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Primename, kad per mūsų laikraštį galite
pasveikinti savo artimuosius vestuvių,
jubiliejų ar kitomis progomis.

Sveikinimo kaina – 20 eurų.
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Valstybės
Kodeksas seniūnus gąsdina
parama –
Daiva TOLUŠYTĖ, Traupio
seniūnijos seniūnė: „Mes - ne
grynaveisliams
policija, antrankių neuždėsim
ūkiniams
ir per jėgą neatvesdinsim. “
gyvūnams įsigyti

2 psl.
šiupinys
KRYŽDIRBYSTĖ.
Vasario
23 d. 16 val. Anykščių koplyčioje
(Vilniaus g. 36) Anykščių akademijos klausytojai turės progą susipažinti su Anykščių krašto kryždirbiais ir jų palikimu. Paskaitą
skaitys menotyros mokslų daktarė
Jolanta Zabulytė.
Apdovanojimas. Muziejininkas,
„Anykštos“ bendradarbis Raimondas Guobis pelnė 2017 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“.
R. Guobis apdovanotas už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.

Jeigu jūreivis
nežino į kokį
plaukia uostą...
Leonas ALESIONKA: „Apžioti daug apžiota, o va atkąsti
ir suvirškinti – niekaip!“

6 psl.
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Dalyvauti šv.Mišiose nepanorę
savanoriai užrūstino kleboną

Robertas Aleksiejūnas

robertas.a@anyksta.lt

Tarp Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebono mokslų daktaro Nerijaus Vyšniausko ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vado kapitono Edvino Žvirblio įsižiebė
konfliktas. Klebonas dr.N.Vyšniauskas vietos savanorių pajėgų vadą kaltina tuo, kad šis sujaukęs iš anksto suplanuotą Vasario 16osios ceremoniją, o savanoriams neleidęs dalyvauti iškilmingose šv.Mišiose Kurklių bažnyčioje. E. Žvirblis tai neigia ir teigia, kad
dvasininkas tokiais savo pareiškimais šmeižia ne tik vietos savanorius, bet ir visą Lietuvos kariuomenę.

Paveldas. Pirmadienį rajono
meras Kęstutis Tubis Kultūros paveldo departamente dalyvavo Kultūros paveldo vertinimo tarybos
posėdyje dėl Debeikių valsčiaus
pastato teritorijos ribų tikslinimo.
Diktantas. Vasario 24 dieną 10
valandą visoje šalyje bus rašomas
Nacionalinis diktantas. Anykščiuose diktantas bus rašomas L. ir S.
Didžiulių viešojoje bibliotekoje.
Stirna. Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentas praneša, kad penktadienį gautas pranešimas apie Abromiškio kaime,
Šventosios upėje, įlūžusią stirną.
Pranešama, kad gyvūną nunešė
upės srovė. Apie įvykį informuoti
aplinkosaugininkai.
Švietimas. Paviešintos neformaliojo vaikų švietimo programos,
kuriose rajono moksleiviai gali
dalyvauti nuo vasario 1 dienos. Iš
viso buvo galima rinktis iš 19 programų. Neformaliojo vaikų švietimo programų tiekėjai žada skatinti
save atrasti žaidžiant krepšinį ir
futbolą, slidinėjant, užsiimant karatė, robotika, lankant baseiną.

„Kyla retorinis klausimas: mes gyvename laisvoje Lietuvoje, kur visi pagal LR Konstituciją turi teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą, ar gyvename
Šiaurės Korėjoje, kur vieno asmens kultas ir neadekvačios pažiūros yra
primetamos kitiems?“, - išplatintame pareiškime klausia Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas mokslų daktaras Nerijus Vyšniauskas.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Edvinas
Žvirblis teigia, kad įsakymo nedalyvauti šv.Mišiose
savanoriams nedavęs – tokia buvo jų pačių valia.

Daujočių žmonės mąsto apie ateitį

4 psl.

Vytautas BAGDONAS

Vos už ketverto kilometrų į rytus nuo Svėdasų įsikūręs nemažas Daujočių kaimas. Visai šalia kelio Svėdasai – Auleliai dar kolūkiniais laikais įsteigta Daujočių gyvenvietė dabar primena miestelį, kuriame savo gyvenamąją vietą deklaruoja 160 gyventojų, nors
prieš 15 metų jų būta 260, o 1923–aisiais net 411. Kolūkmečiu čia veikė kultūros namai, biblioteka, vaikų darželis, pradinė mokykla,
valgykla, tačiau šios įstaigos jau tik mielas prisiminimas.
Apie tai, kokie rūpesčiai slegia daujočiškių pečius, kokia šio kaimo kasdienybė, šnekučiavomės su Daujočių seniūnaitijos seniūnaičiu, vietos bendruomenės pirmininku, individualios įmonės savininku Aleksu Aleksiūnu.

Festivalis. Vasario 23–26 dienomis Vilniaus knygų mugėje bus
pristatomas ir Anykščiuose vyksiantis festivalis „Purpurinis vakaras“. „Dešimtmečio proga scenoje
bardus pamatysime duetuose, o
Anykščių Dainuvos slėnio pušų viršūnes papuoš specialiai kurtos šviesų paveikslų instaliacijos“, – teigia
bardai.lt direktorius Benas Jakštas.

Fotografijoje įsiamžino Daujočių bendruomenės aktyvas su vadovu Aleksu Aleksiūnu (dešinėje).

5 psl.
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Valstybės parama – grynaveisliams
Robertas Aleksiejūnas
robertas.a@anyksta.lt
ūkiniams gyvūnams įsigyti
Iki kovo 2 dienos gyvulių augintojai gali gauti valstybės pagalbą įsigyti grynaveisliams ūkiniams gyvūnams. Pareiškėjais gali
būti tik aktyvūs fiziniai arba juridiniai asmenys – žemės ūkio
valdos valdytojai, laikantys mėsinių galvijų, avių ir ožkų bandą
bei siekiantys pagerinti laikomų gyvulių bandų genetinę kokybę
aukštos veislinės vertės gyvuliais.
Su šia galimybė rajono gyvulių augintojai buvo supažindinti savivaldybėje surengtoje diskusijoje „Anykščių
rajono gyvulių veislininkystės aktualijos“. Pasak savivaldybės Žemės
ūkio skyriaus vedėjo Antano Bauros,
nors rajono ūkininkų susidomėjimas
šia diskusija ir buvo vidutinis, net jei
ir keletas iš jų pasinaudos valstybės
parama įsigydami grynaveislius ūkinius gyvūnus, jau bus didelis pasiekimas.
„Žinoma, čia kalba vyksta apie

normalų prekinį ūkį. Viena ar dvi
kaime laikomos karvytės jau yra praeitis ir grįžimas prie to jau yra neįmanomas“, - sakė savivaldybės Žemės
ūkio skyriaus vedėjas Antanas Baura,
pabrėždamas, kad naujos Vyriausybės programoje gyvulininkystės vystymas – viena iš prioritetinių žemės
ūkio šakų. Anot A. Bauros, gyvulininkystė – pati sudėtingiausia žemės
ūkio šaka, nes gyvulių augintojai yra
nuolat „pririšti“ prie ūkio, tačiau jis
viliasi, kad naujomis galimybėmis

galbūt susidomės jaunimas.
Gyvulių augintojams bus kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų
pirkimo kainos. Už grynaveislių mėsinių galvijų bulių reproduktorių - ne
daugiau kaip 1 300 Eur, už grynaveislių mėsinių galvijų telyčią – 1 000 Eur,
už grynaveislį aviną reproduktorių –
200 Eur, už grynaveislę avį – 65 Eur,
už grynaveislį ožį reproduktorių – 100
Eur, už grynaveislę ožką – 65 Eur.
Įsigyjami grynaveisliai mėsiniai
galvijai privalo būti įrašyti į atitinkamą mėsinių galvijų kilmės knygą,
jie privalo būti suženklinti ir atpažįstami.
Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus
duomenimis, šių metų sausio 1 dieną Anykščių rajone laikomų galvijų
skaičius siekė daugiau nei 13 300.

Anykštėnė išvertė knygą apie Lietuvos karalių
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 2016 metų pabaigoje 500 egzempliorių tiražu išleido
knygą „Opera “Everardas II - Lietuvos karalius“. Joje kartu su
kitais vertėjais savo ranką pridėjo ir anykštėnė Ernesta Žukauskaitė - Monteiro, kuri tekstus vertė į portugalų kalbą.
Šios knygos istorija įdomi tuo,
kad operos partitūra Madrido karališkųjų rūmų archyve buvo atrasta
palyginti neseniai. Istorija tokia
- 1782 m. Portugalijos karalienės
Marijos I sutuoktinio Petro III gimtadienio proga Kelušo karališkuosiuose rūmuose buvo atlikta garsaus
to meto portugalų kompozitoriaus
Žuau dė Souza Karvalju opera
„Everardas II – Lietuvos karalius“.
Daugiau nei po 200 metų šios lie-

tuviškos tematikos operos partitūrą
Madrido karališkųjų rūmų archyve
rado lietuvių kilmės dirigentas Aleksis Sorianas Monte Monstavičius. Jo
iniciatyva 2013 m. opera „Everardas II – Lietuvos karalius“ pastatyta
Nacionaliniame muziejuje Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmuose. Knygoje ši opera pristatoma lietuvių, anglų, italų, portugalų ir
ispanų kalbomis.
Ernesta Žukauskaitė - Monteiro

apie vertimą sakė: „Labai smagu, kai
pagaliau darbas materializuojasi! Pro
Kelušo rūmus man teko ne kartą pravažiuoti, o ėmus šiam leidiniui versti
jo tekstus į portugalų kalbą, šie rūmai
įgavo dar kitokią prasmę.
Tuo pačiu, versdama sužinojau itin
įdomių istorinių dalykų. Darbas buvo
tikrai nelengvas, nes tekstai gana akademiniai, sudėtingi. Dabar belieka tik
sulaukti, kada opera vėl bus pastatyta,
ir visi kartu vyksime ja mėgautis! Retas atvejis, tokios Lietuvos sąsajos su
Portugalija.“
E. Žukauskaitė - Monteiro gimė
Anykščiuose, baigė Jono Biliūno
gimnaziją, dabar su šeima gyvena
Portugalijoje, dirba vertėja, vasaromis dažnai svečiuojasi Anykščiuose.

spektras

Savivaldybės Žemės ūkio
skyriaus vedėjas Antanas
Baura pastebėjo, kad įsigyti
grynaveislius ūkinius gyvūnus ir plėsti savo ūkius ūkininkai gali būti suinteresuoti
dėl nusistovėjusių žaliavinio
pieno supirkimo kainų.
Linas BITVINSKAS

linas.b@anyksta.lt

Anykštėnė Ernesta Žukauskaitė – Monteiro prisidėjo
prie operos vertimo.
Asmeninio albumo nuotr.

„Rengiant spaudai knygą „ „R. P.
Vardan ko?..“, tarsi savaime daugybė minčių sukosi apie tai, kas svarbiausia, norėjosi dar kartą prisiminti,
išsiaiškinti ir suvokti, kaip apskritai
galėjo kilti prezidentinis skandalas
Lietuvoje, įstūmęs mūsų šalį į gilią
politinę krizę, saujelei „teisuolių“ –
fariziejų „apsivalymo vardan“ verčiant iš posto demokratiškai žmonių
išrinktą Respublikos Prezidentą?!..
Po tokio valstybės užvaldymo, kaip ir
buvo galima tikėtis, prasidėjo akivaizdus regresas, ėmė dominuoti prisitaikėliškumas daugelyje sričių. Bene
absurdiškiausia yra tai, jog bemaž tie
patys ambicingi veikėjai, 2004 metais
atlikę gėdingą vaidmenį antikonstituciniame valstybės perversme, val-

džios privilegijų „paveldėtojai“, iki
šiol užima atsakingus postus, aštuonkojo čiuptuvais yra apraizgę teisėsaugą ir teismus, valstybines institucijas,
specialiąsias tarnybas, ženkliai įtakoja
sisteminę žiniasklaidą“, -- pristatydamas knygą „R. P.Vardan ko?..“ rašo J.
Ivanauskas.
„Tuo metu, kai ėjau Respublikos
Prezidento pareigas, buvau įnirtingai puolamas už savo pasisakymus
ir ideologiją, palaikančią nacionalinę valstybę, lietuvybę, tautines bei
šeimos vertybes, kalbą, kultūrą ir t.t.
Tai, ką mano priešininkai anuomet
vadino didžiule nesąmone, šiandien
valstybės deklaruoja viena po kitos,
pradedant Vengrija, Lenkija, baigiant
„Brexit“ ir Donaldo Trampo pergale

Temidės svarstyklės

II kaime, Dvaro gatvėje namuose
vyras (gimęs 1988 m., nustatytas
girtumas 1,33 prom.) sumušė brolį
(gimusį 1984 m.). Įtariamasis sulaikytas. 2017-02-19, apie 19 val., gautas pilietės (gimusios 1954 m.) pranešimas, kad namuose, esančiuose
Anykščiuose, A.Vienuolio gatvėje,
sugyventinis (gimęs 1957 m., nustatytas 1.30 prom. neblaivumas) sukėlė
jai fizinį skausmą suduodamas ranka
į veidą bei tempdamas už plaukų.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į
areštinę.
Dingo. 2017-02-17, apie 10.00

Apiplėšimas. Gautas piliečio (gimusio 1984 m.), gyvenančio Anykščių Šaltupio gatvėje, pareiškimas,
kad 2017-02-17, apie 10.30 val., išėjęs į daugiabučio namo kiemą Šaltupio gatvėje, pastebėjo, kad išdaužtas
jam priklausančio automobilio „Škoda Octavia“ priekinis dešinės pusės
lango stiklas, o iš vidaus pavogtas
multimedijos leistuvas. Padaryta
žala 300 eurų.
Smurtas. 2017-02-17, apie 23.21
val., Kurklių seniūnijos Kurklių

Jungtinėse Valstijose. Skaitydamas,
ką tie profesoriai filosofai, sociologai, politologai rašo dabar - visiškai priešingai nei prieš 10-12 metų,
- kartais pagalvoju: ar ne per anksti
tapau prezidentu? Gal visuomenė dar
buvo tam nepasiruošusi ir tikėjo, kad
kažkur yra labai gerai ir kažkas už
mus išspręs visus klausimus, o mums
nereikės nieko daryti? Dabar, pasauliui keičiantis ir įgiję patirties, jau žinome, kad už viską atsakome patys,
patys ir galime būti savo valstybės
šeimininkai“, -- teigia „užsispyręs
žemaitis“ Rolandas Paksas.
Minėtos knygos pristatyme dalyvaus knygos autorius - sudarytojas,
žurnalistas Juozas Ivanauskas, Seimo
narys Petras Gražulis, advokatas Rimas Andrikis, teisės filosofijos prof.
Saulius Arlauskas, filosofas prof. Algirdas Degutis.
Pasak J. Ivanausko, neseniai pasirodžiusią knygą sudėtinga rasti knyval., iš Aknystų socialinės globos
namų išėjo vyras (gimęs 1998 m.),
turintis protinę negalią, kuris yra laikinai apgyvendintas šiuose namuose.
Vyras surastas ir grąžintas į Aknystų
socialinės globos namus.
Manevrai. 2017-02-18 apie 14.49
val. Anykščiuose, Statybininkų gatvėje, ties parduotuve „Žiburys“,
automobilių stovėjimo aikštelėje, automobilio „Audi 80 Avant“, vairuotojas (1,72 prom. girtumas, gimęs 1968
m.), gyvenantis Anykščių seniūnijos
Niūronių kaime, manevruodamas atbuline eiga atsitrenkė į kitą stovėjusią

Daktaras. Specialiosios slaptos operacijos metu Kauno ekonominės policijos pareigūnai sulaikė 57 metų Artūrą Girsą, kuris,
apsimetęs odontologu, tiesiog
bute teikė dantų protezavimo ir
gydymo paslaugas. Ikiteisminis
tyrimas buvo pradėtas praėjusių
metų rugpjūčio 4-ąją Kauno apskrities vyriausiajame policijos
komisariate, gavus 53 metų moters pranešimą. Ji teigė, jog 2016
m pavasarį V. Krėvės prospekte
esančiame bute už 1 500 eurų antisanitarinėmis sąlygomis protezavo dantis, bet liko nepatenkinta
šia procedūra, paprašė “daktaro”
grąžinti pinigus, bet šis atsisakė
tai padaryti. Pasak tyrėjų, odontologu pasijutusiam kauniečiui
tiko elektrikų naudojamos replės,
o grąžtu tapo patobulintas nagų
šlifavimo prietaisas. Vidurinį išsilavinimą ir staliaus specialybę
įgijęs vyras registruotas Darbo
biržoje, oficialiai jokios veiklos
nevykdo.
Užuojauta. Popiežius Pranciškus kalbėjo apie įtariamą netinkamą elgesį su musulmonais
rohinjais, kurie yra „kankinami
ir žudomi“ dėl savo tikėjimo
Mianmare. Per savaitinę bendrąją audienciją pontifikas pavadino
rohinjus „gerais ir taikiais žmonėmis“, kurie „daug metų kenčia“
ir pasiūlė tikintiesiems pasimelsti
už savo „brolius ir seseris“.

Pristatys knygą apie Prezidentą Rolandą Paksą
Vasario 24 dieną, penktadienį, 16.30 val. Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje bus pristatyta žurnalisto ir publicisto Juozo Ivanausko leidyklos „Gairės“ Vilniuje išleista knyga
apie Prezidentą Rolandą Paksą „R. P. Vardan ko?..“.

Praktika. Sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga sako,
kad planuojama pakeisti rezidentų vertinimą, jog studijų dar
nebaigę medikai galėtų būti savarankiškesni – turėtų teisę teikti
paslaugas. „Aš tikiuosi, kad tie
teisės aktai pasieks Seimą pavasario sesijoje ir realu tikėtis, kad
šiemet mes bent jau vienoje ar
dviejose rezidentūrų programose
galėtume pamatyti etapinį kompetencijų įteisinimą“, – per spaudos konferenciją pirmadienį sakė
ministras. Jo teigimu, vertinant
rezidentūros studijų metu įgytas
žinias etapais ir siunčiant tokius
medikus praktikuotis regionuose
galėtų būti sprendžiama gydytojų
trūkumo regionuose problema.

gynuose, nes leidinys yra „blokuojamas“. Dėl knygos įsigijimo galima
teirautis telefono numeriais: (8-5)
241 93 43; (8-686) 91211 (Vilniuje)
ir (8-615) 40032.
-ANYKŠTA
transporto priemonę. Eismo įvykio
metu apgadintos transporto priemonės.
Avarija. 2017-02-18, 18.46 val.,
Anykščiuose, J. Bilūno gatvėje ties
17 namu pėsčiųjų perėjoje, automobilis „Volvo V70“, vairuojamas blaivios
moters (gimusios 1998 m.), partrenkė
per pėsčiųjų perėją ėjusius pėsčiuosius, vyrą (1.02 prom. girtumas, gimęs 1967 m.), gyvenantį Kavarske, ir
moterį (2,26 prom. girtumas, gimusi
1975 m.), gyvenančią Anykščiuose.
Dėl patirtų sužalojimų asmenys paguldyti į Anykščių ligoninę.

Kova. Turkijos kovos su terorizmu policija dėl galimų ryšių
su džihadistų judėjimu „Islamo
valstybė“ sulaikė daugiau nei
440 žmonių, pranešė valstybinė
Anatolijos naujienų agentūra.
Jos duomenimis, 60 įtariamųjų,
dauguma kurių – užsieniečiai, sekmadienį paryčiais buvo uždaryti
į areštinę sostinėje Ankaroje. Per
tuo pačiu metu keliuose šalies
miestuose apyaušriu surengtas
operacijas policija sulaikė iš viso
445 žmones.
Kultūra. Rygos apygardos
prokuratūra pateikė kaltinimus
buvusiam Islamo kultūros centro
vadovui Latvijoje Olegui Petrovui dėl neteisėto dalyvavimo Sirijos konflikte grupuotės „Islamo
valstybė“ pusėje. Kadangi šis
asmuo yra pabėgęs iš Latvijos
ir jo buvimo vieta nežinoma, tikriausiai bus išduotas tarptautinis
arešto orderis. Baudžiamasis procesas O.Petrovui bus suspenduotas iki jo sugrąžinimo į Latviją ir
arešto, sakė naujienų agentūrai
BNS prokuratūros atstovė Kristinė Sutugina.
Parengta pagal BNS
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Kodeksas seniūnus gąsdina
Nuo šių metų pradžios įsigaliojęs Administracinių nusižengimų
kodeksas (ANK) reikšmingai išplėtė seniūnų pareigas. Jei žmonės gali būti baudžiami už 88 administracinius nusižengimus, tai
už 44 iš jų bausti galės seniūnai. Seniūnai galės bausti ne tik už
neiškeltą valstybės vėliavą švenčių metu, bet ir kelių eismo, prekybos, medžioklės bei kitų taisyklių pažeidėjus.
„Anykšta“ klausia seniūnų, kaip vertinate Jums valstybės suteiktas galias ir pareigas bausti už pusę galimų visų administracinių nusižengimų? Ar nemanote, kad tai gali sukelti konfliktus
tarp bendruomenės ir seniūnų?

Galiomis
nesidžiaugia...

Daiva TOLUŠYTĖ, Traupio
seniūnijos seniūnė:
- Žinoma, tai sukels konfliktus.
Bet, kita vertus, mes, seniūnai, nesame kai kuriais klausimais tokie
kompetencingi, kad galėtume rašyti protokolus, kaip, pavyzdžiui,
dėl kasos aparatų naudojimo ar
automobilio pastatymo kažkur po
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draudžiamu ženklu...
Ar buvo naujiena, kad atsirado
tokios galios? Mes apie tai, kad
kažkas keisis, kad bus pridėta galių rašyti protokolus, buvom girdėję, bet turėtų būti ir mokymai, nes
nelabai žinom, kaip tai daryti.
Kurie nusižengimai labiausiai
neramina? Kad ir prekybos nusižengimai – kasos aparatų naudojimas. Manau, kad be mokesčių
inspekcijos specialistų nelabai ką
galėtume nubausti. Sakykim, kai
iškyla problemos su miško vežėjais – statom ženklus ant kelio, kad
ribojamas sunkiasvorių automobilių eismas ir dabar, sakykim, jie
važiuoja po tuo ženklu (o ir taip su
mumis vežėjai nelabai leidžiasi į
kalbas), o kad surašyčiau protokolą, aš jį turiu atsivesti į seniūniją,
nes protokolas turi būti elektroni-

Daro
prievaizdais

sukčiavimo atvejai. Jie tikrai ne
seniūno darbas turėtų būti, ką ten
seniūnas supras, kad sukčiauja su
kasos aparatais? Vėliavos neiškėlimas – suprantu, seniūnas gali
įvertinti, bet dabar reikalaujama
per daug. Bus rengiami mokymai,
kaip rašyti protokolus, bet teoriškai bausti jau galime. Manau, kad
policijos darbas iš dalies permestas
seniūnams, kaip žemutinei su žmonėmis dirbančiai grandžiai. Kad ir
triukšmo, girtavimo tramdymas,
juk tai policijos funkcijos. Be to,
juk, pavyzdžiui, girtumui nustatyti
turi turėti alkotesterį, tad neapgalvota.

Punktų gali
sumažėti
Antanas
JANKAUSKAS,
Troškūnų seniūnijos seniūnas:
- Šis išplėtimas per didelis. Manau, seniūnai yra daugiau bendruomenių draugai, o čia, galima sakyti, kils supriešinimas – seniūnas
bus nebe padėjėjas, o prievaizdas.
Kol kas dar netaikom nuobaudų,
tad pasakyti, kaip bus sunku, negalim. Pamatysim.
Ar nebijome sulaukti keršto? Ir
dabar visko būna, priprantam, bet
rizika didėja.
Labiausiai neaiškūs prekybos,

Eugenijus
PAJARSKAS,
Anykščių seniūnijos seniūnas:
- Mes ir iki šiol galėjom už kai
kuriuos nusižengimus bausti, bet
protokolų stengėmės nerašyti.

Prie augančio skurdo prisideda ir švaistomi
mokesčių mokėtojų pinigai

Savivaldybės Socialinės paramos skyriaus duomenimis, per metus paramą maisto produktais vidutiniškai gauna 3 191 labiausiai
nepasiturintisAnykščių rajono gyventojas. Praėjusių metų spalį tokia parama suteikta 3 441 skurstančiam rajono gyventojui.
Kodėl skurde gyvenantys Anykščių rajone skaičiuojami tūkstančiais? O gal paramą gauna socialinės paramos spragas randantys
asmenys? Ar pajėgi skurdo problemą spręsti vietinė valdžia? O
gal iš skurdo galų gale padės išbristi būrys kandidatų į Seimą?
@ Pasiūlymas 2: „Siūlau nuimti visas pašalpas, kompensacijas ir
kitas lengvatas, o tuos pinigus skirti
pensininkams ir invalidams. Kiti gal
pradės mąstyti kaip užsidirbti ir išlipti
iš skurdo.”
@ Nu tep: „Valdžia bloga - nieko dykai neduoda. Rinksim pažadukus. Gal laikas patiems pradėti
galvoti, kaip daugiau uždirbti ir mažiau iš „Maximos“ vežimais vežti.O
skurdas dažniausiai ne tik dėl mažų
pajamų,bet ir dėl to, kad nemokam
planuoti savo biudžeto.”
@ Taigi: „Nedemokratinėse valstybėse viskas priklauso nuo valdžios,
kokias taisykles ji priima, taip ir gyvename. Tokioje sistemoje, kokia yra
dabar, gerai gali gyventi atskiri žmonės, o ne visa visuomenė. Pirmiausia
nėra išvystyto ūkio (svarbiausia čia
pramonė ir žemės ūkis), kuris duotų
turto, o antra, visuomenėje nėra solidarumo - mažuma maudosi piniguose, o kitiems neužtenka, nes valstybėje sukuriamas ne begalinis turtas,
todėl, jeigu kažkas sukurto turto pasiima daug, kitiems jo nelieka. Sistemą
nedemokratinėse valstybėse, kokia
yra Lietuva, gali keisti tik valdžia, o
demokratinėse, kokia yra Šveicarija,
gali keisti tauta.”
@ Valius: „Biudžeto pinigai plaukia galimai stovėjusiai piliai pastatyti,
iš mūsų surinkti pinigėliai - lojalumo
postams... Kas gali paneigti, kad pav.
Anykščių šilumoj neatsiras koks nors

nis. Sakys, kad su tavim nevažiuosiu ir kalba tuo pasibaigs. Mes - ne
policija, antrankių neuždėsim ir
per jėgą neatvesdinsim.
Manau, kad šis darbas seniūnams
per sudėtingas, juk yra daugybė
teisinių niuansų. Nelabai naujom
galiom džiaugiamės.

daktaro etatas. Žmogus rūpinsis skiepais, gripo profilaktika, o rezultate
dar vienas žmogus neskurs.”
@ Kodėl skurdas - Prabangos
dalykas: „Ar gi būtina šiais sunkiais
visiems laikais sirgti gigantomanija ?
Ar būtina taškytis vargšų aborigenų
pinigais, švaistant juos gigantiškų
bokštų, gigantiškų pilių ir kt. dvarų
statyboms ? Pristatėme bokštų, ligoninių, naujų policijų ir bibliotekų,
visokiu menų inkubatorių ir vis dar
svajojame kažką nebūtino statyti..Juk
jie tušti, ar greitu laiku bus tušti. Juk
likusieji aborigenai nuskurdėliai ne
tik kad nebeišgali surinkti mokesčių
pilims statyti, jie nebeišgali išlaikyti
pensininkų , nebeišgali išlaikyti vaikų
ir savęs! Tų kurie neemigravo į kitas
svajonių šalis ne tiek jau daug ir beliko. Viskas daroma tam, kad kažkam
“nubyrėtų”, ar dėl kažkokių kitų asmeninių tikslų - vietinis gyventojas
nesvarbus. Blogiausia tai, kad rajono
“valdovai” tampa kapitalistais siekiančiais pelnų ir užmiršta savo tiesiogines pareigas - padėti vietos žmonėms. Kodėl negalima vietoj medinės
pilies pastatyti vėjo jėgainių ir gyventojams sumažinti elektros energijos
kaštus, ar elektros energiją paverčiant
šilumos energija? Tegu ne per pusę,
tegu nors kiek, bet vietiniams žmonėms .Kodėl nebuvo galima vietoj
policijos pastato įrengti gyventojams
saulės kolektorių ant visų daugiabučių stogų ir taip sumažinti jiems iki

nulio išlaidas už karštą vandenį? Juk
tam tuščiam pastate (pilyje) tik keletas
pareigūnų besidarbuoja. O ką galima
buvo padaryti už pinigus kurie sukišti
naujosios ligoninės griuvėsiams? Ar
nebuvo galima už šiuos iššvaistytus
milijardus - s u s i k u r t i a t e i t į ?
Kodėl siekiame didybės ir prabangos? Ar ši prabanga ne mūsų skurdas? Kodėl nepriimtina “valdovams”
dirbti vietiniams gyventojams? Ne
sau, ne dėl asmeninės naudos, ambicijų ir rietenų, bei karo stovio savivaldos administracijoje. Ar mūsų
skurdas prabangos dalykas kitiems?
Nenaudingai švaistom ne tik savo
biudžeto, bet ir teikiamomis ES fondų lėšomis, kurios jau greitai išseks,
o mes dar nieko sau nesukūrėme. Ne
sau, ne laikiniems turistams, o savo
vaikams, rajono žmonėms, kad bent
jau jie neemigruotų į kitas šalis. O gal
mums tik trūksta karšto pietų kraštų
temperamento ir kraujo ir su tokiu
šalies valdymu greitai atsidurtume
dugne kaip ir Graikija. Kodėl mūsų
šalis tampa kančia ne tik vietiniams
aborigenams, bet ir nepatraukli net
karo pabėgėliams, kurie ją iš tolo aplenkia? Kodėl tiek daug norinčių patekti prie Seimo “lovio”? Kodėl taip
pešamasi dėl tarnybinių valstybinių
postų rajone? Ar tai rajono “valdovo” pagrindinė užduotis paskirstyti
laisvus, ir sukurti naujus postus šioje kadencijoje? Kodėl...? Kodėl Jūs
klausiate mūsų kas yra skurdas? Kodėl mūsų skurdas Jums yra Jūsų prabangos dalykas? Pirmiau atsakykite
mums... Kodėl...?
@ Jadzė iš Svidasų „Skurdas valdymo priemonė“: „Nors mūsų
visuomenėje skurdo problema neginčijamai laikoma aktualia, o skurdas
suvokiamas kaip neteisybė jį patiriančiųjų atžvilgiu, skurdo problema
iki šiol yra sprendžiama labai neefektyviai ir ne tik Anykščių rajone.

Jokiu būdu nėra tikėtina, kad skurdo
problema rajone ir šalyje bus išspręsta, atvirkščiai – skurdas yra ir bus
mūsų šalies, besilygiuojančios į kapitalizmą su kitomis ES šalimis, egzistencija. Skurdas reikalingas šalies
gyventojų santvarkai palaikyti – juo
bauginami žmonės pigiai parduoda
savo darbo jėgą, taip atnešdami didelius pelnus įmonių savininkams, o
patys gauna tik labai nedidelę dalelę
savo darbo vaisių. Skurdo nebuvimas
kapitalo turėtojams nėra parankus,
nes per jį jie gali valdyti žmones. Tie,
kurie neturi jokio kapitalo, neturi ir
pasirinkimo, kaip tik parduoti savo
darbo jėgą už žemą rinkos siūlomą
kainą ir paklusti galingųjų “valdovų”
galioms. Gerėjant ekonominei situacijai šalyje, skurdas toliau lieka svarbia šalies problema, tačiau socialinei
apsaugai skiriamų lėšų dalis nedidėja,
priešingai, augant bendram vidaus
produktui (BVP), socialinei apsaugai
išleidžiama vis mažiau lėšų. Tas pats
pasakytina ir apie tai, kad nepaisant
augančio BVP ir ekonominės plėtros,
Lietuvoje kasmet daugėja skurstančių samdomų darbuotojų, dirbančiųjų
sau ir pensininkų, mažiausiai uždirba
žemės ūkio darbininkai, prekybos ir
paslaugų sektoriaus darbuotojai, daugiausiai - įstatymų leidėjai, vyresnieji
valstybės pareigūnai, įmonių, įstaigų,
organizacijų ir kiti vadovai.
Socialinės apsaugos sistemai priskirtas skurdo sumažinimas, arba
eliminavimas nėra toks efektyvus,
kokio visuomenė iš jo tikisi, nes socialinės apsaugos sistema taip pat palaiko skurdą kaip mases drausminančią
priemonę, kaip ir stengiasi jį įveikti.

Kaip ir televizijai, ir kitur minėjau, seniūnas nėra baudžiamoji
institucija, visus klausimus bandome išspręsti geruoju. Baudimas
nėra seniūno prioritetas. Kartais
užtenka pabarti ir konfliktas išsisprendžia. Anksčiau, kai dar
buvo policijos įgaliotiniai, jei jau
ką reikėdavo bausti, tai stengdavomės, kad tai darytų įgaliotiniai.
Tiek spaudoje, tiek tarp kolegų
vyksta diskusija šiuo klausimu
visoje respublikoje, seniūnų nuomonė dažniausiai panaši. Kaip
priims, kaip išskirstys funkcijas,
spręs kiekviena savivaldybė ir
institucijos. Gal vienus ar kitus
klausimus spręsti duos kuriam
savivaldybės skyriui, kažką gal
paims kiti. Kad seniūnai baus už
44 punktus – pirminė informacija. Kiek su juristais kalbėjau,
pažeidimo protokolus gali rašyti
ir kitos įstaigos. Gali būti, kad
seniūnams liks kokių 10 punktų. Matysim, kaip bus, kažkokie
sprendimai bus priimti. Dabar,
kiek supratau, norint rašyti protokolą, seniūnai turi įeiti į Vidaus
reikalų ministerijos duomenų
bazę, suvesti protokolą reikia
kompiuteriu, vadinasi, seniūnai
turi būti aprūpinti atitinkama
technika. Jei norėsi, pavyzdžiui,
protokolą surašyti kaime, turėsi
vietoje kompiuteriu duomenis
suvesti į programą, nes, jei rašysi kabinete, paskui turėsi lakstyti
parašo gauti, ar sutinka žmogus
su nusižengimu.
- ANYKŠTA
Priemonės, kurias ji naudoja skurdui
įveikti (pvz. pašalpos, išmokos), kaip
rodo šalių praktika, iš principo nėra
veiksmingos ir neduoda ilgalaikių rezultatų, nes jos skirtos tik sušvelninti
problemos padarinius, o ne spręsti ją
iš esmės. Tuo pačiu socialinės pašalpos skatina jas gaunančius žmones ne
pačius gerinti savo ekonominę situaciją, o būti nuo valstybės geranoriškumo ir socialinės politikos strategijos priklausomais pašalpų gavėjais.
Norint įveikti skurdą, reikėtų imtis
aktyvių ir kompleksinių priemonių.
Jos turėtų būti orientuotos į skurdo
atsiradimą skatinančias aplinkybes
(nedarbą, atskirtį), jų prevenciją, taip
stengiantis užkirsti kelią skurdo atsiradimui, o ne vien mėginti kovoti su
skurdu, kaip socialinių rizikų sukeltu
padariniu. Siekiant apsaugoti žmones
nuo skurdo, reikalingas valstybės įsikišimas į šalies ekonomiką. Valstybė
turėtų siekti padidinti žmonių galimybes pasinaudoti rinkos ekonomikos
galimybėmis taip, kad dalyvavimas
joje būtų naudingas ne tik kapitalo
valdytojams, bet ir visiems jos dalyviams. Jei tas padaryta nebus ir
toliau kapitalistai - įmonių magnatai
klestės, statysis pilis ir jachtas, o tie
kurie pastariesiems uždirbs turtus SKURS. Kita priežastis kad bus nieko nedaroma - tai tokių kapitalistų patekimas į valstybės įstatymų kūrimo
organą - Seimą. Todėl ateinančiuose
rinkimuose galvokite, už ką balsuosite ir rinkitės atsakingai. Bent jau
sąžiningai skirkite savo balsą vadovaudamiesi savo protu, bet ne grožio
konkurso metodais ir galėsite ištiesti
ranką pašalpai - supelijusioms kruopoms gauti. SKURDAS - skurdžių
valdymo priemonė...
(Komentarų kalba netaisyta,- red.
past.)
-ANYKŠTA

“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubrika. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradieniais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas.
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Dalyvauti šv.Mišiose nepanorę
savanoriai užrūstino kleboną
(Atkelta iš 1 p.)
Teigia, kad savanoriams
vadas neleido įžengti
į bažnyčią
Pareiškimą apie nesusipratimą
su KASP Vyčio apygardos 5-osios
rinktinės 505 lengvosios pėstininkų
kuopos vadu kpt. Edvinu Žvirbliu
penktadienio vakarą klebonas dr. N.
Vyšniauskas paskelbė socialiniame
tinkle „Facebook“.
„Iškilmingai minėjome Vasario
16-ąją Kavarsko ir Kurklių bažnyčiose. Dėkoju Lietuvos šaulių sąjungos nariams, kurie savo dalyvavimu
papuošė šv. Mišių liturgiją laikydami Lietuvos ir Vatikano vėliavas.
Buvo sutarta, kad dar 8 vėliavas per
šv. Mišias laikys Lietuvos savanorių
pajėgų nariai. Pakviečiau žurnalistus,
fotografus iš Vilniaus, kad įamžintų
tokį įvykį. Labai gaila, kad paskutinę
akimirką atvykęs savanorių vadas iš
Anykščių neleido kariams ne tik laikyti vėliavų, netgi neleido tiems, kurie yra tikintys, dalyvauti šv. Mišiose,
motyvuodamas, kad jis yra laisvamanis ir netikintis, o savanoriai dėvi
uniformas, todėl jiems negalima įeiti į
bažnyčią. Todėl, kol vyko šv. Mišios,
visas būrys savanorių laukė savo renginio lauke stoviniuodami balose...
Absurdų absurdas. Pats buvau
savanoris SKAT’e iki seminarijos!
Daviau priesaiką vilkėdamas kario
uniformą Kauno Įgulos bažnyčioje,
kartu su visais bučiavau Lietuvos vėliavą ir visi mes, kariai, dalyvavome
šv. Mišiose. Pažiūrėjus kariuomenės
tinklapyje, kaip pvz. savanoriai šventė šiais metais Vasario 16-ąją Altytuje
- jie ne tik dalyvavo šv. Mišiose, bet
ir šventoriuje, prie bažnyčios, buvo
atidengtos ir pašventintos 1919-1920
m. Nepriklausomybės kovų Alytaus
valsčiaus 25 Vyties kryžiaus kavalierių ir 56 savanorių įamžinimo lentos.
Kyla retorinis klausimas: mes gyvename laisvoje Lietuvoje, kur visi
pagal LR Konstituciją turi teisę laisvai
išpažinti savo tikėjimą, ar gyvename
Šiaurės Korėjoje, kur vieno asmens
kultas ir neadekvačios pažiūros yra
primetamos kitiems? Siūlau tokiam
vadui pakeliauti ne tik iki Alytaus, bet
ir po pasaulį, kad pamatytų, kaip yra
tvarkomasi kariuomenėje. Kam tada
reikalingi kariuomenės kapelionai ir
ką tokiam vadui už tokį elgesį pasakytų ne tik jo vadovybė, bet ir Lietuvos
kariuomenės ordinaras arkivyskupas
Gintaras Grušas? Juk karių sielovadą
reglamentuoja Lietuvos Respublikos
ir Šventojo Sosto sutartys“, - viešame pareiškime išdėstė klebonas dr.N.
Vyšniauskas.
Klebono reikalauja atsiprašyti
KASP Vyčio apygardos 5-osios
rinktinės 505 lengvosios pėstininkų
kuopos vadas kpt. E. Žvirblis pirmadienį „Anykštos“ redakcijai atsiuntė
atsakymą į kunigo dr.N. Vyšniausko
pareiškimą, kuriame pateikė savo
versiją dėl savanorių dalyvavimo
šv.Mišiose bei reakciją į išsakytus
dvasininko kaltinimus.
„Atsakymą parengiau, nes Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas dr.
Nerijus Vyšniauskas apšmeižė Lietuvos kariuomenę, Krašto apsaugos
savanorių pajėgas ir Anykščių krašto
karius savanorius.
Įsakymo nedalyvauti šv. Mišiose
aš nedaviau bei, manau, kad tokio

įsakymo neduotų nė vienas Lietuvos
karininkas. Švęsti Vasario 16-ąją kariai atvyko niekieno neverčiami (tik
salvės grupė buvo šaukiama įsakymu
– tokios kariuomenės procedūros).
Atsivežėm savo draugus, vaikus, artimuosius. Iš viso susirinko apie 30
karių. Šie kariai yra patriotai ir jie
neprisidėjo prie tų lietuvaičių, kurie
Lietuvos gimtadienį šventė Lenkijoje stovėdami eilėse prie pigesnės
dešros.
Ryte supažindindamas su šventine dienotvarke ir paskirstydamas
užduotis paklausiau, kas dalyvaus
šv. Mišiose. Deja, pakilo tik dvi rankos. Ne man spręsti, kodėl tiek mažai norinčių tebuvo, o prievarta kišti
tikėjimą, manau, netolerantiška. Aš
juk nežinojau, kad kunigas buvo pasikvietęs žurnalistų, svečių. Nežinojau, kad reikėjo padaryti šou. Gal ir
Jūs, kunige, kažką ne taip darote, kad
trūksta tikinčiųjų? O ir tos dvi rankos, kurios pakilo, vargu, ar daugiau
bepakils, kai iš paties šventiko lūpų
girdėjo šmeižtą. Dėl noro pasirodyti,
kad mokate sutelkti bendruomenę,
padarėte priešingai – įžiebėte nesantaiką, apkalbas. Juk ne kas kitas, o tie
patys savanoriai, remiami vietinių,
iškilus rimtam pavojui, stos ginti
Lietuvos ir visų jos žmonių. Taigi
pirmiausia, ką Jūs, kunige Nerijau
Vyšniauskai, turite padaryti, tai viešai atsiprašyti visų savanorių už savo
neapgalvotus žodžius, kurie Vasario
16-ąją pasėjo tiek neapykantos ir
pykčio“, - atsakyme klebonui dr.N.
Vyšniauskui rašė kpt. E. Žvirblis.
Klebonas savo pareiškimą
pavadino „natūralia reakcija“
Po to, kai KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvųjų
pėstininkų kuopos vadas kpt. E.
Žvirblis klebonui dr.N. Vyšniauskui pirmadienį portale anyksta.lt
paskelbė viešą atsakymą, Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas „Anykštai“ atsiuntė atsakymą
kpt.E. Žvirbliui.
„Kadangi kpt. Edvino Žvirblio
atsakyme yra kreipimasis į mane,
jaučiu pareigą atsakyti jam.
Pirmiausia, aš jokio straipsnio
nerašiau, o mintis išdėsčiau savo
asmeninėje „Facebook“ paskyroje.
Kodėl www.anyksta.lt jį nukopijavo ir paskelbė be mano žinios ir
leidimo, - klauskite redakcijos.
Antra, tai nebuvo šmeižtas, o natūrali reakcija į tai, kas įvyko.
Organizuojant Vasario 16-osios
minėjimą, šventinę programą,
maždaug likus dviem savaitėms
iki šventės, man pristatė ir viską su
manimi suderino Kurklių seniūnas
Algimantas Jurkus. Manęs buvo atsiklausta, ar galės kariai savanoriai
su aštuoniomis vėliavomis stovėti
bažnyčioje prie altoriaus. Ir aš tokį
leidimą daviau, sakydamas, kad tai
bus labai patriotiška ir iškilminga.
Kad įamžintų ir Lietuvai parodytų
tokį gražų įvykį Kurkliuose, pakviečiau žurnalistų, fotografų. Ir
tik atvykus Vasario 16–ąją, prieš
pat šv. Mišias, buvau informuotas,
kad jokių vėliavų nebus, nes Jūs,
vade, esate laisvamanis, į bažnyčią
nevaikštote, todėl ir vėliavų savanoriams laikyti neleisite. Gaila, bet
taip ir įvyko.
Dabartinių grėsmių mūsų šaliai
akivaizdoje, kai vyksta propa-

gandinis karas iš mūsų šaliai nedraugiškos kaimynės, nuo kurios
kenčia Ukraina, manau, buvo praleista proga propagandai atsakyti
propaganda, kad lietuvių tauta yra
vieninga, patriotiška, turinti gilias
šaknis ir dvasines vertybes. Bažnyčia visais priespaudų ir okupacijų metais buvo ta vieta, per
kurią vyko taikus pasipriešinimas
okupantams. O ir Vasario 16-osios
iškilmingos šv. Mišios Kurklių
bažnyčioje buvo aukojamos už
Lietuvą, už tuos, kurie žuvo gindami jos laisvę – tie patys savanoriai, Lietuvos kariai, kurių įpėdiniu esate Jūs, kpt. Edvinai Žvirbli,
ir ant kurių kapų buvo pastatyti ne
kas kita, bet kryžiai, kurie yra religiniai simboliai.
Jūs rašote, kad kišti tikėjimą netolerantiška. Čia nereikia taikyti
prievartos, nes tai yra savaiminis
supratingumas. Prie visos pagarbos visiems tikėjimams ir netikėjimams, bažnyčia buvo ir yra tapusi
Vasario 16-osios simboliu. Simbolius gerbti reikia. Anot Neringos
Ancutaitės (vienos iš komentatorių
mano facebook’o paskyroje dėl
Vasario 16-osios įvykio) “kitose
valstybėse, kaip pvz., Lenkijoj,
katalikybė yra būtinas patriotizmo
elementas ir žmonės suvokia, kad
jeigu esi „patriotas“, tai esi tikintis
ir uolus katalikas, be “užbangavimų”.
Jūs teigiate, kad man trūksta
tikinčiųjų. Aš džiaugiuosi, kad
Kurklių žmonės tiki Dievą ir gausiai dalyvauja šv. Mišiose. O jeigu
kada kas ir atbaido tikinčiuosius,
tai tik piguma, vertybių nebuvimas
ir abejinga aplinka.
Jūs kaltinate, kad aš norėjau šou.
Tačiau Jūs vėl maišote vertybes.
Šou yra košė, patranka, ginklų
demonstravimas. Bet šou niekada
nebus šv. Mišios už Lietuvą, šou
niekada nebus žmonių: sūnų ir dukrų - malda už tėvus karius, tremtinius.
Bažnyčioje po šv. Mišių ir aikštėje, keliant vėliavą, giedojome
Lietuvos himną, kuriame yra žodžiai „vienybė težydi“. Būtent šitos vienybės „vardan tos Lietuvos“
iš Jūsų, vade, ir pasigedome…
1939 metais Lietuva neteko laisvės ir pasidavė okupantams neiššovusi nė vieno šovinio vien todėl,
kad jos vadai žiūrėjo tik į save ir
matė tik savo siaurus interesus, bet
nematė visumos. Pavieniai mes
esame per maži ir per silpni priešintis. Kaip pvz. visą šluotą perlaužti neįmanoma, bet, imant po
vieną šakelę, ją sulaužyti lengva.
Manau, kad dvasinės vertybės yra
daug svarbiau, nei Jūsų minima
dešra, perkama lietuvaičių per tokią šventę Lenkijoje, ar kareiviška
košė aikštėje. Tai yra tik pilvo interesai. Bet ne Tėvynės.
Turbūt šis nesusipratimas įvyko,
nes nesutapo Jūsų, vade, ir mano,
kaip kunigo ir piliečio, buvusio savanorio, turima Tėvynės vizija ir
šventinės simbolikos vertinimas.
Jeigu ir turime ko atsiprašyti, tai tik
tų, kurių paaukotomis gyvybėmis
šiandien esame laisvi. Kad jų kova
ir pralietas kraujas, jų vertybės ir
tikėjimas, už kuriuos paguldė galvas, labai dažnai yra negerbiami ir
pamirštami tų, kurie turi tik savo
siaurus interesus.

Panevėžio įgulos kapelionas Virginijus Veilentas teigia, kad savanoriai nėra religinis ordinas, todėl jiems dalyvauti šv.Mišiose
neprivalu.
Nuotr. iš interneto.
Tikėkimės, kad ateityje labiau
suprasime vieni kitus ir būsime vieningi“, - atsakyme kpt.E. Žvirbliui
rašė klebonas, dr. N. Vyšniauskas.
Savanoriai – ne religinis ordinas
Kalbėdamas apie klebono dr. N.
Vyšniausko ir kpt. E. Žvirblio konfliktą, Panevėžio įgulos kapelionas
majoras mokslų daktaras Virginijus
Veilentas „Anykštai“ sakė, kad „problema kilo lygioje vietoje“.
„Tai normali, gyvenimiška situacija, o kpt. E. Žvirblis pasijuto truputėlį
užgautas, nes jį apšaukė vos ne bedieviu ar laisvamaniu. Galiu tik nuo savęs paliudyti, kad savanoriai yra dvasingi žmonės, myli Tėvynę, jau vien
dėl to, kad gyvena vertybėmis ir jiems
ne tas pats, kas vyksta visuomenėje.

Su savanoriais nemažą laiką teko
praleisti Afganistane, misijose ir su
tais pačiais savanoriais, kurie tarnauja
Anykščiuose. Galiu pasakyti, kad jie
yra puikūs žmonės ir juos kaltinti, kad
jie kažko nedaro, būtų neteisinga. O
kolega klebonas ten neseniai tarnauja,
gal kažkur neįsigilino. Aš tikiu, kad
greitu laiku viskas atsistos į senas vėžes, jie išsiaiškins ir toliau gražiai gyvens“, - sakė mjr. dr. V. Veilentas.
V. Veilentas atkreipė dėmesį, kad
savanoriai „nėra religinis ordinas“,
todėl dalyvauti šv.Mišiose jiems neprivalu.
„Čia yra susirinkę laisvi žmonės
ir, jei kas nors būtų kažkokių kitų
įsitikinimų, nenorėtų eiti į bažnyčią,
tai niekas jų ir nevaro“, - aiškino Panevėžio įgulos kapelionas mjr. dr. V.
Veilentas.

balsai internete (anyksta.lt):
Leonas Alesionka: „KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvųjų pėstininkų kuopos vade kpt. Edvinai Žvirbli. Esate teisus ir, kaip vadas, priėmėte teisingą sprendimą. Lietuvos Respublikoje bažnyčia yra atskirta nuo valstybės. Krašto apsaugos savanoriai, kaip ir kita kariuomenės
dalis, yra ir Valstybės dalis. Niekas prievarta negali jų versti dalyvauti jokių
Lietuvoje esančių religinių konfesijų apeigose. Paklausęs karių, kas nori dalyvauti mišiose, Jūs vadovavotės LR Konstitucija, įstatymais ir galiojančia
tvarka. Ne jūs sukėlėte skystą skandalą viešojoje erdvėje. Išlikote ramus,
orus, santūriai reagavote, kaip ir dera vadui, Reiškiu Jums ir jūsų kariams
savo pagarbą.”
Ona: „Manau, šitas kunigas teisingai pasielgė. Tai jo pareiga mokyt gyvenimo vertybių. Jis už tai tiesiogiai atsako prieš Dievą. Mano tėvai buvo
tremty. Ten abu ir susipažino. Ten aš gimiau. Ir ne todėl, kad tremtis Sibire
buvo lengva. Tikėjimo dvasią ir viltį sugrįžti namo palaikė ne kas kitas, o
paprastas kunigas – taip pat tremtinys. Už tai jis atkentėdavo su kaupu! Jam
tekdavo patys sunkiausi darbai, nuolatinis žeminimas, maisto jam duodavo
mažiausiai. Bet jis neubagavo, neprašė duonos pas mus. Ne. Tik vis ragino
visus, kas beatsitiktų, nenustoti galvoti apie Lietuvą, apie NAMUS. Mes grįžome, o jis – ne. Man visam gyvenimui įstrigo atminty to kunigo iškankintas,
sulysęs veidas, bet šviesios akys, kuriose spindėjo giedras Lietuvos dangus.
Jeigu ne tas kunigo atkaklumas gaivinti mūsų dvasią, tikrai dalis žmonių,
palūžę nevilty ir skausme, taip ir nebūtų grįžę Lietuvon...
Todėl sakau: nedrįskime tildyti gero kunigo, kai moko vertybių, kurios padeda dorai ir oriai gyventi. Mums to prireiks labiausiai tada, kai daugiau
nieks mums neišties pagalbos rankos...”
Grupei kurkliečių: „Aš taip pat gerbiu kleboną, bet nesuprantu, kodėl
išsišokėliais vadinami tik krašto apsaugos savanoriai. Leiskit paklausti, kur
glaudėsi mišių metu (ar taip pat braidžiojo baloje) rajono administratorius,
mero patarėjas, Kurklių seniūnas, mokytojai, mokiniai, autobusu atvažiavę,
(nežinau kokie) atstovai - koncerte tikrai buvo, o mišiose ne. Tai jie nėra
išsišokėliai...”
xxxx: „Čia Anykščiai čia daug kas negalima, o kitur galima. Gaila”.
(Komentarų kalba netaisyta,- red.past.)
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Daujočių žmonės mąsto apie ateitį
25 d., jos nariais tapo kone visi sodiečiai – net 110. Tačiau bendruomenės
užuomazgos atsirado anksčiau, dar
prieš oficialų šios nevyriausybinės
organizacijos steigimą ir įregistravimą. Žmones sutelkė bendrai veiklai
2014 metais iškilusi opi problema.
Tuomet buvo atsiradę kai kurie kitur
gyvenantys apsukrūs veikėjai, ketinę
visai šalia Daujočių esančiame buvusiame grūdų sandėlyje sandėliuoti
ir deginti pavojingas aplinkai medicinines atliekas. Štai tuomet ir sukilo vietiniai žmonės, pradėjo rinkti
parašus, rašyti peticijas, priešintis
šiai ekologinei „bombai“. Daujočių
kaimo gyventojų prašymai uždrausti sandėliuoti ir deginti medicinines
Vienas dviejuose asmenyse - seniūnaitis ir Daujočių bendruoatliekas jų teritorijoje pasiekė ne
menės pirmininkas Aleksas Aleksiūnas.
tiktai Anykščių rajono vadovus bei
(Atkelta iš 1 p.)
profesijas, turi neblogus darbus, su- atsakingas institucijas, bet ir šalies
„Kai žmonės neabejingi, reikia
kūrė šeimas, na, o savo tėvelius da- gamtosaugininkus, ministerijas, Seiparodyti jiems dėmesį ...“
bar jau pradžiugina dviem anūkėmis mą, Vyriausybę, žiniasklaidą, netgi
Respublikos Prezidentę. Juos parėir dviem anūkais.
Daujočiuose Aleksiūnų šeima apVaikštinėdamas po Daujočius ir mė ir sostinėje gyvenantys kraštiesigyveno 1989-ųjų pavasarį. Iš Prienų kalbindamas vietinius gyventojus, čiai, Svėdasų bendruomenė. Sodiekrašto kilęs Aleksas Aleksiūnas kuo išgirdau daug palankių atsiliepimų čių balsas buvo išgirstas, o pavojų
puikiausiai prisimena tuos metus. ir apie Aleksiūnus, ir apie jų šeimos aplinkai ir žmonių sveikatai galėjęs
Baigęs tuometinę Lietuvos žemės verslą. Pasirodo, jų privačioje par- kelti objektas Daujočiuose neatsiūkio akademiją (dabar Aleksandro duotuvėje galima ne tiktai įsigyti rado. Kaimo gyventojai susitelkė ir
įsteigė bendruoStulginskio universitetas) ir įsigi- maisto bei kitų
...labai norėtųsi atkurti menę, kurios pirjęs agronomo specialybę, jis turėjo būtiniausių preneblogą darbą Aukštadvario profe- kių, bet ir sumo- Daujočių rinkiminę apylin- mininku išrinko
A. Aleksiūną.
sinėje technikos mokykloje. Tačiau kėti mokesčius. kę...
Susibūrus į benlikimas taip lėmė, kad atsidūrė Svė- Namuose pasidruomenę, pagal
dasų krašte. Mat po reorganizacijos baigus dujų batuomet atsiskyrė Aulelių ir Daujočių lionams, juos pasikeisti galima irgi panaudos sutartį jai leista naudotis
kolūkiai. Naujasis Daujočių kolūkio pas Aleksiūnus. Jeigu kas nemoka ar pastatu, kurio vienoje dalyje dar taip
pirmininkas Povilas Pretkus ieškojo neturi galimybių dujų balioną prisi- neseniai veikė Svėdasų Juozo Tumo
vyriausiojo agronomo, tad Aleksą ir jungti, tokiems į pagalbą atskuba irgi -Vaižganto gimnazijos pradinio ugprisikalbino. Jų šeimai buvo skirtas Aleksas. Ne vienas užsuka į privačią dymo skyrius, o kita dalis, po kolūalytnamis, atsirado galimybė laikyti parduotuvę tiesiog pasitarti, paben- kio žlugimo uždarius vaikų darželį,
gyvulius, puoselėti pasodybinį skly- drauti, aptarti savo rūpesčius, proble- stovėjusi tuščia. Pasak A. Aleksiūno,
pą, žmona Elena įsidarbino kultūros mas, pasikonsultuoti. Pasitikėdami bendruomenės nariai entuziastingai
namuose, netoliese veikė vaikų dar- Aleksu, žmonės jį išrinko seniūnai- dalyvavo talkose, kurių metu buvo
želis ir pradinė mokykla, kas buvo čiu, dar patikėjo ir bendruomenės sutvarkyta pastato teritorija ir vidus,
įvestas į namą požeminis elektros
aktualu dvi mažametes mergaites pirmininko visuomenines pareigas.
auginantiems Aleksiūnams. Vėliau
Šių eilučių autoriui A. Aleksiūnas kabelis, suremontuotas vandentieAleksui dar teko darbuotis Svėdasų labai gerai atsiliepė apie Daujočių kis, tualetas, suvirinta nauja tvora.
agrarinės reformos tarnyboje. Na, o gyventojus, negailėjo jiems pagyri- Tačiau didelį rūpestį kelia nesandapaskui jis tapo verslininku – įkūrė mų. Pasak seniūnaičio, kai jautiesi rus, remonto seniai reikalaujantis
privačią įmonę – įsteigė savo na- žmonėms reikalingas, tai ir stengiesi stogas. Todėl visi viltingai laukia ramuose parduotuvę. Ji čia veikia iki dirbti, parodyti jiems dėmesį. Dau- jono savivaldybės paramos ir džiaušiol, dar vieną parduotuvę Aleksas jočiuose yra ir problemų. Nedžiugi- giasi, kad reikalai juda į priekį, nes
atidarė ir Auleliuose. Taip jis įkūrė na demografinė padėtis, kai kaimas buvo atvažiavę Vietinio ūkio ir turto
kelias darbo vietas vietiniams gy- sensta, kai mažėja gyventojų, jau- valdymo skyriaus specialistai, kurie
ventojams. Čia darbuojasi ir Elena dina nedarbas, jaunimo emigracija į stogą apžiūrėjo. Tikėtina, kad ateityje bus išspręsta ir kita Daujočių gyAleksiūnienė, prireikus už prekysta- užsienį, socialinės problemos.
ventojus jaudinanti problema - jokio
lio atsistoja ir pats Aleksas.
apšvietimo čia nėra, rudens, žiemos
Daug kas pasikeitė Daujočiuose
Žmones sutelkė bendri reikalai
vakarais ir ankstyvais rytmečiais
pastaraisiais metais, kaip ir Aleksiūnų šeimoje. Jų dukros Živilė ir Asta
Daujočių kaimo bendruomenė „nors į akį durk“. Todėl apie gyužbaigė studijas, įsigijo mėgstamas buvo įregistruota 2015 m. gegužės venvietės gatvių apšvietimą žmonės

svajojo ne vieną dešimtmetį. Pasak
seniūnaičio A. Aleksiūno, savivaldybės rūpesčiu jau pradėti apšvietimo
projektavimo darbai. Su dėkingumu
jis atsiliepė apie Anykščių rajono
merą Kęstutį Tubį, kitus savivaldybės atsakingus pareigūnus, kuriems
rūpi kaimo žmonių problemos. Visuomet sulaukiama nuoširdžios paramos, rūpestingo žvilgsnio, patarimo ir iš Svėdasų seniūnijos seniūno
Valentino Neniškio.
Ir džiaugsmo valandą, ir
liūdesio akimirką
Daujočių kaimo bendruomenės
pirmininkas ir seniūnaitis A. Aleksiūnas sako, kad savo darbe vadovaujasi devizu: „Veikiantys gali
pralaimėti, o nieko nedarantys - jau
pralaimėjo“, todėl, nors ir būdamas
labai užimtas, negali ramiai sėdėti
sudėjęs rankas. Antai, atvykę prašalaičiai dabar nebeklaidžioja, nesunkiai suranda vieną ar kitą gyventoją,
nes labai aiškiai nurodyti gatvių pavadinimai, kiekvieną namą ženklina
vienodos formos, vienodo dydžio
numeriai. Gatvių lentelėmis pasirūpino seniūnija, tuo tarpu namų numerius turėjo gyventojai įsigyti savo
lėšomis. Daujočiškiai čia visiems
galėtų būti pavyzdžiu. Seniūnaitis
su visais gyventojais surado bendrą
kalbą, namų numeriai buvo užsakyti
ir pagaminti centralizuotai, dailūs,
vienodų išmatavimų. Daugėja ir pavyzdingai tvarkomų sodybų, organizuojami konkursai, gražiausių sodybų šeimininkai sulaukia įvertinimo.
Baigiantis metams organizuojami
tradiciniai konkursai „Pasipuoškime
šventėms“. Suspindi įvairiomis girliandų šviesomis namai, nepritrūksta
sodiečiams išmanumo, originalumo.
O prie bendruomenės namų visus
pradžiugina didžiulė gyva eglė.
Bendruomenės namai jau spėjo tapti traukos centru. Tradiciškai
susiburiama prie Joninių laužo, per
Užgavėnes, Šv. Velykų, Šv. Kalėdų
progomis, nepamirštama Motinos
diena, vaikučius sukviečia prie eglutės
Kalėdų Senelis ir t.t. Pasak A.
Aleksiūno, renginiuose prisilaikoma
senolių papročių ir tradicijų, taip pat
organizuojamos sporto varžybos,
konkursai, atrakcionai, pagerbiami
90 metų sukakties sulaukę jubiliatai.
2015-ųjų Kalėdiniame vakarėlyje
labai tiko Daujočiuose gyvenančios

talentingos dailininkės savamokslės
Irinos Gudelienės tapytų paveikslų
paroda. Bendruomenės namuose
gyventojai gali atšvęsti ir asmenines
šventes, jubiliejus. Atsitikus nelaimei, šios patalpos virsta šarvojimo
sale...
Su mintimis apie ateitį
Pasak seniūnaičio ir Daujočių
kaimo bendruomenės pirmininko
A. Aleksiūno, ir toliau reikės tvarkyti bendruomenės namų aplinką.
Dar labai norėtųsi atkurti Daujočių
rinkiminę apylinkę, kuri neseniai
buvo panaikinta ir prijungta prie
Aulelių apylinkės. Rinkėjų Daujočių apylinkėje buvo apie 220, tačiau
buvo panaikinta ir prijungta prie žymiai mažesnės rinkimų apylinkės,
nes čia iškilo klausimas dėl patalpų
rinkimams organizuoti trūkumo.
Dabar jau tvarkingos, apšildomos
patalpos yra, tad rinkimus galima
organizuoti ir Daujočiuose. Tuo
tarpu pasiekti Aulelius kai kurių
vietovių gyventojams gana keblu,
tektų keliauti net kone penkiolika
kilometrų. Planuojama toliau rinkti Daujočių istoriją, užrašyti senolių prisiminimus, tam pasitelkiant
ir vietinius žmones, ir žymesnius
kraštiečius. Rusena ir idėja organizuoti konkursą Daujočių vietovės
meninio akcento ar simbolio sukūrimui, jo įrengimui kaimo prieigose. Kadangi Daujočiuose gyvena
žmonių, puoselėjančių tautinį kulinarinį paveldą, mąstoma ir apie jų
paviešinimą, galimybes tuos valgius
pateikti visuomenei. Svarstoma ir
apie galimybes ateityje suteikti socialines paslaugas ir pagalbą tiems
sodiečiams, kuriuos ištiks likimo
smūgiai ir kurie liks vieniši, neturės
artimųjų paramos.
Kai gerbiamo Alekso paprašiau
išvardinti keletą jo, kaip bendruomenės pirmininko, aktyviausių pagalbininkų, šis sakė, kad tokių žmonių
būtų ilgiausias sąrašas. Jis pasidžiaugė, kad visi žmonės, į kuriuos tiktai
kreipiasi kokios paramos, padeda.
Todėl ir dėkoja visam dideliam būriui pagalbininkų, aktyvistų, rėmėjų.

užjaučia

Rasai PAVILANSKAITEI
Netekus brangaus tėvelio,
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu.
J. Biliūno g. Nr. 6 pirmos
laiptinės kaimynai

Pastatas, kuriame veikė vaikų darželis ir pradinė mokykla, pagal panaudos sutartį perduotas bendruomenei.

tautos balsas
Buvau labai nustebusi, kad
Anykščiuose taksi išsikviesti galima tik iki 23 val. Paskambinau
keliais internete rastais numeriais,
ir nė vienas abonentas neatsiliepė.
Ir tai buvo ne eilinė darbo diena, o
penktadienio vakaras, kai žmonės
ir į balius, ir į vakarėlius išsiruošia.

Daujočių gyvenvietės vaizdas.

Autoriaus nuotr.

Anykštėnai nesinaudoja galimybe užsidirbti
Aš jau nekalbu apie tai, kad taksi
paslaugos būtų prieinamos visą
parą, bet bent jau penktadieniais ir
savaitgaliais būtų normalu, kad iki
kokios 2 val. taksi išsikviesti būtų
įmanoma.
Kalba eina ne tik apie iš vakarėlių grįžtančius žmones, bet ir apie

tuos, kurie, pvz. ligoninėje naktį
palikę savo artimąjį, neturi kaip
grįžti namo.
Esu įsitikinusi, kad žmogus sumokės ir didesnę sumą, jeigu tik
galės šia paslauga pasinaudoti, kai
to prireiks. Su draugais juokavom,
susidėsim ir po 10 eurų, kad tik bet

kuris taksistas pakeltų telefono ragelį... Deja...
Gal tada reikėtų mažiau skųstis,
kaip sunku gyventi, o išnaudoti visas pasitaikančias galimybes užsidirbti?
Vesta, Vilnius

Savo nuomonę išsakykite
paskambinę į „Anykštą“
(8-381) 5-82-46.
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Jeigu jūreivis nežino į kokį
plaukia uostą...
Leonas ALESIONKA
Kaip Lietuva 1918 vasario 16-ają,
taip Lenkija 1918 lapkričio 11- ają
atgavo savo nepriklausomybę. Iki
tol Lenkijos teritorija buvo padalinta
tarp Vokiečių, Austro-vengrų ir Rusijos imperijų. Galingieji, tokie kaip
Jekaterina II-ji, anuomet suskaldė
nusmukusią, besiriejančių seimelių
draskomą, bejėgio karaliaus valdomą, šlėktų nustekentą Žečpospolitą ir
taip užbaigė didelio plotu, agresyvaus
elgesiu, bet nusilpusio ir nedraugiško
kaimyno egzistavimą ilgam. Pasibaigęs I-asis pasaulinis karas nusilpnino
Europą, sukėlė revoliuciją Rusijoje
ir būtent tai sudarė prielaidas, sukūrė
sąlygas Lenkijai ir Lietuvai atgimti.
Panašiai ir mes, ir lenkai išgyvenome II-jį pasaulinį karą, fašizmą ir
stalinizmą, jie išliko valstybe – mes
ne, tačiau šiandieną esame kaimynai
Europos Sąjungoje, partneriai. Kalbamės, kartais susikalbame, vieni
kitų teritorijų neokupuojame, darniai
ES chore dainuojame antirusiškas
dainas, amerikonams grojant ir diriguojant. Labai jau buvome vieningi,
kai Vilniaus samite spaudėme pasikviestą Ukrainos prezidentą Viktorą
Janukovyčių pasirašyti sutartį su ES
ir kategoriškai atplyšti nuo santykių
su Rusija. Vieningai sveikinome ir
rėmėme Maidaną, nors žinojome, kas
jį ir jo veikėjus sukūrė, kas finansavo,
kiek visas šitas „ukrobiznis“ JAV ir
ES kainavo.
Mūsų nešokiravo, kai jau po taip
vadinamos „Oranžinės revoliucijos“
Vokietijos Hitlerio nacionalsocialistų kolaborantas, fašistų pakalikas
Stepanas Bandera, buvo padarytas
Nacionaliniu Ukrainos didvyriu. O
lenkus šokiravo! Jie nieko nepamiršo, kantriai patylėjo, nors puikiausiai
matė aršius „Dešinysis sektorius“ neofašistus su stilizuotomis svastikomis
ant uniformų, ant vėliavų. Matė ir
batalioną „Aidar“ su SS raidėmis ant
rankovių, tačiau tylėjo. Valdžia tylėjo! Lenkai ne. Jie puikiai išsaugojo
atmintyje dešimtis tūkstančių išžudytų lenkų Volynėje, ciniškai pakartų
(„vaikų vainikai“) lenkų vaikų, žvėriškai sunaikintų lenkų ir žydų kitose
vietose. Ir šitas išgama neofašistų daromas Ukrainos didvyriu?! Kiek dar
tylės lenkų vadovai? Ir visgi jų kantrybė baigėsi! Valdančiosios Lenkijos
partijos lyderis, žuvusiojo prezidento
brolis, Jaroslavas Kačinskis, duodamas savaitraščiui „Do Rzeczy“ interviu, viešai patarė dabartinei Ukrainos
valdžiai net nebandyti eiti į Europą
su II-jo pasaulinio karo laikų ukrai-

horoskopas

AVINAS. Aplinkiniams atrodysite
originalūs, psichologiškai įžvalgūs,
gebantys protingai patarti, pavadovauti. Malonu bus jaustis reikalingiems,
bet kartu nerimą kels atsakomybės
našta, būtinybė daryti nepataisomus
sprendimus.
JAUTIS. Gali kilti pagunda keisti
gyvenamą vietą arba kitokius asmeninius planus, kur nors išvažiuoti,
mokytis užsienio kalbų ar pan. Vis
dėlto kelionėms metas nėra palankus,
nebent vyktumėte į mokslinę konferenciją, dalykinį seminarą.
DVYNIAI. Regis, būsite labai iš-

nietiškųjų nacionalistų vėliava. „Mes
negalime sutikti su tuo, kad Ukrainoje
egzistuotų kultas žmonių, kurie vykdė lenkų gyventojų genocidą. Vokiečius karo metu sunku buvo pralenkti
jų žiaurume, bet jiems (ukrainiečiams
banderininkams) tai pavyko“,- cituoja
J. Kačinskio žodžius TVP televizija.
Politikas nurodė, kad, galų gale, rinktis turėsiantys ukrainiečiai. „Aš neseniai kalbėjausi su prezidentu Petro
Porošenka ir pasakiau, kad su tokia
vėliava jie į Europą neateis. Mes ilgai
demonstravome kantrybę, bet viskam yra ribos“, - pridūrė Jaroslavas
Kačinskis. Ukrainos nacionalistinių
organizacijų aktyvistai 1942 – 1943
metais savo vadų įsakyti vykdė etninių lenkų, dar iki II-jo Pasaulinio
karo gyvenusių dabartinės Ukrainos
Volynės srities teritorijoje, skerdynes.
Šitų skerdynių aukomis tapo 36 tūkst.
žmonių. Lenkijos Senatas 2016 metų
liepą pripažino 1942-1943 metų skerdynes genocidu. Bravo lenkai!
Tai ką dabar daryti Ukrainos valdžiai? Dėl atgimusių ir per Maidaną
suaktyvėjusių neofašistų, matyt, nepraleido pro akis ir kitos ES šalys.
Ko gero, Petro Porošenkai yra duotas
nurodymas tiek „Dešinįjį sektorių“,
tiek „Aidarą“ ir kitus likviduoti. Ir akis
vakarams bado, ir darosi nebesuvaldomi. Štai internete radau aprašant, kad
šitie veikėjai vyksta į teritorijas ties Luhansko ir Donecko teritorija, ten šaudo
į savus, besitraukiančius ar bėgančius
Ukrainos karius. Visai kaip NKVD
karo metais eidavo iš paskos Raudonosios armijos kareiviams, ir šaudė
jiems į nugaras, taip „keldami drąsą ir
kovingumą“. Kaip ir „SS“. Ir išvis, kas
finansuoja ir remia šiuos „neofašistinius sektorius“? Kas ir kaip turėtų juos
likviduoti? Mauras atliko savo darbą
Maidano perversme ir šiandieną nebereikalingas nei Europai, nei JAV. Tik
painiojasi po kojomis. Ar prezidentas
P. Porošenka pajėgus suvaldyti situaciją Ukrainoje? Gal imtųsi šitą darbą
atlikti JAV? Viceprezidento J. Baideno
nebėra, o prezidentas D. Trampas turi
ir kitų iš B. Obamos paveldėtų problemų. Daug kam šiandieną apkarto
„ukrainietiškų lašinių“ skonis... Apžioti daug apžiota, o va atkąsti ir suvirškinti – niekaip!
O čia dar jūrų pėstininkų kapitonas
Joshua Uoddell ima ir parašo straipsnį leidiniui „Marine Corps Gazette“,
kuriame užsipuola su kritika dabartinę gynybinę JAV politiką. Kapitonas
teigia, kad JAV savo armiją laiko stipriausia pasaulyje, vadovaudamasi
tik pačių didžiausių karinių išlaidų,
lyginant su kitomis šalimis, sumomis.
Uoddell apkaltino Pentagoną pasinešusiu į didžiausias karines išlaidas
ir pirmaujančias technologijas, per
kurias iš dėmesio išslysta kiti para-

metrai. Karininkas kviečia sulyginti
apverktinus amerikietiškųjų operacijų
rezultatus Irake ir Afganistane su tais,
kuriuos ten pasiekė kitos šalys. Kaip
pavyzdį kapitonas J. Uoddell pateikė Rusijos Federaciją, kuri, anot jo,
gynybai išleidžia dvigubai mažiau,
negu JAV išleidžia finansuoti vien tik
karinės aviacijos pajėgas. J. Uolddell
pabrėžė, kad, nežiūrint į tai, Rusija sugebėjo pastatyti Vašingtoną Sirijoje į
nepatogią padėtį. Tuo pačiu kapitonas
priminė apie karinę Maskvos viršenybę virš NATO pabaltijo regione. Ir dar
Joshua Uolddell patarė Pentagonui
keisti ginklų prekybos sistemą, atsikratyti perteklinių išlaidų ir į karinę
tarnybą šaukti daugiau aukštai kvalifikuotų kadrų, kad Amerikos ginkluotosios pajėgos galėtų veikti žymiai
efektingiau, esant kuklesniam jų biudžetui. Nežinau, ar JAV jūrų pėstininkų kapitono balsas eina į Vašingtono
valdančiųjų dangų, ar jį išgirs prezidentas D. Trampas, bet matau ir girdžiu, kaip D. Trampas išsako kritiką
tiek Pentagonui, tiek NATO, laikydamas pastarąjį nusenusiu ir nebeefektingu. O jeigu taip, jei JAV nebepajėgi
viena tempti nei didumos (net 76%)
NATO išlaikymo išlaidų, nei išlaikyti savo pačios – pasaulio žandaro
– vaidmens, ir naujajam prezidentui,
ir mums, „geriausiai ir ištikimiausiai
JAV draugei“, pagalvoti yra apie ką.
Kam šiuolaikinėje geopolitinėje pasaulio padėtyje visos šitos vakar dienos naštos reikia?
Nežinau, kaip tau skaitytojau, o
man kuo toliau, tuo vis labiau patinka lenkai. Štai JAV pagimdyta krizė
A. Kubiliaus ir jo koalicijos rankomis
apkarpė atlyginimus, pensijas, invalidumo ir kitokias išmokas, o Lenkijoje, nors ir pas juos atėjo ta pati krizė,
niekas iš žmonių net zloto neatėmė.
Atvirkščiai! Pažiūrėkime? Kokios
kainos kaimynų lenkų parduotuvėse
ir kokios pas mus? O vaistai kiek? Net
40 proc. pigesni? Mes nulupinėjame
nuo lenkų namų gatvių pavadinimus,
kitus užrašus, o jie ant savo parduotuvių taip pat ryškiai, tokio pat dydžio
raidėmis pavadinimus rašo ir lietuviškai! Kad kaimynui būtų patogiau. Ir
ką? Niekas nelaksto ir nereikalauja tų
užrašų nulupinėti. Atvažiuokite, kaimynai lietuviai, pirkite, svečiuokitės.
Ir jums gerai, ir mums gerai! Kam
gali būti blogai? Tai kas, kad istorijoje
tarp mūsų ir jų protėvių būta visko?
Gyvename šiandien ir neturime atsigręžinėti į praeitį – kitaip tikrai, kaip
toje pasakoje, akmeniu pavirsime.
Dar taip neseniai Lietuvos politikai
populistai, tokie kaip V. Andriukaitis
šūkavo: „Pirkite prekę lietuvišką!“ Ir
dabar dar turguose ar prekybos centruose išgirstu pabrėžiant, kad agurkas ar pomidoras, obuolys ar bulvė

ne lenkiški. Meluoja šelmiai! Ar
Lenkijoje siūti džinsai mėlynesni už
lietuviškus? Ar tos pačios nelašininės
veislės kiaulės, išaugintos Lenkijoje,
šoninė kitaip čirška keptuvėje kepama? Ir braškė kai kam kitokia, ir trešnė... Ir jų dyzelinas pigesnis... Ir benzinas... Lenkai jau gerokai anksčiau,
negu mes tapome nepriklausomi, važiavo prekių, mokytis ir uždarbiauti
į Vakarus. Jie tai daryti galėjo. Ir vis
dėlto netapo katastrofiškais „Vymyratais“ kaip mes! Neprarado trečdalio
gyventojų. Lenkija - ES narė, bet savo
sustiprėjusio zloto į eurą keisti neskuba. Pas juos kainos nešoko aukštyn
taip, kai pas mus, kai įsivedėme eurą.
Kiek buvo litais – tiek tapo eurais!
Nei Lenkijos prezidentas, nei premjeras nemelavo savo piliečiams, kad
niekas nebrangs taip įžūliai, kaip kad
Lietuvos valdžia melavo mums. Taip,
Lenkijoje yra savų problemų, kurių
per dieną neišspręsi. Ir pragyvenimo
lygis dar ne toks, kaip Vokietijoje, Brituose ar JAV. Tačiau šiandien Lenkija
didi ir pakankamai įtakinga tiek ES,
tiek ir NATO. Lenkijos nepastumdysi. O ir pasakyti ji turi ką. Jei jau taria
žodį, tai visada yra išgirsta. Jei JAV
prezidentas (arba viceprezidentas)
negaišta brangaus laiko ir šnekasi iš
karto su trimis – Lietuvos, Latvijos
ir Estijos - prezidentais, tai niekada
negirdėjau, kad Lenkijos prezidentas
būtų jungiamas į kompaniją dar su
kuo nors... Tai daug ką pasako ir apie
šalį, ir apie šiandieninę geopolitinę jos
reikšmę. Neįsivaizduoju, kaip drįstų
koks nors JAV senatorius respublikonas John McCain, lakūnas, bombardavęs vietnamiečius JAV agresijos
Vietname metu, vietnamiečio kario
numuštas sovietine raketa, pabuvojęs nelaisvėje ir po to taip asmeniškai
nekenčiantis rusų, kad valdytis jau
niekaip nebegali, atvyktų ir imtų nurodinėti Lenkijos prezidentui, kaip ir
ką jam ant Rusijos ir V.Putino varyti.
Neįsivaizduoju! Tačiau įsivaizduoju,
kaip Lenkijos prezidentas šitą poną,
šitą senato “karo vanagą”, vos porą
žodžių teištardamas pastatytų į vietą. Kaip kad Jaroslavas Kačinskis į
vietą pastatė Ukrainos prezidentą
Petro Porošenką, pasakydamas jam
ką mano apie jo nacionalistus, fašisto
S. Banderos „mylėtojus“ su stilizuotomis svastikomis ir SS raidėmis ant
vėliavų ir uniformų. Manau, pasakytų
kitaip, negu mūsų prezidentė... Nes
šiandieninės Lenkijos vadovai, nuo
pat „Solidarnosc“ laikų, kaip patyrę
kapitonai, per neramius pasaulio geopolitikos vandenis vairuoja Lenkijos laivą į žinomus ir jai reikšmingus
uostus. Juk Lenkija supranta, kad
jeigu jūreivis nežino į kokį plaukia
uostą, jokie vėjai jam niekada nebus
palankūs.

radingi, panaudodami brokuotus ar
nusidėvėjusius daiktus, detales. Aktyviai spręsite klausimus, susijusius su
verslu, investicijomis, draudimu, mokesčiais. Galite nerti į aistringos meilės
verpetą.
VĖŽYS. Daug sužinosite ir išmoksite, bendraudami su dalykiniais
partneriais ir oponentais. Praplėsite
savo požiūrį į gyvenimą, žmonių tarpusavio santykius. Tai padės suderinti
skirtingus interesus, bet tik tuo atveju,
jei nesate konkurentai.
LIŪTAS. Nebijokite imtis atsakomybės, nesijauskite išnaudojami, jei
teks dirbti daugiau už kitus. Tai išeis

jums į naudą. Įmanomos pagundos,
kuriom bus sunku atsispirti.
MERGELĖ. Nestokosite energijos, azarto, kūrybingumo. Patirsite
džiaugsmo iš meno, muzikos, meilės
žaidimų, kūrybinių gastrolių, bendravimo su vaikais. Vis dėlto asmeninis
gyvenimas nežada pakitimų, jei nesileisite į abejotinus nuotykius.
SVARSTYKLĖS. Jūsų mintys ir
veiksmai suksis kasdieninių klausimų ir problemų rate, kurias, nors ir be
džiaugsmo, bet vis dėlto turėtumėte
gana nesunkiai išspręsti. Galbūt leisite sau įsigyti daiktą, kuriam anksčiau
gailėjote pinigų.

SKORPIONAS. Tikėtina, kad turėsite naudos iš komercijos, spaudos,
reklamos. Galimi techniniai interesai,
kuriuos įgyvendinti padės draugas
arba giminaitis. Plėsis visuomeniniai
ryšiai. Gal apsispręsite dėl kokios išvykos, interviu ar kt.
ŠAULYS. Galite gauti pageidaujamą pagalbą, informaciją. Palanku
prekiauti ir patiems pirkti reikalingas
prekes ar paslaugas, tartis dėl nuomos,
kredito, lizingo. Labiau saugokite vaikus.
OŽIARAGIS. Darbas vys darbą,
teks daug bendrauti, dalintis žiniomis.
Įsigilinę į dominantį reikalą galite at-

kampas

Apie grožį

Linas BITVINSKAS
Kaip ten sakoma – grožis
išgelbės pasaulį. Pasirodo,
pasaulį grožis gal ir išgelbės,
bet draugystę pražudys.
Sociologai
išsiaiškino,
kad turėti gražios išvaizdos priešingos lyties draugą yra našta. Taip galvojo
32 procentai apklaustųjų.
Apie tai, ar moteris ir vyras
arba vyras ir moteris gali
būti tiesiog draugais, vyksta
didžiulės ir nesibaigiančios
diskusijos. Mokslininkai iš
University of Wisconsin-Eau
Claire nusprendė padėti tašką šioje byloje, pasiremdami
moksliniais metodais ir tyrinėdami draugiškus santykius
tarp lyčių.
Taigi, mokslininkai nustatė, kad draugais vyras ir
moteris būti gali, tačiau didžiausias draugystės priešas
yra... draugo grožis. Apklausiamiems žmonėms reikėjo
išvardinti draugų trūkumus ir
privalumus. Net 32 procentai
tiek vyrų, tiek moterų nurodė, kad didžiausias draugo
trūkumas yra... grožis. Ir tik 6
procentai grožį įvardijo kaip
privalumą.
Mokslininkai priėjo prie
išvados, kad „gražieji“ draugai pavojingi abiem lytims,
juk į tokį lengva įsimylėti, o
pajusti jam seksualinę trauką
dar paprasčiau.
Beje, moterys du kartus
dažniau nurodė, kad draugo
patrauklumas yra trūkumas.
Aišku, prisideda ir tai, kad
sutuoktiniai ima nepatikliai
žvairuoti į tokias vyrų ir moterų draugystes.
Sutuoktinių pavydą nurodė
kaip grėsmę draugystei 38
procentai apklaustųjų. Taigi,
jeigu kuris nors draugas ar
draugė ėmė vengti su jumis
draugauti, ko gero, esate per
gražūs.

rasti konkrečius atsakymus. Būsite
valdingi, įtaigūs, tad pašnekovus galite
įkalbėti padaryti bet ką. Vis dėlto blogi
darbai atsilieps ir jums.
VANDENIS. Geriau seksis dirbti
vienumoje, susikaupus, be blaškymosi. Būsite nusiteikę ramiai siekti savo
planinių tikslų. Mokėsite pasinaudoti
užuominomis, išgauti paslaptis, intuityviai jausite, kas būtų naudinga.
ŽUVYS. Galite būti įpareigoti
spręsti gana sudėtingas problemas, kur
yra būtinas proto lankstumas, apsukrumas. Jei liks pakankamai laisvalaikio,
turėtumėte atrasti įdomių užsiėmimų ir
bendraminčių.

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. Klientui pageidaujant išsiveža.
Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeštadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:
(8-610) 41900, (8-699) 60871.
Nekilnojamasis turtas
Mišką su žeme arba išsikirsti.
Moka brangiai.
Tel. (8-604) 84051.
Medienos apdirbimo įmonė be
tarpininkų - mišką su žeme ir išsikirsti. Atsiskaito iš karto.
Tel. (8-686) 86702.
Brangiai – mišką. Išsikirsti arba
su žeme. Geras atsiskaitymas!
Tel. (8-600) 63820.
Automobiliai
Brangiai - įvairių markių automobilius. Gali būti su defektais,
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje,
sutvarko dokumentus, pasiima.
Tel. (8-646) 17715.
Įmonė - automobilius, mikroautobusus, visureigius, atsiskaito iš
karto, sutvarko visus dokumentus.
Tel. (8-628) 07656.

įvairūs
Brangiai perka, nuomojasi žemės ūkio paskirties žemę Kurklių,
Skiemonių, Debeikių, Kavarsko
apylinkėse.
Tel. (8-687) 76191.
Brangiai perka įvairų mišką
su žeme arba biržes išsikirsti.
Parduoda malkas.
Tel. (8-687) 23618.
Dovanoja
2,5 mėn. kačiukus.
Tel. (8-685) 07842.
Buitinės technikos remontas
Nebrangiai taiso skalbimo mašinas, šaldytuvus, šaldiklius.
Garantija iki 2 m., pensininkams
- nuolaidos. Vyksta į rajonus.
Tel. (8-644) 45610.
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Automobilius, traktorius (daužtus,
nevažiuojančius ir pan). Prekiauja
automobilių dalimis (siunčia).
Tel.: (8-625) 99100, (8-695) 89890.

Brangiai visoje Lietuvoje - galvijus,
karves, jaučius, telyčias. Veža į užsienį. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-662) 50592.

Brangiai ir skubiai - automobilius,
mikroautobusus, motociklus, traktorius.
Tel. (8-601) 53942.

Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-608) 01085.

Gyvuliai
Įvairaus amžiaus arklius. Pasiima
greitai. Atsiskaito vietoje.
Tel. (8-609) 00890.

Kita
Bendrovė - grūdus, kviečius, miežius, rapsus, žirnius. Atsiskaito iš karto. Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

Nuolat brangiai - karves, bulius,
telyčias. Veršelius auginti iki 2 mėn.
Moka priedus, PVM. Greitai išsiveža.
Tel.: (8-656) 40439,
(8-656) 40436.

Šiaudus. Gali būti ir praeitų metų
derliaus.
Tel.: (8-656) 06060, (8-610) 62827.

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 5
mėn. auginimui.
Tel. (8-640) 33383.

VERŠELIUS nuo 2 iki 12
savaičių, AVIS.

Egidijus ir Sandra - įvairius veršelius. Sąžiningai sveria. Moka PVM.
Greitai pasiima.
Tel.: (8-689) 15792, (8-651) 58506.  
Bendra Lietuvos – Olandijos UAB
„BARTYNCO“ - veršelius auginti.
Moka priedus.
Tel. (8-614) 07502.

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis
superka

J. Kazlausko įmonė
nuolat ir brangiai perka:

atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

Tel.: (8-656) 06060, (8-614) 60293.

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

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

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

PERKAME
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.
Projektuojame.
Konsultuojame.
Tel.: (8-698) 19008,
(8-612) 43733.

Agentas Algirdas – veršelius. Moka
6, 21 proc. Atsiskaito iš karto, sveria
elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel.: (8-687) 21828,(8-675) 95128.

Dainiaus firma

PERKA VERŠELIUS

iki 2 mėn. auginimui.
Moka PVM. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.

Be tarpininkų arklius, karves (1,20
Eur/kg), telyčias (1,35 Eur/kg), bulius
(1,50 Eur/kg).
Tel. (8-622) 09326.
Sąžiningas, mandagus meistras
profesionaliai ir greitai su garantija taiso skalbimo mašinas, indaploves, virykles bei kitą techniką.
Važiuoja į rajonus.
Tel. (8-658) 05546.
Paslaugos

Tel.: (8-670) 80384, (8-650) 46919.

parduoda
Kuras
Lapuočių malkas (3,0 m ilgio).
Veža miškavežiu.
Tel.: (8-600) 63820,
(8-617) 20473.

Įmonė teikia paskolas už užstatą. Nereikalauja rodyti pajamų.
Atvyksta į namus.
Tel. (8-673) 19696.

Parduoda malkas nuo 25 Eur/
kub. m. Minimalus kiekis 20 kub.
m. Perka mišką.
Tel. (8-601) 30865.

NEMOKAMAI išsikerta ir išsiveža peraugusius krūmus, beverčius
medžius iš žemės ūkio paskirties
žemių, pamiškių, griovių (plotas
nuo 1,5 ha).
Tel. (8-601) 30865.

Nebrangiai - beržines, juodalksnio malkas kaladėmis, skaldytas.
Tel. (8-630) 57490.

UAB „Jonroka“ organizuoja A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų ir papildomus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.
Renkama nauja grupė 2017 m. vasario 21 d. 17 val.
Dėl A, B, BE, C, CE, C+CE kategorijų vairavimo kursų kreiptis telefonu
(8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai.
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156.
TELELOTO Žaidimas nr. 1089 Žaidimo data: 2017-02-19
Skaičiai: 50 12 74 02 71 24 14 16 33 39 72 37 25 69 10 01 48 54
58 53 30 49 46 57 42 27 51 19 60 11 44 66 07 47 22 68 40 41 (keturi
kampai, eilutė, įstrižainės) 04 23 31 59 03 55 67 75 34 20 26 62 06
36 (visa lentelė)
Papildomi prizai: 0545532 500 Eur 0276510 Automobilis “Nissan
Qashqai” 0318038 Automobilis “Nissan Qashqai” 0438635 Automobilis
“Nissan Qashqai” 0155311 Automobilis “Nissan Qashqai” 015*642
Dulkių siurblys “Samsung” 049*352 Dulkių siurblys “Samsung” 002*591
Išmanusis laikrodis “ZGPAX” 051*320 Išmanusis laikrodis “ZGPAX”
036*062 Išmanusis telefonas “Samsung” 027*691 Išmanusis telefonas “Samsung” 037*034 Kavos aparatas “Zelmer Piano” 014*672
Kavos aparatas “Zelmer Piano” 041*113 Knygyno “Vaga” dovanų kuponas 016*867 Knygyno “Vaga” dovanų kuponas 030*364 Kompiuteris
“Lenovo” 024*739 LED televizorius “Philips” 044*533 LED televizorius
“Philips” 00**280 Pagalvės “Dormeo” 051*895 Pakvietimas į TV studiją 013*568 Pakvietimas į TV studiją 014*071 Pakvietimas į TV studiją 047*717 Pakvietimas į TV studiją 051*100 Planšetinis kompiuteris
“Huawei” 054*516 Planšetinis kompiuteris “Huawei” 05**804 Pledas
“Rossignol” 026*919 Porinis kelialapis į Palangą 007*960 Trintuvas
“Philips” 023*110 Trintuvas “Philips” 02**799 Vaizdo registratorius
“Prestigio” 060*804 Virtuvinis kombainas “Philips” 041*486 Virtuvinis
kombainas “Philips”

UAB „Anykštos redakcija“ gali
paruošti ir atspausdinti

Kita
Kviečius, miežius, avižas, žirnius, kukurūzus, grikius, įvairius
pašarinius miltus, sėlenas. Greitai
atveža.
Tel.: (8-611) 47343,
(8-680) 96778.

siūlo darbą
UAB “Anykščių šiluma” siūlo
darbą apskaitininkei - kasininkei.
CV siųsti iki 2017 m. kovo 1
d., el. p. info@anyksciusiluma.
lt, faks. (8-381) 59441, telefonas
pasiteirauti (8-381) 59165.
Reikalinga melžėja
ūkyje Ukmergės r.
Tel. (8-600) 40863.

mažame

UAB „BLEIRAS LOGISTICS“
IEŠKO AUTOVEŽIŲ
VAIRUOTOJŲ!!!
Įmonė siūlo:
*Neturintiems CE kategorijos
ir 95 kodo-APMOKAME vairavimo kursus!!!
*Neturinčius vairavimo patirties – APMOKOME!!!
Tel. +370 65520003.

mA3 ir A4
dydžio plakatus.

Amonio, kalcio amonio salietrą,
kompleksines trąšas. Pristato.
Tel. (8-687) 11893.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą, kompleksines trąšas. Pristato,
išrašo sąskaitas.
Tel. (8-605) 49513.

Nuoširdžiai dėkojame Anykščių bažnyčios klebonui,
Anykščių r. ligoninės vyr. gydytojui D. Vaiginui, pavaduotojai V. Pažėrienei, visiems gydytojams, slaugytojoms ir
visam medicinos personalui, laidojimo biuro vedėjai St.
Šereikienei ir visiems darbuotojams, įstaigų vadovams,
buvusiems velionio bendradarbiams, kaimynams, draugams, giminėms ir visiems, visiems už paramą, gėles,
užuojautos žodžius, palydint į paskutinę kelionę mylimą
vyrą, tėvelį, senelį, prosenelį Marceliną URBONĄ.
Žmona, duktė Dainora,
sūnūs Dangiras ir Vytautas su šeimomis
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IŠ ARTI

vardadieniai
šiandien
Eleonora, Kęstutis, Žemyna,
Feliksas.
vasario 22 d.
Darvydas, Gintautė, Elvinas,
Margarita.
vasario 23 d.
Gantautas, Butvilė, Severinas, Romana, Roma.
vasario 24 d.
Demetrija, Gedmantas, Goda,
Motiejus, Matas.

mėnulis
vasario 21-24 delčia.

anekdotas
Onutei, jau gerokai perkopusiai
trisdešimt senmergei, vis nesisekė
ištekėti. Visi jos sutikti vyrai jai
neįtikdavo. Pagaliau apsisprendė ir
į laikaštį padavė tokį skelbimą:
“Patraukli nevedusi moteris ieško vyriškio, kuris nemuštų, nepaliktų ir būtų ypač aršus lovoje.”
Praėjo jau kelios dienos, o ji nesulaukė nė vieno skambučio. Staiga, vieną vakarą jai beskalbiant, ji
išgirdo smarkų beldimą į duris. Ji
atidarė duris ir išvydo vyriškį invalido vežimėlyje – be rankų ir kojų.
– Kuo galiu padėti? – paklausė
ji.
– Aš esu jūsų svajonių vyriškis,
– žvaliai atsiliepė invalidas.
– Atleiskite, nesupratau, – pralemeno jinai.
– Aš perskaičiau jūsų skelbimą
– ir aš idealiai tinku jums. Neturiu
rankų – tad negalėsiu mušti, neturiu kojų – tad nepabėgsiu…
– Bet… o kaip su lova… – pasimetusi perklausė ji.
– O kaip manote, su kuo aš pabeldžiau, – atkirto jis.
***
Troleibuso stotelė. Atvažiuoja ilgai lauktas troleibusas. Vyras:
– Praleiskite, aš su akvariumu.
Atsargiai, aš su akvariumu.
Praleidžia vyrą į priekį, duoda
atsisėsti, bet paaiškėja, kad jokio
akvariumos jis neturi. Žmonės:
– Vyruti, o kur tavo akvariumas?
Vyras, plekšnodamas sau per
pilvą:
– Dešimt bokalų alaus ir du rūkyti ešeriai.
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MOZAIKA
„SpaceX“ raketa su kroviniu
startavo iš istorinės aikštelės
Bendrovė „SpaceX“ sekmadienį
dar kartą pabandė paleisti raketą iš
istorinės NASA pakilimo aikštelės;
startas buvo sėkmingas.
Raketos „Falcon 9“, turinčios nuskraidinti kapsulę „Dragon“ į Tarptautinę kosminę stotį (TKS), startas
įvyko planuotu naujuoju laiku: 9 val.
38 min. vietos (16 val. 38 min. Lietuvos) laiku iš raketų leidimo aikštelės
39A.
Tai ta pati aikštelė, iš kurios astronautai prieš beveik penkis dešimtmečius pakilo į Mėnulį, be to, ji nenaudojama nuo 2011 m., kai buvo nutraukta
daugkartinio naudojimo erdvėlaivių
programa. „SpaceX“ ją nuomojasi iš
NASA ir tikisi iš čia nuo kitų metų
skraidinti astronautus.
Šeštadienį raketai pakilti sutrukdė
paskutinę minutę pastebėtos problemos su raketa. Misiją atšaukė pats
„SpaceX“ vadovas Elonas Muskas.
Jo teigimu, nenorėta rizikuoti skrydžio sėkme.
Tai pirmasis „SpaceX“ raketos paleidimas iš Floridos nuo praėjusį rugsėjį įvykusio raketos sprogimo.
„SpaceX“, vadovaujama milijardieriaus interneto verslininko Elono
Musko (Ilano Masko), 2013 metais
susitarė su NASA dėl šios aikštelės
nuomos, įveikusi savo varžovę „Blue
Origin“, įkurtą internetinės prekybos
tinklo „Amazon“ steigėjo Jeffo Bezoso (Džefo Bezoso).
Iki ateinančių metų, kol ši starto
platforma bus visiškai pritaikyta skrai-

sprintas

Pirmenybės. Savaitgalį Anykščių rajono krepšinio pirmenybėse sužaistas paskutinis reguliaraus sezono turas, po kurio
paaiškėjo atkrintamųjų varžybų
dalyviai: „E.Statyba“ (V.Mačionis
35, A.Andrijauskas 19, N.Vildžius
12 tšk.) – „Patriotai“ (P.Kisielius
22, D.Leščius 14, V.Žalatkovas 13
tšk.) 81:53. „Policija“ (A.Stasiūnas
18, M.Taleišis 16, A.Zaicevas 13
tšk.) – „Kavarskas“ (K.Kuzaitis 22,
A.Kvietkauskas 22, D.Ragalskas
15 tšk.) 58:82. „Svėdasai“
(M.Trumpickas 26, A.Jakštonis
18, I.Gutmanas 12, P.Kiaušas 13
tšk.) – „Troškūnai“ (T.Urbonas
25, M.Sausaitis 12, J.Šeštokas 10,
T.Sniceris 9 tšk.) 84:71. KKSC
(G.Asačiovas 25, D.Radžiūnas
15, I.Raščius 11 tšk.) – „Cosmos“
(G.Šniaukštas 19, J.Žvirblis 13,
Ž.Žiukas 5 tšk.)67:49. „Taifūnas“ (T.Jodelis 31, L.Širmenis 17,
D.Vanagas 9 tšk.) – „Švietimas“(P.
Leonavičius 18, G.Krivickas 13,
R.Šližys 11 tšk.) 75:50. „Svėdasai“
(M.Trumpickas 22, P.Martinonis
15, A.Jakštonis 14 tšk.) – „Li-
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dinti į kosmosą astronautus, „SpaceX“ turės išleisti daugiau kaip 100
mln. dolerių, kad pritaikytų ją šiuolaikiniams kosminiams skrydžiams,
sakė bendrovės operacijų vadovė
Gwynne Shotwell (Gvin Šotvel).
Naujausia krovinių gabenimo
misija – CRS-10 – bus dešimtasis
iš 20 planuojamų TKS aprūpinimo
skrydžių pagal „SpaceX“ ir NASA
kontraktą. „Falcon“ turi iškelti į orbitą apie 2 267 kg krovinių – maisto,
įrangos ir medžiagos moksliniams
eksperimentams, atliekamiems TKS
įgulos.
Kai raketa iškels į orbitą savo krovinį, „SpaceX“ mėgins ją nutupdyti
kitoje Kanaveralo kyšulio vietoje.
Jeigu viskas vyks sėkmingai, „Falcon 9“ pirmoji pakopa turėtų stačia
nusileisti ant žemės. Tai būtų trečias
sėkmingas „SpaceX“ raketos nusileidimas ant antžeminės aikštelės.
Anksčiau tokie nusileidimai būdavo vykdomi ant vandenyne plaukiojančios platformos, bendrovei
stengiantis patobulinti technologijas,
leidžiančias susigrąžinti brangiai
kainuojančias raketos dalis ir vėl jas
panaudoti, užuot nuskandinus vandenyne panaudojus tik kartą.

Streikas buvo surengtas kilus darbuotojų ginčui su vyriausybe dėl atlyginimų ir sutarčių. Jis nėra tiesiogiai
susijęs su finansinės pagalbos Graikijai priemonėmis, bet kairiojo sparno vyriausybė vėl patiria tarptautinį
spaudimą riboti išlaidas ir susitarti su
skolintojais dėl naujų taupymo priemonių bei reformų.
Streikuojantiems
darbuotojams
atstovaujanti profesinė sąjunga siekia
papildomų etatų ir mokėjimo už viršvalandžius.
Pareiškime sakoma: „Tikimės, jog
šias problemas, kurios nedaro fiskalinio poveikio, galima spręsti taip, kad
Velykų šventės ir turizmo sezonas
muziejuose ir antikinėse vietose galėtų prasidėti be jokių problemų.“
Tarp Atėnų Akropolio pastatų yra
Partenonas ir Atėnės Nikės šventykla.

A. Džoli ir B. Pitas pora tapo 2004
metais, o susituokė tik 2014 metų
rugpjūtį. Padavus pareiškimą dėl
skyrybų aktorei atiteko šešių jų vaikų
globa.
Aktorė apie skyrybas pasisakė
Kambodžoje, prieš juostos “First
They Killed My Father” premjerą
kine. A. Džoli režisavo šį filmą, jame
pasakojama tikrais faktais paremta istorija apie khmerų genocidą.
JAV aukcione parduotas
A. Hitlerio telefonas

Graikijoje dėl valstybinės archeologinės tarnybos sargų 24 valandų
streiko pirmadienį lankytojams yra
uždaryti Akropolis ir kitos antikinės
vietos.

Aktorė Andželina Džoli (Angelina Jolie) pirmą kartą nuo to laiko,
kai pernai padavė pareiškimą dėl
santuokos su Bredu Pitu (Brad Pitt)
nutraukimo, prabilo apie skyrybas ir
pareiškė, kad tai buvo sudėtingas laikotarpis. Tačiau garsi moteris pridūrė,
kad “esame ir visada būsime šeima”,
informuoja “The Guardian”.
“Išgyvenome labai sudėtingą laikotarpį. Daug žmonių atsiduria tokioje
situacijoje... Mano visai šeimai buvo
sunkus laikotarpis, tačiau didžiausią
dėmesį skiriu savo vaikams, mūsų
vaikams”, - sakė A. Džoli.
“Mes esame ir visada būsime šeima, tai ir padeda man išgyventi šį periodą. Tai įveikti man taip pat padeda
įsitikinimas, kad tapsime stipresni ir
artimesni”, - kalbėjo aktorė.

Praėjusį savaitgalį JAV aukcione
už 243 tūkst. JAV dolerių buvo parduotas Adolfo Hitlerio (Adolf Hitler)
telefonas, kuriuo Vokietijos diktatorius naudojosi Antrojo pasaulinio
karo metais, praneša BBC.
Pirkėjo tapatybė neatskleidžiama.
Česapike, Merilando valstijoje, vykusiame aukcione pradinė telefono
kaina siekė 100 tūkst. JAV dolerių.
Raudonos spalvos telefonas su ant
jo išgraviruotu nacių vadeivos vardu
1945 metais buvo rastas jo bunkeryje
Berlyne.
Netrukus po Vokietijos kapituliacijos sovietų kariai šį telefoną kaip suvenyrą atidavė britų karininkui serui
Ralfui Reineriui (Ralph Rayner). Po
kariškio mirties 1977 metais telefoną
paveldėjo jo sūnus Ranulfas Reineris
(Ranulf Rayner).
Aukcionų namų atstovas tikino,
kad per karą šiuo telefonu A. Hitleris
davė daugybę įsakymų žudyti, todėl
jis prilygsta “masinio naikinimo ginklui”.
Aukcione taip pat buvo parduota
Hitleriui priklausiusi porcelianinė vokiečių aviganio statulėlė, ją įsigijo kitas aukciono dalyvis už 24 tūkst. 300
dolerių.

beralai“ (B.Urbonavičius 24,
E.Bartaševičius 18, D.Butkus 14
tšk.) 68:65.
Triuškinančiomis
pergalėmis
čempionatą pradėjusi „Liberalų“
komanda vėliau pateko į duobę. Paskutinio turo mače „oranžiniams“ reikėjo būtinai įveikti
„Svėdasų“ komandą, tačiau „Liberalai“ neišlaikė turėtos persvaros ir
patyrė dar vieną nesėkmę – 65:68.
Kadangi net trys komandos („Kavarskas“, E.Statyba“ ir „Liberalai“) surinko po vienodai pergalių,
buvo atsižvelgiama į jų tarpusavio
rungtynių rezultatus (visos komandos pasidalijo po pergalę) bei
tarpusavio rungtynėse įmestų/praleistų taškų santykį („Liberalai“ –
13, „Kavarskas“ +17, „E.Statyba“
-4). Tai nulėmė, kad 7 vietą užėmė
„Kavarskas“, o 8-tą – „E.Statyba“.
Reguliarųjį sezoną laimėjo „Taifūno“ komanda, per 10 mačų patyrusi vos vieną pralaimėjimą. Turnyro lentelė: 1. „Taifūnas“ 9-1, 2.
„Svėdasai“ 8-2, 3.„Cosmos“ 7-3,
4. „Švietimas“ 7-3,5. „Troškūnai“
6-4, 6. KKSC 5-5, 7. „Kavarskas“
4-6, 8. „Energetinė Statyba“ 4-6,

9. „Liberalai“ 4-6, 10. „Policija“
1-9, 11. „Patriotai“ 0-10.
Jaunieji. Jaunieji Anykščių
KKSC krepšininkai (gimę 2007
m.) dalyvavo turnyre Kupiškyje,
skirtame paminėti Vasario 16 dienai. Be šeimininkų ir mūsiškių, taip
pat rungtyniavo Rokiškio KKSC ir
Biržų SM komandos. Pirmajame
mače anykštėnai susitiko su rokiškėnais. Įpusėjus mačui rezultatas
buvo lygus (15-15), tačiau antrąją
rungtynių dalį sėkmingiau žaidė
priešininkai ir nugalėjo 35-24. Kitose rungtynėse jaunieji krepšininkai žaidė su Biržų SM auklėtiniais.
Mūsiškiai žaidė užtikrintai ir nugalėjo varžovus 35-22. Paskutinėse turnyro rungtynėse teko grumtis
su šeimininkų komanda. Šeimininkai nugalėjo 27-25.
Anykštėnai turnyre iškovojo 3
vietą, o naudingiausio Anykščių
KKSC komandos žaidėjo prizą
gavo Kajus Volkovas.
Biatlonas. Ignalinoje vykusiose
Lietuvos vaikų, jaunučių ir jaunių
slidinėjimo taurės II etapo varžybose jėgas išbandė ir anykštėnai
biatlonininkai. Vaikų grupėje 3

km nuotolyje 8 vietą užėmė Titas
Raugas. Jaunučių 5 km nuotolyje
nugalėjo Lukas Žukauskas, ketvirtas finišavo Domas Jankauskas.
Mergaičių 3 km nuotolyje antrąją
vietą užėmė Viktorija Kapancova.
Jaunių grupėje, 7,5 km nuotolyje,
Gytis Mikoliūnas užėmė antrąją
vietą, mergaičių grupėje Laima
Banaitytė finišavo ketvirta. Vasario 22 d. Slovakijoje prasideda
Pasaulio jaunių ir jaunimo biatlono čempionatas, kuriame Lietuvos
komandos sudėtyje dalyvaus ir trys
anykštėnai. Darija Jankauskaitė ir
Linas Banys startuos jaunių grupėje, Kotryna Vikūnaitė – jaunimo.
Raiteliai. Anykščių raiteliai
Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną atšventė dalyvaudami Lietuvos žiemos konkūrų čempionato
I-ajame etape, kuris vyko Riešėje,
„Vilniaus žirgyno“ sporto bazėje.
Augustė Baužaitė su žirgu Menson vaikų iki 14 m. grupėje užėmė
trečiąją vietą. Jaunučių įskaitoje
Linas Uogela su žirgu Jalta užėmė
ketvirtąją vietą, o jaunių įskaitoje
Austėja Žilinskaitė – penktąją vietą.

Graikijoje dėl sargų streiko
uždaryti Akropolis ir kitos
antikinės vietos

A. Džoli pirmą kartą prabilo
apie skyrybas su B. Pitu

redaktorei nežinant

Seimo valdantieji vis ryžtingiau kalba apie pagonybę: siūlo
pagonybės pradmenis dėstyti mokyklose, siekia, kad stabmeldystė
būtų pripažinta religija, o pagonybės išpažinėjai turėtų maldos
namus, svajoja apie galimybę
gauti valstybės paramą ir pan.
Savo jausmų pagonybės tradicijoms neslepia ir patsai „žaliųjų
valstiečių“ lyderis, Seimo kultū-

Pagonybės išpažinėjams nepakaks kapaviečių

ros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, kurį televizijos
pastaruoju metu parodo užfiksuotą prie laužo atliekant atitinkamas
apeigas. Vienoje TV laidoje gvildenant pagonybės išpažinėjų siekius ir norus, istorikas Alvydas
Nikžentaitis gerokai nusistebėjo,
kad šie žmonės, garbindami senovės dievus ir deives, žynius ir
vaidilutes, siekiantys sugrąžinti

pagonystės tradicijas, nepamąsto
apie savo ateitį. O juk pagonybės laikais į kapavietes būdavo
laidojami ne vien tiktai mirusieji. Kartu į kapus atguldavo ir
jų žirgai, ginklai, visokie turtai.
Pasak mokslininko, prisilaikant
pagonybės tradicijų, tarkime,
Amžinybėn iškeliavus Ramūnui
Karbauskiui, su juo reikėtų palaidoti ir... „Agrokoncerną“. Tei-

sybės dėlei reikėtų pasakyti, kad
tokiu atveju po žemele turėtų atsidurti dar ir jo automobiliai, Lietuvoje ir Ispanijoje esantys namai
bei kitoks milijoninis kilnojamasis bei nekilnojamasis turtas.
Bet juk ne vien tiktai Ramūnas
prijaučia pagonybės puoselėtojams. Tokių ir Seime, ir visoje
šalyje yra nemažai. O kapaviečių
kai kur jau ir dabar trūksta...

