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

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

Spektaklis. Spalio 19 d. (ketvir-
tadienį) 12 val. Anykščių koplyčioje 
– Pasaulio anykštėnų kūrybos cen-
tre spektaklis istorine tema „Žalia 
gyva“. Aktoriai – Dalia MIKOLIŪ-
NAITĖ, Žilvinas RAMANAUS-
KAS, režisierė – Agnė Sunklodaitė, 
scenografė – Giedrė Brazytė. Tru-
kmė – 45 min.

Laikinasis. Penktadienį karjerą 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ 
baigus direktoriui Kazimierui Ša-
pokai, laikinuoju įmonės vadovu 
paskirtas Valdemaras Navickas. Jis 
yra UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ direktoriaus pavaduotojas.

Pirmininkė. LSDP Vilniaus 
skyriaus pirmininke išrinkta Auksė 
Kontrimienė. Ji du kartus kandida-
tavo į Seimą Anykščių-Panevėžio 
apygardoje.  48-erių A.Kontrimienė 
- pagal išsilavinimą žurnalistė. Pa-
skutinis jos darbas - Teisingumo 
ministrės patarėja. Iš šių pareigų 
A.Kontrimienė atsistatydino sky-
lant socdemams.

Vilkai. Šiemet vilkai Anykščių 
rajone jau papjovė 92 avis, 3 tely-
čias bei vieną ožką. Iš viso fiksuoti 
27 vilkų išpuoliai. Bent jau pasku-
tiniais metais, tokių “aukštų rezul-
tatų” vilkai mūsų rajone pasiekę 
nebuvo. Paskutines aukas vilkai 
paguldė spalio 9-ąją - Viešintų se-
niūnijos ūkininkas neteko vienuo-
likos, o Kavarsko seniūnijos ūki-
ninkas - trijų avių. Anykščių rajono 
medžiotojams šiemet leista nušauti 
tris vilkus.

Stebėjo. Gausus būrys Anykščių 
valdininkų ir politikų lankėsi Vil-
niuje, „Auksinių krivulių“ įteikimo 
savivaldybėms ceremonijoje. Tiesa, 
anykštėnai buvo tik stebėtojais - 16 
„Auksinių krivulių“ buvo išdalinta 
kitoms savivaldybėms, Anykščiams 
apdovanojimas skirtas nebuvo.  

Rinkimai. Metų medis renkamas 
iš 12 kandidatų. Šie atrinkti iš 49 pa-
raiškų, kurias teikė regioniniai par-
kai, savivaldybės, kaimų, miestelių 
bendruomenės ir privatūs asmenys. 
Dėl šalies Metų medžio titulo var-
žosi ir Elmės šešiakamienis ąžuolas. 
Balsavimas internete vyks iki spalio 
19 d.

AB ”Anykščių kvarcas” direk-
torius Eugenijus Andriejauskas 
“Anykštai” sakė, jog jo bendrovė 
mokės rangovam už darbus, bet 
pasiliks permaltą plytinės pastatų 
laužą. Sumaltos plytos papras-
tai naudojamos kelių remontui. 
E.Andriejauskas dėstė, jog turė-
tų būti pagaminta apie 10 tūkst. 
tonų skaldos, kurią ketinama par-
davinėti po 3-5 eurus už toną.

Svėdasų seniūnas Valentinas 
Neniškis “Anykštos” paklaustas, 
ar seniūnija neketina pasinaudoti 
tieisog į namus ateinančia kelių 
priežiūros priemone, sakė, jog 
labai jam to norėtųsi, tačiau se-
niūnija šiemet panaudojo visas 
rajono biudžeto skirtas lėšas ke-
lių priežiūrai.

“Anykščių kvarcas” neketina 
griauti buvusio Vikonių plytinės 
kontoros pastato. Sutvarkę griu-
vėsius jį bandys parduoti kartu 
su žemės sklypu. “Jei Vikonių 
projketas pasiteisins - griausime 
ir Rubikių plytinės pastatus”. - 
“Anykštai” sakė E.Andriejauskas.

Griaus Vikonių plytinę Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Dar šiemet Svėdasų seniūnijos Vikonių kaimas turėtų išsivaduoti nuo plytinės griuvėsių. Plytinės 
pastatus valdanti AB”Anykščių kvarcas” sudarė sutartį su pastatų griovimo ir laužo permalimo 
paslaugas teikiančia įmone, kuri planuoja darbus atlikti per tris savaites.

Vikonių plytinės griuvėsių turėtų nelikti dar šiemet
Autoriaus nuotr.

Dviejų įstaigų reorganizaciją 
lydi nesklandumai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Vyriausybės atstovo Utenos apskrities tarnyba Anykščių rajono savivaldybės administracijai pateikė pastabų dėl Anykščių verslo informa-
cinio centro reorganizacijos, įstaigą prijungiant prie Anykščių turizmo informacijos centro. Tarnyba nurodė, kad atliekant reorganizaciją, 
nebuvo įvykdyti visi įstatymų reikalavimai, be to nurodytas klaidingas reorganizuojamos įstaigos pavadinimas – Anykščių verslo informa-
cinis centras rajono Tarybai pateiktame sprendimo projekte pavadintas Anykščių verslo informacijos centru. Rajono Tarybos posėdyje 
savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka dėl stringančios Anykščių verslo informacinio centro reorganizacijos kaltino 
šių įstaigų direktores – Anykščių verslo informacinio centro direktorę  Renatą Gudonienę ir laikinai Anykščių turizmo informacijos centro 
direktorės pareigas einančią Kristiną Beinorytę, kurioms buvo pavesta paruošti reorganizacijai reikalingus dokumentus.

Savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka viešai suabejojo Anykščių verslo informacinio centro direktorės Rena-
tos Gudonienės (viduryje),  kuri sakė, kad rengiant dokumentus, siekė kuo daugiau aiškumo jos įstaigos darbuotojams po 
reorganizacijos, bei laikinosios Anykščių turizmo informacijos centro direktorės Kristinos Beinorytės kompetencija.

Metalo 
skulptorius 
tituluotas 
Mikierių
profesoriumi

Ūkininkų nuostoliai užprogramuoti 
dvejiems metams

Raimondas BALSYS, rajo-
no Tarybos narys, ūkininkas: 
„Kompensavimo mechanizmo 
nėra, jis nenumatytas ir abejoju, 
ar jis bus. Čia dabar šia tema tik 
daug šnekų. “

...Daug įdomybių buvo per 
tuos dešimtmečius...

Butėnų pieninės 
džiazas
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Temidės svarstyklės

„Mikierių akademijos profeso-
rius“, „menininkų pasaulio gry-
nuolis“ – šiais ir kitais epitetais 
ta proga buvo tituluojamas nuoša-
liame Mikierių kaime jau keturis 
dešimtmečius gyvenantis ir tikru 
anykštėnu su pasididžiavimu save 
vadinantis J. Žukas. 

Kartu su Anykščių menų centro 
darbuotojomis Rita Babeliene ir 
Jolita Karaliene sudaręs albumą 
,kaip viso savo gyvenimo apžval-
gą, jis savo kūrybą suskirstė į tris 
etapus. 

Pirmiausia buvę „Žaidimai“ – 
tuo metu, kai dar griežė altu sim-
foniniame orkestre ir susižavėjo 
juvelyrika, ėmė kurti papuošalus. 
Vėliau prasidėjo „Kūryba“ – me-
daliai, į kuriuos sudėjo visą savo 
širdį, triūsė kūrybinėje laboratori-

joje, kurioje net musės neišgyven-
davo, negailėdamas sveikatos. O 
visuomet šalia buvusi ir „Pareiga“ 
– įvairūs skulptūriniai užsakymai, 
padėję šeimai užsidirbti ir pragy-
venti, mat šventoji kūrybos dvasia 
duonos kasdieninės ne visuomet 
galėjo uždirbti.

Kol albumas buvo rengiamas, 
J. Žukas po ilgesnės pertraukos 
vėl užsidarė savo laboratorijoje ir 
iš jos į knygos pristatymą atėjo su 
naujausiu kūriniu – medaliu, skirtu 
Pranui Dovydaičiui, Vasario 16-o-
sios Akto signatarui ir savo jau mi-
rusios žmonos Auksės seneliui.

„Čia bus paskutinis mano dar-
bas“, – tą popietę bičiuliams vis 
kalbėjo šį rudenį 77-erių sulaukęs 
meistras, rodydamas skaudančius 
ir jo nebeklausančius pirštus. Ta-

Mirtis. Spalio 13 dieną apie 
8.10 val. Kurklių seniūnijos Kur-
klių II kaime, Obelynės gatvėje, 
eidamas parkrito ir mirė vyras 
(g. 1970 m.). Tą pačią dieną apie 
12.30 val. Anykščiuose, Ramy-
bės gatvėje, namuose rastas mo-
ters (g. 1930 m.) kūnas be išori-
nių smurto žymių.

Konfliktas. Spalio 14 dieną 
Svėdasų seniūnijos Sausalaukės 

kaime, ryte, motina (girtumą ti-
krintis atsisakė) (g. 1972 m.) na-
muose vieną kartą ranka sudavė į 
veidą, bei nagais įdrėskė į kaklą 
kartu gyvenančiai dukrai (g. 2000 
m.). Tokiais savo veiksmais mo-
tina dukrai sukėlė fizinį skausmą, 
bei paliko kakle įdrėskimą. Pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Įtariamoji 
sulaikyta ir uždaryta į areštinę.

Išgertuvės. Spalio 14 dieną apie 
23.36 val. Anykščiuose, J. Biliūno 
gatvėje, moterį (neblaivi, nustaty-

tas 2,26 prom. girtumas) (g. 1978 
m.) sumušė neblaivus sugyventi-
nis (g. 1977 m.). Konfliktas kilo 
išgertuvių namuose metu - vyras 
moterį pastūmė, po to kumščiu 
smogė jai į veidą. Pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Užpuolikai. Spalio 15 dieną  
apie 2 val. Utenoje, Aušros gatvė-
je, prie naktinio klubo LAISVA-
LAIKIS įėjimo, viešoje vietoje, 
matant aplinkiniams asmenims, 4 
nepažįstami asmenys, rankomis ir 

kojomis smogė ne mažiau kaip 10 
kartų vyrui (neblaivus, nustatytas 
2,26 prom. girtumas) (g. 1988 m.), 
gyvenančiam Skiemonių seniūni-
jos  Katlėrių kaime, į galvos sritį. 
Vyrui buvo išmušti 2 dantys ir su-
keltas fizinis skausmas. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis 
vyras (neblaivus, nustatytas 2,03 
prom. girtumas) (g. 1996 m.), 
gyvenantis Anykščių seniūnijos  
Burbiškio kaime sulaikytas ir už-
darytas į areštinę.

Metalo skulptorius tituluotas Mikierių profesoriumi Tautvydas kOnTRiMAViČiUs

Šeštadienio popietę Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų 
kūrybos centre buvo pagerbtas vienintelis Anykščių krašte gyve-
nantis ir kuriantis medalininkas Jonas Žukas. Menininko bičiu-
liai, susirinkę į Anykščius kone iš visos Lietuvos, pagarbiai atver-
tė ką tik Anykščių menų centro ir Pasaulio anykštėnų bendrijos 
išleistą albumą „Metalo skulptorius Jonas Žukas“.

čiau į „laisvuosius Mikierius“, 
toliau nuo visos Lietuvos, pasi-
traukęs menininkas vėl mėgausis 

vienatvės ramybe ir svarstys, kam 
dar yra skolingas iki šiol nesukurtą 
medalį...

Jonas Žukas ir jo vieno kūrinio – medalio Pranui Dovydaičiui 
– paroda Koplyčioje. 

Autoriaus nuotr.

Konferenciją surengė Lietuvos 
edukologijos universitetas su kole-
gomis iš Balstogės (Lenkija) uni-
versiteto. 

Anykščiuose lenkų kalba buvo 
perskaityti penki Lietuvos ir Len-
kijos mokslininkų pranešimai, du 
iš jų tiesiogiai pristatė A. Baranaus-
ko tematiką. Abu šiuos pranešimus 
rengė mokslinės konferencijos or-
ganizacinio komiteto pirmininkai, 
atstovavę Lietuvai ir Lenkijai.

Lietuvos edukologijos univer-
siteto prof. habil. dr. Andrejus 
Baranovas konferencijai parengė 
pranešimą „Baranausko tema XXI 
amžiaus perspektyvoje“. Šalia kitų 
temų mokslininkas daug dėmesio 

skyrė A. Baranausko jaunystės 
dienoraščiui ir jame suformuotam 
savitam jaunuolio „dekalogui“, 
nepamiršdamas paminėti, jog sve-
čiams iš Lenkijos Anykščiuose 
būtina šį tekstą pamatyti ir įrašy-
tą metalo lakštuose šalia A. Bara-
nausko paminklo.

Balstogės universiteto prof. ha-
bil. dr. Jaroslawas Lawskis per-
skaitė pranešimą „Ponas Tadas iš 
Anykščių, Ponas Tadas iš Ježevo“, 
pristatydamas poemą „Anykš-
čių šilelis“ kaip A. Mickevičiaus 
„Pono Tado“ „palikuonį“, gimusį 
iš ankstesnio kūrinio inspiracijos, 
ir svarstydamas, kodėl tokių kūri-
nių neatsirado rusų ar vokiečių lite-

Anykščiuose ieškota, kas įkvepia poetus Tautvydas kOnTRiMAViČiUs

Spalio 12–13 dienomis Lietuvoje vykusi antroji tarptautinė 
mokslinė konferencija „XIX ir XX a. lietuvių ir lenkų dvikalbiai 
rašytojai“ antrąją savo programos dieną persikėlė į Anykščius. 
Plenariniame posėdyje A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame 
name-muziejuje per dvi dešimtis Lietuvos ir Lenkijos filologų 
svarstė, kokios reikšmės vėliau gyvenusių poetų kūrybai turėjo 
dvikalbiai rašytojai Adomas Mickevičius ir Antanas Baranauskas.

ratūroje. Tęsdamas A. Baranausko 
jaunystės tekstų temą, mokslinin-
kas apgailestavo, kad Lenkijoje iki 
šiol nėra išleisti didžiojo lietuvio 
eilėraščiai, rašyti lenkiškai. 

Konferencijos dalyviai aplankė 
A. Baranausko klėtelę, apžiūrėjo 
S. Petraškos akmens tapybos paro-
dą, keliavo po Anykščius A. Bara-
nausko memorialinėmis vietomis. 

Anykščiuose, prie A. Baranausko klėtelės, – du mokslinės kon-
ferencijos dalyviai profesoriai polonistai, habilituoti filologijos 
daktarai Jaroslavas Lawskis iš Balstogės universiteto (dešinėje) 
ir Leszekas Libera iš Zelionos Guros universiteto. 

Autoriaus nuotr.

Susitarimas. Vyriausybė, darbda-
vių ir darbuotojų atstovai pirmadienį 
pasirašė trišalį nacionalinį susitarimą 
dėl šalies pažangai būtinų reformų. 
Premjeras Saulius Skvernelis įsitiki-
nęs, kad socialinį dialogą stiprinan-
tis dokumentas bus naudingas visai 
visuomenei. „Esminis dalykas - so-
cialinis dialogas turi tik stiprėti. Vy-
riausybė girdės ir vieną, ir kitą pusę. 
Susitarimo įgyvendinimas priklauso 
nuo geros valios, nuo sąžinės. Tikiuo-
si, kad ir žodžiai susitarti, ir tai, kas 
pasirašyta, bus įgyvendinta. Nauda 
bus kiekvienam Lietuvos žmogui, 
visuomenei. Pažanga mūsų valstybė-
je tikrai neišvengiama“, - kalbėjo S. 
Skvernelis.

Vizitas. Seimo Pirmininko Viktoro 
Pranckiečio vadovaujama delegacija 
pradėjo oficialų vizitą Rumunijoje. 
Šios šalies sostinėje Bukarešte numa-
tyti susitikimai su Rumunijos valdžios 
atstovais - Senato Pirmininku Kelinu 
Popesku Teričianu, Deputatų Rūmų 
Pirmininku Liviu Dragnia, Ministro 
Pirmininko pavaduotoja, aplinkos 
ministre Graciela Gavrilesku ir už-
sienio reikalų ministru Teodoru Me-
leškanu, parlamentinės Rumunijos ir 
Lietuvos draugystės grupės nariais. 
Susitikimuose bus kalbama apie glau-
desnį dvišalį valstybių bendradarbia-
vimą saugumo bei ekonomikos sri-
tyse. Taip pat bus diskutuojama apie 
Rytų partnerystės valstybių ateitį, 
ypač didelis dėmesys bus skiriamas 
Moldovoje vykstantiems procesams. 
Seimo Pirmininko Viktoro Pranckie-
čio vadovaujama delegacija pradėjo 
oficialų vizitą Rumunijoje.

Tikisi. Partiją paliekantys socialde-
mokratai galutinai su ja neatsisveiki-
na ir tikisi po dvejų metų į ją sugrįžti. 
„Po dvejų metų ketiname sugrįžti, 
todėl neatsisveikiname“, - tai savo 
kreipimesi partijos tarybai pažymi 
Socialdemokratų partijos gretas pa-
liekantys Seimo nariai. Jų pareiškimą 
perdavė parlamentarė Rimantė Šala-
ševičiūtė. Jį LSDP tarybos nariams 
perskaitė partijos pirmininkas Gintau-
tas Paluckas. Parlamentarai tvirtina, 
kad yra nepagrįstai kaltinami, tačiau 
mano, kad šioje istorijoje turi būti pa-
dėtas taškas. Pasilikti partijoje nutaręs 
parlamentaras Antanas Vinkus, skai-
tydamas buvusio LSDP pirmininko 
Algirdo Butkevičiaus kreipimąsi į 
tarybą, prisipažino nesitikėjęs, kad 
ateis tokia diena. „Socialdemokra-
tas esu jau 26-erius metus, jaučiuosi 
nepavydėtinai“, - sakė jis partijos ta-
rybos posėdyje, cituodamas A. But-
kevičiaus žodžius. Jo nuomone, kaltų 
ieškoti nereikia: „kalti esame visi“. Jo 
teigimu, daugeliu aspektų ši situacija 
panaši į „Brexit“ - tai rimta pamoka ir 
išbandymas partijai.

Pašalintas. Prieš Socialdemokra-
tų partijos tarybos valią stojęs ir val-
dančiąją koaliciją su „valstiečiais“ 
parėmęs parlamentaras Antanas 
Vinkus turės atsisveikinti su partija. 
Jis buvo pašalintas iš partijos - už 
tai slaptu balsavimu pasisakė 124 
partijos tarybos nariai, nepritarė 38, 
o vienas biuletenis buvo sugadintas. 
Po pašalinimo iš partijos A. Vinkus, 
kreipdamasis į kolegas, sakė, kad di-
džiausias postas yra būti žmogumi, 
taip pat - meilė ir laimė šeimoje. „Aš 
myliu savo žmoną 46-erius metus, 
ir tai mano jėga“, - sakė A. Vinkus. 
Iš partijos pašalintas politikas tikisi, 
kad partijos kolegos ateityje ištaisys 
šią klaidą. „Suklysti yra žmogiška. 
Klaidą ištaisyti yra dieviška. Tikiuo-
si, kad jūs kada nors ją ištaisysite“, 
- sakė A. Vinkus. 

Jungtinis mobilusis būrys  bus 
pasitelkiamas: viešajai tvarkai 
užtikrinti masinių renginių, eks-
tremalių situacijų metu, vykdant 
specialiąsias policijos priemones 

kovai su organizuotu nusikalsta-
mumu, specialiųjų policijos opera-
cijų ir  policinių priemonių metu, 
įvedus specialiuosius policijos pla-
nus ir kitais atvejais.

Įsteigtas ypač operatyviai reaguojantois policijos būrys
Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate įsteigtas 

Jungtinis mobilusis būrys. Būrys yra  greito reagavimo padali-
nys, kuris šiuolaikinių informacinių sistemų pagalba yra sukvie-
čiamas ir parengiamas darbui per labai trumpą laiką.

Jungtinis mobilusis būrys su-
darytas iš 22, skirtinguose pada-
liniuose dirbančių, tam labiausiai 
tinkančių pareigūnų. Anksčiau 
panašias funkcijas atliko Utenos 
apkrities vyriausiojo policijos ko-
misariato Mobilusis būrys, tačiau 
jo neliko įgyvendinus apskričių 
vyriausiųjų policijos komisariatų 
viešosios ir kriminalinės policijos 
veiklos organizavimo pakeitimus.

Policija praneša, kad šį rudenį 
Jungtinis mobilusis būrys kartu su 
kriminalinės policijos pareigūnais  
specialios operacijos metu Utenoje 
ir Vilniuje, išaiškino kelis atvejus, 
bei sulaikė kelis įtariamus asmenis, 
kurie prie savęs turėjo ir galimai 
platino padirbtus 50 Eur nominalo 
vertės banknotus. 

-AnYkŠTA
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Parengta pagal 
Bns informaciją

savaitgalio diskusija

„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. 

Realybė: „Gyvenimas „gerėja“. 
Žmogeliai nebesukrapšto kyšiams.“

Auksė: „Žmonės nuo senų laikų 
pripratę atsidėkoti gydytojams. Ne-
matau nieko blogo. Nusikaltimas yra 
tai, kai gydytojas reikalauja kyšio.“

Pabandyk: „Tik neduoti daktarui, 
gali ir neatsibusti.”

Yra kaip yra: „Ne gydytojas su 
pacientu pagrindiniai korupcijos kal-
tininkai yra. Pati pagrindinė korupci-

Dėmesį 
žemdirbiams gali 
parodyti 
savivaldybė

Dainius ŽIOGELIS, rajono Ta-
rybos narys, ūkininkas:

- Naiviai žiūriu į šitą reikalą, kad 
žemdirbiams gali būti kompensuoti 
dėl liūčių patirti nuostoliai. Galbūt 
bus kažkokie politiniai ar Nacionali-

Atsidėkojančių medikams pinigais 
arba dovanomis mažėja

Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu „Spinter tyrimų“ atlik-
tas visuomenės nuomonės tyrimas parodė, kad žmonių, atsidėkojan-
čių gydytojams dovanomis ar pinigais, lyginant su praėjusiais metais, 
sumažėjo 5 procentais. Neseniai atlikto tyrimo duomenimis, penkta-
dalis gydymo įstaigose apsilankiusių respondentų teigė vienaip ar ki-
taip neoficialiai atsiskaitę su gydytoju ar kitu medicinos darbuotoju: 
13 proc. neoficialiai davė pinigų (2016 m. tokių žmonių buvo 19 proc.), 
7 proc. davė kitokių dovanų (2016 m. - 5 proc.). Tyrimas parodė, kad ir 
toliau populiariausios gydytojams ar kitiems medicinos darbuotojams 
duodamos dovanos yra saldainiai, šokoladas. Iš 7 proc. davusiųjų gy-
dytojams dovanas - saldainius gydytojams davė 46 proc., o kavą gydy-
tojams siūlo 44 proc. žmonių. Taip pat gydytojams siūlomas alkoholis, 
gėlės, maisto produktai. Dažniausiai neoficialiai atsiskaityta poliklini-
koje su gydytoju specialistu, taip elgėsi net 38 proc. respondentų. 32 
proc. respondentų nurodė neoficialiai davę pinigų ar kitokių dovanų 
šeimos gydytojui, 28 proc. - gydytojui nacionalinio lygmens (vienoje 
iš universitetinių) ligoninėje. 14 proc. neoficialiai atsiskaitė su slaugos 
personalu. Geriausi rodikliai regioninio ir rajoninio lygmens ligoninė-
se, čia kyšių duodama mažiausiai.

Kaip manote, ar šio tyrimo rezultatai atspindi realią situaciją? Ar 
jūs patys atsidėkojate medikams? O gal atsidėkoti medicinos darbuo-
tojams jau nėra ir tokia blogybė?

ja - pati Lietuvos valdžia, kuri galbūt 
nusikalstamu būdu sukūrė tokią ža-
lingą eiliniam žmogui gydyti gydy-
mo sistemą. Jeigu sergi kokia sunkia 
širdies liga ir neturi pinigų gydymui-
si, tai stenkis kuo greičiau tik mirti, 
nes visur, tiek pas šeimos gydytojus, 
tiek ir pas aukštesnio lygio specialis-
tus didelės laukimo eilės. Pagrindinis 
dievas kapitalistinėje santvarkoje - 
PINIGAS. Va kur pagrindinė korup-

cijos šaknis yra mūsų valdžioje. Jei 
turi susitaupęs pinigų,tai gali bandyti 
laimę Medicinos diagnostikos centre, 
Kardiolitoje, ar dar kur kitur, moki 
pinigus ir daugumoje tik per vieną 
dieną būsi ištirtas ir sužinosi, kokios 
bėdos kamuoja ir paskirs reikiamą 
gydymą,o nemokamas gydymas li-
gonį gaišina net kelis mėnesius lau-
kimo, nes valdžia savo įstatymų pa-
galba specialiai gaišina žmogų, kad 
greičiau numirtų arba išleistų, jeigu 
dar turi kokių savo santaupų, tai ir 
atiduotų tiems prikurtiems gydymo 
monstrams. Daugiausia tie patys gy-
dytojai dirba ir mokomose ir nemo-
komose gydymo įstaigose. Andriu-
kaitis bandė kovoti su šia netvarka, 
bet nespėjo,buvo greitai „nupūstas“. 
Mūsų PSPC šeimos gydytojai dirba 
„konvejeriniu“ rėžimu, labai per-
krauti šūsnių popierių išrašinėjimu, 
nelabai ir lieka laiko gerai tuos li-
gonius apžiūrėti. Jie šioje gydymo 
įstaigoje tiesiog paversti „vergais“,o 
tuo tarpu antro gydymo lygio gydyto-
jai tik „bim bam“ muša, sėdi ligonių 
nepriima,net ir nebandyk jų trukdy-
ti, lauk būtinai paskirto laiko.Šįkart 
pavardžių neminėsiu, manau supras 
kam taikoma. Baigiant,noriu pasa-
kyti, kad korupcija neišnyks, nes pati 
didžiausia korupcija mūsų valdžios 

ponų kažkam parankių įstatymų su-
kūrimu. Negi be valdžios palaimini-
mo ir atsirado mokamo gydymo įstai-
gų sistema, o mūsų valdžia specialiai 
kankina ligonius laukti labai didelėse 
eilėse, kad jei dar nori gyventi, ver-
čiami pasirinkti mokamą gydymą. 
Va kokia atranka padaryta. Rimčiau 
susirgai ir neturi pinigų, tave tik kapai 
išgydys.”

nu va: „Bet ir keistas palyginimas. 
Korupcija sveikatos apsaugos siste-
moje, tai Sveikatos apsaugos minis-
terijoje ir kitose valdymo institucijose 
vykstantys neteisėti sprendimai, sie-
kiant sau ar suinteresuotiems asme-
nims naudos. Pagal šią žiniasklaidos 
informaciją, apie atliktus tyrimus ap-
klausos dalyvių atsakymai rodo, kad 
dauguma gydytojams atsilygino po 
suteiktų aptarnavimo paslaugų, bet 
nepapirkinėjo gydytojus, kad jie kaž-
kaip kitaip atliktų savo pareigas. 

Patys kišate, patys apkalbate. Tai 
sumokėkite nuo dovanos vertės dar 
+15 proc. į VMI ir nekils diskusijos 
ir noras apkaltinti tuo ko nėra. Taigi 
nekiškit gydytojų ten, kur patys neno-
rėtumėte būti....”

-AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta, - 

red.past.)

Ūkininkų nuostoliai užprogramuoti 
dvejiems metams
Žemės ūkio ministerija dėl lietingų orų nukentėjusius žemdir-

bius kviečia kuo greičiau kreiptis į savivaldybes ir informuoti apie 
patirtą žalą. Daugelyje Lietuvos rajonų praūžusios ilgalaikės liū-
tys ne tik sudaužė į šipulius dalies ūkininkų svajones apie gausų 
derlių, bet ir padarė didžiulę žalą būsimiems pasėliams. Siekdama 
išsiaiškinti tikrąjį nuostolių mastą, Žemės ūkio ministerija renka 
informaciją apie kiekvieno žemdirbio žuvusių pasėlių plotus – dėl 
reikalingų duomenų kreiptasi į visų Lietuvos rajonų savivaldybių 
administracijas. Surinkti duomenys bus reikalingi sprendžiant 
klausimus dėl žemdirbių sutartinių įsipareigojimų vykdymo, ga-
limų sankcijų netaikymo, tiesioginių išmokų mokėjimo terminų 
paankstinimo. Lietuva prašo Europos Komisijos iš ES biudže-
to skirti paramą nuo liūčių nukentėjusių ūkininkų nuostoliams 
kompensuoti, tačiau didžioji dalis „Anykštos“ pašnekovų sakė 
abejojantys, kad tokių kompensacijų pavyks sulaukti.

nės mokėjimų agentūros sprendimai, 
kas šiek tiek palengvintų ūkininkų 
situaciją, bet, kad tiesiogiai bus kom-
pensuojami nuostoliai, tikrai netikiu. 
Nėra net aiškios Europos Sąjungos 
pozicijos šiuo klausimu. Šiais metais 
nuo gaisrų kentėjo Portugalija ir jo-
kių kompensacijų negavo. Per rajono 
Tarybos posėdį užsiminiau, kad ra-
jono ūkininkams būtų galima pagel-
bėti mažinant žemės mokestį. Meras 
sakė, kad galvos. Kol kas nematau, 
kad kažkas būtų daroma. Tai būtų 
dėmesys ir šiokia tokia pagalba.

Išgyvensim...
Jonas ALEKNAVIČIUS, Ka-

varsko seniūnijos ūkininkas:
- Kompensacijų nesitikiu. Nebe 

pirmi metai. Buvo kažkada panašiai 
lyg, kai pasėliai iššalo. Rinko infor-

maciją apie ūkininkų patirtą žalą. Ir 
kas iš to? Nieko. Čia sunkiausia tik 
tiems, kurie turi finansinių įsipareigo-
jimų. O daugiau... Išgyvensim. Nebe 
pirmi metai.

Didelių 
kompensacijų 
tikėtis 
neverta

Alvydas SIMONAVIČIUS, De-
beikių seniūnijos seniūnas:

- Už žuvusius pasėlius lyg ir girdi-
si, kad kompensuos. Bet dėl derliaus 
netekimo ir rudeninės sėjos nieko 
negirdėti. Kažkuriais metais ūkinin-
kams dėl patirtų nuostolių kažkiek 
buvo kompensuojama, bet didelių 
kompensacijų nežinau,  ar verta tikė-
tis. Tas žuvusių pasėlių kiekis gal 30 

proc. vidurkio ir nesiekia, bet grikius, 
ankštines kultūras vargu ar bepavyks 
nuimti. Dabar žada didesnį procentą 
tiesioginių išmokų avansų . Čia irgi 
šiokia tokia paspirtis ūkininkams. 
Nuostoliai nėra maži.

Nuostoliai didesni 
nei skelbiama

Raimondas BALSYS, rajono Ta-
rybos narys, ūkininkas:

- Kompensavimo mechanizmo 
nėra, jis nenumatytas ir abejoju, ar jis 
bus. Čia dabar šia tema tik daug šnekų. 
Aš pats nesitikiu kompensacijų. Infor-
maciją apie nuostolius pateikinėjome, 
nuostoliai, aišku, tikrai dideli, nes pa-
tvinę visi grioviai, upės semia laukus. 
Mano ketvirtadalis javų dar nenuim-
ti. Tikimės dar oro pagerėjimo ir dalį 
derliaus nuimsime, tačiau nemažai 
liks nenuimta. Ir nuostoliai bus dideli 
ne tik dėl šių metų derliaus, bet ir kitų 
metų dėl sugriuvusių sėjos planų. Lie-
tūs nuostolius užprogramavo dvejiems 
metams.Valstybės mastu oficialiai 
skelbiama, kad žemdirbių nuostoliai 
siekia 40 milijonų eurų. Iš tiesų nuos-
toliai yra ženkliai didesni. Kai bus su-
rinktos visos ataskaitos, tie nuostoliai, 
bijau, padidės iki aštuonių kartų.

-AnYkŠTA

Maistas. Pirmadienį minimos 
Pasaulinės maisto dienos proga pre-
kybos tinklo „Maxima“ surengta ap-
klausa atskleidė, kad lietuvių skonio 
receptoriai geriausiai pripažįsta lie-
tuvišką virtuvę, o didžiausio pripaži-
nimo sulaukęs patiekalas - cepelinai. 
„Maximos“ maisto gamybos depar-
tamento direktoriaus Aido Polenino 
teigimu, lietuviams skaniausias yra 
šviežias ir neatsibostantis maistas. 
„Skanus maistas kiekvienam sutei-
kia daug džiaugsmo. Mums skanus 
maistas, pirmiausia, yra šviežias. Ta-
čiau ne mažiau svarbu, kad jis būtų 
įvairus, atitiktų poreikius, kartais nu-
stebintų, lavintų skonį, skatintų atrasti 
naujų pojūčių ragaujant - juk ir nuo 
nuotaikos priklauso, ko tą dieną no-
risi“, - sako A. Poleninas.

Orai. Savaitės pradžioje bus sau-
sesni ir šiltesni orai, prognozuoja si-
noptikai. Sekmadienį pirmoje dienos 
pusėje dar bus gausiau debesų ir vie-
tomis rytiniuose, pietiniuose rajonuo-
se dar gali nukrapnoti silpnas trumpas 
lietus. Popietę lietus turėtų trauktis, 
pūs vidutinio stiprumo šiaurės vaka-
rų vėjas. Įdienojus termometrai ro-
dys 13-16 laipsnių šilumos. Savaitės 
pradžia bus šilta, LRT radijui sakė 
sinoptikė Alva Nagelytė. Pirmadienį 
gausesnio lietaus jau nenumatoma. 
Nakties pirmoji pusė bus vėsi, vėliau 
atslinks daugiau debesų, bet jie bus 
nestori. Kai kur gali kilti rūkas. Tem-
peratūra naktį kris iki 5-9 laipsnių, 
pajūryje svyruos apie 10-12 laipsnių 
šilumos. Dieną, nors saulę dažnai 
dangstys debesys, tačiau užplūdusi 
šiluma temperatūrą kilstelės iki 15-19 
laipsnių šilumos. Pirmadienį pūs jau 
pietvakarių vidutinio stiprumo vėjas. 
Antradienį šiluma dar nesitrauks, 
debesys kaitaliosis su pragiedruliais, 
kai kur gali šiek tiek nukrapnoti nedi-
delis trumputis lietus, sakė sinoptikė. 
Naktis jau bus šiltesnė - temperatūra 
bus ne žemesnė nei 10-13 laipsnių 
šilumos, o dieną svyruos apie 15-17 
laipsnių šilumos.  Sinoptikai tikisi, 
kad šilti ir sausesni orai išsilaikys 
didesnę savaitės dalį ir galbūt labiau 
subjurs savaitgalį.

Konkursas. Skelbiama kandidatų 
į Europos Sąjungos Teisingumo Teis-
mo (ESTT) teisėjus, kurį į pareigas 
siūlo Lietuvos Respublika, atranka. 
ESTT teisėjas, kurį į pareigas siūlo 
Lietuvos Respublika, pagal Europos 
Sąjungos sutarties 19 straipsnį bus 
skiriamas šešerių metų kadencijai 
nuo 2018 m. spalio 7 d. Anot Tei-
singumo ministerijos pranešimo, ši 
pretendentų į ESTT teisėjus atranka 
yra organizuojama, siekiant pateikti 
rekomendaciją Vyriausybei dėl kon-
kretaus pretendento siūlymo į ESTT 
teisėjus, kurį Lietuvos Respublika tu-
rėtų pasiūlyti iki 2017 m. lapkričio 30 
d. vietoj 2018 m. spalio 6 d. kadenciją 
baigiančio ESTT teisėjo Egidijaus 
Jarašiūno.

Statistika. Savaitgalį, spalio 13-15 
dienomis, Lietuvos keliuose įvyko 32 
eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 35 
žmonės. Vieno tragiško eismo įvykio 
metu žuvo 27 m. motociklo vairuoto-
jas. Lietuvos kelių policijos tarnybos 
duomenimis, neblaivūs vairuotojai 
sukėlė 6 eismo įvykius, kuriuose 
buvo sužeisti žmonės. Per tris savait-
galio paras policijoje buvo užregis-
truoti 164 techniniai eismo įvykiai, 
pareigūnai nustatė 102 neblaivius 
vairuotojus, 58 iš jų buvo nustatytas 
didesnis nei 1,5 promilės girtumas. 
Dešimtadalis nustatytų neblaivių vai-
ruotojų - moterys.
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(Atkelta iš 1 p.)
„Vadovai nuėjo lengviausiu ke-

liu. Pasižiūrėjo, kas jiems patogūs, 
surašė postus, pareigas, pasirašė 
ant visų aprašo lapų ir domėjosi 
kas bus, jei savivaldybė pakeis 
bent vieną raidę. Tai nėra etiškas 
sprendimas. Galbūt neįvertinom 
to, kad įstaigos nesugebės tinka-
mai atlikti reorganizaciją, bet vis 
dėlto, jei yra įstaigos vadovai, jų 
kompetencija turėtų būti atitin-
kama, kad sugebėtų tuos Tarybos 
pavedimus atlikti. Čia tikrai ne-
reikia labai daug kompetencijų, 
viskas surašyta Viešųjų įstaigų 
įstatyme. Galvojome, kad su to-
kia užduotimi tikrai susitvarkys, 
bet pasirodo, kad ne. Direktorės 
neatsakingai pažiūrėjo į rajono 
Tarybos pavedimą ir gavosi toks 

rezultatas, kokį dabar turime“, - 
rajono Tarybos posėdyje kalbėjo 
A.Gališanka.

Anykščių verslo informacinio 
centro direktorės R.Gudonienės 
dėl to savivaldybės administracija 
paprašė pasiaiškinti, tačiau jokių 
nuobaudų neskyrė. 

„Ne visiems žmonėms galima 
leisti dalyvauti reorganizacijoje, 
kai jie patys tame procese daly-
vauja. Įsivaizduokim, kas būtų, 
jei „Lietuvos geležinkeliai“ reor-
ganizuotųsi Susisiekimo ministe-
rijos pavedimu. Nepriklausomas 
asmuo arba institucija turi tai da-
ryti. Kai tai liečia asmeniškai, jos 
taip ir padarė“, - į situaciją reaga-
vo rajono meras Kęstutis Tubis.

Rajono Tarybos narys, soci-
aldemokratas Dainius Žiogelis 

stebėjosi, kad Anykščių verslo 
informacinio centro reorganiza-
ciją pavesta atlikti K. Beinorytei  
ir R.Gudonienei, nors rajono Ta-
rybai buvo aiškinta, kad tai atliks 
savivaldybės administracija.

„Iš vienos direktorės, kuri iš-
eina ilgų vaiko auginimo atosto-
gų, o kita žino, kad tikrai liks be 
nieko, pasistengs kitaip, tikėtis 
sklandžios reorganizacijos tikėtis 
buvo visiškai naivu“, - konstatavo 
D.Žiogelis.

Beje, pats A.Gališanka prisi-
pažino, kad ir pats privėlė klaidų 
- neteisingai sprendimo projekte 
įvardijo reorganizuojamą Anykš-
čių verslo informacinį centrą, 
tačiau tai įvardijo tik technine 
klaida.

Dėl stringančios įstaigos reor-

ganizacijos savivaldybės admi-
nistracijos nemalonės sulaukusi 
Anykščių verslo informacinio 
centro direktorė R.Gudonienė 
„Anykštai“ sakė, kad  rengiant 
reorganizavimo sąlygas buvo at-
sižvelgta į įstatymus bei teisės 
aktus, kurie   nedraudžia į reorga-
nizavimo sąlygas įtraukti nuosta-
tas dėl būsimų darbuotojų darbo 
sąlygų bei konkrečių pareigybių 
pasikeitimų po reorganizavimo.

„Tai buvo atlikta įvertinus 
aplinkybę, kad viešosios įstaigos 
Anykščių verslo informacinio 
centro darbuotojai po reorganiza-
vimo eis kitas pareigas, nei eina 
dabartinėje įstaigoje. Į aprašą 
įtraukdami būsimas darbuotojų 
pareigybes siekėme aiškumo tiek 
darbuotojams, tiek visuomenės 

Dviejų įstaigų reorganizaciją lydi nesklandumai

Festivalis turėjo prasidėti ketvir-
tadienio vakarą, tačiau dėl valsty-
binio Šiaulių dramos teatro akto-
riaus traumos tą vakarą planuotas 
spektaklis „Baltaragio malūnas“ 
neįvyko, dar vieną spektaklį  - Lie-
tuvos nacionalinio dramos teatro 
„Žalia pievelė“ pagal Ignalinos at-
ominės elektrinės darbuotojų ir vi-
saginiečių pasakojimus – turėjusį 
vykti šeštadienio vakarą, festivalis 
prarado dėl anykštėnų abejingu-
mo, nes jie į šį spektaklį kažkodėl 
iš anksto nepirko bilietų. Tačiau, 
pasak Anykščių kultūros centro 
direktorės Dianos Petrokaitės, į ki-
tus aštuonis festivalio spektaklius 
bilietai perkami ir jie visi bus pa-
rodyti Anykščių scenoje. Direkto-
rės nuomone, anykštėnų simpatijas 
vienam ar kitam spektakliui labai 
sunku nuspėti, kita vertus, daugu-
ma bilietus linkę pirkti prieš dieną 

arba tą pačią, kai vyksta spektaklis. 
Šiuo atveju vilniečiai rizikuoti ne-
buvo linkę. 

Nepaisant to, kad festivalis 
prasidėjo viena diena vėliau nei 
buvo numatyta, pirmasis festiva-
lio spektaklis penktadienio vakarą 
vyko pilnutėlėje salėje, artipilnė 
ji buvo ir sekmadienio vakarą 
per Keistuolių teatro spektaklį 
„Edis agregatas, arba nemirštan-
čio optimisto gyvenimas ir mirtis 
(muzika, libretas ir režisūra Aido 
Giniočio). 

Festivalio atidaryme Anykščių 
kultūros centro direktorė D. Pe-
trokaitė džiaugėsi, kad šiemet į jau 
ketvirtą kartą vykstantį festivalį 
pirmą kartą atvyksta net du Klai-
pėdos teatrai. „Festivalį pradėjo 
Klaipėdos dramos teatras, o spalio 
19 dieną su šokio spektakliu pagal 
V. Mykolaičio - Putino romaną 

Dieną pavėlavę, „Pakeleivingi“ 
įsibėgėjo...
Penktadienio vakarą pilnutėlėje Anykščių kultūros centro salėje Klaipėdos dramos teatro spekta-

kliu „Mergaitė, kurios bijojo dievas“ (režisierius Jonas Vaitkus) pagal to paties pavadinimo Gintaro 
Granausko pjesę prasidėjo profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis „Pakeleivingi 
Anykščiai 2017“.

„Altorių šešėlyje“ (rež. Ramūnas 
Kaubrys, libreto aut. Birutė Mar.) 
atvyks Klaipėdos valstybinis mu-
zikinis teatras, - „ Anykštai“ sakė 
D. Petrokaitė, žiūrovams linkėda-
ma bendrystės su pakeleivingais 
džiaugsmo.

Dviejų dalių tragikomedija 
žiūrovus išties įtraukė į pagrin-
dinės herojės Marijos gyvenimo 
istoriją, fantasmagorišką, „tarsi 
realybės“ atmosferą, verčiančią 
žiūrovus susimastyti, kas vyksta, 
pagrindinė herojė auka ar žudikė, 
ar tai tik vieno pamišimo istorija, 
ar visos vartotojiškos visuomenės 
kritika?.. Po spektaklio už puikią 
vaidybą, scenografiją žiūrovai 
plojo atsistoję. Klaipėdiečiams 
buvo įteikta Anykščių rajono 
mero Kęstučio Tubio padėka bei 
anykštėnės Jurgitos Bugailiškie-
nės sukurtas festivalio ženklas. 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

Vakar Kauno miesto kamerinis 
teatras rodė spektaklį „Alksniš-
kės“ apie Prezidentą Kazį Grinių, 
(rež. Gytis Padegimas), šiandien 
Nacionalinis Kauno dramos te-
atras parodys pjesę „Žalgirės“ 
(rež. Vidas Bareikis), rytoj 11 val. 
scenoje Kauno valstybinio lėlių 
teatro spektaklis „Žiogas Zigmas 
Žalgirio mūšyje (aut. ir rež. Agnė 
Sunklodaitė), trečiadienio vakarą 
knygos teatras pakvies į „Pakal-
nučių metus“ (rež. Virginija Ku-
klytė), ketvirtadienį jau minėtas 

klaipėdiečių šokio spektaklis 
„Altorių šešėly“, festivalį užbaigs 
Cezario grupė spektakliu „Ta-
mošius bekepuris“ (rež. Cezaris 
Graužinis). 

Iš viso šiemet festivalyje bus pa-
rodyti 8 profesionalių teatrų spek-
takliai. Bus renkamas ryškiausias 
festivalio spektaklis, geriausias 
aktorius ir aktorė, žiūrovai išrinks 
daugiausia jų simpatijų pelniusį 
spektaklį. Festivalio laureatai bus 
apdovanoti lapkričio 17 – ąją per 
verslo žiburių šventę. 

Į festivalį „Pakeleivingi“ Anykščių kultūros centre kviečia štai toks 
iškalbingas kultūros centro dailininko Valentino Žalkausko ratas. 

Autoriaus nuotr.  

Edis agregatas iš Keistuolių teatro. 

Penktadienio vakarą klaipėdiečiai vaidino pilnutėlei anykštėnų salei. Scena iš spektaklio „Mergaitė, 
kurios bijojo dievas“. Marijos vaidmenyje akt. Simona Šakinytė.

atstovams, o taip pat informuoti, 
kad Anykščių turizmo ir verslo in-
formacijos centro darbuotojai bus 
pajėgūs ir turės galimybių toliau 
tęsti veiklas, susijusias su viešųjų 
paslaugų verslui ir bendruome-
nėms teikimu“, - apie savivaldy-
bės administracijai neįtikusių do-
kumentus aiškino R.Gudonienė.

Rajono Tarybos sprendimu 
Anykščių verslo informacinį cen-
trą nuspręsta reorganizuoti prijun-
giant įstaigą prie Anykščių turiz-
mo informacijos centro. Teigiama, 
kad tai padės efektyvinti dabar 
atskirai veikiančių įstaigų veiklą, 
leis taupyti lėšas. Anykščių verslo 
informacinio centro reorganiza-
cijai nepritarė Anykščių vadovų 
klubas bei rajono bendruomenės, 
tačiau į pastabas, kad po reorgani-
zacijos gali būti skiriama mažiau 
dėmesio verslo reikalams, rajono 
Taryba neatsižvelgė.
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Buvo metas, kai specialioje kros-
nies šildomame mūriniame baseinė-
lyje sustatytuose bakeliuose sušildę 
pieną išsukdavo - išskirdavo grietinę. 
Kiekvienas savo, su nelengvai išju-
dinamu garsios firmos „Alfa Loval“ 
separatoriumi. Po to grietinę supy-
lę į bidonus, gabendavo į Svėdasų 
pieninę „Laimė“, kur puikiausiais 
įrengimais sumušdavo aukščiausios 
kokybės eksportinį sviestą. Už par-
duodamą grietinę ūkininkai gaudavo 
didžiausias ir nuolatines pajamas, 
metų pabaigoje bendrovei paskirs-
tant pelną sulaukdavo ir priemokų. 
Liesas pienas ūkyje buvo suvartoja-
mas penint bekonus, kurie taip buvo 
neblogas pajamų šaltinis. Pieninė gi 
buvo bendras visų pieno gamintojų, 
kooperatinis turtas. Tarpininkų be-
veik nebuvo - per valstybinį „Pie-
nocentrą“ sviestas keliaudavo į visą 
pasaulį, daugiausiai į Vakarų Europą, 
tačiau pasiekdavo net Palestiną bei 

Butėnų pieninės džiazas Raimondas GUOBis

Pieninė kaip pulsas, ten kadaise susirinkdavo visi, kasryt bent 
jau po vieną iš kiekvieno kiemo, juk kiekviena močiutė gebėdavo 
išlaikyti karvę ir kasdien nunešti nors keletą litrų pieno. Butėnų 
grietinės nugriebimo punktas oficialiai atvertas 1930 - iais. Daug 
įdomybių buvo per tuos dešimtmečius, prabėgus beveik šimtme-
čiui, po daugelio revoliucijų bei pasikeitimų, nors ir ne istorinia-
me pastate, bet pieninė vis dar veikia ir rytais joje labai įdomu.

Afrikos šalis. Pats geriausias lietu-
viškas sviestas. 

Patenkinti Butėnų sviestininkai 
įsigijo ir grūdų valymo mašinų, net 
tuo metu retą „gyvatuką“, kuriuo 
kviečių ar kitokių javų sėklai išsiva-
lyti suvažiuodavo ūkininkai iš pla-
čios apylinkės. Iš pelno kartais su-
rengdavo vaišes, paskyrę visą metinį 
kooperatinį 1939 metų pelną, gero-
kai prisidėjo tveriant kaimo kapines 
betonine tvora.

Pokariu palengva visi pieno su-
pirkimo rūpesčiai buvo vietinio ko-
lchozo reikalas, juk kartu su žmonių 
sunešamu pienu čia pakliūdavo ir iš 
kolektyvinio ūkio fermų suvežamas. 
Iš čia pienas buvo gabenamas jau 
į valdišką Svėdasų pieninę. Skar-
džiabalsis vienišius, „senbernystės 
knygos“ sergėtojas, legendinis pie-
nininkas Aloyzas Mikėnas darbavosi 
kruopščiai.

Pieninėje susirinkdavo veik iš 

kiekvieno kiemo po vieną, kai kas 
užtrūkdavo ir ilgesnei valandėlei 
pasikalbėti, į pieninę, kaip į kokią ži-
nių agentūrą, suplaukdavo ir būdavo 
paskleidžiamos naujienos. Čia net ir 
papolitikuodavo. Sugrįždavo žmo-
nės iš pieninės jau visas vakarykštes 
naujienas, bei jaunimo vasaros naktų 
išdaigas žinodami. Kartais linksmi, o 
kartais ir šiek tiek susikrimtę...

Pirmaisiais nepriklausomybės me-
tais, tuoj po 1990 - ųjų, kaime vienu 
metu veikė net dvi pieninės - Anykš-
čių bendrovės „Šlavė“ ir palengva vi-
sus konkurentus nuo kelio šluojantis 
„Rokiškio sūris“. Šios supirktuvės 
iš pradžių veikė nupirktoje senosios 
Elenos Valuntienės trobelėje, po 
kurią laiko ją nugriovus atsirado ti-
piškas, modernių formų, kilnojamas 
punktas, kuris tebestovi, tebeveikia ir 
šiandien.

Kelis metus konkuruoti bandė Ku-
piškėnų bendrovės „Muštuvis“ supir-
kimo punktas, tačiau po kelių metelių 
galiausiai pasiliko vieninteliai rokiš-
kėnai. Kiek moka, tiek ir gerai, taip 
pasigodoja smulkūs, kelių karvių šei-
mininkai. O moka juk labai menkai, 
šią vasarą kaina buvusi bene 16 centų 
už bazinio riebumo žaliavinio pieno 
kilogramą. Šiokia tokia paslaptis, ta-
čiau daugiau pieno į punktą atgabe-

nantys, daugiau karvių laikantys gali 
derėtis ir išsidera didesnes kainas. 
Sakytumėm - neteisinga. Gaila, tik 
mūsų žmonėms trūksta sumanumo, 
verslumo, jie verčiasi taip, kaip per 
daugelį metų įpratę - pamelžia ir nu-
nešę -parduoda. O juk galėtų namie 
gaminti sūrius, varškę, mušti sviestą, 
juk tikri naminiai produktai dabar jau 
nežemiškai paklausūs.

Tačiau tuomet nebeliktų pieninės 
poezijos, vasaros rytmečių joje žave-
sio. „Rokiškio sūrio“ pieno supirkimo 
punkto vedėja Danutė Mikuckienė 
atrakina duris - jaukios, tvarkingos, 
ofisą primenančios supirktuvės. Ji 
uoliai darbuojasi, ji paslaptingai šyp-
sosi, ji geba įdomiai  pakalbėti... 

Kadaise gi patogiausias sodžiaus 
pienovežio transportas buvęs dvira-
tis arba motociklas, dabar gi atsirado 
daug daugiau automobilių, tačiau 
tebenaudojami įvairiausi rateliai, o 
Jonas Klimas atvažiuoja su arkliu.

Rytmetys prie pieninės visuomet 
įdomus. Štai Mikucko Antanas ar jų 
Jonukas atveža bidoną su trupučio iš 
pačio Kėkštagalio pakraščio, Vilučio 
Dangeras atlekia su pora bidonų. Jis 
kiek palinkęs meta žemėn beveik su-
rūkytą cigaretę, vikriai sutempia savo 
gerą į supirktuvę, perpila į pieninės 
žvilgantį baką, deda ant svarstyklių. 

Punkto vedėjai pasvėrus, duomenis 
užrašius, pila į didžiulį šaldytuvą. 
Žvirblio Kęstutis atveža bidoną ant 
patogių, lengvai riedančių ratelių. Jis 
mažai beparduoda, daug ką suvartoja 
namie. Jonas Klimas su darbščiąja 
žmona Vita atrieda arkliu. Kumelai-
tė spėriai lekia nuo kalno, linksmai 
nusiteikusi, stipriai įtempia vyras va-
deles, sustabdo. Iškelia kelis bidonus, 
jie melžia dešimtį karvių. Rimkaus 
Vaido nematyti, tačiau atvažiuoja 
Laima Jakubonienė, jai padeda Vita 
ir jos abi ištraukia iš automobilio ba-
gažinės bidoną pieno. Pienas sveria-
mas ir laisvai liejasi į šaldytuvo ger-
klę. Veikiai keliaus į Rokiškį, o ten iš 
jo išspaus tikrąją naudą - bus sviesto, 
bus pieno, rūgpienio, bus ir sūrio...

Tačiau skaudina sodiečius kainų 
menkumas. Veik visoje Europoje 
nuskambėjo Lietuvoje trinktelėjęs 
smarkiausias, šių metų rudenį įvykęs 
sviesto kainų šuolis. Pabrangę vos ne 
per pusę. atrodytų, kad ir pieno par-
davėjui turėtų pinigai pasipilti. Tačiau 
visai neseniai pasigirdo žinią, kad 
pienininkai kalbėsis su ūkininkais 
dėl... žemesnių supirkimo kainų. Mat 
Europoje pieno žaliavos perteklius. 
Kaip tokius dalykus suprasti? Kodėl 
tada mes ėjome į Europą, kodėl sie-
kėme įsijungti į bendrą rinką, naudoti 
bendrą valiutą? Ar neprivalo šiuos 
ūkinius, tačiau ir socialinę kaimo atei-
tį lemiančius  procesus, nors šiek tiek 
reguliuoti valstybė? Antanas Mikuc-
kis paaiškina kodėl jis laiko keturias 
karves. O gi todėl, kad gyvena ne tik 
su žmona, bet ir subrendusiu sūnumi, 
kad pensija nesiekia nei dviejų šimtų 
eurų - jam kaip daugeliui „nusuko“. 
Tie pieno centai susideda į eurus ir 
padeda kaime išgyventi.

Kęstutis Žvirblis pensininkas, 
kartu su žmona Rimanta laiko porą 
puikių karvių. Jei būtų kiti laikai, iš 
pajamų už pieną būtų galima neblo-
gai verstis, tačiau dabar tai menkos 
pajamos, o dalį pieno jie sunaudoja 
namuose - pasigamindami naminio 
sūrio, sviesto. Gerai, kad abu jau 
pensininkai ir ganėtinai sveiki: gali ir 
nori dirbti.

Vita Klimienė neįprastos tvirtybės 
ir darbštumo beveik šešių dešimčių 
metų amžiaus moteris. Milžino jėga, 
kantrybė ir darbštumas - tikriau-
sieji tos garbingos Vilučių giminės 
genai. Vyras menkai tepadeda, jau 
neleidžia sveikata. Stebėtina, kad 
visai neseniai kasdien po du kartus 
savo karvutes melždavo rankomis. 
Jos transportas, dviratis bei į veži-
mą įkinkytas arklys. Nežinia pagal 
kokią metodiką, bet, matyt, būtų ga-
lima būtų paskaičiuoti, kokius turtus 
iš jos triūso ir prakaito susikrovė mo-
nopolistai. Kad kitokioje visuome-
nėje, kitokioje ūkio tvarkoje iš savo 
darbo būtų buvusi turtuolė. Dabar gi 
neprasigyveno - nei trobos, nei kie-
mo vaizdinys per tuos dešimtmečius 
veik nepasikeitė.

Nors yra kaime gal pora verslesnių 
moterų, kurios už centus savo gar-
daus ir gero pieno neatiduoda - slegia 
sūrius, suka sviestą, kuris daugeliui 
labai reikalingas. Tai ne pirktinis... 
Buvo net kalbų, kad bendruomenė 
galėtų inicijuoti kokios nors kultū-
rinio paveldo sūrinės ir sviesto ga-
mybos cecho įrengimą, bet stokojant 
iniciatyvių žmonių, smulkiam vers-
lui nelabai palankioje aplinkoje, tai 
beveik neįmanoma.

Vita ir Laima iškelia gardžiojo pienelio bidoną iš automobilio 
bagažinės.

Jonas ir Vita Klimai nuo kalno atrieda kumelaitės traukiamu 
vežimaičiu.

Dangeras Vilutis šypsosi: šiandien atvežė 
daug pieno.

Elegantiška ir rūpestinga punkto vedėja Danutė Mikuckienė.
Autoriaus nuotr.

Skaičiau „Anykštoje“, ką Anykš-
čiuose kalbėjo Sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga. Susidaro 
įspūdis, kad rajoninėms ligoninėms 
ateina dar vienas sunkus periodas. 

Sako, kad ligonių mažai ir tokios 
ligoninės brangiai kainuoja. Kitaip 
sakant, mes kaimiečiai pensininkai 
esame per brangūs savo valstybei. 

Gyvenome, dirbome sveikatos 

negailėdami, o dabar tapome per 
brangūs. Jaunimas bėga iš Lietuvos, 
tai, matyt, valdžia pyksta ir nori ant 
jų senų tėvų atsigriebti. Negi visi 
šitie gražūs ponai nepagalvoja, kad 

Gelbėkime ligoninę ir jie bus seni. Gal jie senatvėje taip 
pat nebus turtingi ir ne Vilniuje gy-
vens. Aišku, aš to nelinkiu, bet, galiu 
priminti, kad lazda turi du galus. Ar 
mūsų senų kaimiečių genocidas ne-
atsigręš prieš pačią valdžią?

Ona k. iš Ramybės 
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kampas
Apie bausmes

UAB „Anykštos redakcija“ priima skelbimus į šiuos laikraščius: 

„Gimtoji žemė“   „Ukmergės žinios“   „Gimtasis Rokiškis“  

„Kupiškėnų mintys“  Molėtų „Vilnis“   „Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“  „Utenis“    „Utenos apskrities žinios“

irena AnDRUkAiTienĖ

Ne pirmą kartą Lietuvos partijų 
istorijoje vyksta susidorojimo su 
kitaminčiais parodomieji procesai. 
Kol kas mūsų politinėje kultūroje 
aptinkamas vienintelis problemos 
sprendimo būdas – trukdžiai privalo 
būti pašalinti. Mechaniškai. Jėga. Pa-
geidautina kuo greičiau. Kad kitiems, 
likusiems, būtų pamoka. 

Socialdemokratų atvejis, išlaikan-
tis tradicinius „maištininkų“ elimina-
vimo bruožus, turi ir naujų atspalvių, 
kurie atsiskleidžia partijos pirminin-
ko Gintauto Palucko retorikoje, ly-
dinčioje šį partinį spektaklį, bei par-
tijos vadovybės veiksmuose. 

Socialdemokratų partijos vadovy-
bė, siekdama savo tikslų, sąmoningai 
nepriėmė Seimo frakcijos siūlomo 
dialogo, nediskutavo, neieškojo kom-
promiso valstybei svarbiu klausimu 
– valdančiosios koalicijos likimu. 
Pasinaudota seniai žinomu buldoze-
riniu principu: kas ne su mumis, tas 
prieš mus. Taip buvo nuspręstas par-
tijos senbuvių, o tuo pačiu ir frakcijos 
likimas. 

Toks vengimas bendradarbiauti 
su savo frakcija Seime skatina daryti 
prielaidą, kad Socialdemokratų par-
tijos Tarybos sprendimas pasitraukti 
iš valdančiosios koalicijos tebuvo tik 
priemonė supriešinti Seimo frakciją, 
kurios daugumą ir sudarė partijos 
senbuviai. Juk buvo akivaizdu, kad 
dalis socialdemokratų frakcijos narių, 
turinčių didelę politinio darbo patirtį, 
nepritars tokiam partijos sprendimui, 
neprisidės prie Vyriausybės griūties 
ir ją lydinčio, kad ir laikino, nestabi-
lumo valstybėje atsakingu – biudžeto 

Didysis atsisveikinimas
rengimo ir jo priėmimo– metu.

Juolab kad pagrindinis argumen-
tas, kodėl reikia trauktis iš koalicijos, 
(frakcija neva nesilaiko partijos rinki-
minių nuostatų, jų neįgyvendina) yra 
prasilenkiantis su realybe, kas aki-
vaizdu ir stebėtojui iš šalies. To įro-
dymas - Vyriausybės parengtas bū-
simų metų biudžeto projektas, kuris 
yra aiškiai socialiai orientuotas - tai 
skurdo mažinimo biudžetas. Vadina-
si, tikrosios priežastys yra kitos.

G. Paluckas pastangas išstumti iš 
partijos patyrusius politikus vadina 
partijos atsinaujinimo procesu, na-
tūralia kartų kaita, tuo pačiu užgau-
liai ir veidmainiškai teigdamas, kad 
politinės vadybos jis mokėsi iš tų 
pačių išstumiamųjų -  Algirdo But-
kevičiaus, Gedimino Kirkilo, Juozo 
Bernatonio. Kaip suprasti tokį vingrų 
pasažą? Kaip 
elementarios po-
litinės kultūros 
nebuvimą? Ar 
šaknys yra giles-
nės?

Pasak buvusio 
Socialdemokratų 
partijos pirmi-
ninko G. Kirkilo, į partiją atėjęs jau-
nimas neturi pakankamos politinės 
patirties, „nelabai pakelia diskusijas 
su mumis, nelabai turi argumentų“. 
Kalbėdamas apie tai, kas lemia įvai-
rios veiklos (reikia suprasti, kad tame 
tarpe ir partinės) pažangą, buvęs par-
tijos pirmininkas A. Butkevičius mini 
trijų komponentų – kritikos, erudici-
jos ir idėjų generavimo - harmoni-
ją ir pastebi, kad „regis, erudicijos 
komponentas yra nepageidaujamas 
dabartinės partijos vadovybės“. Šie 
buvusių partijos lyderių pastebėjimai 
rodo, kad situacija partijoje nepanaši 
į natūralią kartų kaitą. Ar nebus čia 
skirtingų mentalitetų, skirtingų kul-
tūrų sankirta? Tokie konfliktai gau-
sesnės pusės pastangomis paprastai 
sprendžiami jėga ir triukšmingai – su 
rezonansu. 

Po susidorojimo su nepaklusniai-
siais G. Paluckas oriai pareiškia: „Aš 
tai vadinu tam tikra prasme epochos 
pabaiga ir naujo pradžia“. Pasak jo, 
tai yra puiki proga partijoje pasireikš-
ti naujiems žmonėms, kuriuos jis ir 
žada atvesti į atsilaisvinusias vietas. 

Kad senąją epochą buvo skubama 
kuo greičiau pabaigti, rodo ir partijos 
pirmininko apgailestavimas, kad at-
skalūnai taip ilgai laukė ir nepasitrau-
kė iškart, drauge su Užsienio reikalų 
ministru Linu Linkevičiumi. O ciniš-
ka jo frazė („Džiaugiamės, kad mūsų 
frakcijos bičiuliai išreiškė politinę 
valią ir pasitraukė“) yra simptomiška 
ir skamba kaip užuomina ar perspėji-
mas visiems partijos bičiuliams. 

Parodomasis procesas įvyko. Aš-
tuoni Seimo nariai „maištininkai“ 
buvo priversti pasitraukti iš partijos, 
vieną išmetė partijos Tarybos posė-
džio metu. Kokių pozicijų Seime 
neteko partija, nutarusi pereiti į opo-
ziciją ir atsikračiusi savo senbuvių? 
Prarado du Seimo Pirmininko pava-
duotojus ir Europos reikalų komi-
teto pirmininką (Irena Šiaulienė ir 

Gediminas Kir-
kilas), Užsienio 
reikalų komiteto 
pirmininką (Juo-
zas Bernatonis), 
Biudžeto ir fi-
nansų komiteto 
pirmininko pa-
vaduotoją (Al-

girdo Butkevičiaus), Energetikos 
komisijos pirmininko pavaduotoją 
(Artūras Skardžius), Lietuvos Res-
publikos Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisijos pirminin-
ką (Antanas Vinkus), ilgametę darbo 
Seime ir Vyriausybėje patirtį turin-
čius Seimo narius, buvusius minis-
trus Rimantę Šalaševičiūtę, Rimantą 
Sinkevičių, frakcijos seniūną Andrių 
Palionį, dabartinį Užsienio reika-
lų ministrą Liną Linkevičių, kuris 
iškart pasitraukė iš partijos, kai tik 
buvo priimtas sprendimas nutraukti 
koalicinę sutartį, bei Užsienio rei-
kalų viceministrą Darių Skusevičių. 
Gali būti, kad sąrašas dar ne baigti-
nis.

Pasak G. Palucko, jis šio „atsis-
veikinimo“ nedramatizuoja. „Atsis-
veikinimas“, jo manymu, yra netgi 
naudingas. Kaip teigia G. Paluckas, 
„tai leis partijai atsistoti ant kojų, nes 
vidinės struktūros, disciplina leidžia 
įgyvendinti politinius sprendimus“. 
Šiame jo žodžių kratinyje yra svar-
bi informacija - su „atsisveikinimu“ 
atsirado istorinė galimybė partijai 

atsistoti ant kojų. Tai štai kur esmė 
- iš partijos eliminuota garbi bičiulių 
kompanija, pasirodo, buvo kenkėjai, 
per kuriuos vos nežlugo viena iš di-
džiausių Lietuvos partijų. Laiku su-
sigriebė naujoji partijos vadovybė. 
Pagirtinas įžvalgumas. „Socialde-
mokratai nuo šios dienos atsispyrė 
ir toliau tik stiprės“, „šiandien mes 
gimstame iš naujo“, - iškilmingai 
pareiškia Socialdemokratų partijos 
pirmininkas G. Paluckas.

Atgimimą mes turėsime galimybę 
stebėti iš arti. Kažin, ar jis bus toks 
garantuotas, kaip atrodo pergalės 
euforijos apimtiems nugalėtojams, 
ir toks ryškus, kaip jiems norėtųsi. 
„Dinozaurai“ („bebrai“, „banginiai“ 
– buvusiems partijos senbuviams po-
litinio skandalo metu suteiktų „var-
dų“ pasirinkimas platus, tai mūsuose 
įprastas politinės „kultūros“ ženklas) 
yra patraukti iš kelio, bet savo vietos 
po saule jie tikrai neužleis. Jie - žino-
mos politinės figūros. Kaip Seimo 
nariai, užimantys aukštas pozicijas, 
jie turi žymiai didesnes galimybes 
būti matomi, girdimi ne tik Lietuvos 
politiniame lauke, bet ir tarptautinėje 
plotmėje.  

O nacionaliniu mastu nežinoma 
G. Palucko komanda stoja į startą. 
Partijos vadovas tikisi, kad dabar so-
cialdemokratai bus kitokie, įdomesni 
rinkėjams, atgaus pasitikėjimą savi-
mi ir visuomenės pasitikėjimą jais. 
Laikas parodys.

O kas bus partijos veidas? Iš ži-
nomesnių tai kol kas tik partijos 
pirmininkas G. Paluckas, teistas už 
piktnaudžiavimą tarnyba. Į korup-
cinį skandalą jis įsivėlė dirbdamas 
Vilniaus miesto savivaldybės admi-
nistracijos direktoriumi. Teistumas 
neleido jam pretenduoti į Socialinės 
apsaugos ir darbo ministro postą po 
paskutiniųjų Seimo rinkimų ir dabar 
G. Paluckas tenkinasi Vilniaus mies-
to vicemero kėde dirbdamas koali-
cijoje su Liberalų sąjūdžiu, kuriam 
pareikšti įtarimai politinės korupcijos 
byloje. 

Ar tikrai Lietuvos politinę padan-
gę nušvies dideli atsinaujinusių (?), 
apsišvarinusių (?), išsigryninusių (?) 
socialdemokratų darbai, ar iš didelio 
debesio (kaip dažnai atsitinka) bus 
mažas lietus.

horoskopas
AVINAS. Nelengvas laikas dėl 

didelio darbo krūvio arba sveika-
tos sutrikimo. Nerimą kels konku-
rentai, oponentai, tačiau jausite, 
kad turėsite, į ką atsiremti, kuo 
pasikliauti, jeigu teisingai ir sąži-
ningai elgsitės.

JAUTIS. Būsite azartiški ir 
labai nusiteikę saviraiškai, vie-
ni - sportinei, kiti - kūrybinei. 
Tinkamai bendraukite su vaikais, 
nepraraskite kantrybės. Ne jėga, o 
draugišku dėmesiu stenkitės į gera 
pakreipti santykius su vaikais, 
mylimu žmogumi.

DVYNIAI. Geriausia būtų at-
sidėti šeimai - taip jėgų ne suma-
žės, o net padaugės. Žinoma, su 
sąlyga, kad jums malonu rūpintis 
artimųjų gerove. Stenkitės savo 
reiklumu, priekabumu nesugadin-
ti kitiems nuotaikos.

VĖŽYS. Sunkumai gali iš-
provokuoti jus elgtis neįprastai 
drąsiai, atvirai rėžti tiesą į akis. 
Veikiausiai tai kažkam nepatiks ir 
bus pasekmių. Nederėtų pernelyg 
kištis į svetimus reikalus, kitus 
mokyti, kritikuoti.

LIŪTAS. Galvosite apie pi-
nigus, naudą ir kaip daugiau už-
sidirbti. Galite gauti užsisakytą 
prekę, informaciją ar bilietą. Jei-
gu seniai ketinote ką nors pado-
vanoti artimam žmogui, nelauki-
te ypatingos progos - dovanokite 
dabar.

MERGELĖ. Į paviršių veršis 
jūsų energija, aistra, taip pat pyk-
tis, agresija. Galite gauti honorarą 
ar kitokį savo pastangų, talento 
įvertinimą. Tačiau tykos ir nuos-
toliai. Būkite atsargesni.

SVARSTYKLĖS. Elgsitės 
gana keistai. Jums gali pasirodyti, 
kad esate palikti likimo valiai ar 

linas BiTVinskAs

Lietuvoje taip įsivyravo bau-
dimų kultūra, kad, sakykim, 
vairuotojas gali būti ramus, 
kad ko nors nepažaidė ne tada, 
kai vairuoja pagal nuolat besi-
keičiančias kelių eismo taisy-
kles, o tada, kai išvis mašinos 
neturi.

Mane išvis žavi tautiečių 
noras į kiekvieną situaciją re-
aguoti taip pat – reikia bausti, 
griežtinti ir suvaržyti. Turbūt, 
jei galėtų, ir savižudžius, kurių 
šį rudenį Lietuvoje kažkodėl 
katastrofiškai daugėja, lieptų 
griežčiau bausti... Bet čia jau 
toks apmaudus reikalas – jų 
nebenubausi.  O vertėtų, vien 
už tai, kad kai, pasak politikų, 
„viskas gerėja“ jie savavališkai 
paliko Lietuvą.

Natūralu, kad ir daugumą 
įvykių mūsų žmonės priima 
per draudimų ir baudimų priz-
mę. Sakykim, daugelis svarsto, 
už ką Dievas Lietuvą baudžia 
tokiu lietumi, kad šienas skęs-
ta, žiemkenčių negalima sėti, 
tai aš su giliu įsitikinimu tvirti-
nu, kad Dievas taip ne baudžia, 
o gelbėja Lietuvą.

Broliai ir seserys, ramybės 
Jums, atsiliepdamas į mūsų 
maldas ir nuolatinius ūkininkų 
virkavimus, kad Lietuvoje nie-
ko auginti neapsimoka, Dievas 
rado būdą kaip sumažinti kai-
nas ir nuostolius.

Kadangi tik atvežtinės pre-
kės pas mus pigesnės, tai po 
stichijos siautėjimo ir neužsėtų 
laukų turime vilčių, kad kitą-
met atpigs, ir duona, ir daržo-
vės, ir pienas.

kad susirgote. Nieko radikalaus 
nesiimkite, santykių nesiaiškin-
kite - viskas išaiškės ir išsispręs 
savaime.

SKORPIONAS. Jautriau nei pa-
prastai reaguosite į draugų, kolek-
tyvo nuomonę bei kritiką. Aplink 
save nesunkiai subursite bendra-
minčius, tačiau ir slapti priešai gali 
įsimaišyti tarp draugų.

ŠAULYS. Darbe nuo pat ryto 
nestigs įtampos ir pakelto balso. 
Regis, laipsniškai impulsyvumą 
pakeis subtilesnis nusiteikimas ir 
tolerantiškesnis požiūris į aplin-
kinius.

OŽIARAGIS. Tikriausiai atsi-
ras tokių asmenų, kurie įvertins 
jūsų nuomonę, pažiūras, tačiau 
su tokiu pat pasisekimu galite 
kitiems padaryti ir blogą įspūdį. 
Nepatartina ko nors griežtai rei-
kalauti arba garantuoti. Būkite 
lankstūs, objektyvūs.

VANDENIS. Regis, bus sku-
bių reikalų, susijusių su finansais, 
draudimu, paveldėjimu ar rituali-
nėmis paslaugomis. Jeigu išvyks-
tate į kelionę, nepamirškite pasi-
imti reikalingų dokumentų.

ŽUVYS. Verčiau nieko neda-

rykite supykę, nes sugadinsite 
ne tik savo, bet ir kitų nervus. 
Nevalia būti pernelyg katego-
riškiems. Verčiau susitikite su 
artimais gerais draugais - jie 
padės išsiblaškyti, atsikratyti 
nerimo.

...iš partijos eliminuota 
garbi bičiulių kompanija, 
pasirodo, buvo kenkėjai, per 
kuriuos vos nežlugo viena iš 
didžiausių Lietuvos partijų...
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perka

įvairūs

“Tele loto” Žaidimas nr. 1123 Žaidimo data: 2017-10-15
Skaičiai: 50  70 72 64 06 20 01 36 25 67 37 33 75 35 58 63 24 29 

02 49 23 26 43 03 73 12 55 19 68 10 27 56 18 14 52 61 54 34 (keturi 
kampai, eilutė, įstrižainės) 05 69 42 07 66 51 16 28 41 21 62 46 40 
60 (visa lentelė)

Bilietas Prizas 0535337 “Mercedes-Benz CLA180” 0392932 
“Mercedes-Benz CLA180” 0198296 “Mercedes-Benz CLA180” 
0472332 “Mercedes-Benz CLA180” 004*949 Bluetooth kolonėlė “JBL 
Go” 003*072 Bluetooth kolonėlė “JBL Go” 00**661 Drėkintuvas “Beurer” 
041*293 Išmanioji apyrankė “Elephone” 046*371 Išmanioji apyrankė 
“Elephone” 011*494 Išmanusis telefonas “Samsung” 004*567 Kavos 
aparatas “Delonghi” 013*731 Kavos aparatas “Delonghi” 019*187 
Kietasis diskas Seagate-Maxtor 042*902 Kietasis diskas Seagate-
Maxtor 012*395 LED televizorius “Philips” 045*304 LED televizorius 
“Philips” 00**431 Pagalvės “Dormeo” 053*115 Pakvietimas į TV stu-
diją 047*188 Pakvietimas į TV studiją 042*797 Pakvietimas į TV stu-
diją 001*175 Pakvietimas į TV studiją 040*827 Planšet. kompiuteris 
“Lenovo” 049*729 Planšet. kompiuteris “Lenovo” 042*025 Siurblys-
robotas “Ariete” 016*157 SPA poilsis Lietuvos kurorote 032*976 SPA 
poilsis Lietuvos kurorote 025*758 Vaizdo registratorius “Prestigio” 
020*066 Vaizdo registratorius “Prestigio” 03**103 Vilnos ir kašmyro 
pledas 006*669 Virtuvinis kombainas “Philips” 034*079 Virtuvinis 
kombainas “Philips”

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.

sODO IR DEKORATyVINIAI
AUGALAI

Irmanto Maigio ūkis
PARDUODA

vaismedžius, vaiskrūmius, 
dekoratyvinius augalus.

Tel. (8-603) 62557
1 km nuo Anykščių miesto (ša-
lia kelio Anykščiai - Troškūnai).

sulčių spaudimas į plasti-
kines pakuotes su kraneliu. 
GERIAUsIA KAINA RAjONE. 

Siūlome plačiausią pakuočių ir 
sulčių pasirinkimą. Spaudykla yra 
Anykščių r., Ažuožerių k., sename 

vaismedžių sandėlyje. 
Kviečiame visus nuo 8 iki 20 val.
sUPERKAME NERŪŠINIUs 

OBUOlIUs. 
Pasiimame patys. 

Tel. (8-676)17378 arba 
(8-675)86867.

Spalio 24 d. į Anykščius  atvyksta  angiochirurgas  E. Vitkus iš 
Vilniaus, kuris atlieka kraujotakos tyrimus pacientams sergan-
tiems :

 ● Galvos smegenų kraujotakos nepakankamumų.
 ● Kojų poodinių ir giliųjų venų ligomis.
Tyrimas mokamas.
Skambinti  nuo 16 iki 18 val.   
Tel. (8-698) 33653.

Atnaujiname minkštus  baldus: 
sofas, lovas, čiužinius, kėdes, 

kampus. 
Keičiame spyruokles, gobeleną, 

eko odą. 
Gaminame čiužinius. 

Pasiimame ir parvežame.
Tel. (8-610) 10341,

el. p.: atnaujinkbaldus@gmail.com.

Reikalingi miško darbininkai. 
Tel. (8-698) 82555.

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.:  
(8-622) 60349, (8-699) 60871, 
(8-610) 41900.

Nekilnojamasis turtas

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

Tel. (8-600) 63820.

Brangiai - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-686) 86702.

Miškus, namus, sodybas, butus. 
Apmoka notaro išlaidas. 

Tel.: (8-620) 66662, (8-654) 86640.

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 dokumentus.

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

Be tarpininkų - arklius, karves (iki 
1,30 Eur/kg), telyčias (iki 1,45 Eur/
kg), bulius (iki 1,60 Eur/kg). 

Tel. (8-622) 09326.

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus nuo 
5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

Kita

Brangiai - senus gintaro karolius 
(2000 Eur/100 g), sages, pakabu-
kus, gabalus. 

Tel. (8-674) 61640.

Grūdus. Atsiskaitome iš karto. 
Išsivežame.

Tel. (8-680) 85841.

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Skubiai - dviejų kambarių butą 
Anykščiuose, Ramybės mikrorajone. 
Kaina 13 000 Eur. Galima derėtis.

Tel. (8-662) 01716.

Kuras

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Sausas skaldytas malkas. 
Pristato. 

Tel. (8-675)  63191.

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

Tel.: (8-600) 63820,

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
SKANIAS kiaulių puseles ir subpro-
duktų rinkinius. Greitai atveža. 

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

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

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

Traktorinį kultivatorių su akėčiomis, 
rusišką 4 vagų bulvių sodinamą-
ją,  traktorinį tralą ir vagotuvą (5 plū-
gų) su prikabinamomis akėčiomis.

Tel. (8-686) 46467.

Dovanoja

Našlaičiams kačiukams reikia 
Jūsų pagalbos. Galintys priglausti 
savo namuose, skambinkite 

Tel. (8-699) 32656.

Šuniukus.
Tel. (8-381) 53218.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Kaminų įdėklai skarda 06 mm-
08 mm storio. Pristatomi kaminai. 
Mūrijimas, skardinimas. Stogų den-
gimas. 20 metų patirtis.

Tel. (8-612) 36705.

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

siūlo darbą

Brangiai visoje Lietuvoje 
superka galvijus: 
karves, bulius, telyčias. 

Veža į užsienį. Sumoka iš karto.  
Tel. (8-662) 50592.

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
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Ignacas, Kintautas, Gytė, 
Marijonas, Margarita, Igno-
tas.

vardadieniai

Lukas, Liubartas, Kęsmina, 
Vaiva.

Akvilinas, Izaokas, Paulius, 
Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, 
Laura, Povilas.

Irena, Gedas, Deimina, Adelina, 
Adelė.

oras
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sprintas
Slidininkai. Anykščių KKSC 

slidininkai Ignalinoje dalyvavo 
Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų 
slidininkų rudens pirmenybėse. 
Pirmą varžybų dieną sportininkai 
rungtyniavo kroso takeliuose. Savo 
amžiaus grupėse greičiausi buvo ir 
pirmąsias vietas iškovojo Fausta 
Repečkaitė, Edvinas Šimonutis ir 
Paulius Januškevičius, antri finiša-
vo Gabija Žygelytė ir Matas Gra-
žys, trečia – Eglė Savickaitė. Antrą 
dieną buvo varžomasi riedslidėmis. 
Čempionais tapo – Eglė Savickaitė 
ir Edvinas Šimonutis , antrą vietą 
iškovojo Paulius Januškevičius, 
trečią – Fausta Repečkaitė.

Krosas. Spalio 10-11 dienomis 
Jono Biliūno gimnazijos sporto 
aikštyne vyko kasmetinės Anykš-
čių rajono mokinių rudens bėgimo 
varžybos. Varžybose dalyvavo 131 
mokiniai. Nugalėtojai ir prizinin-
kai atskirose amžiaus grupėse: 1-2 
klasių mergaitės (330 m): I vieta 
– Adrija Braknytė (A. Baranausko 
pagr. m-kla) 1:13.6, II vieta – Ga-
brielė Motiejūntaitė (A. Baranaus-
ko pagr. m-kla) 1:18.6, III vieta 
– Gustė Jankauskaitė (Troškūnų 
K. Inčiūros gimnazija) 1:29.7; 1-2 
klasių berniukai (330 m): I vieta – 
Nerijus Patalauskas (Troškūnų K. 
Inčiūros gimnazija) 1:11.05,

II vieta – Arentas Vogulis (A. 
Baranausko pagr. m-kla) 1:11.30, 
III vieta – Gajus Augustinas (A. 
Baranausko pagr. m-kla) 1:13.04; 
3-4 klasių mergaitės (300 m): I 
vieta – Judrė Repčytė (A. Vienuo-
lio progimnazija) 1:04.08, II vieta 
– Gustė Jurčiukonytė (A. Vienuo-
lio progimnazija) 1:07.3

III vieta – Gytė Pupelytė (A. 
Vienuolio progimnazija) 1:07.4; 
3-4 klasių berniukai (330 m): I 
vieta – Mantas Judickas (A. Ba-
ranausko pagr. m-kla) 1:00.5, 
II vieta – Andrius Patalauskas 
(Troškūnų K. Inčiūros gimnazija) 
1:02.7, III vieta – Kristupas Žy-
gelis (A. Vienuolio progimnazi-
ja) 1:02.8; 2004 m.g. ir jaunesnės 
mergaitės (660 metrų nuotolis) 
I vieta – Gabija Kisieliūtė (A. 
Vienuolio progimnazija) 2:11.9, 
II vieta – Viltė Morkūnaitė (A. 
Vienuolio progimnazija) 2:13.8, 
III vieta – Urtė Stumbrytė, (A. 
Vienuolio progimnazija) 2:16.7; 
2004 m.g. ir jaunesni berniukai 
(660 metrų nuotolis) I vieta – 
Gražvydas Mackevičius (A. Ba-
ranausko pagr. m-kla) 2:08.8, II 
vieta – Kipras Gvozdas (A. Vie-
nuolio progimnazija) 2:09.8, III 

vieta – Simas Bagačius (Kavars-
ko pagr. m-kla) 2:12.7; 2002-
2003 m.g. mergaitės (660 metrų 
nuotolis) I vieta – Kamilė Vaiš-
vilaitė (J. Biliūno gimnazija) 
2:20.6, II vieta – Jorilė Petraus-
kaitė (A. Vienuolio progimnazi-
ja) 2:24.5, III vieta – Aistė Lu-
kavičiūtė (J. Biliūno gimnazija) 
2:26.5; 2002-2003 m.g. berniu-
kai (1 000 metrų nuotolis) I vieta 
– Edvinas Šimonutis, (J. Biliūno 
gimnazija) 3:01.3, II vieta – Ar-
minas Norvilaitis, (J. Biliūno 
gimnazija) 3:11.1, III vieta – 
Faustas Kamarauskas (J. Biliū-
no gimnazija) 3:14.1; 2001 m.g. 
ir vyresnės merginos (660 metrų 
nuotolis) I vieta – Anelė Kava-
liauskaitė (Viešintų pagr. m-kla) 
, 2:25.0, II vieta – Mingailė 
Matijoškaitė (J. Biliūno gimna-
zija) 2:26.3, III vieta – Fausta 
Repečkaitė (J. Biliūno gimnazi-
ja) 2:27.5; 2001 m.g. ir vyresni 
vaikinai (1 000 metrų nuotolis) 
I vieta – Paulius Januškevičius 
(J. Biliūno gimnazija) 2:56.1, 
II vieta – Ugnius Mamedovas 
(J. Biliūno gimnazija) 3:13.4, 
III vieta – Dominykas Jodelis 
(J. Biliūno gimnazija) 3:17.2 
Grupių nugalėtojai ir prizinin-
kai buvo apdovanoti Anykščių 
KKSC medaliais ir „Cosmos“ 
Paukščių takas įsteigtais prizais.

Sunkioji atletika. Spalio 14 
dieną Degaičiuose vyko tarp-
tautinis sunkiosios atletikos var-
žybos „Žemaitijos taurė“. Šiose 
varžybose dalyvavo net devynios 
komandos iš Anykščių, Gargž-
dų, Degaičių, Plungės, Telšių, 
Klaipėdos, Latvijos (2) ir Estijos. 
Čempionais tapo anykštėnai To-
mas Miškeliūnas, pagerinęs savo 
asmeninius rekordus (išrovė 80 
kg; išstūmė 100 kg),  Benjami-
nas Orlovas, pagerinęs stūmimo 
veiksmo rezultatą (122 kg) bei 
Gintarė Bražaitė. Antrąsias vietas 
užėmė Mindaugas Lapinskas bei 
Matas Puodžiūnas. Trečiąsias vie-
tas užėmė broliai Arnas ir Edvinas 
Baklanovai bei Laura Mozuraitė.

Biatlonas. Nemenčinėje vy-
kusiose Vilniaus rajono sporto 
mokyklos vaikų rudens biatlono 
pirmenybėse startavo ir anykštė-
nai. Vaikų grupėje, 3 km bėgimo 
su šaudymu rungtyje, nugalėtoju 
tapo Titas Raugas, o antras fini-
šavo Mikas Vildžiūnas. Jaunučių 
grupėje, 4 km nuotolyje, nugalėjo 
troškūnietis Domas Jankauskas. 
Ketvirtąją vietą šioje grupėje už-
ėmė Lukas Šereika.

Autobusų stotelėje stovi Petras su 
žmona ir aštuoniais vaikais, ir aklas 
senukas su lazdele, kuris taip pat 
laukia autobuso. Atvažiavo auto-
busas. Petro žmona iš kart pripuolė 
prie jo: vieną vaiką įkėlė, antrą, tre-
čią, ketvirtą, penktą, šeštą, septintą, 
aštuntą, pati įšoko... Autobuso durys 
užsidarė! Ir nuvažiavo autobusas... 
Petras ir aklasis seneliukas pasiliko. 
Ką darysi - autobusas paskutinis, 
daugiau nebebus, teks eiti pėsčiom. 
Eina abu keliu, o seneliukas vis 
lazdele - paukšt paukšt... paukšt 
paukšt... kelio ieško, tikrina kur eit. 
Ir taip visą laiką: paukšt paukšt... 
paukšt paukšt... Petras galų gale ne-
iškentė, atsisuko ir sako:

- Klausyk, diedai, tu jau man atsi-
bodai. Eini sau ir vis paukšt paukšt... 
paukšt paukšt... Ir taip nervai ima, o 
dar čia tu. Nors kokią gumelę bū-
tum užsidėjęs ant tos savo lazdos, 
kad nepaukšėtų šitaip!

Seneliukas sako:
- Tai tau reikėjo anksčiau ant 

galo... gumelę užsidėt! Tai būtume 
seniai su autobusu nuvažiavę...

***

Anglija. Pradinė mokykla. Geo-
grafijos pamoka. Mokytoja klausi-
nėja:

- Na, vaikučiai, ar galėtumėte pa-
sakyti, kur yra Afrika?

Ranką pakelia Džonas:
- Manau, kad kažkur Londone...
Mokytoja nesupranta. Džonas 

paaiškina:
- Na, mano tėčio bendradarbis 

yra afrikietis. Tai jis į darbą dvira-
čiu atvažiuoja.

Australijos teismas galiojančiu 
testamentu pripažino neišsiųstą 
SMS žinutę

Australijos teismas galiojančiu 
testamentu pripažino neišsiųstą SMS 
žinutę, kurią prieš mirtį vyras parašė 
savo broliui. Žinutėje, kuri buvo pa-
puošta šypsenėle, vyras prieš savo sa-
vižudybę atėmė paveldėjimo teisę iš 
savo žmonos ir jų sūnaus ir palikimą 
paliko broliui. Tiesa, jis SMS neiš-
siuntė. Dėl to našlė kreipėsi į teismą 
dėl palikimo. Teisėja Siuzan Braun 
(Susan Brown) trečiadienį Brisbene 
atmetė ieškinį. „Neformalus teksto 
pobūdis nėra kliūtis pripažinti jį pa-
kankama mirusiojo valios išraiška“, 
- argumentavo teisėja. Ši valia esą 
atpažįstama, nors žinutė niekuomet 
nebuvo išsiųsta. Teisėja atsižvelgė ir 
į aplinkybę, kad velionio ir jo žmonos 
santykiai buvo blogi, o su sūnumi jis 
neturėjo praktiškai jokio ryšio.

Neišsiųstoje žinutėje broliui, kuri 
rasta po vyro savižudybės jo mobi-
liajame telefone prieš metus, sakoma: 
„Tu gauni viską, ką aš turiu, mano 
namą ir mano teises į pensiją“. Apie 
savo žmoną jis rašo: „Ji vėl grįžo pas 
savo buvusįjį. Man gana“. Žinutė už-
baigiama žodžiais „mano testamen-
tas“ ir šypsenėle.

Italė išsikovojo dvi 
apmokamas atostogų dienas 
šuniui slaugyti

Viena italė išsikovojo dvi apmo-
kamas atostogų dienas, kad galėtų 
pasirūpinti sergančiu savo šunimi. 
Apie tai trečiadienį pranešė gyvūnų 
apsaugos organizacija LAV.

Romos universiteto darbuotojai, 
kuri gyvena viena, leista dvi dienas 

nepasirodyti darbe, nes ji turėjo slau-
gyti savo sergantį šunį ir vežti jį pas 
veterinarą. Keturkojui skubiai reikė-
jo medicininės priežiūros. Sulaukusi 
LAV teisinės paramos, italė pasiekė, 
kad dvi dienos jai būtų įformintos 
kaip apmokamos atostogos - „dėl 
rimtų asmeninių aš šeiminių priežas-
čių“. Atitinkamas universiteto spren-
dimas yra naujiena Italijoje.

Moteris rėmėsi įstatymu, kuriame 
numatyta didelė bausmė už gyvūno 
gerovės nepaisymą: šeimininkui gali 
grėsti 10 000 eurų piniginė bauda 
arba iki metų kalėjimo, jei jis palie-
ka augintinį „sunkiai kęsti“. 60 mln. 
gyventojų Italijoje tenka tiek pat na-
minių gyvūnų, kuriems italai kasmet 
išleidžia maždaug 2 mlrd. eurų.

Pradėtas rūkyti V. Čerčilio 
cigaras aukcione parduota 
už 12 000 dolerių

Anoniminis pirkėjas aukcione 
paklojo 12 000 dolerių už pradėtą 
rūkyti Vinstono Čerčilio (Winston 
Churchill) cigarą. Tuometinis Di-
džiosios Britanijos premjeras ku-
bietišką „Corona“ cigarą užsidegė 
per savo viešnagę Paryžiuje 1947 
metais. Dabar jis parduotas inter-
neto aukcione. 10 cm ilgio pridegtą 
cigarą įsigijo kolekcininkas iš Palm 
Byčo Floridos valstijoje, pranešė 
Bostono aukcionų namai RR. Pirkė-
jo vardas neskelbiamas, informuoja 
agentūra AP.

Aukcionų namų duomenimis, V. 
Čerčilis cigarą prisidegė 1947 metų 
gegužės 11 dieną Le Buržė oro uoste 
Prancūzijoje. Aukcione buvo parduo-
damam ir V. Čerčilio pasirašyta nuo-
trauka. Joje įamžintas tuometis prem-
jeras su dabar parduotu cigaru.

Vairuotojai keiksnoja kelininkus, 
jog remontuojant A.Vienuolio gatvę 
Anykščiuose susidarė automobilių 
kamščiai. Tačiau gali būti, jog kamš-
tis ne šiaip sau atsirado, o yra gerai 
apgalvota viešųjų ryšių akcija.

Įsivaizduojat - įvažiuojat į miestą, o 
ten jokio judesio, tik retkarčiais auto-
mobilis pasirodo... Galvojat -  mies-
telis miręs, niekas jame nevyksta, liū-
dna ir nyku. O dabar jau nuo Pagojės 
tvenkinio gali pajusti, jog artėji prie 
miesto, tiesiog užuodi kurortą. Iškart 

kitas įvaizdis - kaip Palanga per Joni-
nių savaitgalį!

Kita vertus, automobiliams judant 
lėtai, atsiranda ir geresnių galimybių 
lauko reklamai, net žodinei reklamai. 
Kai automobiliai stovi kamštyje, gali 
vaikščioti ir rėkauti reklamuodamas 
Anykščių komunalinį ūkį, liberalus 
ir nealkoholinį alų. Atsiranda ir niša 
verslininkams, prekiaujantiems iš 
krepšių. „Karšti čeburekai, šaltas alus 
(nealkoholinis - red.past.),” -  tuojau 
girdėsime Anykščių stoties rajone.

Automobilių kamštis - 
miesto reklama

Galbūt automobilių eilės Anykščiuose - ne atsitiktinis reiškinys, 
o kruopščiai suplanuota viešųjų ryšių akcija???...

jono jUneViČiAUs nuotr.  


