų žolelių paslaptys. Karintija. Natūralaus
grožio šaltiniai
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Stebuklų šalis N-14.
23:20 Mes vagiame paslaptis.
„Wikileaks“ istorija
01:25 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žūklė laukinėje gamtoje” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.) N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Statybų gidas”. (kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų” N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Anapus horizonto”
N-14

23:10 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:20 “Daktaras Hausas”
N-14
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Skinsiu raudoną rožę.
07.30 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“.
N-7.
11.10 „Deimantų medžiotojai“
N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų. Infošou.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
Karščiausių naujienų dešimtukas. N-7.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika “Mes europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa. Debatų
laida. N-7.
00.30 Čempionai.
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ketvirtadienis 2019 04 25
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 Gyvenimas.
13:00 Klauskite daktaro.
(kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Klauskite daktaro.
19:30 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Respublikos
Prezidentus debatai.
22:45 Dviračio žinios.
23:10 Babilonas Berlynas
N-14
24:00 LRT radijo žinios.
06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-

lės” (k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Nuo... Iki... (k).
11:30 “Paveldėtoja 2” (k).
N-7.
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:40 Yra, kaip yra. N-7.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2. N-7.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 “Monikai reikia meilės” N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Eliziejus N14
00:35 “Judantis objektas”
N-7
06:10 “Televitrina”.
06:25 “Aladinas” (kart.)
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Gero vakaro šou”.
(kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Farai”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7

21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.
21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Žala” N-14
00:10 “Nusikalstami protai.
Kitapus sienų” N-14
06:40 “Mentalistas” (k) N-7
07:35 “Stoties policija” (k)
N-7
08:35 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:35 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:35 “Kobra 11” (k) N-7
11:35 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius”
N-7
20:25 “Tautos tarnas” N-7
21:00 Reindžeriai N14
23:05 “Ledynmečio grėsmė”
(k) N-7
06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
10:25 “Akloji” (k)
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Detektyvė Rizoli” N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis Skūbis-Dū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”

penktadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Labas rytas, Lietuva.
06:30 Žinios. Orai.
06:37 Labas rytas, Lietuva.
07:00 Žinios. Orai. Sportas.
09:10 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis N-7
10:25 Štutgarto kriminalinė
policija 6 N-7
11:15 Aukštuomenės daktaras 4 N-7
12:00 (Ne)emigrantai.
(kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė.
13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva.
15:00 Žinios. Orai.
16:15 Laba diena, Lietuva.
16:40 Ponių rojus N-7
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba.
19:30 Beatos virtuvė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas.
22:50 Programišiai N-14
01:00 LRT radijo žinios.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
09:55 “Monikai reikia mei-

lės” (k). N-7.
10:25 “Namai, kur širdis”
11:00 Valanda su Rūta (k).
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” N-7
16:00 KK2 (k). N-7.
16:35 Labas vakaras,
Lietuva.
17:35 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 KK2 penktadienis.
N-7.
21:00 Druska N-7.
23:00 Pasaulių karas N14
01:20 Eliziejus (k) N14

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Kempiniukas
Plačiakelnis” (kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Farai”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje” N-7
10:00 “Meilės miestas” N-7
12:00 “Paskutinis iš
Magikianų” N-7
13:00 “Pažadėtoji” N-7
15:00 “Simpsonai” N-7
16:00 “TV3 žinios”.
16:25 “TV3 orai”.
16:30 “TV Pagalba”. N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:22 “TV3 sportas”.
19:27 “TV3 orai”.
19:30 “Žuvytė Dorė” N-7
21:25 “Karibų piratai. Ant
keistų bangų” N-7
00:10 “Laiko kilpa” N-14

06:25 “Mentalistas” (k) N-7
07:20 “Stoties policija” (k)
N-7
08:20 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:20 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:20 “Kobra 11” (k) N-7
11:20 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
13:45 “Stoties policija” N-7
14:50 “Sudužusių žibintų
gatvės” N-7
15:55 “Paskutinis faras” N-7
17:00 Info diena.
17:30 “Kobra 11” N-7
18:30 “Mentalistas” N-7
19:30 “Amerikietiškos imtynės” N-7
21:30 Nežemiška audra N14
23:15 Reindžeriai (k) N14
01:10 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” (k) N-7

06:55 “Tėvas Motiejus” N-7
07:55 “Rožių karas”
09:55 “Akloji”
11:00 “Būrėja” (k)
11:35 “Būrėja”
12:10 “Detektyvė Rizoli”
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Šaunusis SkūbisDū”
14:10 “Keista šeimynėlė”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7

15:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” (k) N-7
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Havro šmėklos N14
23:00 “Amžina meilė” N-7
00:50 “Paslėptas gyvenimas” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2016“.
„Prano Kentros 4“. (kart.).
07:00 TV daktaras. Kaip
kovoti su kraujo užkrėtimu?
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Stebuklingoji
Boružėlė (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:45 Kodėl gi ne?! N-7
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Vilniaus Bernardinų
bažnyčia. Architektūra ir
restauracija (kart.).
13:10 Stambiu planu.
(kart.).
13:55 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
14:20 Kalnų žolelių paslaptys. Karintija. Natūralaus
grožio šaltiniai (kart.).
15:10 Gamtosaugos idėjos

15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji
Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18:15 Ten, kur namai 2 N-7
19:00 Mokslo sriuba.
19:15 „Rokis IV“.
Amerikietiškas smūgis
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Nacionalinis turtas.
21:30 Brandūs pokalbiai.
22:15 Prisimenu motinos
balsą.
23:15 Anapus čia ir dabar.
24:00 DW naujienos rusų
kalba.
06:15 “Televitrina”.
06:30 “Žūklė laukinėje gamtoje” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.) N-7
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0”. N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7

19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Nokautas” N-14
22:55 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:05 “Daktaras Hausas”
N-14
06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Vantos lapas. N-7.
07.30 Sveika ir gardu.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Ant bangos. N-7.
10.00 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.10 „Rasputinas“ N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.48 Orai.
18.50 Rubrika „Mes europiečiai“.
18.55 „Krikšto tėvas“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

2019 04 26
19:00 “Aukštakulnių kerštas”
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 “Fortitudas” N14
23:00 Fotojuostelė N-7
00:50 “Paslėptas gyvenimas” N14
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Kaunas Jazz 2018.
Laura Mvula (kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:50 Šikšnosparnis Patas
08:00 Stebuklingoji
Boružėlė (kart.).
08:20 Už kadro. (kart.).
08:45 Gamtosaugos idėjos
(kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Misija – Pasaulio
Lietuva. (kart.).
13:00 7 Kauno dienos
(kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Lietuva mūsų lūpose.
(kart.).
14:15 „Rokis IV“.
Amerikietiškas smūgis
(kart.).
15:10 Gamtosaugos idėjos
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Stebuklingoji
Boružėlė
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).

18:15 Grupės „Skamp“ 20mečio koncertas (kart.).
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas.
Vasaros žaros N-7
23:00 Monika Linkytė ir
London Community Gospel
Choir (kart.).
00:40 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Jokių kliūčių!” (kart.)
N-7
07:30 “Havajai 5.0”. (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (kart.)
N-7
09:00 “Praeities žvalgas”.
(kart.) N-7
09:30 “CSI kriminalistai”
(kart.) N-7
10:30 “Simpsonai” N-7
11:30 “Makgaiveris” (kart.)
N-7
12:30 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:00 “Vedęs ir turi vaikų”
(kart.) N-7
13:30 “Univeras” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
18:00 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
19:00 “Univeras” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.

21:55 “Orai”.
22:00 “Prezidento medžioklė” N-14
23:45 “Anapus horizonto”
N-14 (kart.)
01:45 “Nokautas” N-14
(kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 „Pasaulis iš viršaus“.
N-7.
07.00 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
07.30 Atliekų kultūra.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Nuoga tiesa. N-7.
10.30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys. N-7.
12.20 „Vienišas vilkas“ N-7.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“ N-7.
14.55 „Gluchariovas“ N-7.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Juodosios katės“
N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Prezidento rinkimų
laida.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
(kart.).
07:00 Mumija Dumis ir auksinis skarabėjus
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva.
12:00 Laukiniai gyvūnai.
Paros kaleidoskopas 3.
Rifai. Mirtina oazė
12:55 Singapūras – klestintis atogrąžų rojus. Laukinės
gamtos apsuptyje
13:50 Džesika Flečer 7 N-7
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti.
18:30 Vakaras su Edita.
19:30 Stilius.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos. Žvaigždžių
duetų konkursas.
23:00 Viskas vardan meilės
N-7
00:30 Programišiai N-14
(kart.).

06:15 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
06:40 “Žvėrelių būrys”
07:05 “”Nickelodeon” valanda. Keista šeimynėlė”
07:35 “Kung Fu Panda”

08:05 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:35 “Tomo ir Džerio nuotykiai”
09:05 “Ogis ir tarakonai”
09:25 Meškiukas Jogis
11:00 Gaisrinės šuo
13:10 Staiga trisdešimties
N-7
15:10 Auksinis berniukas
N-7
17:00 Gyvūnų pasaulis. N-7.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Legendos susivienija
21:20 Atrastoji žemė N14
23:15 Senoji mokykla S
01:05 Pasaulių karas (k)
N14

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Čipas ir Deilas skuba
į pagalbą”
07:00 “Žvaigždžių karai.
Sukilėliai” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.
09:30 “Gardu Gardu”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Būk sveikas!”.
11:00 “Noriu šio darbo!”.
12:00 “Netikras princas”
13:55 “Karingoji gražuolė
Vendė Vu” N-7
15:45 “Havajai 5.0” N-7
16:45 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
18:30 “TV3 žinios”.
19:17 “TV3 sportas”.
19:22 “TV3 orai”.

19:25 “Eurojackpot”.
19:30 “Turtuolis vargšas”.
N-7
21:00 “Bruklinas” N-7
23:10 “Auklė pagal iškvietimą” N-7
01:05 “Karibų piratai. Ant
keistų bangų” N-7 (kart.)

07:00 “Vaikai šėlsta”
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Lietuvos rinktinė Pasaulio rinktinė.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas”
N-7
11:30 “Spec. būrys. Išlieka
stipriausi” N-7
12:40 “Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos salos”
13:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
16:25 “Nusikaltimų miestas”
N-7
17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės - Žalgiris.
19:30 Mes vieno kraujo.
22:10 Garbės reikalas N14
00:05 Beringo jūros pabaisa
N14

06:50 “Akloji” (k)
07:20 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”
08:15 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:15 “Tėvas Motiejus” N-7
10:30 “Būrėja” (k)
11:35 “Šviežias maistas.
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Anos Olson receptai”
12:05 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:35 “Akloji” (k)
13:10 “Akloji”
13:45 “Nekviesta meilė 4”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Nusikaltimo vieta Hamburgas. Sudegintas
N14
22:55 Trise valtimi. Gamtos
šauksmas N-7
00:45 Fotojuostelė (k) N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Duokim garo!
Velykos.
07:30 Vilniečiai. Audronė
Girdzijauskaitė.
08:00 Gimtoji žemė. Laida
žemdirbiams ir apie juos.
08:30 ARTS21.
09:00 Aš – laidos vedėjas.
(kart.).
10:00 Į sveikatą!
10:30 Už kadro.
11:00 Pradėk nuo savęs.
11:30 Mokslo sriuba.
12:00 Raminta Šerkšnytė.
Opera vaikams „Penki
Merės stebuklai“.
13:40 XVI vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes –
Pasaulis“.
15:05 Pirmą kartą.
15:15 Skrendam.
15:30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16:00 Euromaxx.
16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius

18:15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19:00 Daiktų istorijos.
19:45 Stambiu planu.
20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai
21:00 Radijo dienos N-14
22:30 Šv. Kristoforo kamerinio orkestro 25-asis gimtadienis!
24:00 Skrendam (kart.).

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Nepaprasta ištvermė.
Lenktynės į ašigalį” (kart.)
08:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
09:00 “Vienam gale kablys”.
(kart.)
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Keliauk išmaniai”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Lietuvos mokyklų
žaidynės”.
11:30 “Žaidimų balsas”.
12:00 “Jokių kliūčių!” N-7
13:00 “Nepaprasta ištvermė.
Lenktynės į ašigalį” N-7
14:00 “Išlikimas. Kagajanas”
N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Bearas Gryllsas.
Išlikimas” N-7
17:00 “Sandėlių karai” N-7
18:00 “Įelektrintas ledas” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Hutenas ir ledi” N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Sportas”.
21:55 “Orai”.
22:00 “Išlikęs gyvas” N-14
00:30 “Prezidento medžioklė” N-14 (kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“.
Istorinė - edukacinė laida
07.55 „Pavojingiausios
kelionės. Madagaskaras“.
N-7.
08.30 „Pavojingiausios
kelionės. Mongolija“. N-7.
09.00 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D.Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas.
Muzika, dėl kurios galima
numirti“ N-7.
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasislėpusi
Palanga. Gintarinė
Palanga“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Adalbertas
Vaitiekus ir Kryžiaus žygiai“.
17.25 „Neišsižadėk“ N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“ N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylo“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“ N-7.
23.05 „Mentų karai. Odesa“
N-7.
01.25 „Moterų daktaras“
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Eidami nuo raidės prie raidės, išbraukite duotas
raides.
Atsakymas — žodis iš likusių neišbrauktų raidžių.
(Atsakymas spausdinamas 15-ame „Anykštos“ puslapyje).

VIETOS IR VARDAI
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Troškūnų klebonas aprašė Velykas
Raimondas Guobis
Prieškaryje Troškūnuose klebonavęs Antanas Pauliukas nuosekliai, kiekvieną dieną, rašė dienoraštį. Be jokio mandagumo,
atvirai, nepamiršdamas paminėti, kur, su kuo ir kokio stiprumo
alų gėrė, per naktis kortomis lošė ar savo apgailėjimus žodeliu
„matuška“ įvertindavo.
Kokios gi buvo paskutinių jo kunigavimo metų Troškūnuose
Velykos ir dar apie šį bei tą, papasakoti norėčiau..

Troškūnuose dabartinė vėlyvojo baroko stiliaus bažnyčia pastatyra 1787 metais.
Besidarbuojant savoje bažnyčioje, bevažinėjant į svečius, besidomint politika, karštai jos temomis
diskutuojant, mąstant, pranašaujant
ir smagiai preferansą iš didesnių ar
mažesnių pinigų pliekiant priartėdavo ir didžiosios šventės.
Svarbiausioji, katalikų tikėjimą
vainikuojanti šventė, žinoma, būdavo šv. Velykos. Tačiau ypatingo
dvasinio pakilimo kun. A. Pauliuko
įrašai „Dienyne“ neatspindi. Rašo
visai paprastai, net proziškai. Tarsi
stropus buhalteris pamini, kiek vieną ar kitą Gavėnios dieną teko išklausyti išpažinčių, koks buvo oras,
kur svečiavosi, tačiau jokių svarstymų apie dvasinį pasaulį, teologinių
įžvalgų čia nėra.
Balandžio 4 –osios, Didžiojo ketvirtadienio 1920 m. įrašas: ,,Sako,
šiandien pavakary kokia ten klaidžiojanti kometa praeisianti pro Žemės orbitą ir būk su savo branduoliu susitiksianti su Žeme. Pasekmės
to aiškios. Viename akies mirksny
žemė subyrės į dulkes. Girdžiant
tokią naujieną, plaukai ant galvos
šiaušiasi ir visą kūną šiurpulys kra-

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas
Ir jums, ir man aišku: žemė
apvali. O gaila! Plokščia būtų
kur kas patogesnė – ar ne todėl
visą gyvenimą lyginam laukus
ir kelius, dykumų kopas, kasam
per kalnus tunelius, tiesiam tiltus
per bedugnes ir jūras? Net savo
biografijas, net prisiminimus
perkasinėjam, glaistom, kad tik
neparkluptume, neužkliūtume.
Rezultatas? Vis tiek vieną kartą
iššoks po kojom kupstas – ir
kūlvirtinkšt duobėn...
Lengviausia, žinoma, būtų

to. Kitam gal ir ligą įvarytų, jeigu ta
žinia nebūtų „prima aprilis“.
Balandžio 2 d. nuo pat ryto žydai
šluoja rinką. Jie murma ant vietinės
valdžios, kam varo juos šluoti dėl
katalikų Velykų švenčių. Milicija
aiškina jiems, kad yra šluojama
rinka ne dėl katalikų švenčių, bet
dėl pačių žydų Peisecho. Iš nakties
cicilistai nuplėšė išklijuotus krikščionių demokratų atsišaukimus.
Diena ūkanota, bet sausa, tyki ir
nešalta. Iš politikos nieko negirdėt,
labai tyku. Bet bus sulig lenkų patarlės: „cicha chwila przed burzą“
(nors trumpai, bet pašėlti)..
Velykos. Iš ryto krapija smulkus,
šiltas lietus. Žmonių bažnyčia prikimšta kietai. Po pamaldų išvažiavom į Lyduokius ant atlaidų...“
Kitų metų Didžiojo ketvirtadienio įraše: „Sausa, vietomis jau
dulka. Šilumos dieną – 20 laipsnių,
paunksnėje – 10. Po visam zakristijoj atsibuvo Šv. Sakramento
brolijos susirinkimas. Paskelbiau
tos brolijos įstatus, paraginau narius per šias visas tris dienas, o
ypač Velykų naktyje, dalyvauti su

uždegtomis žvakėmis. Ant galo
paskelbiau susirinkimui, kad Pranciška Urbanavičiūtė už rašymą
anonimiškų laiškų yra išbraukta iš
Tretininkų draugijos.
Visa žiema praėjo be sniego ir
be šalčių. Ypač sausis mėnuo buvo
šiltas. Su rogiomis prisiėjo tiktai vieną kartą važiuoti pabaigoje
kovo mėnesio, ir tai išsivoliojau
kaip meitėlis po purvyną. Buvo
nepaprasta žiema.
11. Didžioji subata. Po pamaldų
ėjome dvaro pirtin, kur gerai išsivanojome, kad Velykų šventėse
būti švarai ant kūno ir ant dūšės.
Diena kuo gražiausia, tikra vasara.
Ant saulės – 20 laipsnių, paunksnėje – 12. Žmonės pradeda arti
laukus...“
Raštai darosi vaizdingesni, palyginti su pirmųjų dienoraščio sąsiuvinių istorijomis: pasimėgaudamas
rašo apie ūkiškus reikalus, politiką
ir dažnai pasitaikančias vaišes, vis
pažymėdamas, kur alus putotas ar
rūgštus, kur gerai į galvą mušantis. Be jokios paslapties įrašo apie
kopūstuose visą naktį pragulėjusį
alaus primaukusį studentą ar apie
savo vežiką, kurio prieš vidurnaktį
negalėjęs prikelti, tad teko tėveliui
iš vaišių pas Montvilas Troškūnų
dvare pėdinti į namus pėsčiomis.
Dėmesingai stebimi politikos
virsmai, kuomet padedamas kariuomenės į valdžią sugrįžta Antanas Smetona. Perversmas yra gerai - klebonas A. Pauliukas mano,
kad gal pagaliau bus sutvarkyti
komunistuojantieji, taip vadinami
cicilistai. Užsimena apie maksimalistų partiją ir apie žydus, kurie,
prisidengę futbolu, mankštinasi ir,
be jokios abejonės, ruošiasi koviniams veikslams prieš lietuvius.
Dar didesnis pasipiktinimas, kad
jie kamuolį spardo tuomet, kai ūkininkai vargsta prie didžiųjų vasaros darbų.
Prezidentas A. Smetona su palyda įvažiuoja į Troškūnus numatytu laiku – 1927 m. liepos 26-ąją.
Garbusis svečias pasitinkamas ties
miestelio riba, skamba sujaudintų
tautiečių sveikinimo kalbos, dėkodamas pakilias žodžiais atsako ir
Prezidentas. Jis padeda vainiką ant
žuvusių šaulių kapų, užeina pasi-

Esė apie kiaušinius
susitaikyt, kad žemės niekaip
nesuplosim į blyną, – aš taip ir
padariau, susitaikiau: tebūnie
žemė kiaušinis, tegul ir netobulas!
Bet problemos neišsisprendė.
Priešingai: vos pagalvojus apie
kiaušinį, pradėjo vyniotis naujas
mįslių kamuolys. Nes kiaušinis –
viena moteriška ląstelė, visa ko
pradžia ir priežastis, jėga ir esmė!
Ne tik Žemės, bet ir Visatos. Be
kiaušinio nebūtų ne tik vištos su
gaidžiu, bet ir tavęs, ir manęs! Ir
net nereikia aiškinti – kodėl…
Kiaušinio misija tokia reikšminga, kad jau seniai atvertos
visos didingosios jo gelmės
ir paslaptys. Ir apie tai, kaip
Kolumbas pastatė kiaušinį, tūkstantį kartų girdėjome. Todėl man
belieka ieškoti mažesnių, ne tokių
nuzulintų prasmių; laimė, toli
eiti netenka. Pvz., kas nuneigs,
kad kiekviena tauta nėra vienam
ypatingam tvartely padėtas tam
tikras kiaušinis? Išsiritęs iš čio-

nykščių įsčių, toks, kokio niekur
kitur nerasi? Tokiu atveju visa
žemė – pilnas krepšys įvairiaspalvių, įvairaus dydžio kiaušinių!
Ir vienas jų – Lietuva!
Vyniojam kamuolį toliau. Viskas
būtų labai paprasta, jeigu ne tie
skirtingi dydžiai. Nesunku įsivaizduoti tokį reginį: ritinėjasi sau po
žemę tūkstančiai kiaušinių, vieni
kaip kalnai, kiti kaip kultuvės, treti kaip grūdeliai. Kadangi Žemė,
kaip minėjome, taip pat panaši
į kiaušinį, mažai tikimybių, kad
tie margučiai anksčiau ar vėliau
nesusimuš, nesusikuls. Juo labiau,
kad visi – ką čia slėpti – turi
savų gyvybinių interesų. Ir kas ką
numuš? Aišku – didelis mažą! Nes
toks kiaušinis, kaip, pvz., gandro
ar stručio, vien prisilietęs nudauš
žvirblio ar blezdingėlės kiaušinuką...
Užuodžiat šitoj vietoj neteisybę, tragišką konfliktą ir liūdną
baigtį? Aš – užuodžiu. Visi

Keliauti, svečiuotis ir dienoraštį rašyti mėgęs Troškūnų klebonas Antanas Pauliukas.
melsti į bažnyčią, kur išklauso neilgą klebono kalbą: „Tamstos aukštai
garbingas vardas šaukia visus mus
vienybėn, ir mes tvirtai esame pasiryžę išgirsti tą balsą ir neklystamai
eiti tais takais ir keliais, kuriuos,
Pone Prezidente, mums nurodysite.
Didžiausiu ugningu pasiryžimu apimti kovoti su visais valstybės bei
tautos priešais ir įvairiais komunistiniais gaivalais, mes prašome Jūsų
Ekscelenciją būti ir toliau lietuvių
tautos laivo kapitonu ir vesti tą laivą per mūsų gyvenimo jūras mažiau
audringais keliais“
Prie savo vartų Prezidentą sutinka žydai, aukšti svečiai lankosi
žydų chasidų sinagogoje, kur maldas skaito net trys rabinai. Klebonijoje laukia patiektas lengvas
užkandis. Svečiai smagiai praalkę,
tad beregint sugeria du butelius šermukšninės ir sušveičia visus užkandžius. Iš Troškūnų visi skubinasi
pas poną Bronių Braždį. Pakeliui,
ties Gudelių – Umėnų kryžkele, pašventinama Vašuokėnų geležinkelio
stotis, kurią ponas Braždys dovanoja Lietuvai. Taip ir pats gauna patogų susisiekimą traukiniais su savo
lentpjūve Saldutiškyje ir platesniu
pasauliu. Gal 400 žmonių doroja
Vašuokėnų dvaro kieme paruoštas
vaišes, kurioms papjauti du jaučiai,
pripirkta visokio gėrio, o prie stalų
sėdasi ne tik svečiai, bičiuliai, ponai, bet ir vargingiausi kaimynai.
Nors Vašuokėnų savininkas dar ka-

muojamas skolų, tačiau Prezidento
viešnagės proga negaili paskutinio
skatiko. Žino, kad sumanumas gelbės ir jis turės galimybę prakusti...
Mirtis, kuri dvasininko gyvenime itin dažna viešnia bei palydovė, vis dažniau persmelkia ir kun.
A. Pauliuko žemiškąsias mintis.
Anykščių klebono Juozo Butėno
mirtį, laidotuves aprašo smulkiai.
Kunigas kaimynas buvęs tvarkingas – degtinės beveik neragaudavęs, tabako nerūkęs, kortuodavęs
irgi retai, o ėmė ir pasimirė.
(Nukelta į 13 psl.)

vienodai nori gyventi, tiek maži,
tiek dideli, argi ne? Išeitų, jog
mūsiškiui, Lietuvos kiaušinėliui,
telieka užsimerkti ir laukti, kada
koks storašiknis bumptels į pašonę? Visa ši realybė ir mūsų šneka
neišvengiamai patirtų fiasco,
jeigu ne vienas „bet“. Matot,
esama dar ligi šiol neaptarto
niuanso: kiaušiniai būna ne tik
skirtingai nudažyti, šlakuoti ar
dėmėti, ne tik dideli ir maži, bet
dar ir kieti bei minkšti!
Štai čia mes galime drąsiai
brėžti ne vieną, o tris šauktukus!
Nes mums labai, neįtikėtinai
smarkiai pasisekė! Nes jau nuo
senų senovės, nuo milžinkapių
ir kūlgrindų laikų, lietuviai buvo
toji gentis ir tauta, kuriai buvo
duotas išskirtinis žodis, skirtas
ypatingam kiaušinio tvirtumui
išreikšti, ir tas žodis – kiaušai.
Beje, jis taikomas net moterims,
ir tikrai neatsitiktinai – mokslininkų nuomone, jos per tūkstantmečius mūsų žemėse buvo
stiprioji lytis.
Visa tai, kaip patys supran-

tat, nenuneigiamai byloja, jog
mums duoti ir patys stipriausi
kiaušai! Su jais ir vienas žmogus
gali drąsiai jaustis net plėšikų
kompanijoj, džiunglėse, viršukalnėse, dykumų ralyje, Eurovizijos
scenoje ir kitur, o ką bekalbėti
apie visą šalį su kietais kiaušais!
Daužykit, kulkit, spardykit nors į
pūčką – o mes vis tiek laikysimės
žalioj gūžtelėj ant ąžuolo šakos,
gi sulaukę pavasario, dar ir
užgiedosim!
Teisybė, kartais ir mus užklumpa sausvėjai ir lijundros,
įšalas ir pagundos. Tuomet ką
darom? Ridinėjamės po platųjį
pasaulį, bet ne šiaip sau, o kad
ir lukštą, ir trynį su baltymu dar
labiau subrandintume, užgrūdintume. Juk mūsų interesas
vienintelis – išlikti! Kad vieną
gražų pavasariško prašviesėjimo, dangiško nušvitimo rytą
sugaudus sąžinės ir nostalgijos
varpams – tikėkimės, tai nenutiks
pasaulio pabaigoj – vėl suriedėję
į Lietuvą, nustebintume visą, tegu
ir netobulą, Žemės kiaušinį!

Kunigo Antano Pauliuko
dienoraštis išleistas atskira
knyga.

IŠ PIRMŲ LŪPŲ
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Pianistę iš Pietų Korėjos sužavėjo
Anykščių žvaigždės ir erdvės

Milda Daunoraitė savo draugei CheaWoom Lee per daugiau nei dvi savaites trukusias atostogas
parodė įžymiausias Anykščių vietas.
(Atkelta iš 1 psl.)
Pietų Korėjoje vidutinybių
nevertina
Iš Pietų Korėjos kilusiai CheaWoom Lee – 19 metų, H. Purcello
muzikos mokykloje mokosi jau paskutinius – ketvirtus metus.
„Groti pianinu pradėjau sulaukusi 6 metų. Baigiau muzikos mokyklą Pietų Korėjoje, pagalvojau,
kad būtų visai įdomu išvažiuoti
mokytis į kitą šalį. Tiesą sakant, aš
buvau „apsėsta“ Didžiąja Britanija
– mokiausi anglų kalbos, svajojau
ten apsilankyti“, – pasakojo pas M.
Daunoraitę viešinti jos draugė.
Pasak merginos, siekti profesionalios muzikantės karjeros Pietų
Korėjoje yra sunku. „Ne tik muzikos, bet ir kitose srityse labai daug
varžymosi tarpusavyje – kiekvienas
siekia būti pats geriausias. Daug
kritikos, daug pastabų, pavyzdžiui,
dalyvaudamas konkursuose Europoje ir iš komisijos, ir iš žiūrovų
jauti palaikymą. Net už padarytą
klaidelę dažniausiai atleidžiama. O
Pietų Korėjoje – kitaip. Ten viskas
vyksta labai griežtai – jokių nuolaidų. Apskritai mano gimtinėje žmonės visur siekia būti geriausi, tad
jeigu nepasieki iškeltos kartelės, į
tave žiūri kaip į nevykėlį. Svarbiausia – pirmauti“, – kalbėjo viešnia iš
Pietų Korėjos.
Ateities planuose – užsienis
Klausimas apie ateities planus
tiek M. Daunoraitei, tiek jos draugei pasirodė itin sudėtingas.
„Aš žinau tik viena – ir toliau
grosiu, tikrai savo ateitį sieju su
muzika. Grojimas yra tai, kas man
teikia didžiulį džiaugsmą. Aš taip
pat domiuosi kompozicija, ypač
filmų, animacinių filmukų garso takeliais. Visai norėčiau kurti muziką.
Praėjusiais metais kaip pagrindinį
dalyką, lygiagrečiai su fortepijonu,
buvau pasirinkusi mokytis ir kompozicijos, bet dėl didžiulio krūvio,
koncertų, teko atsisakyti... O kurioje šalyje gyvensiu – taip pat nežinia.
Tik greičiausiai tai nebus Pietų Ko-

rėja... Kaip žavėjausi Didžiąja Britanija, taip žaviuosi ir iki šiol. Jau
įstojau į Karališkąją akademiją. O
paskui? Galbūt Jungtinės Amerikos
Valstijos...“, – pasakojo CheaWoom Lee.
M. Daunoraitės ateities vizijose
- mintys apie Vokietiją. „Man labai
imponuoja vokiečių tvarka. Prisipažinsiu, nesu labai tvarkinga - dažnai
būnu išsiblaškiusi (šypsosi) – tai
dokumentus pametu, tai kur nors
nespėju. Manau, gal tokioje tvarkingoje šalyje man labiau sektųsi
ugdyti savo įgūdžius“, – kalbėjo M.
Daunoraitė.
Anykštėnė džiaugėsi priklausanti Michelio Sogny „SOS Talents Foundations – MN“ fondui.
Jau kelerius metus ji mokosi pagal

šio muzikanto parengtą metodiką.
.,,Kažin ar be šio fondo paramos
būčiau pasiekusi tiek, kiek pasiekiau iki šiol... O muzikos pasaulyje
labai svarbu būti matomam...“ – pasakojo M. Daunoraitė.
Sužavėjo žvaigždėtas dangus
Merginos Anykščiuose ilsisi prieš
laukiančius egzaminus H. Purcello
muzikos mokykloje.
Paklausta, ar patinka jai Lietuvoje, Anykščiuose, CheaWoom kalbėjo: „Labai. Esu mačiusi filmą apie
Užupį. Kai prieš kelias dienas su
Milda nuvykome į Vilnių, vaikščiojau po Vilniaus senamiestį ir netikėtai nuklydau į Užupį. Man jis atrodė
kaip stebuklas – buvau tikra, kad

šį vaizdą kažkur mačiau, tik paskui prisiminiau kur... Iki sutikdama
Mildą, labai mažai žinojau apie
Lietuvą. Su jaunesniu broliu, kuris,
beje, irgi ketina atvykti mokytis į
Didžiąją Britaniją, yra sportininkas,
žaisdavom žaidimą, kuriame pagal
nupieštą vėliavą reikia atspėti šalį.
Tarp kortelių krūvos buvo ir Lietuvos vėliava“, – kalbėjo mergina,
kuri į namus Pietų Korėjoje grįžta
kartą ar du per metus. Bilietai į tolimąją šalį studentei sunkokai „įkandami“.
M. Daunoraitė prisiminė vakarą,
kada jos atvyko į Mildos tėvų (Panevėžio miesto vyriausiosios architektės Daivos Gasiūnienės ir architekto Vytenio Daunoro – aut.past.)
sodybą Girelės kaime.
„Aš iš mašinos kraunu daiktus,
kažką čiaušku, kartu dar kalbinu ir
savo šunį Bojariną ir žiūriu – CheaWoom Lee lyg sustingusi žiūri į
dangų... Po kurio laiko vis dėlto
paklausiau - „ar viskas gerai?“ O
CheaWoom Lee žiūrėjo apstulbusi į
dangų ir sakė: „Aš niekada savo gyvenime nemačiau tiek daug žvaigždžių... Ir dabar, kai vakarais grįžtam
namo, jeigu tik būna giedras dangus, ji grožisi žvaigždėmis...“ – pasakojo M. Daunoraitė.
Pati CheaWoom Lee stebėjosi,
kiek daug žemės gali priklausyti vienai šeimai: „Pas mus, Pietų.
Korėjoje, labai didelis gyventojų
tankumas. Namas prie namo, retas
kuris turi didesnį kiemą, tokia prabanga gali mėgautis tik pasiturintys
žmonės. Bet nesu mačiusi, kad kas
aplink namus turėtų tokius plotus
žemės, kokius turi Mildos šeima.
Ir dar keista, kad aplink negyvena
žmonės. Pietų Korėjoje nerastum
taip retai apgyvendintos vietos“.
CheaWoom Lee turi draugų visoje Europoje, per atostogas ar ilgesnius savaitgalius skrenda tai į vieną,
tai į kitą šalį. Paklausta, ar nepasiilgsta namų, mergina teigė: „Labai

pasiilgstu. Jeigu bilietai būtų pigesni, grįžčiau dažniau. Tačiau man labai svarbu žinoti, kad tėvai palaiko
mano sprendimą mokytis muzikos,
nereiškia jokių pretenzijų, kad esu
toli nuo jų. Jie man dažnai kartoja,
kad jeigu jaučiu radusi savo kelią,
jie mane palaikys ir bus laimingi“.
Merginos mama yra namų šeimininkė, o tėtis turi nacionalinių patiekalų restoraną.
Rado geriausią draugę
Prie arbatos puodelio abi draugės
čiauška nesustodamos – akivaizdu,
kad jos džiaugiasi atradusios viena
kitą. Kai M. Daunoraitės paklausiau, ar nesunku Lietuvoje palikti
draugus, gyventi svetimoje šalyje
vienai, anykštėnė muzikantė prisipažino: „Kažin ar galiu sakyti, jog
Lietuvoje palikau daug draugų... Ir
ar apskritai tuos pažįstamus galiu
vadinti draugais... Gal bėda, kad
iki persikraustymo į Didžiąją Britaniją labai mažai lankiau mokyklą
– buvau retas svečias pamokose,
tikriausiai paskutiniais metais daugiau laiko praleisdavau Šilutėje, kur
mokiausi muzikos, nei Anykščiuose... Gal todėl ir tų artimų žmonių
nespėjau susirasti...“ O į klausimą,
gal Didžiojoje Britanijoje pavyko
rasti geriausią draugę, M. Daunoraitė atsakė apsikabindama CheaWoom Lee: „Štai mano geriausia
draugė...
Rožinė sriuba tinka desertui
O kaipgi viešniai patikusi lietuviška virtuvė? „Ji tikrai geresnė
negu britų. Kad ir kaip mėgčiau tą
šalį, maistas ir transporto sistema
man ten nelabai patinka. Jūsų labai skanios sriubos, ypač kopūstų,
žirnių. Tik dar nespėjau paragauti
rožinės sriubos...“ – sakė M. Daunoraitės viešnia.
Po kelių dienų sutikusi M. Daunoraitę paklausiau, ar jau spėjo
draugę pavaišinti šaltibarščiais. „Ir
šaltibarščiais vaišinau, ir cepelinais.
Na, cepelinai tai jai visai patiko, o
šaltibarščiai nelabai... sakė, kokia
čia sriuba, gal labiau spalvotą jogurtą primena ir valgyti ją reikėtų kaip
desertą“, – juokėsi M. Daunoraitė.

VIETOS IR VARDAI

spektras
Senatvėje. Kas septintas Lietuvos
gyventojas mano, jog sulaukus pensijos jam teks prašyti papildomos socialinės paramos, teigia Lietuvos gyvybės draudimo įmonių asociacija ir
tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“.
Tyrimas apie žmonių ilgalaikio taupymo įpročius parodė, kad dauguma
jų, netekę darbo, turėtų du pagrindinius pajamų šaltinius – valstybės
išmokas ir santaupas.
Filmas. Kino filmą apie pareigas
dar einančią prezidentę Dalia Grybauskaitę premjeras Saulius Skvernelis vadina „neeiliniu įvykiu“ Lietuvos
istorijoje, primenančiu „kitokį laikotarpį“. „Tai yra neeilinis įvykis mūsų
trisdešimties metų nepriklausomos
valstybės istorijoje, kada atliekamas
veiksmas, primenantis, galbūt, kitokį
laikotarpį, kitas valstybes. Tikrai turinio negaliu vertinti, pats režisierius
pasakė tam tikrą tikslą, dėl ko sukurtas – ir politinę potekstę, ir, galbūt,
rinkiminę potekstę. Tai, galbūt, ir tai
buvo tikslas“, – teigė S. Skvernelis.
Mirė. Trečiadienį eidamas 74-uosius metus mirė ilgametis Lietuvos
gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centro (LGGRTC) darbuotojas skulptorius Jonas Jagėla, pranešė
centras. J. Jagėla yra sukūręs kelias
dešimtis paminklų, daugiausia skirtų
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio dalyviams.
Saugumas. Rusija teigia informavusi savo atsakingas tarnybas apie
grasinimus Lietuvos ambasados
Maskvoje darbuotojams ir įpareigojo imtis „visų reikiamų priemonių“,
skelbia Lietuvos užsienio reikalų
ministerija. Ministerija pranešė gavusi atsakymą į praėjusią savaitę Rusijai įteiktą notą, kurioje pakartotinai
paprašyta atlikti incidento tyrimą,
informuoti apie jo rezultatus ir užtikrinti diplomatinės atstovybės darbuotojų, jų šeimos narių saugumą.
Rinkimai. Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka penktadienį paskelbė, kad planuojama
dar šiemet surengti pirmalaikius
parlamento rinkimus. Prezidentas
siūlo balsavimą surengti lapkričio
7-ąją. Tuo metu eiliniai šalies vadovo rinkimai vyks kitąmet, sakė
A. Lukašenka. „Prezidento rinkimai
turi įvykti 2020 metais, prezidento
rinkimai įvyks 2020-aisiais, kas benutiktų mūsų šalyje“, – pareiškė A.
Lukašenka per kasmetinį kreipimąsi
į tautą ir Nacionalinį susirinkimą.
Nesikišo. Rusija penktadienį dar
kartą pareiškė, kad JAV specialiojo
prokuroro Roberto Muellerio ataskaitoje nėra įrodymų, jog Maskva
kišosi į 2016-ųjų Jungtinių Valstijų
prezidento rinkimus. „Ataskaitoje
kaip ir anksčiau nėra jokių pagrįstų
įrodymų, kad Rusija tariamai kišosi
į JAV rinkimų procesą“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.
Žuvo. Pietų Afrikos Respublikoje netoli rytinio Durbano miesto
įgriuvus bažnyčios stogui žuvo 13
žmonių, o dar mažiausiai 16 buvo
sužeisti, penktadienį pranešė pareigūnai. Nelaimė įvyko po smarkios
liūties ketvirtadienio vakarą Dlangube, esančiame į šiaurę nuo Durbano.
„Pastato stogas įgriuvo dėl praėjusį
vakarą siautusių smarkių liūčių... dabar turime 13 aukų“, – sakė provincijos tradicinių reikalų departamento
atstovas Lennoxas Mabaso.
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Troškūnų klebonas aprašė Velykas

Dabartinis Troškūnų klebonas Saulius Filipavičius šią parapiją
gano beveik trisdešimt metų. Kunigas nerašo dienoraščių.
(Atkelta iš 11 psl.)
Vaizdingai rašo apie laidotuves
ir guodžiasi, kad jau ir jam šešios
dešimtys metų, kad jau senatvė į
vartus beldžiasi. Dar kartą mintys
apie mirtį aplanko po bemiegės
nakties, kurią lengvai vaišindamasis leido prie kortų stalelio. Jaučiasi
kaip musmirių prisivalgęs, nebėra
taip, kaip kadais buvę, matyt, kad
jau senatvė besibeldžianti. Tačiau
verslumas pulsuoja gyslomis kaip
kitados - Panevėžyje perka iš žydo
gabalėlį žemės, planuoja ir namuką
suręsti – jam tai nereikėsią, tačiau
brolio Jono vaikai auga, gal mokysis, gal norės gyventi, tad pravers.
Šitoje spalvingų įvykių pynėje
šiek tiek vietos skiriama ir bažnyčios reikalams: atlaidams bei metinėms šventėms, kurių džiaugsmingiausia – Kristaus prisikėlimas.
Didžiojo penktadienio – 1927 m.
balandžio 15 – osios - rytas buvo
gan šaltas, žmonių į bažnyčią susirinko nedaug. Tą dieną miestelyje išklijuoti prezidento Antano
Smetonos atsišaukimai į tautą apie
Seimo paleidimą. Šilumos tebuvo
8 laipsniai. Didžiojo šeštadienio
ryte taip pat šventovėje tikinčiųjų
mažai tesusirinko, tačiau vakare,
po pirtelės, kaip įprasta, prisigrūdo
gana daug prie išpažinties.
Velykų rytas išaušo su maloniu
vieno laipsnio šaltuku. Žmonių
daug. Saulei tekant vyko Kristaus
prisikėlimo procesija – „resurekcija“, o septintą valandą apeigos
pasibaigė. Tik pargrįžus į kleboniją, ėmė rinktis svečiai, norintys
ir sveikinti, ir pasibūti. Prigužėjo
gana daug, pasivaišino, „išrovę
šermukšninės“ visi labai pralinksmėjo, „Ilgiausių metų“ giedojimui
nebuvo galo. Svečiams prasiskirsčius, pats klebonas aplankė miškų
urėdiją ir keletą žymesnių miestelio šeimynų, po to dar pasisvečiavo
Vašuokėnų dvare, iš kur pargrįžęs
skubinosi nuovargį numalšinti poilsingu miegu.
Rytojaus dieną, tuoj po pamaldų, apie aštuntą valandą, klebonas
išsiskubino į Anykščius, į kun.
Pukenio pirmąsias Šv. Mišias –
primicijas. Rytojaus rytą išvažiavo
į Kavarską, į kun. Simaškos primicijas, tačiau nelaimė – užsukęs
pas kun. Bernotavičių Dabužiuose,
sužinojo, kad tolimesnis šešių kilometrų kelias beveik neišvažiuojamas, tad pasuko atgal. Sugrįžęs
į Troškūnus, arbatos gerti nukako pas mokytoją Karuminą. Visą
dieną stipriai pūtęs šaltas šiaurys,
tad naktį buvęs dar laipsnis šalčio.
Trečiadienį klebonas keliaunininkas mažuoju traukinuku keliavo į
Panevėžį, į kunigų kursus...
Paskutines Velykas kun. A. Pauliukas Troškūnuose šventė 1929 m.

kovo 31 – ąją.
Visą Didžiąją savaitę tvyrojo
išvykimo į kitą parapiją nuotaika,
Trečiadienį iš ryto sninga, rogių
kelias pasitaisęs, tačiau jau po pietų visas tas baltas dangaus pabertas
grožis nutirpo. Gavęs pranciškonų
gvardijono laišką, kad vienuoliai
sugrįžtantys apaštalauti į Troškūnus, kad balandžio 4 – ąją jie atvažiuojantys, o rytojaus dieną priimsią bažnyčią ir visą inventorių, pats
persiima atsisveikinimo nuotaika.
Didįjį ketvirtadienį bažnyčioje
žmonių labai daug – išklausė net
280 tikinčiųjų išpažintis. Miestelyje didžiausia purvynė, pats
polaidis, tad penktadienį žmonių
į pamaldas susirinko nedaug. Po
gilios žiemos tikėtasi staigaus potvynio, bet sniegą leidžia palengva,
visgi ežerėlis prie klebonijos smagiai patvinęs, užsemtos net pievos
šalia jo. Vaišių neberuošia, namiškiai sėdi ant skolintų „taburečių“,
miega skolintose lovose, vis dar
pakuoja į dėžes daiktus.
Didžiojo šeštadienio apeigose
žmonių vėlgi nedaug, mat smagiai
atšalo, siaučia vėjas. Pamokslą sakęs apie Kristaus mirtį Kalvarijoje,
o laikrodžiui dešimtą valandą mušant nuėjęs miegoti, tačiau užmigti
negalėjęs – mintys vis sukosi apie
naują vietą - Pakruojį.
Velykų rytas išaušo smagiai pašalęs, todėl patogiu keliu bažnyčia
prigužėjo pilnutėlė. Po pamaldų
klebonas svečiavosi pas mokytoją
Karuminą, kur susirinkę ir daugiau
svečių. Daugiausia kalbėjęsis su
laikraščio,, N“ redaktoriumi, kuris
pranašavęs neramumus politikoje,
pasakojęs apie besiartinantį konfliktą tarp Smetonos ir Valdemaro,
apie šaulių ir „Geležinio vilko“
ruošiamus žygius. Norėjęs keliauti
į dvarą, tačiau prisiminęs, kad neturįs rogių, o eidamas pro bažnyčią
pajutęs, kad šąla rankos – tai tau ir
Velykos. Dvi kitos dienos prabėgo
kelionės į naująją ganytojo vietą
laukimu paženklintos, paįvairinamos pasisvečiavimu, alučio ragavimu, kol balandžio 4 – ąją rytiniu
traukiniu atvyko iš Kretingos vienuoliai. Juos miestelio pradžioje,
ties Vaidlonių jaunimo įrengtais
garbės vartais, pasitiko didelis
būrys parapijiečių – sveikinimo
kalbą sakė mokytojas Karuminas,
bažnyčios maršalkų su žibintuvais
vedama procesija, visiems giedant
,,Dievas mūsų gelbėtojas“, penkis mažuosius brolius atlydėjo į
bažnyčią. Čia gvardijonas pasakė
netrumpą pamokslą ir visus palaimino Švenčiausiuoju Sakramentu.
Pats klebonas šioje iškilmėje nedalyvavęs, mat su svečiu, kun. Kemėšiu buvo išvykęs į Troškūnų dvarą
atsisveikinti ir palošti preferanso.
Kuomet sugrįžę, jau suradę brolius

kartu su svečiais vakarieniaujančius, visi buvę gerame ūpe, tik vienas vienuolis tylėjęs kaip vandens
į burną prisisėmęs - matyt, jam po
kelionės skaudėjęs pilvas. „Kiti
nelyginant don žuanai flirtavę su
svečiais ne prasčiau už mus.“
Kitą dieną, balandžio 5 – ąją,
gana anksti atvyko Raguvos dekanas perduoti naujiesiems parapijos
administratoriams turtą. Gvardijonas visus daiktus smagiai tyrinėjęs,
peiliu skutinėjęs, barškinęs, skambinęs, prieš šviesą apžiūrinėjęs, tik
dėl nieko prisikabinti negalėjęs.
Viskas buvę tvarkoje, net įplaukų ir išlaidų knygų įrašai atitiko,
tik vienos, pačios seniausios, nuo
1771 m. vestos santuokų įrašų
knygos nesuradęs, tačiau ji, matyt,
kažkur ant zakristijos, tarp knygų
bus užsimetusi – atsirasianti. Bažnyčios raktus vienuoliams perdavė
zakristijonas Slučka – mat jis nebetarnausiąs, nes tas pareigas atliksiantys patys broliai.
Balandžio 7 d., sekmadienis,
Atvelykio šventė. Kun. A. Pauliukas 9 valandą bažnyčioje aukoja
paskutines čia Šv. Mišias. Sugrįžęs
į kleboniją, susideda likusius daiktus į kelionę. Dienoraštyje įrašas:
„Nakvojau nenusirėdęs, nes visi
patalai buvo sudėti į pakus. Mano
Mateušas gulėjo ant žemės. Naktis
šalta, žvaigždėta. Anksti rytą, 4 valandose, apleidžiau Troškūnus“.
Iš altorių žvelgia tie patys
šventieji
Tebestovi tie patys barokiniai
Troškūnų bažnyčios mūrai ir šiandien, viduje tokia pat ramybė, iš
altorių paveikslų žvelgia Šv. Antanas, Šv. Pranciškus visai taip pat,
kaip prieš devyniasdešimt metų,
kun. A. Pauliuko laikais žvelgdavo.
Ir šiais mano, kaip troškūniečio, parapijiečio, menamais laikais
didžiai vėlyvų ir šiltų šv. Velykų
švenčių būta. Įsimintinos buvo
jubiliejinių 2000 metų Velykos,
kurias šventėme bene balandžio
22 – ąją, vyšnioms ir kitiems smulkesniems vaismedžiams žydint, bitėms po žiedus dūzgiant. Šilumos
būta daugiau negu 20 laipsnių, tad
žmonės šventoriuje, tarsi per Šv.
Antaną, stovėjo apsirengę lengvai,
trumpomis rankovėmis.
Velyknakčio budėjimų, kurių A.
Pauliukas neaprašo, o jie būdavo
per naktį, tradiciją bandė gaivinti pačioje XX amžiaus pabaigoje
Kauno kunigų seminarijoje mokęsis ir tėviškėje viešėdavęs klierikas
Vidmantas Gutauskas bei žavus to

meto vyresnių Troškūnų mokyklos
klasių jaunimas. Buvo susibūręs ir
giedotojų būrelis. Jautėsi dvasinis
atgimimas, kuomet, bene 1995 m.,
vyko trijų dienų rekolekcijos ir visas dienas bažnyčia būdavo pilna
žmonių.
Smarkiai sumažėjo tas pasaulis,
susitraukė Troškūnų parapija. Tikėjimas išblėso jaunesniųjų širdyse. Gražu, kai čia gieda Graudžius
verksmus sena gaida, gal dar tokia
pačia, kaip prie kun. A. Pauliuko
giedodavo.
Dabartinis Troškūnų klebonas
dienoraščių nerašo
Šių laikų Troškūnų klebonas
Saulius Filipavičius uolus, tikėjimo kupinas rodosi. Visuomet
pamokslauja pasvertais žodžiais,
visuomet turi ką rimto, tikro, reikalingo pasakyti ir jaunesniam, ir
vyresniam. Domisi politika, mato
daugiau negu eilinis pilietis. Moka
ir pyktelėti, tačiau daugiau savyje,
artimųjų būrelyje.
Šventadienių homilijose istorinę pasaulio patirtį geba išryškinti
ir pateikti kaip gyvenimo druską
sprendžiant šiandienos problemas,
suvokiant, kas yra kas. Nepamiršiu
pamokslo apie Ukrainos goladomorą, apie didžių nelaimių kamuojamus žmones, apie pasaulio
trapumą bei dažną prašymą melstis
už taiką...
Kaip ir jo tolimas pirmtakas A.
Pauliukas, ir jis mėgsta keliauti.
Tik keliauja jau ne arklių traukiamu vežimaičiu, traukiniu ar pėsčiomis, bet patogiu automobiliu. Ir
jo kelionės krypsta ne į parapijiečių namus, bet ir į tolimesnes vietas, užsienius. Dienoraščio, matyt,
nerašo, o jei rašytų, tai jis būtų nepaprastai įdomus, gal net gerokai
įdomesnis negu aptariami „dienynai“ istorinis dokumentas.
Tačiau kun. Saulius dienoraščio
nerašo. Mano, kad tie užrašai būtų
subjektyvūs, nes rašydamas gali
būti ir supykęs, ir susijaudinęs, ir
kokių nors, kitą kartą visai neteisingų, suvokimų paveiktas. Parašysi, kaip tai atrodys, o gal tai bus
buvę visai kitaip.
Atvykęs 1990 m. į Troškūnus
išskirtinų Velykų šventimo tradicijų nesurado. Kažkada tos tradicijos buvo, tačiau sovietmečiu
sunyko. Nors dar buvo senolių,
kurie prisimindavo, kaip einant
aplink bažnyčią ne tik skambindavo varpais, bet ir mušdavo būgnus. Tačiau atvykus nebebuvo
nei būgnininkų, nei būgnų ar jų
likučių.

Iš visos širdies dėkojame Anykščių rajono savivaldybės
administracijai, Anykščių TS-LKD skyriui, Andrioniškio
bažnyčios klebonui, Andrioniškio bendruomenei, bendradarbiams, artimiesiems, kaimynams, draugams - visiems,
kurie buvo šalia ir padėjo mums sunkią akimirką į paskutinę kelionę palydint mylimą vyrą, tėtį ir senelį Romaldą
BUDREIKĄ.
Žmona ir dukros su šeimomis

pro memoria
Anykščių mieste
Natalija BARANAUSKIENĖ, gimusi 1936 m., mirė 04 16

SKELBIMAI

įvairūs
Nuoma
Išsinuomos žemės paskirties
žemę
Viešintų, Andrioniškio,
Troškūnų, Kavarsko seniūnijose.
Tel. (8-624) 77507
Buitinės technikos
remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.
Tel. (8-617) 00616.

UAB „Transporto centras“
autobusus, mikroautobusus
keleivių -pervežimui.
Tel. (8-686) 95708.

Taisykloje remontuoja: šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitą buitinę techniką. Vyksta į iškvietimus,
suteikia garantiją. Pildo mašinų
kondicionierius.
Anykščiai, A. Baranausko a.
14 (buvęs buitinis), tel.: 51561,
(8-699) 65148, (8-689) 97341.
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2019 m. balandžio 25 d. 10 val. šaukiamas Anykščių
rajono savivaldybės tarybos 2-asis posėdis.
TARYBOS POSĖDIS VYKS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SALĖJE.
Posėdžio darbotvarkę ir sprendimų projektus galite rasti Anykščių rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.anyksciai.lt
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Ilgastrėliais
ekskavatoriais
kasame tvenkinius,
valome ežerų
pakrantes bei
atliekame kitus panašaus profilio darbus.

Paslaugos
Montuoja biologinius nuotekų
valymo įrenginius, nuotekų surinkimo talpyklas, rezervuarus srutoms nedideliems ūkiams (6 - 45
kub. m). Kasa vandens šulinius
(iki 8 rentinių), jungia hidroforus. Parduoda rentinius. Atveža.
Konsultuoja.
Tel. (8-675) 01059,
www.kasyba.com.

Tel. (8-698) 46745.

Kondicionierių, šilumos siurblių
oras/vanduo, kieto kuro katilinių,
kaminų, įdėklų montavimas.
Vandentiekis, kanalizacija.
Prekyba išsimokėtinai.
„Vilpra“ salonas,
J. Biliūno 18, Anykščiai.
Tel.: (8-610) 39151, (8-695) 77442,
(8-381) 5-43-74.

Vandens gręžiniai, geoterminis
šildymas. Darbai nuo A iki Z visoje
Lietuvoje ištisus metus. Garantija,
aptarnavimas.
www.Melkerlita.lt, Linas (8-616)
08020, Rolandas (8-686) 83265.

Geriausia pagalba perkant
ir parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių!
Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą.
Garantuojame kokybę ir pateisiname
lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
„21 Amžius“.
Tel. (8-640) 32442.
www.nta21.lt

parduoda

Svirnai - 8.00; Kavarskas
- 8.10; Janušava - 8.20;
Anykščiai
(miesto
turguje) - 8.40; Skiemonys - 9.10;
Mačionys - 9.25; Burbiškis 9.40; Rubikiai - 9.50; Debeikiai
- 10.00; Leliūnai - 10.10;
Svėdasai - 10.25; Viešintos
- 15.25; Troškūnai - 15.45;
Laukagaliai - 16.00; Traupis 16.10; Levaniškiai - 16.20;

Vidaus
apdailos
darbai.
Glaistymas, dažymas, tinkavimas
įvairiais tinkais, mozaikinis dėjimas, skystų tapetų dėjimas, tapetavimas. 20 metų patirtis.
Tel. (8-685) 86677.
Vidaus ir lauko apdailos darbai.
Gipsas, dailylenčių kalimas, karkaso statymas, laminatas, dažymas, plytelių klijavimas.
Tel. (8-676) 48336.

Tel. (8-699) 12631.

Atlieka fasadų šiltinimą, fasadų
apdailos darbus. Tinkuoja, deda
dekoratyvinį tinką. Dengia šlaitinius stogus. Mūro darbai.
Tel. (8-676) 52289.

VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
BALANDŽIO 25 d. (ketvirtadienį) prekiausime "Kaišiadorių" paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais ROSS-309 veislės
vienadieniais mėsinias broileriais, 1-2-3-4
savaičių paaugintais mėsiniais broileriais,
vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos). 2-34-5-8 mėn. rudomis, raibomis,dėsliosiomis
vištaitėmis, bei kiaušinius pradėjusiomis
dėti vištomis (kaina nuo 3,50 Eur). Turėsime
gaidžiukų. Prekiausime kiaušiniais 10 vnt. 1 Eur. Spec. lesalai. Jei vėluosime, prašome
palaukti. Priimami išankstiniai užsakymai
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.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pristato visas medžiagas.
Ilgalaikė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.
Dengia stogus skarda, šiferiu.
Stato, mūrija. Dirba trise. Kainos
sutartinės.
Tel. (8-607) 13345.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.
Kaminų valymas, įdėklų gamyba,
montavimas. Pristatomi kaminai.
Tel. (8-656) 24531.
Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus, dugnus. Senjorams
nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.
Mini ekskavatoriaus nuoma.
Tel. (8-684) 29023.
Pavojingų medžių pjovimas, genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. (8-683) 99233,
greblysirbebras@gmail.com
Buria Taro kortomis. Pasako
praeitį, ateitį. Atkalba nuo prakeikimų.
Tel. (8-645) 10884.
Atlieka geodezinius matavimus.
Tel. (8-646) 59392.

rado
Banko kortelę.
Tel. (8-616) 81809.

Vištos, Vištaitės!
Balandžio 23 d. (antradienį)
prekiausime Kaišiadorių raj.
paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius dedančiomis vištomis ir
2-3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Prekiausime
lesalais.

IŠKALAME RAIDES.
LIEJAME PAMATUS.
GAMINAME
PAMINKLUS.
Tel. (8-648) 81663.
MB Vytauto paminklai
gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.
SODO IR DEKORATYVINIAI
AUGALAI
Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA
vaismedžius, vaiskrūmius,
dekoratyvinius augalus.
Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (šalia kelio
Anykščiai - Troškūnai).
Prieš atvykdami paskambinkite.

dovanoja
Medinę daržinę nisigriauti ir išsivežti patiems.
Tel. (8-679) 02099.

siūlo darbą
Ūkyje reikalinga (-as) melžėja (-as).
Tel. (8-673) 03533.

Reikalingas
ekskavatorininkas.
Darbas su ratiniu
ekskavatoriumi.
Tel.: (8-698) 46745,
(8-686) 23411.

Didieji mėsiniai kalakutai!
Balandžio 23 d. (antradienį)
prekiausime paaugintais, anglų veislės
Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais,
Kaišiadorių r. UAB „Rumšiškių paukštynas“ paaugintais 2-3-4 savaičių COBB500 vakcinuotais mėsiniais broileriais
viščiukais, vienadieniais mėsiniais ir
dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais
ir žąsiukais, 2-3-4-5-6 mėnesių įvairių
spalvų vištaitėmis. Prekiausime lesalais. Priimami išankstiniai užsakymai .
Svirnai - 8.00; Kavarskas - 8.10;
Janušava - 8.20; Anykščiai (miesto turguje) - 8.40; Skiemonys - 9.10; Mačionys
- 9.25; Burbiškis - 9.40; Rubikiai - 9.50;
Debeikiai - 10.00; Leliūnai - 10.10;
Svėdasai - 10.25; Viešintos - 15.25;
Troškūnai - 15.45; Laukagaliai - 16.00;
Traupis - 16.10; Levaniškiai - 16.20;
Tel. (8-699) 12631.

Įmonei darbui Aukštaitijoje reikalingi:
1.Kelininkas-kelių statybos darbų vadovas.
Darbų pobūdis: vadovauti kelių tiesimo darbams, organizuoti
statybos darbus objekte, kontroliuoti darbų kokybę, ruošti techninę dokumentaciją, vykdyti numatytų resursų bei medžiagų
tiekimo kontrolę.
Reikalavimai: kelių statybos technologijų išmanymas, gebėjimas skaityti brėžinius, gebėjimas savarankiškai organizuoti ir
valdyti statybos procesą, darbo patirtis kelių statybos srityje.
Atlyginimas: nuo 2500 Eur. (su mokesčiais)

2.Kelio darbininkai.
Reikalingi E kategorijos
vairuotojai.
Neturintiems patirties –
sudarome mokymosi sąlygas.
Taip pat bendradarbiaujame pasirašydami trišales
sutartis su darbo užimtumo
tarnyba, dėl finansavimo reikiamai kompetencijai įgyti.
Tel.: (8-686) 23411,
(8-698) 46745.

Darbų pobūdis: sankasų, pralaidų įrengimas,kelio pagrindų
įrengimo darbai, kelio bortų statymas, trinkelių klojimas.
Reikalavimai: darbo patirtis.
Atlyginimas: pagal atliktus darbus, nuo 1300 Eur. (su mokesčiais)
Kreiptis: UAB „Vėjo birža“ J.Basanavičiaus g.29,
Anykščiai
Tel.:+370 687 45530

SKELBIMAI

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.
Nekilnojamasis turtas
Brangiausiai Lietuvoje - miškus
(brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemes, sodybas.
Tel. (8-651) 39039.
Moku geriausią kainą už mišką
visoje Lietuvoje.
Tel. (8-650) 16017.

Gyvuliai
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
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PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

Įmonė brangiai - įvairaus
įmitimo arklius
(kaina iki 2,00 Eur/kg.).
Atsiskaito iš karto. Moka PVM.
Tel.: (8-5) 232-03-60,
(8-699) 92554, (8-685) 53045.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,
(8-651) 58506.
Kita
Šieno rulonus.
Tel. (8-619) 66629.

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

BRANGIAI PERKA
MIŠKUS IR APVALIĄ
MEDIENĄ.
Tel. (8-614) 42170.

Visoje Lietuvoje brangiai - įvairaus brandumo mišką ir žemę apaugusią medžiais.
Tel. (8-625) 44123.
Žemę visoje Lietuvoje, gali būti
nedirbama, su bendraturčiais, išnuomota. Padeda sutvarkyti dokumentus. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-671) 08059.

PERKAME

Brangiai mišką. Išsikirtimui arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Skubiai, brangiai (moka pasaulinėmis kainomis) - mišką. Siūlyti
įvairius variantus. Tarpininkams
atsilygins.
Tel. (8-608) 44340.
Butą. Gali būti visoks (suremontuotas ir be remonto). Žinantiems
atsilygins už informaciją.
Tekl. (8-670) 37592.
Automobiliai
Automobilius, motociklus, sunkvežimius, traktorius. Gali būti nevažiuojantys.
Tel. (8-680) 49007.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

BRANGIAI
PERKAME MIŠKĄ.

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

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

Avansinis atsiskaitymas,
konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. (8-687) 42959.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS

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

Nekilnojamasis turtas
Namą prie upės. Miesto centras,
yra visi patogumai.
Tel. (8-600) 69646.
Namą Viešintų miestelio centre,
Klevų g. Yra ūkiniai pastatai, pavėsinė, garažas, plastikiniai langai. Atskirai 20 a žemės.
Tel. (8-617) 15883.
Namą Anykščių mieste ir sodybą
Anykščių r.
Tel. (8-608) 75715.
Tvarkingą 2 kambarių butą
Anykščių mieste ir 2 kambarių
butą Naujuosiuose Elmininkuose.
Tel. (8-678) 46964.
3 kambarių butą Žiburio g. Yra 2
balkonai. Šalia mokyklos, prekybos centrai.
Tel. (8-602) 30754.
Kuras
Malkas 3 m ilgio rąsteliais, pristatymo kiekis 30 - 60 erdm.
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7
erdm.
Tel. (8-656) 01913.
Malkas. Kaladėlėmis ir skaldytas.
Tel. (8-688) 16462.

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

Brangiai perkame

Važiuojančius, nevažiuojančius
automobilius,
mikroautobusus,
visureigius. Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

parduoda

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

Malkas.
Tel. (8-678) 42646.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.
Skaldytas malkas ir pjuvenas.
Pristato ir mažais kiekiais.
Tel. (8-675) 63191.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Lapuočių malkas. Veža kaladėmis, skaldytas iki 9 erdv.m., miškavežiu 30 erdv.m.
Tel. (8-648) 84052.
Pigūs ir kokybiški medžio briketai
ir granulės. Pristato. Veža įvairius
krovinius iki 10 t su kranu.
Tel. (8-612) 93386.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

Kita
Rankų darbo rąstinę pirtį.
Tel. (8-611) 27834.
Tujas, Anykščių raj. Viešintos.
Tel. (8-659) 06302.
Įvairių veislių braškių daigus,
išaugintus D. Lingienės ūkyje
Anykščių r.
Tel. (8-687) 45219.
Vaboliuose (šalia Dusetų) balandžio 27–28 dienomis prekiaus dvimečiais lynukais. Kaina 1 Eur – 2 vnt.
Tel. (8-656) 54300.
Ūkininkas - svilintą kiaulių skerdieną. Perkant 2 puseles, visą
kiaulę, kaina 2,35 Eur. Motininių
kiaulių skerdiena 1,87 Eur.
Atveža.
Tel. (8-607) 12690.
Traktorių T-150K, techniškai
tvarkingas, kaina 2 750 Eur, automobilį ZIL-130, dyzelinas, savivartis, kaina 1 750 Eur, MTZ-80
variklį, kaina 650 Eur.
Tel. (8-641) 57036.
Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
Bites.
Tel. (8-609) 43180.
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Redakcija rankraščių negrąžina. Perspausdinti publikacijas arba jų dalį galima tik
gavus raštišką redakcijos sutikimą. Redakcija už reklamos turinį neatsako.

nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Gostautas, Eisvydė, Marcijonas,
Agnė.

2019 m. balandžio 20 d.

Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė išeina į Prezidento rinkimų tiesiąją

balandžio 21 d.

Be rinkimų nėr veikimo Stringa nervų sujungimai:
Naktimis košmarai lankos,
Neramiai ji lovoj rangos.

Anzelmas, Konradas,
Milgedas, Skalvė, Amalija,
Arijus.
balandžio 22 d.

Kojos stiprios tarsi elnės Ji priveiktų patį velnią.
O debatuose Puidoką
Sutaršytų it bernioką.

Kajus, Visgailas, Norvaidė,
Leonidas, Leonas, Vadimas.
balandžio 23 d.
Adalbertas, Jurgis, Daugaudas,
Vygailė, Jurgita, Jurga.

Išmanesnė už Ingridą,
Ji pasiektų keliais Rygą.
Būt Juozaičiui pamoka Girtis latviška kalba.

balandžio 24 d.
Fidelis, Kantrimas, Gražvyda,
Ervina.

Dalyvautų, agituotų,
Plakatus gražiai klijuotų,
Ji stebėtoja geraTiks tam vyninės tvora.

balandžio 25 d.
Morkus, Tolmantas, Žadmantė,
Žavinta.
balandžio 26 d.

Merą nuoširdžiai rinkau,
Apsispręst padėsiu Tau,Juk kiekvieną kandidatą
Amiliutė kiaurai mato!

Gailenis, Dargailė, Klaudijus,
Vilūnė.

mėnulis
Balandžio 20 - 26 d. pilnatis.

anekdotas
Vienas vyras džiūgauja:
- Man gimė sūnus! Valio! .
O kitas jam sako:
-Ko čia rėkauji? Nors ačiū pasakytum!..
***
Neša vilkas ir zuikis spintą į 9
aukštą. Vilkas ir sako:
- Zuiki, nubėk pažiūrėti, kiek aukštų liko.
Zuikis nubėga, grįžta ir sako:
- Turiu dvi žinias: gera ta, kad liko
vienas aukštas, o bloga - supainiojom
laiptines...
***
Čiukčia žmonai iš Maskvos parvežė dovanų seksualius naktinius
marškinius. Aprengė ją prieš eidamas
gulti, o kitą dieną draugui giriasi:
- Jie tikrai žadina aistrą, viskas
kiaurai matyti - ir kailiniai, ir vatinės
kelnės, ir veltiniai...
***
- Už ką sėdi?
- Pavadinau vieną seimūną kvailiu
bei vagimi.
- Jo-o-o, aukšto rango asmens orumo įžeidimas - ne juokas...
- Koks dar įžeidimas?! Sėdau už
valstybinės paslapties viešinimą!

oras
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Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas

NNN redaktorei nežinant
Mero patarėjo karjerą baigęs Donaldas Vaičiūnas žurnalistams dėsto, jog jo ateities planuose - žvakių
fabrikėlis. Pirmą kartą išgirdę šią jo
mintį, priėmėme ją kaip metaforinį
juokelį. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad
D.Vaičiūnas ne juokauja, o visiškai
rimtai kalba apie žvakių liejimą.
Kai ,,12 kėdžių“ ekranizacijos buvo
kultinių filmų viršūnėse, D.Vaičiūnas
dar buvo kūdikis, todėl jam žvakių fabrikėlis nesiasocijuoja su išprotėjusiu
popu Fiodoru.
Priminsime, jog tėvas Fiodoras
buvo ,,konkuruojanti firma“ Ostapui
Benderiui ir Kisai Vorobjaninovui,
kuris, kaip ir šie ,,biznieriai“, blaškėsi
po Rusiją, ieškodamas laimingosios
kėdės. Tėvas Fiodoras savo žmonai
žadėjo, kad netrukus pradės naują gyvenimą ir Samaroje atidarys žvakių
fabrikėlį. Tačiau buvęs Frolo ir Lavro

Tėvas Fiodoras II - asis

cerkvės dvasininkas tėvas Fiodoras
atsidūrė 5000 kilometrų nuo namų su
20 rublių kišenėje.
Vyresnieji atsimena kultinę filmo
sceną, kai išalkęs ir gerokai apiprotėjęs tėvas Fiodoras Kisai iš rankų
ištraukia dešrą ir, ją įsikandęs, bėga į
kalną. Žodžiu, tėvas Fiodoras žvakių
fabrikėlio taip ir nepastatė.
,,12 kėdžių“ veiksmas vyksta
NEP-o laikais, kai po revoliucijos
bolševikai suvalgė, ką buvo sukaupę
buržujai, ir vėl pasuko į kapitalizmą :
1921-1929 metais rusams buvo leista steigti smulkias įmones, skatinta
kooperacija. Benderis taip pat turėjo
įmonę - ,,Ragai ir kanopos“, tapusią
vienu garsiausių visų laikų ,,prekinių
ženklų“. Per D.Vaičiūno žvakių fabrikėlio aliuziją galima ir iki ,,Ragų
ir kanopų“ prisiskapstyti. Nors minėtame filme tai ir skirtingos kontoros...

Tęsiama prenumerata 2019-iesiems metams
„Anykšta“ paštų skyriuose:
„Anykšta“
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir

pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais

1 mėn.
EUR
8,00

3 mėn.
EUR
24,00

6 mėn.
EUR
45 (48)

8 mėn.
EUR
61 (64)

7,00

21,00

40,00

54

4,00

12,00

24,00

32

Atsiimant „Žiburio“, „Pušyno“ ir Gedimino g. 32 parduotuvėse ir „Anykštos“
redakcijoje (Vilniaus g. 29, Anykščiai)
„Anykšta“
7,00
21,00
35,00
49
„Anykšta“ 1 ir 2 gr. neįgaliesiems ir
6,00
18,00
30,00
42
pensininkams
„Anykšta“ šeštadieniais
4,00
12,00
20,00
28
Skliausteliuose pateikiamos prenumeratos kainos įmonėms.
Žurnalą „Aukštaitiškas formatas“ gaus prenumeratoriai, užsisakę visos savaitės
„Anykštą“ ne trumpesniam kaip 6 mėn. laikotarpiui.
Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“
„Aukštaitiškas formatas“

1 num. 2 num. 3 num. 4 num.
EUR
EUR
EUR
EUR
2,00
4,00
6,00
8,00

Prenumerata priimama „Anykštos“ redakcijoje (Vilniaus g. 29), www.anyksta.lt. Tel. pasiteirauti (8-381) 59458; (8-686) 33036.
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Pašto skyriuose, „PayPost“ kioskuose. Norėdami pasikviesti mobilųjį laiškanešį žmonės turi skambinti tel. (8-700) 55400

