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

 Sveikinimo kaina – 16 eurų.

geria, tačiau Troškūnų, Dabužių, 
Kavarsko, Juostininkų miškuose, 
visoje toje urėdijos dalyje, situaci-
ja ypač sudėtinga. Medieną labai 
sunku išvežti iš miško iki sandė-
lio. Dirbame labai ekstremaliomis 
sąlygomis. Negalime išvystyti tų 
pajėgumų, kurie būdavo, išvežimo 
našumas labai kritęs“, - apie situ-

Nuostolių lietus atnešė ne tik 
žemdirbiams
Vos ne pelke daugelį laukų pavertęs ir dalį derliaus šį rudenį paskandinęs lietus problemų kelia ir 

miškininkams. „Dirbame sunkiai, ekstremaliomis sąlygomis“, - sako miškininkai.

laikmena,  kurios vertė 5 eurai, dau-
giafunkcis peilis „Lehtherman“ su 
odiniu dėklu, kurio vertė 140 eurų.

Anykščių rajono policijos komi-
sariato Veiklos skyriaus viršininkė 
Aušra Staškevičienė „Anykštai“ 
sakė, kad kol kas  policijos pareigū-
nams nepavyko nustatyti, kas api-
plėšinėja anykštėnų automobilius.

„Policijos pareigūnams kol kas 
nepavyko išaiškinti ir vagysčių iš 
automobilių Anykščių mieste, ku-
rios buvo įvykdytos pavasarį. Ne-
atmetame tokios galimybes, kad 
tuomet ir dabar veikė tie patys as-
menys“, - sakė A.Staškevičienė.

Įvairios Anykščių miesto gatvės 
yra stebimos vaizdo kameromis, 
tačiau, pasak A.Staškevičienės, 
bandant išsiaiškinti tamsiuoju paros 
metu padarytus nusikaltimus, jos  
mažai kuo gali pagelbėti.

„Mieste įrengtos vaizdo stebė-
jimo kameros nėra naktinio maty-

Automobilių savininkams Anykščiuose - 
neramios dienos

Spalio mėnesį Anykščių rajono policijos komisariate pastebimai 
padidėjo užregistruotų vagysčių iš automobilių skaičius. Labiau-
siai vagys „pamėgo“ automagnetolas. 

Spalio 16 dieną Anykščiuose, 
Ramybės gatvėje iš moters (g. 1992 
m.) automobilio „Audi A4“ pavogta 
magnetola. Dėl vagystės padaryta 
95 eurų turtinė žala. Dėl išdaužto 
lango padaryta 30 eurų turtinė žala.  
Anykščiuose, Statybininkų gatvė-
je, iš aikštelėje stovinčio vyrui (g. 
1992 m.) priklausančio automobi-
lio „Vauxhall Vivaro“ salono buvo 
pavogta automagnetola „Sony“, 
kurios vertė 50 eurų, ir USB atmin-
ties laikmena, kurios vertė 20 eurų.  
Anykščiuose, Statybininkų gatvėje, 
išdaužus vyrui (g. 1985 m.) priklau-
sančio automobilio „VW PASSAT“ 
durelių stiklą, iš automobilio sa-
lono buvo pavogta automagnetola 
„SONY“ su pulteliu, kurios vertė 30 
eurų, baltos spalvos 4G  atminties 

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajono policijos ko-
misariato Veiklos skyriaus vir-
šininkė Aušra Staškevičienė 
„Anykštai“ sakė, kad kol kas  
policijos pareigūnams nepa-
vyko nustatyti, kas apiplėšinė-
ja anykštėnų automobilius.

„Ne lengvesnė situacija ir pas mus. 
Šlapia, šlapia, šlapia. Ne tik kad keliai 
permirkę, miškai sunkiai įvažiuojami. 
Tik tiek, kad mes dar galime laukti, o 
žemdirbiai su derliumi laukti negali“, 
- apie tai, kad nuo bene rekordinio 
lietaus kiekio kenčia ir miškininkai, 
kalbėjo Anykščių miškų urėdijos 
urėdas Sigitas Kinderis.

Nors miško keliais judančios 
technikos svoriui, kaip dažnai būna 
pavasarį tirpstant sniegui, apri-
bojimų nėra, tačiau, pasak urėdo, 
pati gamta padarė taip, kad sunkus 
medieną vežantis transportas jau 
nebeišvažiuotų: „Šimonių, Romul-
davos masyvuose situacija šiek tiek 
geresnė, ten greičiau vanduo susi-

aciją Anykščių urėdijos miškuose 
kalbėjo S.Kinderis. 

Tačiau lietūs apsunkino ne tik me-
dienos išvežimą iš miško, bet ir miško 
darbininkų darbą: „Kiek žmogus gali 
išdirbti lietuje? O kai lietus lijo ne tai 
kad valandą kitą, o nuolat, be perstojo, 
visą parą - miško kirtimas sulėtėjo. Su 
technika, medkirte – jau kitos sąlygos, 
bet sunku įvažiuoti, nes šlapios dir-
vos“, - kad nuo lietaus kentėjo ir miško 
darbininkai, pasakojo urėdas.

Skaičiavimų, kokius nuostolius dėl 
lietaus patyrė urėdija, kol kas nėra, 
tačiau, pasak S.Kinderio, jie išaiškės, 
kai miškininkai turės sutvarkyti suga-
dintus miško kelius. 

„Gamtinės sąlygos šiek tiek sulėti-
no prekybą. Mūsų technika medžius 
iš miško iki kelio išvežti gali ir sun-
kesnėmis sąlygomis, bet labiausiai 
kenčiame dėl kelių būklės, pirkėjai 
neįvažiuoja“, - pripažino miškininkas 
vildamasis, kad lietus baigsis ir me-
diena iš miško vėl pajudės. 

„Kol kas truputį atsiliekame nuo 
planų, bet tikimės iki Naujųjų metų 
pirkėjam paruošti reikiamą kiekį me-
dienos“, - kokią įtaką lietus daro pre-
kybai mediena, „Anykštai“ pasakojo 
urėdas.

„Nežinau, kaip Dzūkijoje, bet Pa-
nevėžyje, Ukmergėje, Kėdainiuose, 
Raseiniuose – Vidurio Lietuvos lygu-
moje, dalyje mūsų krašto, lietus sti-
priai pakoregavo mūsų veiklą“, - kad 
lietus apsunkino miškininkų veiklą, 
kalbėjo S.Kinderis.

Rytis KULBOKAS
rytis.k@anyksta.lt

Anykščių miškų urėdijos urėdas Sigitas Kinderis guodėsi, kad bent jau miškininiams nereikia bijoti, kad 
lietus, kaip žemdirbiams, sunaikins pajamas, tačiau keliai itin apsunkino miško darbininkų darbą. 

jono jUneViČiAUs nuotr.

mo kameros. Jos mato tik dienos 
metu. O Statybininkų gatvėje, prie 
8-ojo namo, kur buvo apiplėšti au-
tomobiliai, apskritai nestebi jokios 
vaizdo kameros.  Kameros stebi 
tik pagrindines gatves“, - aiškino 
A.Staškevičienė.

Tačiau pasitaiko ir tokių 
atvejų, kada patys automobilių 
savininkai su savo turtu elgiasi 
nerūpestingai: gatvėse ir kiemuose 
naktį stovinčiuose automobiliuo-
se  paliekamos automagnetolos. 
Pasitaiko, kad automobiliai netgi 
neužrakinami. Policijos pareigūnai 
primena, kad savo turto apsauga 
turi rūpintis pats savininkas, ir pa-
taria paliekant nakčiai automobilius 
išimti magnetolas arba priekinius jų 
skydelius, nepalikti automobiliuo-
se kitų vertingų daiktų ir, žinoma, 
nepamiršti automobilio užrakinti. 
Taip bent jau minimaliai pasirūpinus 
savo automobiliu, galbūt pavyks 
išvengti vagišių dėmesio.

Policija ragina gyventojus būti 
pilietiškus ir, naktį išgirdus triukšmą, 
suveikusias automobilių signaliza-
cijas ar pastebėjus įtartinus asmenis, 
informuoti telefonu 112.

Vida Dičiūnaitė 
nebevadovauja 
Švietimo skyriui

Trečdalis 
Anykščių kultūros 
centro darbuotojų 
- be universiteti-
nio išsilavinimo

Ženkliai sumažėjo Anykščių 
TIC lankytojų

Vaidutis ZLATKUS, rajo-
no Tarybos narys: „Reikia vėl 
kažkokio šoko, kad tas bumas 
kiltų.“

Remontas. Anykščių rajono 
savivaldybė informuoja, kad nuo  
spalio 23 d. kelio rekonstrukcijos 
darbai Anykščių miesto Antano 
Vienuolio gatvėje bus vykdomi 
kasdien, nuo 7.00 iki 18.00 va-
landos (išskyrus sekmadienius). 
Esant tinkamoms oro sąlygoms, 
rangovas AB „Panevėžio keliai“ 
darbus planuoja baigti iki 2017 
m. gruodžio 1 d..

Medalis. Iš Anykščių kilusi 24-
erių metų sporto meistrė Ieva Žu-
rumskaitė Tenerifėje vykusiose 
povandeninio plaukimo pasaulio 
taurės varžybose asmeninėje 50 
m. nėrimo rungtyje iškovojo si-
dabro medalį, o su komanda esta-
fetėje pagerino Lietuvos rekordą. 
I.Žurumskaitė Tenerifėje startavo 
penkiose rungtyse, visose pateko 
į geriausiųjų dešimtukus. Plačiau 
- šeštadienio “Anykštoje”.

Seniūnija. Debeikių pagrindi-
nėje mokykloje pradėti patalpų 
remonto darbai, į kurias persi-
kels seniūnijos specialistai.„Už-
imsime dvi klases ir dar vieną 
nedidelį kabinetą“, - „Anykštai“ 
sakė Debeikių seniūnas Alvydas 
Simonavčius, kol kas nežinan-
tis, kada vyks įkurtuvės naujoje 
vietoje. Patalpų, remonto darbus 
atlieka panevėžiečių firma.

Pagalba. Šį penktadienį ir 
šeštadienį Anykščių miesto pre-
kybos centruose vyko tradicinė 
„Maisto banko“ akcija,  per kurią 
savanoriai kvietė aukoti maisto 
produktus nepasiturinčiųjų mai-
tinimui. 1006 aukotojai nupirko 
33316 įvairių maisto produktų. 
Statistikos tarnybos Eurostatas 
duomenys rodo, kad 30,1 proc. 
Lietuvos gyventojų pernai gyve-
no ties skurdo riba. Skurdo rizi-
kos riba pernai buvo 282 eurai 
per mėnesį vienam gyvenančiam 
asmeniui ir 593 eurai - šeimai, 
susidedančiai iš dviejų suaugu-
sių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 
metų amžiaus.

Skelbimas. Asmeninis skelbi-
mas, jeigu jame tik vienas žodis 
ir telefono numeris, antradienio 
„Anykštoje“ kainuos tik 5 eurai, 
šeštadienio – 6 eurai.
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spektras

Temidės svarstyklės

Vagystės. Spalio 21 deną 
Andrioniškio seniūnijos 
Latavos kaime išdaužus 
sodybos lango stiklą ir 
išlaužus grotas, patekta į 
namo vidų, iš kurio pagrobtas 
televizorius , benzininis 
pjūklas, krūmapjovė, iš 
ūkinio pastato, iškėlus duris, 
pagrobtos keturios įrankių 
dėžės su įrankiais. Padaryta 
žala 1 500 Eur. Spalio 22 
dieną  Andrioniškio seniūnijos  
Beržoniškio kaime įsibrovus 
į klėtį, pavogta benzininė 
žoliapjovė - trimeris bei 
priedai prie jo. Padaryta žala 
200 Eur.

Mirtis. Spalio 21 dieną  
apie 9.45 val. Anykščių ligo-
ninės priėmimo skyriuje mirė 
moteris (g. 1990 m.).Trakų 
rajono gyventoja į ligoninę  
buvo pristatyta iš Anykščių, 
Kęstučio gatvės. Pradėtas 
ikiteisminis tyrimas mirties 
priežasčiai nustatyti.

Vairuotojas. Spalio 20 

dieną  Troškūnuose,Vilniaus 
gatvėje, sustabdyto patikri-
nimui automobilio „CITRO-
EN ZX“ vairuotojui (g. 1985 
m.),  gyvenančiam  Troškūnų 
seniūnijos  Mediniškių kai-
me, nustatytas 2,17 promilės 
girtumas.Vyras nėra įgijęs 
teisės vairuoti  automobilį. 
Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas.

Konfliktas. Spalio 20 die-
ną  Skiemonių seniūnijos Ži-
bučių kaime namuose vyras 
(g. 1969 m.) (nustatytas 2,62 
prom. girtumas) pradėjo kon-
fliktuoti, grasinti susidoroti 
ir kelis kartus trenkė į galvą 
sugyventinei (g. 1984 m.), 
(nustatytas 1,43 prom. gir-
tumas). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

Gaisras. Ketvirtadienį  
Svėdasų seniūnijos  Jotkonių 
kaime užsidegė mūrinė 
vasaros virtuvė. Per gaisrą 
išdegė virtuvės  vidus, apdegė 
namų apyvokos daiktai ir 
medinės stogo konstrukcijos.

Anykščių savivaldybėje kurį 
laiką dirbusi Virginija Ros Gar-
cia dabar su šeima gyvena Kata-
lonijoje ir apie įvykius pasakoja 
savo .  socialinio tinklo paskyro-
je. V.Ros Garcia  teigia, kad iki 
referendumo neturėjusi aiškios 
nuomonės dėl Katalonijos ne-
priklausomybės, bet pamačiusi, 
kaip Ispanijos nacionalinė gvar-
dija muša žmones, ji jau neabe-
jojo, į kurią pusę stoti. „Trūksta 
žodžių matant, jaučiant ir išgy-
venant šį istorinį momentą... 
kažkada atrodė, kad Katalonijos 
atsiskyrimo klausimu neturiu 
nuomones. Dabar - TAIP! Ne-
galima užčiaupti tokio kiekio 
žmonių, kad ir kaip stengtųsi tai 
parodyt kaip mažumos kvailys-
tę. Šioje vietoje, kur savo balsą 
atidavėm, buvo sužeista 40 žmo-
nių. Katalonijos policininkai 
išėjo verkdami, matydami, kaip 
ispanų gvardija stumdė ir spar-
dė žmones... gaila, kad Lietuvos 
spauda sugeba tik kreivai išvers-
ti ispanišką spaudą. Manau, ka-

talonai jaučiasi, kaip mes prieš 
27 metus. Žiūrėsim, kas pirmieji 
juos palaikys...” - išspūdžiais 
dalijosi  V.Ros Garcia.

Kita anykštėnė Brigita Bu-
blytė pateko į Barseloną jau po 
referendumo. Pasak jos, iki šiol 
vyksta katalonų protestai dėl 
suimtų referendumo organizato-
rių, taip vadinamos „casuelos”, 
puodų daužymas - žmonės bal-
konuose tankiu ritmu daužo me-
talines puodynes šaukštais. 

Be to, kaip pastebi B.Bublytė, 
katalonai į prievartą atsako ir 
dar kitaip . „Anksčiau kavinėse 
ir anglų kalba susišnekėdavau 
Katalonijos regione, o šiom die-
nom nebeužtenka ir ispanų kal-
bos. Pavyzdžiui, kavinėse meniu 
vien katalonų kalba, o kai kurie 
padavėjai tyčia nekalba ispanų 
kalba ir nuduoda, kad nesupran-
ta, ką jiems sakau ispanų kalba. 
Štai tokios ir nuotaikos, tenka 
katalonų kalbą pramokti”, - dės-
to B.Bublytė.

-AnYkŠTA

Anykštėnės pateko į kovas dėl 
Katalonijos nepriklausomybės
Anykštėnės, gyvenančios Ispanijos Katalonijos regione, neti-

kėtai pateko į istorinį sūkurį, kai ši Ispanijos dalis nubalsavo už 
Nepriklausomybės paskelbimą.

Angliškai, prancūziškai ir ru-
siškai kalbanti V.Dičiūnaitė - 
edukologijos magistrė, vadybos 
ekspertė. Švietimo skyriuje ji 
dirbo nuo 1983-ųjų. Nuo 1995-
ųjų (su pertraukomis) ji buvo 
Švietimo skyriaus vedėja. Iki 
pensijos V.Dičiūnaitei liko ma-
žiau nei dveji metai.

Šį rudenį Anykščių rajono 
valdžios ryžtas atsikratyti pa-
tyrusių specialistų ypač susti-
prėjo - paskutinėmis savaitėmis 

darbą paliko savivaldybės admi-
nistracijos Teisės, personalo ir 
civilinės metrikacijos skyriaus 
vedėjas Alfredas Bulotas, Archi-
tektūros ir urbanistikos skyriaus 
vyriausiasis specialistas Saulius 
Pesliakas, UAB,,Anykščių ko-
munalinis ūkis“ direktorius Ka-
zimieras Šapoka.

Anykščių savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Audronius 
Gališanka ,,Anykštą“ tikino, kad 
V.Dičiūnaitė spaudimo išeiti iš 

Vida Dičiūnaitė nebevadovauja 
Švietimo skyriui

Anykščių rajono valdžia tęsia kadrų ,,valymo“ politiką - savival-
dybės administracijos Švietimo skyriui nuo šiandienos nebevado-
vauja Vida Dičiūnaitė. Ji perkelta į naujai įsteigtą tarpinstitucinio 
koordinatoriaus pareigybę. 

Laikinąja Švietimo skyriaus vedėja paskirta šio skyriaus vyriau-
sioji specialistė Nijolė Pranckevičienė.

darbo nepatyrė. ,,Naujai parei-
gybei - aukšti reikalavimai. Vida 
šiuos reikalavimus atitinka, ma-
nau, būtų sudėtingiau surasti tin-
kamą žmogų ,,iš šalies“, - kalbė-
jo A.Gališanka. Tarpinstitucinis 
koordinatorius dirbs vaikų teisių 
srityje. Pagal A.Gališankos aiš-
kinimą, kaip buvo įkalbinėjama 
V.Dičiūnaitė, atrodytų, jog ji pa-
darė karjerą. Tačiau  ar dabar jau 
buvusi Švietimo skyriaus vedėja 
bent jau išsaugojo ankstesnį atly-
ginimą, A.Gališanka neatskleidė.

Nuolatine Švietimo skyriaus 
vedėja N.Pranckevičienė galėtų 
būti paskirta ir be konkurso, ta-
čiau  A.Gališanka sakė, kad kon-
kursas bus. Beje, V.Dičiūnaitė 
vieną dalyką - kabinetą -  kei-
čiantis pareigoms išsaugojo.

Anykščių rajono švietimo įs-
taigoms Vida Dičiūnaitė vado-
vavo ir prie eksmero Sauliaus 
Nefo, ir prie Leono Alesion-
kos, ir prie Dariaus Gudelio, 
ir prie Alvydo Gervinsko, ir 
prie Sigučio Obelevičiaus. 
Prie Kęstučio Tubio ji Švieti-
mo  skyriuje karjerą baigė.

Vidmantas ŠMiGelskAs
vidmantas.s@anyksta.lt

Virginijos Ros Garcia balsas - už Katalonijos nepriklausomybę.
nuotr. iš asmeninio albumo.

Svėdasų bendruomenės 
pirmininkė Asta Fjellbirkeland 
„Anykštai“ sakė, kad šokius senjo-
rams nuspręsta organizuoti paste-
bėjus, kad to žmonėms reikia. Pir-
mą kartą toks šokių vakaras vyko 
miestelio kavinėje „Pas Gedą“.
Tuomet esą net netilpo visi, norin-
tys pasišokti.

„Vadovaujamės tokia filosofija, 
kad atėjus į šokių vakarą nebūtina 
susirasti  porą. Vakaras skirtas tie-
siog pasišokti“,- sakė A. Fjellbirke-
land.

Į pirmą kartą vykusius šokius 
Svėdasų senjorai rinkosi nedrąsiai, 
atėjo gal dešimt. A. Fjellbirkeland 
pasakojo, kad į šokių vakarą atvyko 

senjorai net iš aplinkinių Utenos, 
Kupiškio, Rokiškio rajonų. Dau-
giausia į tokius vakarus susirenka 
moterų. Šokėjų amžius – per 50 
metų.

„Tik vyrų trūkumas“, -  sakė Svė-
dasų bendruomenės pirmininkė.

Svėdasuose vykusiame šokių 
vakare senjorams skambėjo gyvai 
atliekama muzika. Sintezatoriumi 
grojo ir dainavo Svėdasų Juozo 
Tumo – Vaižganto gimnazijos mo-
kytojo Vytauto Jucio sūnus Au-
drius.

„Norėtume, kad tokie šokių va-
karai senjorams vyktų kiekvieną 
savaitgalį“, - apie planus pasakojo 
A. Fjellbirkeland.

Šiais laikais į šokius traukia 
senjorai

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Anykščių rajone diskotekas jaunimui keičia šokių vakarai sen-
jorams. Praėjusį šeštadienį  tokį šokių vakarą Svėdasų kultūros 
namuose organizavo vietos bendruomenė.

Šešėlis. Vienas svarbiausių 
šešėlinės ekonomikos veiksnių 
yra dažnas grynųjų pinigų nau-
dojimas, sako Lietuvos policijos 
vadovas. Linas Pernavas teigia, 
jog labiausiai šešėlis yra paplitęs 
turgavietėse, statybose, transpor-
te bei automobilių prekyboje, to-
dėl jis siūlo svarstyti galimus šių 
verslų suvaržymus. L. Pernavas 
kelia klausimą, ar turgavietės, ko-
kios veikia Lietuvoje, turėtų aps-
kritai likti. „Mes turėtume atsa-
kyti patys sau į klausimą, ar toks 
dalykas kaip turgavietė, kokia yra 
pas mus, turėtų egzistuoti. Bet čia 
jokiu būdu aš nekalbu apie ūki-
ninkus ir jų turgelius, apie pačių 
pasigamintų dalykų pardavimą 
ir nekalbu apie menininkus ir jų 
parduodamus dalykus“, - Vyriau-
sybėje surengtoje konferencijoje 
apie šešėlinę ekonomiką pirma-
dienį kalbėjo policijos generalinis 
komisaras.

Socdemė. Lietuvos socialde-
mokratų partija (LSDP) pirmadie-
nį paskelbė sukūrusi frakciją Sei-
me – trūkstamu septintu jos nariu 
pasikvietė buvusią „valstietę“ ir 
liberalę Dovilę Šakalienę. D. Ša-
kalienė per trumpiau nei vienus 
metus dirbs trečioje frakcijoje. 
Birželį besitraukdama iš valdan-
čiosios Valstiečių ir žaliųjų frakci-
jos, parlamentarė aiškino nusivy-
lusi „valstiečių“ pozicija dėl vaiko 
teisių apsaugos reformos ir supra-
tusi, kad „vertybės skiriasi švies-
mečiais“. Prieš mėnesį teisėsaugai 
pareiškus įtarimus opoziciniam 
Liberalų sąjūdžiui D. Šakalienė 
neslėpė sulaukusi kvietimų pereiti 
į kitas frakcijas, tačiau patikino, 
kad pasitraukimas iš liberalų tokiu 
metu būtų tolygus jų išdavystei ar 
išankstiniam nuteisimui.

Pilietybė. Pirmadienį kalbėda-
mas posėdžių savaitę pradedan-
čioje Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) komisijos 
posėdyje, V. Pranckietis pažymė-
jo, kad po Konstitucinio Teismo 
penktadienio verdikto tapo aiš-
ku – vienintelis kelias išsaugoti 
Lietuvos pilietybę tapusiesiems 
užsienio šalių piliečiais yra re-
ferendumas. „Švęsime 25 metų 
Konstitucijos jubiliejų. Ji apsau-
gojo mus nuo galimybės turėti pi-
lietybę žmonėms, kuriais mes čia 
nelabai pasitikėjome Lietuvoje, 
bet ji padarė ir užduotį, kurią tu-
rėsime spręsti ateityje. Neabejoju, 
kad vienas iš leitmotyvų šiandien 
čia ir šią savaitę bus pilietybės 
išsaugojimas turint kitos šalies 
pilietybę. Visus kelius išbandėme 
ir liko vienintelis – suorganizuoti 
referendumą“, – kalbėjo V. Pranc-
kietis.

Konsulatas. Užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius 
pirmadienį vyksta darbo vizito į 
Suomiją. Per vizitą jis susitiks su 
Suomijos užsienio reikalų minis-
tru Timu Soiniu, Europos reikalų, 
kultūros ir sporto ministru Sampu 
Terhu, Eduskuntos užsienio rei-
kalų komiteto pirmininku Matti 
Vanhanenu, pranešė Užsienio rei-
kalų ministerija. Lietuvos minis-
tras taip pat apsilankys Europos 
kovos su mišriomis grėsmėmis 
kompetencijos centre. Be to, Tur-
ku mieste jis atidarys Lietuvos 
garbės konsulatą, Turku univer-
sitete skaitys paskaitą saugumo 
situacijos Baltijos jūros regione 
klausimu.
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spektras

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. 

Atvykti į Anykš-
čių TIC klien-
tams didelio po-
reikio nebėra

Kristina BEINORYTĖ, laiki-
noji Anykščių turizmo informa-
cijos centro direktorė:

Pagrindinė priežastis to, kad 
ženkliai sumažėjo lankytojų, yra 
ta, kad mūsų klientai vis daugiau 
informacijos randa patys. Sakyki-
me, kad tai yra mūsų darbo pliusas, 
nes labai daug informacijos yra 
viešoje erdvėje ir viską vartotojas 
labai greitai gali rasti pats. Mūsų 
tinklapio rodikliai yra labai aukšti, 
per paskutinį ketvirtį jau yra per 50 
000 vartotojų, kurie tikslingai ap-
silankė ir rado reikalingą informa-
ciją. Tų rodiklių viešai matyti nėra 

galimybių, tačiau metų pabaigoje, 
kai viską sužiūrėsme, tuos skaičius 
bus galima pamatyti mūsų įstai-
gos veiklos ataskaitoje.To didelio 
poreikio atvykti į vietą mūsų kli-
entams  jau nebėra. Aišku,  yra tas 
bendras turistinių srautų sumažė-
jimas ne tik Anykščių rajone, bet 
ir apskritai Lietuvoje. 2016 metai 
dar buvo tas pakilimo laikotarpis. 
Srautai normalizuojasi, bet Anykš-
čių rajonas tikrai  dar klesti ir ma-
nau, kad tie srautai išsilaikys ne tik 
šiemet, bet ir kitais metais. Visada 
po pakilimo ateina tas ramesnis 
laikotarpis.

Artėja išmanioji 
revoliucija 

Rimantas SABALIAUSKAS, 
kaimo turizmo sodybos „Tarp 
liepų“ savininkas:

Kultūra: „Vežkit mums Stalionį, 
Ambroziją ir Katunskytę!“

Įžvalga: „Vertinant Anykščių rajo-
ną pagal kaimiškas vietoves ir vidu-
tinius atstumus iki miestelių, pakaktų 
9 kultūros centrų ir 10-tas Anykščiuo-
se.

Kitose vietovėse kultūrinę veiklą 
tikrai galima optimizuoti kartu su 
bendruomenėmis, bibliotekų filialais. 
Kam tiek atskirų organizacijų, kurios 
pešasi dėl savo įtakos, pasirodyda-
mos  tiems patiems kaime likusiems 
gyventojams, bet nesukuria kultūros 
produkto . Juk ir bibliotekų, ir ben-
druomenių veikloje yra kultūrinis, 
švietėjiškas visuomenės užimtumas.

Geriau sustiprinti ir pasirūpinti 
gyvybingu organizmu, nei prijungus 
dirbtinį kvėpavimą bandyti išlaikyti 
merdintį kūną, kurį siela jau paliko.“

Nesuprantu: „Koks tikslas kai-
muose laikyti sovietinį palikimą 
- kultūrnamius, ambulatorijas. bib-
liotekas, paštus? Ir viskas dėl kelių 
žmogelių... Taigi, ne sovietiniais 
laikais gyvename ir iš bet kurios ra-
jono vietos centrą pasieksi per keliol-

Žmonėms reikia bendrystės
Kai kurie portalo anyksta.lt komentatoriai sako, kad rajono 

kaimuose išlaikyti kultūros namus yra didelė prabanga. Ten esą 
vyksta vos vienas kitas renginys, o ir į juos susirenka labai ne-
daug žmonių. Net pati Anykščių kultūros centro direktorė Dijana 
Petrokaitė konstatuoja, kad kaimuose yra tiesiog ramiai sėdin-
čių, o ne produktyviai dirbančių  kultūros darbuotojų.Visgi kai-
mo žmonės sako, kad uždaryti šių įstaigų nevalia, nes tai vestų 
apskritai prie kaimų sunaikinimo. Ar lankotės kaimų kultūros 
namuose vykstančiuose renginiuose? Kokie ten vykstantys rengi-
niai jums yra įdomiausi, o kokių trūksta? Kodėl rajone pasitaiko 
tokių atvejų, kai kaimų kultūros įstaigos neatitinka bendruome-
nių  lūkesčių? Kaip manote, kodėl apie kaimų kultūrinį gyveni-
mą praktiškai nekalba savivaldybės Kultūros taryba?

ika minučių. Visur yra bevielis ryšys, 
internetas ir reikalui esant - atvažiuos 
greitoji pagalba. Nors, iki 2025 m rei-
kia stengtis atsisakytį sovietinio paiki-
mo - kaimų dirbtinio reanimavimo.”

Esmė: „su tokiu kraštutiniu 
požiūriu gali nepajusti, kaip susi-
naikinsi pats save, kur bebūtumei 
(kaime, miestelyje, rajono centro 
mieste ar sostinėje). Visur yra ką 
naikinti, kai nežinai, ką sukurti... Kai 
taip supranti savo betikslės veiklos 
pateisinimą.”

Ha ha ha: „ansambliorių gal dvy-
lika, o klausytojų gal trys, ir visada tie 
patys”.

Nagi - ne: „Žmonėms reikia 
bendrystės - buvimo kartu. Kur 
pasibūti? Tam reikia vietos. Kažkada 
LT, dar iki sovietų, vasarą tai buvo 
laukas, kalnelis, kažkieno klojimas... 
Gūdžiais rudens vakarais - didesnė 
kaimo pirkia, kurioje rinkdavosi 
seni, maži, su savo darbais ( verpi-
mas, virvių vijimas ir kt. ), pramogo-
mis (žaidimai, dainos, pasakojimai, 
šokiai-rateliai ). Įsivaizduoju, kad 
dabar tokia troba, kur visad galima 

ateiti ir pabūti tarp savų, ir turėtų būti 
kultūros centrai. Aišku, ten pančių 
nebevysim ir neverpsim, bet juk yra 
tiek įvairių prasmingų užsiėmimų, 
teikiančių kūrybos ir bendros veiklos 
džiaugsmą. Tik reikia, kad tuose cen-
truose vakarais žiburėlis degtų, kad 
ten būtų laukiama. Ar taip yra?”

Anykštėnė: „Uždaryti nereikia, 
gal prabėgs metai kiti ir pasikeis or-
ganizatoriai, gyvenimas pagerės.
Išnaikinti lengviausia. Juk yra 
atsakingų žmonių, kurie turi stebėti 
darbą... Matosi, kad Debeikių ir kt. 
žmonės stengiasi, gal juos reikėtų 
paskatinti.”

Nuomonė: „Viskas priklauso nuo 
darbuotojų, o ne nuo įstaigų.Darbuo-
tojai turi dirbti išradingai, sudominti 
jaunimą, organizuoti profesionalius 
renginius, o ne tą patį 10 metų, baisu, 
kur žiūri valdžia.”

nuomonė L.: „Manau, situacija 
rajono kaimuose apgailėtina, kol kas 
arčiau kultūros galiu paminėti kok-
ius du, visur kitur folkloras ir kaimo 
dainos, blogai.”

Kapelijos repertuarui :):
 ,,DU GAIDELIAI”
Du gaideliai baltus žirnius seniai 

jau bekūlė,
Jų vištelės dėt kiaušinių Londonan 

išdūmė.
Vien tik politmusės zyzia, uodai 

alų neša,
Rusai ,,puola”, Natas „gina“, ,,Gry-

bauskaičia” kepa!
Padarykim padarykim operą Troš-

kūnuos,
Kad atsgautų, kad užkaistų senas 

mano kūnas,
Kad Kavarski vėl skambėtų dūdos 

to orkestro,
Kurs nutilo mirus kaimams, pra-

puolus maestro.
Pameni, kaip prie sovietų orkestrai 

žygiavo?
Kaip skambėjo vario dūdos, cho-

rams dirigavo!
Kaip kultūrnamis švytėjo gimtam 

kaime tavo,
Dabar jį ir dar mokyklas banga 

griaut pagavo.
Kaip pilniausi autobusai Vilniun, 

Kaunan traukė,
Jų koncertai ir teatrai, sporto halės 

laukė...
Kaip jaunieji traktoristai kostiu-

mais švytėjo,
Sukniomis puošniom melžėjos 

operoj sėdėjo!
Viskas dingo, viskas žuvo, rajonas 

sunyko-
Vien tik trupiniai kultūros dar pa-

vieniai liko...
Vos tik Lietuvą atkūrėm, tuoj lietu-

vio stotas
Tapo konservuotų kregždžių žiau-

riai užkapotas.
Du gaideliai, du gaideliai pašalpė-

lių laukia,
Ožys Vilniuj mala šūdą, tauta emi-

gruoja.
Tauta nyksta, sensta miršta - į ka-

pus ,,važiuoja”.
Padarykim padarykim operą Troš-

kūnuos,
Kol visai dar neišnykom mes, po 

šimts perkūnų !

-AnYkŠTA
(komentarų kalba netaisyta, - 

red.past.)

Ženkliai sumažėjo Anykščių TIC lankytojų
Anykščių turizmo informacijos centro (TIC) duomenimis, per devy-

nis šių metų mėnesius Anykščių turizmo informacijos centre apsilankė 
8 552 lankytojai. Tai – ženkliai mažiau, nei pernai.Panašu, kad šiais 
metais lankytojų srautai jau nebus tokie dideli, kokie buvo pernai. 
2016 metais per tą patį laikotarpį sulaukta 18 000 lankytojų.

„Anykšta“ teiravosi pašnekovų, kokios, jų manymu, priežastys 
lėmė, kad šiais metais ženkliai sumažėjo Anykščių turizmo informa-
cijos centro lankytojų.

Žmonės turbūt dabar jau tiesiai 
į tam tikrus objektus žengia, nes 
daug informacijos apie juos pa-
skleista internete. Srautai lankyto-
jų Anykščių rajone tai nesumažė-
jo, kad į tą „kioską“ užėjo mažiau 
žmonių.Aš nesidomiu tais lankyto-
jų skaičiais, man neįdomu, tačiau 
manau, kad ta informacija pereina į 
kitą lygmenį. Žmonėms nebereikia 
ten kažkokių popierinių lankstukų.
Keičiasi jų įpročiai. Man atrodo, 
kad  Anykščių turizmo informaci-
jos centrui jau ir mažiau lėšų ski-
riama visokiems „popieriukams“ ir 
seniems, atgyvenusiems dalykams, 
o lėšos skiriamos informacijos 
skleidimui elektroninėje erdvėje. Ir 
nieko čia jau nebestebina – tuoj su 
mobiliaisiais telefonais šaldytuvus 
valdysime, patys šaldytuvai iš par-
duotuvių prekes užsakinės. Artėja 
išmanioji revoliucija.

Kažkiek viskas 
išsisėmė...

Vaidutis ZLATKUS, rajono 
Tarybos narys:

Buvo Medžių lajų tako atidary-
mas, ažiotažas. Kažkiek viskas jau 
išsisėmė – žmonės aplankė ir to 
bumo nebėra. Viskas čia, manau, 

vyksta dėl Medžių lajų tako. Labi-
rintų parkas labai stipriai padirbė-
jo, manau, dabar ten didesnė masė 
žmonių nukreipiama. Reikia vėl 
kažkokio šoko, kad tas bumas kil-
tų. Girdėjau, kad regioninis parkas 
planuoja atidaryti dar vieną apž-
valgos kelią. Tai gal ir vėl kažkas 
pagyvės Anykščiuose? 

Vienas 
svarbiausių 
traukos objektų 
jau aplankytas

Erikas LEITONAS,  šeimos 
restorano „5 taškai“ savininkas:

- Viskas paprasta, vienas svar-
biausių turizmo traukos objektų, 
Lajų takas - didžiąja dalimi aplan-
kytas. Arba atvykstantiems miesto 
svečiams nebereikalinga konsul-
tacija ir nuorodos, kurias sužinojo 
per  ankstesnius vizitus  arba iš jau 
čia buvusių draugų ar kolegų.Tikė-
tina, kad turistas pramogauja sava-
rankiškai, be apsilankymo TIC. O 
pritraukti turistus galime naujais ir 
tik kokybiškais turizmo objektais.

-AnYkŠTA

Konduktoriai. Naujai „Lietu-
vos geležinkelių“ vadovybei pa-
naikinus priedus už parduodamus 
bilietus, iš darbo Vilniaus regione 
per pusmetį išėjo daugiau kaip 20 
konduktorių - kontrolierių. Kai 
kurie esami ir buvę kondukto-
riai sako, kad pasikeitus tvarkai 
jų pajamos smuko keliais šimtais 
eurų per mėnesį, o paskatos dirb-
ti sąžiningai sumažėjo. „Lietuvos 
geležinkeliai“ atremia, kad senoji 
sistema buvo neefektyvi ir nesą-
žininga, nes priedai galėjo labai 
skirtis, priklausomai nuo to, koks 
maršrutas tenka darbuotojui.

Skulptūros. Vilniaus savivaldy-
bė artimiausiu metu nežada svars-
tyti sovietinių Žaliojo tilto skulptū-
rų perdavimo kitoms įstaigoms, jos 
liks saugomos savivaldybės aikš-
telėje, sako savivaldybės atstovai. 
Vilniaus meras Remigijus Šima-
šius metų pradžioje, po susitikimo 
su kultūros ministre Liana Ruokyte 
– Jonsson žadėjo, jog savivaldybė 
jau pavasarį apsispręs, ar perduoti 
skulptūras Lietuvos dailės muzie-
jui, ar skelbti atvirą konkursą jų 
eksponavimui, tačiau iki šiol dėl to 
nesiimta jokių veiksmų.

Princesė. Eidama 74-uosius 
metus mirė buvusi Rumunijos 
princesė Marina Sturdza. Žlugus 
komunizmui M.Sturdza sugrįžo į 
gimtinę iš tremties užsienyje ir iki 
gyvenimo pabaigos aktyviai užsiė-
mė humanitarine veikla. Labdaros 
organizacija „Hope and Homes for 
Children“, kurios globėja Rumuni-
joje buvo M. Sturdza, pranešė, kad 
ji mirė sekmadienį savo namuose 
Niujorke. Aristokratų šeimoje gi-
musi M. Sturdza iš gimtinės išvy-
ko būdama trejų metų, netrukus po 
Antrojo pasaulinio karo, kai Ru-
munijoje įsitvirtino komunistinis 
režimas. Ji įsikūrė Kanadoje, o Ru-
muniją sugrįžo 1997-aisiais.

Tragedija. Mongolijoje nu-
slinkus lavinai žuvo 10 alpinis-
tų, ignoravusių draudimą kopti į 
Otgontengerio kalną, pirmadienį 
pranešė gelbėtojai.Kaip prane-
šama, kad dar septyni alpinistai 
dingo. Šie Mongolijos piliečiai 
dingo sekmadienį, pasiekę 4 021 
m aukščio kalno viršūnę, pranešė 
Nacionalinė nepaprastųjų situacijų 
valdymo agentūra. Žuvusieji buvo 
rasti žemiau, 3,4 tūkst. m aukšty-
je. Grupėje buvo keturios moterys 
ir 13 vyrų, kurių amžius – nuo 30 
iki 50 metų. Kol kas neaišku, kas 
iš jų tebėra dingę. Kitai 10 alpinis-
tų grupei pavyko saugiai nusileisti 
nuo Otgontengerio.

Katalonija. Vienas Katalonijos 
valdančiosios separatistų koalici-
jos įstatymų leidėjas nurodė, kad 
regiono parlamentas ketvirtadienį 
surengs plenarinį posėdį, kaip dau-
gelis baiminasi, galintį tapti prie-
danga balsavimui dėl nepriklauso-
mybės nuo Ispanijos paskelbimo.
Katalanijos prezidentas Carlesas 
Puigdemont’as (Karlesas Pudže-
monas) paprašė parlamento su-
rengti debatus ir balsuoti dėl atsako 
į Ispanijos centrinės vyriausybės 
planus įvesti tiesioginį valdymą 
šiame rytiniame regione. Šeštadie-
nį pasakyta C. Puigdemont’o kalba 
buvo vertinama kaip užslėptas gra-
sinimas oficialiai paskelbti regiono 
suverenumą po anksčiau šį mėnesį 
paskelbtos mįslingos „suspenduo-
tos“ nepriklausomybės deklaraci-
jos.
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Normalių darbo sąlygų 
trūkumą  kompensuoja kavinė

Anykščių kultūros centro direktorė 
D. Petrokaitė praėjusių metų veiklos 
ataskaitoje akcentavo, kad užsitęsusi 
Kultūros centro pastato renovacija 
kultūros darbuotojams ir meno mė-
gėjams kėlė ne tik diskomfortą.

„Turėjome atsisakyti dalies klu-
bų veiklos. Pakankamai sudėtinga 
buvo su repeticijų bei darbo kabi-
netais, tvarka bendrojo naudojimo 
patalpose“, - ataskaitoje rašo D. 
Petrokaitė.

Ataskaitoje D. Petrokaitė pasi-

dalijo ir kultūros centro darbuotojų 
džiaugsmais.

„Džiaugiamės, kad didžiąsias 
metų žiemos šventes pasitinkame 
su atsidariusia kavine.

Tai labai svarbus faktorius, pri-
traukiant naujus lankytojus, geri-
nant renginių žiūrovų aptarnavi-
mą, plečiant renginių  ir paslaugų 
pasiūlą“, - apie Anykščiuose atida-
rytą dar vieną viešojo maitinimo 
įstaigą rašo D. Petrokaitė.

Anot Anykščių kultūros centro 
direktorės D. Petrokaitės, praėju-
siais metais įstaigoje didelis   dė-
mesys buvo  skiriamas kultūros  

Trečdalis Anykščių kultūros centro darbuotojų - 
be universitetinio išsilavinimo

Tai, kad tarp kurortiinių vieto-
vių Anykščiai buvo minimi an-
troje vietoje po Trakų, anot UAB 
„Anykštos redakcija“ direktorės 
ir vyriausiosios redaktorės Gra-
žinos Šmigelskienės, neabejo-
tinai didžiausias yra rajoninės 
žiniasklaidos nuopelnas.

„Vien „Anykštos redakcija“ 
valdo tris leidinius –   laikraštį 
„Anykšta“, žurnalą „Aukštatiš-
kas formatas“ ir portalą anyksta.
lt, kuriuose Anykščių vardas mi-
nimas po kelis kartus  kiekvieną 
dieną. Redakcija bendradabiauja 
su nacionaliniais naujienų por-
talais - delfi.lt., lrytas.lt, alfa.
lt, - su kuriais dalijasi rašiniais 
apie Anykščius, tad mūsų miesto 
vardas neatsitiktinai ypač dažnai 
mirga ir nacionalinėje žiniasklai-
doje. Didžiai malonu, kad  pri-
sidedame prie Anykščių krašto 
garsinimo bei reklamos“, - pa-
stebėjo redaktorė.

Anykščių rajone taip pat lei-
džiamas laikraštis „Šilelis“, vei-
kia naujienų portalas nyksciai.lt 
ir radijo stotis „Nykščiai“.

Anykščius vardo minėjimo 
dažnumu pralenkusiuose Trakuo-
se tokios gausybės vietos žinias-
klaidos priemonių, deja, nėra.

Palyginimui- Trakai tirtu 2,5 
metų laikotarpiu paminėti 68,8 
tūkst. žiniasklaidos pranešimų, 
Ignalina – 38,6 tūkst., Zarasai 
– 30,5 tūkst. žiniasklaidos pra-
nešimų. 

Žiniasklaidos dėmesys, skiria-
mas didiesiems Lietuvos mies-
tams, pasiskirsto daugmaž toly-
giai pagal jų dydį ir ekonominį 
pajėgumą. O kurortai ir kuror-
tinės vietovės viešojoje erdvėje 
dėl dėmesio konkuruoja stipriau, 
neatsižvelgiant į miesto gyven-
tojų skaičių..

Per tirtą 2,5 metų laikotarpį 
Vilnius buvo paminėtas 937,7 

Anykščius reklamuoja vietos žiniasklaida
Žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrovės „Mediaskopas“ 

atliktas tyrimas stebint nacionalinių, regioninių bei rajoninių ži-
niasklaidos priemonių pranešimus atskleidė, kad Anykščių var-
das šalies mastu matomas ypač  ryškiai. 

Nuo 2015 metų pradžios iki 2017 pirmojo pusmečio pabaigos 
Anykščiai paminėti 50,5 tūkst. žiniasklaidos pranešimų.

tūkst. žiniasklaidos pranešimų, 
Kaunas – 700,6 tūkst., Klaipėda 
– 391,5 tūkst., Šiauliai – 276,5 
tūkst., Panevėžys – 213,3 tūkst., 
Alytus – 138,6 tūkst., Utena 
– 105,3 tūkst., Marijampolė – 
100,8 tūkst., Jonava – 61,2 tūkst. 
Mažeikiai – 53 tūkst. pranešimų.

Miestų dešimtuke yra tik 
dvi išimtys – Utena, pagal 
gyventojų skaičiuje esanti 10 
vietoje, atsiduria 7 vietoje pagal 
matomumą žiniasklaidoje, o 
mažiau už Mažeikius gyventojų 
turinti Jonava aplenkia juos 
pagal publikacijų ir pranešimų 
kiekį. Šie pavyzdžiai rodo, kad 
matomumas  žiniasklaidoje  
siejasi ne tik su miesto 
ekonominiu pajėgumu, bet ir 
juose veikiančių žiniasklaidos 
priemonių skaičiumi.

Trijų pagrindinių kurortų nea-
bejotina lyderė pagal matomumą 
žiniasklaidoje yra Palanga. Nuo 
2015 metų pradžios iki 2017 
pirmojo pusmečio pabaigos šis 
miestas paminėtas 82,2 tūkst. 
žiniasklaidos pranešimų.  Na o 
Druskininkų vardas paminėtas 
53 tūkst., Birštono – 33,5 tūkst. 
pranešimų. 

- AnYkŠTA

Robertas AleksiejūnAs
robertas.a@anyksta.lt

Praėjusiais metais besitęsianti Anykščių kultūros centro pastato 
renovacija apribojo kultūros darbuotojų galimybes: centras už-
dirbo mažiau iš įvairių renginių organizavimo. 

Ypač skausmingi praėję metai buvo kaimui - iš 45 meno mėgėjų 
kolektyvų kaimų skyriuose liko 39, o įstaigos įvaizdį gelbėjo tik 
Anykščių kultūros centro teatras, pelnęs „Aukso paukštę“, kuri 
skiriama geriausiems šalies meno kolektyvams ir jų vadovams.

Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė šiemet vei-
klos ataskaitoje žada „užtikrinti kultūros centro veiklos įvairiapu-
siškumą, profesionalumą, šiuolaikiškumą, patrauklumą ir žino-
mumą rajono, regiono bei šalies kultūros įstaigų kontekste.“

centro darbuotojų bendravimo ko-
kybės gerinimui, renginių lanky-
tojų aptarnavimo kultūrai, centro 
įvaizdžio gerinimui.

Lyginant su 2015 metais, 
uždirbo mažiau

2016 metais  Anykščių kultūros 
centre bei jo skyriuose buvo 60,5 
etato, dirbo 67 darbuotojai. Iš jų – 
kultūros ir meno 40,25 etato ir 46 
darbuotojai, iš kurių 21 – su aukš-
tuoju universitetiniu išsilavinimu 
(2015 metais kultūros centre bei jo 
skyriuose buvo 60,5 etatų,  kuriuo-
se dirbo 64 darbuotojai, iš jų – kul-
tūros ir meno 39,75 etatai ir 44 dar-
buotojai, iš kurių 20 - su aukštuoju 
universitetiniu išsilavinimu).

Įstaigos vadovaujančių darbuo-
tojų metinis atlyginimų vidurkis 
pernai siekė 10 320 eurų,  įstaigos 
darbuotojų  metinis atlyginimų vi-
durkis  - 6 070 eurų ( 2015 metais 
– 10 100 Eur ir 5 600 Eur).

Iš savivaldybės  biudžeto Anykš-
čių kultūros centrui  2016 metams 
buvo skirta 577 300 Eur, iš valsty-
bės biudžeto – 21 200 Eur (2015 
metais – 563 000 Eur ir 17 200 
Eur). Per praėjusius metus vykdy-
dama įvairias veiklas  įstaiga už-
dirbo 66 615 eurų papildomų lėšų 
(2015 metais – 77 500 Eur).

Mažėja meno mėgėjų

Pernai Anykščių kultūros centre 
veikė 22 mėgėjų meno kolektyvai 
(iš jų 11 – vaikų ir jaunimo kolek-
tyvų), juose – 315 dalyvių (iš jų 
139 vaikai ir jaunimas), 7 klubai 
su 121 dalyviu. Skyriuose veikė 39 
mėgėjų meno kolektyvai (iš jų  12 
– vaikų kolektyvų), juose dalyvių – 
379 (iš jų 118  vaikų). 

Lyginant su 2015 metais, meno 
mėgėjų kolektyvų skaičius mažėjo 

tiek Anykščių kultūros centre, tiek 
ir kultūros centro skyriuose. Ypač 
tai jaučiama kaimuose, kuriuose 
iš 45 meno mėgėjų kolektyvų liko 
39.

Per praėjusius metus surengti 
563 renginiai (iš jų - 189 kultūros 
centre,  374 - skyriuose), dalyvių 
skaičius juose – 120 371 (iš jų 35 
479 - kultūros centre, 54 892 - sky-
riuose ). Surengtos 44  tautodailės, 
profesionalaus meno darbų ir kt. 
parodos (iš jų 18 - kultūros centre,  
26 - skyriuose ).

Kultūros centro veikloje
dominavo teatras

2016 metų veiklos ataskaitoje 
Anykščių kultūros centro direkto-
rė D. Petrokaitė suskaičiavo, kad 
pernai Anykščių kultūros centro 
teatras, kuriame vaidina ir rajono 
mero Kęstučio Tubio patarėjas, 
„darbietis“ Donaldas Vaičiūnas, 
rajone bei per išvykas parodė 30 
spektaklių Lietuvos bei užsienio 
žiūrovams.

 D. Petrokaitė džiaugiasi, kad 
Anykščių kultūrininkų kraitis pasi-
pildė ir režisieriaus J. Buziliausko 
bei Anykščių kultūros centro teatro 
laimėta „Aukso paukšte“. Tai ap-
dovanojimas, kurį skiria Lietuvos 
liaudies kultūros centras. „Aukso 
paukštę“ iki šiol buvo pelnę a.a. 
režisieriai iš Viešintų Galina ir 
Vytautas Germanavičiai bei teatro 
režisierė Jolanta Pupkienė iš Troš-
kūnų. 

Tarp svarbiausių praėjusių metų 
Anykščių kultūros centro rengi-
nių D. Petrokaitė mini taip pat su 
teatru susijusius festivalius. Tai  
tarptautinis mėgėjų teatrų festiva-
lis „ARTimi“, profesionalių teatrų 
nacionalinės dramaturgijos festiva-
lis „Pakeleivingi“ bei tarptautinis 
klojimo teatrų festivalis „Krivūlė“.

Lyderių pozicijų rajone 
neužleidžia Troškūnai

Tarp kitų išskirtinių Anykščių 
kultūros centro renginių Anykščių 
kultūros centro direktorė D. Pe-
trokaitė daugiausia mini Troškūnų 
skyriaus renginių organizatorės, 
režisierės Jolantos Pupkienės pro-
jektus. Tai - meno terapijos ir kūry-
binių improvizacijų stovykla-festi-
valis „Troškimai“, muzikos vakarų 
ciklas „Muzikos garsų spalvos“, 
jaunimo ir etninės kultūros ir keis-
tojo folkloro stovykla „Folk-vi-
rus“.

Troškūnai praėjusių metų 
Anykščių kultūros centro veikloje 
2016 metais užėmė svarbią vie-
tą. Lietuvos kultūros centrų aso-
ciacijos apdovanojimą „Auksinį 
Feniksą“ 2016 metais Partnerio 
nominacijoje pelnė Troškūnų Švč. 
Trejybės parapijos klebonas Sau-
lius Filipavičius.

Anykščiai – šokėjų ir 
dainininkų kraštas

Ne mažiau ryškūs 2016-aiais 
buvo ir Anykščių kultūros centro 
šokėjai bei vokalistai. Lietuvos 
vaikų ir moksleivių liaudiškų šo-
kių grupių, ansamblių, šokio stu-
dijų konkursiniame festivalyje 
„Aguonėlė 2016“ „Gojus“ (vad. 
Jūratė Uselienė) pelnė laureato 
vardą, merginų šokių kolektyvas 
„Saulašarė“ (vad. Irma Bauky-
tė) ir jaunimo šokių kolektyvas 
„Vijurkas“ (vad. Jūratė Šimkie-
nė) – 2-ąsias vietas. Respubli-
kiniame vokalinių ansamblių ir 
solistų konkurse „Sidabriniai 
balsai“ moterų vokalinis ansam-
blis (vad. Jurgita Baldauskienė) 
ir vyrų vokalinis ansamblis (vad. 
Rimvydas Griauzdė) pelnė 3-ą-
sias vietas.

ili 0v8: O kas tie Anykščiai, kas juos sudaro ? Vėl esmė idijotu kas tu 
esi ir kiek..! O ne koks tu esi! Man asmeniškai Anykščiai šlykštus kraštas ! 
nedraugiški ,nemalonūs žmonės! Žiniasklaida neįdomi..ir tipiška ! Maistas 
brangus... Pramogų nulis! Tad pirma bent jau samprotauti normaliai pra-
dėkit.. 

Drezina atsakymas į: ili 0v8: Pasakyk bent vieną antrą tokio dydžio mies-
tą lietuvoje, kur pramogų būtų daugiau nei Anykščiuose? Tikrai nesurasi.

nebent imsi Palangą ir pradėsi skaičiuoti tokias pramogas, kaip nusifo-
tografuoti su beždžionėle.

ili 0v8 atsakymas į: Drezina: Rogutės,takai,labirintai ir baseinas..Atsi-
prašau, bet tame jokių potyrių nėra .Tu projektų pateikimas,išvystymas ir 
pritaikymas yra gana žemo lygio ! Viskas neorginalu, tad tokios pramogos 
tampa tik vienadieniu turistų žaisliuku. Dar kitas dalykas ...Mes gyvenam 
praeitimi .Taip kažkada lajų takas buvo traukos objektu ! Traukos, nes to 
dar nebuvo lietuvoje ir tai buvo nemokamai. Dabar tai jau nublanko ir nie-
ko su dabartimi neturi . 

Faina: „Gerai, kad turime tiek daug žiniasklaidos rajone. Vien źurnalas 
,, Aukštaitiškas formatas” kiek davė Anykščių savivaldybės žinomumui lie-
tuvoje. nuolat Delfi perspausdina anyksta.lt. Faina, kad mūsų žurnalistai 
garsina Anykščius. juk pagal kitus parametrus Anykščiai yra gilioje skylėje. 
Palyginkim su jokio turizmo neturinčia Utena.”

Partija: „Dėl to joTubè ir investuoja į ŠilelĮ ir nykščius.”
Ona: „Anykščiai stiprūs rašytojais ir gabiais žurnalistais! Ačiū, mielieji! svei-

katos jums ir aštrios plunksnos. Garsinkite mūsų kraštą, nes be laisvo žodžio 
nieko daugiau neturime. Tik vargą, mažas algas ir amžinas duobes gatvėse.”

Grikiapeliai: „Mūsų kaimą nuolat mini kriminalinėje kronikoje.”
Linksmas tyrimas: „Pakruojyje eina laikraštis ,, Auksinė varpa”. Įsivaiz-

duoju ,kiek kartų,, Playboy “pavartojo žodį,,Pakruojis”.” 
Domas: „Šaunu. Pagal žinomumą jau lenkiam Birštoną ir prisivijom 

Druskininkus.”
Tikrai: „ Tik pagal paminėjimą žiniasklaidoje, įskaitant ir vietinę. Biršto-

nas net laikraščio neturi.” 
(komentarų kalba netaisyta, - red.past.)

balsai internete (anyksta.lt):
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Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Atkuria senelių sodybą

A. Pranckevičius su šeima gyvena 
Anykščiuose, ten ir gyvenamąją vietą 
deklaruoja, tačiau dienas dažniausia 
leidžia savo tėvų sodyboje Navynos 
kaime, kurią nuo kelio į Kurklius ski-

Prie Puntuko, ant kalvos, stovi 
kaimas Navynos...

Pakeliui link Puntuko akmens ir Medžių lajų tako, miške, ne-
žymus keliukas. Jis, užtvertas šlagbaumu, veda į vieną iš dviejų 
Navynos kaimo sodybų. 

Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, kaime 
sodybos yra, tačiau keli jų gyventojai gyvenamosios vietos čia ne-
deklaruoja, nes, matyt, nuolatinai negyvena. Tačiau keliuku pava-
žiavos apie porą šimtų metrų, pasitinka jauki sodyba ir guvus jos 
šeimininkas Aidas Pranckevičius, puoselėjantis sodybą ir po kruo-
pelytę rankiojantis kaimo istoriją.

penkiolika metų vyresnę seserį Mildą, 
kuri gyvena Anglijoje.  

Dar vienas sodybos išskirtinumas 
– akmenys. Jų pilna kieme, sode, jais 
išgrįstas tvenkinukas. Pasak sodybos 
šeimininko, tie akmenys -  iš Navynos 
kaimo laukų. Iš vieno, tokio didelio, 
lygiu paviršiumi, pasak A. Prancke-
vičiaus, senelis norėjęs daryti pamin-
klą. 

Kaimą pakrikštijo kaimynai

Sušnekus apie kaimo pavadi-
nimą, A. Pranckevičius mestelėjo 
eilėraščio,kurį ne visi žino, eilutes: 
„Prie Puntuko, ant kalvos, stovi kaimas 
Navynos“,- ir pasiūlė susitikti su į sve-
čius atvažiavusiu jo dėde Antanu Šli-
žiu. Dėdė iš motinos Aldonos Šližytės 
- Pranckevičienės pusės pasirodė esąs 
didelis savo giminės istorijos žinovas 
ir didžiuodamasis rodė nuotraukas, 
tarp kurių   ir giminės pasididžiavimo, 
sūnėno Povilo, buvusio nepriklauso-
mos Lietuvos pulkininko,fotografija. 
„Mūsų pavardė Sliziai, bet tarybų val-
džia mums pridėjo „Š“, -  šypsojosi A. 
Šližys. – Mano prosenelis Mataušas iš 
Kubiliškių dirbo Kurklių dvare, o jo 
brolis Kazimieras tiesė plentą Peter-
burgas – Varšuva. Prasigyvenę broliai 
dabartinėje kaimo vietoje pirko mišku 
užėjusią žemę ir pamiškėje stovėju-
sią žydo karčemą. Žydas išvažiavo į 
Anykščius, o broliai apsigyveno jo 
namuose. Rovė ir degino kelmus, pas-
kui nupirko žemės  iš dar keturių arti-
miausių kaimynų. Aplinkinių kaimų 
gyventojai, stebėdamiesi naujakuriais 
ir jų darbštumu, vienkiemį tarmiškai 
praminė  „Navyna“, suprask- „nau-
jiena“. Broliams greitai sodyboje tapo 
ankšta, tad atsidalino, ir Kazimieras 
išėjo ūkininkauti į Didžiakaimį. Ka-
zimierą sovietai išvežė Sibiran ir visi 
jo turtai pasibaigė“... Buvusios žydo 
karčemos pastato pamatai ir senovi-
nis šulinys išlikę iki šių dienų, jame 
šeimininkauja Šližių giminės palikuo-
nys. 

A. Pranckevičiaus tvarkomą namą 
1929 m. pastatė jo miręs senelis Po-
vilas, kurio šeimoje ir augo 4 vaikai: 

Aido mama Aldona, ištekėjusi už 
Stasio Pranckevičiaus, jau miręs Vy-
tautas ir Anykščiuose gyvenantys jau 
minėti Antanas ir Algis. 

Žemė pilna paslapčių

A. Pranckevičius saugo savo pro-
senelio ariant lauką rastą akmeninį 
kirvuką, surūdijusias Pirmojo ir An-
trojo pasaulinių karų artilerijos pabū-
klų sviedinių gilzes. „Karo aš neatsi-
menu, tačiau pokario epizodai giliai 
įsirėžė atmintin, - sakė Aido dėdė A. 
Šližys. – Iš tėvų pasakojimų žinojau, 
kad mano vienas dėdė buvo Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas, o kito žmo-
na Sofija Juzėnaitė- užsigrūdinusi ko-
munistė, Antano Sniečkaus bendražy-
gė. Ką teko išgyventi nemažai šeimai, 
kai per Navynos kaimą ritosi frontas, 
o jie slėpėsi išsikastame bunkeryje 
kartu su Puntuko kaimo žmonėmis, 
sunku apsakyti. Sodybos pastatus su-
bombardavo trys vokiečių lėktuvai. 

Iš klojimo ištrauktą žemės dirbimo 
inventorių vokiečiai  galbūt palaikė 
rusų gurguole. Pokaryje, eidamas iš 
Šlavėnų pradinės mokyklos, netyčia 
radau partizanų bunkerį ir tapau jų 
ryšininku, pranešdavau ką išgirdęs, o 
jei mūsų namuose būdavo skrebų ar 
kariuomenės, kaip ženklą ant šuklinio 
svirties pakabindavau kibirą“.

Bepasakodamas A. Pranckevičius 
pasiūlė prieiti užpečkin (prie kros-
nies) ir pasižiūrėti į už sukabintų rūbų 
slepiamas dureles, „sklepą“. ,,Man 
pasakojo, kad net taip yra buvę. Tro-
boj valgė partizanai, netikėtai užsuko 
skrebai, tai partizanai vos spėjo per 
tas slaptas dureles sušokti į „sklepą“ 
ir ten pratūnojo, kol skrebai pasišali-
no“, - tokias istorijas apie savo gim-
tąją sodyba pasakojo Šližių giminės 
palikuonis, sodybos šeimininkas A. 
Pranckevičius. 

Giminaičių pasakojimus jis dedasi 
atmintin ir stengiasi išsaugoti visas 
sodybos paslaptis menančias detales. 

jonas jUneViČiUs
jonas.j@anyksta.lt

ria tankus miškelis, ūksmėje saugan-
tis tvenkinius su žydinčiomis vandens 
lelijomis. Jis dirba 17 hektarų žemės, 
tad darbų per akis. Gyvulių nelaiko, 
tačiau nuo žemės darbų atliekamu 
laiku remontuoja ir gražina sodybos 
pastatus. Seną trobą perstatė, apkalė 
dailylentėm, atnaujino vidų. Be spe-
cialistų pagalbos stengiasi išsaugoti 
autentiškas erdves, palikti kuo dau-
giau šeimos istoriją menančių deta-
lių. Antai duonkepė krosnis išliko 
tokia pati, tačiau šviečia baltumu ir 
puikuojasi originaliu piešiniu. Kieme 
augusio seno medžio stuobryje įkeltas 
gandralizdis su gandru, o dar kitame 
– kažkas panašaus į milžinišką pinti-
nę. Išlikę ūkiniai pastatai po truputėlį 
virsta gyvenamosiomis patalpomis, 
kurių sienas puošia įvairiausi seno-
sios buities rakandai, liudijantys, kad 
ne taip jau ir seniai čia ūkininkavusi, 
karvutę ir avių laikiusi mama. Ji, Al-
dona Pranckevičienė, buvusi be galo 
darbšti. Daug metų dirbo „Kolekty-
vinio darbo“ redakcijoje korektore, 
bet tuo pačiu metu spėdavo priauginti 
gausybę gėlių. „Abu su tėčiu Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, išėję į už-
tarnautą poilsį,atsiėmė senelių ir tėvų 
žemę, ūkininkavo, laikė keletą mel-
žiamų karvių, avių“, - prisiminė A. 
Pranckevičius, prieš vienuolika metų 
amžino atilsio palydėjęs vairuotoju 
dirbusį tėtį Stasį, o prieš ketverius - ir 
motiną. Beje, A. Pranckevičius turi 

Navynos kaimo gyventojo Aidas Pranckevičiaus rankose - akmeni-
nis kirvukas, liudijantis žmones čia gyvenus dar akmens amžiuje.

Anykščiuose gyvenantis Aido Pranckevičiaus motinos Aldonos  
brolis Antanas Šližys didžiuojasi savo giminės istorija. 

Kaimo laukuose rasta Pir-
mojo pasaulinio karo artile-
rijos sviedinio gilzė. 

Sodyboje – Aido Pranckevičiaus sumeistrautas 
kaimo pavadinimas.

Vienas iš sodybą puošiančių Aido Pranckevi-
čiaus dirbinių.                          Autoriaus nuotr.   

(irena AnDRUkAiTienĖ ,,Di-
dysis atsisveikinimas“; ,,Anykšta“ 
nr 83; 2017-10-17)

Keistai ir tendencingai interpre-
tuoja mūsų partijos atsinaujinimą 
ponia signatarė Irena Andrukaitie-
nė.  Gerb. poniai noriu priminti, kad 
po triuškinančio Seimo rinkimų 
pralaimėjimo (tokio pralaimėjimo 
nebuvo 20 metų) tiesiogiai išrink-
tas naujasis partijos pirmininkas, 

kaip ir eiliniai partijos nariai, su-
prato pralaimėjimo priežastis. Jūs, 
gerb. Ponia,  tikriausiai suprantate, 
kad iškilo klausimas partijai - būti 
ar nebūti Lietuvoje.  Mes, eiliniai 
partiečiai, nenorime, kad mūsų 
partijai atsitiktų taip, kaip atsitiko 
Darbo partijai.

LSDP partijos taryba nevengė 
bendrauti su Seimo frakcija, ban-
dė įrodyti, kur partiją šis kelias 
veda. Tačiau veltui. Jūsų išvardyti 

Laikas parodys ir išliaupsinti asmenys nepakluso 
partijos sprendimui pasitraukti iš 
koalicijos. Gerb.ponia, suraskite 
pasaulyje demokratinę partiją, ku-
rios mažuma nepripažįsta daugu-
mos sprendimo? 

Nevyniojant nieko į vatą, reikia 
pripažinti,kad visi jie pasirinko 
,,lovio“ sindromą. Vienintelis Li-
nas Linkevičius pasielgė garbingai 
(beje, jis į mūsų partiją du kartus 
stojo ir du kartus išstojo). Nejaugi 
Jūs nepastebėjote, kad Jūsų liaup-
sinami asmenys savo veiksmais 
partijoje ryškiai priminė CK politi-
nį biurą.  Esu tvirtai įsitikinęs,  kad 

Jūs, gerb. Ponia, nežinote tikrosios 
situacijos mūsų partijoje.  Manau, 
kad palaikote tuos, kuriems Lietu-
vos žmonės, valstybė - tik priedan-
ga ilgiau pabūti prie ,,lovio“. Juk 
yra skirtumas, kur eilinis Seimo 
narys, kur komiteto pirmininkas. 
Yra skirtumas, kur Seimo vicepir-
mininkas ir eilinis Seimo narys. Pi-
nigine išraiška...

Tiek Algirdas Butkevičius, tiek 
Gediminas Kirkilas turėjo progą 
įrodyti, kad jie remia socialdemo-
kratines vertybes, tačiau darė viską 
atvirkščiai. 

Gerb. ponia, dėl Vyriausybės 

griūties nepergyvenkit. Šitoje vie-
toje noriu pacituoti premjero Sau-
liaus Skvernelio žodžius: ,,Nepa-
keičiamų nėra, yra tik nepakeisti“. 
Sutinku su Jumis, kad laikas paro-
dys.

Romaldas GiŽinskAs
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kampas

Apie 
išmokas

saulius RAsAlAs

Teko vaikščioti Talino sena-
miesčiu, netoliese girdėjau kalbant 
lietuviškai. Ta kalba buvo apie tai, 
kad už tos tvoros gyvena labai tur-
tingi žmonės. Pats susigaudau, kad 
senamiestyje už gražiai suremon-
tuoto fasado ne vieta vargšams. 
Kad ten ne estiška ministerija, ma-
tosi iš to, kad nėra jokios iškabos. 
Klausau toliau, pasirodo, jie irgi 
įvertino, kad nėra iškabos, bet ap-
tarinėja vaizdo stebėjimo kameros 
savybes. O jos tokios, kad tik tur-
tuolis gali sau leisti tokią kamerą.  
Nakvojant teko su kamerų eks-

Laužo šviesa naktyje
pertais atsidurti prie vieno laužo. 
Ramūnas to nesupras, bet išsikal-
bėjome. Pasirodo, jų „biznis“ toks. 
Turtingoje Vokietijoje, dideliame 
prekybos centre, žmona sukeičia 
prekių etiketes. Kitą dieną vy-
ras, tuo metu, kai kasininkė dirba 
prakaitą liedama, drąsiai perka ir 
moka kelias markes už batukus kū-
dikiui, o nusiperka prabangiausius 
žieminius ilgaaulius ir pan.

Rimtoji dalis

Percèpcija (iš lotynų kalbos  per-
ceptio  - suvokimas). 

Iš šito tarptautinio žodžio kilo 
percepcinio matymo terminas. La-
bai paprasta suprasti. Tai yra, kai 
„žiūri į knygą, o matai špygą“

Daktarams rentgeno  nuotraukoje 
įkomponavo kumštį iškėlusią gori-
lą. Gorila buvo didelė, bent pusės 
mokėjimo kortelės dydžio. Dak-
tarai ieško tuberkuliozės ir vėžio. 
Daktarai pamato degtuko storio 
darinius. Daktarai gorilos nemato. 
Kadangi tai buvo eksperimentas, 
tai buvo fiksuojama, kad daktarai 

į gorilą žiūrėjo daugiau nei pusę 
sekundės. 

Atrodo baisu. Nebaisu, taip yra, ir 
nieko nepakeisi. Nes taip jau pada-
ryta mūsų galvoje. Tam, kad duome-
nų srautas neužkimštų pagrindinio 
procesoriaus (smegenų), regėjimo 
signalai yra filtruojami ir iki proce-
soriaus nueina tik tai, ko reikia. Dėl 
to gyvatės mato (tiksliau, pastebi) 
tik judančius objektus. Mes, žmo-
nės, tobulesni ir galime pastebėti tai, 
ko ieškome. Daktaras ieškojo sau 
suprantamų, sveikiems plaučiams 
nebūdingų darinių ir todėl nema-
tė gorilos. Jei rentgeno nuotrauką 
būtų žiūrėjęs darželinukas, tai jis 
matytų tik gorilą ir nesuprastų, kad 
mato plaučius. O profesionalus fo-
tografas būtų matęs, kokios firmos 
plėvelėje atspausta fotografija, ir 
gal net įvertinęs jos kainą. Ką būtų 
matę Talino senamiesčio lankytojai, 
negaliu atspėti. 

Segeneruotos mintys 

A.  Kadangi yra toks reiškinys, 
kaip percepcinis matymas, tai pro-

blemoms spręsti sudaromos darbo 
grupės, komisijos ar pan. Esmė 
- žiūrima iš skirtingų bokštų. Jei 
vienas gatvėje mato eismo saugu-
mą, kitas pastebi kraštovaizdžio 
problemą, trečias pasitikrina, ar 
nebus daug triukšmo, ketvirtam 
gatvė -  vieta, kurią reikia šluoti.  
B.  Kadangi yra toks reiškinys, 
kaip percepcinis matymas, tai da-
romos rotacijos. Nes per dauge-
lį metų kažkuris pavaldinys bus 
matomas kaip vakarėlių liūtas (ne 
daugiau), kitas atrodys kaip ko-
lektyvo pasididžiavimas, nors jo 
pasiekimai baigėsi prieš 8 metus.  
C. Kadangi yra toks reiškinys, kaip 
percepcinis matymas, tai reikia 
atjausti artimą savo ir suprasti: jei 
žmogui visur matosi,  pavyzdžiui, 
vagys, tai jis labai daug laiko skiria 
apmąstymui, kaip pavogti (galimos 
išimtys, jos tam, kad patvirtintų 
taisyklę ir nebūčiau apkaltintas). 

Ką daryti? Tas, kuris yra C, turi 
pasinaudoti A, o mes, nuo kurių 
priklauso, kas tas C, turime pasi-
naudoti B. Nes C nenori B, ir tai 
logiška. 

“Tele loto” Žaidimas nr. 1124 Žaidimo data: 2017-10-22
Skaičiai: 19 32 62 36 34 06 10 47 23 52 38 02 30 43 74 03 33 09 13 56 12 48 14 41 67 46 35 08 60 24 68 57 42 15 29 72 55 59 (keturi kampai, 

eilutė, įstrižainės) 58 40 39 49 11 65 07 37 71 70 01 50 66 75 69 (visa lentelė)
Papildomi prizai
0340831 “Mercedes-Benz CLA180”, 0231259 “Mercedes-Benz CLA180”, 0405618 “Mercedes-Benz CLA180”, 0009919 “Mercedes-Benz 

CLA180”, 009*605 Bluetooth kolonėlė “JBL Go”, 010*591 Bluetooth kolonėlė “JBL Go”, 02**717 Drėkintuvas “Beurer”, 040*467 Išmanioji 
apyrankė “Elephone”, 043*987 Išmanioji apyrankė “Elephone”, 049*832 Išmanusis telefonas “Samsung”, 000*030 Kavos aparatas “Delonghi”, 
021*234 Kavos aparatas “Delonghi”, 009*191 Kietasis diskas Seagate-Maxtor, 052*012 Kietasis diskas Seagate-Maxtor, 004*282 LED televi-
zorius “Philips”, 041*885 LED televizorius “Philips”, 03**300 Pagalvės “Dormeo”, 029*514 Pakvietimas į TV studiją, 047*215 Pakvietimas į TV 
studiją, 052*651 Pakvietimas į TV studiją, 016*533 Pakvietimas į TV studiją, 045*525 Planšet. kompiuteris “Lenovo”, 040*328 Planšet. kom-
piuteris “Lenovo”, 011*074 Siurblys-robotas “Ariete”, 048*941 SPA poilsis Lietuvos kurorote, 006*982 SPA poilsis Lietuvos kurorote, 024*251 
Vaizdo registratorius “Prestigio”, 012*272 Vaizdo registratorius “Prestigio”, 00**437 Vilnos ir kašmyro pledas, 002*368 Virtuvinis kombainas 
“Philips”, 021*822 Virtuvinis kombainas “Philips”

horoskopas

AVINAS. Realiai arba minti-
mis būsite toli nuo kasdienybės, 
įprastos aplinkos. Pamatysite ar 
sužinosite šį bei tą naujo iš to, 
kas anksčiau atrodė tolima ir 
svetima. Gali dingti tam tikras 
svetimumo barjeras, plačiau at-
siverti akys.

JAUTIS. Nebloga metas kon-
sultuotis dėl verslo sąlygų bei 
formų, finansinių dokumentų, 
sutarčių, kreditų, draudimo, tes-
tamentų, projektinės paramos ir 
kitų formalumų. Tai, ką išsiaiš-
kinsite, padės išvengti nuosto-
lių.

DVYNIAI. Jums gali pasitar-
nauti tarpininkai arba jūs patys, 
jei kurioje nors srityje tarpinin-
kaujate, veikiate kaip derybi-

ninkai, taikytojai, teisininkai ar 
pan. Paaiškės, kad kuo puikiau-
siai galima suderinti interesus, 
jeigu abi pusės to nori.

VĖŽYS. Jeigu norite daugiau 
nuveikti darbe ar susirasti kitą 
darbą, šis laikas tam tinkama. 
Regis, nenuvils dalykiniai su-
sitikimai, tarnybiniai kontaktai, 
komandiruotė. Turėsite galimy-
bę neblogai užsirekomenduoti.

LIŪTAS. Tikriausiai nepralei-
site progų pademonstruoti meni-
nius ir artistinius sugebėjimus, 
išplėsti gerbėjų ratą. Iš kūrybi-
nės veiklos, pristatymų, parodų, 
projektų galimos pajamos.

MERGELĖ. Tikriausiai ne 
viską padarysite, ką suplanavote 
atlikti už namų sienų, nes dau-
giau dėmesio pareikalaus asme-
ninė situacija, šeima. Būtų ge-
riau, kad orientuotumėtės į tai, 

kas svarbu artimiesiems, o glo-
balius interesus atidėtumėte.

SVARSTYKLĖS. Geras, sti-
muliuojantis metas. Rasite būdą, 
kaip išspręsti materialinę pro-
blemą ir galbūt net gauti naudos. 
Vėjuota verslo erdvė gali atpūsti 
gaivų vėjelį. Turbūt atsiras gali-
mybių pradėti kai ką nauja arba 
reformuoti sena.

SKORPIONAS. Bus neblogas 
metas, ypač jei pavargote nuo 
savo neveiklumo, prastos savi-
jautos ar kompleksų. Pasijusite 
tvirčiau, nebe taip nervinsitės dėl 
nepakeičiamų dalykų. Kuo opti-
mistiškiau planuosite ateitį, tuo 
geriau ims sektis.

ŠAULYS. Vidinis nesaugu-
mo jausmas didins pesimizmą ir 
poreikį apsišarvuoti ledine ap-
sauga. Dėl to kitiems atrodysite 
griežti ir šalti, o kai kam - net 

kažkiek demoniški.
OŽIARAGIS. Jūsų būsena 

bus netinkama triukšmingiems 
vakarėliams, pasižmonėjimams. 
Kur kas geriau jausitės vienu-
moje, ramioje aplinkoje. Gerai 
veiks meditavimas, meninė vei-
kla.

VANDENIS. Būsite gana 
praktiški ir dalykiški, sumaniai 
vadovausite kolektyvui, gru-
pei. Savo charizma pritrauksi-
te kitus, ir tai palengvins planų 
įgyvendinimą. Laisvalaikis su 
draugais, bendraminčiais suteiks 
įspūdžių.

ŽUVYS. Regis, darbuositės iš-
sijuosę. Galbūt dėl to, kad dirb-
site ne vien už save, o gal tam, 
kad kiti negalėtų jūsų pralenkti, 
sukritikuoti, nukonkuruoti. Bet 
kuriuo atveju, jums rūpės rimta 
veikla, karjera, verslas.

linas BiTVinskAs

Paskelbta, kad mūsų vyriau-
sybė nutarė pabėgėliams mo-
kėti per mėnesį po 518 eurų. 
Šia proga priminsiu, kad  mūsų 
bedarbiai, atrodo, tik 120 eurų 
gauna, ir dar už juos atidirbti 
turi.  Pensininkai gauna pensi-
jos 200-300 eurų. Pasirodo, im-
portuotas iš užsienio bedarbis 
yra net keturis su viršum  karto 
vertingesnis už savąjį. Maža 
to, mokyklinio amžiaus pabė-
gėliams vaikams bus mokama 
po 635,8 eurų. Nes jiems, pa-
sirodo, skirtingai negu lietuvių 
vaikams, reikia pirkti knyge-
les, lankyti mokamus būrelius. 
taigi, vaikas pabėgėlis yra ver-
tingesnis už mūsų vaiką lygiai 
635,8 karto.

Taigi, jeigu Anykščių Jurz-
dike įsikurs nedirbanti pabė-
gėlių šeima su trimis vaikais, 
jie gaus 2 942, 4 euro. Jurzdike 
gyvenanti lietuvių šeima su tri-
mis vaikais, sprendžiant pagal 
mūsų atlyginimų dydžius, dirb-
dami nuo ryto iki vakaro,  gaus 
kokį 1 000 eurų. Taigi dirban-
tys anykštėnai gaus 3 kartus 
mažiau, negu nedirbantys svie-
to perėjūnai, kurie turėjo bėgti, 
nes patys sugriovė savo šalis. 
Galima paklausti, ar čia ne 
tautos genocidas? Ne, atsakys, 
čia tik skaičiai. Bet iš kur toks 
dosnumas pabėgėliams? Juk 
pabėgėliai gaus daugiau negu 
jų integracija besirūpinantys 
socialiniai darbuotojai?

Pasirodo, Eurostatas skai-
čiuoja, kad skurdo riba Eu-
ropoje yra 60 proc. vidutinio 
atlyginimo. Vidutinis atlygini-
mas Lietuvoje yra 839 eurai, 
o 60 procentų nuo šios sumos 
sudaro 503 eurus.  Bet mes 
gyvename pagal Statistikos 
departamento kliedesius, kuris 
skurdo ribą nustato 281 eurus 
per mėnesį, 34 proc. vidutinio 
atlyginimo.

Ką aš galiu pasakyti - nuos-
tabią šalį sukūrėme, kurioje 
pabėgėliu būti apsimoka la-
biau, negu dirbti.

Portretas

Iš nuotraukos 
UAB „Anykštos redak-
cija“ (Vilniaus g.  29, 

Anykščiai), 
darome portretus 

laidotuvėms
 (iki A4 formato).

 Nuotraukos su rėmeliais 
kaina – 15 eurų.
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Nuolat perka

Moka PVM.

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

VERŠELIUS nuo 2 iki 12 
savaičių, AVIS. 

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

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

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 .

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

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

Dainiaus firma 
sUPERKA VERŠElIUs

auginimui. 
Sveria elektroninėmis svarstyklėmis. 

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

UAB “MAlTOsA” PERKA
miežius, salyklinius miežius,

kviečius. 
Nuo 25 tonų pasiima iš vietos.

Mūsų adresas: Slėnio 9A, 
Švenčionėliai, Švenčionių r.
Tel. (8-615) 55555, Rolandas.
El. paštas: grudai@maltosa.lt

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

Tel. (8-611) 77722.

UAB „Torvisida“ brangiai – juo-
dojo, spalvotojo metalo laužą, 
akumuliatorius. Klientui pagei-
daujant išsiveža.

Vairuotojų g. 7 B, Anykščiai, 
šeštadieniais 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 
mišką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-686) 86702.

Miškus, namus, sodybas, bu-
tus. Apmoka notaro išlaidas. 

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

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-628) 07656.

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

Tel. (8-646) 17715.

Gyvuliai

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

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

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.

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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

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

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

Tel. (8-614) 07502. 

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

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

Kita

Grūdus. Atsiskaito iš karto. 
Išsiveža.
Tel. (8-680) 85841.

Ieško vykdytojų automobilių 
stovėjimo aikštelės įrengimui 
prie namo. 140 kv. m trinkelių, 
60 m bortelių. Vieta: 30 km nuo 
Anykščių.

Tel. (8-698) 47279.

Priima (sklypo išlyginimui) birias, 
nekenksmingas statybines me-
džiagas, įvairų gruntą Anykščių 
mieste. 

Tel. (8-685) 47622.

Dovanoja

Našlaičiams kačiukams reikia 
Jūsų pagalbos. Galintys priglaus-
ti savo namuose, skambinkite tel. 
(8-699) 32656.

Buitinės technikos 
remontas

Nebrangiai taiso skalbimo ma-
šinas, 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 
dengimas. 20 metų patirtis.

Tel. (8-612) 36705.

Veža krovinius iki 1,50 t Lietuvoje 
ir ES šalyse. Teikia perdraudimo 
paslaugas.

Tel.: (8-611) 96814, 
(8-611) 41002.

Geni sodus, karpo, formuoja gy-
vatvores, sodybose pjauna pavo-
jingai augančius medžius. 

Tel. (8–644) 41260.

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).

parduoda
Nekilnojamasis turtas

Dviejų kambarių butą Kavarske 
(plastikiniai langai, šarvo durys). 
Kaina sutartinė.

Tel. (8-605) 07142

Kuras

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

Tel. (8-600) 63820.

Beržines malkas kaladėmis, 
skaldytas. Atraižas pakais, su-
pjautas. Atveža.

Tel. (8-609) 91007.

Sausas skaldytas malkas. 
Pristato. 

Tel. (8-675)  63191.

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 mil-
tus, sėlenas. Atveža.

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

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.

Pakartotiniame viešame prekių aukcione parduoda-
mas nesudėtingas statinys su terasa. 
Pardavėjas: Anykščių kūno kultūros ir sporto centras. 
Aukcionas vyks 2017 m. lapkričio 10 d. 13 val., adre-

su Liudiškių g. 18, Anykščiai, konferencijų salėje.
Neįvykus šiam aukcionui, pakartotinis aukcionas 

skelbiamas 2017 m. lapkričio 17 d. 13 val. Dalyvavimas 
nemokamas, būtina registracija. 
Parduodamo turto apžiūra: 2017 m. spalio 25 – 27 

d. darbo valandomis, telefonu sutarus dėl laiko.
Informacija apie atsiskaitymą ir turto pasiėmimą tin-

klapyje www.akksc.lt. Aukciono atsakingas asmuo – 
Ž. Ovsiukas, direktorius, tel. 861885765.

„Gimtoji žemė“

„Ukmergės žinios“

 „Gimtasis Rokiškis“

„Kupiškėnų mintys“

Molėtų „Vilnis“

„Molėtų žinios“

„Mūsų  Ignalina“

„Utenis“

„Utenos apskrities žinios“

UAB „Anykštos redakcija“ 
(Vilniaus g. 29, Anykščiai)

priima skelbimus 

į šiuos laikraščius:

Telefonas pasiteiravimui: 
8-381-5-94-58, 

arba reklama@anyksta.lt.



  
2017 m. spalio 24 d.IŠ ARTI

anekdotas
spalio 24-27 d. priešpilnis.
mėnulis

šiandien

spalio 25 d.

spalio 26 d.

spalio 27 d.

Antanas, Daugailas, Švitri-
gailė, Rapolas, Gilbertas.

vardadieniai

Krizantas, Švitrigaila, Vaige-
dė, Darija, Inga, Krizas.

Liudginas, Mingintė, Evaristas, 
Liaudginas, Vita

Ramojus, Tautmilė, Vincentas, 
Sabina, Vincas.

oras

-1

3

MOZAIKA

redaktorei nežinantNNN

Petriukas ateina pas močiutę pa-
sisvečiuoti. Močiutė klausia:

- Tai ką, vėl tėvai riejasi?
- Aha. Mama iš komandiruotės 

atvežė sifilį. Tada jį perdavė tėvui, 
kaimynui Jonui ir savo viršinin-
kui Antanui. Dabar jie visi riejasi 
ir rėkia vieni ant kitų. O aš taip ir 
nesuprantu - ar mažai parvežė, ar 
padalino nelygiai...

***

Lietuvis, anglas ir rusas susivie-
nija ir varo kariauti prieš vokie-
čius. Lietuvis su granata, rusas su 
peiliu, o anglas su pistoletu. Nu ir 
jie skrenda.

Anglas jau pasiruošęs šokti že-
myn, tik bum ir iškrito pistoletas.

Grįžo anglas namo, žiūri - visi 
verkia.

- Kodėl verkiat?
- Iš kažkur nukrito pistoletas ir 

pataikė tavo tėčiui į galvą.
Toliau skrenda lietuvis su rusu. 

Rusas jau pasiruošęs su peilu šok-
ti, tik bum ir išslydo.

Grįžo rusas namo, žiūri - visi 
verkia.

- Kodėl verkiat?
- Iš kažkur nukrito peilis ir patai-

kė tavo tėčiui į galvą.
Liko tik lietuvis. Ir jis jau pasi-

ruošęs šokt, bet ir jam granata iš-
slydo.

Grįžta namo, žiūri - visi juokia-
si.

- Kodėl juokiatės?
- Tavo tėtis taip „pagadino orą“, 

kad net tualetas susprogo.

Laikraštyje ,,Šilelis“ spausdi-
namas tekstas primena Anykščių 
savivaldybės administracijos at-
sakymą į ,,Anykštos“ publikacijas 
apie ,,kadrų valymus“ savivaldy-
bėje. ,,Šilelio“ kalbinti pašnekovai 
aiškina, kad viskas savivaldybėje 
gerai. O iš darbo išėjęs Teisės, 
personalo ir civilinės metrikaci-
jos skyriaus vedėjas Alfredas Bu-
lota nurodo, kad iš darbo išėjo, 
nes jo namai ir žmona - Vilniuje.  
A.Bulota - jau antrasis valdininkas, 
kuris Anykščių geografinę padėtį 
išsiaiškina tik padirbėjęs savivaldy-
bėje. Pirmoji apie tai, kad Anykš-
čiai toli nuo Klaipėdos, pranešė 
mažiau nei pusmetį Anykščiuose 
išdirbusi vyriausioji architektė Jur-
gita Gudelevičienė.

Anykščių savivaldybės admin-
sitracijoje kadrų valymas, regis 
įgauna vis didesnį tempą. Panašu, 
kad iš darbo išeinantys žmonės, 
sprendžiant pagal  ,,Šilelio“ pu-

blikaciją, pritaria rajono valdžios 
penkmečio planams ir, demons-
truodami ryžtą bei entuziazmą, 
eina ten, kur juos siunčia. Kas į 
žemesnes pareigas, kas apskritai iš 
Anykščių... Supranta žmonės val-
džią, žino, kad nepakeičiamų nėra. 
Tokiais tempais judant į šviesų 
rytojų, tikėtina, kad netrukus su-
lauksime ir ,,darbo žmonių pareiš-
kimų“, pranešančių, ką dar reikia 
optimizuoti, o po to bus skelbiama 
panašaus turinio žinia: ,,Reaguo-
damas į darbo žmonių signalą ir 
pasitaręs su politiniu biuru, nu-
sprendžiu iš pareigų atleisti pilietį 
XY“. Paskui, žinoma, dėkingas 
XY išspausdins pranešimą: ,,Ačiū 
aukščiau stovintiems organams, 
pastebėjusiems mano trūkumus ir 
ydas. Su dideliu entuziazmu kib-
siu į naują veiklos barą.“

Šlovė politiniam biurui! Nepasi-
duosime Luko Pakelčio ir kitų rajo-
nui priešiškų jėgų provokacijoms!   

Greit atsiras ir ,,darbo 
žmonių pareiškimai”?

D. Trampas leis paskelbti 
paskutinius dokumentus 
apie Dž. F. Kenedžio nužudymą

Dabartinis JAV prezidentas Donal-
das Trampas (Donald Trump) ketina 
leisti paskelbti ilgai slėptus duomenis 
apie buvusio prezidento Džono F. 
Kenedžio (John F. Kennedy) nužudy-
mą, informuoja transliuotojas BBC. 
Dokumentų paskelbimas numatytas 
spalio 26 dieną, tačiau JAV lyderis 
turi teisę pratęsti jų įslaptinimo sta-
tusą. Dž. F. Kenedis nušautas 1963 
metų lapkričio 22 dieną, jam viešint 
Dalase, Teksaso valstijoje.

Nacionaliniai archyvai jau yra 
paskelbę didžiąją dalį su nužudymu 
susijusių dokumentų, tačiau pasku-
tinė dalis laikoma užrakinta. Bet 
dabartinis JAV lyderis D. Trampas 
mano, kad šie dokumentai turėtų tap-
ti prieinami. 1992 metais Kongresas 
nusprendė, kad visi duomenys apie 
Dž. F. Kenedžio nužudymą turi būti 
atskleisti per 25 metus, nebent šalies 
prezidentas nuspręstų, kad duomenų 
atskleidimas pakenktų nacionaliniam 
saugumui.

Vis dar yra daugiau kaip 3 tūkst. 
anksčiau neskelbtų dokumentų. Iki 
šiol paskelbta per 30 tūkst. dokumen-
tų, tačiau paredaguotų. Dž. F. Kene-
džio nužudymo ekspertai nemano, 
kad nepaskelbtuose dokumentuose 
yra stulbinamų naujų faktų, tačiau juo-
se pateikiama daugiau informacijos 
apie žudiko Li Harvio Osvaldo (Lee 
Harvey Oswald) veiklą Meksike, likus 
keliems mėnesiams iki nužudymo.

Li H. Osvaldas sulaikytas Dalase 
dar nužudymo dieną ir apkaltintas 
prezidento žmogžudyste, tačiau po 
dviejų dienų policijos nuovadoje jį 
nušovė naktinio klubo savininkas 
Džekas Rabis (Jack Ruby) ir jam taip 
ir neteko stoti prieš teismą. Tačiau di-
džioji dalis amerikiečių abejoja ofici-
aliais įrodymais, kad Li H. Osvaldas 
buvo vienintelis prezidento žudikas. 
Praėjus daugiau kaip pusei šimtmečio 
nuo nužudymo, jis laikomas didžiau-
sia sąmokslo teorija Amerikos istori-
joje. Apie Dž. F. Kenedžio nužudymą 
sukurta tūkstančiai knygų, kino juos-
tų ir dokumentinių filmų.

Didžioji Britanija: Kembridžo
studentai įspėjami, kad Šekspyro
 pjesėse esama smurto scenų

Kembridžo universiteto studentai 
įspėjami, kad anglų dramaturgo Vilja-
mo Šekspyro (William Shakespeare) 
pjesėse esama smurto ir seksualinės 
prievartos scenų, praneša BBC.

Didžiojo poeto kūrybai skirtų pas-
kaitų tvarkaraščiuose atsirado įspėja-
masis ženklas - šauktukas raudoname 
trikampyje. Jis reiškia, kad bus dir-
bama su „medžiaga, kuri studentams 
gali pasirodyti nemaloni“.

Vienas iš universiteto dėstyto-
jų, nepanoręs atskleisti savo vardo, 
sukritikavo šią iniciatyvą. Anot jo, 
aukštosios mokyklos darbuotojų už-
davinys - „rengti studentus realiam 
gyvenimui, o ne perdėtai juos globoti 
trejus metus“. Naujove nepatenkintas 
ir Kembridže rengiamo „Šekspyro 
festivalio“ vadovas Deividas Krilis 
(David Crilly). Anot jo, „jeigu anglų 
literatūros kurso studentas nežino, 
kad pjesėje „Titas Andronikas“ yra 
smurto scenų, tai jam nėra ką veikti 
šiame kurse“, praneša „The Guar-
dian“. Reaguodami į kritiką Kem-
bridžo universiteto spaudos tarnybos 
atstovai pažymėjo, kad iniciatyva 
įspėti studentus apie smurto scenas 
nėra privaloma.

Japonų mokslininkai aptiko 
Mėnulyje didžiulę olą, kurioje
būtų galima įrengti tyrimo bazę

Japonų mokslininkai aptiko Mėnu-
lyje didžiulę 50 kilometrų ilgio olą, 
kurioje būtų galima įrengti tyrimo 
bazę. Tai trečiadienį pranešė Japoni-
jos nacionalinė kosmoso tyrimo agen-
tūra JAXA, kuria remiasi TASS. Ola 
buvo surasta analizuojant duomenis, 
atsiųstus Japonijos kosminio zondo 
„Kaguya“. Ši ertmė yra po Marijaus 
krateriu iš Žemės nematomoje Mė-
nulio pusėje. Iš pradžių „Kaguya“ 
nufotografavo įėjimą į olą, o vėliau 
elektromagnetiniu zondavimu pavy-
ko ištirti jos požeminę struktūrą.

JAXA ekspertų nuomone, ši ilga ola 
atsirado prieš maždaug 3,5 milijardo 

metų dėl vulkaninės veiklos. Tyrimo 
bazės įkūrimas ten leistų sumažinti 
neigiamą radiacijos ir staigaus tempe-
ratūros svyravimo poveikį jai.

Libano pareigūnai konfiskavo iš 
kontrabandininkų S. Dali paveikslą

Į Libano specialiosios tarnybos, 
kovojančios su kontrabandine meno 
kūrinių prekyba, darbuotojų rankas 
pateko paveikslas „Ponios Rivz por-
tretas“ („Portrait of Mrs. Reeves“, 
1954), kurį, kaip manoma, nutapė 
garsusis ispanų dailininkas Salvado-
ras Dali (Salvador Dali).

Kaip pranešė ketvirtadienį lai-
kraštis „The Daily Star“, spėjamas 
šedevras buvo pagrobtas iš privačios 
kolekcijos vienoje iš Libano kaimy-
nystėje esančių šalių ir aukcionuose 
gali kainuoti milijonus dolerių.

Du kontrabandininkus (libanietį ir 
sirą) policija sulaikė Dohat Aramuno 
kalnų rajone Beiruto apylinkėse.

Tarptautiniai ekspertai turi arti-
miausiomis dienomis galutinai nusta-
tyti paveikslo autentiškumą. Kūrinyje 
vaizduojama moteris su raudona rože 
rankoje Katalonijos peizažo fone. Po-
nia Rivz apšviesta saulės spindulių, 
krintančių iš tankių debesų. Ji dėvi 

vakarinę suknelę ir yra pasipuošusi 
perlų karoliais. Tai rodo, kad aristo-
kratė priklauso visuomenės finansi-
niam elitui.

Paveiksle yra S. Dali būdingų mo-
tyvų - bažnyčia su kupolu ir vyras, 
sėdintis ant piestu pastatyto žirgo. 

Karališkoji pora Viljamas 
ir Keitė tikisi balandį sulaukti 
trečiojo kūdikio

Trečiasis Jungtinės Karalystės (JK) 
princo Viljamo (William) ir jo žmo-
nos Kembridžo hercogienės Keitės 
(Kate) kūdikis turėtų gimti balandžio 
mėnesį, antradienį paskelbė karališ-
koji šeima.

Apie trečiąjį hercogienės nėštumą 
pranešta praėjusį mėnesį, tačiau pora 
neatskleidė laukiamo kūdikio lyties. 
Viljamas ir keitė jau turi du vaikus - 
ketverių metų Džordžą (George) ir 
dvejų Šarlotę (Charlotte).

Trečioji poros atžala taps penktuo-
ju įpėdiniu eilėje į JK valdovo sostą 
po princo Čarlzo (Charles), savo tė-
čio princo Viljamo bei brolio princo 
Džordžo ir sesers princesės Šarlotės.

Jauniausias Viljamo ir Keitės vai-
kas bus jau šeštasis karalienės Elžbie-
tos II (Elizabeth II) proanūkis. 


