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

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Vienas garsiausių pasaulio chorų  
koncertavo Troškūnuose
Penktadienio vakarą Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje kon-

certavo vienas geriausių pasaulyje Augsburgo katedros berniukų 
ir jaunuolių choras „Augsburger Domsingknaben“ iš Bavarijos 
žemės Vokietijoje. 

Keturiasdešimt jaunų vyrukų pradžiugino ilgiau negu valandą 
trukusiu koncertu, kurią užbaigė lietuviškai sugiedodami Juozo 
Naujalio „Kur giria žaliuoja“.

Barokinė Troškūnų šventovė 
prisirinko pilnutėlė panorusių pasi-
klausyti aukščiausio lygio choriniu 

giedojimu viso pasaulio muzikos 
gurmanus džiuginančio ir stebinan-
čio choro. Centrine nava vienas po 

kito įėję rimtai nusiteikę, susikaupę, 
tamsiai vilkintys vyrukai keliomis 
eilėmis sustojo priešais didįjį altorių. 
Kapelmeisteris, kolektyvo įkūrėjas 
bei vadovas Reinhardas Kamleris 
mostelėjo dirigento lazdele ir prasi-
dėjo tikriausias stebuklas. Pakiliai 
skambėjo nuostabiausi XVI - XX 
amžiaus kompozitorių kūriniai, su-
kurti Dievo šlovinimui, keturbalsės 
giesmės ir įstabioji Johan Sebastian 
Bach „Komm, Jesu komm...“, kurią 
balsingieji berniukai atliko net aštuo-
niais balsais.

Didžiąją dalį kūrinių giedojo visas 
choras, tačiau kelis atliko ir vienuoli-
kos vyresnėlių grupė, o sudėtingiau-
siųjų giesmių deramam skambesiui 
išgauti, kad balsai skambėtų, lakiotų 
paskliautėmis, giesmininkai pasida-
lijo į tris grupes - išsiskleidė dar ir į 
Nukryžiuotojo bei Marijos Karalie-
nės koplyčias. Tyras, tikslus skam-
bėjimas, žmogaus balso tobulumas 
ir didi daugybės balsų jėga, skambe-
sys, kuriam buvo pernelyg ankšta po 
erdviais baroko skliautais. Galima 
tik įsivaizduoti, kiek prie įgimto ta-
lento giesmininkams reikėjo pridėti 
kantrybės, uolumo, ištvermės, tikė-
jimo...

Nuaidėjus paskutinei koncerto 

Choro įkūrėjas Reinhardas Kamleris.
Autoriaus nuotr.

Raimondas GuobIS

giesmei publika pratrūko audrin-
gais plojimais, choras sugiedojo 
dar vieną, po to dar vieną giesmę ir 
galiausiai užbaigė lietuviškai atlikta 
kiekvieno lietuvio širdį sujaudinu-
sia J. Naujalio giesme „Kur giria 
žaliuoja“. Elegantiškas choristų nu-
silenkimas, padėka klausytojams ir, 
netylant plojimams, jaunieji stebu-
kladariai išėjo į besileidžiančios sau-
lės nuauksintą šventorių.

Šypsena pasirodė vadovo R. Kam-
lerio veide, nes į jo dar studentaujant 
sukurto ir jau beveik ketvirtį amžiaus 
gyvuojančio choro istoriją įrašytas 
dar vienas garbingas puslapis. 

Įdomu, kad „Augsburgen Dom-
singknaben“ choras Troškūnų baž-
nyčioje jau koncertavo 2013 m. 
rugsėjo mėnesį, o iš tuo metu čia 
giedojusių dar kartą atvyko tik du 
jaunuoliai - tokia sparti giesmininkų 
kaita. Už uolią tarnystę kapelmeis-
teris yra apdovanotas Vatikano Šv. 
Silvestro ordinu, Vokietijos federaci-
jos kryžiumi už nuopelnus, daugybę 
apdovanojimų yra pelnęs ir choras. 

 Šį choro koncertinį turą mūsų ša-
lyje organizavo Lietuvos Kolpingo 
kolegija bei Lietuvos Kolpingo drau-
gija, kurios dvasios tėvas, Troškūnų 
klebonas kan. Saulius Filipavičius, 
kupinas džiaugsmingo susijaudini-
mo, kalbėjo, jog troškūniečiai tiesiog 
palaiminti, kad čia, Troškūnuose, 
buvo surengta ši nepamirštama sa-
kralinės muzikos šventė.

Laikinąjį Anykščių rajono ugniagesių tarnybos viršininką, bu-
vusį policininką, pakeis kitas buvęs policininkas, tapsiantis nuo-
latiniu vadovu.

Geriausiai gaisrus gesina 
policininkai
Anykščių rajono ugniagesių tarnybos laikinąjį viršininką, bu-

vusį policininką Vaidą Lackų pakeis kitas buvęs policininkas Val-
das Tereškevičius. Jis laimėjo šios savivaldybei pavaldžios įstai-
gos vadovo konkursą. 

Kol vyko STT patikrinimas, kon-
kurso nugalėtojo pavardė nebuvo 
skelbiama. STT V. Tereškevičiaus 
kandidatūra neužkliuvo. Redakcijos 
duomenimis, konkurse dalyvavo du 
pretendentai - abu buvę policijos pa-
reigūnai.

V. Tereškevičius internete minimas 
kaip Lietuvos policijos veteranų aso-
ciacijos veikėjas. O Anykščių rajono 
meras Kęstutis Tubis yra Lietuvos 
policijos veteranų asociacijos val-
dybos pirmininkas. V. Tereškevičius 
yra dirbęs AB LESTO Prevencijos ir 
kontrolės departamento vyresniuoju 
specialistu. Šiam departamentui yra 
vadovavęs ir K. Tubis. 2012 metais 

K. Tubiui kandidatuojant į Seimą 
Anykščių-Kupiškio apygardoje, V. 
Tereškevičius, kaip Liberalų sąjūdžio 
astovas, buvo rinkimų stebėtojas.

49-erių V. Tereškevičius iš polici-
jos išėjo prieš dešimtmetį. Paskutinės 
jo pareigos policijoje - Utenos rajo-
no policijos komisariato Viešosios 
policijos Viešosios tvarkos skyriaus 
Prevencijos poskyrio vyresnysis ty-
rėjas.

Anykščių rajono ugniagesių tar-
nybos vadovo pareigos atsilaisvino 
pernai rugsėjo pabaigoje, kai į pensi-
ją buvo išprašytas buvęs viršininkas 
Rimantas Bilinskas. 

Anykštėnai skeptiškai vertina Antano 
Baranausko klėtelės aktualizaciją

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė: „Aš už tai, kad klėtelė 
būtų likusi tokia, kaip buvo“

Šventosios upės vagą valys 
speciali technika

Amžinybėn 
iškeliavo 
Vaižganto 
sesers vaikaitis

Vaikams. Anykščių rajono savi-
valdybės administracijos direktorius 
Audronius Gališanka pasirašė įstaty-
mą 2017 metais iš rajono biudžeto 
skirti 4 260 eurų vaikų užimtumo 
didinimui.

Svečiai. Birželio 8–ąją Svėdasų 
krašto (Vaižganto) muziejus sulaukė 
svečių. Iš JAV atvyko Kazickų šei-
mos fondo (KAZICKAS FAMILY 
FOUNDATION, Inc.) prezidentė ir 
valdybos pirmininkė Jūratė Kazic-
kaitė, šio Fondo Niujorko biuro ge-
neralinė direktorė Neila Baumilienė, 
Kaune gyvenanti vertėja, išeivijos 
rašytojos Alės Rūtos (Elenos Vik-
torijos Nakaitės – Arbienės (Arba-
čiauskienės) dukra Vijolė Arbas ir 
rokiškėnai - kunigo švietėjo Jono 
Katelės labdaros ir paramos fondo 
vadovas Leonardas Šablinskas bei 
buvęs Kamajų seniūnas, Rokiškio 
rajono meras, „Kamajų Respublikos 
Prezidentu“ tituluojamas Vytautas 
Vilys.

Komandiruotė. Rajono meras 
Kęstutis Tubis penktadienį  vyks į 
užsienio komandiruotę į Baltarusijos 
Dokšicos miestą. 

Kompiuteriai. Anykščių rajono 
savivaldybės administracija už 24 731 
Eur įsigijo nešiojamųjų kompiuterių.
Viešąjį pirkimą pasiūliusi  mažiausią 
kainą laimėjo „Telia Lietuva, AB“.

Pedagogai. Anykščių muzikos 
mokykla ieško – fleitos, saksofo-
no, fortepijono dalyko mokytojo ir 
akomponiatoriaus. Muzikos mo-
kyklos direktorė Kristina Vičinienė 
„Anykštai“ sakė, kad pernai fleitos 
dalyko mokytoju įsidarbinęs speci-
alistas nori studijuoti užsienyje. Kiti 
du mokyklos pedagogai iš darbo išė-
jo sulaukę pensinio amžiaus.

Eilės. Anykščių rajono savivaldy-
bės ligoninės duomenimis, ilgiausiai 
eilėse nuo 15 iki 25 dienų pacien-
tams tenka laukti konsultacijų pas 
šiuos gydytojus: fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytoją, kardiologą, 
neurochirurgą, neurologą, ortopedą 
traumatologą, pulmonologą. 

Kopijuojame. Vienos kopijos iki 
A 4 formato kaina 15 ct.

Šventosios upės vagos šie-
navimo talką prieš keletą 
metų vietos politikai ėmė 
išnaudoti savireklamos tiks-
lais.
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spektras

Temidės svarstyklės
Mirtis. Šeštadienį Anykščiuose,  

Statybininkų gatvėje, buto balkone 
rastas moters (g. 1953 m.) kūnas. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mo-
ters mirties priežasčiai nustatyti.

Konfliktas. Sekmadienį, apie 
18.18 val., Kavarsko seniūnijos 
Vaičiuliškių kaimo sodybos kie-
me kilusio konflikto metu blaivus 
vyras (g. 1954 m.) trenkė kastuvu 
blaiviam sūnui (g. 1982 m.) į galvą. 
Nukentėjusysis dėl galvos traumos 

paguldytas į Anykščių ligoninės  
traumatologijos skyrių. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis 
vyras (g. 1954 m.) sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Telefonas. Gautas  moters (gim. 
1998 m.), gyvenančios Anykš-
čiuose, Mindaugo gatvėje, pa-
reiškimas, kad ketvirtadienį, apie 
14.20 val., atvykusi į pažįstamo 
butą Vilniuje, Salomėjos Nėries 
gatvėje, neberado jai priklausan-
čio mobiliojo telefono “iPhone 
6S”, kurį buvo palikusi nurody-

tame bute. Padaryta žala – 700 
eurų.

Smurtas. Penktadienį policija 
gavo  vyro (g. 1980 m.) pareiškimą, 
kuriame jis nurodė, kad birželio 4 
dieną, apie 01.30 val., bute Anykš-
čiuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, 
suduodamas smūgius kumščiais į 
veidą, sulaužė nosį ir skruostikaulį 
brolis (g. 1989 m.). Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Narkotikai. Penktadienį  Troš-
kūnuose, Dariaus ir Girėno gatvėje, 
patikrinimui sustabdyto automobi-

lio „BMW“, kurį vairavo vyras (g. 
1997 m.), salone, dėtuvėje, esančio-
je prie pavarų svirties, rasti du foli-
jos lankstinukai su žalsvai gelsvos 
spalvos augalinės kilmės medžiaga, 
kaip įtariama, narkotine medžiaga, 
bagažinėje rastas augalinės kilmės 
narkotinių medžiagų rūkymo įtai-
sas, kurie priklausė keleiviui (g. 
1996 m.), gyvenančiam Panevėžio 
mieste. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas. Įtariamasis nusikalstamos vei-
kos padarymu pilietis (g. 1996 m.) 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Skaičiai. Oficialiosios emigra-
cijos mastas Lietuvoje sumažėjo 
– gegužę beveik puse tūkstančio 
sumažėjo išvykimą deklaravusių 
žmonių, palyginti su balandžio 
mėnesiu. Statistikos departamento 
BNS pateiktais duomenimis, ge-
gužės mėnesį išvykimą deklaravo 
4 tūkst. 181 žmonės, 462-iem ma-
žiau nei balandį. Taip pat padidėjo 
atvykusių skaičius - gegužę į Lie-
tuvą imigravo 2 tūkst. 124 žmonės. 
Balandį imigrantų buvo 1 tūkst. 
770.Emigracijos rodiklis sumažėjo 
po didelio šuolio į viršų metų pra-
džioje, kai išvykimą deklaruodavo 
apie 7 tūkst. žmonių.

Valstija. Puerto Rike sekma-
dienį surengtame referendume, 
kuriame dalyvavo vos penktadalis 
rinkėjų, buvo nubalsuota už pasiū-
lymą, kad sala taptų visateise 51-
ąja Jungtinių Valstijų nare. Nors 
savo nuomonę išsakė tik nedidelė 
dalis šios Karibų salos rinkėjų, Pu-
erto Riko gubernatorius Ricardo 
Rossello, pats atidavęs balsą už vi-
savertį prisijungimą prie Jungtinių 
Valstijų, žadėjo ginti referendumo 
rezultatus tarptautiniu lygiu. Su-
skaičiavus balsus paaiškėjo, kad 
97,2 proc. rinkėjų norėtų, jog Pu-
erto Rikas būtų JAV valstija, 1,5 
proc. gyventojų remia autonominės 
teritorijos idėją, o 1,3 proc. žmonių 
teigė nenorintys jokių pokyčių.

Sąjūdis. Birželio 3-iąją, minint 
Sąjūdžio dieną, buvo paskelbtas atvi-
ras laiškas, kviečiantis burtis į naują 
Tautos Sąjūdį dėl Lietuvos valstybės 
ateities. Šios idėjos autorius europar-
lamentaras, buvęs Prezidentas Rolan-
das Paksas sakė manąs, kad žmonėms 
vėl vienytis - ne per vėlu. 

Atmetė. „Su niekuo nesijungsi-
me“, - tokia lakoniška ir aiški buvo 
Klaipėdos universiteto rektoriaus 
Eimučio Juzeliūno reakcija į neti-
kėtai Seime registruotus naujus pro-
jektinius siūlymus dėl valstybinių 
universitetų tinklo optimizavimo. 
Valstybinių universitetų tinklo op-
timizavimu nepatenkintas ir Šiaulių 
universitetas - šios aukštosios moky-
klos profesinės sąjungos pirmininkė 
Angelė Kavaliauskienė aukštosios 
mokyklos bendruomenę kviečia į 
birželio 15-ąją prie Seimo ir Vy-
riausybės rengiamą šalies švietimo 
atstovų mitingą. „Mūsų universiteto 
bendruomenė mitinge pareikalaus 
išsaugoti Šiaulių universitetą - vie-
nintelį universitetą Šiaurės Lietuvos 
regione“, - sakė A. Kavaliauskienė. 

Kyšis. Penktadienį Klaipėdos 
apygardos teisme pradėta nagrinėti 
didžiulį rezonansą šalyje sukėlusi 
rekordinio šalyje kyšio baudžia-
moji byla. Į teisiamųjų suolą sėdo 
daugiau nei 1,6 mln. eurų neteisė-
to atlygio reikalavimu kaltinami 
trys asmenys. Pareigūnų teigimu, 
jie buvo susitarę iš karto padaryti 
kelis nusikaltimus. Uostamiestyje 
esančio verslo centro „Neapolis“ 
bankroto administratorių D. Dau-
barą ir jam talkinusį T. Puziną 
STT Klaipėdos valdybos agentai 
sučiupo 2013 metų kovo pabaigo-
je. Įtariama, kad jie iš bendrovės 
„Statega“ (ji ir inicijavo „Neapo-
lio“ bankrotą) vadovo Vladimiro 
Stefanovo už verslo centrą val-
džiusios bankrutuojančios bendro-
vės beveik 9 mln. eurų kreditorinio 
reikalavimo teisme pripažinimą 
pareikalavo ir susitarė priimti dau-
giau nei 1,6 mln. eurų neteisėtą 
atlygį. 

Rekonstruojant Skiemonių kelią, 
automobilių srautas nukreiptas apy-
lanka Rubikių link, o atšilus orams 
ir važiuojančių iki Rubikių ežero pa-
daugėja. Bičionių ir Keblonių gyven-
tojai piktinasi, kad dažnai vairuotojai 
nepristabdo ir lėkdami per gyven-
vietes. „Dažnai kalbama, reikia ar 
nereikia greitį ribojančių kalnelių. Aš 
noriu paprašyti tokius kalnelius bent 
laikinai įrengti Bičionių ir Keblonių 
gyvenvietėse. Dabar, kai remontuo-
jamas Skiemonių kelias, ir per šias 
gyvenvietes nukreiptas transporto 

srautas – siaubas, kas jose dedasi. 
Daugelis lekia net neprimažindami 
greičio, ištraiškė naminius gyvulius. 
Laukiam, kada žus žmonės? Bent 
greitį matuojantį policijos automobilį 
kartais atsiųstų“, - kalbėjo į „Anykš-
tos“ redakciją paskambinęs Keblonių 
gyventojas.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato viršininkas Rimantas Čepulis 
„Anykštai“ sakė, kad problema jam 
žinoma - Rubikių kelyje dažnai dir-
ba policijos pareigūnai, pakankamai 
dažnai į šį kelio ruožą siunčiamas ir 

Rubikių kelias - 
kaip fronto linija
Šeštadienio pavakarę avarija įvyko Anykščių - Rubikių kelyje 

Žažumbrio įkalnės posūkyje. Tikėtina, kad posūkyje vairuotojas 
nesuvaldė automobilio. Greitis šiame kelio ruože ribojamas iki 70 
km per val., tačiau dauguma vairuotojų čia viršija greitį. Laimei, 
kad per avariją tik sudaužytas automobilis - žmonės nenukentėjo.

nežymėtas greitį matuojantis VW 
„Cady“. Taigi, greičio mėgėjai Rubi-
kių kelyje dažnai „nusifotografuoja“. 
„Piliečių prašome elgtis pilietiškai. 
Nors kelių chuliganai piktina vieti-
nius gyventojus ir tvarkingus vairuo-
tojus, tačiau vairuotojai vieni kitiems 
mirksi šviesomis, perspėdami, jog 
kelyje yra policija. Antras dalykas - 

daug kas šiais laikais automobiliuose 
turi videoregistratorius, tad jei užfik-
savote akivaizdžius kelių taisyklių 
pažeidimus ar chuliganiškus veiks-
mus, apie tai praneškite policijai“, - 
bendradarbiauti su policijos pareigū-
nais piliečiams siūlė Anykščių rajono 
policijos viršininkas R. Čepulis.  

-ANYKŠTA

Šeštadienį į avariją Rubikių kelyje lėkė policininkai ir medikai. Laimei, 
kad žmonės per avariją nenukentėjo.           Jono JUNEVIČIAUS nuotr.

Paklaustas, ar kada laukė, tikėjosi 
gauti šį vardą, rašytojas R. Vanagas 
„Anykštai“ sakė: „Nei aš tikėjausi, 
nei laukiau, bet žinau, prieš kelerius 
metus aš buvau pristatytas šiam var-
dui gauti. Būna, kad kokiame susi-
tikime ar renginyje kažkas keldavo 
klausimą, kaip čia R. Vanagas neturi 
garbės piliečio vardo ir pan. Manęs 
šitie dalykai per daug nejaudina. Nuo 
vardo gavimo aš nepradėsiu nei ge-
riau, nei blogiau rašyti.

Aš galvoju taip, kad kažkas turi 
tuos vardus gauti, bet ar Kultūros 
premijai gauti pristatomi žmonės, ar 
garbės piliečio vardui – jie pristatomi 
trupučiuką keistokai. Man atrodo, 
kad pristatant vieną ar kelis kandida-

tus greta reikėtų pridėti jo dosjė, kad 
visuomenė žinotų, už ką jis gali būti 
nominuotas. 

Kai nėra pateikiama informacija, 
prasideda spekuliatyvūs išvedžioji-
mai žmonių, kurie nei žino, nei matė 
tų pretendentų“.

„Be abejo, širdį paglostė, aš tikrai 
negalvoju, kad tai yra nulis sveikų ar 
pan. Kaip ir parašytos knygos įver-
tinimas, už ją gauta premija - tai yra 
įvertinimas.

Beje, pastebėjau tokį dalyką, gal 
tai būdinga visiems mažiems mieste-
liams, - atvažiuoji iš kažkur, pasakai 
„laba diena“, nors niekas jo nepažįs-
ta, bet kažkokį vardą ar titulą vis dėlto 
kaip ir reikėtų suteikti. Ir Anykščiuo-

Garbės piliečio vardas - rašytojui
Daiva GOŠTAUTAITĖ

daiva.g@anyksta.lt

Anykščių rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisija nu-
sprendė šį vardą suteikti rašytojui Rimantui Vanagui. Jį šiam 
apdovanojimui pasiūlė Pasaulio anykštėnų bendrija. Komisija 
rinkosi iš dviejų kandidatūrų, tačiau antroji yra neskelbiama. 

Rajono Tarybai pritarus rajono garbės piliečio vardas R. Vana-
gui bus suteiktas Anykščių miesto šventės metu. 

se yra tokių, kurie yra gavę garbės pi-
liečio vardą ar kažkokią premiją, bet 
miestelio gyvenime jie nedalyvauja“, 
– apie kultūrinį Anykščių gyvenimą 
kalbėjo R. Vanagas. 

Nuo 1983 m. R. Vanagas yra Rašy-
tojų sąjungos narys, parašęs per kelias 
dešimtis knygų, per 200 apybraižų, 
interviu su žymiais žmonėmis (R. 
Vanagas jau ne vieną dešimtmetį yra 
ir laikraščio „Anykšta“ kūrybinis ben-
dradarbis, – aut.past.).

Anykščių rajono garbės piliečio 
vardas nusipelniusiems kraštui žmo-
nėms imtas teikti nuo 2009 metų. 
Anykščių rajono Garbės piliečiais 
yra tapę istorikas, profesorius, habil. 
dr. Antanas Tyla, rašytojai, publicistai 
Milda Telksnytė ir Vygandas Račkai-
tis, laisvės gynėja, visuomenininkė 
Prima Petrylienė, socialinė darbuoto-
ja, visuomenininkė Evgenija Baltro-
nienė, informatikos mokslų daktaras, 
profesorius Algirdas Antanas Avižie-
nis, kunigas kanauninkas Stanislovas 
Krumpliauskas, ekonomistas Alvydas 

Rašytojas Rimantas Vana-
gas sako, kad skiriant bet 
kokias premijas ir apdova-
nojimus turi būti kuo dau-
giau skaidrumo ir viešumo. 
Tada ir bereikalingų kalbų 
būsią mažiau...

Jono JUNEVIČIAUS nuotr. 
Bitinas, rašytojas Antanas Drilinga. 

Pernai Anykščių rajono Garbės 
piliečio vardas suteiktas mokytojui 
Vaciui Bražėnui, o Troškūnų parapi-
jos klebonas, bažnytinės teisės spe-
cialistas Saulius Filipavičius šį vardą 
priimti atsisakė ir  rajono Tarybos pa-
prašė jo kandidatūros nesvarstyti 

Keletą metų šią atkarpą su dal-
giais nušienaudavo vietos politikai, 
tačiau dabar, pasak savivaldybės 
Bendrojo ir ūkio skyriaus ekologės 
Ingos Žukauskienės, to nebeleidžia 
daryti pasikeitę teisės aktai.

„Dabar reikia rengti projektą, 
jį suderinti su Aplinkos apsaugos 
agentūra ir gauti leidimą upės šie-
navimui. Upę galima šienauti tik 
nuo liepos 1 dienos. Pagal naujus 
reikalavimus nebegalima nušie-

nautos žolės paleisti palei upės 
srovės tėkmę, ją būtina surinkti. 
Bus atvežta amfibija, kuri iš karto 
žolę pjauna ir ją gaudo. Surinktos 
žolės bus išvežamos transporto 
priemonėmis”, - sakė I. Žukaus-
kienė.

Beje, prieš porą metų rajono 
meras Kęstutis Tubis yra pareiš-
kęs, kad Šventosios upės vagos 
mieste tvarkyti nereikia, nes esą 
upė turi atrodyti natūraliai.

Šventosios upės vagą valys speciali technika
Robertas AlEkSIEJūNAS

robertas.a@anyksta.lt

Savivaldybės administracija už 12 422 Eur nupirko Šventosios 
upės vagos nuo miesto užtvankos iki Anykščių šv. Mato bažnyčios 
tvarkymo paslaugą. Su specialia technika upę nuo kasmet suve-
šinčios vandens augalijos išvalys UAB „Vandens erdvė“.

Šventosios upės vagos šienavimo talką prieš keletą metų vietos 
politikai ėmė išnaudoti savireklamos tikslais.



Galvojo, kad tai 
statybininkų 
reklama

Žilvinas Pranas SMALS-
KAS, menininkas, skulpto-
rius:

- Tą klėtelės gaubto pusė, kur 
buvo langai, tai dar dar paken-
čiama, o į miesto pusę, tai tikrai 
prastas sprendimas. Aš iš pra-
džių galvojau, kad ten statybi-
ninkai pasikabino savo stendą: 
rangovas, subrangovas, objekto 
darbų pradžia... pabaiga...

 Stendai yra per dideli, pa-
sirinkta balta spalva sugadino 
lygią pilką sieną ir atrodo kaip 
blynai. Manau, tai yra nepavykęs 
ir nepasiteisinęs sumanymas.

Tai ne kas kita, 
kaip vizualinė 
tarša

Arūnas LIOGĖ, istorikas, pa-
veldosaugininkas, rajono Tary-
bos narys: 

- Paveldas yra paveldas. Nereikia 
ant klėtelės lipinti jokių svetimkū-
nių. Aš, kaip buvęs paveldosaugi-
ninkas, pasakyčiau, kad stendai ant 
klėtelės yra vizualinė tarša. 

Be to, šitie stendai kainavo pini-
gus. Visai nesvarbu, ar iš rajono ar 
šalies biudžeto buvo skirtos lėšos, 
bet tai mūsų visų mokesčių mokėto-
jų pinigai. Šias lėšas buvo galima pa-
naudoti racionaliau. Jeigu jau siekta 
tuos tūkstančius būtinai panaudoti 
A. Baranausko atminimo įprasmini-

mui, gal reikėjo verčiau sutvarkyti 
ir nuoroda pažymėti A. Baranausko 
taką, vedantį iš Dainuvos slėnio pro 
senąsias miesto kapines į Anykš-
čių šilelį. Nepamenu, kas konkre-
čiai - muziejaus direktorė Teresė 
Mikeliūnaitė ar rašytojas Antanas 
Vienuolis - atnešė žinią, esą šiuo 
taku poetas eidavęs pasivaikščioti 
į Anykščių šilelį. Senuosiuose lei-
diniuose apie lankytinas Anykščių 
vietas taip pat rašoma ir apie šį A. 
Baranausko taką, yra išlikusių tako 
fotografijų. Senieji anykštėnai, taip 
pat ir aš, nuo vaikystės žinojom, kur 
yra tas takas. Dabartiniuose turizmo 
maršrutuose A. Baranausko tako 
nebėra. Gal tai tik graži legenda, 
tačiau Anykščiams, kurorto vardo 
siekiančiam miestui, ji nekenktų. 

Gerbiu muziejininkus už jų eduka-
cinę veiklą, sugebėjimą į Anykščius 
pritraukti lankytojų, tačiau sumany-
mas apkalti klėtelę stendais, yra ne 
kas kita, kaip vizualinė tarša.

Norėtų, kad 
atrodytų taip, 
kaip buvo

Dijana PETROKAITĖ, Anykš-
čių kultūros centro direktorė: 

-Man visiškai tiko klėtelė po sti-

kliniu gaubtu, kaip buvo iki šiol. 
Suręsta be jokios vinies, išsaugo-
jusi šimtmečio šilumą ir natūralu-
mą - kaip žemė, kaip giesmė, kaip 
malda... 

Prisimenu, kaip kadaise ves-
davau ekskursijas prie klėtelės ir 
kaip reaguodavo ją pamatę vaikai. 
Dabar praėjo dar daugiau laiko ir 
auga karta, kuri gal net neturi kai-
mo, senelių ir net neturi galimybės 
pamatyti, kaip atrodė pastatai prieš 
šimtmetį. 

Aš už tai, kad klėtelė būtų likusi 
tokia, kaip buvo, o šiuolaikiškiems 
sumanymams užtenka naujų pas-
tatų, kaip, pavyzdžiui, „Cosmos“ 
kambario, atvirkščio namo, kur 
gali reikštis lakiausia vaizduotė. 

Stendai
nepatinka

Daiva PEREVIČIENĖ, Anykš-
čių menų inkubatoriaus direkto-
rė: 

- Man stendai ant A. Baranausko 
klėtelės nepatinka. Mačiau, tiesa, 
juos tik pravažiuodama. Klėte-
lė yra vertybė, kurią nori matyti 
žmonės ir nereikia jos uždengti. 
Stendai ant pastato ją padarė tarsi 
reklamų ir skelbimų vieta.

-ANYKŠTA

SITUACIJAIŠ ARTI 
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spektras

“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

@ Elementaru: „Per tokią 
šventę nėra kaip pasirodyti su 
policininko pensininko paradine 
uniforma, ir tiek.”

@ Na: „Į muziejus dažniausiai 
atvažiuojama vieną kartą. Turbūt 
ir Lajų takas jau išsisėmė.”

@ Vyštautas: „Juk senai aišku 
buvo, kad jokio turizmo Anykš-
čiuose nėra ir nebus. Atvažiuoja 
turistai iš Kupiškio ir visi rankom 
ploja. Įdomu, kiek japonų ar aus-
tralų atvyko Lajų tako pažiūrėti?”

@ Valdas: „Anykščiuose turis-
tinis sezonas visais metų laikais 
tęsiasi nepertraukiamai - kaip pra-
sidėjo kažkada prie A. Vienuolio 
taip ir nesibaigia. Todėl nėra rei-
kalo kasmet skelbti pradžios. Pa-

Turizmo sezonas „pagal nutylėjimą“ 
prasideda Niūronyse...

Druskininkai, Birštonas, net kai kurie kaimyniniai miestai  
tiukšmingai paskelbė turistinio sezono pradžią, tuo tarpu Anykš-
čiai taip ir nesugebėjo sezono pradėti tinkamai. Jau baigia įpusėti 
birželis, tačiau Anykščių miesto gatvėse, kavinėse – gan nedaug 
žmonių. Kaip vertinate tai, kad turizmo miestas Anykščiai – be 
turizmo sezono pradžios? Galbūt tai net daro įtaka ir lankytojų 
srautams? Kaip manote, ar dar ilgai Anykščiai visiems bus įdo-
mūs dėl Medžių lajų tako? Ko reikėtų, kad turizmo sezonas vasa-
rą mūsų mieste būtų aktyvesnis?

gal nutylėjimą tai ,,Bėk, bėk žir-
gelį“ duoda startą vasarai.”

@ Turistai:„Mes manėme, kad 
tai Gedulo ir vilties dienos minė-
jimas prie to keisto paminklo cen-
tre.”

@ Nepadės: „Plytelių eksperti-
zės ir pilies planai jau kiek pinigų 
surijo? Iš kur jų dar gauti turizmo 
pradžios šventėms?”

@ Ar jūs proto turite nors 
kiek?: „Vieną kartą  atvažiavau, 
pažiūrėti jūsų to bokšto ir viskas, 
jokio įspūdžio nepadarė. Ką jus 
galvojate, kad ir vėl važiuosiu to 
bokšto žiūrėti ? Tai jau geriau Pa-
langon. Ten nors jūra nemokamai, 
o pas jus gi mokėt prie to bokšto 
reikia po du eurus. Net maistas 

Palangoj pigesnis nei pas jus.”

@ Juozas: „Į Lajų tako staty-
bą valdžia suklojo nemažai mūsų, 
mokesčių mokėtojų pinigų. O kaip 
jis atsipirko? Kokią mes naudą vi-
sumoje iš turizmo turim? Policija 
skaičiuoja didesnį nusikaltimų 
skaičių, žmonės kenčia nuo dide-
lio mašinų srauto, oro užterštumo, 
triukšmo, paslaugų kainos dėl 
didesnės jų paklausos išaugo... 
Darbo vietų kokių gal 20-30 susi-
kūrė, bet ar tas atperka patiriamus 
nepatogumus? Antra, darbo vietų 
skaičių ženkliai didina poilsinis 
turizmas, bet ne pažintinis. Vienai 
dienai atvažiavęs turistas apsižval-
gyti po įžymias vietas nesinaudo-
ja nei kirpyklų, nei masažo, nei 
baseino paslaugom - netgi valgo 
toks turistas autobuse. Nusiperka 
bilietą į muziejų, dar kokią pasa-
gėlę Niūronyse ir namo...

Savivaldybė turėtų paskaičiuoti, 
kiek iš turizmo pagausėjimo nu-
matoma naudos ir kokios rizikos 
laukia gyventojų iš turistų srauto. 
Tas dedamąsias reikia sukelti ant 

svarstyklių ir vertinti. Taip atrodo, 
to nėra. Tik pastebimas komjau-
nuoliškas entuziazmas be jokių 
pagrindimų, o jau žmonių lūkes-
čiai - ką jau bekalbėti.”

@ Jonas: „Anykščiuose vieni 
skeptikai ir bambekliai. Visada 
randama argumentų prieš ir kas 
be vyktų gero mato tik trūkumus. 
Susikūrė tikrai ne 20 darbo vietų, 
o daug daugiau. Kad atsirastų in-
vestuotojų į poilsinį turizmą, tai 
jie turi matyti aiškią tendenciją, 
kad žmonės čia važiuoja. Kažko-
dėl Palangoj ar Druskininkuose 
vietiniai atrado, kaip išnaudoti 
tai, kad jų gyvenama teritorija 
yra patraukli kitiems, bet anykš-
tėnai patys sau faini ir be darbo, 
ir be žmonių mieste... Atrodo, kad 
dauguma nori, kad čia liktų tik 
pensininkai ir tuščios vaiduoklių 
miesto gatvės.”

(komentarų kalba netaisyta, - 
red.past.)

-ANYKŠTA

Maistas. Iranas į Katarą išsiuntė 
penkis lėktuvus su maistu. Katare 
dėl blokados jau ima trūkti maisto, 
informuoja BBC.  Ne viena šalis, 
tarp kurių - ir Irano pagrindinė 
varžovė Saudo Arabija, praėjusią 
savaitę nutraukė diplomatinius 
ryšius su Kataru. Terorizmo rėmi-
mu apkaltinta šalis tokius teiginius 
atmeta. Dėl blokados uždaryta Ka-
taro sausumos siena su Saudo Ara-
bija, iš kurios į šalį atkeliauja apie 
40 procentų visų maisto produktų.  
Kataro piliečiams liepta palikti kai 
kurias blokadą remiančias vals-
tybes. Sekmadienį penki vaisius 
ir daržoves gabenantys lėktuvai 
pakilo iš Irano. Kiekvienas lėktu-
vas esą gabena maždaug 90 tonų 
maisto. 

 
Mirė. Mirė Azerbaidžano ener-

getikos ministras Natigas Alijevas, 
kuris buvo gydomas „Florence 
Nightingale“ klinikoje Turkijos 
mieste Stambule. Tai penktadienį 
pranešė Azerbaidžano žiniasklai-
da, kuria remiasi „Interfax“. „N. 
Alijevo būklė smarkiai pablogėjo, 
ministras mirė, nors gydytojai dėjo 
visas pastangas“, - pažymi šalies 
leidiniai. Ministras dėl širdies ne-
galavimų praėjusį savaitgalį pralei-
do Centrinėje naftininkų ligoninėje 
Azerbaidžano sostinėje Baku. N. 
Alijevo būklė buvo stabiliai sun-
ki. Šios savaitės pradžioje jis buvo 
pervežtas į Turkiją.

Kaltinimai. Vilniaus apylinkės 
teismas pratęsė keturių asmenų, 
įtariamų Ievos Strazdauskaitės pa-
grobimu ir nužudymu, suėmimą. 
Neatmetama, kad įtariamųjų ratas 
išaugo. Sprendžiant iš Manto B. 
laiško motinai, merginos bude-
liai kaltę neigia versdami ją vieni 
kitiems. Nusikaltėliai šių metų 
kovo 5-osios vakarą greitkelyje 
ties Elektrėnais užpuolė I. Straz-
dauskaitę, važiuojančią į Vilnių 
prabangiu automobiliu „Audi 7“, 
prie kurio vairo ji sėdėjo. Plėšikai 
tyčia sukėlė avariją - trenkėsi savo 
automobiliu į I. Strazdauskaitės 
„Audi“. Mergina buvo įgrūsta į 
automobilio bagažinę, nuvežta į 
Kėdainių rajoną ir nužudyta. 

Gyvūnas. Šiauliuose, K. Korsa-
ko gatvėje, 16-metis užmušė pro 
šalį pupsėjusį ežiuką. Dėl žiauraus 
elgesio su gyvūnu nepilnamečiui 
iškelta baudžiamoji byla. Šio žiau-
raus incidento liudytojais trečia-
dienio pavakarę tapo šioje gatvėje 
esančio namo gyventojai. 16-metis 
čiupo nežinia iš kur išdygusį ežiu-
ką ir visa jėga trenkė jį į asfaltą. 
Smūgis gyvūnui buvo mirtinas. 
Apie incidentą policijai pranešė tai 
matęs šiaulietis. Pareigūnai 16-me-
čio globėjai įteikė šaukimą su glo-
botiniu atvykti į policiją. Nepilna-
mečiui už žiaurų elgesį su gyvūnu 
gresia baudžiamoji atsakomybė. 

Ragina. JAV prezidentas Donal-
das Trumpas dalyvaudamas savo 
pirmame NATO viršūnių susitiki-
me paragino Aljansą aktyviau im-
tis spręsti terorizmo ir imigracijos, 
taip pat Rusijos grėsmės proble-
mas. „Ateities NATO turi didelį 
dėmesį skirti terorizmui ir imigra-
cijai, taip pat grėsmei iš Rusijos 
bei NATO rytinėms ir pietinėms 
sienoms“, – kalbėjo D.Trumpas, 
atidengdamas rugsėjo 11-osios te-
roro išpuolio Jungtinėse Valstijose 
memorialą naujojoje NATO būsti-
nėje Briuselyje.

Parengta pagal BNS

Anykštėnai skeptiškai vertina Antano 
Baranausko klėtelės aktualizaciją
Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio–Žukausko memoriali-

nis muziejus ant A. Baranausko klėtelę saugančio gaubto pritvir-
tino didelius – nuo 13,75 iki 18 kvadratinių metrų ploto - stendus 
ir aklinai nuo išorės uždengė pačią klėtelę. Stendai – instaliacijos 
buvo sutiktos nevienareikšmiškai – muziejininkai teigė, kad tai 
bandymas aktualizuoti A. Baranausko laiškus, o „Anykštos“ kal-
binti architektai sprendimą kritikavo kaip itin nevykusį, muziejui 
suteikiantį prekybos centro vaizdą.

„Anykšta“ klausė, kaip Jūs vertinate – puošia ar niokoja plokš-
tės A. Baranausko klėtelę?
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pro memoria

Raimondas GuobIS

Raportas Aukštaitijos partizanų 
vado šimtmečiui

Iki karo A. Slučka tarnavo Lietuvos 
kariuomenės karo inžinerijos daliny-
je prie geležinkelio. Eksternu baigęs 
gimnaziją, dvejus metus studijavo 
Vilniaus universitete mediciną. Vokie-
tmečiu tarnavo savisaugos dalinyje, 
generolo P. Plechavičiaus rinktinėje 
Marijampolėje. Į Lietuvą sugrįžus ru-
sams,  A. Slučka  sugrįžo į tėviškę ir 
ėmė slapstyti.

A. Slučka tuo metu ir sukūrė pir-
mąjį lietuvių partizanų junginį, kuris 
buvo pavadintas Šarūno rinktine, o jis 
pats pasivadino Šarūnu. 

 Trys A. Slučkos broliai taip pat 
dalyvavo kovose - Jonas ir Bronius 
žuvo, o Stasys, išlikęs gyvas, ilgus 
metus vargo sovietų lageriuose. 

Nuolatinis planavimas, gebėjimas 
į pasipriešinimo judėjimą įtraukti 
jau sovietams tarnauti nuėjusius pa-
reigūnus ir net karininkus, ryšiai su 
pasipriešinimo grupėmis Kaune, Pa-
nevėžyje ir kituose miestuose, rūpes-
tis bendražygiais, ypač reikalaujant 
drausmės, sąmoningumo, rūpestis 
paprastais sodiečiais - pačiais svar-
biausiais ir brangiausiais partizaninio 
judėjimo rėmėjais - tai A. Slučkos 
bruožai. Juk kaip pagarbiai jis po-
grindiniame leidinyje „Neįveiksi 
sūnau šiaurės“ apie sodiečius rašė: 
„Kaip ištikimiausias tautos elemen-
tas pasirodė Lietuvos kaimas, ir tik 
jam tenka garbės aureolė, taip gražiai 
spindinti per kaimo žaliųjų, jaunųjų 
žiedų, geltonkasių sesių, pilksermė-
gių sodiečių ir senučių motinų vargą, 
kančias ir aukas. Per amžius liks dė-
kinga Lietuva ir partizanas apdainuo-
tajam sodžiui.“

1947 m. gegužės 1-ąją  įkūrus Al-
gimanto apygardą A. Slučka tapo pir-

Birželio 17-ąją, šeštadienį, Troškūnuose vyks Aukštaitijos par-
tizanų vado Antano Slučkos-Šarūno šimtmečio minėjimas. 

Minėjimas prasidės 14.20  val.  
atminties valanda Troškūnų kapi-
nėse, po to vyks Šv. Mišios, istorinė 
konferencija „Šarūnas - vado kelias 
šimtmečio šviesoje” ir grupės „Žal-
varinis“ koncertas.

Balandžio 19-ąją sukako šimtas 
metų, kai Troškūnuose gimė prieš so-
vietinius okupantus drąsiai kovojusių 
Aukštaitijos partizanų vadas Antanas 
Slučka-Šarūnas. Jo gyvenimo styga 
nutrūko partizanų vadavietėje But-
kiškio kaime, netoli Andrioniškio. Jis 
žuvo būdamas vos trisdešimt dvejų 
metų. 

A. Slučka gimė senajame bernar-
dinų vienuolyno mūre Troškūnuose. 
Čia 1917 m. gyveno Prano Slučkos, 

tarnavusio bažnyčios zakristijonu, 
šeima. Antanas buvo vidurinysis iš 
devynių vaikų. Gabus, susimąstęs, 
linkęs į mokslus. Baigęs Troškūnų 
pradžios mokyklą, progimnazijoje, 
išvyko mokytis į Kretingą, į brolių 
pranciškonų gimnaziją, gal net gal-
vojo apie dvasininko kelią. Pilietiš-
kas, besididžiuojantis tautos istorija, 
karo žygiais, vos sulaukęs aštuonio-
likos savanoriu stojo tarnauti į Lietu-
vos kariuomenę. Kaune dislokuotos 
5 - ojo Didžiojo Lietuvos kunigaikš-
čio Kęstučio pėstininkų pulke minos-
vaidžių kuopoje jis pasiliko liktiniu, 
išsitarnavo iki puskarininkio, vėliau 
- iki  viršilos laipsnio. Tuo pat metu 
lavinosi suaugusiųjų gimnazijoje.

Aukštaitijos partizanų vadas Antanas Slučka-Šarūnas kartu su 
žmona Joana Railaite-Neringa ir bendražygiu Antanu Starku-
mi–Monte.

Vytautas bAGDoNAS                                   

V. Nakutis, kaip ir senelė Ma-
rijona, ir josios brolis Vaižgantas, 
buvo gimęs tame pačiame Svėdasų 
valsčiaus Malaišių sodžiuje  (dabar 
Anykščių rajono Svėdasų seniūnija). 
Pasaulį jis išvydo 1937 metų balan-
džio 8-ąją Malaišiuose,  Amžinybėn 
iškeliavo gyvendamas Utenoje, spė-

jęs peržengti 80-mečio jubiliejaus 
slenkstį. 

Pastaruosius kelis metus jis buvo 
likęs vienintelis ir jauniausias Juozo 
ir Marcelės Nakučių  šeimos pali-
kuonis.Vytauto sesuo Elena Jakutytė 
(Dainienė), gimusi 1926 m., mirė 
1990-aisiais, brolis Stasys, gimęs 

Amžinybėn iškeliavo Vaižganto sesers vaikaitis
Vis retėja senųjų malaišiečių – Vaižganto gimtojo krašto gyventojų 

gretos.  Utenoje birželio 11-osios popietę artimieji, giminės, pažįstami 
į paskutinę kelionę palydėjo lietuvių literatūros klasiko, publicisto, 
literatūros mokslininko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tu-
mo-Vaižganto vyriausiosios sesers Marijonos Nakutienės (Tumaitės) 
anūką Vytautą Nakutį (1937- 2017). 

Kapų smiltys vien per pastaruosius dvidešimtį metų jau priglaudė 
Vitoldą Dagį, Eleną Baronaitę, Antaną Grižą, Valeriją Grižaitę, Ele-
ną Grižaitę, Liudą Budreikaitę, Bronę Dagienę ir kitus senolius. 

1924 metais, 1947-aisiais tapo po-
kario metų klasių kovos auka, dar 
vienas brolis Ipolitas, gimęs 1929 
metais, ne vieną dešimtmetį pragy-
venęs Kunigiškių I kaime, pasimirė 
prieš trejetą metų.

  Ne vieną dešimtmetį V. Naku-
tis gyveno ir dirbo Anykščių rajone 
įvairų ūkinį darbą, kurį laiką pirmi-
ninkavo Skiemonių krašte veikusiam 
Černiachovskio kolūkiui. Darbų ir rū-
pesčių sukūryje visuomet surasdavo 
laiko aplankyti tėviškę ir Malaišiuo-
se gyvenančius tėvus Juozą Nakutį 
(1886–1959) ir Marcelę Nakutienę 
(Martinėlytę) (1900-1982), kitus 
artimuosius. Visuomet didžiavosi 
esąs kilęs iš  garsios Tumų giminės 
ir visokeriopai rūpinosi kitais gimi-
naičiais. Kai mirė Vaižganto brolio 
knygnešio Jono Tumo sūnus Stasys, 
V. Nakutis daug pastangų įdėjo, kad 
velionis sovietmečiu būtų palaidotas 
šalia tėvų ir kitų artimųjų jau nebe-
veikiančiose senosiose Rubikių kapi-
nėse. Jo rūpesčiu ta kapavietė buvo 
sutvarkyta, Tumų šeimos atminimas 
deramai įamžintas ir įprasmintas. 
Ne mažesnį rūpestį jis rodė ir savo 
giminaičio Vaižganto vardu pava-
dinto partizanų būrio vado Alberto 
Nakučio–„Viesulo“, žuvusio 1949 
m. lapkričio 2 d. Drobčiūnų miške 
nelygioje kovoje su tautos priešais 
ir palaidoto Kunigiškių I kaimo ka-
pinėse, atminimo išsaugojimui. Jį 
jaudino ir istorinio pastato – senosios 
Kunigiškių pradžios likimas, Tumų 
sodybvietės Malaišiuose išsaugoji-
mo ir tvarkymo reikalai.

Jau išėjęs į užtarnautą poilsį ir gy-
vendamas Utenoje, Vytautas Nakutis 
pastoviai lankydavosi gimtuosiuose 
Malaišiuose, rūpestingai tvarkė po 
tėvų mirties išlikusią sodybą. Čia 
visuomet būdavo nupjaunama žolė, 
apgenimi per dešimtmečius suaugę 
aukštaūgiai medžiai. 

Ant trobos Vytauto rūpesčiu atsi-
rado atminimo lenta su užrašu, jog 
šioje sodyboje lankydavosi Juozas 
Tumas –Vaižgantas. Kai į Malaišius 
užsukdavo ekskursijos ar pavieni tu-
ristai, Vaižganto kūrybos gerbėjai, o 
jis būdavo savo sodyboje, visuomet 
su atvykėliais pabendraudavo, pasi-
šnekučiuodavo. V. Nakutis buvo la-
bai apsiskaitęs, apsišvietęs, mokėjo 
pasakoti apie Malaišių praeitį, Tumų 
giminę, iš senelių ir tėvų išgirstais 
pasakojimais mielai dalijosi su ki-
tais. 

Prieš keletą metų „Vaižgantinių“ 
dalyviams V. Nakutis pateikė malo-
nią staigmeną: visus vaišino savo pa-

ties išauginto, papjauto, atitinkamai 
paruošto, išmarinuoto ir ant laužo iš-
kepto avino mėsa. Ir praėjusių metų 
rugsėjo 17-ąją jis iš Utenos atskubė-
jo į „Vaižgantines“, nebodamas gar-
baus amžiaus ir ligų naštos, mielai 
su visais bendravo, buvo pakilios 
nuotaikos, kiekvienam surasdavo 
žodį. Džiaugėsi, didžiavosi, kai ro-
kiškėnas ūkininkas Vytautas Šlikas 
jam–Vaižganto giminaičiui–padė-
kojo už geranoriškumą, nuoširdumą, 
patriotiškumą, meilę tėviškei ir įtei-
kė naminės duonos kepalą. 

 Netruks prabėgti vasarą, vėl pa-
sibels ruduo. Rugsėjo 16-ąją Ma-
laišiuose vėl šurmuliuos tradicinės 
„Vaižgantinės“. Tik šį kartą jos jau 
vyks be garbaus senolio, gimtojo 
krašto metraštininko Vaižganto vy-
riausiosios sesers Marijonos anūko 
Vytauto Nakučio. Tačiau prisimi-
nimų pavidalu jo paveikslas visam 
laikui išliks pažinojusių žmonių at-
mintyse ir širdyse...

Ne kartą Vytautas Nakutis gimtuosiuose Malaišiuose sutiktiems žmo-
nėms pasakojo savo prisiminimus. Nuotraukoje užfiksuota akimirka, 
kai 2008 metų vasarą jis bendravo su žurnalistais iš Pakruojo.

Vytauto Nakučio ir jo artimųjų išsaugota senelių ir tėvų troba, 
kurią puošia atminimo lenta, bylojanti apie Vaižganto viešnages 
šiuose namuose.

muoju jos vadu, po metų visos Rytų 
Lietuvos srities - Aukštaitijos, Kara-
liaus Mindaugo srities, vadu. 

Gyveno viltimi ir kitus ta viltimi 
gaivino, tikėjosi, kad anksčiau ar vė-
liau tarp sovietų ir kapitalistinio pa-
saulio kils karinis konfliktas ir Lietu-
va bus išvaduota ar tiesiog sovietinių 
okupantų kariuomenė bus priversta 
pasitraukti. 

Glaudėsi sumaniai įrengtame va-
davietės bunkeryje Jovaišų sodybo-
je, Butkiškių kaime netoli Andrio-
niškio. Pagrindinė slaptavietė buvo 
įrengta labai giliai, gal net penki 
metrai po žeme ir iškasta unikaliu, 
niekur kitur partizanų nenaudotu, 
šachtiniu būdu. Šarūnas jautėsi sau-
gus, nes slaptavietė buvo beveik ne-
surandama, o kelių dešimčių metrų 
tunelis laidavo sėkmingą pasitrauki-
mą net ir tuomet, jei bunkeris būtų 
surastas. Matyt, tunelio išganingumą 

Mieli Anykščių krašto žmonės!
 

Minėdami 76-ąsias 
Lietuvos gyventojų 
masinių trėmimų ir 
žudynių metines, žemai 
nusilenkime Lietuvos 
laisvės gynėjams ir 
tremtiniams.

Būkime verti tų, kurie ištvėrė ir nepalūžo. 
Amžina pagarba telydi mūsų tautos didvyrius.

 

lietuvos Respublikos Seimo narys
Sergejus JoVAIŠA

buvo supratęs dar vaikystėje, besi-
klausydamas legendų apie slaptus ir 
niekaip nesuieškomus vienuolių po-
žeminius urvus, katakombas.

Tačiau 1949 m. lapkričio 1-os ry-
tmetį slaptavietę keliais žiedais apsu-
po elitiniai sovietų kariuomenės dali-
niai - į priešų budelių  rankas pakliuvę 
bendražygiai neatlaikė kankinimų, 
parodė bunkerio vietą. 

Negelbėjo ir tunelis, Šarūnas nepa-
sidavė, susisprogdino. Nutraukė savo 
gyvybės giją, tarsi senovės kunigaikš-
tis nusprendė nesuteikti priešams 
džiaugsmo. 

Kartu žuvo ir jo žmona Joana Rai-
laitė-Neringa bei partizanas Juozas 
Jovaiša-Lokys. Jų palaidojimo vieta 
nėra žinoma. Tad simboliškai galime 
manyti, kad jų kapas - visa Aukštaiti-
ja, visa Lietuvos žemė, žemė, kurios 
laisvę jie įprasmino brangiausiu ką 
turėjo - gyvybe.



  

2017 m. birželio 13 d.PASTOGė

tautos balsas
Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Net ir mirę kaimą garsina

Juozas Meškauskas... gydytojas, 
stulbinančios karjeros aukštumos  - 
dar nesulaukus nė keturiasdešimties 
jis jau buvo Kauno klinikų  profeso-
rius, katedros vadovas. Mokslų dak-
taru tapo 1937 m., kuomet apsigynė 
disertaciją tema „Skrandžio dvylika-
pirštės žarnos opaligės ankstyva dia-
gnozė ir gydymas“, stažavosi Vienoje, 
Miunchene, Berlyne. Visuomeninin-
kas, vadovavęs studentų ateitininkų 
„Gajos“ korporacijai, konfliktavo su 
katalikus varžiusia tautininkų valdžia, 
už savo įsitikinimus net kalėjo Varnių 
lageryje. Nuolat atvykdamas į tėviš-
kę, sodžiuje būręs pavasarininkus, 
šaulius, rengęs vakarus, iš kurių pelno 
buvo pastatytas jaunimo kryžius.

Po Antrojo pasaulinio karo pasi-
traukė į Vokietiją, po to persikėlė į 
JAV, kur taip pat vertėsi gydytojo 
praktika, buvo įkūręs privačią kliniką 
lietuviškiausiame mieste Čikagoje, 

Vajėšių vienkiemyje 
- tik vienas vietinis 

Raimondas GuobIS

Jau visai netoli Čekonių, visai arti Rubikių ežero, plačiame kalvyne, nuo senų laikų gyvuoja Va-
jėšių kaimas. Surašant 1923 m. buvę 10 kiemų su 75 gyventojais. Žemės buvę apie 250 hektarų, 
ją į vienkiemius išskirstę 1936 m. Sovietmečiu net tris kartus per dieną čia važiuodavo maršrutu 
Anykščiai - Vajėšiai kursavęs autobusas. Nūnai kaimas sunykęs, prieš penkerius metus buvo pri-
skaičiuojami vos penki čia deklaruoti piliečiai.

du dešimtmečius darbavosi alkoho-
likų ir narkomanų gydymo įstaigoje. 
Aktyviai dalyvavo lietuvių bendruo-
menės veikloje, daug rašė, svarbiau-
sias jo veikalas yra „Lietuvių medici-
nos istorija“. Išgyveno net 104 m., jo 
palaikai parvežti į tėvynę ir palaidoti 
Debeikių kapinėse.

Tikras tėvynės patriotas buvęs An-
tanas Bulota, kuris iš šio kaimo į pla-
tų pasaulį išėjęs baigė karo mokyklą, 
tarnavo Karaliaus Mindaugo pulke 
Kupiškyje, buvo kulkosvaidininkų 
kuopos vadas. Vokietmetyje dalyva-
vo formuojant generolo Povilo Ple-
chavičiaus armiją, po to pasitraukė į 
Vakarus, atsidūrė Amerikoje, kur de-
vyniasdešimtuose metuose pasimirė. 
Jo antroji žmona Aušra pasirūpino, 
finansiškai rėmė, kad Santariškių kli-
nikoje buvo įrengta A. Buloto vardo 
palata, kad iš 2003 m. įsteigto fondo 
geriausi Anykščių A. Vienuolio pro-
gimnazijos moksleiviai gautų pini-
gines premijas. Debeikių kapinėse, 

Bulotų kapavietėje stovinčio stogas-
tulpio įrašas tarsi apgaili A. Buloto 
lemtį gyventi ir mirti svetimame 
krašte: „Ne ten norėjau atsigulti.../ 
Norėjau Lietuvoj ilsėtis/ Su protė-
viais, tėvais/ Šventuos kapeliuos/ Po 
šlamančiais klevais.“

Kėdainių fabrikus statęs ir jiems 
vadovavęs

Buvo toks Kazimieras Pilkauskas, 
nuo mažens mokslų atkakliai siekęs 
ir mokslus sumaniai panaudojęs. 
Baigęs Panevėžio gimnaziją stojo į 
Kauno politechnikos Chemijos fakul-
tetą, o įgijęs inžinieriaus technologo 
specialybę dirbti išvyko į Rygą. Su-
perfosfato gamykloje pradžioje buvo 
pamainos meistru, tačiau sumanus 
technologas greitai ėmė vadovauti 
visam cechui. 

Septynerius metus padirbėjęs su-
grįžo į Lietuvą, mat mineralinių trąšų 
gamykla buvo statoma Kėdainiuose. 

Ten vadovavo statybos darbams, o 
po to darbavosi vyriausiuoju inžinie-
riumi, po to beveik trisdešimt metų 
vadovavo visai gamyklai. Neeilinis 
žmogus buvęs, visą laiką nepartinis, 
vis dėlto prieš tapdamas direktoriu-
mi žengė šį žingsnį. Kitaip negalėjo, 
mat bičiuliai patarė, patikino, kad jei 
to nepadarysiąs, direktoriumi paskirs 
kokį rusą, kuris ne tik su savo artimai-
siais atvyks, bet ir visą gvardiją bičiu-
lių, specialistų iš plačiosios tėvynės 
atsitemps, lietuviškuose Kėdainiuose 
tikriausią rusų koloniją įkurs. Daug 
nusipelnė Maskvoje „pramušant“ 
pinigų Kėdainių ligoninės bei miesto 
kelių statyboms. 

Pasak pažinojusių, buvęs reiklus 
ir supratingas, kiekvieną darbuotoją 
galėjęs išklausyti, suprasti, pagelbėti, 
atjausti sunkią valandą. Mirtis buvo 
staigi, netikėta, pakirtusi septynias-
dešimt ketvirtuose metuose. Kaip 
apie tai pasakojęs brolis pasidžiaugė, 
kad ir kolchozo derliai buvę labai ne-
blogi, nes Kazimieras pagelbėdavo 
papildomą vagoną trąšų nusipirkti, ir 
atsidūsta: „Valig amžiaus dar galėjęs 
gyventi...“

Ūkininko godos

„Aš čia vienas vietinis pasilikęs, 
visi kiti atėję, atvažiavę iš kitur. So-
dybų daug čia nupirktų - štai tą labai 
ištaisę kauniečiai, aną gi nupirkęs 
kažkoks verslininkas rusas nuo Igna-
linos, žmogus, kuris lietuviškai sil-
pnai tekalba. Kitos gi sodybos apleis-
tos, laukia naujų šeimininkų ir tyliai 
išgyvena savo griūtį“, -  sako Jonas 
Pilkauskas.

 Skendi žydinčių obelų žieduose, 
kuomet ten buvome buvo tas gegu-
žės pabaigos laikas. Tačiau viduryje 
savaitės nė vienoje sodyboje nepavy-
ko surasti nė gyvos dvasios. Vasarna-
miai.

Jonas iš kito kambariuko atneša 
vieną popierių, po to kitą, po kiek lai-

ko dar daugiau. Dokumentas ministro 
pirmininko Augustino Valdemaro pa-
sirašytas, apie tai, kad 1929 m. sava-
noris kūrėjas Klemensas Pilkauskas, 
gimęs 1896 m. Sterkiškių kaime prie 
Debeikių, buvo apdovanotas Nepri-
klausomybės dešimtmečio medaliu 
nr.1544., apie jo gautą žemę tarsi nie-
ko ir nebežino, dokumentas gi rodo 
tik šiame kaime buvusį jo motinos 
Emilijos ir jos sesers Onos - Žekonai-
čių pasidalytą tėvų ūkį - 24 su puse 
hektaro žemės. Tėvokas Klemensas 
gal jau ir nebegalvojo, kad kada bus 
nepriklausomybė, kad vėl nuosavybė 
sugrįš. Tik dirbo, smarkiai dirbo. Ir 
kolchoze, ir namuose, daug negalvo-
damas.

 Sodybos tvarte daug metų buvo 
laikomos kolchozo karvės, kitokie 
gyvuliai, šalia keliutės esąs kampas 
gerokai nubrūžintas, gal net nuskeltas 
jį kliudžiusių pašarus vežančių trak-
torių Atgaivindavo darbus pertrauk-
davę atlaidų šventės, ypač Baltramie-
jaus siautulys - kiekviename kieme 
dainos, vaišės, geras alus. Ir jų motina 
gaminusi puikiausią alų. Sužlugo ko-
lchozai, Vajėšių gyvenvietės centre 
dar tebestūkso daug to meto didžiulių 
mūrinių pastatų.

Nūnai ūkis jau Remigijaus ranko-
se, tėvas dar jam gabalą žemės priedo 
nupirkęs, tačiau kažkokie nedorėliai 
ir jų draugeliai tarpstantys žemėtvar-
koje žemių ribas išstumdė - sienos ne-
beatitinka. Buvo šituo klausimu atvy-
kusi komisija, matavo, žiūrėjo, rado, 
kad iš tiesių ribos išstumdytos. Bet jų 
išvados teisybei išpildyti nepakanka, 
tame pernai surašytame dokumente 
patariama bylinėtis - kreiptis ne bet 
kur, o į kažkokį Vilniaus teismą.

Skvarbaus žvilgsnio, viltingai ir 
aš nuteikiu, mąslus vyras ištaria, kad 
šitų dalykų, tokios netiesos taip ne-
paliks - kreipsis į ministrą, kreipsis į 
prezidentę, juk turi būti mūsų Lietu-
voje teisybė, ypač savanorio sūnui ji 
svarbi ir reikalinga.

Anykščių A.Vienuolio – Žukaus-
ko ir A. Baranausko muziejus turi 
sukaupęs daug vertybių, bet lėšų 

gauna ubagiškai, todėl dalis ekspo-
natų gali nukentėti. Ar pastebėjote, 
kad Petraškos paveikslai blunka? 

Turiu filmuotą medžiagą, kaip jie 
anksčiau atrodė ir kaip dabar. Pa-
mačiau – tiesiog nutirpau. 

Reikia kažką daryti, reikia res-
tauruoti. Juk tai unikalus dalykas.

Juozas DANIlAVIČIUS

Gaila, bet paveikslai blunka

Jonas Pilkauskas ištiesia svarbius popierius - tėvelio savanorio medalio liudijimą bei ginčo dėl ma-
tininkų perstumdytų žemės ribų.

Per Vajėšių laukus žygiuoja pagarbios atminties žygio iš Debeikių į Anykščius dalyviai. Balandžio 
30-oji.

Buvęs kolūkio daržovių sandėlis primena slėptuvę nuo bombų.
Jono JUNEVIČIAUS nuotr.  
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kampas

Apie 
pasakas

horoskopas
AVINAS Šią savaitę galimas ne-

tikėtumas, susijęs su karjera, verslu. 
Atsargiau vertinkite priemones, į ku-
rias reikia nemažai investuoti. Venki-
te rizikingų avantiūrų. Nuo trečiadie-
nio labiau jausite nuovargį ir lengviau 
klysite. Šurmulys vargins, o taisyklių, 
įstatymų laikytis norėsis mažiau nei 
paprastai.  

JAUTIS Šiuo metu itin domė-
sitės kelionių, mokslo, politinėmis, 
tarptautinėmis temomis. Galimos 
permainos, problemos profesinėje 
veikloje, versle. Nevertėtų skubėti 
su naujovėmis, imtis dar didesnės 
atsakomybės, ypač jei neturite rimtų 
sąjungininkų. Jūsų kompetencija gali 
pasirodyti nepakankama. Vis dėlto iš 
ankstesnio įdirbio galima nauda. 

DVYNIAI Jeigu susidūrėte su fi-
nansiniais ar teisiniais sunkumais, šią 
savaitę ieškosite galimybės iš jų išsi-
kapstyti. Turbūt teks bendrauti su au-
toritetingais asmenimis, pažįstamais. 
Šiuo metu per didelis pasitikėjimas 
kitų gera valia ar galia jums gali ir 
padėti, ir pakenkti. Neskubėkite tikėti 
pažadais bei abejotinais gandais. 

VĖŽYS Savaitė nepagailės dile-
mų, susijusių su partneryste. Stiprės 
noras apsispręsti asmeninių santykių 
srityje. Metas gana avaringas, tad 
pasisaugokite. Atsargiai ir su elektra. 
Nesileiskite į finansines avantiūras su 
nepatikimais, nepatikrintais asmeni-
mis. Gali būti, kad teks mokėti mo-
kesčius, apie kuriuos net nepagalvo-
jote, arba dėl jų aiškintis. Rūpinkitės 
sveikata. 

LIŪTAS Nuo pirmadienio pasi-
žymėsite darbštumu praktiniuose, 
ūkiniuose reikaluose. Galbūt kils 
minčių, kaip pagerinti profesinius ar 
verslo reikalus, kaip praplėsti savo 
galimybes keliant kvalifikaciją ir pan. 
Gali būti, kad teks aiškintis santykius 
su antrąja puse arba dalykiniu par-
tneriu dėl tų poelgių, kurių pasekmės 
tapo akivaizdžios. Norėsis pasijusti 
svarbiais ir teisiais. 

MERGELĖ Nuo pirmadienio 
įspūdžių teiks sportas, kiti renginiai. 
Pravartu daugiau dėmesio skirti vai-
kams, ugdyti jų gabumus, pasidomėti 
pomėgiais. Vis dėlto su aplinkiniais 
nelengva bus susitarti dėl aktualių 
jums dalykų, ar tai būtų darbas, ar 
buitiniai, piniginiai reikalai. Pats me-

tas labiau pasirūpinti sveikata. 
SVARSTYKLĖS  Šią savaitę bus 

nemažai įtampos tiek vidiniame, tiek 
išoriniame pasaulyje. Vis dėlto įma-
noma ir gerai sutarti, ir daug nuveikti. 
Svarbiausia, stenkitės nesugadinti 
santykių šeimoje bei su kaimynais, 
nekelkite ultimatumų, nebandykite 
mylimo žmogaus ir kolegų kantry-
bės. 

SKORPIONAS Šią savaitę nu-
simato nemažai kontaktų, kalbų te-
lefonu ir akis į akį. Dalį problemų 
išspręsti jums padės artimi žmonės. 
Nesivaržykite pasikalbėti apie tai, 
kas jus slegia. Atsargiai elkitės su 
technika, elektra. Veikiausiai išlaidų 
pareikalaus išaugę vaikų poreikiai. 
Išsiaiškinkite, ar jie jūsų nevedžioja 
už nosies dėl kai kurių tariamai būti-
nų mokėjimų.  

ŠAULYS Nuo pirmadienio pa-
sižymėsite komercine uosle, todėl 
pravartu pagalvoti, ką norėtumėte 
nusipirkti ar parduoti ir pan. Būkite 
pakantesni artimųjų bei vaikų nuo-
monei ir savitiems jų interesams. 
Savo pastabomis ir pamokymais 
galite išvesti iš kantrybės tuos, kurie 
yra šalia jūsų. 

OŽIARAGIS Nuo pirmadienio 
bus nemažai įtampos. Aplinkiniai 
gali reikšti pretenzijas arba netinka-
mai elgtis. Atsargiai su elektra, ugni-
mi. Tikriausiai finansiniuose ir darbo 
reikaluose nevengsite rizikos. Netin-
gėkite pasiskaičiuoti, kas naudinga, o 
kas ne. Nederėtų iš pasalų naudotis, 
manipuliuoti kitų žmonių silpnybė-
mis. 

VANDENIS Nuo pirmadienio 
nepatartina užsiimti sudėtingais dar-
bais, diskusijomis, veltis į intrigas. Ir 
nesielkite lengvabūdiškai, nes tai gali 
ardyti šeimos židinį arba kitaip jus 
demaskuoti. Saugokitės avarijų, trau-
mų. Vis dėlto kai kas džiugins. Regis, 
protinė veikla arba kelionė suteiks 
pasitenkinimo, praplės akiratį.  

ŽUVYS Šią savaitę jūsų dva-
sinė būsena tikriausiai bus tokia, 
kad pakaitomis užplūs tai bejėgiš-
kumo, tai optimizmo bangos. No-
rėsis ieškoti teisybės arba kaip tik 
ją nuslėpti, bus lengva pasiklysti 
prieštaringų vertinimų labirinte. 
Venkite paviršutiniškumo, lengva-
būdiškų nuotykių, saugokite pini-
gus, dokumentus. Nepasikliaukite 
gandais. 

Irena ANDRUkAITIENĖ

Vos keletas mėnesių liko iki 
iškilios šventės –  Vasario 16 – 
osios šimtmečio. Neeilinė, išskir-
tinės svarbos data mūsų valstybės 
gyvenime. Kaip ją rengiamasi pa-
žymėti? Kaip jai ruošiamės kie-
kvienas iš mūsų? 

Kaip žinia, jubiliejams rengia-
masi iš anksto. 2013 m. rugsėjo 
mėn. tuometinis Ministras Pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius su-
darė darbo grupę Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šimtmečio minėjimo 
programai parengti. 2015 m. rug-
pjūčio mėn. Vyriausybė patvirtino 
grandiozinę Šimtmečio minėjimo 
programą, kurios veiklos išsidės-
tė nuo 2015 iki 2020 metų.

Programoje buvo numatyta be-
veik penki šimtai įvairių projek-
tų, planuota pastatyti per šešias-
dešimt paminklų, atminimo lentų, 
išleisti daug istorinių ir kitokių 
Lietuvą reprezentuojančių  leidi-
nių. 

Planuota surengti apie tris šim-
tus įvairių renginių, ypatingai 
išskiriant Lietuvos valstybės kū-
rimuisi svarbias istorines datas: 
Vilniaus konferenciją  (1917 m. 
rugsėjo 18 – 22 d.), Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto paskelbimą 
(1918 m. vasario 16 d.), pirmą 
Lietuvos pripažinimą de jure ir 
de facto (1918 m. kovo 23 d.), 
Pirmosios Lietuvos Laikinosios 
Konstitucijos priėmimą (1918 m. 
lapkričio 2 d.), Pirmojo Ministrų 
kabineto sudarymą (1918 m. lap-
kričio 11 d.), Lietuvos kariuome-
nės įkūrimą (1918 m. lapkričio 
23 d.), Respublikos Prezidento 
institucijos įsteigimą (1919 m. 
balandžio 4 d.) ir Lietuvos Stei-
giamojo Seimo išrinkimą (1920 
m. balandžio 14-15 d.). Kitaip 
tariant, buvo norima aktualizuoti 
istorinę atmintį, priartinti ją prie 

Pasitinkant šimtmetį
nūdienos, paskatinti piliečius 
sąmoningai sugrįžti į Valstybės 
tapsmo ištakas. 

 Daug dėmesio skirta infras-
truktūros projektams. Iki jubilie-
jaus norėta sutvarkyti Lukiškių 
aikštę ir Kalnų parką Vilniuje, 
renovuoti Signatarų namų pasta-
tą, kuriame buvo pasirašytas Va-
sario 16 – osios Aktas, suremon-
tuoti buvusius Prezidento rūmus 
Kaune, rekonstruoti Vilniaus 
sporto rūmus, sutvarkyti Vasario 
16 – osios Akto signatarų atmini-
mo įamžinimo vietas, sutvarkyti 
tautos savivokai svarbius kul-
tūros paveldo objektus ir atlikti 
daugybę kitų darbų. Kaip sakė 
tuometinis Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio programos 
įgyvendinimo grupės vadovas 
Rimantas Vaitkus, programos 
tikslas – ilgalaikis Šimtmečio 
įamžinimas, o ne vien šventinis 
šurmulys ar fejerverkai.  

Programoje buvo numatyta 
plačiai pristatyti Lietuvą užsieny-
je – pasinaudojant diplomatiniais 
kanalais, pasitelkiant Pasaulio 
lietuvių bendruomenę, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungą, užsie-
nio lietuvių organizacijas.

 Patvirtinus programą, ji buvo 
pradėta įgyvendinti, bet, kaip 
dažnai pas mus būna, baigiantis 
valdžios kadencijai, darbų tem-
pai sulėtėja. Taip atsitiko ir su 
Šimtmečio programa. Po 2016 
m. Seimo rinkimų pasirengimo 
artėjančiam jubiliejui veiklos dar 
keliems mėnesiams sustojo, nes 
naujoji valdžia programą reviza-
vo ir pakeitė iš esmės. Šimtmečio 
minėjimo programos veiklų pla-
nas, sutrumpintas iki minimumo 
ir supaprastintas, apimantis 2017 
– 2020 m., buvo paskelbtas ba-
landžio mėnesį. 

Plane numatytos pagrindinės 
veiklos, padalintos į tris dalis 
(„Kurk“, „Švęsk“ ir „Pažink“), 
sutilpo į dvylika sakinių, iš ku-
rių tik trys yra konkretūs. Iš jų 
aiškėja, kad švęsime Liepos 6 - 
ąją – Lietuvos himno giedojimo 
šventę „Tautiška giesmė“ aplink 
pasaulį“, Vasario 16 - ąją– pa-
grindinę Šimtmečio datą ir Dai-
nų šventę „Vardan tos...“. Šiems 
renginiams, kaip visuomenę 
buriančioms masinėms iniciaty-

voms, ir bus skiriama daugiausia 
dėmesio, nes vienas iš Šimtme-
čio minėjimo principų, įvardintų 
programoje, yra masiškumas.

Šimtmečio programoje ne-
bėra infrastruktūros projektų, 
neįtrauktas valstybės kūrėjų at-
minimo įamžinimas, neliko fun-
damentalių leidybos projektų, 
neužsimenama apie valstybinės 
kalbos šimtmečio paminėjimą. 
Atsisakyta daugybės kitų nesun-
kiai įgyvendinamų, bet prasmin-
gų, išliekamąją vertę turinčių 
projektų.

Gerokai susiaurintas Lietuvos 
pristatymas pasauliui. Joje nu-
matyta tik „užtikrinti pozityvios 
informacijos apie Lietuvą sklai-
dą žiniasklaidoje ir socialinėse 
medijose tų valstybių,  kurios 
Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijos, Lietuvos Respubli-
kos užsienio reikalų ministerijos 
ir Lietuvos Respublikos ūkio mi-
nisterijos susitarimu yra priori-
tetinės Lietuvai“. Įdomu, ar tas 
sąrašas bus paviešintas? Ar mes, 
eiliniai piliečiai, sužinosime, ku-
rios pasaulio valstybės trijų mi-
nisterijų susitarimu (?) Lietuvai 
yra prioritetinės, o kurios – ne, 
kurioms reikia teikti jubiliejaus 
proga informaciją apie Lietuvą, o 
kurioms – nebūtinai, nes neverta 
vargintis dėl kažkokių nepriori-
tetinių...

Programos veiklų plane yra 
numatytos parodos, audiovizua-
linių produktų kūrimas, informa-
cinės kampanijos, kino filmų kū-
rimas, akcijos („Ačiū“, „Dovana 
Lietuvai“, Lietuvos dovanų tei-
kimas pasauliui), forumai („Ki-
tas 100“), bet visa tai pirmiausia 
orientuota į žinomus, garsius 
Lietuvos žmones, į kuriančius, 
aktyvius piliečius, intelektualus, 
į verslo, mokslo bendruomenes, į 
politikus. 

O kaip kitiems, eiliniams pi-
liečiams, nenorintiems tenkin-
tis tik švenčių dalyvio statusu 
ir būti masiškumo statistiniu 
vienetu, bet norintiems kažkuo, 
kad ir nesudėtingu, prisidėti prie 
Valstybės jubiliejaus įprasmini-
mo, surasti savo nišą Šimtmečio 
veiklose? Ką siūlo programa? 
Beveik nieko. Nebent dalyvauti 
seniūnijų konkurse „Valstybę ku-

riame mes“. 
Gaila, kad programoje nera-

do vietos įdomi iniciatyva, ga-
linti įtraukti į aktyvias veiklas 
daugybę paprastų žmonių, gy-
venančių ir Lietuvoje, ir išeivi-
joje. Tai „Šimtmečio savanorių“ 
iniciatyva. Jos idėja –  milijonas 
savanorių, kurie savo veiklas, 
kad ir pačias paprasčiausias, bet 
kažkam labai reikalingas, savo 
sumanymus skirtų Lietuvai, jos 
žmonėms. Tokiu būdu kiekvienas 
norintis prisidėtų prie  prasmingo 
šventės minėjimo.

Belieka tikėtis, kad jubiliejinių 
metų minėjimo turinį praturtins, 
pagilins, įprasmins atskiros vals-
tybės institucijų, savivaldybių, 
aktyvių piliečių iniciatyvos. Jos 
galėtų būti fiksuojamos Šimtme-
čio svetainėje numatytame (tik 
iki šiol kažkodėl neveikiančia-
me) Renginių kalendoriuje, kad 
kiekvienas galėtų pasirinkti, ką 
aplankyti, kur dalyvauti. Bet kol 
kas atrodo, kad nenusipelnėme 
žinoti, kaip visa Lietuva rengiasi 
didžiosioms šventėms. 

Krinta į akis dar vienas niuan-
sas - programa orientuota tik į 
Lietuvos žmones, lyg būtų skir-
ta „vidaus vartojimui“ („sutelkti 
Lietuvos žmones švęsti atkurtos 
Lietuvos gimtadienį, skatinti di-
džiuotis savo šalimi“, „įtvirtinti 
Vasario 16 – ąją kaip svarbiausią 
Šimtmečio datą ir užtikrinti, kad 
Lietuvos žmonės įsitrauktų į jos 
šventimą“, „šiandienos herojus 
yra kiekvienas Lietuvos pilie-
tis“). Užribyje (sąmoningai ar 
per neapsižiūrėjimą?) paliekama 
mūsų išeivija, tarsi jie būtų jau 
nebe Lietuvos vaikai, nebe mūsų 
istorijos dalis. 

Ar nebus atsitikę taip, kad, 
berevizuojant programą, „išsi-
plovė“ Šimtmečio esmė ir liko 
tik „paviršėliai“? Praeis iškilusis 
jubiliejus, lydimas tegu ir įspū-
dingo, bet trumpalaikio šventi-
nio sambrūzdžio, ir su laiku pa-
simirš. Praeis kaip vienadienis 
šurmulys, taip ir nepalikęs jokių 
išliekamąją vertę turinčių ženklų, 
kurie, nutilus minėjimų ir iškil-
mių aidams, galėtų ne tik mums 
patiems, bet ir ateinančioms kar-
toms liudyti buvus Valstybės at-
kūrimo šimtmetį. 

Linas bITVINSKAS

Būna ir taip, kad pasaka at-
eina į gyvenimą. Nauja pro-
vincija Norvegijoje – kaip iš 
pasakos. Norvegijoje sujun-
giant dvi provincijas atsiranda 
nauja. Sujungiami patys šiau-
riausi Norvegijos regionai – 
Tromsas ir Finmarkas. Ta pro-
ga norvegų leidinys „iTromso“ 
pasiūlė patiems gyventojams 
išrinkti būsimą pavadinimą. 

Ieškodami tinkamo pava-
dinimo žurnalistai kreipėsi 
į lingvistą Gulbaną Aljegą, 
o taip pat patys pabandė pa-
klausti savo skaitytojų, kokį 
pavadinimą jie išsirinktų. 
Redakcija pasiūlė skaityto-
jams balsuoti už du pava-
dinimus – Gokk ir Mordor.  
Žodis „Gokk“ žymi labai toli-
mą vietą. O štai antrasis pava-
dinimas yra kilęs iš literatūri-
nio kūrinio. Dž. R.R. Tolkieno 
„Žiedų valdove“ yra mistinė 
blogio valda Mordor. Beje, 
Plutono palydovo Charono 
šiaurės ašigalyje yra didelis 
tamsus regionas, vadinamas 
Mordoro tamsyne (Mordor 
macula).

Norvegų skaitytojai nubal-
savo už Mordor pavadinimą. 
Už šį būsimos provincijos va-
riantą apklausoje pasisakė 65 
procentai dalyvavusių.

Šiemet minimos ir J. R. R. 
Tolkieno 125-osios gimimo 
metinės. Johnas Ronaldas Ru-
elis Tolkienas gimė 1892 m. 
sausio 3 d, Mabel ir Arthuro 
Tolkienų šeimoje, Pietų Afri-
koje. Kai būsimam rašytojui 
suėjo ketveri metai, mirė jo 
tėtis, tad visa šeima persikėlė 
gyventi į Angliją, pas gimines.  

Tolkienas vertino gerą mitą.  
Tolkieno užmojis sukurti „Žie-
dų valdovą“ buvo siekis su-
kurti dėmesio vertą mitologinį 
kūrinį, nes jam, kaip anglų fi-
lologui, labai nepatiko tai, kad 
jo tautiečiai neturi tikro angliš-
ko mito. Tolkienui nerimą kėlė 
tai, kad anglai viską buvo pa-
siskolinę iš kitų šalių. Štai ką 
S. C. Lewisas rašė apie „Žiedų 
valdovą”: „Tolkienas sukū-
rė tikrą mitą, pasakojimą, iš 
kurio skirtingiems skaityto-
jams ir skirtingais laikais gali 
išaugti vis naujos prasmės“. 
Kiekvienos kartos skaitytojai 
darė pačias įvairiausias jo kū-
rybos interpretacijas, nuo An-
trojo pasaulinio karo realijų 
iki žiedo įvaizdyje užšifruoto 
branduolinio ginklo.

Atėjo laikas, kai ir iš „Žiedų 
valdovo“ ima skolintis kitos 
tautos.
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Žmona Kristina
Skiemonių seniūnijoje
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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.

PERKA GALVIJUS
Bulius, telyčias nuo 300 kg,

karves.
Tel. (8-615) 37349.

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 .

Dainiaus firma 
SUPERKA VERŠELIUS

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

Tarptautinių pervežimų įmonė 
Anykščiuose ieško 

transporto vadybininko 
asistento (-ės) ir 

administratoriaus (-ės).
Siūlomas konkurencingas atly-

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

UAB “CESTA” firminėje mė-
sos gaminių parduotuvėje 
Vilniaus g. 1, Anykščiuose 

reikalingas (-a) 
pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė). 
Darbas slenkančiu grafiku: 4 

darbo dienos ir 4 poilsio dienos. 
Darbo patirtis prekybos srityje - 
pageidautina. 
Kreiptis telefonu (8-626) 01785.

UAB “Antalgės paukštynas”
2017 06 20 - 21 - 22 

dienomis 
prekiaus broilerinėmis 

vištomis.
Svoris 3,5 - 4 kg, vieneto kai-

na - 3,50 euro.
Sidabrinės k., Molėtų r.

Tel. pasiteirauti (8-616) 48503.

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.

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

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

Tel. (8-686) 86702. 

Mišką su žeme arba išsikirsti. 
Moka brangiai. 

Tel. (8-604) 84051.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

Brangiai - įvairių markių automobi-
lius. Gali būti su defektais, nevažiuo-
jantys. Atsiskaito vietoje, sutvarko 
dokumentus, pasiima. 

Tel. (8-646) 17715.

Brangiai ir skubiai - automobilius, 
mikroautobusus, motociklus, trakto-
rius.

Tel. (8-601) 53942.

Gyvuliai

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

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

Egidijus ir Sandra - įvairius verše-
lius. Sąžiningai sveria. Moka PVM. 
Greitai pasiima. 

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

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.

Brangiai perka, nuomojasi že-
mės ūkio paskirties žemę Anykščių, 
Kurklių, Skiemonių apylinkėse.

Tel. (8-687) 76191. 

Dovanoja

Geros būklės baldų komplektą (sek-
cija, spinta, spintelės).

Tel. (8-694) 24448.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Jums reikia nustatyti statybos kainą, 
surasti profesionalius statybininkus, 
reikalingas techninis prižiūrėtojas? 
Kreipkitės. Mes Jums padėsime. 

Tel.(8-686) 48305.

Nekilnojamasis turtas

Janonių kaime - žemės sklypą, 
Vilpišių kaime - sodybą (netoli eže-
ras), Šerių kaime - žemės sklypą 
(prie Šventosios).

Tel. (8-650) 20554.

Kuras

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

Tel.: (8-600) 63820,

Kita

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.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius, 
kukurūzus, įvairius pašarinius miltus, 
sėlenas. Atveža.

Tel.: (8-611) 47343, (8-680) 96778.

Žvyrą, juodžemį, ąžuolo 5 cm stor-
lentes. 

Tel. (8-683) 57655.

Maltą betono skaldą. 
Tel.: (8-688) 43147, (8-650) 56537, 

(8-670) 39788.

Šienapjoves, smulkintuvus, purkš-
tuvus, grėblius - vartytuvus, lėkštinius 
skutikus, kultivatorius, frezus, vagotu-
vus, bulvių kasamąsias, frontalinius 
krautuvus, kt.

Tel. (8-612) 57075.

Reikalinga (-as) darbuoto-
ja (-as) picerijoje Anykščiuose 
Statybininkų 8.

Tel.: (8-656) 80432, (8-656) 80431.

Reikalingas vairuotojas ten-
tui su patirtimi, darbas Lietuva - 
Skandinavija. 

Tel. (8-656) 21488.

ŽŪB reikalingi: melžėja ir suvirin-
tojas.

Tel. (8-682) 97420.

Dažo, kala dailylentes, tvirtina įvai-
rias plokštes. Šiltina, įrengia pirtis, 
sodo namelius, atveža medžiagas. 

Tel. (8-611) 02788.

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

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

Dengia, remontuoja stogus, sta-
to terasas, pavėsines, malkines 
ir t. t. Atlieka skardinimo darbus. 
Pasirūpina medžiagomis. 

Tel. (8-605) 70639.

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

 



anekdotas

  
2017 m. birželio 13 d.IŠ ARTI

birželio 13-16 d. pilnatis.
mėnulis

šiandien

birželio 14 d.

birželio15 d.

birželio 16 d.

Antanas, Kunotas, Skalvė, 
Akvilina.
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Rufinas, Valerijus, Labvardas, 
Almina, Bazilijus, Digna.

Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bar-
gailė, Krescencija.

Benas, Julita, Tolminas, Jūra.
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redaktorei nežinantNNN

sprintas

Šaškių magija”
Nr. a10. Baltieji pradeda ir laimi. 
Sprendimą, nurodant pozicijos numerius, ėjimus, vardą, pavardę 

ir tel. numerį, siųsti saskiumagija@gmail.com. Atsakymų laukiam iki 
2017-06-16

Pirmas, atsiuntęs teisingą atsakymą, gaus dovanų nemokamą bi-
lietą į Baranausko muziejų.

Užduoties Nr. a09 sprendimas 1.e3-d4 e5:c3 2. e1-f2 c3:e1 3. b4-
c5 d6:b4 4. a5:c3 e1:b4 5. c1-d2 b4:e1 6. g3-h4 x. Laimėtojas Saulius 
Sukuris.

Motokrosas. Sekmadienį Ru-
sijoje vykusiame dešimtajame 
pasaulio motokroso čempionato 
(MXGP) etape „Suzuki World“ 
komandai atstovaujantis anykš-
tėnas Arminas Jasikonis užėmė 
aštuntąją vietą. Jis per dvejas 
lenktynes surinko 28 taškus. Tiek 
pirmosiose, tiek antrosiose lenkty-
nėse A. Jasikonis finišavo septin-
tas ir pelnė po 14 taškų. Bendroje 
čempionato įskaitoje A. Jasikonis 
su 171 tašku liko 13-oje pozicijo-

je. Lyderiu išliko italas Antonijus 
Kairolis (Antonio Cairoli) turi 
381 tašką. Iš viso klasifikuoti 45 
sportininkai, pasaulio motokroso 
čempionatą sudaro 19 etapų. 11-
asis iš jų vyks birželio 25 dieną 
Portugalijoje.

Sunkioji atletika. Birželio 8 – 
10 dienomis Klaipėdoje surengtas 
Lietuvos sunkiosios atletikos fes-
tivalis, kuriame vyko suaugusių 
čempionatas ir kartu Lietuvos jau-
nių žaidynių finalinės varžybos. 
Sėkmingai šiame turnyre pasirodė 

Anykščių KKSC sunkiaatlečiai. 
Suaugusių įskaitoje, 77 kg svorio 
kategorijoje, Tadas Pocius laimėjo 
antrąją vietą; Mindaugas Dilys sv. 
kt. 56 kg iškovojo trečiąją vietą. 
Komandinėje įskaitoje iškovota 
trečioji vieta. Moterų varžybose 
geriausiai sekėsi Gintarei Bra-
žaitei, kuri sv. kt. iki 75 kg tradi-
ciškai iškovojo čempionės vardą. 
Jaunių žaidynių vilčių startų var-
žybose net šeši Anykščių KKSC 
auklėtiniai užėmė prizines vietas. 
Laura Mozūraitė, Mindaugas Di-
lys, Tomas Miškeliūnas, Benjami-

nas Orlovas buvo antri, o Gabrielė 
Marganavičiūtė ir Matas Puodžiū-
nas - treti.

Imtynės. Vilniuje, ant Rotušės 
aikštėje patiestų trijų imtynių ki-
limų, dėl „Vilnius Open“ turnyro 
medalių ir prizų varžėsi beveik 
pustrečio šimto jaunųjų atletų iš 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusi-
jos, Baltarusijos ir Lietuvos. Tre-
čiąją vietą iškovojo troškūnietis 
Nojus Pupkis, nusileidęs Visagino 
atstovui, tačiau prieš tai įveikęs 
du Baltarusijos sportininkus.

– Kaip tavo dukrai gyvenimas 
susiklostė?

– Puikiai. Vyras myli, kailinius 
perka, po kurortus vežioja.

– O sūnui?
– O sūnui bjaurybė papuolė. 

Tai jai kailinius pirk, tai į kurortą 
vežk.

Buvęs Anykščių rajono mero 
patarėjas, dizaineris Kęstutis In-
driūnas savo „Facebook“ pasida-
lino Euro Pub „Seklyčia“ lauko 
kavinės tvoros nuotrauka ir užra-
šė: „Anykščių kurorto centras“. 

Gali būti, kad K. Indriūnas vi-
sai iš tos tvoros nesityčioja, tik 
konstatuoja, kas Anykščių kuror-
to centre vyksta, kaip kuriamas, 
puošiamas, gražinamas miestas... 
Juolab kad tvora yra meniška, 
gražiai išraityta, ištekinta. Tokia 
tvora gėdos nepadarytų ne tik lau-
ko kavinei, bet ir medinei Dzūki-
jos bažnytėlei. Ką ten bažnytėlei, 
net būsimai Mindaugo-Kęstučio 
piliai.

Euro Pub „Seklyčia“... Sutikite, 
jog „Euro Pub“ su „seklyčia“ kiek 
disonuoja. Kiek panašu į pvz. 

Veganų restoranas „Karka“ arba 
turkiška užeiga „Cepelinas“. Bet 
dėmesys atkreipiamas, valgytojų 
susidomėjimas sukeliamas... Pa-
radoksas, jog įstaiga, pavadinimu 
„Seklyčia“, įsikūrusi patalpose, 
kuriose anksčiau veikė bankas ir 
tos patalpos natūraliai labiau pri-
mena banką nei tautišką seklyčią.  

Dar paradoksas, jog „Sekly-
čios“ užuolaidos taip pat savito 
stiliaus, prabangios kaip būdavo 
tarybiniuose restoranuose.

Galbūt beveik bažnytinė tvora 
šalia kelių aukštų Chruščiovo lai-
kų statinio yra subtili reklaminė 
akcija. 

„Čia, matyt, kažkas įdomaus“. 
- pagalvoja valgytojas ir lenda į 
aptvarą patirti to, ko dar nėra pa-
tyręs...

Labai meniškas „pubas“

Euro Pub „Seklyčia“.
Nuotrauka iš kęstučio INDRIūNO „Facebook” paskyros.   


