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

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Danų kapitalo įmonė AB „Bal-
ticsofa“ Anykščių rajone turi du 
cechus - Anykščiuose, pastate, kur 
įsikūrusi ir „Bikuvos“ parduotuvė, 
veikia „Balticsofos“ siuvykla, o 
šalia Katlėrių (Skiemonių sen.) yra 
įmonės baldų surinkimo cechas. 
Abejuose cechuose dirba gerokai 
per 100 žmonių. 

Pasak Anykščių cechų vadovo 
Mindaugo Linkevičiaus, šiemet 
Anykščiuose susirasti darbuoto-
jų „Balticsofai“ nėra problemų. 
„Jaučiasi, kad Anykščių rajonas 
yra atsigaunantis. Mes Anykščių 

masteliais mokame konkurencingą 
atlyginimą, problemų dėl darbo jė-
gos nėra. Dabar darbuotojų visada 
užtenka ir visada yra pretendentų 
eilė, iš kurios galime rinktis“, - 
„Anykštai“ kalbėjo „Balticsofa“ 
Anykščių cechų vadovas.

Į Katlėrių cechą tenka važiuoti 
rekonstruojamo „Biržinkos“ kelio 
aplinkkeliais. „Kelio rekonstruk-
cija kelia keblumų. Važiuoti aplin-
keliais, kai jie neprižiūrėti, nėra 
malonu. Baisūs tie aplinkkeliai. 
Niekas neatsako į prašymus nu-
greideriuoti“, - dėstė verslininkas.

„Balticsofa“ dairosi patalpų plėtrai
Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Vienas didžiausių Anykščių rajono darbdavių AB „Balticsofa“ ke-
tina plėsti veiklą Anykščių rajone ir dairosi patalpų naujam cechui. 

AB „Balticsofa“ Anykščių cechų vadovas Mindaugas Linkevi-
čius sako, kad darbo jėgos trūkumo šiemet nesijaučia.

Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Japonai džiaugėsi arkliais, 
lietuviai - maistu Vidmantas ŠMIGELSKAS

vidmantas.s@anyksta.lt

Šeštadieninėje tradicinėje „Bėk bėk, žirgeli“ šventėje dalyvavo Japonijos ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda. Sveikindamas 
anykštėnus ir svečius ambasadorius skaitė lietuvišką tekstą, tuo ypač džiugindamas auditoriją. Vienas iš ambasadoriaus palydovų 
nepaleido fotoaparato iš rankų ir jau iš vežimo, kuriuo japonai įvežti į hipodromą, fotografavo aplinką. Tuo tarpu į šventę atvykę 
lietuviai, regis, labiau domėjosi alumi ir valgiais nei žirgais.

Tris pirmąsias vietas su skirtingais žirgais Anykščių mero Kęs-
tučio Tubio taurės varžybose užėmė šiaulietis Danielius Gut-
kauskas.

Anykščių kūno kultūros ir sporto centro nuotr.

Anykščių mero patarėjas Dominykas Tutkus kažką labai vaiz-
džiai pasakoja Japonijos ambasadoriui Lietuvoje 
Toyoei Shigeeda.

Parama. Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus draugija koordinuoja 
programą „Pagalba maisto produk-
tais“. Anykščių miesto ir Anykščių 
seniūnijos gyventojams maisto pake-
tai bus išduodami birželio mėn. 13-
15 dienomis nuo 9 iki 14 val. adresu: 
Vilties g. 24. Informacija teikiama 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos Anykščių skyriaus tel.: (8-381) 
5-34-63; (8-610) 39314.

Autobusai. Viena iš didžiųjų ke-
leivių pervežimo įmonių Lietuvoje 
„Kautra“ už beveik 6 mln. eurų įsigi-
jo 35 naujus autobusus. Naujai įsigyti 
autobusai važinės visoje Lietuvoje. 
„Kautros” akcijų paketą valdo anykš-
tėno Vyganto Šližio bendrovė „2 
plius“.

Darbas. Rajono meras Kęstutis 
Tubis dirbs  ir sekmadienį – stebės 
jubiliejinį ralį „Aplink Lietuvą 2017“ 
Lietuvos Respublikos Prezidentės 
taurei laimėti.

Mokymai. Birželio 7–9 dienomis 
savivaldybės administracijos direkto-
rius Audronius Gališanka  dalyvaus 
vietos valdžios lyderių akademijos III 
etapo mokymuose Druskininkuose.

Leidinys. Anykščių socialinės glo-
bos namai pradėjo leisti 8 puslapių 
gausiai iliustruotą laikraštuką „Gy-
venimas kitaip“. Leidinyje pasakoja-
ma apie Anykščių socialinės globos 
namų, apjungiančių Svėdasų senelių 
globos namus bei Burbiškio grupinio 
gyvenimo namus, gyventojų kasdie-
nybę, pomėgius, šventes, spausdina-
ma jų kūryba, sveikinami jubiliatai. 

Sibiran. Iš 900 pretendentų į 16 
asmenų „Misija Sibiras 2017“ eks-
pediciją pateko 22 metų anykštė-
nas, profesionalus karys Dovydas 
Žiogas. 80 iš 900 pretendentų buvo 
pakviesti į bandomąjį žygį, po kurio 
ir suformuota „Misija Sibiras 2017“ 
komanda. „Misija Sibiras 2017“ 
startuos liepos 17-ąją. Šiemet eks-
pedicija planuoja tvarkyti lietuvių 
kapinaites Irkutsko srities Nižneu-
dinsko bei Tulūno rajonuose, kur 
jų laukia daugiau nei 10 skirtingų 
kapinių. Dalį jų pasiekti bus pakan-
kamai sunku ir teks nemažai keliauti 
pėsčiomis.

Partrenkė 
pėsčiąją

Apie Kunigiškius, 
upės šapalus 
ir Saulių

Verslioji Onutė nuo pat ma-
žens darbavosi kolchoze, net 
karves melžė, kol išvažiavo gy-
venti į Uteną.

„Žirgelyje“ blizgučiams – ne vieta
Jonas ŠIMĖNAS, Kovo 11- 

osios Akto signataras: „ ... bet, 
gink Dieve, nereikia įsileisti to 
kosmopolitinio kičo, kurio pil-
nos mūsų mugės, pradedant 
žymiausia mūsų šalies Kaziuko 
muge ...“
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Temidės svarstyklės
Smurtas. Sekmadienį gautas 

moters (g. 1993 m.), gyvenančios 
Anykščiuose, Dariaus ir Girėno 
gatvėje, pareiškimas, kad apie 17 
val. namuose neblaivus (girtumo 
nustatymo vengimo protokolas) 
sugyventinis (g. 1985 m.), dviejų 
mažamečių vaikų akivaizdoje prieš 
ją naudojo fizinį smurtą. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę. 

Tą pačią dieną gautas moters (g. 
1964 m.), gyvenančios Anykščių 
seniūnijos Šeimyniškių kaime pa-
reiškimas, kad apie 20.20 val. na-
muose neblaivus vyras (nustatytas 
2,23 prom. girtumas) (g. 1963 m.) 
nepilnametės dukros ir mažamečio 
anūko akivaizdoje prieš ją naudojo 
fizinį smurtą. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Sukčiai. Sekmadienį policija  
gavo moters (g. 1926 m.), gyve-

nančios  Anykščiuose, A. Vienuolio 
gatvėje, pareiškimą, kad apie 17.45 
val. nepažįstamas vyriškis apgaulės 
būdu išviliojo pinigus, paskambinęs 
melagingai pranešė, jog jos dukra 
eismo įvykio metu sužalojo vaikus, 
todėl ji atėjusiam vaikinui atidavė 
1000 eurų. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas.

Vagystė. Šeštadienį, apie 9 val., 
Kurklių seniūnijos Dejūnų kaime 
iš pievos pagrobtas arklys. Padary-
ta žala - 300 eurų. Įdomus sutapi-

mas, kad vagystė įvykdyta tądien, 
kai rajone vyko „Bėk bėk, žirgeli!” 
šventė.

Mirtis. Birželio 1 dieną,  apie 
19.25 val., Troškūnuose,  Vilniaus 
gatvėje, nerakintame sandėliuke 
ant sofos rastas vyro (g. 1973 m.), 
gyvenusio Kalnuočių kaime, kūnas 
be išorinių smurto žymių. Išduota 
užduotis Valstybinės teismo medi-
cinos tarnybos Panevėžio skyriui 
mirties priežasčiai nustatyti. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas.

Elektra. Dėl elektros tiekimo 
sutrikimų pirmadienį neveikė Vy-
riausybės, ministerijų, e-valdžios 
tinklalapiai. „Energijos skirstymo 
operatoriaus“ (ESO) atstovas sako, 
jog gedimas įvyko dėl susidėvė-
jusių elektros kabelių. Informaci-
nės visuomenės plėtros komiteto 
(IVPK) vadovas teigia, jog komi-
teto serverių veikla sutriko, dingus 
elektrai Statistikos departamento 
duomenų centre. „Tai atitinkamai 
paveikė mūsų serverius, esame 
jų klientai (...), atitinkamai esame 
priversti perkrauti ir perkonfigū-
ruoti serverius. Skaičiuojame, kad 
per tris valandas - iki 11 valandos 
- preliminariai ryšys bus atkurtas“, 
- BNS sakė IVPK direktorius Ra-
mūnas Čepaitis.

Tvora. Pirmadienį pasienyje su 
Rusija pradedama statyti apsaugi-
nė tvora. Iki metų pabaigos toks 
sienos apsaugos įrenginys Lietu-
vos pusėje iškils 44,6 km ruože, 
pranešė Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT). Pirmas tvoros 
stulpas bus įkastas Šakių rajono 
Ramoniškių kaimo ribose. Nauja 
apsauginė tvora bus statoma pagal 
pasieniečių ir Vilkaviškyje įsikūru-
sios bendrovės „Gintrėja“ sutartį ir 
iškils vietovėse, kur valstybės sie-
na su Rusija eina sausuma. Darbų 
vertė – 1 mln. 335 tūkst. eurų. Šios 
lėšos skirtos iš Lietuvos biudžeto.

Ženklas. Gražiausio Europos 
pašto ženklo rinkimuose Lietuvai 
šiemet atstovauja ženklas su Bir-
žų pilimi. Gražiausio pašto žen-
klo rinkimus organizuoja Europos 
paštus vienijanti asociacija „Pos-
tEurop“ ir šiemet europiečiai kvie-
čiami balsuoti už Senojo žemyno 
pilis, pranešė Lietuvos paštas. 
Kasmet vieną temą Europos paš-
to ženklų serijai išleisti skelbianti 
„PostEurop“ šiemet bendru Euro-
pos saugumo ir stiprybės simboliu 
pasirinko pilis ir visi paštai prista-
tė filatelinius gaminius gynybinių 
tvirtovių tema.

Avarijos. Savaitgalį neblaivūs 
vairuotojai sukėlė tris avarijas. 
Vienoje avarijoje žuvo jaunuolis. 
Ši avarija įvyko šeštadienio pary-
čiais apie 4 val. 55 min. Kalvarijos 
savivaldybėje, Senosios Radiškės 
kaime, Punsko gatvėje. Automo-
bilis „Audi TT“, vairuojamas ne-
blaivaus (1,8 prom.) 21 metų vyro, 
nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į 
medį. Eismo įvykio metu žuvo au-
tomobilio keleivis, 22 metų vyras.

Plyta. Sekmadienį Vilniuje su-
laikytas vyras, kuris kaimynei gra-
sino plyta. Kaip pranešė Policijos 
departamentas, 1981 metais gimęs 
Kalvarijų gatvės gyventojas namo 
kieme laikydamas rankoje plytą 
vaikėsi 1975 metais gimusią kai-
mynę ir grasino ją užmušti. Visa 
tai stebėjo moters nepilnamečiai 
vaikai.

Nutraukia. Bahreinas, Saudo 
Arabija, Jungtiniai Arabų Emyra-
tai ir Egiptas pirmadienį paskelbė 
nutraukiantys ryšius su Kataru, 
plečiantis diplomatiniam ginčui su 
šia maža, dujų turtinga valstybe, 
organizuojančia 2022 metų Pasau-
lio futbolo čempionatą. Bahreinas 
kaltina Katarą „žiniasklaidos kurs-
tymu, ginkluotos teroristinės vei-
klos rėmimu ir su Iranu susijusių 
grupuočių, vykdančių diversijas 
ir kurstančių sumaištį Bahreine, 
finansavimu“.

Nūnai dauguma miško verslais 
užsiimantys tebėra primityviausių 
žmonių stadijoje. Jų gamybos įran-
kis dažniausiai tėra modernus moto-
pjūklas. Žmonės piktinasi matydami 
vis didesnius plynai iškirstų miškų 
plotus, visai netiki, kad miškų šalyje 
kasmet tik daugėja. Netiki, kaip netiki 
ir kai kurių pareigūnų šnekėjimu, kad 
maisto produktai tikrai nebrangsta. 

Dėl tokių gyvenimiškųjų anomali-
jų, negebėjimo tvarkyti ūkį, vis labiau 

įsigalinčio socialinio neteisingumo 
daugybė žmonių kaip tie mūsų miškų 
medžiai keliauja į užsienį. 

Nupjauta, supjaustyta į reikalingus 
ilgius mediena rąsteliais parduodama 
ir dažniausiai iš Lietuvos iškeliauja į 
Vakarų Europos šalis. Žinoma, tokiu 
verslu versdamasis ilgai negyvensi 
ir anoks tu čia miško draugas, nors 
ir ant žalios miškovežio vairuotojo 
striukės puikuojasi pretenzingas už-
rašas „Miško draugas“.

Miško draugai... Raimondas GUOBIS

Nuostabusis tarpukario verslininkas, iš Butėnų kaimo kilęs An-
tanas Šukys, kuris kartu su broliais įkūrė terpentino ir kitokių 
iš miško žaliavos išgaunamų medžiagų chemijos įmonę, sakyda-
vo, kad tik primityvios tautos parduoda mišką ar paprasčiausias 
malkas, sumanesni žmonės - jas perdirba bent jau į medžio anglis 
ar gamina baldus ir kitokius gaminius, kuriuos parduodami už-
dirba nepalyginamai daugiau.

Kiekvieną dieną pro Svėdasus, kartais stabtelėdami, nes vairuo-
tojai įsinori atsikvėpti, pasistiprinti kavinėje, rieda vilkikai, pilni 
miško medžiagos...

Autoriaus nuotr.

Pasak istorinių šaltinių, krikš-
čioniškoje tradicijoje Kristaus 
kančios kelią Jeruzalėje prime-
nantį Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus 
kelią 1663 m. įrengė vyskupas 
Jurgis Bialozoras. Tradiciškai čia 
prisiminti Kristaus kančių ir padė-
koti per Sekmines rinkdavosi lie-
tuvių iš etnografinės Lietuvos bei 
tolimesnių vietų. Yra išlikę liu-
dijimų, kaip pačioje XX amžiaus 
pradžioje į Vilniaus Kalvarijas 
pėsčiomis ėjo didelis būrys svė-
dasiškių. Eisenos priekyje kryžių 
nešė pamaldusis Nikodemas, dar 
du vyrai paskui jį žengė su nedi-
delėmis bažnytinėmis vėliavomis. 
Po savaitės sugrįžtančių savie-
ji laukė ties parapijos riba, kur 
įrengė garbės vartus. Susitikimo 
džiaugsmą ypač įsiminė vaikai, 
kurie buvo apdalinti iš Vilniaus 
atneštais riestainiais.

Šių metų Sekminių oras buvo 
malonus. Kančios keliui vadova-
vo vyskupas Arūnas Poniškaitis, 
septynių kilometrų atkarpoje tarp 
aukštų kalvų ir gilių slėnių įrengtą 
35 stočių kančios atminties kelią 
įveikėme per dvi su puse valan-
dos. Kai kur kalnai labai statūs, 
slėniuose leidžiamasi siaurėjančiu 
takeliu, peržengiamas Cedrono 

upelis, kylama į simboliniais var-
dais vadinamas Golgotos, Mari-
jos, Siono, Alyvų kalnus. Kelyje 
net dvidešimt mūrinių, dailių ko-
plyčių, vieni mūriniai ir septyni 
mediniai vartai. Prisimename ir 
tai, kad 1962 m. sovietų valdžios 
įsakymu visos šitos koplyčios, 
vartai buvo nugriauti, tik sugrįžus 
tikėjimo laisvei 1990-2012 metais 
stotys vėl atstatytos. 

Einama buvo per seną mišką, 
kurio medžiai, milžiniškos pu-
šys tiesiog užburia savo grožiu ir 
didybe. Visoje gal trijų šimtų ar 
net gausesnėje maldininkų voroje 
puikiausiai girdėjosi giedančiųjų 
balsai, nes keli savanoriai žengė 
kartu su ant nugarų užkabintais 
garsintuvais. Savanoriai siūlė ir 
atsigerti vandens. Palaiminga. 

Prisimenant Kristaus kentėji-
mus, pamąstymuose buvo kalbė-
ta apie šių dienų skaudulius, apie 
akimirkas, kuomet žmogus būna 
nesuprastas, apleistas, paniekin-
tas arba panašiai pats su kitais 
elgiasi.  

Primenant, kad Jėzus suteikia 
mums viltį, prasmę mūsų gy-
venimui ir darbams, kuriais Šv. 
Dvasios įkvėpti kuriame naująjį 
dangaus miestą.

Sekminių piligrimystė į Vilnių Raimondas GUOBIS

Vasara ne tik poilsio, linksmų pramogų bet ir dvasinės piligri-
mystės laikas. Pirmasis šių metų sekmadienis išaušo kaip Tėvo die-
nos ir Sekminių šventė, ir ta proga pulkelis svėdasiškių išsirengė į 
piligrimystę - pasimelsti einant Vilniaus Kalvarijų kryžiaus keliu.

Vilniaus Kalvarijose už visus svėdasiškius bei anykštėnus nepa-
miršusios pasimelsti moterys stabtelėjo prie vartų į Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčią. Iš kairės: Aldona Žilytė, Irena Guobienė ir 
Aldona Morkūnienė.               

Abi įvykio dalyvės buvo blai-
vios. Preliminariais duomenimis, 

nukentėjusioji nėra smarkiai su-
žeista, tačiau medikų pagalbos pri-

Partrenkė pėsčiąją
Pirmadienį, po 8 valandos ryto, jaunos moters vairuojamas 

automobilis BMW Anykščiuose, pėsčiųjų perėjoje ties „Šiaulių“ 
banku, nutrenkė moterį. Nukentėjusioji, gimusi 1959 m., išvežta 
į Anykščių ligoninę. 

Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

reikė. Manoma, kad BMW greitis 
nebuvo didelis.

Pasak Anykščių rajono policijos 
viršininko Rimanto Čepulio, kol 
kas sunku daryti išvadas, kas dėl 
šio autoįvykio yra kaltas. Anykš-
čiuose gana dažnai nukenčia per 
perėjas einantys pėstieji, tačiau ne 

visuomet dėl to kalti vairuotojai. 
„Pėstysis turi sustoti, apsidairyti, 
įsitikinti savo saugumu. Automo-
bilio vairuotojas savo ruožtu turi 
būti atidus“, - kalbėjo Anykščių 
policijos viršininkas.  

Dėl autoįvykio pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.  

Šiemet švęsti Sekminių į Vilniaus Kalvarijas susirinko didelis 
būrys maldininkų.

Autoriaus nuotr.
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“Savaitgalio diskusija” portale anyksta.lt - nuolatinė portalo rubri-
ka. Baigiantis kiekvienai darbo savaitei kviesime skaitytojus portale 
anyksta.lt diskutuoti anykštėnams aktualiomis temomis, o antradie-
niais „Anykštoje“ spausdinsime šių diskusijų apžvalgas. 

savaitgalio diskusija

Faktas: „Bugailiškienės veikla 
yra neetiška. Ji turėtų išeiti iš kul-
tūros tarybos, nes dabar pati verti-
na savo darbą.”

Manau: „Kad čia mažų mažiau-
siai yra etikos problema - buvusi 
mero patarėja (kultūrai, berods) da-
bar dirba su ta pačia savivaldybe, tais 
pačiais valdančiaisiais (konservato-
riai koalicijoje). O dar, pasirodo, dar 
yra, kultūros tarybos, kuri formuoja 
vizijas ir strategijas (teoriškai) narė. 
Kažkaip išoriškai ankstesni darbai 
neįrodė, jog kompetencijos rengti 
strateginiams dokumentams užten-
ka. Tad kodėl skiria rengti tokius at-
sakingus dokumentus? Manau, kad 
kažkas čia įtartino.”

Juozas: „Kažkuri vyriausybė 

buvo smarkiai kritikuojama už tai, 
kad turėdama ministerijose tei-
sės skyrius bei puikius visų sričių 
specialistus, išleidžia didžiulius pi-
nigus advokatams, programų ruo-
šėjams, visokiems konsultantams, 
kurie dažnai susiję su tom pačiom 
institucijom. Ar ne panaši situacija 
mūsų savivaldybėje? Kultūros sfe-
roje dirba pakankamai kvalifikuo-
tų, patyrusių, ilgamečių ir kūrybin-
gų žmonių, kuriems pagal pareigas 
ir rangus tenka dalyvauti konkur-
suose, ruošti programas, rengti 
renginius... Tik jie turi galimybę ir 
pasirengimą įvertinti vieno ar kito 
projekto naudą, rizikas ir įgyvendi-
nimo šansus. Joks UAB-as ar geni-
alus konsultantas be jų dalyvavimo 
neįgyvendins iškeltų tikslų.

Tragikomiškas pavyzdys su 

plytelėm. Kam sertifikuotą vakarų 
šalyje pagamintą plytelę reikėjo 
vežti į Kauną, ją švitinti lazeriais 
ir visaip kitaip,,kankinti”,- užteko 
nunešti pas Kolią, kuris pavartęs 
rankose pasakytų - ,,klijuokite”.

Karkvabalis: „O kodėl paraiš-
kos nerengia pati Pajarskienė? Gal 
nemoka angliškai?”

Muziejus: „O kodėl paraiškos 
nepildo kultūros tarybos pirminin-
kas T. Kontrimavičius? Gudrus vy-
ras, apie kultūrą viską supranta. A. 
Baranausko klėtelę kartonu iš visų 
pusių apklijuoti buvo jo idėja. Gal 
net pats klijavo.”

R. Gižinskas: „J. Bugailiškienė 
strategavo ir „operos’’ opusą, kuri 
kainavo rajono mokesčių mokė-
tojams didžiulius pinigus. Kur šis 
„opusas” dabar? Tai vicemero S. 
Obelevičiaus žmogus. Žodžiu, ten, 
kur pinigai - ten ir J. Bugailiškienė, 
o rezultatas nesvarbu. O kur žiūri 
rajono kultūros Taryba? Išeitų, kad 

ji [k. t.] vicemero vasalas.”

Akivaizdu: „Kad Anykščiuose 
yra politinių kadrų ir su tuo susi-
jusių problemų krizė. Manau, po 
nepilnų dvejų metukų Anykščių 
rajono gyventojai turėtų padaryti 
aiškų pasirinkimą.”

Jou: „Kažkur mačiau Anykščių 
savivaldybės prisistatymą Europos 
kultūros sostinės rinkimuose. Buvo 
gėda dėl Anykščių, tokiu kaimu pa-
sirodėme.”

Bite: „Kuo? UNECCO paveldu! 
Anykščiai?... gal geriau būt Ka-
varckas.”

Mmm: „Čia tipo dabar Anykš-
čiai už 5 000 euriukų bus pasaulio 
bamba?”

Uhmmm: „Ir tą kultūros kūdikį 
padarys „Bugirio“ servisiuke.”

-ANYKŠTA
(Komentarų kalba netaisyta, - 

red.past.) 

Portalo anyksta.lt skaitytojai: 
„Tai mažų mažiausiai etikos problema“

Savivaldybės Kultūros tarybos pirmininko pavaduotojos Jur-
gitos Bugailiškienės įsteigta UAB „Bugiris“ laimi visus svarbiau-
sius savivaldybės administracijos organizuojamus viešuosius pir-
kimus rengti su kultūra susijusius dokumentus. Kaip manote, ar 
užimdama Kultūros tarybos pirmininko pavaduotojo pareigas, J. 
Bugailiškienė neturėtų nusišalinti ir tokiuose viešuosiuose pirki-
muose su UAB „Bugiris“  nedalyvauti? O gal iš tiesų Anykščiuo-
se jau nebėra daugiau kam rengti kultūros strategijas, paraiškas 
UNESCO organizacijai ir pan.?

Šventė išsisėmė

Arvydas LINGAITIS, anykš-
tėnas, buvęs „Anykštos“ žurna-
listas:

 - Lankausi šventėje, bet su kie-
kvienais metais mano požiūris į šią 
šventę prastėja. Renginiai kartojasi 
iš metų į metus, o naujovių būna 
labai maža dalis. Pavyzdžiui, šie-
met man labai patiko akrobatas, 
kuris jojo ant arklio ir šonu, ir že-
myn galvą, nežinau, kaip tiksliai 
tas pasirodymas vadinasi. Tai labai 
patiko, nes buvo naujas dalykas.

Pasigedau, žinoma, politikų 
rungties. Kadangi ne rinkiminiai 
metai, tai politikams rinkėjai nebu-
vo įdomūs, balsų nereikia. 

Labai patiko Japonijos amba-
sadorius, kad lietuviškai sveikino 
šventės dalyvius ir pakvietė atvyk-
ti į Japoniją, tik mano atlyginimas, 
žinoma, neleidžia vykti į Japoniją. 

Nepatiko, kad šventėje vaikš-
čiojo merginos su nuomonių iš-
reiškimo lapais. Neva, apie šventę, 

„Žirgelyje“ blizgučiams – ne vieta
Jau keturis dešimtmečius nuo 1978 metų vykstanti „Bėk bėk, 

žirgeli“ šventė Niūronyse – viena didžiausių Anykščių rajono 
švenčių. Šventė tradiciškai sulaukia daugybės dalyvių ir gausaus 
būrio aukštų politikų. 

„Anykšta“ klausė, ar lankotės „Bėk bėk, žirgeli“ šventėje, kas 
joje patinka, o kas ne? Ar nepasigendate nebeorganizuojamų po-
litikų rungčių?

pateikiami trys atsakymai į klausi-
mą, kam teikiate pirmenybę – ar 
žirgams, ar kultūrai, ar kažkam 
trečiam. Ir prašo telefono nume-
rio. Sakau, jei prašote mano nuo-
monės dėl žirgelio šventės, tai 
kam jums mano telefono numeris? 
Turbūt šia apklausa prisidengusi 
kažkuri bendrovė renkasi klientus, 
kuriems galėtų skambinti ir siūlyti 
savo produkciją. Tai labai krito į 
akis. 

O šiaip, tai dauguma atrakcijų 
jau pabodusios, jau nebeįdomios. 
Planuoju, kad kitais metais į šią 
šventę gal jau nebeatvažiuosiu. 
Manau, kad ji jau nebeturėtų būti 
kasmetinė, gal turėtų būti proginė. 
Kaip kasmetinė ji jau išsisėmusi, 
scenarijus matytas jau daug kartų. 

Pastebėjau, kad žmonėms labai 
į akis krito, jog žemės ūkio vice-
ministras buvo apsirengęs tautiniu 
kostiumu.

Be šventės nebūtų 
muziejaus

Jonas ŠIMĖNAS, Kovo 11- 
osios Akto signataras:

- Esu dalyvavęs ir politikų rung-
tyje. Manau, kad tai labai svarbi 
šventė, jei ne ši šventė, gal nebūtų 
ir Arklio muziejaus. O Arklio mu-
ziejus yra nebe Anykščių, o nacio-
nalinė vertybė.

Į šį muziejų užsuku dažnai va-
žiuodamas į savo tėviškę ir matau 
daugybę autobusų, daugybę vai-

kų. Jie pamato tai, ko niekur kitur 
nepamatysi. Muziejaus vykdomos 
edukacinės programos yra labai 
svarbios. Kalbu apie muziejų, bet 
šventė ir muziejus yra tarpusavyje 
labai susiję. „Bėk bėk, žirgeli“ ga-
lėtų būti daugiau tradicinių dalykų, 
nebūtinai turi būti grynas sportas 
(nors tai taip pat reikalinga, pavyz-
džiui, ponių lenktynės labai pagra-
žina šventę). Galėtų būti daugiau 
tradicinių amatų, bet, gink Dieve, 
nereikia įsileisti to kosmopolitinio 
kičo, kurio pilnos mūsų mugės, 
pradedant žymiausia mūsų šalies 
Kaziuko muge, kuris pardavinė-
jamos prekybos tinkluose. Ma-
nau, kad šventė labai svarbi ne tik 
Anykščiams, bet ir visai Lietuvai. 

Tie, kurie apsilanko Arklio mu-
ziejuje, paprastai labai džiaugiasi, 
iš ten išeina įgiję žinių ir gerų įspū-
džių. Gal net labiau džiaugiasi, nei 
apsilankę Medžių lajų take.

Šventė – puiki!
Ričardas JUOZAINIS, pro-

kuroras:
- Lankausi šioje šventėje. „Bėk 

bėk, žirgeli“ šventė – pirmiausia 
anykštėnų šventė. Man patiko. 
Kuo patiko? Visų pirma, šiais me-
tais ji virto kaimo žmonių švente, 
buvo mažiau politikų. Politikai 
turi užsiimti valstybės valdymu, 
o ne pigiu savęs reklamavimu. 

Dėl mažesnio politikų skaičiaus 
šventė nenukentėjo. Tai, kad ši 
šventė visų pirma skirta parodyti 
tradicijoms, kaimo žmonėms – 
labai gerai. Šventė ir turi parody-
ti kuo daugiau senovinių amatų, 
nuo to ji bus tik geresnė.

Man labai patiko, nustebino 
gerąja prasme, kad šventėje ama-
tininkai, menininkai atsivežė pre-
kiauti savo dirbinių, o ne kiniškų 
blizgučių. Tų kiniškų blizgučių 
šventėje mažėja. 

Manau, kad šventė tvarkinga, 
graži - ji puiki. Šventė tautiška, 
parodo tikrąjį Arklio muziejaus 
saugomą mūsų tautos mentali-
tetą. Pliusas, kad šventėje da-
lyvaujantys miesto žmonės pa-
mato, kas yra mūsų autentika, 
lietuviškumas. Gal tik galėjo būti 
daugiau žmonių šventėje, bet 
tradicijų nepakeisim, juk vyksta 
pirmąjį birželio savaitgalį, ne vi-
suomet pasitaiko geras oras. Taip 
pat trūko medžio drožimo varžy-
tuvių kaip veiklos, kuri parodo, 
kaip iš medžio gimsta meno kūri-
niai. Bet kitos veiklos šį trūkumą 
kompensavo. 

Gal jau metas į šventę kviesti 
kaimynus, kurie pristatytų savo 
tradicijas, gal laikas ją daryti 
tarptautine, kviesti, pavyzdžiui, 
dalyvius iš Latvijos. Taip šventė 
taptų žinomesnė ne tik Lietuvoje, 
bet ir užsienyje.

-ANYKŠTA

Gali. Kryžių kalne šių metų ba-
landį gaisrą sukėlęs vyras gali atsa-
kyti už savo veiksmus, pirmadienį 
pranešė Šiaulių prokuratūra, gavu-
si Valstybinės teismo psichiatrijos 
tarnybos išvadą dėl jo psichinės 
būklės. Nustatyta, kad įtariamasis 
J.V. yra pakaltinamas. Panevė-
žietis jam inkriminuojamos nusi-
kalstamos veikos padarymo metu 
nesirgo lėtiniu psichikos sutrikimu 
bei nebuvo laikino psichikos vei-
klos sutrikimo būsenoje, nustatė 
teismo psichiatrai. Dėl šio vyro 
Šiaulių miesto ir rajono policijos 
komisariate atliekami du ikiteis-
miniai tyrimai: vienas jų – dėl 
Kryžių kalno padegimo, o kitas – 
dėl grasinimo padegti Panevėžio 
apygardos prokuratūrą. Šiuo metu 
įtariamajam  yra skirta kardomoji 
priemonė – rašytinis pasižadėjimas 
neišvykti.

Seksas. Ilgus dešimtmečius 
JAV aktorius Billas Cosby (Bilas 
Kosbis) buvo mylimas, tėviška 
figūra ir pavyzdingu piliečiu lai-
kytas, apdovanojimais pagerbtas 
komikas, įveikęs rasinius barjerus 
ir žavėjęs žiūrovus švelniu, save 
pajuokiančiu humoru televizijos 
situacijų komedijoje „Kosbio šou“ 
(The Cosby Show). Pirmadienį 79 
metų aktorius stojo prieš teismą už 
seksualinį priekabiavimą sunki-
nančiomis aplinkybėmis. Jis kalti-
namas Andreos Constand (Andrė-
jos Konstand), kuri dirbo Templo 
universiteto krepšinio komandoje 
apsvaiginimu ir seksualiniu prie-
kabiavimu savo namuose Filadel-
fijoje prieš 13 metų.

Ataka. Džihadistų judėjimas 
„Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė 
atsakomybę už Londono išpuolius, 
pareikalavusius septynių gyvybių, 
pirmadienį pranešė grupuotės pro-
pagandos agentūra „Amaq“. „Ko-
votojų būrys iš „Islamo valstybės“ 
vakar įvykdė atakas Londone“, – 
pranešė „Amaq“. Per šeštadienio 
vakaro išpuolį Londone trys vyrai 
mikroautobusu rėžėsi į pėsčiuosius 
ant Londono tilto, o vėliau ėmė 
peiliais badyti netoliese buvusius 
žmones.

Kritika. Jungtinių Valstijų pre-
zidentas Donaldas Trumpas se-
kmadienio rytą tviteryje parašė 
kelias žinutes apie vėlai šeštadienį 
Londone įvykdytą teroro išpuolį ir 
negailėjo kritikos Londono merui 
bei tam, ką vadino politiniu korek-
tiškumu kalbant apie nacionalinį 
saugumą. Iš pradžių JAV preziden-
to kritikos strėlės smigo į Londono 
merą Sadiqą Khaną (Sadiką Cha-
ną), už jo pasakytus žodžius „nėra 
pagrindo nerimauti“. JAV prezi-
dentas pasinaudojo proga parekla-
muoti teismų atmestą jo kelionių 
draudimą, sekmadienį grįžo prie 
saugumo klausimo.„Privalome nu-
stoti būti tokie politiškai korektiški 
ir imtis žmonių saugumo užtikri-
nimo klausimo. Jeigu nesielgsime 
protingai, viskas bus dar blogiau“, 
– tviteryje parašė D.Trumpas.

Licencija. Nors pavėžėjimo pas-
laugas teikianti elektroninė platfor-
ma „Uber“ yra naujoviška idėja, ji 
priklauso transporto sričiai, todėl 
„Uber“gali būti įpareigota turėti 
pagal nacionalinę teisę reikalauja-
mas licencijas ir leidimus. Tokią 
išvada paskelbė Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo generalinis 
advokatas Maciejus Szpunaras.

Parengta pagal BNS
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(Atkelta iš 1 p.)
Ministras vietoj arklių 
pasirinko kiaules

Renginyje nedalyvavo jo globė-
jas Žemės ūkio ministras Bronius 
Markauskas, vietoj savęs atsiun-
tęs viceministrą Saulių Savicką. 
Pastarasis atvyko pasipuošęs tau-
tiniais rūbais. Jis skaitydamas mi-
nistro sveikinimą kalbėjo, kad B. 
Markauskas labai norėjo į šventę, 
tačiau turėjo išvykti į Rygą, kur 
sprendžiamas afrikinio kiaulių 
maro klausimas. Buvo žadėta, 
kad į „Bėk bėk, žirgeli“ šventę 
atvyks ir pats Vyriausybės va-
dovas Saulius Skvernelis, tačiau 
premjeras renginyje nepasirodė. 
Anykščių rajono meras Kęstutis 
Tubis sveikinimo kalboje kvie-
tė pajausti bendrystę su arkliu, 
pažvelgti jam į akis ir pajausti 
arklio prakaito kvapą. Prasidė-
jus šventei į ją atvyko ir LSDP 
partijos pirmininkas, Vilniaus 
vicemeras Gintautas Paluckas. 
Kartu su kitais garbiais svečiais į 
hipodromą vežimaičiais atvežti ir 
buvęs Veiverių klebonas Kazimie-
ras Skučas, turintis asmeninį arklio 
muziejų, bei vienas iš Niūronių ar-
klio muziejaus kūrėjų Stasys Sve-
tlauskas. 

Per renginio atidarymą pagerbti 
žygio žemaitukais dalyviai, gegu-
žės 30 - birželio 3 dieną vežimais 
mediniais ratais važiavę maršrutu 
Ruoščiai-Surviliškis-Ramygala-
Traupis-Niūronys. Žemės ūkio 
viceministras S. Savickas Arklio 

muziejaus direktoriui Mindaugui 
Karčiamarskui įteikė ministro B. 
Markausko padėkos raštą.  

Tris pirmąsias vietas 
užėmė tas pats asmuo

Žiūrovai emocingai stebėjo žir-
gų dresuotojo iš Kiviškių Jaroslav 
Petrulevič pasirodymus. Per vieną 
iš pasirodymų jis ant žirgo atliko 
akrobatinius triukus, per antrąjį - 
šoko kartu su žirgu.

Pagrindinės Anykščių mero tau-
rės varžybos, futbolo terminais 
kalbant, vyko į vienus vartus. Tris 
pirmąsias vietas iškovojo Danielius 
Gutkauskas, jojęs skirtingais žirgais. 
Šiauliuose gyvenantis sportininkas 
bendrame Lietuvos žirginio sporto 
konkūrų reitinge užima antrąją vietą. 
Jaunių grupėje mero taurę iškovojo 
anykštėnas Linas Uogela su žirgu 
Jalta. Antrąją vietą jaunių varžybose 
užėmė anykštėnė Jorilė Petrauskaitė 
su žirgu Regbis, trečiąją - Gabrielė 
Baužaitė su Fernanda.     

Didėjančio sunkumo su Jokeriu 
konkūre antrąją vietą užėmė Anykš-
čių kūno kultūros ir sporto centro 
komandos narė Austėja Žilinskaitė 
su žirgu Saulė. Tos pačios rungties 
jaunių varžybose  pirmasis penketas 
buvo anykštėnai: L. Uogela su skir-
tingais žirgais užėmė 1-ąją ir 4-ąją 
vietas, J. Petrauskaitė - 2-ąją, G. 
Baužaitė 3-ąją ir 5-ąją. Šetlando po-
nių konkūrų varžybose antrąją vietą 
užėmė Augustė Baužaitė su Čikiu. 

Jojančio barmeno komandinėse 
varžybose varžėsi keturi anykštė-

Japonai džiaugėsi arkliais, 
lietuviai - maistu

nų trejetai (tiksliau - šešetai). Nu-
galėjo „Mikadoras“ (G. Baužaitė, 
Otilija Skapaitė ir Arnas Adriuške-
vičius), antrąją vietą užėmė „Ori-
gonas I“ (J. Petrauskaitė, Emilija 
Bitvinskaitė ir Ema Goštautaitė), 
trečia buvo „Origonas II“ komanda 
(Karolina Kazlauskaitė, Karolina 
Jurėnaitė ir Augustė Bauraitė).  

Buvo daug ir įvairaus alaus

Tuo pat metu, kai hipodrome 
vyko žirginio sporto varžybos, 
aplink jį šurmuliavo prekybininkų 
mugė. Lyg akibrokštas „valstiečių“ 
išblaivinimo politikai - gal kelioli-
ka veikusių alaus prekybos taškų. 
Prie maisto ir alaus nuolat rikiavosi 
eilės, o prekybinėje zonoje žmonių 
koncentracija buvo didesnė nei 
prie hipodromo. 

Mažų daryklų, įvairių skonių 
(pvz. gervuogių ar dobilų) alus 
pardavinėtas po 2 eurus už bokalą. 
Didžiausią lauko virtuvę įsirengė 
„Perkūnkiemio“ restoranas, kur 
antrųjų patiekalų kaina buvo nuo 3 
iki 7 eurų.

„Nefotografuok! Žmonių fo-
tografuoti negalima“, - prieš 
„Anykštos“ žurnalisto fotoaparatą 
darkėsi girtas vyras, nešinas per-
šviečiamu celofaniniu maišeliu, 
kuriame įdėtas širdelės formos me-
duolis. Meduoliai, bažnytiniai sal-
dainiai, įvairių skonių chalva (100 
gr kaina - 3 eurai) - populiariausios 
valgomos mugės prekės, tačiau 
buvo ir įvairių daržovių traškučių, 
mėsos gaminių, arbatų. Na, o „ne-
valgomoje“ mugės dalyje vyravo 
tradiciniai kinų liaudies gaminiai.      

Įvažiuojančius į Niūronis
pasitiks arkliai 

Šventės pradžioje automobi-
liams vietos užteko pačiuose Niū-
ronyse įrengtose stovėjimo aikšte-
lėse, tačiau vėliau atvykę į šventę 
turėjo šiek tiek pavarginti kojas -  
prie įvažiavimo į Niūronis budėję 
policijos pareigūnai automobilius 
nurodė statyti šalikelėje. 

Legų ir Striukų sodybos kie-
muose Anykščių rajono seniūnijos 
rengė pasirodymus, kurių tema – 
„Žirgas ir žmogus“. Išmintingiausi 
buvo svėdasiškiai, surengę teatra-
lizuotą užstalę - toks vaidinimas ir 
patiems aktoriams turėjo būti pa-
kankamai malonus.

Vyko ir tradicinės arklių kaus-
tymo varžybos, Lietuvos sunkiųjų 
veislės arklių darbingumo verti-
nimai, Lietuvos sunkiųjų arklių ir 
stambiųjų žemaitukų veislių eržilų 

Šventinėje mugėje - pirkėjų antplūdis.

Šiaip graži reklama... 
Autoriaus nuotr.

Arlio muziejaus direktorius Mindaugas Karčiamarskas ir asme-
ninį arklių muziejų turintis kunigas Kazimieras Skučas.

 „Žirgelio“ šventėje buvo galima nusipirkti... katinų.

“Bėk bėk, žirgeli” šventėje buvo ir jaunesnių Tubių šeimos kartų 
atstovų.

Svėdasiškių vaidinimas.

vertinimai. 
Kelias valandas pakyloje, kuri 

buvo sumontuota šalia kavinės 
„Pasagėlė“, vyko koncertai - šoko 
Vilniaus ir Panevėžio kolektyvai 
bei anykštėnų „Gojus“, grojo ka-
pelija „Sutaras“ iš Vilniaus.

„Pasagėlėje“ vyko Anykščių 
rajono mero K. Tubio priėmimas 

kviestiniams svečiams.  
„Bėk bėk, žirgeli“ šventės proga 

prie įvažiavimo į Niūronis anykš-
tėnas Žilvinas Smalskas iš lentų 
sukalė du milžiniškus arklius. Ž. 
Smalsko kūrinys ir po šventės liks 
Niūronyse - jo sumeistrauta  arklių 
pora nuo šiol bus savotiškais Ar-
klio muziejaus muitininkais.  
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Brastos, tiltai, lieptai...

Kaimas stūksojo pašilėje, tarpumiš-
kėse į ūlyčią susikupavęs. Po žemės 
reformos, sumatavus valdas į viensė-
džius, išsibarstė plačiai sodybomis - ir 
paupiuose, ir tarpumiškėse. Plačiai 
driekiasi smiltėtos grikius brandi-
nančios kalvelės ir nemažai drėgnų 

Apie Kunigiškius, upės šapalus 
ir Saulių Raimundas GUOBIS

Kunigiškiai - pačiame rajono pakraštėlyje įsikūręs kaimas - vos 
už poros kilometrų jau Vyžuonos, turtinga istorija garsus mies-
telis, priklausantis Utenos rajonui. Nors administracinė priklau-
somybė anykštėnais leidžia vadinti, tačiau jie jau vyžuoniškiai - 
mistiniu žalčiu Vyžu garsios bendruomenės parapijiečiai. 

Kaimas nuo senųjų laikų priklausė Vyžuonų klebonijai, žmonės 
dirbti ėjo į klebonijos ūkį ir duoklę produktais mokėjo kunigams. 
Surašant 1923 m. suskaičiuotos 23 sodybos su 125 gyventojais. 
Nūnai, nors sodybų daugiau negu dešimt, statosi ir naujų, tačiau 
kaime registruotų gyventojų - vos keli.

gerų žmonių, ypač Gabijos, globa bei 
pagalba. Kol mirtis išsivedė....

Nuo seniausių laikų buvęs ties 
Kunigiškiais tiltas per upę, buvusi ir 
smuklė, čia buvo pastatytas vienas 
pirmųjų malūnų ant sraunios Švento-
sios upės...

Malūnas ir malūnininkai...

Atmintyje praėjusio amžiaus 
pradžioje malūną valdęs Viliūnas. 
Jo sėkmė, geros pajamos malūne, 
puikus ūkis, didelė šeima, bene 
penkios aikštingos ir dailios du-
kros bei vienintelis sūnus Anta-
nas. Šis ilgokai bernavo, mėgo ne 
tik gerą kompaniją, bet ir medžio-
kles... Vedė Baleišytę iš Gerkonių. 
Iš didelio ūkio kilusią ir dar De-
beikių viršaičio seserį. 

Įsikūrė gražioje vietoje dide-
lėje sodyboje netoli Šventosios, 
visai netoli tėviškės malūno. Bet 
greitai užgriuvo karas, o jaunasis 
Viliūnas pokariu kažkaip tarp vie-
nų ir kitų bekariaujančiųjų susipy-
nė - nušovė jį miške, net tiksliai 
nežinoma kas, užkasė. Tik vėliau 
artimieji perlaidojo prie tėvų, į 
kapą Vyžuonų kapinėse. Vilūnų 
dukterys po pasaulį išsiblaškė ir 
jų sodyboje gyventi pasiliko ma-
lūnininkas Albinas Tranas, atėjęs 
nuo Salako... Griežtas, ryžtingas 
vyras... Vedė Guobytę Stasę, vi-
sai netolimą kaimynę iš Bėdžių. 
Kažkaip su jos broliu Jonu susi-
pažinęs palengva įsižiūrėjo ir į 
jo seserį. Merginai buvo pabodęs 
gyvenimas prie nelabai mėgiamos 
pamotės, todėl ilgai negalvojusi 
ištekėjo ir apsigyveno ant pačio 
Šventosios kranto, pas malūni-
ninką. Smagi buvo moteris. Tilpo 
joje daug nuoširdumo, didžio noro 
bendrauti, bičiuliautis, svečiuotis 
ir svečių sulaukti. 

Susipynė čia reikalai su partiza-
nais, su politika ir kartą užėję sovieti-
niai aktyvistai malūnininką areštavo. 
Nors tardė, kamavo, neprisipažinęs, 

o kuomet atseikėjo dvidešimt penke-
rius metus, paduotą pasirašyti plunks-
nakotį sviedė - kaip raketa praskriejęs 
lankstu jis įsibedė plunksna į teismo 
dokumentą.

Pasilikusi viena S. Tranienė su du-
kromis Palma ir Ona šiaip taip vertėsi, 
išgyveno. Mergaitės veik suaugo, kol 
dešimtį metų Stalino lageriuose vyras 
atpylė. Neblogai ir tenai gyveno - ta-
lentas jo nuostabiausias pagelbėjo net 
ir nelaisvėje. Visokių dalykėlių kari-
ninkams, prižiūrėtojams primeistrau-
davo, net degtinės gamybos aparatą 
kalėjimo administracijai sukonstra-
vo.

Apie šapalus ir povandeninę
medžioklę

Meistrystės tęsėsi. Tuoj sugrįžus 
iš didelio ilgesio gimė sūnus Saulius. 
Laisvi buvo atokiame vienkiemyje 
prie upės. Malūnas, elektra nuo dyze-
linio variklio. O  pamatęs vieno ruso 
iš Leningrado atsivežtą fabrikinį, na-
gingasis Tranas greitai sumeistravo 
povandeninės žuvų medžioklės šau-
tuvą Sauliui. 

Iki tol badęs paprastomis stalo ša-

kutėmis, paniro į gelmes gerai gin-
kluotas ir netruko pradžiuginti didžiu-
liais laimikiais. Prisimindavo, kad 
panirus į upės gilumą priešais išvys-
davo penkių kilogramų šapalo nasrus 
ir širdis sudrebėdavo. Bet šaudavo ir 
į tokį. Dvikova baigdavosi žmogaus 
pergale. Gilumoje po kelmynu buvo 
pašauta ir vėgėlė. Neregėto dydžio - 
ji ištrūko, net puolusi ir apibrozdinusi 
žveją nuplaukė savais keliais.

O pas Tranus seklyčioje visuomet 
žuvies prikepta - nuotaika gera, Tra-
nas traukia cigaretę, Tranienė plačia 
šypsena sveikina ir vaišintis kviečia. 
Saulius savo povandenine meistryste 
ir užsidirbdavo - paprašo kokie ute-
niškiai „progelei“  sugauti žuvies, tai 
ir neria - sugauna dešimt ar daugiau 
kilogramų rinktinių žuvų. Užsaky-
mas atliktas, dešimt, o kartais ir dau-
giau rublių kišenėje...

Gyvenimo tėkmė

Laiko tėkmė galingesnė net už upės 
srovę, nes vanduo ilgai užtrunka, kol 
akmenį nudilina, sugriauna, o štai 
bėgantys metai labai greitai žmogaus 
amžių sutirpdo. Taip palengva tas 
paupio pasaulis ir sunyko. Pirmiausia 
mirė senasis Tranas, po to jau visiems 
teko iš pamėgtų namų ant upės kran-
to kraustytis - juk Lietuvai vėl gavus 
nepriklausomybę juos malūnininko 
Viliūno palikuonys susigrąžino. 

Saulius jau tuo metu gyveno Vait-
kūnuose, didžiulė buvo jo šeima. 
Prieš porą metų neatlaikė geraširdžio 
milžino širdis - mirė staiga, tiesiog 
užmigo ir nebepabudo. Visai neseniai 
buvo mirusi ir jo vyresnėlė sesuo, 
daug metų Šiauliuose gyvenusi Pal-
ma. 

Tik po to pasimirė senoji Stasė, iš-
ėjo iš šio pasaulio vos ne šimtą metų 
linksmai jame pabuvusi. Pasiliko iš 
anos kartos tik vienintelė Ona. Ir ką 
gali pasakyti - nebėra giminės, nebėra 
tų žmonių, kurie buvo patys mieliau-
si, patys tikriausi, patikimiausi. Tik 
jau gerokai nutolę ir gyvenimo vieta 
ir sava dvasia jų palikuonys tebegy-
vena. 

Tiesiog tik žinai, kad jie yra, kar-
tais susitinki, bet viskas trūkę, pertrū-
kę, nutrūkę. Kaip ir kaimas, kadaise 
buvęs gyvas, tikras, vieningas, dabar 
jau išblaškytas, suskaldytas, menkas, 
savastį praradęs.

Verslioji Onutė nuo pat mažens darbavosi kolchoze, net karves 
melžė, kol išvažiavo gyventi į Uteną.

Sunkiai sužvejota nuotrauka iš nuotraukos: sėkmingasis žvejas 
Saulius Tranas su dukra Migle.

Nepamirštama tetos Stasės 
Tranienės šypsena.

Pranas Daugilis buvo nepaprasto darbštumo vyras. 
Autoriaus nuotr.

Druskininkai, Birštonas ir net 
kaimyniniai Molėtai triukšmin-
gai paskelbė turistinio sezono 

pradžią taip, kad buvo išgirsti 
ir kitur. 

Tuo tarpu Anykščiai taip ir 

nesugebėjo sezono pradėti tin-
kamai, ko gero kitur ir nežino-
ma, kad rajonas turistinį sezoną 

jau pradėjo. O jei nežino, tai ir 
nevažiuos. 

Anykštėnas iš Vilniaus 

2005 metais Skiemonių seniūni-
joje Kileviškėse pastatė paminklą 
Lietuvos partizanams. Pastatė pa-

minklą ir pamiršo...  Prie jo nėra 
privažiavimo ir niekam tai nerūpi. 
Skambinu į redakciją, nes nežinau 

kur daugiau kreiptis. Manau, da-
bartinis meras net nežino, kad yra 
toks paminklas. 

Ir graudu, ir pikta... Paminklas 
atidarytas per iškilmes, dalyvavo 
garbūs svečiai, sakė kalbas. Ta-

Turizmo miestas be turizmo sezono pradžios

Paminklas partizanams - „įslaptintas“

paversmių. Didelė upė ir mažesnė 
upelė, jų nuolat išsipilančio platyn ir 
aukštyn vandens sukuriamos proble-
mos: kaip pasiekti žemes kairiajame 
krante, o po to dar ir pievas už Vy-
žuonos...

Brastos, tiltai, lieptai nuolat būda-
vo reikalingi. Kunigiškiuose gimęs 
Pranas Daugilis nuolat prisimindavo 
šaltiniuotus pašilių laukus, kur jo tė-
vai, teta Anelė gyveno. Kaip didžiam 
būry jaunimo augo, kaip kartu žuvį 
gaudė, į vakarėlius eidavo, Vyžuo-
nose atlaidus ir pakermošius smagiai 
švęsdavo. Jis pats toli nuo tėviškės 
neišėjo, namelius pasistatė jau besi-
kuriančioje kolchozo gyvenvietėje 
Vilkabrukiuose. 

Darbavęsis nuoširdžiai, darbštu-
mo, atkaklumo, išmonės nestigdavo. 
Tai ir traktoriumi ratiniu visus darbus 
įveikdavo, o javams pribrendus sės-
davo prie kombaino vairo. Pirmūnas, 
nuolatos pirmūnas. Dažnai jam kokią 
raudoną vėliavėlę įteikdavo, vis nau-
ją ir naują žvaigždelę ant kombaino 
bunkerio išpaišydavo. Dar vieną 
šimtą tonų mat prikūlęs. Metai bėgo, 
viskas keitėsi, išaušo laisva Lietuva, 
teko išgyventi žmonos mirtį, ligas ir 
atsivėrusią vienatvę pergalėti padėjo 

čiau, kokia prasmė iš to partizanų 
įamžinimo, jei jis „įslaptintas“?

Jadvyga VEGELIENĖ
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kampas

Apie 
seksizmą

horoskopas

AVINAS. Iš finansinės, buhal-
terinės veiklos, pajamų deklara-
vimo ar draudimo galimos pa-
jamos. Arba galbūt sutvarkysite 
dokumentą, kurio pagrindu vė-
liau gausite pajamų ar paslaugų. 

JAUTIS. Galite padaryti pui-
kų įspūdį dominančiam asmeniui 
arba patys susižavėti to asmens 
pateikiama teorija ar paslauga, 
jo tarpininkavimu ar iškalba. Ti-
kėtina, kad gerų vilčių suteiks su 
darbu, karjera susiję reikalai. 

DVYNIAI. Regis, ima pildy-
tis jūsų slapta svajonė. Galbūt 
ji susijusi su įsidarbinimu arba 
kelione, stažuote, konferencija, 
festivaliu. Netrukus gausite kon-
krečios informacijos. Bus gali-
mybių susitarti dėl jums aktualių 
dalykų. 

VĖŽYS. Regis, tai bus maloni 
savaitė. Galite išgirsti gerą žinią 
iš giminaičio, draugo, pažįstamo 
arba apie jį. Arba galbūt užmeg-
site įdomią pažintį internetu ar 
telefonu ir tai žada ilgalaikį ryšį, 
draugystę ar net meilę.

LIŪTAS. Jums labiausiai no-
rėsis būti įprastoje aplinkoje su 
savais žmonėmis. Arba vienu-
moje, jeigu reikia susikaupti 
protiniam darbui ar darbui su 
dokumentais. 

MERGELĖ. Regis, šią savai-
tę neturėsite kuo skųstis. Turėtų 
sektis intelektinė veikla, kūry-
binė realizacija. Pasižymėsite ir 
komercine uosle. Jeigu kažkam 
norite padaryti įspūdį, jums iš-
ties pavyks. 

SVARSTYKLĖS. Jums turėtų 
pavykti pagaliau gauti reikalingą 
dokumentą, nuosavybės patvirti-
nimą, draudimo raštą ar kt. Jei 
tik pasistengsite, jums pavyks 
atkurti finansinę pusiausvyrą. 
Regis, pasijusite saugesni, tur-
tingesni. 

SKORPIONAS. Jus turėtų 
džiuginti, ypač jei nespaudžia 
skolos ar kiti finansiniai įsipa-
reigojimai. Seksis tarpininkau-
ti, partneriauti. Galite užmegzti 
naudingą arba romantišką ryšį.

ŠAULYS. Būsite keistai atsi-
palaidavę, linkę plaukti pasro-
viui ir dėl nieko nesukti galvos. 
Regis, darbe viskas klostysis 
palankiai ir be jūsų pastangų. Po 
darbo taip pat galėsite be rūpes-
čių ilsėtis. 

OŽIARAGIS. Tai puiki sa-
vaitė kolektyvinei veiklai, sceni-
niams pasirodymams, protiniams 
žaidimams, romantiškiems pasi-
matymams, naujų pažinčių mez-
gimui ir flirtams. Pasinaudokite 
palankiomis progomis.

VANDENIS. Nors jums ne-
blogai seksis tvarkyti oficialius, 
karjeros reikalus, žymiai mieliau 
bendrautumėte su artimais jums 
žmonėmis, rūpintumėtės namų 
komfortu ir jaukumu. 

ŽUVYS. Jus turėtų intriguo-
ti, džiuginti gaunamos žinios, 
pokalbiai ir flirtai telefonu ar 
skaipu, mokymosi rezultatai ir 
kt. Galbūt užsisakysite norimą 
kelionę arba patys kažką pakvie-
site į svečius iš užsienio. 

Linas BITVINSKAS

Labai susidomėjęs perskai-
čiau pranešimą apie tai, kad 
Lietuvoje imamasi stebėti 
seksizmo apraiškas. Seksiz-
mas apibūdinamas kaip žemi-
nantis elgesys lyties pagrindu. 
Neseniai susibūrusios organi-
zacijos „Women‘s Intelligen-
ce Network (WIN)“  moterys 
griebėsi kasdienio seksizmo 
paieškų. Ir rado. Štai LRT 
laidos „Labas rytas“ vedėjas 
Ignas Krupavičius ir laidos 
„Lietuvos tūkstantmečio vai-
kai“ vedėjas Robertas Pe-
trauskas yra tragiški seksistai, 
pasirodo.

Sakykim,  I. Krupavičius 
vesdamas „Labo ryto“ laidą 
va taip naudojo seksizmą. „I. 
Krupavičius kolegei: „Tikrai 
tau ši publikacija turi būti 
įdomi. Apie batus. Kiek batų 
porų turi?“.

Na, nedovanotina ir neat-
leistina, tarybinės moterys 
turi turėti tik vieną batų porą 
(neskaitant guminių darbui ir 
guminių išeiginių), todėl toks 
klausimas iš esmės pažemina 
moterį. Su tuo visiškai sutin-
ku ir I. Krupavičius turėtų būti 
apsvarstytas LRT televizijos 
artimiausiame komjaunimo 
aktyvo susirinkime. Tokių da-
lykų negalima šiaip praleisti 
pro akis... 

 Arba štai  dar vienas pa-
vyzdys. „I. Krupavičius: pa-
sitinkame dvi žavias viešnias 
TSPMI direktoriaus pavaduo-
toją dr. Margaritą Šešelgytę ir 
Merilando universiteto moks-
lininkę Eglę Murauskaitę.“

Nesuprantu, ar jam sun-
ku buvo pasakyti, kad pa-
sitinkame dvi akiniuotas ir 
nuo darbo bei atsakomy-
bės perkarusias baidykles?  
Arba štai R. Petrausko pasisa-
kymus  „WIN“ atstovės užfik-
savo „Tūkstantmečio vaikų“ 
žaidime, kur jis ištarė: „Klau-
simas apie sportą. Na, vyrai, 
jūs pasiruoškit. Justas, jau, 
patinka jam ši tema“. 

Irgi negaliu pateisinti – vy-
rai apie sportą turi tiek pat 
išmanyt kaip ir apie makia-
žą, jeigu daugiau – jau aiškus 
seksizmas. 

Taigi, o kalbant rimtai, tai 
seksizmas yra tada, kai pralei-
di moterį pirmą per duris, taip 
tu ją viešai pažemini lyties 
pagrindu, kai dovanoji gėles, 
nes rodai, kad ji pati nusipirkti 
negali, kai pasiūlai panešti jos 
nešulį ir t.t. Žodžiu, laikai da-
bar seksistiniai ir pavojingi. Ir, 
matyt, taps dar pavojingesni. 
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diją 011*932 Pakvietimas į TV studiją

parduoda

gimė

Ignas BERNADIŠIUS, 
gimęs 05 28

Smiltė PUTINAITĖ, 
gimusi 05 28

Gvidas JAROŠ, 
gimęs 05 25

Tel.: (8-659) 99242, (8-678) 14090.

Nuolat perka

Moka PVM.

J. Kazlausko įmonė 
nuo lat ir bran giai per ka:  

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

ŽŪK “DIEVO KARVUTĖ”
palankiomis sąlygomis 

superka
atjunkytus mėsinius buliukus auginti.

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

PERKAME 
ĮVAIRŲ MIŠKĄ.

Projektuojame.
Konsultuojame.

Tel.: (8-698) 19008, 
(8-612) 43733.

Superkame KARVES, 
bUlIUS IR TElyčIAS 

„KREKENAVOS 
AGROFIRMOS“ 

Supirkeja Olga Smailienė . 
Tel. (8-612) 02125 .

Nuoširdžiai dėkoju Anykščių ligoninės vyriausiajam gydy-
tojui D. Vaiginui, pavaduotojai V. Pažėrienei, gydytojai V. 
Klimkevičienei ir visam traumatologijos skyriaus personalui 
už rūpinimąsi mano sveikata.

Stanislava Bilevičienė

A U T O M O b I l I Ų 
S U P I R K I M A S

Tel. (8-614) 14777.

Dainiaus firma 
SUPERKA VERŠElIUS

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

Brangiai – įvairius automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, tin-
kančius  tolimesnei eksploatacijai 
arba ardymui. Pasiima. 

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juodojo, 
spalvotojo metalo laužą, akumuliato-
rius. Klientui pageidaujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, šeš-
tadieniais dirba iki 13.00 val., tel.:  
(8-699) 60871, (8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

Brangiai – mišką. Išsikirsti arba 
su žeme. Geras atsiskaitymas! 

Tel. (8-600) 63820.

Medienos apdirbimo įmonė be 
tarpininkų - mišką su žeme ir išsi-
kirsti. Atsiskaito iš karto.

Tel. (8-686) 86702.

Skubiai - sodybą, namą, pastatą 
ar didesnį žemės sklypą. Siūlyti 
įvairius variantus. Žinantys siūlyki-
te. Atsilygins.

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

Brangiai - įvairių markių auto-
mobilius. Gali būti su defektais, 
nevažiuojantys. Atsiskaito vietoje, 
sutvarko dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Įmonė - automobilius, mikroau-
tobusus, visureigius, atsiskaito iš 
karto, sutvarko visus dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai ir skubiai - automobi-
lius, mikroautobusus, motociklus, 
traktorius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

Bendra Lietuvos – Olandijos  
UAB „BARTYNCO“ -  veršelius 
auginti. Moka priedus. 

Tel. (8-614) 07502. 

Nuolat brangiai - karves, bulius, 
telyčias. Veršelius auginti iki 2 
mėn. Moka priedus, PVM. Greitai 
išsiveža.

Tel.: (8-656) 40439, 
(8-656) 40436.

Be tarpininkų arklius, karves (iki 
1,35 Eur/kg), telyčias (iki 1,35 Eur/
kg), bulius (iki 1,55 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

Brangiai visoje Lietuvoje gal-
vijus: karves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito vietoje. Veža į užsienį. 

Tel. (8-662) 50592.

Kuras

Lapuočių malkas (3,0 m ilgio). 
Veža miškavežiu.

Tel.: (8-600) 63820,

Alksnio malkas kaladėlėmis. 
Pristatymas nemokamas.

Tel. (8-613) 11010.

Kita

Karvę.
Tel. (8-656) 71479.

Lietuvišką svilintą kaimiškai kiau-
lienos skerdieną puselėmis po 
40-60 kg, perkant 2 puseles (visa 
kiaulė) kaina tik 2,40 Eur. Atveža.

Tel. (8-607) 12690.

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
kiaulių puseles. Greitai atveža.

Tel.: (8-686) 80994, 
(8-611) 34567.

Grikius (200 kg).
Tel. (8-616) 25639. 

Šieno šiaudų rinktuvą (2 t tal-
pos). Kaina 700 Eur.

Tel. (8-600) 40863.

Lenkišką rotorinę šienapjovę, 
1,35 m pločio ir grėblį - vartytuvą.

Tel. (8-686) 74638.

Šienapjoves, smulkintuvus, 
purkštuvus, grėblius - vartytuvus, 
lėkštinius skutikus, kultivatorius, 
frezus, vagotuvus, bulvių kasamą-
sias, frontalinius krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Grindų betonavimas, 
paruošiamieji darbai. 

Tel. (8-694) 40735.

Gaminame paminklus, antka-
pius, tvoreles. Kalame raides, 
portretus, kryžius. Atliekame indi-
vidualius užsakymus.

Šepetiškio k.  Anykščių r.,
tel. (8-627) 01727, (8-682) 12338.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, kategorijų ir papildo-
mus (prasižengusiems vairuotojams) vairuotojų kursus.

Renkama nauja grupė 2017 m. birželio 8 d. 17 val. 
Dėl  A1, A2, A, B, BE, 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.

Tarptautinių pervežimų įmonė 
Anykščiuose ieško 

transporto vadybininko 
asistento (-ės) ir 

administratoriaus (-ės).
Siūlomas konkurencingas atly-

ginimas, karjeros perspektyvos. 
Daugiau informacijos tel. (8-610) 00543.

Brangiai perka, nuomojasi žemės 
ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių, apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191. 

buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo maši-
nas, šaldytuvus, šaldiklius. Garantija 
iki 2 m., pensininkams - nuolaidos. 
Vyksta į rajonus. 

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Atnaujina minkštus  baldus: sofas, 
lovas, čiužinius, kėdes, kampus. 
Keičia spyruokles, gobeleną, eko 
odą. Gamina čiužinius. Pasiima ir 
parveža.

Tel. (8-610) 10341, 
atnaujinkbaldus@gmail.com.

Dažo namų fasadus, stogus. Kala 
dailylentes, šiltina. Plauna stogus, 
sienas, trinkeles.

Tel. (8-611) 02788.

Dengia, remontuoja stogus, stato 
terasas, pavėsines, malkines ir t. 
t. Pasirūpina medžiagomis. Atlieka 
skardinimo darbus.

Tel. (8-605) 70639.

Reikalinga sąžininga moteris, 
galinti padėti prekiauti Anykščių 
turgavietėje sekmadieniais. 

Tel. (8-618) 88678.

Šiltina sienas, stogus ir grindis 
ekovata - sausuoju ir šlapiuoju 
būdu. Užpildo oro tarpus. 

Tel.: (8 698) 47767, (8-682) 37022.

Savivarčiu veža žvyrą ir kitus 
krovinius, kasa tvenkinius ir lygina 
žemės paviršių.

Tel. (8-687) 82296.

Traktorių remontas. 
Tel. (8-689) 32077.

Garantuotas darbas valytojoms 
Anglijoje. Kalba nebūtina, amžius 
– iki 65 metų. Atlyginimas – nuo 
1300 svarų/mėn. 

Tel. (8-615) 56480.
www.husband-wife.co.uk/darbas

Reikalingi staliai – dailidės, 
karkasinių namų montuotojai. 
Mokamas atlyginimas nuo 600 
Eur.

Tel. (8-640) 31320.

ŽŪB reikalingi: melžėja ir suvi-
rintojas.

Tel. (8-682) 97420.
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MOZAIKA sprintas

“Šaškių magija”
Nr. a09. Baltieji pradeda ir laimi. 
Sprendimą, nurodant pozicijos numerius, ėjimus, vardą, pavardę ir 

telefono numerį, siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam 
iki 2017-06-09.

Pirmas, atsiuntęs teisingą atsakymą, gaus dovanų nemokamą bilie-
tą į Baranausko muziejų.

Užduoties Nr. a08 sprendimas 1. gf6 e:g5 2 cb4 a:e3 3. d:f8. 
Laimėtojas Gintaris Audickas.

Praėjusį savaitgalį portale anyks-
ta.lt įdėtas pranešimas spaudai 
„Sunku patirti orgazmą? Pabandy-
kite... kalbėtis“ sulaukė išskirtinio 
internautų dėmesio. Jie iš tiesų tie-
siog pratrūko kalbėtis.

„Keisčiausia, kad tapo natūralus 
dalykas apie tokius dalykus pasi-
skaityti šalia žinių apie savivaldy-
bę, orą ar kitokį norą“, - stebėjosi 
vienas iš komentatorių.

„Savivaldybėje nėra sekso?“, - 
į tokias replikas reagavo „Alinis 
III“.

„Bus visokių pramogų medinėje 
pilyje. Pajusite ir orgazmą, ir kitą 
marazmą. Vibratoriai bus pajungti 
į pilies elektros tinklą. Atsineškite 
tik vazelino“, - savo fantazijas, be-

skaitydamas pranešimą, išlaisvino 
„Pilies valdovas“.

Psichologas Tomas Lagūna-
vičius pranešime pastebėjo, kad 
„kalbėtis apie miegamojo proble-
mas yra  nelengva“, tačiau  pavyz-
džiai  rodo, kad anykštėnams tai 
– gan įdomi tema.

Net 77-erių anykštėnė Marijona 
Fergizienė, dažniausiai kalbanti tik 
apie J. Biliūno gatvės 13-ojo namo 
problemas, nusprendė šia tema 
viešai papokštauti.

„Anykščiai nori išsiskirti iš kitų 
miestų. Pasekime Olandijos pa-
vyzdžiu. Įkurkime Anykščiuose 
viešnamį“, - viename iš portale 
anyksta.lt parašytų komentarų pa-
siūlė garbaus amžiaus miestelėnė.

Pokalbiai internete - be tabu

Krepšinis. Anykščių kūno kultūros 
ir sporto centro jaunųjų krepšininkų 
(2007-2008 m.g.) komanda dalyvavo 
turnyre Panevėžyje, kuriame varžėsi 
keturios komandos. Mūsiškiai 11-18 
pralaimėjo Šiaulių komandai, 23:12 
nugalėjo Panevėžio II-ąją koman-
dą bei 29:16 įveikė Panevėžio I-ąją 
komandą. Anykštėnai turnyre užė-
mė antrąją vietą. Per tris susitikimus 
daugiausia taškų Anykščių komandai 
pelnė M. Niaura (18), E. Sriubas (12), 
K. Žygelis (11), M. Čerškus (8), K. 
Volkovas (5).

Imtynės. Anykščiuose vykusiame 
tradiciniame XX–ame tarptautiniame 
Vlado Žmogino vardo graikų – ro-
mėnų imtynių turnyre dalyvavo 107 
sportininkai iš Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos ir Vokietijos. Geriausiai iš 
Anykščių krašto imtynininkų sekėsi 
Deimantui Žvikui (80 kg), kuris, pra-
laimėjęs tik finalinę kovą, iškovojo 
sidabro medalį bei Valiui Kavaliaus-
kui, kuris sidabro medalį pelnė svorio 
kategorijoje iki 36 kg. Bronzos meda-
lį laimėjo Nerijus Novikovas (80 kg).

Futbolas. Birželio 1-ąją dieną Ku-
piškyje buvo surengtas futbolo turny-
ras, skirtas paminėti tarptautinei vai-
kų gynimo dienai. Jame varžėsi trys 
2006 m. gimusių berniukų komandos 
bei viena mergaičių komanda. Anykš-
tėnai 2:1.įveikė Kupiškio KKSC ber-
niukus, 9:0 sutriuškino šiauliečius. 
Trečiosios rungtynės vyko dėl pirmos 
vietos, kur teko varžytis su trejais me-
tais vyresnėmis Kupiškio „Narjanta“ 
mergaitėmis. Anykštėnai 2:0 įveikė 
turnyro šeimininkes ir tapo nugalė-
tojais. 

Lietuvių trėmimą liudijantis
dokumentas įtrauktas į 
UNESCO „Pasaulio atminties“ 
registrą

Lietuvos ypatingojo archyvo sau-
gomas 1949 metų sovietų vykdyto 
masinio gyventojų trėmimo opera-
cijos „Priboj“ žemėlapis pripažintas 
nacionalinės reikšmės dokumentu ir 
įrašytas į UNESCO Lietuvos nacio-
nalinį registrą „Pasaulio atmintis“.

Kaip pirmadienį pranešė Lietu-
vos ypatingasis archyvas, saugantis 
šį dokumentą, Pajėgų ir priemonių, 
vykdant masinio trėmimo operaciją 
„Priboj“, išdėstymo schemos pri-
pažinimas nacionalinės reikšmės 
dokumentinio paveldo objektu yra 
svarbus žingsnis saugant istorinę at-
mintį ir pagerbiant sovietines repre-
sijas patyrusių žmonių atminimą.

Lietuvos SSR valstybės saugu-
mo ministerijos (MGB) 1949 metų 
kovo 17 dieną sudaryta išdėstymo 
schema yra originalus dokumen-
tas, kurio turinys atskleidžia detalų 
pasirengimą brutaliai sovietinių re-
presinių struktūrų ir karinių pajėgų 
akcijai prieš civilius gyventojus. 
Schema tušu ir spalvotais pieštukais 
nubraižyta ant spaustuviniu būdu 
pagaminto Lietuvos žemėlapio .    

1949 metų kovo balandžio mėne-
siais sovietinių represinių struktūrų 
ir karinių pajėgų įvykdyta masi-
nio gyventojų trėmimo operacija 
„Priboj“ buvo didžiausia pokario 
sovietinio genocido akcija SSRS 
okupuotose Baltijos šalyse, kurios 
metu ištremta apie 95 tūkst. gyven-
tojų: apie 32 tūkst. iš Lietuvos, apie 
42 tūkst. iš Latvijos ir apie 21 tūkst. 
iš Estijos. Didelę dalį šios operaci-
jos metu ištremtų gyventojų sudarė 
moterys ir vaikai iki 16 metų am-
žiaus.

Nuo ankstesnių pokario metais 
vykdytų gyventojų trėmimų ši ope-
racija skyrėsi tuo, kad į Krasnojars-
ko kraštą, Novosibirsko, Omsko, 
Tomsko ir Irkutsko sritis okupuotų 
Baltijos šalių gyventojai pirmą kar-
tą buvo tremiami neterminuotam 
laikotarpiui, tai yra, visam likusiam 
gyvenimui.  

Operacijos „Priboj“ metu Lietu-
vos gyventojų trėmimą vykdė di-
delės karinės pajėgos: suformuotos 
2835 operatyvinės-kovinės grupės, 
kurias sudarė 30 tūkst. 452 sovieti-
nių represinių struktūrų pareigūnai, 
sovietų armijos pasienio kariuome-

nės kariškiai, stribai ir sovietinio-
partinio aktyvo nariai. Tremtinių 
pervežimams buvo numatyta pa-
naudoti 1716 automobilių, miestų 
ir apskričių centrų stotyse iš 1302 
vagonų planuota suformuoti 21 eše-
loną. 

Būdamas 86 metų mirė ispanų 
rašytojas Juanas Goytisolo

Būdamas 86 metų mirė žymus 
ispanų rašytojas Juanas Goytisolo 
(Chuanas Goitisolas), kurio kūriniai 
šalyje buvo uždrausti diktatoriaus 
generolo Francisco Franco (Fran-
sisko Franko) valdymo metais, pra-
nešė jo agentūra.

J.Goytisolo mirė sekmadienį savo 
namuose Maroke, apsuptas savo 
šeimos narių, sakoma Barselonoje 
įsikūrusios Carmen Balcells (Kar-
men Balsels) agentūros pranešime.

2014-aisiais už savo darbą jis pel-
nė Cervanteso (Servanteso) premiją 
– didžiausią prestižą turintį ispanų 
literatūros apdovanojimą, daugelio 
prilyginamą Nobelio premijai.

J.Goytisolo rašė romanus, trum-
pus pasakojimus ir eilėraščius ir vi-
suomet buvo linkęs eiti prieš srovę. 
Taip pat rašytojas garsėjo tuo, kad 
gynė arabiškąjį pasaulį ir palaikė 
ryšius su Lotynų Amerika.

Nors šiandien rašytojas yra itin 
gerbiamas, jo kūriniai Ispanijoje 
buvo draudžiami valdant diktatoriui 
generolui F.Franco.

Jo artimieji sakė, kad J.Goytisolo 
sveikata pastaraisiais mėnesiais 
buvo labai silpna, o dėl lūžusio klu-
bo jis buvo prikaustytas prie neįga-
liojo vežimėlio.

Estija dviem dienoms 
grąžina sienos kontrolę 
pasienyje su Latvija

Estijos policijos ir sienos ap-
saugos departamentas šią savaitę 
bandomuoju režimu įves laikiną 
dokumentų patikrą prie Europos 
Sąjungos vidaus sienos tarp Esti-
jos ir Latvijos, kad patikrintų savo 
tarnybų veiklos galimybes, taip pat 
bendradarbiavimą su latvių kolego-
mis.

Apie tai BNS pranešė Policijos 
ir sienos apsaugos departamento 
spaudos tarnyba, pažymėjusi, kad 
nuo antradienio prasidedančių mo-
kymų metų pagrindinis dėmesys 
bus skiriamas logistikos ir išteklių 

planavimo klausimams.
Kaip sakė žinybos atstovė Helen 

Neider-Veerme (Helen Neider-Ver-
mė), antradienį ir trečiadienį Estijos 
ir Latvijos pasienyje bus laikinai 
atidaryti keturi kontrolės punktai - 
Valgos mieste, taip pat Meisakiulo-
je, Vastse Rosoje ir Ikloje.

Be to, į pasienio rajonus bus 
pasiųsti papildomi patruliai, ku-
rie pasirinktinai tikrins transporto 
priemones ir dokumentus, rinks 
informaciją, susijusią su žmonių 
judėjimu.

Asmenims, ketinantiems birže-
lio 6 ir 7 dienomis kirsti Estijos ir 
Latvijos sieną, reikia būti pasiruo-
šusiems galimam dokumentų ir 
transporto priemonių patikrinimui, 
pažymėjo H.Neider-Veerme.

Pareigūnė paragino žmones elg-
tis supratingai ir turėti galvoje, kad 
sienos kirtimas tomis dienomis gali 
užtrukti kiek ilgiau nei įprastai. Ji 
taip pat pažymėjo, kad nė vienas 
sieną kertančių kelių per mokymus 
nebus uždarytas.

“Asmenims, ketinantiems birže-
lio 6 ar 7 dienomis vykti per Estijos 
ir Latvijos sieną, būtina turėti su 
savimi galiojančius dokumentus. 
Automobilių vairuotojai taip pat 
privalo turėti reikalingus transpor-
to priemonės dokumentus”, - sakė 
H.Neider-Veerme.

Po to, kai 2007 metais prisijungė 
prie Šengeno erdvės, Estija sienos 
kontrolę buvo laikinai grąžinusi du 
kartus. Pirmąkart tai įvyko 2010 
metais, kai šalyje vyko NATO vals-
tybių užsienio reikalų ministrų susi-
tikimas, antrąkart - 2014 metais, kai 
Taline lankėsi tuometinis Jungtinių 
Valstijų prezidentas Barackas Oba-
ma (Barakas Obama).

Horoskopas vairuotojams: jei-
gu rytą, išvažiuodami iš kiemo, 
išgirsite bumbtelėjimą, išlipkite ir 
atidžiai apžiūrėkite automobilį. Jei 
apgadintas mašinos galas – pinigų 
gausime, jeigu priekis – juos pra-
rasite.

***

Kai bandai pasikeisti slaptažo-
dį: „Atleiskite, bet jūsų slaptažo-
dyje turi būti raidė iš didžiosios, 
skaičius, haiku, gaujos ženklas, 
hieroglifas ir nekaltos mergelės 
kraujas.“

***

Kai bus laidojamas USB išradė-
jas, jo karstą nuleis į duobę, tada 
ištrauks, apvers ir vėl nuleis.

***

Jei Internet Explorer yra pakan-
kamai narsus paprašyti leidimo 
būti nuolatine naršykle, tu gali būti 
pakankamai narsus pakviesti tą pa-
nelę į pasimatymą.

***

– Aš nežiūriu televizoriaus. – iš-
didžiai pareiškė žmogus, kuris 12 
valandų per dieną prasėdi interne-
te.

***

Kartais, kai “geiminu”, ekranas 
užtemsta, aš pamatau savo atspindį 
jame ir pagalvoju: „Ką aš darau su 
savo gyvenimu..“


