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šiupinys
Garbė. Iš naujo sudaroma Anykščių garbės piliečio vardo suteikimo
komisija. Joje dirbs rajono meras
Sigutis Obelevičius, administracijos
direktorė Ligita Kuliešaitė, Anykščių
klebonas Petras Baniulis, muziejininkas Tautvydas Kontrimavičius, verslininkas Rolandas Musteikis, Lietuvos
politinių kalinių ir tremtinių Anykščių
skyriaus pirmininkė Prima Petrylienė,
režisierė Jolanta Pupkienė ir rašytojas
Rimantas Povilas Vanagas.

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS

...Sakau, ar reikia varganai
Anykščių žemei tos kilnios vilniečio gydytojo aukos? Ar mes
ją galime priimti? Ar garbinga? Ar etiška?..
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Elektrinių parko projektas gąsdina
vidmantas.s@anyksta.lt
staškūniškiečius
Vidmantas ŠMIGELSKAS

Į ,,Anykštos“ redakciją kreipėsi Staškūniškio apylinkių gyventojos, kurias gąsdina būsimasis vėjo elektrinių parkas.
Anykščių rajono vadovams
įteiktas 104 staškūniškiečių,
protestuojančių prieš vėjo elektrinių parko statybas, pasirašytas raštas. Elektrinių projekto
įgyvendintojų UAB ,,European
Energy Lithuania“ atstovas
,,Anykštai“ aiškino, kad šalia
Staškūniškio pastačius vėjo
jėgaines visas kaimas turės tik
naudos. Bet ne paslaptis, kad
iš mūsų rajono gyventojų didžiausią naudą elektrinės neš
ūkininkams, kurie jau sudarė
sklypų nuomos sutartis.
Redakcijos šaltinių teigimu,
už sklypo vienai jėgainei nuomą ūkininkai per metus gali
tikėtis 5000 eurų.

Kaimynai. Molėtų rajono mero,
konservatoriaus Sauliaus Jauneikos
pavaduotoja išrinkta jo partietė Vaida
Saugūnienė, iki tol dirbusi Alantos
technologijų ir verslo mokykloje.
Administracijos direktoriumi išrinktas taip pat konservatorius Sigitas
Žvinys. Konservatoriai Molėtų rajono
taryboje turi 9 mandatus iš 21. Valdančiajai daugumai taip pat priklauso
po vieną mandatą turintys liberalai ir
socialdemokratai.
Atostogos. Anykščių vaikų lopšelyje – darželyje „Eglutė“ liepos 1
– rugpjūčio 30 dienomis planuojama
nutraukti ugdomąją veiklą. „Kiekvienų metų liepos–rugpjūčio mėnesiais
ikimokyklinio ugdymo įstaigose sumažėja jas lankančių vaikų skaičius.
Tuo laikotarpiu įstaigų darbuotojai
išleidžiami kasmetinių atostogų, vykdomi remonto darbai, vaikų grupių
skaičius sumažinamas iki minimumo. Vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ suplanuota nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. atlikti būtinąjį virtuvės
remontą“, - to priežastis Anykščių
rajono tarybai aiškina Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus
specialistai. Tėvų pageidavimu, vaikai turės galimybę lankyti kitą miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

Apie didžiausią
Baltušio knygą,
Butėnus ir dar
kai ką...
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Netoli Staškūniškio jau dūzgia kelios vėjo jegainės.

Balsavo per savo 101-ąjį gimtadienį

asmenukė

Vidmantas ŠMIGELSKAS

Nejautra

vidmantas.s@anyksta.lt
Ketvirtadienį, gegužės 23ąją, 101-ąjį gimtadienį švenčianti Joana Dabužinskienė tą
dieną atliko ir pilietinę pareigą
- balsavo Prezidento ir Europos
parlamento rinkimuose.
Senolė dabar gyvena Anykščiuose, ją globoja anūkė Rasa
Jakovlevienė. Tačiau šimtametė registruota Rokiškio rajone,
kur nugyveno didžiąją savo
amžiaus dalį, todėl šiuose rinkimuose ji balsavo paštu.

Triatlonas. Šeštadienį Anykščių
rajone ir mieste šurmuliuos tradicinių
,,Nuotykių lenktynių“ dalyviai. Renginio organizatorius Marijus Rindzevičius prašo anykštėnų ir miesto svečių, vairuojančių automobilius, būti
atidiems. Ypač dėmesingiems reikia
būti vairuotojams kelyje Anykščiai
- Rubikiai bei Mačionių apylinkėse, kur apie vidurdienį lenktyniaus
sportininkai. ,,Atsiprašome ir žvejų, nes šeštadienį truputį drumsime
Rubikių ežero vandenį“, - šypsojosi
M.Rindzevičius.

Joana Dabužinskienė gimė 1918 metų gegužės 23-ąją, praėjus
geriems trims mėnesiams nuo Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo.
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Rinksime... tarsi tai ką nors
spręstų iš esmės.
Tačiau rinkti privalome. Tokia
mūsų pareiga.
,,Ne pareiga, o teisė“, - pataiso
bičiulis, - ,,tai mes perleidžiame
jiems savo teisę valdyti valstybę“.
Neginčijamas argumentas. Iš
tiesų mes juos išrenkame. Įdomu, kodėl jie nejaučia mums
dėkingumo?

Gražina ŠMIGELSKIENĖ
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Siaurukas įsibėgėja...

Raimondas GUOBIS

Siaurasis geležinkelis, be iškilmingai griežiančio orkestro maršų, be įkvepiančių kalbų, be menkiausio triukšmelio, kaip rimtam
darbininkui ir dera, pradėjo dar vieną turistinį sezoną.
Mielas, jau gerokai visų pasiilgtas mažylis reguliariu reisu vežiojo turistus iš Anykščių į Rubikius.
Taip taip - į Rubikius, mat geležinio kelio nuošliaužos, kurios
gerokai sutrikdė praėjusių metų
sezoną, jau pernai rudenį buvo
sutvarkytos. Pylimas sutvirtintas,
pasirūpinta geresniu polaidžių bei
lietaus vandens nubėgimu, ir traukinukas vėl saugiai rieda. Matyt,
permainingi orai lėmė, kad savaitgalio dienomis keliautojų buvo
nedaug, bene vos po tris dešimtis,
tad žaliasis lokomotyvas į Kasagorų kalvas kilo ir žemyn leidosi
lengvai, tempdamas vos vieną ar
du vagonus. Patenkinti keleiviai,
patenkinti mašinistai, patenkinti ir
,,Žuvienės pašiūrės“ verslininkai,
kurie keliautojams buvo išvirę gardžios žuvienės, prigaminę kepsnių.

Pirmoji šių metų kelionė, įeinanti į
ciklą ,,siaurukas plius dviratis“ suviliojo šešias dešimtis smagių panevėžiečių bei tolimesnių vietelių
gyventojų. Dviratininkai tradiciškai ieškojo miesto prie Šventosios
įdomybių, aplankė ir Niūronis, ir
Puntuko akmenį bei Lajų taką.
Matyt, sezonas bus stabilus, mat
kaip stabilumo ženklas į darbą grįžo su anksčiau dirbusia administracija nesutaręs ir darbą palikęs
mašinistas Algis Burba, kuris kartu
su Renaldu Petroniu visiems sutiktiesiems negaili juodabarzdžių
šypsenų.
Direktorius Mindaugas Jucevičius teigė, kad šiemet traukinukas
reguliariai, nors vieną savaitgalį per

Siauruko kelionės palengva įgauna pagreitį...
mėnesį, kursuos ir į Troškūnus. Juo
galės keliauti, leisdamiesi į dvasinių vertybių paieškas, senosios
istorijos ir architektūros mylėtojai,
trokštantys gyvai išvysti ir dvasią
atgaivinti bernardinų lobiais. Turėtų vykti ir kitos tradicinės teminės
kelionės - Joninių, Karaliaus Min-

daugo, Latavos krašto lankymo,
božolė sutikimo ir degustacijos.
Šie metai Siaurukui jubiliejiniai,
mat Švenčionėlius ir Panevėžį sujungusi 750 milimetrų pločio vėžės
linija nutiesta prieš 120 metų, pačioje XIX ir XX amžių sandūroje,
įsimintinaisiais 1899 metais.

Daugiausia bus sumedžiota stirnų
Aplinkos ministerija nustatė kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2019-2020 metų medžioklės
sezoną limitus. Per šį sezoną Anykščių rajone leista sumedžioti
1193 stirnas, 376 tauriuosius elnius, 100 danielių, 130 briedžių.
Ministerija taip pat paskelbė limituojamų medžiojamųjų kanopinių žvėrių sumedžiojimo limitus
kiekvienam medžioklės plotų naudotojui.
Anykščių rajone daugiausia kanopinių žvėrių leista sumedžioti
Skiemonių medžiotojų būreliui.
Šio būrelio medžiotojai galės sumedžioti 160 stirnų, 45 danielius,

21 briedį. O daugiausia tauriųjų
elnių sumedžioti leista medžiotojų
klubui „Elma“ - net 42.
Individualaus medžioklės plotų vieneto „Pelyša“ savininkui,
Anykščių rajono tarybos nariui
Kęstučiui Tubiui per sezoną bus
galima sumedžioti 25 kanopinius
žvėris.
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Per 2019 - 2020 medžioklės sezoną Anykščių rajone leidžiama
sumedžioti iki 100 danielių.

Į „Bėk bėk, žirgeli!“ dardės iš Luokės
Žemaitijos vardo paminėjimo 800-ųjų metinių proga Anykščių rajono savivaldybė, Žemaitukų arklių augintojų asociacija,
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus
ir Arklio muziejus organizuoja Tradicinių kinkinių žygį „Į „Bėk
bėk, žirgeli!“ – su žemaitukais!”
Kaip praneša Arklio muziejus,
žygio dalyviai į Tradicinės kultūros
ir žirgų šventę „Bėk bėk, žirgeli!”,
kuri vyks birželio 1 d. Niūronyse,
iškeliauja iš Luokės (Telšių r.).
Žygis su žemaitukais šiemet
vyks nuo gegužės 25 iki birželio 1
d. Jo maršrutas iš Luokės į Niūronis drieksis pro Šatrijos kalną, Varnius, Kražius, Kelmę, Tytuvėnus,
Baisogalą, Upytę ir Raguvėlę. Žygis prasidės gegužės 25 d. Luokėje. Iš miestelio keliautojai patrauks
Šatrijos kalno link. Gegužės 26
d. Varniuose, Šv. apaštalų Petro ir

Pauliaus bažnyčioje, 10 val. prasidėsiančiomis Šv. Mišiomis tradiciniai kinkiniai bus išlydėti į tolesnį
kelią.
Žygio tikslas – puoselėti ir
skleisti senąsias važiavimo žemaitukais į muges tradicijas, atgaivinti
senovinių pakinktų ir medinių vežimų ar jų priklausinių gamybos
amatus, tobulinti vadeliotojų įgūdžius bei formuoti Lietuvos, kaip
senas žirgininkystės tradicijas puoselėjančios šalies, įvaizdį.
Tradicinių kinkinių žygio dalyviai, autentiškais pakinktais pa-

Temidės svarstyklės

m.) grasino papjauti vyrą (g. 1985
m.). Vyras sulaikytas ir uždarytas į
Utenos aps. VPK areštinę. Pradėtas
ikiteisminis tyrimas.

Vagystė. 2019-05-20 gautas vyro
(g. 1989 m.), gyv. Anykščiuose, Vilniaus g., pareiškimas, kad iš namų
dingo akumuliatorinis suktuvas
„Makita“, akumuliatorinis grąžtas ir
siaurapjūklis „Skill“. Padaryta 175
eurų turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Grasinimas. 2019-05-20, apie
17.40 val., Anykščių r., Skiemonių
sen. Jonydžių k., kilus žodiniam
konfliktui, neblaivus (nustatytas
2,38 prom. girtumas) vyras (g. 1956

Smurtas. 2019-05-21, apie 23.50
val., Anykščiuose, Dariaus ir Girėno g., namuose, tarp pranešėjos (g.
1975 m.) (nustatytas 1,98 prom.
girtumas) ir jos sugyventinio (g.
1967 m.) (nustatytas 2,05 prom. girtumas) kilo žodinis konfliktas, kurio
metu vyras smurtavo, sukėlė fizinį
skausmą. Sugyventinis smurtauja
jau nebe pirmą kartą. Vyras uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę.

sikinkę žemaitukų veislės žirgus,
susėdę į vežimus mediniais ratais,
pasipuošę raštuotomis gūniomis,
apsirėdę senoviškais drabužiais,
visą savaitę keliaus iš Luokės į Arklio muziejų, o birželio 1 d. 11 val.
dalyvaus šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ atidarymo parade.
Šventėje bus pristatyti žemaitukai ir skirtingiems etnografiniams
regionams būdingi kinkiniai. Pasirodę parade, žygio dalyviai įsikurs
šventės kermošiuje.
Žygiu norima parodyti, kad kaimas nėra visiškai miręs, tereikia
dar labiau atgaivinti senuosius papročius ir skatinti tradicinį kaimo
žmogaus gyvenimo būdą. Svarbus
žygio tikslas – vaikams ir tėveliams parodyti gražuolius žemaitukus ir paskatinti į kaimus gyventi
sugrįžtantį jaunimą juos auginti.

Tradicinių kinkinių žygis – proga
prisiminti ir kitiems parodyti, kaip
pasikinkę žemaitukų veislės žirgelius į vežimus, mediniais kinkinių
ratais ūkininkai traukdavo į muges.
Ūkininkams buvo labai svarbu ką
nors iš savo ūkio parduoti, gauti
pajamų, nukeliavus toliau už savo
apylinkės, susitikti su pažįstamais,
pabendrauti ir patiems ką nusipirkti. Kelionei buvo ruošiamasi kelias
dienas: tvarkomi vežimai, pakinktai, kraunamos prekės, šukuojami
ir būtinai pakaustomi žirgeliai.
Kita vertus, tradicinių kinkinių
žygis - tai gera galimybė parodyti,
kokie praktiški buvo mūsų prosenelių vežimai ir pakinktai skirtinguose etnografiniuose regionuose.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

apie 13.00 val., jam būnant namo
kieme, po kieme apsilankiusių dviejų
nepažįstamų moterų, namo kambaryje pasigedo spintelėje buvusių apie
1070 eurų. Vagystės metu padaryta
1070 turtinė žala. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Sukčiavimas. 2019-05-21 gautas
vyro (g. 1981 m.), gyv. Anykščių r.,
Troškūnų sen., Žviliūnų k., pareiškimas, kad 2019-05-09 pagal sudarytą
paprastojo vekselio sutartį vyrui už
2300 eurų pardavė krosinį motociklą
KTM, tačiau asmuo sutartos pinigų
sumos nesumokėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vagystė II. 2019-05-21 gautas
vyro (g. 1939 m.), gyv. Anykščių r.,
Troškūnų sen., Vaidlonių k., Kaštonų g., pareiškimas, kad 2019-05-21,
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Sumušė. 2019-05-22, apie 16.00
val., namuose, Anykščių r., Kavarsko sen., Dabužių I k., Miško g,. vyras
(nustatytas 2,68 prom. girtumas) (g.
1986 m.) sumušė savo sugyventinę
(g. 1989 m.). Pradėtas ikiteisminis
tyrimas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į Utenos aps. VPK areštinę.

spektras
Paminklas. Rašytojams penktadienį išplatinus raginimą išsaugoti
rašytojui ir sovietmečio veikėjui
Petrui Cvirkai skirtą paminklą Vilniuje, kultūros ministras taip pat
kviečia savivaldybę neskubėti priimti sprendimų ir rengti diskusijas
tuo klausimu. Kreipimąsi Rašytojų
sąjunga adresavo M. Kvietkauskui
bei Vilniaus miesto merui Remigijui Šimašiui. Pats M. Kvietkauskas
sako kaip literatūrologas tyrinėjęs P.
Cvirkos ir kitų sovietmečio rašytojų
palikimą. Jo nuomone, į diskusijas
šiuo klausimu turėtų įsitraukti ne tik
Kultūros ministerija, bet ir Seimo
Laisvės kovų ir valstybės istorinės
atminties komisiją. Paminklo nukėlimo šalininkai teigia, kad P. Cvirka
nuo pirmosios sovietų okupacijos
1940-aisiais aktyviai kolaboravo su
Maskva, vėliau vadovaudamas Rašytojų sąjungai šalino iš jos kolegas
už antisovietines pažiūras, perduodavo informaciją sovietų saugumui.
Paminklo gynėjai ragina vertinti P.
Cvirką kaip klaidų padariusį, bet talentingą lietuvių prozos klasiką bei
neužsiimti sovietmečio palikimo
cenzūra.
Oro uostas. Didžiausias Lietuvoje tarptautinis Vilniaus oro uostas
pagal pernai aptarnautų keleivių,
skrydžių ir krovinių srautą Baltijos
šalyse nusileido tik Rygai. Vilniaus
oro uostas pernai aptarnavo 4,9
mln. žmonių, Rygos – 6,1 mln., Talino – 3 mln., Kauno – 1 mln., Palangos – 317 tūkst. žmonių, rašoma
Lietuvos oro uostų 2018 metų ataskaitoje. Aplink Lietuvą esančiuose
Minsko ir Varšuvos oro uostuose
pernai aptarnauta atitinkamai 4,54
mln. ir 17,76 mln. keleivių. Vilniaus
oro uoste 2018 metais aptarnauta
47,2 tūkst. skrydžių, Rygoje – 74,8
tūkst., Taline – 45,3 tūkst., Kaune –
9,53 tūkst., Palangoje – 4,6 tūkst.
Minske pernai aptarnauta 26,1
tūkst. skrydžių, o Varšuvos duomenys nepateikiami.
Pelnas. Verslininko Nerijaus
Numavičiaus netiesiogiai valdomos mažmeninės prekybos tinklų
valdytojos „Maxima grupės“ konsoliduotas grynasis pelnas pernai
augo 56 proc. iki 116,734 mln.
eurų (2017 metais – 74,868 mln.
eurų). Vien pagrindinės grupės
įmonės „Maxima grupė“ grynasis
pelnas pernai padidėjo 9,4 proc. iki
108,857 mln. eurų, rašoma Registrų
centrui pateiktoje ataskaitoje. „Maxima grupė“ valdo prekybos tinklus
„Maxima“ (Baltijos šalyse), „Stokrotka“ (Lenkijoje), „T-Market“
(Bulgarijoje) ir elektroninę maisto
parduotuvę „Barbora“, veikiančią
Baltijos šalyse.
Darbas. Didiesiems prekybos
tinklams siūloma uždrausti dirbti
ne tik per Kalėdas ir Velykas, bet
dar dvi švenčių dienas – vasario
16-ąją ir lapkričio 1-ąją. Tokį Darbo kodekso pakeitimą Seime įregistravo Socialinių reikalų ir darbo
komiteto pirmininkė socialdarbietė
Rimantė Šalaševičiūtė ir komiteto
narys „valstietis“ Tomas Tomilinas. Pasak T. Tomilino, apklausose
gyventojai dažniausiai mini būtent
šias keturias dienas, per kurias,
anot jų, prekybos centrai neturėtų
dirbti. Tačiau, pasak jo, dėl darbo
sausio 1-ąją dar bus diskutuojama.
Jeigu Seimas prekybininkus įpareigos nedirbti 4 dienas per metus,
dėl to biudžetas negaus apie 2 mln.
eurų pajamų, skaičiuoja T. Tomilinas.
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Ko tikitės
iš naujos
Anykščių
rajono
valdžios?
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Šventines nuotaikas drumstė
ligoninės direktorius vidmantas.s@anyksta.lt
Vidmantas ŠMIGELSKAS

savaitės citatos
Jis pagal specializaciją nėra
psichologas...

Ketvirtadinio, gegužės 23-iosios, Anykščių rajono Tarybos posėdyje prisiekė du nauji Tarybos nariai,
o Veneta Veršulytė slaptu balsavimu išrinkta Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja.
Didžioji dalis Rajono tarybos ketvirtadienį priimtų sprendimų greičiau buvę formalūs, tad posėdis
galėjo būti šventinis. Tačiau, jau pasibaigus posėdžiui, salėje pasirodęs Anykščių ligoninės direktorius
Audrius Vasiliauskas plykstelėjo žibalo į ugnį.
Dainius ŽIOGELIS, Anykščių rajono vicemeras, apie valdžios santykius su Anykščių ligoninės direktoriumi Audriumi
Vasiliausku:
,,Matome ir jaučiame net jo nenorą su mumis bendrauti.“
Gal labai dažnai visiems
skambinėjate?

Raimondas RAZMISLAVIČIUS, verslininkas:
,,Ko aš galiu iš valdžios tikėtis?
Nebėjau į savivaldos rinkimus, todėl, kad pamačiau, jog realių darbų
vietos valdžia nelabai turi galimybių padaryti. Jeigu, supratau, kad
pats neką galiu padaryti, tai ko aš
galiu tikėtis iš kitų? Iš viršaus nuleistos taisyklės, reglamentai, deleguotos funkcijos ir rajono valdžiai
palikta vos ne vien reprezentacinė
veikla. Kaip verslininko mano lūkesčiai iš visų lygmenų valdžios
tokie patys - tik kad verslui nemaišytų.“

Audrius
VASILIAUSKAS,
Anykščių ligoninės direktorius,
apie klimatą jo kolektyve:
,,Dieve, ateini į skyrių, prašai
sesutę, kad duotų kitos kolegės
telefoną. Rankos dreba, kai jinai
pamato mane.“
,,Gulbių ežero“ ligoninėje
nepastatysi
Audrius
VASILIAUSKAS,
apie ligoninės kolektyvą:
,,Įstaigos kultūros nėra“.

Aštuoniolikmetis konservatorius Šarūnas Grigonis - jauniausias visų laikų Anykščių rajono tarybos
narys.
Prisiekė jauniausias visų laikų
Anykščių rajono tarybos narys

Alfredas MOTIEJŪNAS, fotomenininkas:
,,Rinkimai baigėsi, dabar mylėkim išrinktą valdžią, kokia ji bebūtų. Nebeturiu aš lūkesčių, kad
Anykščiuose fabrikas atsiras. Norėtųsi, kad mūsų miestas būtų ne
tik turistams, bet ir mums, anykštėnams. Tikiuosi, kad Šventosios užtvankos valdžia negriaus ir miesto
parke mažiau palapinių statys.
Dabar mano didžiausi lūkesčiai
,,Sodrai“... Apskritai, manau, kad
nereikia šokti kuo aukščiau, gera
gyventi ant kietos žemės, matant,
kas yra po kojomis."

Bronius VITKŪNAS, treneris:
,,Vargu ar reikia kažko tikėtis ir
laukti, kada išsipildys - naudingiau
kažką daryti pačiam. Svarbu, kad
valdžia netrukdytų, o toliau jau
viskas mūsų pačių rankose. Ką
patarčiau valdžiai? Rajono taryboje yra 25 asmenys, kurie svarsto ir sprendžia, ką daryti. Vargu ar
mano vieno patarimai būtų labai
jau vertingi.“

Iš Rajono tarybos pasitraukė
konservatorė Gabrielė Griauzdaitė
Patumsienė bei ,,valstietis“ Dalis Vaiginas, kurie pradėjo dirbti
Anykščių rajono mero Sigučio
Obelevičiaus patarėjais. D.Vaiginą
Taryboje pakeitė Renata Gudonienė, o G.Griauzdaitę - Patumsienę
J.Biliūno gimnazijos abiturientas,
18-metis Šarūnas Grigonis. Jis
tapo jauniausiu visų laikų Anykščių rajono tarybos, o galbūt ir visos Lietuvos savivaldybių tarybų
nariu.
Naujieji deputatai prisiekė posėdžio pradžioje, o balsavimas
dėl Anykščių rajono savivaldybės
administracijos direktorės pavaduotojos V.Veršulytės skyrimo į
šias pareigas buvo nukeltas į posėdžio pabaigą.
Koalicija nebuvo vieninga
V.Veršulytė skirta slaptu balsavimu. Ketvirtadienį ji paskutinį kartą posėdyje dalyvavo kaip
Rajono tarybos narė, o prasidėjus
administracijos direktorės pavaduotojos kandidatūros svarstymui
politikė išėjo iš posėdžių salės.
Slaptu
balsavimu
skiriant
V.Veršulytę direktorės pavaduotoja 14 Tarybos narių balsavo ,,už“,
4 - ,,prieš“ ir 3 susilaikė. Balsavime dalyvavo 21 Rajono tarybos
narys. Balsavimo rezultatai rodo,
kad mažiausiai vienas valdančiosios daugumos atstovas nepritarė
V.Veršulytės kandidatūrai.
Keistoka situacija išsirutuliojo
ir dėl V.Veršulytės neprisistatymo
Tarybai prieš balsavimą. Kadangi
ji prieš klausimo svarstymą išėjo
iš posėdžių salės, būsimąją direktorės pavaduotoją politikai galėjo
,,egzaminuoti“ tik po balsavimo.
Tai supykdė eksmerą Kęstutį Tubį.
,,Dar nemačiau taip organizuoto

balsavimo. Garbės merui tai nedaro. Šitoks rinkimų organizavimas tai teisinis nihilizmas./..../Pastatot
vežimą prieš arklį... tik garvežys
gali traukinį tempti į abi puses“,
- kalbėjo K.Tubis ir aiškino, kad
po balsavimo jis nemato reikalo
uždavinėti klausimų V.Veršulytei.
Beje, daugiau nei pusantrų metų
V.Veršulytė buvo Savivaldybės
administracijos direktore ir kartu
su K.Tubiu valdė rajoną.
V.Veršulytė
administracijos
direktorės pavaduotojos darbą
pradės birželio 4-ąją. ,,Dirbsiu
sąžiningai, kaip ir prieš ketverius
metus. Su administracijos vadove, pasiskirsčiusios veiklos sritis,
atliksime visas mums pavestas užduotis“, - inauguracinėje kalboje
sakė V.Veršulytė.
V.Veršulytė netrukus privalės
atsisakyti Anykščių rajono tarybos
nario mandato. Ją Rajono taryboje
pakeis ,,pirmasis už brūkšnio“ likęs liberalas Kęstutis Indriūnas.
Opozicija į Kontrolės komiteto vadovus pasiūlė ,,valstietį“.
Visos keturios rajono valdžioje

esančios partijos - konservatoriai,
,,valstiečiai“, liberalai ir socialdemokratai - ketvirtadienį įteikė
prašymus registruoti jų partijų
frakcijas. Jau anksčiau registruota opozicinė frakcija ,,Anykščių krašto labui“, kurioje dirbs
K.Tubis, jo bendražygės Rita Juodiškienė ir Dangira Nefienė bei
,,darbietis“ Ričardas Sargūnas.
Du K.Tubio sąrašo nariai - Audronius Gališanka bei Ramūnas
Blazarėnas - nepriklauso jokioms
frakcijoms.
Rajono tarybos Etikos, Antikorupcijos bei Kontrolės komitetų
pirmininkų kandidatūras, pagal
Tarybos reglamentą, siūlo opozicija. Antikorupcijos komisijos
pirmininku pasiūlytas R.Sargūnas,
Etikos - D.Nefienė, o Kontrolės
komiteto pirmininku, opozicijos
teikimu, tapo žmogus iš pozicijos
- ,,valstietis“ Raimondas Balsys.
K.Tubis bus eiliniu šios komisijos
nariu. Beje, jaunasis Rajono tarybos narys Š.Grigonis dirbs Antikorupcijos komisijoje.
(Nukelta į 13 psl.)

Tada vienoje pusėje lieka du
vagonai, kitoje - trys

Kęstutis
TUBIS,
buvęs
Anykščių rajono meras, apie
tai, jog Veneta Veršulytė prieš
balsavimą neprisistatė:
,,Pastatot vežimą prieš arklį...
tik garvežys gali traukinį tempti
į abi puses.“
Deja, pro daugumą pinigai
praeis...
Andrius ČYPAS, vėjo jėgainių prie Staškūniškio statytojų
atstovas, apie šiomis statybomis nepatenkintus staškūniškiečius:
,,Reikia tik džiaugtis, kad ateina milžiniški pinigai.“
Gal todėl, kad Jūs Dainius?
Dainius ŽIOGELIS, apie
garsus prie jau veikiančios vėjo
elektrinės:
,,Važiavome prie elektrinių paklausyti garsų, na, žinokit, tikrai
nenorėčiau gyventi už 300 - 400
metrų nuo tokio įrenginio.“
Iškabą reikėtų užgesinti

Veneta Veršulytė Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos
darbą pradės birželio 4-ąją.

Prisiekia rajono tarybos
narė, ,,valstietė“ Renata Gudonienė.

Alvydas JANICKAS, anykštėnas, apie miesto įvaizdį:
,,Kai miesto centre šviečia
,,Humanos“ iškaba, truputį formuojasi įdomaus miestelio įvaizdis. Jį reikėtų tobulinti“.
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Balsavo per savo 101-ąjį gimtadienį

J.Dabužinskienę prižiūri jos anūkė Rasa Jakovlevienė.
(Atkelta iš 1 psl.)
101 -ąjį gimtadienį švenčiančią
močiutę aplankė Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkė
Janina Kuliešienė ir šios komisijos narys Linas Šulskus. Rinkimų
komisijos atstovai jai įteikė gėlių
ir A4 lapo formato padidinamąjį
stiklą, ,,kad lengviau laikraščius
skaitytų“.
J.Dabužinskienė gimusi 1918aisiais, taigi šioje žemėje susitiko
su visais Lietuvos Prezidentais. Ji
,,Anykštai“ sakė, kad ir prieškaryje
dalyvo rinkimuose. ,,Taip, žinoma,
visais laikais į rinkimus ėjau”,- kalbėjo močiutė apie pilietinę teisę ir
pareigą balsuoti. Susidarė įspūdis,
kad ji visiškai gerai orientuojasi ir
dabartinėje politikoje. Ji sakė, kad

rievės

Vidmantas ŠMIGELSKAS
,,Opinija tokia, kad rajonų
ligoninėse dirba tik ,,lochai“,
- prieš kurį laiką viešėdamas
Anykščiuose sakė buvęs Sveikatos apsaugos ministras Juozas
Olekas. Šitą opiniją esu pajutęs
ir savo kailiu, kai Panevėžio
ligoninės priėmimo skyriuje
seselė, skaitydama Anykščių ligoninės gydytojo surašytą siuntimą
išsiviepė: ,,Na, tie anykštėnai
- nuolat nesąmonių prirašo“.
Višta, kuriai tik iš trečio karto
pavyko įstoti į kolegiją, jaučiasi
pranašesnė už kvalifikuotą anykštėną gydytoją vien todėl, kad ji
gyvena Panevežyje.
Ketvirtadienį Anykščių rajono
tarybos posėdyje Anykščių rajono ligoninės direktorius Audrius
Vasiliauskas pareiškė, kad jis dėl
vietos politikų užgaidų ,,turėjo
lėkti iš Vilniaus viršydamas
greitį“. Įsivaizduojat - jis lėkė

buvo apsvarsčiusi, už ką balsuos, iki
komisijos pasirodymo ir ,,Anykštai” įvardijo, ką norėtų matyti Lietuvos Respublikos prezidentu.
Anūkės pagalbos jai prireikė tik
sudedant rinkimų biuletenius į vokus.
101 - erių metų rinkėjos
J.Dabužinskienės užpildyti biuleteniai bus persiųsti Rokiškio rinkimų komisijai.
Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkė J.Kuliešienė
ir šios komisijos narys L.Šulskus
neprisimena, kad Anykščiuose
kada būtų balsavęs šimtametis
rinkėjas.
J.Dabužinskienė viena užaugino
sūnų ir dukrą, nes jos vyras baigiantis Antrajam pasuliniam karui
emigravo į Kanadą. Ir sūnų, ir du-

Anykščių rajono rinkimų komisijos pirmininkė Janina Kuliešienė ir šios komsijos narys Linas Šulskus vyriausiai rinkėjai,
balsavimo dieną šventusiai gimtadienį, įteikė gėlių ir A4 formato
padidinamąjį stiklą, kad ,,lengviau laikraščius skaitytų“.
krą J.Dabužinskienė pergyveno jos vaikų jau nebėra tarp gyvųjų.
Senolės anūkė R.Jakovleva
kalbėjo, kad močiutė ilgą laiką
gyveno viena Rokiškio rajone,
Panemunyje, tačiau galų gale
buvo nuspręsta, kad visiems bus
patogiau, jeigu senolė atsikraustys pas anūkę į vieną iš Anykščių
daugiabučių.
Senolė dar pati paeina, tiesa,
lazdžiuke pasiramsčiuodama.
Beje, sveikinimas per savo
101-ąjį gimtadienį balsavime dalyvavusiai J.Dabužinskienei paskelbtas ir Vyriausiosios rinkimų
komisijos puslapyje.
Portale anyksta.lt išspausdinus
žinią apie šimtametę rinkėją, informacija išplito ,,Facebook“-e.
,,Ponia Joana, Jūs tik viena diena

jaunesnė už mano a.a. mamą.Sveikatos Jums!“ - J.Dabužinskienę
,,Facebook“-e pasveikino garsus
žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas,
pridūręs, kad tai paprasto žmogaus linkėjimas. ,,Bet jei pavyktų perduoti - būčiau laimingas.
Maniau, kad ir mano mama sulauks šimto, bet ketverto metelių
pritrūko“, - ,,Facebook“-e parašė
H.Vaitiekūnas.
Sunku įsivaizduoti, bet kai
1940-aisiais paskutinis tarpukario Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona traukėsi į Vakarus,
J.Dabužinskinei jau buvo 22-eji, o
į pensiją pagal senąją tarybinę sistemą ji turėjo išeiti 1973-aisiais,
kai daugiau nei pusė dabartinės
šalies populiacijos dar nebuvo gimusi.

iš Vilniaus? Iš paties Vilniaus!
no, kad dabar greičiausiai teks
Net pačiame Vilniuje, tikėkimės,
panaudoti to paties D.Vaigino
gydymo įstaigoje, A.Vasiliauskas
sukauptus taupymo lakštus.,, Bišketvirtadienių rytais dirba. Atski“ nesąmonė, bet kai žmogus iš
tovavimas ligoninei Savivaldybės
Vilniaus, tai jam ,,biški“ daugiau
tarybos posėdyje taip pat yra
leidžiama...
darbas. Kas per erezija lyginti
Bet dabartinio ligoninės
darbą Vilniuje su darbu Anykšvadovo posakis - ,,Dieve, ateini
čiuose!
į skyrių, prašai sesutę, kad duotų
Vizualizuoju, kaip ,,Santaros“
kitos kolegės telefoną. Rankos
klinikų vadovas, gerokai pavėladreba, kai jinai pamato mane.“
vęs į Sveikatos apsaugos ministeSuprask - D.Vaiginas taip įbauriją, ima paistyti, kaip jis dviejų
gino ligoninės personalą, kad
šimtų greičiu iš Molėtų ,,bejis, praėjus geram pusmečiui nuo
tonke“ lėkė, kad tik patenkintų
tirono sunaikinimo, nepersiorienministro kaprizus. Dar geriau attuoja. Žmonių seselės nebeparodytų analogiškas A.Vasiliausko
žįsta, kratosi, dreba, matyt, į
poelgiui kokios mažesnės
lovas iš baimės šlapinasi, o kaltę
Vilniaus ligoninės direktoriaus
verčia pacientams. Kita vertus,
pasiaiškinimas sostinės Tarybai.
niekas nežino, ar ligoninėje
,,Ką, nesupranneliko kokio
tat, kad turiu
latentinio
...„Arba mano pirmasis D.Vaigino
per tris darbus
įspūdis apie naująjį ligoninės gerbėplėšytis, o jūs
čia su tais savo
vadovą buvęs neteisingas, jo, kuris
posėdžiais, su
arba jam dar niekas nepasa- užsidangsta savo Vilniaus
kė, kad Kęstutis Tubis nebėra tęs langus
ligonine į akis
išsitrauAnykščių rajono meras“...
lendat “, - tamkia stabo
pydamas Artūrą
nuotrauką,
Zuoką už šlipso,
užsidega
rėkautų daktaras. Tokį įstaižvakę ir gieda: ,,Ir kiek nedaug
gos vadovą dėl neadekvatumo
teliko...“
išspirtų ir iš Tarybos posėdžio, ir
Dezinfekuot tą prakeiktą ligoiš darbo. Bet taip būtų Vilniuje.
ninę, o šalia pastato pasodintą
Vilnius, žinia, labai didelis miesD.Vaigino ąžuoliuką - išraut, sutas. Toks pat kaip Panevežys, tik
degint ,,Anykščių šilumos“ katile,
didesnis...
o pelenus paleisti pavėjui.
A.Vasiliauskas ramiu veidu
Ponui Leonui Alesionkui, kuris
Anykščių rajono tarybos nariams
dabar džiaugiasi pagaliau šiame
aiškino, kad buvęs ligoninės
tekste aptikęs savo pavardę,
vadovas Dalis Vaiginas per
paaiškinsiu – na, nelaikau aš
22-ejus metus taip ją nugyveD.Vaigino šventuoju. Bet jo de-

monizavimas man dar durnesnis
nei beatifikavimas.
A.Vasiliauskas man anaiptol
neatrodė esąs nei pižonas, nei
kovotojas. Tačiau po ketvirtadienio Tarybos posėdžio likau
apstulbęs. Arba mano pirmasis
įspūdis apie naująjį ligoninės
vadovą buvęs neteisingas, arba
jam dar niekas nepasakė, kad
Kęstutis Tubis nebėra Anykščių
rajono meras.
Didysis blogis yra žinia. Kai
praneši, kad prasideda krizė, ji
būtinai prasideda. Paleiskit į viešąją erdvę melagingą informaciją, kad žlunga konkretus bankas.
Greičiausiai tas bankas ir žlugs,
nes lietuviško apdairumo vedami
mes iš jo atsiimsime ne tik santaupas, bet ir paskolas.
Taip ir su Anykščių ligonine nuolat girdėdamas, kad Anykščių
gydytojai nusenę ,,lochai“, o seselės, pamačiusios A.Vasiliauską,
ima kratytis, neramiai laukiu
ligų. Per kiek laiko seselei drebulys praeina? Kelios ar keliolika
jų kratosi? Ar bepataikys jos
švirkštu į užpakalį, jau nekalbant
apie kokia kitą, mažiau vertingą
ir mažesnių gabaritų kūno vietą?
P.S
Sakau, ar reikia varganai
Anykščių žemei tos kilnios vilniečio gydytojo aukos? Ar mes ją
galime priimti? Ar garbinga? Ar
etiška?
P.P.S.
Tikėkimės, kad A.Vasiliauskas
gyvena Vilniaus mieste, o ne
rajone...

spektras
Motociklas. Ketvirtadienį Pagėgių pasieniečiai sulaikė į Lietuvą, įtariama, Prancūzijoje vogtu
motociklu važiavusį rusą, pranešė
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT). Pasieniečiai tikrino
iš Rusijos Karaliaučiaus srities į
Lietuvą motociklu „Honda Transalp XL600” vykusio 49 metų ruso
dokumentus. Nustatyta, kad motociklas, įtariama, kaip vogtas nuo
2017 metų lapkričio yra ieškomas
Prancūzijos teisėsaugos. VSAT
pareigūnai dėl nusikalstamu būdu
gauto turto įgijimo arba realizavimo pradėjo ikiteisminį tyrimą. Rusijos pilietis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę. Jam gresia bauda arba
laisvės apribojimas, arba areštas,
arba laisvės atėmimas iki dvejų
metų. Motociklas saugomas Kybartų pasienio užkardos aikštelėje.
Prekyba. Tęsiantis JAV ir Kinijos prekybos karui, Kinijos valstybinė žiniasklaida vėl užsipuolė
Jungtines Valstijas. Laikraštis „The
China Daily“ Vašingtoną penktadienį apkaltino siekiu „kolonizuoti
pasaulio verslą“ taikantis į Kinijos
bendroves. „The Global Times“
parašė, kad Jungtinės Valstijos
demonstruoja „hegemonišką puikybę“ ir pradeda „visuotinį puolimą“ prieš laisvąją prekybą. JAV
prezidento Donaldo Trumpo administracija praėjusią savaitę įtraukė
„Huawei“ į „juodąjį“ sąrašą ir iš
esmės uždraudė JAV bendrovėms
be vyriausybės leidimo Kinijos
telekomunikacijų įrangos milžinei parduoti lustus ir kitas įrangos
dalis. Tai gali gerokai pakenkti
„Huawei“, kuri yra didžiausia pasaulyje mobiliojo ryšio tinklų įrangos gamintoja ir antra pagal dydį
išmaniųjų telefonų gamintoja. Vašingtonas „Huawei“ yra pavadinęs
grėsme nacionaliniam saugumui.
Be to, D. Trumpo administracija
nustatė 25 proc. importo muitus
250 mlrd. JAV dolerių vertės kiniškoms prekėms ir planuoja nustatyti
didelius muitus dar 300 mlrd. JAV
dolerių vertės prekėms iš Kinijos.
Palydovai. Kalifornijoje įsikūrusi bendrovė „SpaceX“ ketvirtadienį paleido raketą, iškėlusią
į orbitą pirmuosius 60 palydovų,
sudarysiančių tinklą „Starlink“,
turintį užtikrinti interneto ryšį kiekvienam pasaulio kampeliui. Planuojama, kad šis kosminio interneto ryšio tinklas ilgainiui padidės iki
12 tūkst. palydovų. „SpaceX“ nešančioji raketa „Falcon 9“ apie 22
val. 30 min. vietos (penktadienį 5
val. 30 min. Lietuvos) laiku sklandžiai pakilo iš Kanaveralo kyšulio
Floridoje. „Sėkmingas palydovų
paleidimas patvirtintas“, – pranešė
„SpaceX“. Palydovai skries šiek
tiek aukščiau negu Tarptautinė
kosminė stotis (TKS), bet daug žemiau negu dauguma kitų palydovų.
Geostacionariųjų orbitų palydovai,
kurių padėtis konkretaus taško Žemės paviršiuje atžvilgiu beveik nekinta, skrieja 36 tūkst. km aukštyje.
„SpaceX“ planavo surengti šį skrydį prieš savaitė, bet jis buvo dukart
atidėtas – iš pradžių dėl smarkių
vėjų, o vėliau buvo nustatyta, kad
reikia atnaujinti programinę įrangą. Milijardieriaus Elono Musko
bendrovė, šiuo metu pirmaujanti
privačiame kosmoso sektoriuje
pagal paleidžiamų raketų skaičių,
dabar yra užsibrėžusi valdyti didelę dalį ateities kosminio interneto
rinkos.
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Apie didžiausią Baltušio knygą,
Butėnus ir dar kai ką...

Raimondas Guobis

Didžiausia, o gal dar nedidžiausia, mat numatomos dar dvi, tikrai ne mažesnės, rašytojo Juozo
Baltušio knyga išėjo praėjus daugiau nei ketvirčiui amžiaus po jo mirties. Mat kaip būna. Tai dienoraščiai. Du dešimtmečius jis vos ne kasdien rašė apie tai, ką veikė, ką galvojo, planavo. Pirmasis
tomas didingai storas - gal net už plytą svaresnė 1250 puslapių knyga, kurioje bandau surasti ką
nors apie savo gimtuosius Butėnus, Svėdasus. Panašu, kad Svėdasuos užsukta net dažniau nei į kaimą prie Šventosios, ne tiek su skaitytojais susitikti, kiek savo tėčio kapo senosiose kapinėse, prie pat
didžiojo pagrindinių vartų tako, aplankyti.
Dienoraštyje rašo, kad pasilaidosiąs čia, Alaušo pakrantėje, ir niekur kitur. Jau nusprendęs. Nebūsią nė jokio paminėjimo, kad buvęs rašytoju, nebebūsią ir vardo, kuriuo pasirašydamas knygas
išgarsėjo, pasiliksiąs tik prigimtinis – Albertas Juozėnas. Tad štai kaip turėjo būti...

Apie storiausią Baltušio knygą, Butėnus...
Rašytojo kapavietės
beieškant....
Svėdasų kapinės ant paties
Alaušo ežero kranto. Kuomet
teka saulė, kuomet žemę dar dengia rūkai, stebuklingais šiltmečio rytais ežeras žėri ir mainosi
sidabru, o kuomet saulė pakyla
ir miglos išsisklaido, jis sumirga
daugybės bangų bangelių nėrinių
raštais. Vilnys sugauna saulę ir,
ežero stebuklingą mirgėjimą palietusi, ji svidena – taip nusako
bangų spindėjimą sėliai. Spinduliuoja visa Pragiedrulių žemė.
Atrodytų, tuomet ir kapinėse besiilsintiems linksmiau darosi, kad
ir jie pajuntą tą žemės ir dangaus
šventumą. J. Baltušio raštuose
dažnai kaip senų laikų išminčius,

Juzėno gryčia.

tikras pranašas, patarėjas išnyra senolis Alaušas. Jis visuomet
susimąstęs, visuomet rūpestyje,
visuomet gali išmintingą, pamokantį žodį ištarti, nuraminti. Jeigu jau gimei be raukšlelės kaktoj,
tai tau ir lemta paprastu darbininkėliu šioje žemėje krutėti, o jei
jau lemtis tavo laimingiausia, tai
išgarsėsi, pinigo užsidirbsi ir gal
net laimingas pasijusi...
Atsiverčiu „Parduotas vasaras“ ir ieškau, kur parašyta apie
išminčių. Surandu: „Alaušas atėjo labai negreit, jau visiškai sutemus. Aukštas, prakaulus kaip
visuomet, didele žila galva ant
pečių, ranka remdamasis į storą
ir šakotą obelinę gugę. Šita laukinės obelies gugė buvo garsi
net Vidugiriuose. Šešiasdešimt

keturias šakas ji turėjo ir turėklą,
ne žmogaus rankų lenktą, o išaugusį be jokių lenkimų. Daugelis
kalbėjo, kad čia briedis, ragus
mesdamas, išraitė, o kaip buvo
iš tikrųjų – nežinojo niekas, tiktai pavydėjo kiekvienas senajam
Alaušui šitos gugės. Taigi atėjo
dabar Alaušas, pagarbino Kristų,
prisėdo gale stalo, kimšosi pypkę. Senasis Alaušas niekuomet ir
niekur neskubėjo. Net prikimšęs
pypkę, ilgai dar nedegė jos, o laikė rankoj, žiūrėdamas į mus visus primerktomis akimis.
-Tai parėjai? – paklausė manęs.
-Kirvelį parnešė, – pranešė tėvas. – O tu dar gyrei, Alaušai, dar
sakei: žmogus bus.
-Negerai, žinoma, išėjo, - pasakė Alaušas. – Negerai. O vis
dėlto neskubėk sukti ienas atgal.
Mano galva, verčiau pasidžiaugtum savo sūnum, kaimyne.
-Šituo skystaseiliu? – pašoko
tėvas.
-Kito tokio neturi, vadinas,
šituo. Kojų niekam nebučiuoja,
purvan įminamas nesiduoda, nešliaužioja kaip šuo muštas – štai
tokį sūnų turi. Egee, ne visų vaikai tokie.
-Juosmuo neperlūš, tavo teisybė. O dūšia ar neperlūš? Įpras nuo
mažų dienų, tai ir visą gyvenimą
trilinkas. Ir numirs trilinkas, galvos nė karto nepakėlęs. Ar šitokio savo vaiko norėtum?“
Kapinės. Jose visuomet ramu atrodo, kažkur pražūva ir pro šalį
judriu plentu lekiančių automobilių gausmas, visas triukšmas,
kasdienybės šurmulys, regis, pa-

silieka už masyvių vartų. Jie iš
raudonų plytų mūro, trimis bokštais su nišomis skulptūroms kyla
į viršų, trimis kaltiniais ornamentuotais kryžiais vainikuoti. Kiek
jie liūdesiu atmieštos vilties sugėrę, kiek regėję, gal ir jautę?..
Daugiau liudytojų lyg ir nebeliko, juk beveik visi senmedžiai
jau išpjauti. Nors dar rymo antrą šimtą metų beskaičiuojanti
koplyčia - gal dar senesnis trijų
pakopų baltas bokštas. Tai paskutinio, gal dar XVIII amžiaus
pabaigoje siautusio maro aukų
atminimui skirtas statinys.
J.Baltušio tėčio kapas pažymėtas juodo akmens kubu be kryžiaus.Tai tiesiog darbininkiškai,
paprastai aptašytas, taisyklingo
kvadrato formos juodasis granitas. Nors Albertas sielvartaudavo,
kad tėvas guli vienas, nelinksma jam, tačiau viename kape su
ja palaidota ir jauna pasimirusi
pusseserė Jokūbonienė. Jiems
į kompaniją taip ir nepakliuvo,
mat 1991 m. siautėjant perversmininkams, ne kažin ką pašnekėjo, o sausio 12 – os įvykių fone
tai buvo baisu. Tad ir neteko tam
kartui visos šlovės, pagarbos,
nuopelnų, iš Svėdasų kažkas pareiškė, kad tokio žmogaus nereikėtų net ir į kapines priimti, tai
giminės ir nedrįso – atgulė Albertas Juozėnas tuo pačiu pramanytu
Juozu Baltušiu į atmatuotą vietą
Antakalnio kapinėse, Vilniuje.
Juozėnas iš Butėnų
Karolis Juozėnas uždarbio,
laimės savosios ieškoti išvyko į

Juzėno betoninis tvartas...

carinės Rusijos pramonės miestą
Rygą. Darbininkas paprasčiausias, vis kur geriau galėtų įsitaisyti pasidairydamas, kantriai
tai šen, tai ten darbavosi. Vedė,
gimė vaikai. Ten, ankštame bute,
po darbų vis padūsaudamas prisimindavo Butėnus, serbentynus
Šventosios pakrantėse ir gilumoje, pačioje sietuvoje, tūnančias
didžiules žuvis. Čia jau tinka ištraukėlė iš „Parduotų vasarų“:
„ – O Šventojoj, tai sietuvoj,
- sako jis, - saulė kai pašviečia,
tai kiaurai ir matyt... Guli tenai
žuvys, o nugaros tai juodos, o
guli, nekruta... Sakau, saulė kai
pašviečia. O anoj pusėj, priešais
Butėnus, tai serbentai. Pilna sala,
ir vis juodųjų, juodųjų... Smėliukas visur baltas, ir visur tik juodieji. Saloj ir krantuose. Saulė,
sakau, kai pašviečia...
Tėvo akys pilnos ašarų. Garliūnas prie durų sukrutina kitą koją.
- Žuvys? Guli? Sietuvoj, sakai?
– prašneka storu balsu. – O duona
Butėnuose ant stalo ar guli?
- Ne taip sakai, Garliūnai...
- Duonos, sakau, prie Šventosios daug atsiriekei?
Tėvas pasižiūri į Garliūną.
Ašaros prapuola jam nuo akių.
- Šneki kaip mažas. Kas tau
bėgtų nuo duonos? Atsiriekęs būčiau, tai velniam man ta Ryga.
- O sietuvos graibaisi.
Tėvas nieko nebesako. Tyli ir
visi kiti. O kai labai ilgai šitaip
užsityli, tėvas išsiima klarnetą,
pailgame juodame dėkle (pakabinęs pačiam paluby, kad mes nepasiektumėm).
(Nukelta į 13 psl.)
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Elektrinių parko projektas gąsdina
staškūniškiečius
įmonė nebando siūlyti piniginių
kompensacijų netoli numatomų
elektrinių vietų gyvenantiems
žmonėms. ,,Gal žmonės nori
kompensacijų?“ - paklausėme
verslo atstovo. A.Čypas patarė
šį klausimą užduoti staškūniškietėms. ,,Sveikatos už pinigus
nenusipirksi.“, - apie tai, kad derybų net negali būti, aiškino visos
trys redakcijoje apsilankiusios
staškūniškietės.
Meras patarė susitarti su
gyventojais

Staškūniškio apylinkų gyventojos (iš kairės) Ona Misiūnaitė, Vilė Vaivadienė ir Asta Ališauskienė sunerimusios dėl vėjo elektrinių
parko statybų.
(Atkelta iš 1 psl.)
Gyvens elektrinės šešėlyje
Staškūniškio apylinkėse ketinama statyti 15 elektrinių parką. Kai
kurios elektrinės, pagal dabartinį
planą, atsiras vos už kelių šimtų metrų nuo gyvenamųjų namų.
Vienkiemyje gyvenančios Astos
Ališauskienės namas atsidurtų
tiesiog elektrinės šešėlyje - viena
jų turėtų būti statoma vos 365 metrai nuo jos namų. ,,Garsai, šešėliavimas – visa tai veikia žmones
psichiškai. Ką mums daryti? Kaip
apsiginti?“ - retoriškai klausė
A.Ališauskienė.
Vilė Vaivadienė, gyvenanti netoli anksčiau pastatytų vėjo jėgainių, ,,Anykštai“ kalbėjo, kad jos
skleidžia triukšmą, todėl moteris
savo namuose neturi ramybės.
,,Verslininkams nusispjauti ant
žmonių, nes čia dideli pinigai, didelis biznis“, - sakė V.Vaivadienė.
V.Vaivadienę, A.Ališauskienę ir
trečiąją į redakciją atėjusią staškūniškietę Oną Misiūnaitę stulbina, jog verslininkai nesitarė su gyventojais. Pasak moterų, apie vėjo
elektrinių parko statybas netoli jų
namų jos sužinojusios tik gegužės

pradžioje, nors poveikio aplinkai
vertinimas buvo atliktas dar praėjusiais metais.
Viskas teisėta!
UAB ,,European Energy Lithuania“ atstovas Andrius Čypas tikino, kad jo atstovaujama įmonė yra
viena didžiausių tokio pobūdžio
įmonių pasaulyje, kad tai danų
kapitalas, o skandinavai į verslą
žiūri ypač atsakingai. ,,Reikia tik
džiaugtis, kad ateina milžiniški
pinigai. Ir su seniūnu kalbėjau,
ir su meru, ir poniai Astai ilgai
aiškinau“, - ,,Anykštai“ dėstė
A.Čypas. Jis tikino, kad UAB
,,European Energy Lithuania“
elektrinės neišvaikys paskutinių
staškūniškiečių, o atvirkščiai grąžins į kaimą gyvybę. Įmonės
atstovas sakė, kad investuos į kelius, padarys ,,traukos centrus neįgaliesiems ir vaikams“. ,,Gauti
visi leidimai, išlaikyti visi atstumai. Bendruomenė buvo kviesta
dalyvauti projekto aptarime, kuris
vyko Kurklių seniūnijoje. Mūsų
požiūris yra atsakingas ir mes ta
kryptimi ir eisime. Niekas nebus
slepiama ir būtinai informuosime
bendruomenę“, - kalbėjo UAB

,,European Energy Lithuania“ atstovas A.Čypas.
,,Sliekai neišmirs, kaip sako...
Milžiniški parkai įrengti Vokietijoje, Danijoje, prie pat ūkininkų
namų. Jau trisdešimt metų jie ten
stovi ir niekam žalos nepadarė“, aiškino verslininkas.
Seniūno jėgainės nedžiugina
Kurklių seniūnas Algimantas
Jurkus ,,Anykštai“ dėstė, kad jis
atsidūrė tarp dviejų ugnių - iš
vienos pusės - elektrinėmis nepatenkinti staškūniškiečiai, iš kitos ūkininkai, kurie elektrinių statytojams išnuomojo žemę. ,,Gruodžio
27 dieną gavau bylą. Tikėjausi,
kad žmonės žino, mano darbas
buvo tik pakabinti skelbimus.
Bet į svarstymą atėjo vienintelis žmogus, ūkininkas Remigijus
Pečiukėnas. Aš ir pats aptarime
nedalyvavau, nes nepasirodė man
tai svarbu“, - ,,Anykštai“ kalbėjo
Kurklių seniūnas.
Pasak seniūno, dalis sklypų,
nuomojamų verslininkams, yra
ūkininkų - tėvo ir sūnaus Pečiukėnų. ,,Nuomos sutartys, kaip suprantu, jau yra sudarytos“, - sakė
A.Jurkus. Seniūnas dėstė, kad,
kilus staškūniškiečių protestams,
jis nusprendė įdėmiau paklausyti,
kaip veikia anksčiau pastatytos
elektrinės. ,,Šnaresys ir už kilometro girdisi. Sunku, ko gero, bus
šalia elektrinės gyventi. Esu už žaliąją energetiką, tačiau manau, kad
vieta parinkta netinkama. Reikėtų
jas statyti toliau nuo gyvenamųjų
namų“, - savo požiūrį išdėstė Kurklių seniūnas A.Jurkus.

tikrai nenorėčiau gyventi už 300400 metrų nuo tokio įrenginio./.../
Verslininkai sako, kad viskas suderinta, bet kažkaip stebuklingai
žmonės apie tą derinimą nežinojo“, - aiškino D.Žiogelis.
Jis tikino, kad tikrai patikrinsiąs, ar viskas teisėta. ,,Į Savivaldybę jie dar turės ateiti statybos
leidimo - tada žiūrėsime“, - kalbėjo rajono vicemeras.
UAB ,,European Energy Lithuania“ atstovo A.Čypo paklausėme, ar jo atstovaujama

Trečiadienį UAB ,,European Energy Lithuania“ atstovas
A.Čypas susitiko su Anykščių rajono meru Sigučiu Obelevičiumi.
Po šio susitikimo meras ,,Anykštai“ sakė, kad panašu, jog verslininkai išlaikė visus reikalavimus,
pasidarė būtinus tyrimus bei neperžengė sanitarinės zonos ribų.
S.Obelevičius kalbėjo, kad minimalus atstumas nuo elektrinės iki
gyvenamojo namo - 250 metrų,
tad verslininkai šio sąlygos nepažeidė. ,,Pasakiau, kad būtina kalbėtis su gyventojais. Kaip ten bebūtų, triukšmelis ir šešėliavimas
bus. Verslininkai turėtų susitikti
su bendruomene, su gyventojais
ir susitarti. Ateina apie 60 milijonų eurų investicija, bus ir viena kita darbo vieta. Tačiau jeigu
bus konfliktas su gyventojais...
Tikiuosi, šalys sugebės susitarti“,
- vylėsi Anykščių rajono meras
S.Obelevičius.

Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus mano, kad elektrinėms pasirinkta netinkama vieta.

Vicemeras nenorėtų gyventi
šalia elektrinės

Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius mano, jog elektrinių
statytojai nustatytų reikalavimų nepažeidžia.

Anykščių rajono vicemeras
Dainius Žiogelis, gyvenantis toje
pačioje Kurklių seniūnijoje, kur
ketinama statyti elektrinių parką,
,,Anykštai“ sakė, kad suprantąs
žmonių nerimą. ,,Jau veikiančios
elektrinės yra 130 metrų aukščio
- aukščiausios Lietuvoje. Naujosios bus net 169 metrų aukščio ir
dvigubai galingesnės nei jau veikiančios. Važiavome prie elektrinių paklausyti garsų, na, žinokit,

Anykščių rajono vicemeras Dainius Žiogelis sako, kad planuojamos elektrinės Kurklių seniūnijoje bus aukščiausios Lietuvoje.

2019 m. gegužės 25 d.

sekmadienis
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Beatos virtuvė.
(kart.).
07:00 Šventadienio mintys.
07:30 Klausimėlis.lt.
08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu.
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
09:00 Brolių Grimų pasakos.
Žvaigždžių taleriai
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Pasaulio dokumentika. Ernis
12:55 Pasaulio dokumentika. Didingi nariuotakojai
13:50 Mis Marpl 2 N-7.
Žmogžudystės vizija
15:25 Klausimėlis.lt.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Istorijos detektyvai.
16:50 Dainuoju Lietuvą.
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo!
19:30 Panorama.
19:52 Sportas. Orai.
20:00 Rinkimai 2019.
Respublikos Prezidento
rinkimų II turo ir EP rinkimų
rezultatai.
20:25 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.
20:27 Rinkimai 2019.
Respublikos Prezidento
rinkimų II turo ir EP rinkimų
rezultatai. (tęsinys).
24:00 Prancūziškas bučinys
N-14

06:05 “Tomo ir Džerio šou”
(k)
06:30 “Įspūdingasis Žmogusvoras”
06:55 “Sveiki atvykę į
“Veiną””
07:25 “Kung Fu Panda”
07:55 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:25 “Tomo ir Džerio pasakos”
08:50 Mažosios lenktynės
10:40 Ko nori mergina N-7
12:45 Šokis hip-hopo ritmu.
Viskas arba nieko N-7
14:55 Atsarginių suolelis N-7
16:40 Ne vienas kelyje.
17:20 Teleloto.
18:30 Žinios.
18:50 Sportas.
18:57 Orai.
19:00 Betsafe–LKL. numatomos atkrintamosios rungtynės.
21:30 Prezidento belaukiant.
Tiesioginė transliacija.
Rinkimų naktis.
23:30 12 kėdžių N14
01:45 Ką radau, tas mano S

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda”
N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija”
08:30 “Mamyčių klubas”.
09:00 “Kulinarinis detektyvas”.
09:30 “Penkių žvaigždučių
būstas”.
10:00 “Pasaulis pagal mo-

teris”.
10:30 “Svajonių sodai”.
11:30 “Šoklusis bičiulis.
Septinto padavimo smūgis”
13:20 “Raganaitės” N-7
15:10 “Raganaitės 2” N-7
16:55 “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 “TV3 žinios. Rinkimai”.
23:30 “Nesunaikinami 2”
N-14
01:20 “Pabėgimas iš
Šoušenko” N-14 (kart.)

06:30 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo čempionatas (k).
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7
08:30 Tauro ragas. N-7.
09:00 Sveikatos kodas.
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Iš visų jėgų” N-7
11:00 “Būk ekstremalas” N-7
11:30 “Atranka. Išlieka stipriausi” N-7
12:30 “Džinas Italijos pakrantėje”
13:00 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:20 “Reali mistika” (k) N-7
16:25 “Kas žudikas?” N-7
17:30 “Vanity Fair. Visiškai
slaptai” N-7
18:30 “Detektyvų istorijos” N-7
19:30 “Tiltas” N-7
21:45 “Iliuzija” N-7
22:45 “Mirties įšalas” N14
23:50 Taktinis puolimas (k) 14
01:35 Rūkas (k) N14

pirmadienis
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.
09:30 Rinkimai 2019.
Respublikos Prezidento
rinkimų II turo ir Europos
Parlamento rinkimų rezultatai.
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 Vartotojų kontrolė.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 LRT forumas.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 4 N-7
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
10:00 “Mirtis rojuje” N-7
11:15 “Namai, kur širdis”

12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” 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 Sala. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:28 Telefoninė loterija
1634.
22:30 Priešprieša N14
00:30 “Išbandymų diena”
N14.

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Keršytojų komanda”
(kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Svajonių sodai”.
(kart.)
08:55 “Meilės sūkuryje”
N-7
10:00 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių” 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 “Namas”. N-7
20:30 “Prakeikti”. N-7
21:00 “TV3 vakaro žinios”.
21:52 “TV3 sportas”.

21:57 “TV3 orai”.
22:00 “Svetimšalis” N-14
00:15 “Melas ir paslaptys”
N-14

06:35 “Džiunglių princesė
Šina” (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”
(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 Betsafe–LKL. numatomos finalo rungtynės.
21:00 Šešios kulkos N14.
23:20 Išbandymų diena (k)
N14.
01:55 “Iliuzija” (k) N-7.

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:50 “Rožių karas”
09:55 “Mylėk savo sodą”
(k)
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli”
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais dra-
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06:55 “Akloji” (k)
07:25 “Vandenyno paslaptys
su Džefu Korvinu”
08:25 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:25 “Tėvas Motiejus” N-7
10:45 “Būrėja”
11:55 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:25 “Hemsley ir Hemsley:
skanu ir sveika”
13:00 Sveikinimai.
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21:00 Kapitonė Marlo.
Kruvinojo mėnulio naktis
N14
23:05 Paryžius Manhatanas N-7
00:45 Sekso abėcėlė (k) S
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Subtilu-Z. Naujo albumo „Play Life“ pristatymo
koncertas. (kart.).
07:15 Mokslo sriuba. (kart.).
07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis. (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.
(kart.).
09:00 Pasižvalgykime po...
Bankokas

09:30 Euromaxx. (kart.).
10:00 Lietuvos mokslininkai. Genetikas Vaidutis
Kučinskas.
10:30 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
11:00 7 Kauno dienos.
11:30 Linija, spalva, forma.
12:00 Kalbantys tekstai.
12:30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13:00 Stop juosta.
13:30 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai – viena
širdis“.
15:35 Šventadienio mintys.
(kart.).
16:00 Kultūringai su Nomeda.
16:45 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Dėl 3 vietos.
19:15 Tarptautinis poezijos
festivalis „Poezijos pavasaris
2019“. Baigiamasis vakaras
Vilniaus universiteto M. K.
Sarbievijaus kieme.
20:50 Į sveikatą! (kart.).
21:15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Finalas.
24:00 Didžioji afera N-7.
(kart.).

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Atgal į gamtą” (kart.)
N-7
08:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
(kart.) N-7
09:00 “Gyvūnų manija”.
09:30 “Vienam gale kablys”.
10:00 “Praeities žvalgas”.
N-7
10:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”.

N-7
11:00 “Sandėlių karai” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma
misija” N-7
13:00 “Atgal į gamtą” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Pasaulio ralio kroso
čempionatas D. Britanijoje”.
18:00 “Taikinys” N-7
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”.
21:45 “Sportas”.
21:50 “Orai”.
22:00 “Nakties TOP”. N-14
22:30 “X Faktorius”. N-7

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Gluchariovas“ N-7.
08.30 Kaimo akademija.
09.00 „Pasaulis iš viršaus“.
09.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Nuostabūs gyvūnų
pojūčiai“ N-7.
12.00 „Detektyvas Linlis“
N-7.
14.00 „Šerlokas Holmsas“
N-7.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje su
V. Mačiuliu.
16.50 „Cukrus prieš riebalus“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Triufaldinas iš
Bergamo“ N-7.
20.00 Prezidento rinkimai.
01.00 „Širdies plakimas“
N-7.
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bužiais”
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
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:00 “Sunkių nusikaltimų
skyrius” N-7
21:00 Pakvaišęs tėtis N14.
23:20 “Amžina meilė” N-7
01:20 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018“. (kart.).
07:00 Linija, spalva, forma. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje (kart.).
08:50 Kačių ABC 1 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos
pavasaris 2019“. Laureato
vainikavimas ir Maironio
premijos įteikimas. (kart.).
13:15 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos
pavasaris 2019“.
Baigiamasis vakaras

Vilniaus universiteto M.
K. Sarbievijaus kieme.
(kart.).
14:45 Lietuvos mokslininkai. Genetikas Vaidutis
Kučinskas. (kart.).
15:15 Kačių ABC 1
15:40 Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18:15 Ten, kur namai 4
N-7
19:10 Pavlenskij. Žmogus
ir valdžia
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Artistas N-7
23:10 Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata
00:50 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Iš peties” (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. Naujas

bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Farai”. N-7
22:00 “Naša Raša” N-14
23:00 “Palata” S
00:45 “Kaip aš susipažinau su jūsų mama” N-7

06.13 Programa
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Šiandien kimba.
07.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
08.00 Ne spaudai.
09.00 Prezidento rinkimai.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 Lietuva tiesiogiai.
20.00 Reporteris.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa. N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Lietuva tiesiogiai.
00.00 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2019 m. gegužės 25 d.

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 Aukštuomenės daktaras 8 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
10:00 “Mirtis rojuje” N-7

11:15 “Namai, kur širdis”
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” 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 Sala. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Neribota prieiga
N14.
00:25 “Išbandymų diena”
N14.

06:10 “Televitrina”.
06:25 “Keršytojų komanda”
(kart.) N-7
06:55 “Simpsonai” (kart.)
N-7
07:55 “Namas”. (kart.) N-7
08:55 “Meilės sūkuryje”
N-7
10:00 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių” 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 “Džiunglės” N-14
00:20 “Melas ir paslaptys”
N-14

06:35 “Džiunglių princesė
Šina” (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”
(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 Betsafe–LKL.
Rungtynės dėl III vietos.
21:00 Kobra N14.
22:50 Šešios kulkos (k)
N14.
01:10 “F. T. Budrioji akis”
N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Didelės svajonės,
mažos erdvės”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli”
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais dra-

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 Aukštuomenės daktaras 8 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.

06:05 “Mano gyvenimo šviesa” N-7
07:35 “Tomo ir Džerio šou”
08:00 “Volkeris, Teksaso
reindžeris” N-7
10:00 “Mirtis rojuje” N-7
11:15 “Namai, kur širdis”
12:00 Yra, kaip yra. N-7.

13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” 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 Sala. N-7.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Paskutinė kulka N14.
00:20 “Išbandymų diena”
N14.

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 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių” 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 “Taksi 5” N-14
22:25 “Vikinglotto”.
00:05 “Melas ir paslaptys”

N-14

06:40 “Reali mistika” N-7
07:35 “Stoties policija” (k)
N-7
08:35 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:35 “Paskutinis faras” (k)
N-7
10:40 “Kobra 11” (k) N-7
11:40 “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 Betsafe–LKL.
Rungtynės dėl I vietos.
21:00 “Banga žudikė” N-7
00:50 Kobra (k) N14.

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli” (k)
N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Tabatos salonas”
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
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bužiais”
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
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli”
N-7
21:00 “Be kaltės” N14.
23:00 “Amžina meilė” N-7
01:15 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2018“. (kart.).
07:00 Kalbantys tekstai
(kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Mokslo sriuba.
(kart.).
08:50 Kačių ABC 1 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną.
13:15 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kiti Kambariai“.
(kart.).
14:15 Pavlenskij. Žmogus
ir valdžia (kart.).
15:15 Kačių ABC 1
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas

16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Menora
18:15 Ten, kur namai 4 N-7
19:00 Mokslo sriuba.
19:15 Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios dienos
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Iš Barbaros Wood
kolekcijos N-7Karibų paslaptis
23:10 Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata
00:50 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Iš peties” (kart.) N-7
07:30 “Havajai 5.0” (kart.)
N-7
08:30 “Prakeikti”. (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. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0”. N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7

18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Viktoras
Frankenšteinas” N-14
23:10 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:20 “Daktaras Hausas”.
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Grilio skanėstai.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.15 „Krikšto tėvas“ N-7.
12.25 „Kita moteris“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Raudonoji karalienė“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 Rubrika „Renovacija
iš arčiau“.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys. N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.
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18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli” N-7
21:00 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Mirti jaunam N-7
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018“.
(kart.).
06:55 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė. (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Pradėk nuo savęs.
(kart.).
08:50 Kačių ABC 1 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 LRT OPUS ORE.
Grupė „Kabloonak“. (kart.).
13:10 Kultūringai su
Nomeda. (kart.).
14:00 Linija, spalva, forma.
(kart.).
14:25 Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios dienos
(kart.).
15:15 Kačių ABC 2
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita

18:15 Ten, kur namai 4 N-7
19:05 Mokslo sriuba.
19:20 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu
3. Ar išgyvensime pirmąjį
kontaktą?
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Elito kinas. Tarp mūsų
N-14
23:10 Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata
00:50 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Išlikimas” (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. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai” N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Mano numeris ketvir-

tas” N-7
23:10 “Aukščiausia pavara”
N-7
00:20 “Daktaras Hausas”
N-14

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
N-7.
07.55 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Sofija
Vytautaitė“.
08.30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Barbora
Umiastauskaitė- Žagarietė“.
09.00 „Neprijaukinti.
Jukonas“. N-7.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
11.00 „Inspektorius Luisas.
Susilietimo taškas“ N-7.
13.00 Adomo obuolys. N-7.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasislėpusi Palanga.
Palanga – pasienio miestas“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Čempionai.
16.50 „Tiesa apie alkoholio
vartojimą“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Nuoga tiesa. N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“ N-7.
23.10 „Konsultantas“ N-7.
01.25 „Moterų daktaras“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

2019 m. gegužės 25 d.

ketvirtadienis 2019 05 30
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 Aukštuomenės daktaras 8 N-7
12:00 Gyvenimas. (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 Specialus tyrimas.
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gimę tą pačią dieną.
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Babilonas Berlynas
N-14
23:50 Smegenų paslaptys.
Igoris Stravinskis.
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

10:00 “Mirtis rojuje” N-7
11:15 “Namai, kur širdis”
12:00 Yra, kaip yra. N-7.
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” 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.
21:30 Žinios.
22:20 Sportas.
22:27 Orai.
22:30 Užsienietis N14.
00:40 “Išbandymų diena”
N14.

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 “Deganti širdis” N-7
12:00 “Tarp mūsų, mergaičių” 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 “Galingasis Stenas”

N-14
00:10 “Melas ir paslaptys”
N-14

06:15 “Reali mistika” N-7.
07:15 “Stoties policija” (k)
N-7
08:15 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:15 “Paskutinis faras”
(k) N-7
10:15 “Kobra 11” (k) N-7
11:15 “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 Betsafe–LKL.
Rungtynės dėl III vietos.
21:00 Teisingumo misija.
N14.
23:00 “Banga žudikė” (k)
N-7
02:35 “F. T. Budrioji akis”
N-7

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji”
11:00 “Akloji” (k)
11:35 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli”
(k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais dra-

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 Aukštuomenės daktaras 8 N-7
11:05 Gimę tą pačią dieną.
(kart.).
12:00 (Ne)emigrantai.
(kart.).
13:00 Vartotojų kontrolė.
(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 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 Atgal į ateitį 3 N-7
00:45 Klausimėlis.lt (kart.).

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

10:00 “Mirtis rojuje” N-7
11:15 “Namai, kur širdis”
12:00 Yra, kaip yra. N-7
13:00 “Mano likimas” N-7
15:00 “Dvi šeimos” 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 Ties riba į rytojų
N14.
23:20 Demonas viduje
N14.
01:05 Apgaulė 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 “Deganti širdis” N-7
12:25 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
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 “Ilgo plauko istorija”
N-7
21:20 “Džonas Karteris”
N-7
00:00 “Nesunaikinami 3”

N-14

06:15 “Reali mistika” N-7.
07:15 “Stoties policija” (k)
N-7
08:15 “Sudužusių žibintų
gatvės” (k) N-7
09:15 “Paskutinis faras”
(k) N-7
10:15 “Kobra 11” (k) N-7
11:15 “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 Betsafe–LKL.
Rungtynės dėl I vietos.
21:00 “Amerikietiškos imtynės” N-7
23:00 Niekada nepasiduok
N-7
01:15 Teisingumo misija (k)
N14.

06:35 “Tėvas Motiejus” N-7
07:45 “Rožių karas”
09:45 “Sodininkų pasaulis”
10:25 “Akloji”
11:00 “Būrėja” (k)
12:10 “Detektyvė Rizoli”
(k) N-7
13:10 “Madagaskaro pingvinai”
13:40 “Beprotiškos melodijos”
14:10 “Vyrai juodais drabužiais”
14:35 “Džekio Čano nuo-

bužiais”
14:35 “Džekio Čano nuotykiai”
15:00 “Tabatos salonas”
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli”
N-7
21:00 Vilkų žemė. Girios
gilumoje N14.
22:55 “Amžina meilė” N-7
00:55 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2018“. (kart.).
06:45 Mokslo sriuba.
(kart.).
07:00 Pasižvalgykime po...
Bankokas (kart.).
07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Į sveikatą! (kart.).
08:50 Kačių ABC 2 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 LRT OPUS ORE.
Grupė „Driezahs“. (kart.).
13:10 Stambiu planu. Ved.
Andrius Rožickas. (kart.).
14:00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
14:30 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu
Frimanu 3. Ar išgyvensime

pirmąjį kontaktą? (kart.).
15:15 Kačių ABC 2
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė
„ArtVilnius‘19“.
19:00 Mokslo sriuba.
19:15 Chaplinas Balyje
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Brandūs pokalbiai.
22:15 Apie Joną.
23:30 Anapus čia ir dabar.
00:15 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Išlikimas” (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. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7

17:00 “Makgaiveris” N-7
17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė” N-7
20:30 “Žinios”.
20:55 “Orai”.
21:00 “Aš - robotas” N-7
23:10 “Aukščiausia pavara” N-7
00:25 “Daktaras Hausas”
N-14

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Vantos lapas. N-7.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Po darbų.
10.05 „Gyvybės langelis“
N-7.
11.15 „Vis tiek tu būsi
mano“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 Reporteris.
18.53 Orai.
18.55 „Raudonoji karalienė“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Adomo obuolys. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

2019 05 31
tykiai”
15:00 “Tabatos salonas”
16:00 “Svaragini. Amžina
draugystė” N-7
17:00 “Būk su manim” N-7
18:00 “Iš širdies į širdį” N-7
19:00 “Stažuotoja” N-7
20:05 “Detektyvė Rizoli”
N-7
21:00 “Fortitudas” N14.
23:05 Snoudenas N14.
01:50 “Senjora” N-7
PLIUS

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas.
06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2018“. (kart.).
06:50 Stambiu planu.
(kart.).
07:35 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 (kart.).
07:45 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 (kart.).
08:20 Už kadro. (kart.).
08:50 Kačių ABC 2 (kart.).
09:15 Labas rytas, Lietuva
(kart.).
12:00 DW naujienos rusų
kalba.
12:15 Daiktų istorijos.
(kart.).
13:00 7 Kauno dienos
(kart.).
13:25 Stop juosta (kart.).
13:50 Kalbantys tekstai
(kart.).
14:20 Chaplinas Balyje
(kart.).
15:15 Kačių ABC 2
15:40 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas

16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva
(kart.).
18:00 Kelias. (kart.).
18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19:15 Pasakojimai iš
Japonijos 4
19:40 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija (kart.).
20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Kai
nieko nebelieka N-14
23:00 Gera muzika gyvai.
Samba Toure.
00:45 DW naujienos rusų
kalba.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Beveik neįmanoma
misija” (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
13:30 “Univeras. Naujas
bendrikas” (kart.) N-7
14:30 “Televitrina”.
15:00 “Havajai 5.0” N-7
16:00 “CSI kriminalistai”
N-7
17:00 “Makgaiveris” N-7

17:55 “Vedęs ir turi vaikų”
N-7
18:55 “Univeras. Naujas
bendrikas” N-7
20:00 “Farai”. N-7
21:00 “Žinios”.
21:50 “Orai”.
22:00 “Armagedonas” 12+
01:05 “Mano numeris ketvirtas” N-7 (kart.)

06.13 Programa.
06.14 TV parduotuvė.
06.30 Kaimo akademija.
07.00 Lrytas tiesiogiai.
08.00 Reporteris.
08.58 Orai.
09.00 Po darbų.
10.00 Nuoga tiesa. N-7.
11.25 Adomo obuolys. N-7.
12.25 „Vis tiek tu būsi
mano“ N-7.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“ N-7.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
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 „Raudonoji karalienė“ N-7.
20.00 Reporteris.
20.30 Kitoks pokalbis su D.
Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Kelionė Žeme“. N-7.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos. N-7.
00.00 „Miškinis“ N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.
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šeštadienis
06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
(kart.).
07:00 Mokytojas Keisas
stato spektaklį
08:30 Karinės paslaptys.
09:00 Labas rytas,
Lietuva.
09:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas,
Lietuva.
12:00 Laukinės gamtos
sekliai. Jausmai
12:55 Europos tyrai.
Miškingos vietovės
14:00 Šaulių sąjungos
100-mečio šventė.
15:05 Dainuoju Lietuvą.
15:43 Loterija „Keno Loto“.
15:45 Žinios. Orai
16:00 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. Sportas.
Orai
18:00 Neužmiršti.
Dokumentinis filmas.
19:00 Šaulių sąjungos
100-mečio šventinis koncertas.
20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Dvi kartos.
Žvaigždžių duetų konkursas. Finalas.
23:00 Labas, čia aš N-7
00:30 Atgal į ateitį 3 N-7
(kart.).

06:05 “Tomo ir Džerio šou”

(k)
06:25 “Įspūdingasis
Žmogus-voras”
06:50 “”Nickelodeon”
valanda. Sveiki atvykę į
“Veiną””
07:20 “Kung Fu Panda”
07:50 “Kiaulė, Ožka,
Bananas ir Svirplys”
08:25 “Tomo ir Džerio pasakos”
08:50 Tomas ir Džeris.
Paklydėlis slibinukas
09:55 Beždžionių karalius.
Perkrauta
11:30 Peliukas Stiuartas
Litlis 2
13:05 Jausmų vandenynas
N-7.
14:55 Tai kur po velnių tie
Morganai? N-7.
17:00 Gyvūnų pasaulis.
N-7.
17:30 Bus visko.
18:30 Žinios.
19:20 Sportas.
19:27 Orai.
19:30 Medžioklės sezonas
atidarytas 4!
21:10 Kai ateina ji N-7.
23:05 Tarp jaunų ir karštų
N14.
01:05 Ties riba į rytojų (k)
N14.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ilgo plauko istorija”
(kart.)
07:00 “Keršytojų komanda” N-7
07:30 “Aladinas”
08:00 “Ilgo plauko istorija”
08:30 “Kempiniukas
Plačiakelnis” N-7
09:00 “Virtuvės istorijos”.

09:30 “Skaniai ir paprastai”.
10:00 “Svajonių ūkis”.
10:30 “Noriu šio darbo!”.
11:30 “Aristokatės”
13:05 “Šoklusis bičiulis”
N-7
14:55 “Nevykėlio dienoraštis: Ilga kelionė” 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 “UNICEF Už kiekvieną vaiką”.
23:00 “Brangusis Džonai”
N-7
01:10 “Džonas Karteris”
N-7 (kart.)

06:05 “Nutrūkę nuo grandinės”
07:30 “Džiunglių princesė
Šina” N-7.
08:29 „Top Shop“ televitrina.
08:45 Sveikatos ABC televitrina.
09:00 Galiūnai. Lietuvos
rinktinė - Europos rinktinė. 2018 m.
10:00 “Vaikai šėlsta”
10:30 “Žemė iš paukščio
skrydžio”
11:40 “Iš visų jėgų” N-7
12:10 “Būk ekstremalas”
N-7
12:40 “Pragaro viešbutis”
N-7
13:40 “Ekstrasensų mūšis”
N-7
15:50 “Kas žudikas?” N-7
17:00 Betsafe–LKL.

2019 06 01
Rungtynės dėl III vietos.
19:30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21:50 Karo menas N14.
00:10 Ryklys robotas N14.

06:55 “Būrėja” (k)
07:30 “Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu”
08:30 “Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo patarimai”
N-7
09:30 “Tėvas Motiejus” N-7
10:50 “Būrėja”
12:00 “Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson receptai”
12:30 “Akloji” (k)
13:40 “Mylėk savo sodą”
14:45 “Nekviesta meilė 4”
15:45 “Širdele mano” N-7
17:45 “Akloji”
18:50 “Būrėja”
20:00 “Visa menanti” N-7
21: Nusikaltimas prie
Baltijos jūros. Praradimas
N14.
22:55 Išgelbėk mane N-7
00:55 Snoudenas (k) N14.
PLIUS

06:00 Lietuvos
Respublikos himnas.
06:05 Koncertas. Tele BimBam simfonija.
07:15 Monstriukė Molė
08:30 Džesis ir Petas
10:00 Gustavo nuotykiai.
11:45 Kosmosas +.
Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis.
13:00 Žymiausių pasaulio magų apdovanojimai
„Mandrakes d‘Or 2017“
14:30 Baltoji Iltis N-7

16:00 Ateivis N-7
18:00 Muzikos talentų lyga
2019.
19:30 Vaikų forumas.
20:30 Vaikų panorama.
21:00 Princas Žavusis
22:30 Lilas ir Innomine:
2009x2019.
01:00 Dabar pasaulyje.

06:15 “Televitrina”.
06:30 “Ledo kelias” (kart.)
N-7
07:30 “Pragaro kelias”
(kart.) N-7
08:30 “Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai”
N-7
09:00 “Nuo amato iki verslo”.
09:30 “Statybų gidas”.
10:00 “Keliauk išmaniai”.
10:30 “Autopilotas”.
11:00 “Atgal į gamtą” N-7
12:00 “Beveik neįmanoma
misija” N-7
13:00 “Atgal į gamtą” N-7
14:00 “Išlikimas” N-7
15:00 “Ledo kelias” N-7
16:00 “Iš peties” N-7
17:00 “Sandėlių karai”
17:00 “Lietuvos atvirasis
3×3 krepšinio čempionatas”.
17:30 “Sandėlių karai”
18:00 “Taikinys”
19:00 “Pragaro kelias” N-7
20:00 “Transporteris” N-7
21:00 “Žinios”.
21:40 “Sportas”.
21:43 “Orai”.
21:45 UEFA Čempionų
lygos finalas. “Tottenham
Hotspur FC” – “Liverpool
FC”.

00:15 “Aš - robotas” N-7
(kart.)

07.00 Programa.
07.04 TV parduotuvė.
07.20 „Partizanų keliais“
07.55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
08.30 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Jadvyga
Juškytė-Širšė“.
09.00 Skinsiu raudoną
rožę.
09.30 Vantos lapas. N-7.
10.00 „Neprijaukinti.
Aliaska“. N-7.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Gailestingumas“
N-7.
13.00 „Detektyvas Linlis“
N-7.
15.10 „Pasislėpusi
Palanga. Ginčai dėl
Palangos“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „Visa tiesa apie
kalorijas“. N-7.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Miražas“. N-7.
20.00 Žinios.
20.23 Žinios.
20.25 „Šelesto bylos“ N-7.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“ N-7.
23.05 „Deimantų medžiotojai“ N-7.
01.25 „Moterų daktaras“
N-7.

Televizija pasilieka teisę, esant reikalui, keisti programą.

Kryžiažodis ,,Toliai“
Atsakymus į redakciją galite siųsti paštu, elektroniniu paštu vidmantas.s@anyksta.lt,
įmesti į mūsų pašto dėžutę, esančią ,,Žiburio“ maisto prekių parduotuvėje, arba pranešti paskambinę telefonu (8-381) 5-82-46. Vienas iš teisingai išprendusių kryžiažodį gaus
prizą - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekį.
Balandžio 27-ąją ,,Anykštoje“ spausdinto kryžiažodžio ,,Sausra“ teisingas atsakymas - AMONIAKAS. Šį kryžiažodį teisingai išsprendė 60 skaitytojų. Tai anykštėnai
D.Patumsienė, A.Patumsis, Z.Kvedarienė, V.Malinauskienė, R.Šulnienė, B.Augulienė,
A.Lunevičius, J.Mieželienė, E.Zlatkutė, A.Kavolienė, D.Varnienė, L.Galvanauskienė,
Ž.Galvanauskaitė, Z.Vitkūnaitė, M.Vitkūnaitė, V.Vilčinskienė, R.Kavoliūnienė,
E.Tamulėnienė, V.Kazlovienė, Z.Vanagienė, R.Purvėnienė, V.Stasiūnienė, R.Budrienė,
R.Venclovienė, E.Navikienė, A.Skaržaukienė ir O.Arienė; V.Strazdienė, D.Sudeikienė
ir R.Puolis iš Kavarsko; E.Sunkurytė, R.Dolmantienė, P.Domantas ir B.Gudonienė iš
Viešintų; V.Bečienė, D.Rušienė ir L.Ruša iš Vilniaus; K.Imbrasaitė, G.Radzevičienė ir
S.Žibutienė iš Šovenių; G.Gudelis iš Naujųjų Elmininkų J.Aukštakojienė iš Ukmergės, V.Urbutienė iš Naujikų, O.Petronienė iš Smėlynės, A.Ramanauskienė iš Dauginčių,
B.Aukštakalnienė iš Kurklių, S.Želnienė iš Maželių, R.Vaiginytė iš Aknystų, M.Baltrūnienė
iš Piktagalio, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų, K.Rimkuvienė iš Antupių, M.Risakovienė iš
Debeikių, A.Juknonienė iš Rubikių, A.Kuolienė iš Kunigiškių, A.Lisauskienė iš Mickūnų, B.Raščiuvienė iš Surdegio, L.Žukauskienė iš Raguvėlės, I.Guobienė iš Svėdasų
L.Dobrodiejienė iš Utenos ir T.Patumsienė iš Vikonių.
Burtai lėmė, kad kryžiažodžio ,,Sausra“ prizas - I.Judickienės vaistinės (Anykščiai, Dariaus ir Girėno 3-2) 15 eurų čekis - atiteks V.STASIŪNIENEI iš Anykščių.
Prašome skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

I. Judickienės vaistinės
Dariaus ir Girėno 3-2, Anykščiai

Kuponas -15 proc. visoms prekėms*
*Išskyrus receptinius ir kompensuojamuosius vaistus. Nuolaidos ir akcijos
nesumuojamos.
(Nuolaidų kuponas galioja iki 2019 birželio 30 d.)

LEGENDA
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Viešintų Poviliuko šimtmetis
Šį šeštadienį, gegužės 25 dieną, Viešintose vyks krašto šviesuolio, muziejininko, kraštotyrininko, fotografo Povilo Jurkšto (1919
- 2006) šimtmečio jubiliejaus paminėjimas, kuris prasidės 11 valandą šv. Mišiomis Viešintų bažnyčioje, bus lankomas Poviliuko
kapas, o vidurdienį visi kviečiami į jo sodybą miestelio pakraštyje.
Ten vyks improvizuota ekskursija po muziejų, kurioje skambės
P. Jurkšto mėgti posakiai, pastebėjimai, o prisiminimų popietėje
žada dalyvauti profesorius Libertas Klimka ir muziejinės ekspozicijos šioje sodyboje kūrėjai, kraštotyrininkai, bičiuliai, kraštiečiai, skambės ansamblio „Valaukis“ dainos.

Povilas Jurkštas surinktus etnografinius daiktus paliko Troškūnų parapijai.
Gegužės 25– ąją, tolimais 1919
– aisiais, kai lietuvių kariuomenė
bolševikus iš krašto vijo, Viešintose gimė Povilas Jurkštas. Ilgą
gyvenimą jam Kūrėjas dovanojo,
tikrą kaip stebuklą, išsipildymą,
kaip pamoką šalia esantiems.
Gyvenimą, kuris kai kam rodėsi labai keistas, ne toks kaip kitų,
bet neginčijamai buvo egzotiškas,
užburiantis ir kartu taurus, todėl ir
paliko atminimą nepaprasto žmogaus, mylėjusio laisvę, pasirinkusio nelengvą, bet tikrą, nemeluotą
ir rupų gyvenimą. Jo atminimas
Viešintose gyvas - palengva steigiamas Poviliuko surinktų tautos
vertybių muziejus.
Simboliška, kad P. Jurkšto atminimui skirtas renginys prasidės
bažnyčioje. Tikėjimas Poviliukui
buvo brangus kaip gyvenimo šerdis, tikriausia kelrodė žvaigždė. Jis
dažnai pasakodavo apie misionierių Bružiką, kuris didžiu balsu tris
dienas sakė pamokslus į šventorių
išėjęs taip įtaigiai, kad pasaulis tyloje sustingdavo. Pamąstydavo visai jaunas būdamas P.Jurkštas apie
kunigo kelią, tačiau pasaulis vilio-

pro rakto skylutę

Rimantas Vanagas
Ėjo lietuvis aplink pasaulį,
dairėsi...
O, veidrodiniai Dubajaus
dangoraižiai! Kai palygini su
Biliūno gatve Anykščiuos, koks

jo daugybe kitų įdomybių.
Pradžios mokyklą baigęs tėviškės miestelyje, P. Jurkštas gyveno
prie namų, po to - mėnesiai, praleisti Kaune, mat mokėsi akcinės
bendrovės „Maistas“ surengtuose
Arklių kaustymo kursuose prie
Žemės Ūkio rūmų. Čia buvo ruošiami vyrai kaustyti eksportinius
arklius, mat pažangiame užsienyje
duonpelnius priimdavo tik tvarkingai pakaustytus. Viešintose vertėsi
kalvyste, šaltkalvyste - darbavosi
kartu su broliu Ambraziejumi. Nelygūs, šiurkštoki brolių charakteriai ne visada sutikdavo. Tuomet
brolis išvyko į Anykščius, o tėviškėje pasilikusiam Povilui besirūpinant, besidarbuojant tėviškės sodyboje, buvo pastatyti nauji namai.
Pastatęs juos, čia ir liko gyventi su
mylima motina. Ją kasdien sūnus
gaubė ypatinga pagarba ir meile,
švelniai prisimindavo jau išėjusią
Anapus. Sodybos svečiams visuomet rodydavo tvarkingą, puošniomis lovatiesėmis paklotą lovą
ir pratardavo, kad čia jo motutės
miegota, sapnuota, ilsėtasi..
Pokariu darbo kolchoze vengė,

pramisdavo iš šaltkalvystės ir kitokių darbų. Aplinkiniai jam net
pavydėdavo, kartais ir ,,tinginiu“
pavadindavo, mat jis nebuvo kartu su tais, kurie už menką uždarbį,
beveik veltui, sovietinės kaimiečio baudžiavos naštą uoliai neštų.
Poviliukas susidomėjo fotografija,
fotografavo daug, savitai ir įdomiai. Nuvažiuodavo pas aplinkinių miestelių kunigus, įamžindavo
vestuves, krikštynas, laidotuves,
šventes. Susipažinęs su paminklosaugininkais, fiksavo piliakalnius,
kryžius, kitus kultūros paminklus
Po to užvaldė, rodosi, visą gyvenimą pagrobė senienų ieškojimo ir
kaupimo aistra. Išgirdęs apie tautos turtų rinkimo svarbą per radiją,
pradėjęs tai šen, tai ten jau nereikalingų rakandų iš žmonių prašyti.
Kai kas taip, dovanai, atiduodavo, o
kitiems ir sumokėti tekdavo ar darbu atlyginti, - sumanaus šaltkalvio
visiems prisireikdavo : jo dirbdinti
rakandai, įrankiai stipriai, ilgai laikydavo. Surinktus lobius gabendavo rūpestingai, švelniai, atsargiai.
Nepamainomi ratai - motociklas
„ČŽ“ ir lengva priekabikė prie
jo. Kalną sukraudavo lengvesnių
rakandų, taip ir prisivežė visokio
gėrio net kelias klėtis. Tą gražuolį, bajorišką svirną su kolonomis
atsigabenęs nuo Troškūnų. Mergos bajoraitės miegodavo centre
išsidėsčiusiose patalpose, kairėje
iš prieklėčio - durys į kamaraitę
samdinėms mergoms, dešinėje –
bernams. Dažnai šmaikštaujama,
kad ponų visuomet vaikai būdavo
gražūs, nes jie, rinkdamiesi merginas, žiūrėjo ne turto, bet grožio.
Jau tarpukariu į Šaulių sąjungą
įstojęs, Povilas ir vėliau visą gyvenimą tos organizacijos ilgėjosi, ja
gėrėjosi, džiaugėsi, kai Jonas Malinauskas buvusius Šaulių namus
suremontavo, atgaivino, atvėrė
kavinę. Nuėjęs į užeigos atidarymą
kaip patriotas, pilietis, pradedančiam lietuviui verslininkui paaukojo 50 litų. Neką pats turėjo, tačiau
jautė, kad taip padaryti reikėtų –
jam tai buvo labai svarbu.
Šaltkalvystės dirbtuves įsirengė, kur ir mano dviračiui pedalų
„šplintus“ perkalė, suvaržė, patepė, kad lengviau tėvynės vieškeliais riedėčiau, tuomet, kai pirmą
kartą užsukau į jo pastogę.Visada
ir visur su šypsenėle ir išminties
kupina laikysena – ir pas popiežių
kaip piligrimas keliaudavo, sakė Romoje jį visą savaitę maitinę ir

nakvynę dykai davę , tai jis man
nors dviratį paremontuosiąs.
Varpelis kabėjo virš klėties šoninių durų prie pat įėjimo. Įeidamas
šeimininkas visuomet paskambindavo, mįslingai patylėdavo ir
žinovo balsu pridėdavo: „Kunigai
sako, kad sidabro dėta...“ Tai ir
nukabino koks nuodėmės svorio
nebejaučiantis nevidonas tą pasidabruotą skambalėlį. Buvusi ir
Gabrielės Petkevičaitės - Bitės
spinta, tų, jau minėtų misijų, kryžius, daugybė bumblių, kraičių
skrynių, kuparų, laikrodžių, vario
indų, šakių medinių, girnų, rulių,
staliaus įrankių. Visko, rodėsi, nei
sudėliosi, nei suskaičiuosi. Tačiau
jau po Poviliuko mirties, didžiai
susirūpinus, kad jo Troškūnų parapijai užrašytas turtas Viešintose
pasiliktų ir vietinei bendruomenei
atitektų, turtingą palikimą ėmėsi
tvarkyti reto kruopštumo, tvarkingumo ir kantrybės žmogus Povilas
Bekenis. Tai jis, daug padedant ir

Raimondas GUOBIS
bendruomenės pirmininkui Vitui
Zaikauskui bei kitiems pagalbininkams, visas senienas nuvalė,
nuplovė, kur reikėjo - patvarkė,
sudėliojo tvarkingai pagal temas
ir palengva atsirado muziejinė
ekspozicija, pats tikriausias Povilo Jurkšto senienų muziejus. Prieš
kelerius metus vietinis tautodailininkas Pranas Petronis išskobė
ąžuolinį paminklą Poviliukui, kurį
pastatė prie trobos prieangio. Sodyba apvalyta nuo menkaverčių
želdinių, apjuosta tvora, perdengti
klėčių stogai, tačiau pristigus projektinių lėšų, Savivaldybei nepaskyrus tiek, kiek žadėta, vis dar
nesutvarkyta troba, trūksta ir reklamos: Anykščių TIC dar iki šiol
šio unikalaus muziejaus neįtraukė
į lankomų objektų sąrašą.
Praveriant sodybos vartus, veriant klėčių duris, apžiūrinėjant senienas, visada rodos, kad išgirsime
linksmą balsą: ,,Tuoj tuoj, mielas
jaunime...“

Povilas Jurkštas mėgo važinėti motociklu.

ĖJO LIETUVIS APLINK PASAULĮ...
(pasaka be galo)
graudumas, skurdas ir neviltis!
Jie ten miega po baldakimais
pasikišę aukso plytas, ogi mes?
Mes teįkertam lašišos nugarkaulį…
Būtų neprošal susisukus
lizdelį kur emyratuose…
O, akmeniniai Airijos kloniai!
Juokinga būtų net vieną uolą
lyginti su Puntuku: ten gi
akmuo ant akmens, milžinas ant
milžino! Nesvarbu, kad toje pavyzdinės sėkmės šalyje tik kas
dešimtas airis dar moka airiškai – pinigai, patys suprantat,
tautybės neturi...
Būtų neblogai susimūrijus
kur pilaitę su vaizdu į kalnus...
O, žalieji, žirklėmis nukarpyti, šluotomis ir šepečiais

nuglostyti, gulbių tvenkiniais
iškaišyti Londono parkai!
Anykščių šilelis palyginti su
jais – vargšas šiukšlyno žvirblelis, nuorūka…
Būtų gerai nuleidus inkarėlį
ūkanotam Albione, kur netoli
Dauning stryto…
Ėjo lietuvis aplink pasaulį,
dairėsi… Ir staiga dingt: o kur
mano lietuviškas pasas?!
Nėra paso – nėra kompaso –
nėra lietuvio... Globalioj Lietuvoj labai nesunku užsimiršti,
pasiklysti! Žemynai, kaip žinome, penki, o kur lietuvis, ten ir
Lietuva… Ir šiaurėj daugiau
moka, ir pietuos – tai kurgi
mano tėvynė?!
Ir išverpė lietuvis auksinę

nytį – referendumą: jeigu valstybė nuspręs, kad esu lietuvis,
tai toks ir būsiu!
Sulėkė lietuvių ereliukai iš
viso pasaulio, ėmė gąsdinti, kad
Lietuva be jų prapuls. Vienas
netgi pasų kolekciją kaip
daiktinį įrodymą po miestus ir
kaimus vežiojosi: pažiūrėkit,
kaip patogu skraidyti, kai esi
daugybinis pilietis! Apsimoka!
Ir statistika laimėtų – lietuvių
vėl staiga, be jokių gimdymo
skausmų, pagausėtų! Skaičiai –
gudri išmonė, jie ir už žmones
svarbesni…
Lietuva į referendumą neatėjo
– nuskriaudė globalų lietuvį.
Tas ir pravirko: kaip aš dabar
– be lietuviško paso?! Kaip aš

kelią namo surasiu, jeigu nežinau, kur mano namai?
Eina globalus lietuvis aplink
pasaulį, dairosi…
Susitinka žydą. Amžiną. Klausia žydo:
– Ar turi Izraelio pilietybę?
Pasą?
– Ne. O kam man pasas?
Aš visose šalyse žydas. Visais
laikais.
– Ir kaip tu neužmiršti, kas
esąs?
– O kam man duota galva?
Eina globalus lietuvis aplink
pasaulį, dairosi…
Jeigu dairosi, vadinasi, sukinėja kaklą, o kaklas ką daugiau
sukinės, jei ne galvą?
Išeitų, vis dėlto ją turi?..
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ŠVENTĖ

Birželio 1-ąją visi keliai į Anykščius!
TRADICINĖS KULTŪROS IR ŽIRGŲ ŠVENTĖS

„BĖK BĖK, ŽIRGELI!“
PROGRAMA
Arklio muziejaus teritorijoje:
• Vladas Ščiavinskas – fotografijų paroda „Punskas–Anykščiai, „Bėk bėk, žirgeli!” ant kluono sienos.
• Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokinių darbų paroda „Žirgo ir žmogaus bendrystė” ant Legų sodybos klėties.
• Arūno Vilkončiaus tapybos darbų paroda „Žirgas dailėje” ant Legų sodybos klėties.
• Prieškario Lietuvos kavalerijos husarų, ulonų, dragūnų pulkų uniformų, žirgo aprangos dalių ir ginklų demonstravimas prie hipodromo.
Nuo 9.00 val. – Tautinio paveldo ir prekybos mugė Muziejaus gatvėje ir Didžiajame aptvare.
Nuo 10.00 val. – Kryždirbystės dirbtuvės „Anykščių krašto sakralinių paminklų atkūrimas” Legų sodyboje.
Nuo 10.00 val. – Tradicinių amatų demonstravimas ir Anykščių krašto mėgėjų meno kolektyvų gyvieji paveikslai, žaidimai ir atrakcijos vaikams Didžiajame
aptvare ir muziejaus teritorijoje.
Nuo 10.00 val. – Teatralizuotas aukštaitiškas kiemas Legų sodyboje.

11.00 val. – Šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ atidarymas hipodrome:
• Paradas.
• Šventės vėliavos pakėlimo ceremonija.
• Lietuvos Respublikos kavalerijos atkūrimo 100-ioms metinėms skirtas karo istorijos rekonstrukcijos klubo „Grenadierius” pasirodymas.
Nuo 11.30 val. – Spektakliai Striukų sodybos klojime:
• 11.30 val. – Anykščių kultūros centro Skiemonių skyriaus humoro grupės teatralizuotas vaizdelis „Iš kaimo gyvenimo” (rež. Audronė Baškauskienė ir
Regina Strolienė).
• 12.40 val. – Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos teatro spektaklis „Kalvio pasaka” pagal Martyno Vainilaičio to paties
pavadinimo pasaką (rež. Andrius Povilauskas).
• 14.00 val. – Anykščių kultūros centro Traupio skyriaus teatro „Jazminas” spektaklis Kazimiero Čyplio-Vijūno „Nepaprasta naujiena” (rež. Janina Savickienė).
• 15.00 val. – Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriaus teatro spektaklis J. Tumo-Vaižganto „Žemės ar moters” (rež. Alvyra Simanonienė).
Nuo 11.45 val. – Žirgų sporto varžybos hipodrome.

Žirgų konkūro varžybos:
• Žemaitukų veislės žirgai.
Dvi užskaitos: žemaitukų veislės žirgai ir vaikai iki 14 m.
• Šetlando poni veislės žirgai.
• Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijos taurė.
Dvi užskaitos: jaunučiai iki 16 m. ir Atvira klasė.
• Anykščių rajono mero taurė.
Dvi užskaitos: jauniai iki 18 m. ir Atvira klasė.

Parodomosios lenktynės:
• Mišrūnų žirgų lenktynės (1 ratas – 800 m).
• Žemaitukų veislės žirgų lenktynės (1 ratas – 800 m).
• Šetlando poni veislės žirgų lenktynės.

Nuo 12.00 val. – Tradicinių kinkinių žygio „Su žemaitukais – į „Bėk bėk, žirgeli!” kermošius Didžiajame aptvare.
13.00 val. – Lietuvos Respublikos kavalerijos atkūrimo 100-ioms metinėms skirtas karo istorijos rekonstrukcijos klubo „Grenadierius” pasirodymas.
13 val. - Tradicinės arklių kaustymo varžytuvės priešais kalvę.
Nuo 13.00 val. – Koncertas „Suktinis po klevais“ ant pakylos Arklio muziejaus teritorijoje:
• Maduonos (Latvija) vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Piparini” (vad. Gunta Bekere).
• Anykščių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Vijurkas” (vad. Jūratė Šimkienė).
• Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių kolektyvas „Miestelėnai”
(vad. Zita Rimkuvienė).
• Cesvainės (Latvija) moksleivių šokių kolektyvas „Spriditis” (vad. Janis Škėle).
• Anykščių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Gojus” (vad. Jūratė Uselienė).
• Grigiškių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Grija” (vad. Vilma Abrutytė).
15.30 val. – Aukštaitijos muzikantų grupė „Smetonos ūsai”.

Anykštėnams „Bėk bėk, žirgeli!” šventės rėmėjai
dovanoja nemokamą viešąjį transportą.
Autobusų grafikas 2019 m. birželio 1 d.
Į Niūronis (iš A. Baranausko a.) –10 val., 11val., 12 val.,13 val., 14 val.,15
val., 16.00 val., 17.00 val., 18.00 val.
Į Anykščius (iš Niūronių) –10.30 val., 11.30 val., 12.30 val., 13.30 val., 14.30
val., 15.30 val., 17.30 val., 18.30 val.
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Apie didžiausią Baltušio knygą,
Butėnus ir dar kai ką...

Juzėnų kryžius.
(Atkelta iš 5 psl.)
Taigi išsiima ir užgroja. Gražiai jis groja. Išliurlena tokius
trelius, kad kvapą gniaužia. Tiktai jo grojimo nelabai kas nori
klausytis. Garliūnienė ne tik
neberauda, o žiovauja ir dengia
delnu sau burną. Garliūnas net
kojos nepakrutina nuo tėvo grojimo. Viena mūsų motina pasiremia galvą ranka ir klausosi, ir
prašo paskui:
- Pagrok dar, Karoliau.
Tėvas švieste šviečia ir groja
toliau. Motina stebisi:
- Ir iš kur išmokai, Karoliau?
- Tai kas iš to? – neprisipažįsta
tėvas, nors šviečia visas dar labiau.“
J. Baltušis apgailestavo neturįs sūnaus, tad gal niekas taip ir
nestovėsiąs prie jo kapo, bet gal
ir nereikia, kad stovėtų – taip
apramina kylančius liūdesio jaudulius.

Pas pusbrolį Juozėną
Didžiausias aprašymas storojoje dienoraščių knygoje apie Butėnus iš 1973 m. Joninių, kuomet
pusbrolis Jonas Juozėnas šventė
auksines vestuves.
„Birželio 23 d. anksti ryte išvykome į Butėnus prie Svėdasų
keturiese: brolis su žmona Mite
ir aš su Monika. Pakviesti esame
dalyvauti pusbrolio Jono Juozėno
auksinėse vestuvėse. Važiavome
per Anykščius, negalėjome atsigrožėti gamta, vaizdais, itin gerais keliais. Labai gerai auga vasarojus, o visų geriausiai – rugiai.
Kaip mūras stovi. Ir šilta šiandien.
Pagaliau atšilo po daugelio negerų, labai šaltų dienų. Ir nuotaika
pakili. Gerai.
O vestuvės labai iškilmingos.
Svečių gal per du šimtus. Daug
giminių, kai kuriuos pamačiau ir
apkabinau pirmą sykį, nors pusbroliai, pusseserės esame... Atvyko ir jubiliatų daug giminių, net

J. Baltušio tėvo Karolio Juzėno kapas Svėdasų kapinėse.

iš Amerikos Juozėnienės brolis
Žemaitis su žmona, keturi sūnai,
viena duktė (antroji serga, ligoninėje), daugybė anūkų. Linksma,
smagu. Auksinio šliūbo imti važiavome į Anykščius. Čia buvo
iškilminga, akto surašymas perkeltas į Kultūros namus, gausu
žmonių, margo jaunimėlio, viskas
skęsta gėlėse, vaikai deklamuoja,
pagyvenusios moterys dainuoja
liaudies dainas, sveikina, įteikia
dovanas. Daugelis verkia. Ypač
svečiai iš Amerikos. Mudu su
Monika buvome paprašyti pabūti
liudininkais, pasirašėme sutuoktuvių aktą. Buvo surastos, beje,
dar dvi gyvos buvusios pamergės,
nusenusios visiškai. Kitos pamergės ir visi pajauniai seniai išmirę,
nebėra.
O sugrįžus iš Anykščių – žmonių dar daugiau, groja orkestras,
dainuoja žmonės. Po to – balius
erdviame pastate, kur žada įrengti
privatų etnografinį muziejų.
Čia pat Šventoji tykiai plaukia,
sietuvas gilias tamsina. Ėjau vie-

nas, po to su Monika, o žolė – iki
pažastų, vešli, trąši, stačiai neįtikėtina, kad šitokiame graužyne,
kur anksčiau tik grikiai pažeme
kepures kruopines kėlė, dabar šitaip kultūrinės pievos želtų.
Ir jaudino viskas. Juk tai čia, Butėnuose, ilsisi mano seneliai, čia
mano tėvas Karolis gimė, augo,
jaunas dienas praleido. Čia netoliese ir aš ganiau Šlapiašilio kaimelyje, Sausalaukio vienkiemyje.
Kiti dabar žmonės gyvena, kitos
dainos skamba. Visas gyvenimas
kitas, baltais mūrais nustatytas,
traktorių ūžimo pripildytas. Ir ačiū
dievui, kad šitaip. Nereikia niekam
vargą vargti, paskui karves ir kiaules kiauras dienas sekiojant...
O vakare buvo uždegtas laužas
prie Šventosios, ir ilgai šokome
aplink jį, gėrėm naminį alų, darytą iš gryno miežio, be cukraus ir
kitokių nuodų priemaišo...
Gražu gyventi Lietuvoj.
Toli po vidurnakčio ėjom ilsėtis, o svečių pilna ir pilna prie
stalų. Stiprūs vyrai išaugę šitoj
padangėj.
Gėrė, uliojo ligi gerų pusryčių,
o tada - visi į Šventąją. Išsimaudė, išsipuškino, girtumo kaip nebūta. Galima pradėti iš naujo.“
Pamargavonės vienkiemiai
Kuomet paupės keliuku pro Juzėnus keliauju, visuomet gėriuosi
pro pušaites prasikišančia gražia
troba, ant kalnelio išsitiesęs ir
tvartas betoninis tebestovi. Neįtikėtina, bet modernų ūkinį pastatą
pats ūkininkas suprojektavo, pasistatė. Kažkas Žemės ūkio rūmų
technikus pakvietė modernaus
statinio pažiūrėti. Tie pamatė sumanų planavimą, atskiras patalpas
galvijams, erdvias kiaulides, viralinę, kambariuką tarnui ir didžiai
nustebo. Sugrįžę į Kauną butėniečiui premiją skyrė, o po to jau paprašė planą parodyti, išmintingais
sprendimais pasidalyti. Juzėnas
tik plačiai, amerikietiškai nusišypsojo, pliką kaktą pasikrapštė
ir gudriai pratarė: „Čia mano planas“. Galvoje planas gimė, galvoje ten jį ir nešiojosi.
Graži buvo Juzėnų šeima: bene
šešetas vaikų, trys sūnūs, visi su-

Šventosios vingis ties Margavone.

manūs, šiek tiek pasimokę, visi
sostinėje Vilniuje gyveno, visi
neblogus darbus dirbo. Vilius
buvo sumanęs betoniniame tvarte
įrengti etnografinį muziejų, nemažai įdomių senienų jau buvo
sukaupęs, tačiau po staigios jo
mirties kolekcija buvo išblaškyta. Jaunas mirė ir Aleksandras, tik
Rimantas kiek ilgėliau pagyveno.
Nūnai jo žmonos šeimynai vienkiemis atitekęs.
***
Joninės Butėnuose ir dabar
švenčiamos smarkiai. Kasmet vis
daugiau prie didžiojo paupės žilvičio susirenka. Pernai suskaičiavę, kad buvęs visas šimtas... Tradicijos didybė. Atrodytų - daug,
bet ,,baliaus“ pas eilinį butėniškį
dalyvių skaičius dvigubai pranoksta masines Jonines.
Ko gero, jauniausioji iš J. Baltušio pusseserių buvo Janina Juozėnaitė – Tamošiūnienė, ją gerai
pažinau - ji ne taip jau seniai
pasimirė. „Nebėra familijos, va ir
Juzena Janas, ja berniakai, ir Baltušis - visi numiry. Neber, nieka
neber...“ – sakydavo senolė.
Pasiliko tik Butėnų kapinėse
įspūdingas Juozėnų kampelis, čia
pat ir Baltušio dėdės Juozėnai, ir
pusbrolis Jonas su pačia – jų vestuves taip mielai aprašė. Tik čia
pat Šventoji vandenis nesustodama gena amžinybės srove.
Neteko atsigulti prie tėvelio.
Dukra Rita, po daugelio metų paklausta, kodėl nebuvo išpildytas
tėčio pageidavimas, net truputį
pyktelėjo, tokiu paklausimu nusistebėjo. Dėl ideologinių dalykų,
nesusipratimų juo, senu žmogumi,
pasinaudojo Lietuvos nepriklausomybės priešininkai. Įtikinę gresiančių baisybių grėsme, pakvietė
pakalbėti į televiziją. Ten ir prišnekėjęs nei šio, nei to. Juoda kapitalizmo šmėkla jam vaidenosi.
Gal dar prieš mirtį ar vos jam
mirus, pasklido žinia, kad Anykščių, Svėdasų sąjūdžio aktyvistai
pareiškė, kad „tokio išdaviko“ palaidoti šventose Svėdasų kapinėse
neleisią. Tad ir liko pasirinkimas
vienintelis – Vilniuje. Taip pasiliko tėvas ir sūnus perskirti. Bet juk
ne amžinai...
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Šventines nuotaikas drumstė
ligoninės direktorius

Anykščių rajono ligoninės direktorius Audrius Vasiliauskas žėrė
priekaištus buvusiam ligoninės direktoriui Daliui Vaiginui.
(Atkelta iš 3 psl.)
Seselės, pamačiusios ligoninės
direktorių, pradeda virpėti
Anykščių rajono taryba skyrė 40
proc. priedus prie algos Anykščių
pirminės sveikatos priežiūros centro vadovei Sonatai Steniulienei bei
Anykščių ligoninės direktoriui Audriui Vasiliauskui.
Savivaldybės teisininkė Sigita
Mačytė - Šulskienė paaiškino, kad
Taryba tiesiog privalo priimti tokį
sprendimą, nes priedai yra ne šiaip
priedai, o kintamosios atlyginimų
dalys, jie skiriami ne personalijai, o

įvairūs
Ūkininkas nusišienautų Jūsų pievą. Perka veršelius auginimui.
Tel. (8-662) 25588.
Buitinės technikos
remontas

pareigybei.
S.Steniulienei priedas skirtas be
diskusijų, o su A.Vasiliauku Taryba
norėjo pasikalbėti. Sprendimas dėl
ligoninės direktoriaus algos buvo
perkeltas į posėdžio pabaigą, nes,
pasak mero S.Obelevičiaus, direktorius žadėjo į posėdį atvykti apie 11
val. Tačiau atvyko jis tik prieš dvyliktą, kai Rajono tarybos nariai jau
skirstėsi.
Pasirodžius A.Vasiliauskui, deputatų paprašyta grįžti į savo vietas ir
užduoti pageidautus klausimus.
Dar ligoninės direktoriui nedalyvaujant posėdyje, jo darbu piktinosi vicemeras, socialdemokratas
Iki gegužės 31 d. renkamos paraiškos “Parama smulkiems ūkiams” iki 15 000 Eur.
Projektų rengimas.
Tel. (8-602) 26933.
Du statybininkai su patirtimi atlieka statybos, remonto ir montavimo darbus.
Tel. (8-620) 98812.

Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.

Brigada greitai ir kokybiškai dengia stogus, stato karkasinius pastatus, pristato visas medžiagas.
Ilgametė patirtis.
Tel. (8-687) 73069.

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.

Šulinių kasimas, kanalizacijų
įrengimas, žiedų pardavimas ir
pristatymas.
Tel.: (8-639) 23035,(8-651) 55925.

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.
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.
UAB 2VYMONTA gamina plienines stogų ir sienų dangas iš spalvotos ir cinkuotos - alucinko skardos. Daro lankstinius. Parduoda
gamintojo kainomis.
Panevėžys, Kerbedžio g. 21.
Tel.: (8-606) 11964, (8-687) 97797.
Įdėklai - gamina, montuoja.
Pristatomi, apšiltinti kaminai.
Kaminų valymas. Naudoja 0,5
mm, 0,8 mm skardą.
Tomas, tel. (8-617) 62969.

Automobiliams virina slenksčius,
duslintuvus, dugnus. Senjorams
nuolaida.
Tel. (8-699) 65148.

Per „Anykštą“ galite pasveikinti savo artimuosius
vestuvių, jubiliejų ar kitomis progomis.
Sveikinimo kaina – 20 eurų.
Sveikinimai priimami „Anykštos“ redakcijoje Vilniaus g.29, Anykščiai. Tel. (8-686) 33036.

D.Žiogelis. ,,Matome ir jaučiame
net jo nenorą su mumis bendrauti /.../
Ligoninė klimpsta ir su kiekvienais
metais vis gilyn“, - dėstė D.Žiogelis.
A.Vasiliauskas, išgirdęs pirmuosius klausimus, aiškino, kad jis turi
ligoninės viziją, tačiau tvirtino, kad
buvęs ligoninės vadovas įstaigą iš esmės sugriovė. ,,Per metus neištaisysi
pasekmių, kas padaryta per 22-ejus
metus“, - kalbėjo A.Vasiliauskas, būtent tiek metų ligoninei vadovavo
Dalis Vaiginas. ,,Įstaigos kultūros
nėra,“ - apie ligoninę sakė jos direktorius. Dar jis aiškino, kad dėl politikų noro jį matyti Tarybos posėdyje
,,turiu lėkti iš Vilniaus viršydamas
greitį“. A.Vasiliauskas tvirtino, kad
ligoninėje tvyro baimė. ,,Dieve, ateini į skyrių, prašai sesutę, kad duotų
kitos kolegės telefoną. Rankos dreba, kai jinai pamato mane. Ar yra
įstaigos kultūra tokia, kad žmogus
turi bijoti susitikti su savo vadovu. Ji
telefono numerio surinkti negali“,kalbėjo A.Vasiliauskas.
,,Valstietis“ Vygantas Šližys apie
A.Vasiliausko lėkimą iš Vilniaus
sakė, jog nederėtų pamiršti, kad jis
savo valia pasirinko dirbti dviejuose
darbuose. O Anykščių PSPC gydytojas, Rajono tarybos narys, socialdemokratas Kęstutis Jacunskas sakė,
jog A.Vasiliausko apibendrinimas,
kad ligoninėje nėra kultūros, įžeidžia
visą ligoninės kolektyvą.

Ilgastrėliais ekskavatoriais

kasame tvenkinius,
valome ežerų pakrantes,
melioracijos grovius bei
atliekame kitus panašaus
profilio darbus.
Tel. (8-698) 46745.
Klojame trinkeles, paruošiame
pagrindus. Atliekame pastatų
šiltinimo darbus. Dedame dekoratyvinį tinką. Dirbame su savo
arba užsakovo medžiagomis.
Išrašome sąskaitas. Atliktiems
darbams suteikiame garantiją.
Tel. (8-653) 66662.

Mini ekskavatoriaus ( 3,5 t) paslaugos.
Tel. (8-684) 29023.
Dovanoja
Ožkiukus.
Tel. (8-607) 12296.

Pjauna pavojingai
augančius medžius, geni
šakas, tvarko aplinką,
mišką, pakrantes.

parduoda
Kavarsko paukštynas
prekiauja
vienadieniais ir
paaugintais viščiukais
broileriais, lesalais.

Tel. (8-611) 46451.

Didieji mėsiniai kalakutai!
Gegužės 28 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 - 15.05;
Troškūnai - 15.30; Traupis - 15.50;
Levaniškiai - 16.00;
Tel. (8-699) 53820.

siūlo darbą

Reikalinga šeima (be žalingų
įpročių) gyventi sodyboje.
Tel.: (8-656) 49070,
(8-656) 49075.

Tel. (8-617) 00616.

MB Vytauto paminklai
gamina paminklus,
antkapius, tvoreles,
kala raides, tvarko
kapavietes. Atlieka
individualius užsakymus.
Tel. (8-627) 01727.

Reikalingas žmogus prižiūrėti
neįgalų senelį Anykščių mieste.
Skambinti po 17 val.
Tel.: (8-684) 53989,(8-604) 11277.
Siūlo nuolatinį darbą su nauju
traktoriumi žemės ūkyje ir biokuro ruošoje. Atlyginimas 800-1400
Eur į rankas.
Tel. (8-652) 55898.
Reikalingas traktorininkas darbui
miške.
Tel. (8-615) 59999.

JAUNOS VIŠTAITĖS!
Gegužės 30 d. (ketvirtadienį) prekiausime
Kaišiadorių rajono paukštyno vakcinuotomis
3-4-5-6 mėn. rudomis, raibomis, baltomis,
pilkomis, juodomis ir lehornomis dėsliosiomis
vištaitėmis ir kiaušinius pradedančiomis dėti
vištaitėmis bei spec. lesalais, turėsime gaidžių
(tel. 8-616 50414).
Viešintose 11.20, Didžiuliškėse 11.25,
Padvarninkuose 11.30, Andrioniškyje 11.35,
Piktagalyje 11.45, Anykščiuose (prie pard.
„Norfa“, senojo ūk. turgaus) 12.00, N.
Elmininkuose 12.15, Elmininkuose 12.20,
Čekonyse 12.30, Debeikiuose 12.35,
Varkujuose 12.45, Svėdasuose (prie turgelio)
13.00, Auleliuose 13.10, Mačionyse 14.20,
Burbiškyje 14.30, Katlėriuose 14.40, Pašiliuose
14.45, Skiemonyse 14.55, Staškuniškyje
15.15, Kurkliuose 15.25, Šlavėnuose 15.35,
Ažuožeriuose 15.55, Pagiriuose 16.00,
Dabužiuose
16.05,Janušavoje
16.15,
Pienionyse 16.20, Repšėnuose 16.25, Traupyje
16.30, Laukagaliuose 16.35, Troškūnuose
16.45, Mileikiškiuose 16.50, Juostininkuose
16.55, Kirmėliuose 17.05.
VIŠČIUKAI VIŠTAITĖS
GEGUŽĖS 26 d. (sekmadienį) prekiausime
„Kaišiadorių“ paukštyno vakcinuotais, sparčiai augančiais ROSS-309 veislės vienadieniais mėsinias
broileriais, 1-2-3-4 savaičių paaugintais mėsiniais
broileriais, vienadienėmis vištytėmis (Olandiškos).
2-3-4-5-8 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.  
Svirnai 7:00, Kavarskas 7:10, Janušava
7:15, Dabužiai 7:25, Kuniškiai 7:35, Troškūnai
7:55, Raguvėlė 8:15, Svėdasai 15:10, Čekonys
15:20, Debeikiai 15:30, Rubikiai 15:40, Burbiškis
15:50, Anykščiai 16:00 ūk.turgus, Kurkliai 16:15,
Staškuniškis 16:25.

Patikimas darbas namų tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, be jokių
įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. (8-672) 41083.
www.superdarbas.com

Reikalingi elektrikai ir
plataus profilio statybininkai darbui Vokietijoje.
Siūlom konkurencingą atlyginimą, nemokamą apgyvendinimą, kelionės išlaidų
kompensavimą.
Visa informacija tel.:
+370 652 20003.

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.
Įvairaus amžiaus mišką visoje
Lietuvoje. Siūlyti visus variantus.
Tel. (8-609) 27149.
Brangiai miškus: jaunus, malkinius ir brandžius. Žemę apaugusią medžiais ar krūmais.
Tel. (8-615) 16617.
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.
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Važiuojančius,
nevažiuojančius automobilius, visureigius.
Atsiskaito iš karto, sutvarko dokumentus.
Tel. (8-628) 07656 .

Brangiai perkame

Superkame karves,
bulius ir telyčias

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

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

ąžuolinius rąstus

Gyvuliai
Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka
PVM. Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792,(8-651) 58506.
Bendra Lietuvos – Olandijos
UAB „BARTYNCO“ veršelius auginimui. Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.
Kita
Naudotus arba naujus pamatinius blokus.
Tel. (8-611) 43899.

Brangiai superkame

MIŠKUS

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

Auksą (juvelyriką, laužą, dantų
karūnėlės), sidabrą (stalo įrankius,
juvelyriką, laužą), gintarą (karolius, gabalus, dirbinius), antikvarą,
laikrodžius.
Tel.: (8-623) 47249,
(8-609) 27450.

VERŠELIUS nuo
2 iki 12 savaičių
ir AVIS
Mokame 6% ir 21% PVM.

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

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

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.

Automobiliai
Automobilius, motociklus, sunkvežimius, traktorius. Gali būti nevažiuojantys.
Tel. (8-680) 49007.
Automobilius. Važiuojančius ir
nevažiuojančius. Išsiveža patys.
Atsiskaito vietoje. Išrašo reikiamus dokumentus.
Tel.: (8-609) 31414, (8-663) 58871.

parduoda
Nekilnojamasis turtas
16 a sodo sklypą miesto ribose,
prie miško (kraštinis).
Tel. (8-687) 76233.
6,5 a žemės sklypą Liudiškių k.,
Anykščių sen. (Liudiškių 2-oje gatvėje).
Tel. (8-652) 09190.
3 ha žemės paskirties sklypą
Velykūnų k., Gečionių sen. Kaina
6500 Eur.
Tel.: (8-674) 48810,
(8-674) 48809.
10 km iki Anykščių, Rubikių k.
gražią sodybą su baldais šalia
Rubikių ežero. 25 a. sklypas, ūkinis pastatas, rūsys. 25000 Eur.
Tel. (8-683) 91121.
130 kv. m naudingo ploto gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Anykščių mieste, Šaltupio g.
Namų valda 13 a.
Tel.: (8-698) 42524,(8-616) 93653.
Namą prie upės su 19 a žemės.
Miesto centras, yra visi patogumai.
Tel. (8-600) 69646.
Medinį namą Troškūnų centre.
Yra garažas, pagalbinis pastatas.
Tel. (8-699) 61232.

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

PERKAME

PERKAME
MIŠKUS
Pusamžius, brandžius,
malkinius, su žeme ir išsikirtimui.
Tel. (8-672) 05341.
AUKŠČIAUSIA KAINA,
GREITAS ATSISKAITYMAS.

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

Namą Anykščiuose. Yra kanalizacija, vandentiekis, dujos, 15 a
žemės.
Tel. (8-678) 83350.

Durpių briketus, pjuvenų briketus, anglis didmaišiuose. Sveria
kliento kieme. Pristato.
Tel. (8-683) 08828.

Troškūnų centre pusę medinio
namo (45 kv. m, 2 kambariai, virtuvė, plastikiniai langai, baldai, buitinė technika arti 9 a kolektyvinis
sodas). Kaina 2900 Eur.
Tel. (8-687) 92609.
Skubiai - 2 kambarių butą
Svėdasuose, Vaižganto g. Po remonto, yra visi patogumai.
Tel. (8-674) 44452.
Anykščių r., Viešintų mstl. mūrinį
garažą (23 kv. m.) 1400 Eur.
Tel. (8-683) 91121.  
Kuras
Malkas 3 m ilgio rąsteliais,
pristatymo kiekis 30-60 erdm.
Kaladėmis, pristatymo kiekis 7
erdm.
Tel. (8-656) 01913.
Nebrangiai beržines, alksnines
malkas kaladėmis, trimetres, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.
Skaldytos malkos už neskaldytų
kainą.
Tel. (8-600) 22488.

Malkas.
Tel. (8-675) 11296.
Baltarusiškus durpių briketus.
Medžio pjuvenų briketus (beržiniai), medžio granules, anglį.
Pristato į namus.
Tel.: (8-655) 48555,
(8-45) 51-03-46.
Gyvuliai
Darbinę kumelę su pasu.
Tel. (8-671) 85336.
Automobiliai, ž. ū. technika
VOLVO V-40. 70 kW, dyzelis, yra
kablys, TA iki 2020-01-30. Kaina
320 Eur.
Tel. (8-645) 34912.
Grėblį vartytuvą Dobilas 3 (kaina 650 Eur), lengvojo automobilio
priekabą Zubrionok (kaina 320
Eur).
Tel. (8-678) 31295.
Rotacines šienapjoves, bulvių
kasamąsias, smulkintuvus, purkštuvus, vagotuvus, frezus, kultivatorius, lėkštinius skutikus, kt.
Tel. (8-612) 57075.

Kita
Norvegiškas (naudotas) skalbimo mašinas, džiovykles. Kaina
nuo 100 Eur.
Tel. (8-698) 30450.
Naują metalinį bidoną, metalinę didelę bačką ir fotelį - lovą.
Tel.: (8-381) 5-18-90,(8-601) 21238.

Naudotus plastikinius langus po
50 Eur/vnt. Du nevarstomi (148 x
142 cm ir 145 x 150 cm), vienas
varstomas (142 x 149 cm).
Tel. (8-600) 73516.

Parduodame

malto betono plytų
skaldą dideliais
kiekiais.
Tel.: (8-670) 39788,
(8-650) 56537.
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nieko rimto

vardadieniai
šiandien
Bedas, Magdalena, Almantas,
Danutė, Urbonas, Evelina.
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Anykštėnės Amiliutės nutikimai
Amiliutė tvirtai nusprendė politiką iškeisti į šiltnamį

gegužės 26 d.
Pilypas, Algimantas,
Milvydė, Eduardas,
Vilhelmina.

Piešė Kęstutis pabijutas,
rašė Antonas Feljetonas
Žydi krapiniai bijūnai,
Stiebiasi darže svogūnai.
Ridikėliai ir salotos,Ach – auginti apsimoka.
Braškės žydi, galvas kelia,
Kiekviena jų kaip medalis.
Išmylėta, iščiūčiuota,
Salietruota ir mulčiuota.

gegužės 27 d.
Augustinas, Genadijus,
Virgaudas, Žymantė,
Brunonas, Leonora.

Patikėki, mielas vaike,
Gero šūdo uogai reikia.
Ta pati yra tvarka
Ir politikos darže.

mėnulis
Gegužės 25 - pilnatis,
Gegužės 26 - 27 - delčia.

Pirma keiki kandidatą,
Pasiunti ( kai nieks nemato),
O paskui - iš tolo moji,
Sveikinies, rankas bučiuoji...

anekdotas
Maža mergaitė klausinėja mamos:
- Mama, o kai aš užaugsiu, aš irgi
turėsiu vyrą?
- Taip, jei būsi gera mergaitė, tai
būtinai turėsi vyrą.
- O jei būsiu bloga?
- Tada turėsi jų daug.

Pasirėmus ant kauptuko
Amiliutė galvą suka.
Jei tokia tvarka ant svietoŠiltnamy ji pasilieka.

***
Jaunas vyras sako savo žmonai:
-Tu nepatikėsi, brangioji, bet šitą
sriubą aš pats iškepiau!
***
Ateina naujas velnias į pragarą. Jį
pasitinka vyriausiasis velnias ir sako:
- Dabar tu turėsi darbo. Matai, ten
stovi trys katilai?
- Matau.
- Tai va, pradėsime nuo trečio. Trečiam katile žydai, juos reikės akylai
saugoti, nes jei išlips vienas, tai iš paskos išsitemps visus.
Nueina prie antro katilo:
- Čia rusai, jiems reikia nedaug dėmesio - jei išlips vienas, tai tik todėl,
kad pritrūko degtinės, po to jie grįžta
atgal į puodą.
Na va, liko dar vienas katilas. Į jį
gali visai nekreipti dėmesio, nes čia
sėdi lietuviai - jei vienas bandys išlipti, savi jį įsitemps atgal.

NNN redaktorei nežinant
Idėjos istorijos rekonstruktoriams
Pirmą kartą per visą šventės ,,Bėk
bėk, žirgeli“ istoriją Niūronyse pasirodys istorijos rekonstrukcijos
klubo ,,Grenadierius“ komanda. Panevežiečių klubas ,,Grenadierius“
turi sukaupęs gausią senovinių karinių uniformų bei ginklų kolekciją.
Anykštėnams šis klubas žinomas iš
kasmetinių pasirodymų per partizanų pagerbimo renginį Trakiniuose
(Kurklių sen.).
Trakiniuose ,,Grenadieriaus“ aktoriai paprastai atkartodavo konkrečių pokario įvykių scenarijus. Žirgelio šventėje siūlytume aktoriams
taip pat aktualizuoti savo pasirodymą. Pats iki šiol istoriškiausias
,,žirgelio“ įvykis - Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko garsusis

dirvos arimas. Vyresnieji prisimena,
kaip kumelė Sigutė stipriau trūktelėjo plūgą ir Prezidentas griuvo į
vagą. Tuose istoriniuose įvykiuose dalyvavo ir tuometinis Anykščių rajono meras Darius Gudelis,
padėjęs A.M.Brazauskui apsiauti
guminius, kuriuos parūpino tuometinis Savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Antanas Katliorius. Istorinius guminius
A.Katliorius padovanojo ,,Anykštos“ redakcijai, mes juos pardavėme per laikraščio surengtą šventės
aukcioną. Guminius aukcione nusipirkęs politikas Saulius Rasalas
juos amžinam saugojimui perdavė
Arklio muziejui. Kuo blogas scenarijus istoriniam spektakliui?

„Ekstra“ nuotr.

***
Eina girtas žmogelis per mišką. Atsitrenkia į medį ir sako:
- Atsiprašau labai.
Tai kartojasi keletą kartų. Galų gale
atsisėda ir sako:
- Aš pasėdėsiu, kol jūs praeisit.
***
Sėdi du diedukai ant suoliuko kieme ir kalbasi:
- Ale žiūrėk, vargšai tie studentai…
šešiese vieną cigaretę rūko..
- Nu, ale vis tiek linksmi - juokiasi,
krykštauja…
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