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Mirtis – tik perėjimas 
į Amžinybę
Alantos parapijos klebonas, aptarnaujantis Skiemonių bažny-

čią, Sigitas Sudentas, artėjant Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms, 
davė interviu „Anykštai“. Kunigas kviečia ne tik melstis už miru-
siuosius, mylėti artimuosius, bet ir neužmiršti gyventi.

Kleboną S.Sudentą kalbino žurnalistas Rytis Kulbokas.

Klebonas Sigitas Sudentas „Anykštai“ kalbėjo, kad kuo daugiau 
patiria nelaimių, tuo labiau jaučia, kad yra mylimas Dievo vaikas.

- Visų šventųjų diena, Vėlinės – 
šventės,per  kurias prisimenami 
mirusieji, lankomi kapai, uždega-
mos žvakutės. Ką galėtumėte pasa-
kyti apie šių švenčių reikšmę?

- Visi mes esame pašaukti būti 
šventi, visi mes esame  iš dalies šven-
ti, tik ne visi Vatikano esame paskelb-
ti. Lietuva turi tik vieną paskelbtą 
šventąjį – Kazimierą, bet Lietuva 
yra be galo pilna šventųjų, kadangi 
mūsų istorija buvo labai sudėtinga. 
Tremtys, Sibiras, pokario metai – visi 
tie, kurie buvo ištremti, nuėjo be galo 
sunkų gyvenimo kelią, bet niekas ne-
kalba apie tuos, kurie kentėjo būdami 
Lietuvoje. Pasakoja – būdavo, poka-
ryje ateina partizanai, ateina ,,raudo-
nieji“. O žmonės sako - mums rei-
kėjo gyventi, mes darėme viską, kad 
išsaugotume savo vaikus. Kiek daug 

papasakota atvejų, kai motina savo 
vaiką partizaną slėpė rūsyje, rizikavo 
kitais mažais vaikučiais,- juk galėjo 
slepiamą partizaną surasti. Kiekviena 
šeima turi ne vieną šventąjį. Lietuva 
be galo pilna šventumo ir gerumo. 
Todėl Visų šventųjų diena skirta pri-
siminti visus šventuosius. Manau, 
labai teisinga prisiminti visus savo 
šeimos narius, kurie gyveno kaip 
mes visi- ir šventai, ir nešventai. Bet 
nepaisant to, visi mes esame paliesti 
šventųjų globos. Lietuvoje buvo labai 
svarbus šventųjų kultas, juk mūsų se-
neliai ir tėveliai meldėsi į šventą An-
taną, Joną, tą patį apaštalą Judą Tadą. 
Turime į daug ką melstis, kad patys 
taptume šventi. 

Prieš Vėlines bandė pasilaidoti? Vidmantas ŠMIGELSKAS
vidmantas.s@anyksta.lt

Sekmadienio pavakarę visų specialiųjų tarnybų automobiliai lėkė į Kurklių kapines. Buvo gautas pranešimas, kad ištaškęs pusme-
trio storio akmeninę tvorą į kapines įlėkė automobilis, iš jo rūksta dūmai, yra sužeistų žmonių.

Pusmetrio storio Kurklių kapinių tvora atlaikė karus, bet girti kavarskiečiai 
ją nugalėjo.             

Kapinių tvorą taranavęs ,,Audi 80“  visai sumaitotas. 
Juo važiavę vyrai beveik nenukentėjo.

 Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr  

Mišios.  Lapkričio 1 dieną, 
Visų Šventųjų dieną ir lapkri-
čio 2-ąją, per Vėlines, šv.Mišios 
Anykščių šv.Mato bažnyčio-
je – 9, 11 ir 18 val.. Lapkričio 
1 dieną maldos už mirusiuosius 
Anykščių senosiose kapinėse – 
12.20 val., naujosiose kapinėse 
– 13 val..

Sibiras. Lapkričio 2-ąją, ke-
tvirtadienį, Anykščių L. ir S. Di-
džiulių bibliotekoje “Anykštos” 
žurnalistas Vidmantas Šmigels-
kas pasakos apie kelionę į Sibirą. 
Renginyje dalyvaus ir jo bendra-
žygiai Ričardas Skvarnavičius 
ir Gerardas Sriubas. Keliautojus 
kalbins “Anykštos” žurnalistas 
Linas Bitvinskas. Renginio pra-
džia 17 val. 30 min.

Konkursas. Anykščių savi-
valdybės administracija paskel-
bė Urbanistikos ir architektūros 
skyriaus vedėjo - rajono vyriau-
siojo architekto konkursą. Pri-
minsime, jog savivaldybei atsi-
kračius buvusios vyriausiosios 
architektės Daivos Gasiūnienės, 
kuri tapo Panevėžio miesto vy-
riausiaja architekte, pamainos 
rasti jai taip ir nepavyksta.

Veikla. Pirmadienį vakare ra-
jono meras KęstutisTubis daly-
vavo apdovanojimų renginyje 
„Kryptis Lietuva“ Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės valdo-
vų rūmuose Vilniuje.

Traukė. Itin šlapias ruduo 
kelia problemas ne tik žemdir-
biams. Ne pirmą kartą pasiro-
do pranešimai, kad ugniagesių 
- gelbėtojų pagalbos prireikia 
klimpstantiems automobiliams, o 
ypač specialiosioms tarnyboms. 
Šeštadienį Debeikių seniūnijos 
Čekonių kaime ugniagesių - gel-
bėtojų pagalbos prireikė medi-
kams. Ugniagesiai ištraukė už-
klimpusį greitosios medicininės 
pagalbos automobilį.

Klaida. Spalio 28 d. (šeštadie-
nio) ,,Anykštoje” įsivėlė apmaudi 
klaida. Nuoširdžiai apgailestauja-
me ir atsiprašome dėl jos gerbia-
mojo profesoriaus Tomo Ladigos 
bei visų laikraščio skaitytojų.

Tradicijos nenyksta, tik keičiasi 
sąlygos

Kęstutis INDRIŪNAS, ar-
chitektas: „Dabar tėvai įparei-
goja vaikus prižiūrėti, o akylas 
kaimynas apkalba dėl to, kad 
vaikai neprižiūri kapo, o vai-
kai gal užsieny-
je?“

Apie Plytničią 
ir Budreikos 
jautį...

Anykščių 
„Pegasas” 
neturėjo 
pasirinkimo 
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spektras

Temidės svarstyklės
Įranga.Spalio 28 dieną, iš-

laužus plastikines sodybos du-
ris, Bijeikių kaime  įsibrauta 
į vidų ir iš kambario pavogta 
interneto įranga. Padaryta 500 
eurų žala.

Signalizacija.Spalio 29 die-
ną  Vilniuje gyvenanti moteris  
telefonu gavo žinutę ir skambu-

tį, kad suveikė jos negyvenamos 
sodybos Skiemonių seniūnijos 
Vaisiutiškio kaime signalizacija. 
Nuvykus policijai, įvykio vie-
toje  buvo sulaikytas vyras (g. 
1978 m.), kuris slėpėsi šalimais 
esančiame miške, o pastebėtas 
bandė pabėgti. Į sodybą patek-
ta išlaužus grotas ir išdaužus 
langą. Padaryta apie 470 eurų 
žala. Bandyti pavogti daiktai 
vėliau buvo rasti numesti netoli 

tos vietos,  kur buvo pastebėtas 
sulaikytas asmuo. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Įtariamasis 
nusikalstamos veikos padarymu 
sulaikytas ir uždarytas į laikino-
jo sulaikymo patalpas.

Auksas.Spalio 29 dieną 
Kavarske,Pergalės gatvėje, iš-
daužtas namų langas, iš vidaus  
pavogti  aukso dirbiniai. Pada-
ryta žala 500 Eur.

Alus.Spalio 29 dieną  Anykš-
čių seniūnijos  Juškonių kaime 
išlaužtos namo bei dvejos pir-
ties durys.Pvogtas  nerūdijan-
čio plieno medaus koštuvas. Iš 
pirties pavogtas alus. Taip pat 
išlaužta malkinės durų pakabi-
nama spynos velkė, spyna ne-
pažeista. Padaryta žala 679,16 
EUR.

2016 m. vykdant bendruomenių 
veiklos stiprinimo projektą, buvo or-
ganizuota Medijų stovykla jaunimui. 
Po savaitę trukusios stovyklos susi-
kūrė neformali jaunimo grupė „SVD 
būrys“. Ji šiuo metu jungia 18 jaunų 
žmonių. Sulaukus Anykščių rajono 
savivaldybės kvietimo teikti paraiš-
kas, buvo nutarta rašyti projektą, o 
idėjas pasiūlė patys jaunuoliai: skatin-
ti jaunimą atsakingai elgtis, turiningai 
leisti laisvalaikį, ugdytis savarankiš-
kumą ir pilietiškumą, kuriant naudą 
vietos bendruomenei. Projektu buvo  
siekiama suteikti jaunimui galimybę 
patiems inicijuoti veiklas, jas organi-
zuoti ir vesti, išmokti skirstyti ir racio-
naliai bei tikslingai naudoti lėšas.

Viena iš projekto veiklų tapo lau-
ko tinklinio varžybų organizavimas. 
Jos  surengtos birželio 23 d. Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos,  
projekto partnerės, stadione. Dalyva-
vo 10 komandų po 5 žmones iš viso 
regiono. Nugalėtojais tapo „Butėnai”. 
Prizininkai apdovanoti taurėmis, o 
visiems dalyviams įteikti atminimo 
medaliai. Taip laimėjo visi. 

„SVD būrys“, kaip sąmoningi pilie-
čiai, supranta, kad teks atlikti pareigą 
Tėvynei – tarnauti Lietuvos kariuo-
menėje. Todėl jie sumanė, kad būtų 
įdomu išbandyti save dviejų dienų 
žygyje kartu su Lietuvos savanoriais. 
Birželio 28-29 dienomis jį organizavo 
ir vykdė Lietuvos kariuomenės Kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 505 len-
gvosios pėstininkų kuopos savano-
riai, vadovaujami kpt. Edvino Žvir-
blio. Kariai atvyko su karine technika, 
paruošę karišką žygio planą, kurio 
neatskleidė dalyviams, tačiau žadėjo, 
kad bus įdomu. Jaunimas susipažino 

su kariuomene ir ginkluote, galėjo 
išbandyti save kariškomis užduotimis 
lauko sąlygomis,  įgijo vertingos pa-
tirties. Žygio dalyviai grįžo purvini, 
tačiau švytintys, pavargę, bet kupini 
įspūdžių, susidraugavę su kariais, ge-
riau pažinę vieni kitus.

Aktyviai dalyvaudamas bendruo-
menės gyvenime, ,,SVD būrio“ jau-
nimas ėmė geriau pažinti Svėdasų 
miestelio gyventojus, sužinojo, kad 
jie mėgsta protų mūšius. ,,SVD bū-
rys“ sumanė organižuotį protų mūšį 
miestelio galvočiams. Ruošiantis 
Lietuvos Respublikos šimtmečiui 
bei minint LR Konstitucijos 25-metį 
pasirinkta aktuali tema – LR Konsti-
tucija ir Lietuvos bei Anykščių rajono 
politika. Jaunimas padirbėjo iš peties: 
klausimai buvo įdomūs, parengti nė 
kiek ne blogiau nei pačių „Auksinio 
proto“ sumanytojų – Arūno Valinsko 
ir Andriaus Tapino. Vakaro programa 
buvo paruošta profesionaliai: vakaro 
atmosfera alsavo šiluma ir jaukumu. 
Pora valandų su smagiomis užduo-
timis ir gausybe juoko pralėkė lyg 
akimirka. Laimėjo visi: dalyviai buvo 
apdovanoti knygomis „LR Konstitu-
cija“, o nugalėtojai – „Varpo“ koman-
da – dar ir papildomais prizais –  kny-
gomis „Svėdasai“.

Projektas baigėsi, tačiau veiklose 
patirtos emocijos, pozityvūs santy-
kiai, laisvės veikti  pojūtis suformavo 
stiprų jaunų žmonių ryšį su gimtine. 
Augančiai svėdasiškių kartai buvo 
parodytas pavyzdys, kad gyvenimas 
kaime gali būti įdomus ir turiningas, 
o suaugę žmonės geranoriški ir dė-
mesingi, jei tik pats rodai iniciatyvą ir 
imiesi veiklos.

Virginija Valikonytė, 
Bendruomenės tarybos pirmininkė

SVD būrys veikia
Asociacija „Svėdasų bendruomenė“ baigė vykdyti jaunimo ini-

ciatyvų projektą „SVD būrys veikia“, kuriam lėšas skyrė Anykš-
čių rajono savivaldybė.

Gresia baudos už 
šviesoforo nepaisymą

Neretai tai vyksta naktį, 
anksti rytą, ar vėlai vakare. 
Nekantrūs vairuotojai,  degant 
draudžiamajam  šviesoforo sig-
nalui, jo nepaiso, įvažiuoja į 
remontuojamąją gatvės dalį ir 
čia sutinka priešais atvažiuojantį 
automobilį. Kadangi viena gatvės 
pusė būna uždaryta, automobil-
iams prasilenkti neįma - noma. 
Taip pat pasitaikė jau ne vienas 
atvejis, kai atvažiavęs „kelių ere-
lis“, degant raudonam šviesoforo 
signalui, aplenkia prie šviesoforo 
stovinčią automobilių eilę ir, 
nepaisydamas draudžiamojo 
šviesoforo signalo, bando įveikti 
remontuojamąją gatvės atkarpą.

Toks „erelis“, sutikęs priešais 
atvažiuojančius automobilius, 
bando važiuoti šaligatviais ar 
atbuline eiga, sukeldamas ki-
tiems eismo dalyviams dar dau-

giau nepatogumų  ar net avarinių 
situacijų. Policijos pareigūnai 
yra užfiksavę jau ne vieną tokį 
atvejį.

Policijos pareigūnai pri-
mena, kad laikytis Kelių ei-
smo taisyklių reikalavimų bei 
laikinai pastatyto šviesoforo 
signalų  privalu bet kuriuo 
paros metu. Visus pažeidimus 
policijos pareigūnai fiksuo-
ja, tad Kelių eismo taisyklių 
pažeidėjai neturėtų nustebti, 
sulaukę baudos. Administracinių 
nusižengimų kodekse už 
važiavimą esant draudžiamajam 
šviesoforo signalui numatyta 
bauda nuo šešiasdešimiest iki 
devyniasdešimties eurų ir gali-
mas teisės vairuoti atėmimas 
nuo vieno iki šešių mėnesių.

-ANYKŠTA

Anykščių rajono policijos komisariato pareigūnai, vykdydami 
eismo kontrolę, pastebėjo, kad atsiranda nemažai vairuotojų, 
kurie važiuodami rekonstruojamąja  A. Vienuolio gatve, nepaiso 
laikinai pastatyto šviesoforo signalų.

Daugiausiai - 20,7 proc. balsavu-
siųjų- nurodė, kad ,,Aukštaitiškme 
formate“ juos labiausiai sudomino 
Vidmanto Šmigelsko interviu su 
JAV gyvenančiu politologu, buvu-
siu Anykščių rajono savivaldybės 
adminsitracijos darbuotoju My-
kolu Gudeliu (,,JAV politologas: 
,,Lietuva- tai gentis, kuri didžiuo-
jasi savimi“).

Redaktorės Gražinos Šmigels-
kienės skiltis surinko 17,2 proc. 
balsų. Toliau rikiuojasi dvi žur-
nalistės Daivos Goštautaitės pu-
blikacijos: ,,Dvynėms našlaitėms 
aukojo visai svetimi ir nepažįstami 
žmonės“  (13,8 proc.) bei ,,Buvu-
sių kapinių vietą ženklina spalvin-
gas gėlių darželis“ (12,1 proc.). 

Žurnalas ,,Aukštaitiškas forma-
tas“ prenumeruojamas visoje Lie-

tuvoje, parduodamas visose Ute-
nos regiono prekybos vietose bei 
Vilniuje, Panevėžyje, Ukmergėje 
ir Kupiškyje. 

-ANYKŠTA

Skaitomiausias žurnalo tekstas 
- interviu su  JAV politologu
Tradiciškai po naujo žurnalo ,,Aukštaitiškas formatas“ nume-

rio išleidimo portale anyksta.lt skaitytojų klausėme, kurį žurnalo 
tekstą jie skaitė pirmiausia.

Universitetai. Švietimo ir moks-
lo ministerija (ŠMM) siūlo sujung-
ti visus universitetus Kaune, o 
Lietuvos edukologijos universitetą 
išdalyti Vilniaus ir Vytauto Didžio-
jo universitetams. Prie Vilniaus 
universiteto (VU) būtų jungiamas 
Mykolo Romerio universitetas bei 
Šiaulių universitetas. Dėl Klaipė-
dos universiteto ateities svarstomi 
du alternatyvūs variantai: jis arba 
būtų reorganizuojamas prijungiant 
prie plačios aprėpties valstybinio 
universiteto universitetinio moks-
lo centro teisėmis, arba liktų au-
tonomiškas ir būtų stiprinamas, 
išgryninant jo profilį. Tokį tolesnį 
universitetų tinklo reorganizavimo 
planą penktadienį Lietuvos rekto-
rių konferencijai pristatė švietimo 
ir mokslo viceministras Giedrius 
Viliūnas.

Parduotuvė. Pirmadienį Vil-
niuje, netoliese Kalvarijų turgaus 
užsidegė audinių parduotuvė. Kaip 
BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento atstovė 
Laura Valauskienė, H. Manto ga-
tvėje esančiame pastate esančios 
audinių parduotuvės gesinti išvyko 
trys autocisternos bei štabo automo-
bilis. Pranešimą apie gaisrą ugnia-
gesiai gavo 14.23 val. Pirminiais 
duomenimis, žmonės jo metu nenu-
kentėjo.

Pilis.  Savaitgalį dėl lietaus 
įvykusios dvi nedidelės nuošliau-
žos ant Gedimino kalno Vilniuje 
yra paviršinės, pagrindiniai kalno 
sluoksniai nepažeisti, teigia Kultū-
ros ministerijos atstovas. „Savait-
galį ant Gedimino kalno įvyko dvi 
nedidelės paviršinės nuošliaužos. 
Penktadienį pietvakariniame šlaite 
įvyko paviršinė nuošliauža. Pase-
kmės buvo operatyviai pašalintas, 
šlaitas nuplaniruotas. Vakar rytinia-
me šlaite jau anksčiau susiforma-
vusi nuošliauža pasislinko žemyn 
ir atsirėmė į specialiai suformuotą 
grunto atramą. Visos nuošliaužos 
yra paviršinės, kalno pagrindiniai 
sluoksniai nėra pažeisti. Juda tik 
technogeninis daugiau nei prieš 15 
metų supiltas sluoksnis“, – BNS 
pirmadienį teigė kultūros ministrės 
patarėjas Viktoras Bachmetjevas.

Nuteisė. Vilniaus miesto apylin-
kės teismas pirmadienį laisvės apri-
bojimu nubaudė Jurijų Subotiną už 
tai, kad viešai paskelbė komentarą, 
pritariantį sovietų vykdytiems trė-
mimams. „Ačiū Stalinui, Sniečkui 
ir Tarybų valdžiai, kam nepatinka 
būti kartu su Rusija – von nakui iš 
Lietuvos, čemodan–vokzal, Ameri-
ka“, – skelbta 2016 metais komen-
tare po straipsnius interneto portale. 
Teisėjas Robertas Rainys paskelbė, 
kad už šiuos žodžius J. Subotinui 
skiriama vienų metų ir dviejų mė-
nesių laisvės apribojimo bausmė. 
Nuteistasis nuo 22 val. vakaro iki 
5 ryto turės būti namuose. Motyvų 
teismas posėdyje nepaskelbė.

Laikas. Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos atstovas Mindaugas Pui-
dokas siūlo Vyriausybei pradėti de-
rėtis su Europos Komisija (EK), kad 
būtų galima atsisakyti prievolės dėl 
vasaros laiko įvedimo. Seimo narys 
registravo Seimo nutarimo projektą, 
kuriuo būtų siūloma Vyriausybei at-
likti gyventojų apklausą dėl vasaros 
laiko taikymo, taip pat pradėti kon-
sultacijas su EK dėl galimybės keisti 
vasaros laiko įvedimo direktyvą, su-
teikiant galimybę dėl to apsispręsti 
kiekvienai valstybei atskirai.

Anykščių ,,Pegaso“ savinin-
kas, pagal franšizę dirbantis Aidas 
Deveikis ,,Anykštai“ sakė, kad jo 
nuomonės - prekiaus ar neprekiaus 
R.Vanagaitės knygomis - niekas ne-
klausė. Bendroje ,,Pegaso“ sistemoje 
buvo blokuoti R.Vanagaitės knygos 

brūkšniniai kodai ir jų nebuvo įma-
noma per kasą parduoti.  

A.Deveikis kalbėdamas apie 
R.Vanagaitės knygų iš prekybos išė-
mimą kėlė retorinius klausimus apie 
Knutą Hamsuną bei Džeimsą Džoi-
są. Norvegas K.Hamsunas už kolo-

Anykščių „Pegasas” neturėjo pasirinkimo 
Penktadienį leidyklai ,,Alma Littera“ pranešus, kad iš prekybos 

išima visas rašytojos Rūtos Vanagaitės knygas ,prekyba jomis buvo 
blokuota ,,Pegaso“ knygynuose.  Dalį ,,Pegasų“ tiesiogiai valdo 
,,Alma Littera“, o dalis jų, kaip ir Anykščių, yra franšiziniai.

boravimą su naciais  po karo buvo 
paskelbtas tėvynės išdaviku. O airio 
Dž.Džoiso knygos degintos ne dėl jo 
įsitikinimų, bet dėl vulgaraus pačių 
knygų turinio. A.Deveikis svarstė, ar  
K. Hamsuno knygoms buvo keršija-
ma už jų autoriaus veiklą...

Priminsime, jog R.Vanagaitė vie-
šai suabejojo, ar partizanas Adolfas 
Ramanauskas - Vanagas buvo tau-
tos didvyris ir kankinys,o  galbūt 
net atvirkščiai - KGB bendradarbis. 

Reaguodama į R.Vanagaitės pasisa-
kymą ,,Alma Littera“ iš prekybos 
išėmė visas penkias šios leidyklos 
išleistas rašytojos knygas,  tarp jų ir 
paskutiniąją  - 15 tūkst. egz. tiražu 
išleistą ,,Višta strimėlės galva“.

R.Vanagaitės knygas paskelbė iš 
prekybos išimanti ir ,,Maxima“. Jos 
knygos nebeparduodamos ir interne-
tinėse parduotuvėse. 

-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. 

Lietuvos savivaldybių indekse 
Anykščiai – tarp autsaiderių

Lietuvos laisvosios rinkos instituto paskelbtame Lietuvos savivaldybių indekse Anykščiai šiek tiek kyla 
aukštyn - užima 47-49 vietas (kartu su Šakių r. ir Raseinių r. sav.) tarp 54 mažųjų savivaldybių. Pernai 
Anykščiai  buvo 49-50 vietoje.Taigi, realiai Anykščiai šalies savivaldybių indekse vis dar lieka tarp savi-
valdybių autsaiderių, kuriose valdymas yra neefektyvus.

„Anykščiai palyginus efektyviai tvarkosi su finansais. Čia palyginus nedidelė skola – 26 proc. nuo pa-
jamų. Mažųjų savivaldybių vidurkis – 36 proc.”

Gerai įvertinta tai, kad visi gyventojų prašymai buvo išnagrinėti laiku, o savivaldybės administracijoje 
užimtų pareigybių buvo mažiau nei vidutiniškai mažosiose savivaldybėse (6,3 lyginant su 7,6 vidurkiu).

Vis dėlto palyginus aukšti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių tarifai neigiamai paveikė mokesčių 
srities įvertinimą. Pavyzdžiui, nekilnojamam turtui 2016 m., kaip ir 2015 m., nustatytas pagrindinis tari-
fas buvo maksimalus (1 proc.), o vidurkis mažosiose savivaldybėse siekė 0,7 proc.

Anykščiai, kaip ir dauguma regionų, susiduria su tuštėjimo problema. Pernai iš čia išvyko 1,74 proc. 
gyventojų. Mažųjų savivaldybių vidurkis – 1,35 proc.

,,Komunalinių paslaugų srities vertinimui neigiamą įtaką padarė tai, kad Anykščiuose buvo viena di-
džiausių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų (3,1 euro/kub.m. lyginant su 2,2 euro/kub. m. vi-
durkiu mažosiose savivaldybėse)“, - apie Anykščių situaciją rašoma Lietuvos laisvosios rinkos instituto 
išplatintame pranešime.

Ką manote apie tokį Anykščių įvertinimą? Ar jis atspindi realią situaciją mūsų rajone? Ar Anykščių 
rajono savivaldybė pajėgi ištaisyti  nurodytus trūkumus ir įsitvirtinti tarp šalies savivaldybių –lyderių?

Išvada: „Vienintelė vieta, kur 
pagerėjo vertinimas, tai nereika-
lingų etatų panaikinimas. Anykš-
čių administracijos vertinimas 
labai geras. Bet po suteiktų prie-
dų  kitais metais vėl smegsime 
žemyn.”

X – man: „Štai Jums permainos 

ir pokyčiai, proveržiai veržlūs. 
Ko norėjote, tą ir turite. Va prie 
ko priveda ,,arbatos revoliucijos”. 
Kaip manote, ar verta buvo ardyti 
dviejų praėjusių kadencijų Anykš-
čių rajono Tarybos valdančiąją 
koaliciją? Ką rinksite kituose Sa-
vivaldos rinkimuose: jaunystę ar 

patirtį?”
Juozas: „Kas krenta į akis- sa-

vivaldybėje trūksta teisinio išpru-
simo bei gebėjimo vertinti. O iš to 
kyla daug problemų. Toks įspūdis, 
kad sprendimai priimami chaotiš-
kai, neįvertinus aplinkybių bei ga-
limos rizikos. Pavyzdžiui, staiga 

Svarbu, kad 
aplanko

Valentinas NENIŠKIS, Svė-
dasų seniūnijos seniūnas:

- Nematau čia nieko bloga. 
Žmonės renkasi, kaip patogiau. 
Kaimuose mažiau jaučiama, bet 
miestuose būna didelis trans-
porto judėjimas ir tiesiog kai 
kurie, ypač pagyvenę žmonės, 
prisibijo to didelio srauto per 
šventes, problemų, kad rastų 
kur sustoti prie kapinių. Kai 
Vėlinės išpuola vidury savaitės, 
nemanau, kad blogas dalykas 
lankyti savaitgalį. Svarbu, kad 
aplankytų. Nemanau, kad žva-
kučių mažėja,- žvakučių būna 
kartais net per daug: taip ap-
krauna, kad nebėra kur jas sta-
tyti. Manau, kad žvakučių švie-
sos per Vėlines užteks. Svarbu, 

kad žmonės neužmiršta ir kape-
lius aplanko. 

Kodėl įpareigoti 
vaikus?

Kęstutis INDRIŪNAS, archi-
tektas: 

- Aš taip pat į kapines važia-
vau penktadienį. Būtent todėl, 
kad išvengčiau spūsčių. Nematau 
jokio skirtumo, kurią dieną va-
žiuoti. Visi žiūri, koks bus oras, 
spūstys, kada patogiau. Manau, 
kad tradicijos nenyksta, tik kei-
čiasi sąlygos. Kadangi labai daug 
žmonių iš Lietuvos išvažiuoja, 
automatiškai mažiau žmonių gali 
lankyti kapus. Ir dar, manau, kad 
kapus labiau prižiūri senosios 
kartos žmonės, mūsų tėvai. Jau-
nimas turbūt, kadangi aktyviai 
išvažiuoja į užsienį, lanko rečiau. 

Tradicijos nenyksta, tik keičiasi sąlygos
Rytoj - Visų šventųjų diena, poryt – Vėlinės. Šventės, per kurias  

kelius užplūsta automobiliai, judantys  nuošaliausių kapinaičių 
link, o ant kapelių sužimba žvakelės. Tačiau kasmet žvakelių 
ir gėlių pačiomis švenčių dienomis ant kapų mažėja, o ir eismo 
spūsčių prie kapinių darosi mažiau. Vis daugiau kapų uždengia-
mi plytelėmis arba plokštėmis, o daugelis kapus aplanko nebe per 
šventes, o dienomis, kuriomis lankyti patogiau.

Ar tai rodo, kad mirusiųjų prisiminimo tradicijos per Visų 
šventųjų dieną ir Vėlines nyksta? Kaip manote, ar gerai, kad 
žmonės savo mirusiųjų artimųjų kapelius lanko ne Visų šventųjų 
ir Vėlinių dienomis, o tada, kada patogiau?

Pagalvokim, jei tu esi užsienyje, 
tavo tėvai palaidoti čia, tai, ži-
noma, bus labai nepatogu, jei ant 
kapo augs daug gėlių. Manau, kad 
uždengus plokšte  kapas atrodys 
tvarkingiau, tai gali būti išeitis, 
kad kapas būtų tvarkingesnis. 

Esu už tai, kad daugiau mirusių-
jų būtų kremuojami. Reikėtų, kad 
atsirastų kolumbariumai, manau, 
kad neišvengiamai ateisim iki to, 
nes po truputį tradicijos pasikeis. 
Jei būtų kolumbariumai, vaikai 
atvažiuodami uždegtų žvakutę, 
prisimintų ir, manau, to užtenka. 
Dabar atsiranda įpareigojimas 
vaikams, kad lankytų kapą. Esu 
kalbėjęs, kad mano pelenus, jei 
tai būtų įmanoma, galėtų išbarsty-
ti Baltijos jūroje ar Rubikių eže-
re, kur buriavau... Viskas laikina 
ir kas iš to, kad ant kapo žvakutė 
degs ar nedegs? Dabar tėvai įpa-
reigoja vaikus prižiūrėti, o akylas 
kaimynas apkalba dėl to, kad vai-
kai neprižiūri kapo, o vaikai gal 
užsienyje? Neuždrausi vaikams 
mokytis užsienyje, keliauti. Tėvai 
žiūri, kad vaikams būtų geriau. 
Deja, bet gyvenimas yra toks, 
kapų priežiūros poreikį reikės su-
vesti iki minimumo. 

Šventė skirta ir 
artimiesiems 
aplankyti

Dijana PETROKAITĖ, 
Anykščių kultūros centro di-
rektorė:

- Nemanau, kad tradicija nyks-
ta. Vienareikšmiškai galvoju, kad 
mirusius, brangius žmones reikia 
prisiminti ne vieną kartą per me-
tus. Kapo uždengimas plokštėmis 
ar užpylimas akmenukais yra ge-
riau nei ant kapo vešinti žolė. Ne 
kiekvienas gali per visą Lietuvą 
privažinėti iki savo artimųjų kapų, 
juo labiau, kad dabar žmonės emi-

gruoja ir į užsienį. Manau, kad ge-
riau tie kapai būtų sutvarkyti, o 
žvakutę uždegti galime nebūtinai 
per Vėlines. Man labai patiko ku-
nigo Ričardo Doveikos mintis, kad 
nebūtinai per Visų šventųjų šven-
tę, Vėlines turim griūdami lėkti į 
kapines ir ten pristatyti daug žva-
kių. Ugnelė gali degti tada, kada 
galime aplankyti kapus, melstis už 
mirusius ten, kur galime. Juk kie-
kvieną dieną į bažnyčią nenueina-
me, bet mirusius galime prisiminti 
kad ir kiekvieną rytą ir vakarą. Tai 
kiekvieno žmogaus valioje. Dau-
gelis žmonių  aplankė kapines sa-
vaitgalį,  drauge jie aplankė ir gy-
vuosius. Kaip mano dėdė kunigas, 
amžinatilsį  Gediminas Šukys per 
kokias laidotuves, kai kas išeida-
vo, sakydavo: „mirusiems mes jau 
niekuo nebegalime padėti, mes 
turim galvoti apie gyvuosius“. 
Manau, kad Visų šventųjų šventė 
yra ne tik tai, kad aplankome ka-
pus, bet ir prisimenam, aplankom 
ir gyvuosius žmones. Kai yra ke-
lios dienos, žmonės važiuoja per 
Lietuvą ir ne tik kapus lanko, bet 
ir artimuosius. Juo labiau, kad ne 
vienoje vietoje tos kapinaitės yra. 
Neįsivaizduoju, kad tradicija ga-
lėtų išnykti. Manau, kad nebūtinai 
žvakę turi uždegti tam tikrą dieną, 
tiesiog ant kapo turi būti ugnelė, 
o svarbiausia, kad atminimas būtų 
širdyje.

-ANYKŠTA

sugalvota steigti Anykščiuose se-
niūnaitijas. Niekas nepaaiškina, iš 
kur atsirado toks būtinumas, kas 
liepė... Ne, reikia. Nesvarbu, kad 
Vietos savivaldos įstatymas nu-
mato seniūnaičius rinkti tik 6 mė-
nesiai po rajono tarybos rinkimų. 
Ar reikia steigti naujas instituci-
jas, pjaustyti miestą į gabalus, kai 
čia viskas kaip ant delno, kai in-
formacinės technologijos leidžia 
sėkmingai bendrauti tarpusavy, 
kai žmonių skaičius mieste nuolat 
mažėja. Nesužinosi, ir kiek nau-
dos duoda biudžetui turizmas ir 
dar daug ko. Todėl savivaldybės 
pajėgumą bei potenciją vertinu 
skeptiškai. Gero savaitgalio.”

aiškiau nebūna: „Kol vandens 
kaina bus didžiausia Lietuvoje, 
tol ir būsime š..je.”

tik vogimas: „vanduo auksinis 
,šiukšlės auksinės,štai tau ir pro-
gresas, ir skurdas.”

Tėvas: „efektyvumas tikrai 
dar didės,” kai jaunos šeimos pa-
gal paskutinį Tarybos patvirtintą 
sprendimą turi skaičiuoti ,ar mesti 
darbą ir su mažamečiu vaiku pasi-
likti namuose iš soc. išmokų, kad 
bent jau savo pagamintu maistu 
pamaitintų, ar skolintis, kad su-
mokėtų darželiui už pabrangusias 

bulves, makaronus, oligarcho, 
susiruošusio į prezidentus, žuvies 
pirštelius ir pan....

,,Anykščių rajono Taryba pa-
tvirtino 20 proc. didesnį mokestį 
už vaikų, ugdomų pagal ikimoky-
klinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas, išlaikymą savivaldy-
bės ugdymo įstaigose”.

Taip, tarybos sudėtyje nėra 
nė vieno nario, kuriam aktualu 
papildomos  20 eurų išlaidos. O  
kad tos pačios ugdymo įstaigos 
ir visos savivaldybės įstaigos 
veikia neefektyviai, neūkiškai, 
tai nė vienam iš Tarybos nerūpi, 
nes daugumai šios įstaigos yra 
papildomos ,,melžiamos karvės” 
tiesiogiai arba netiesiogiai  per 
paslaugų pardavimą”.

Gofa: „Net Anykščių Elmis va-
kar gavo nuo kupiškėnų...”

Id:„Atsikratykit susiskirstymų 
pagal ,,savus” , ,,raudonus”, ,,ža-
lius”, turtingus ir vargšus, protin-
gus ir kvailus, piktus ir gerus, .....
Problemų iš karto sumažės, o ki-
tos bus išsprendžiamos be streso.
Štai Jums progreso pasiūlymas. 
Linkėjimai!”

komentarų kalba netaisyta, - 
red.past.)

-ANYKŠTA

Vėjas. Pirmadienio naktį pajūry-
je siautėjęs smarkus vėjas didesnių 
nuostolių nepadarė, pranešė pareigū-
nai. Dėl vėjo be elektros visoje šalyje 
liko apie tūkstantį „Energijos skirs-
tymo operatoriaus“ vartotojų. „Tai 
normali tinklo veikla“, – BNS sakė 
ESO atstovė spaudai Akvilė Ado-
maitytė. „Stebėjome padėtį ir savait-
galį. Didesnių nuostolių nepadaryta“, 
– pridūrė ji. A. Adomaitytė teigė, kad 
ESO specialistai nuolat stebi padėtį 
ir yra pasiruošę veikti, jeigu gedimų 
skaičius išaugtų.

Žvėris. Peteris Madsenas (Pėteris 
Madsenas) prisipažino supjaustęs 
švedų žurnalistės Kim Wall (Kim Val) 
palaikus, kurių dalys buvo rastos jūro-
je po jos interviu su šiuo danų išradėju 
jo savadarbiame povandeniniame lai-
ve, pirmadienį paskelbė Danijos poli-
cija. Per pradinę policijos apklausą P. 
Madsenas neigė supjaustęs jos kūną ir 
sakė, kad ji mirė per nelaimingą atsiti-
kimą, jai ant galvos nukritus sunkiam 
povandeninio laivo liukui. Tačiau da-
bar įtariamasis pakeitė savo parody-
mus ir sakė, kad žurnalistė laive mirė 
apsinuodijusi smalkėmis, sakoma po-
licijos pranešime.

Oras. Anglies dvideginio koncen-
tracija mūsų planetos atmosferoje 
pasiekė naujas rekordines aukštu-
mas, pirmadienį paskelbė Jungtinės 
Tautos. JT perspėjo, jog būtina imtis 
drastiškų veiksmų, kad būtų pasiekti 
uždaviniai, numatyti 2015 metų Par-
yžiaus klimato sutartyje. „Anglies 
dvideginio koncentracija atmosfe-
roje 2016 metais didėjo rekordiškai 
sparčiai“, – pažymėjo Pasaulinė 
meteorologijos organizacija (PMO). 
Pasaulio mastu vidutinė anglies dvi-
deginio koncentracija 2016 metais 
išaugo iki 403,3 CO2 molekulių mi-
lijone oro molekulių (ppm) ir buvo 
didesnė nei 2015-aisiais, kai ji siekė 
400 ppm, nurodė PMO. Padidėjimas 
siejamas su žmogaus veiklos ir mete-
orologinio reiškinio El Ninjo stipraus 
poveikio deriniu, sako ekspertai.
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- Melstis, kad patys taptume 

šventi?...
- Kai kurie katalikai truputį pik-

tnaudžiauja sakydami – matot, rei-
kia melstis. Melstis – tik viena dalis, 
kita - reikia gyventi. Čia dažniausiai 
suklumpam. Šiandien maža gyve-
nančių pagal tikėjimą. Kiek realybėje 
yra tikėjimo ženklų? Gyvendamas 
visą laiką turiu simbolizuoti Kristų. 
O Kristaus mūsų tarpe šiandien, kaip 
niekada, yra mažai. Todėl ši diena 
duoda mums visiems šventumo pojū-
tį, pajusti, kad mes esame tikri Kris-
taus vaikai. 

- Visų šventųjų diena ir Vėlinės- 
neabejotinai vienos didžiausių lie-
tuvių švenčių. O kokia jų reikšmė 
krikščionybėje?

- Tauta gyva tol, kol ji prisimena 
savo mirusiuosius. Kodėl šiuo metu 
pas mus, Lietuvoje, daug negerų da-
lykų vyksta? Nes sumažėjo pamaldus 
požiūris į mirusiuosius. Pažiūrėkite, 
seniau kaip gausiai rinkosi gimi-
nės, meldėsi už šeimos narius, buvo 
bendrystė, vienybė. Dabar,  nebesu-
sirenka melstis už gimines, artimuo-
sius. Negalėjo, negalėjo, negalėjo... 
Mirusieji ypatingai padeda mums, 
gyviesiems. Jei bendraujame su mi-
rusiųjų pasauliu, liekame tvirti. Aš ir, 
kai man būna sunku, nueinu į kapines 
ir pasikalbu su mamyte, kuri taip pat 
jau Danguje šventoji, tik nepaskelbta. 
Ji labiau gali užtarti ir padėti, nes ji 
žino, ko man reikia... Vėlinės yra mi-
rusiųjų diena. Jau po truputį traukiasi 
pašventintų žvakių deginimo tradici-
ja. Prekybiniuose centruose patogu 
įsigyti žvakių, bet jos nėra šventintos, 
o nešventintos žvakės nesimbolizuoja 
nieko. Pašventinta žvakė  simbolizuo-
ja Kristaus šviesą. Mirusiesiems turi 
šviesti tik pašventintos žvakės. Kuo 
daugiau bendrausime su mirusiųjų 
pasauliu, tuo mes jausimės tvirtesni. 
Šiandien jaučiamės gležni, nes su-
mažėjo mūsų pamaldumas už miru-
siuosius. Matau ir Alantoje, ir Skie-
monyse – kapinės pilnos žmonių, o 
bažnyčioje – tik keletas. 

- Vis aktyviau į Visų šventųjų 
dienos ir Vėlinių tradicijas brau-
nasi helovynas. Skaptuotų moliūgų 
per Vėlines pastebima vis daugiau 
ir daugiau. Ar negriauna šventės 
esmės svetimųjų kultūrų atneštos 
tradicijos, kurios mums- tik bliz-
gutis?

- Labai daug šiandien į Lietuvą 
braunasi svetimybių. Kaip ir švento 
Valentino diena. Šventas Valentinas 
nepropagavo sekso. Meilė – šventa. 
Valentinas yra šventos meilės globė-
jas, dviejų žmonių, kurie myli vienas 
kitą. Dabar, kadangi mūsų pasaulis 
yra atviras, yra daug nešventų daly-
kų. Tai, kas ateina ir praeina, – neturi 
vertės. 

- Egzorcistai perspėja, kad ne-
galima žaisti su dvasiomis, kad 

žavėjimasis negyvųjų pasauliu gali 
į šį pasaulį prišaukti blogį. Kaip 
manote, ar helovynas, kaip šventė, 
kuri pas mus atėjo tik kaip forma, 
bet ne turinys, neprovokuoja blogio 
prisišaukimo į šį pasaulį ir į mūsų 
gyvenimus?

- Labai provokuoja. Mes, kunigai, 
žinom, kiek daug yra atvejų, kai buria 
ir prisišaukia dvasias, net būna po to 
apsėdimų. Juk nežinai, kokią dvasią 
šauki. Bažnyčioje per 2 tūkstančius 
metų patikrinta, kaip reikia bendrauti 
su mirusiais. Tai, ką skelbia katalikų 
bažnyčia, yra pagrindas, kuris mi-
rusiesiems atkelia Dangaus vartus. 
Aukodami šventas Mišias už miru-
sius, mes sumažiname jų kančių laiką 
Skaistykloje. Su mirtimi niekas, kas 
yra bloga, nepranyksta. Jei žemėje 
nesugebėjai už savo nelabai tinkamą 
gyvenimą atkentėti, tai reikės atkentė-
ti po mirties. Todėl, kad mažiau reikė-
tų kentėti, mes turim melstis. Bet kai 
vyrauja toks nejautrumas gyviesiems, 
tai apie kokį jautrumą mirusiesiems 
kalbėti? Kai aš, kaip kunigas, dar prieš 
kokių 10 metų eidavau į ligoninę su-
teikti paskutinio patepimo, ligoninėje 
beveik visada būdavo daug ligonio 
artimųjų. Dabar kunigą pakviečia, bet 
dažnai būna, kad net nenuveda, sako, 
ligoninėje nurodys, kur guli... Tai pa-
rodo mūsų visų nejautrumą artimo 
skausmui, negaliai. Kaip bus su mirš-
tančiuoju, jei nėra artimųjų prie lovos, 
ligos patale? Ar bus kas meldžiasi už 
jį - mirusį?

- Jei klausiame apie mirtį, neiš-
vengiamai kyla vis tas pats klausi-
mas – ar teisinga, kad ji yra?

- Mirties, kaip tokios, nėra. Yra 
perėjimas į kitą gyvenimą. Kodėl 
daug tautų per laidotuves rengiasi 
baltai? Džiaugiasi, dainuoja? Baigėsi 
vargai šioj žemelėj. Jei žmogus jau 
daug laiko lovoje pats kaip angelėlis 
guli, tai kokia jam gali būti nelaimė 
mirti? Jam bus laimė, juk išeis į am-
žinąjį gyvenimą, į džiaugsmą. Die-
vulis nėra toks, kaip mes, Dievas yra 
beribis gailestingumas. Dievas atėjo 
į žemę ne teisti, o išganyti. Todėl jis 
nenori mūsų kančios, bet yra tokia 
taisyklė – nuo gero gyvenimo mes 
visi greitai sugendam, iš karto ateina 
puikybė. Pažiūrėkit, būna, įgijo aukš-
tesnes pareigas, pralobo – žmogaus 
jau nebeatpažįsti. Štai kaip negalim 
išlaikyti gyvenimo gerėjimo... O be 
to, sakoma, kad Dievulis, ką myli, 
tam duoda kryželį. Aš iš savo gyve-
nimo matau, kuo daugiau gaunu kry-
želių, tuo labiau dėkoju Dievui, nes jų 
dėka išlieku geresnis.  

- Į kultūrą, elgesio modelius atei-
na įvairių naujų tradicijų. Pavyz-
džiui, mirusiuosius kremuoti, bet 
pelenus išpilti į upelį , išberti pa-
vėjui ar net urną saugoti namuose. 
Dar urną galima užkasti ne kapi-
nėse, o, tarkim, gimtosios sodybos 
teritorijoje. Kaip vertinate šias 

naujas tradicijas? Ar visada velio-
nio paskutinės valios išpildymas 
privalomas ir pateisinamas?

- Ir valstybė nustatė, kad pelenai 
turi būti laidojami laidojimo vietoje. 
Kol kas ne visur yra kolumbariumai, 
bet ir Vyskupų konferencija yra nu-
stačiusi apeigas, tvarką, kad negalima 
pelenų nei išmesti, nei išpilti- tai yra 
žmogaus pelenai...

- Bet iš dulkės į dulkę...
- Bet ir dulkių negalima į kairę ir 

į dešinę sklaidyti, yra vieta. Sakoma, 
gyvenk taip, kad tavo gyvenimo pėda 
liktų ir po tavęs. Todėl tradicija- ji to-
kia pat šventa, kaip ir Šventas raštas, 
- sako, po mirties turim turėti savo 
vietą. Kodėl važiuojame į Sibirą, 
parsivežam kauliukus ir norim turėti 
čia tą artimųjų ženkliuką? Dabar  kai 
kurie, girdžiu, sako – ,,išpylėm pele-
nus ten ar ten.“ Bet žmogus turi turėti 
vietą ir po mirties. Kaip po to nueiti 
pasikalbėti su žmogumi prie kapo, jei  
to kapo nebus? 

- Lietuvoje buvo paskelbta idėja 
kapinėse apriboti paminklų aukštį. 
Ar pritartumėte tokiai idėjai? Juk 
mirtis, sakoma, visus sulygina, bet 
nelygybė matoma net po mirties...

- Kartais tikrai matai be galo gražių 
paminklų. Kokių jų būna gražių... Vi-
sada sakau, aš už visa tai, kas yra gra-
žu. Nemanau, kad gražūs paminklai 
sukelia minčių apie nelygybę. Yra ir 
labai gražių mažų paminklėlių, kai 
kur tik kryželis žymi vietą. Gal tokia 
velionio valia buvo? Artimieji daro, 
kad jiems būtų gera ateiti, juk kapų 
vieta – šventa. 

Kai kur labai gražiai atrodo plyte-
lės ar marmuras ant kapo. Ypač gerai 
tiems, kurie toliau gyvena, patariu 
tokiu atveju kapus dengti plytelėmis, 
kad būtų gražu ir tvarkinga. Pažiūrė-
kite, mūsų palaimintojo Teofilijaus 
mamos Onos kapas taip pat uždeng-
tas plytelėmis, kadangi artimųjų čia 
per daug nėra.

- Kalbėdami apie mirtį, ją daž-
niausiai arba labai sureikšminame, 
arba visai ignoruojame. Kur yra 
ta tikroji ir vienintelė riba mums, 
mirtingiems žmonėms, gyvenan-
tiems šiame pasaulyje?

- Ribas dažniausiai nustato pats 
žmogus. Bet mirtis tėra tik perėji-
mas į kitą gyvenimą ir jei aš gyvenu 
ir žinau, kad baigiasi mano vargai ir 
pereisiu į kitą gyvenimą, kad ruošiau 
save tam visą gyvenimą gyvendamas 
dorai ir sąžiningai, vykdžiau Dievo 
įsakymus, kad pereičiau į tą Dangaus 
gyvenimą, kodėl bijoti? Kai išlydim 
į amžinybę, mes, kunigai, matome 
daug visokių dalykų. Vieni be galo 
bijo mirties, kiti džiaugiasi, kad bai-
giasi jų kelionė. Tačiau dauguma 
žmonių mirties nebijo, o gana ramiai, 
oriai išeina į amžinybę. 

- Jei krikščionis bijo mirties, jis 
ne visai priima krikščioniškas tie-
sas?

- Žmogus tiesas turi ne priimti, o 
jomis gyventi. Juk pasakyta -,, Aš esu 
kelias, tiesa ir gyvenimas“. Mes esa-
me apsupti Dievo gailestingumo, bet 
koks mūsų sugrįžimas galimas, Die-
vas niekada neatstumia net didžiausio 
nusidėjėlio. 

- Jūs asmeniškai žiūrėjote mir-
čiai į akis, ištvėrėte ne vieną sudė-
tingą operaciją. Ar atsidūrimas ties 
riba kaip nors paveikė Jūsų vidinį 
pasaulį?

- Žiūrėjau- ir ne vieną kartą... Ypač 
atsimenu, kai įvyko pirmoji avarija 
prieš, atrodo, 25- erius metus. Atsi-
menu iki dabar, aš tris savaites buvau 
be sąmonės,o  kai atgavau sąmonę, 
mačiau savo mamos veidą ir žvilgs-
nį. Buvau pats laimingiausias pra-
budęs ir pamatęs savo mamos akis... 
Kai kas klausia, kad gal tu, kunige, 
ką nors matei, ėjai tuneliais? Tikrai 
niekur nėjau. Tačiau labiausiai savęs 
buvau išsigandęs, kai man padavė 
veidrodį... Po tų nelaimių aš suprantu, 
kad esu mylimas Dievo vaikas. Kuo 
daugiau nelaimių, kuo daugiau jų pa-
tiri, tuo labiau jauti, kad esi mylimas 
Dievo vaikas...

- Bet kaip rasti jėgų jas išgyventi, 
juk tiek pasitraukia iš gyvenimo, 
neatlaikę nelaimių... 

- Didžioji dauguma pasitraukia iš 
gyvenimo ne todėl, kad turi sunkų 
gyvenimą, bet kad galvoja, jog yra 
patys nelaimingiausi žmonės... Ži-
nau atvejį - tik neseniai vedęs vyras 
padarė avariją. Žmona nėščia, jau jai 
tuoj gimdyti. O jis parėjo ir vonioje 
pasikorė. Tai čia blogas gyvenimas? 
O kur atsakomybė? Žmona nėščia, 
palieku ją- ir man neįdomu, nes man 
gyvenimas - kančia, nes įvyko avari-
ja?... Todėl manau, kad mintis išeiti iš 
gyvenimo yra Šėtono mintis. Šėtonas 
nori, kad mes patys sau atimtume 
brangiausią turtą – gyvybę. 

- Kaip pasipriešinti? Tikėti?
- Turi išmokti džiaugtis gyvenimu. 

Šventas Pranciškus džiaugdavosi 
saule, diena, naktimi, žvaigždėmis... 
Aš taip pat be galo myliu žvaigždėtą 
naktį. Mėgstu pavaikščioti, pasimels-
ti. Visus mus Viešpats kviečia mylėti 
gamtą. Dievą labiausiai galim matyti 
gamtoje. 

- Vaikai mokosi iš pavyzdžių, 
patys kartoja veiksmus, kuriuos 
matė. Pavyzdžiui, retas kuris vai-
kystėje „nelaidojome“ paukščiuko 
ar kačiuko. Tačiau daugelyje vietų 
iki šiol nėra naminių gyvūnėlių ka-
pinaičių. Kritusį naminį gyvūnėlį 
žmonės turėtų traktuoti kaip atlie-
ką, jo užkasimas, greičiausiai, būtų 
traktuojamas kaip pažeidimas. 
Grėstų baudos už aplinkosauginių 
reikalavimų nesilaikymą. Vadinasi, 
žmonės į naminio gyvūnėlio mirtį 
verčiami žiūrėti  kaip į buitinį daly-
ką. Kaip vertinate tokią situaciją? 
Ar vaikams nerodomas blogas pa-
vyzdys?

Mirtis – tik perėjimas į Amžinybę - Kai aš pats augau, surasdavom 
paukščiuką, kačiuką – užkasdavom, 
gėlyčių padėdavom. Turėjau kolį, 
kai jis mirė, jį palaidojome, medelį 
pasodinome. Visi žmonės kviečiami 
tam tikrą laiką, prisiminti savo kačiu-
ką, šuniuką ar kitą gyvūnėlį. Tikrai 
visi kviečiami jį gražiai, pagarbiai 
palaidoti. Negaliu komentuoti vals-
tybės politikos, bet gyvūnėlis - gy-
venimo rūpestėlis, meilė. Laukdavo, 
džiaugdavosi pasitikdamas. Tu irgi 
džiaugeisi! Pažiūrėkite, ypač vyresni 
žmonės kaip džiaugiasi gyvūnėliais! 
Tikrai esu prieš, kad paėmei ir kritusį 
gyvūnėlį kažkur padėjai... 

- Ne pirmą kartą istorijoje į žmo-
gų vis labiau žiūrima  kaip į me-
chanizmą. Ar nekyla grėsmė, kad 
mechanistinis požiūris sugriaus ir 
patį žmogaus, kaip tobuliausio Die-
vo kūrinio, pradą? Ar gali žmogus 
egzistuoti be dvasios?

- Tikrai sugriaus. Viskas kyla iš 
to, kad žmogus žmogumi nebetiki. 
Žmogus yra vertybė. Tai žmonės 
suvokia, ir aš pats supratau gyven-
damas. Mums visiems reikia išmok-
ti vertinti tai, kad esame gyvi ir kad 
turime kitą žmogų. Visos blogybės 
kyla iš to, kad šiandien žmogus ne-
belaikomas vertybe. Matau, kaip 
sielojasi vaikai, kad tėveliai į juos 
nebekreipia dėmesio – duodu pini-
gų- ir nebelįsk man į akis... Todėl 
jei taip ir toliau vyks, mes tikrai pa-
virsim mechanizmais. Bet iš dalies 
esu optimistas ir tikiu žmogumi. 
Tik laukiu ir prašau Dievulio, kad 
kuo greičiau atsiremtume į dugną. 
Kai atsispirsim – vėl pakilsim. Ma-
nau, kad esame netoli to dugno ir 
sulauksime, kol vėl pakilsime. Kai 
kalbame apie žmogų, kaip vertybę, 
turime savyje išsaugoti orumą. Aš 
nelaimių turėjau ne vieną ir labai 
supratau, koks brangus yra gyve-
nimas. Stengiuosi gyventi taip, kad 
vakare nesigailėčiau, jog tuščiai 
praleidau dieną. Manau, kad jei visi 
taip darytumėme, gyvenimas būtų 
prasmingesnis ir daugiau padarytu-
me gero. Visus kviečiu būti laimin-
gus, nes Dievas visus sukūrė laimei. 
Kartais net pagalvoju- jei gyveni 
čia nelaimingas visą gyvenimą, tai 
paguodos neturėsi ir amžinybėje. 
Kiek sutinku žmonių, kurie yra ne-
turtingi, bet laimingi,  deja, pažįstu 
daug turtingų, bet labai nelaimingų.

- Kokie Jūsų ryškiausi vaikystės 
prisiminimai apie Visų šventųjų 
dieną ir Vėlines? Kas atmintyje 
įstrigo labiausiai? 

- Labiausiai iš savo vaikystės pri-
simenu, kad dažniausiai būdavo labai 
šalta, vėjas, lietus. Sušaldavau kapi-
nėse. Kaip vaikas, aš suprasdavau 
savotiškai, galvodavau, kad bus la-
bai šalta ir amžinybėje. Kodėl dabar 
vaikų ir jaunimo mažiau kapinėse? 
Nes dabar nori- eini, nori- neini. O 
mūsų laikais? Šalta, bet nepasakysi, 
kad neisi. Ir, būdavo, - apeini vienas 
kapines, apeini kitas kapines, sušąli, 
nueini į bažnyčią- ten irgi šalta. Tokie 
prisiminimai...

Atvykę net trys ugniagesių auto-
mobiliai  vis dėlto  rimtesnio darbo 
neturėjo: per avariją sudaužytas au-
tomobilis ,,Audi 80“ nedegė - iš po 
atversto kapoto veržėsi aušinimo 
skysčio garai. Iš sumaitoto automo-
bilio abu juo važiavę girti vyrai išsi-
krapštė patys. Vairuotojas - 1975 m. 
gimimo Maželių kaimo (Kavarsko 
sen.) gyventojas, buvo ,,kominis“, 
jam nustatytas sunkus -  2,54 promi-

lių -  girtumas. Keleivis - 1989 m. 
gimimo Janušavos (Kavarsko sen.) 
gyventojas - kiek blaivesnis. Jam 
nustatytas  1,90 prom. girtumas. Abu 
vyrai išvežti į ligoninę, vairuotojas 
paguldytas stebėjimui, o keleivis iš 
ligoninės ... pabėgo.

Veikėjas iš Maželių vairuotojo 
pažymėjimo neturi, o išvakarėse jis 
taip pat įkliuvo policijai. Tą kartą 
pareigūnai gavo pranešimą, kad au-
tomobilį vairuoja galimai neblaivus 

asmuo, tačiau kol policija atvyko, 
žmogus buvo spėjęs įsukti į savo 
namų kiemą ir išlipti iš automobilio. 
Jis pripažino, kad tą kartą mašiną 
vairavo be teisių, tačiau alkoholio iš-
gėrė  neva tik išlipęs iš automobilio.

Skrydis į Kurklių kapines buvęs 
ypač efektingas ir sunkiai protu su-
vokiamas. Asfaltuota Kurklių mies-
telio Melioratorių gatvė prie kapinių 
daro nedidelį vingį. Nuo miestelio 
pusės atlėkęs ,,Audi“ vairuotojas tu-

Prieš Vėlines bandė pasilaidoti? rėjo truputį kryptelti vairą į dešinę, 
bet jis principingai važiavo tiesiai. 
,,Audi“ 20-30 metrų skriejo pieva, 
stabdymo žymės matomos tik likus 
trejetui metrų iki tvoros. 

Šimtametės kapinių tvoros nuo-
laužos suvirto į kapines, užkloda-
mos kelių kvadratinių metrų teri-
toriją. Girto vairuotojo taranas į 
kapinių tvorą  turi kelis laimingus 
aspektus - vyrai liko beveik sveiki, 
tikėtina, kad Maželių gyventojas 
bent kurį laiką nevažinės (mat ne-
beturi kuo), o kapinių siena tara-
nuota kaip tik ten, kur anapus jos 

nebuvo kapo.      
Kurklių seniūnas Algimantas Jur-

kus ,,Anykštai“ sakė, jog stebėtina, 
kad žmonės po tokios avarijos beveik 
nenukentėjo. ,,Turėjo nieko nelikti iš 
automobilio“, - dėstė seniūnas.

Bendruoju pagalbos telefonu apie 
avariją pranešė kapines prieš  Vėli-
nes tvarkę žmonės. Jiems ,,audinės“ 
reidas turėjo padaryti įspūdį – pasi-
rodo, net ir kapinėse, kurias juosia 
akmeninė tvora, negali būti saugus -  
niekad negali žinoti, kas, kur ir kada 
sugalvos pasilaidoti. Šį kartą ,,Audi“ 
ekipažui pasilaidoti nepavyko...
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tautos balsas

Savo nuomonę išsakykite 
paskambinę į „Anykštą“  

(8-381)  5-82-46.  

Portale anyksta.lt skaičiau apie  
vienos gyventojos Anykščiuose 
globojamą  benamį katiną Pūkį. 
Kol buvo šilti orai, jis gyveno 
kieme suręstoje trobelėje, tačiau 
atvėsus orams moteris nusprendė 
katiną atiduoti į gyvūnų globos 
namus. Ir ką jūs manote? Pasiro-

do, kad benamį gyvūną atiduoti 
į prieglaudą – sudėtinga misija. 
Paskambinus komunalininkams, 
žadama, kad katinu pasirūpins, 
tačiau nieko nedaroma. O kur 
daugiau kreiptis? Savivaldybės 
interneto svetainėje net neviešina-
mas  telefono numeris, kur reikėtų 

kreiptis, norint atiduoti beglobį 
gyvūną. Nesuprantu, tai už ką 
savivaldybė Panevėžio gyvūnų 
globos draugijai moka pinigus, jei 
tų beglobių gyvūnų nėra kam iš 
Anykščių ten nuvežti?

anykštėnė

Rūpestis beglobiais gyvūnais – 
tik dėl akių? Mirus Gražinai BANIENEI, 

nuoširdžią užuojautą šeimai 
ir artimiesiems reiškia Banių 
ūkio darbuotojai.

užjaučia

Raimondas GuObIS

talų - visi skirtingi, kiekvienas, nors 
kartais panašaus, bet vis kitokio, savo 
-  vienintelio likimo. dauguma buvo 
šeimos taip ir nesukūrę, prie namų, 
prie savo vienumo gėrybės prisirišę.

Vieniems vedybos, nutekėjimai, 
kitiems - ūkio darbai, dar kitiems 
- laimės prošvaistės tolimuose kraš-
tuose : Rusijoje, Amerikoje. Pranas 
buvo pašauktas į caro kariuomenę ir 
dalyvavo 1904 metų kare su japonais 
Mandžiūrijoje. Baisu būdavę, mat tie 
,,azijatai“ į ataką eidavę su durklais - 
badydami ir kapodami. Budreiką vie-
name susirėmime sužeidė į petį, tad 
pagulėjęs ligoninėje, į frontą nebesi-
veržė - įsitaisė gurguolėje ir vežioda-
vo armijai ryžius. Pramokęs kiniškai, 
ėmė tarnauti vertėju. Sugrįžus Plytni-
čios ūkyje pasirodė labai nuobodu, 
tai išsiruošė į Ameriką, kur jau gyve-
no du broliai. Laivu iš Karaliaučiaus 
išplaukė rugsėjyje, tuo metu, kai 
bangos vandenyne ne tokios didelės. 
Kelionę ištvėrė puikiausiai, jūros liga 
nesusirgo, kai dauguma bendrakelei-
vių vėmė net iš lovų  virsdami.

Amerikoniška sėkmės istorija

Apie pirmąsias dienas, išlipus Niu-
jorke iš laivo, pasakodavo, kad už li-
kusius nuo kelionės pinigus nusipirko 
pjūklą ir kirvį, suradęs nemenką rąs-
tigalį pajūryje, supjaustė, sukapojo ir 
pardavęs gavo pirmąjį amerikonišką 
uždarbį. Po to įsidarbino skerdykloje. 
Stiprus vyras -  tik mėsininkas jautį 
nulupa, Budreika sugriebia visą sker-
dieną, užsimeta ant pečių ir nuneša į 
šaldytuvą. Po to dirbo vielos gamy-
kloje prie tempimo. Ten nesunku, at-
lyginimas geras, bet darbas labai pa-
vojingas - užsižiopsojusį labai greitai 
viela perpjaudavo - ten per savaitę 
bent po du žmones papjaudavo. Dir-
bant katilinėje sprogo katilas - spėjo 
užsidengti akis, bet sprogimo banga 
nubloškė toliau nei už šimto metrų. 
Iš trijų šimtų netoliese buvusių žmo-
nių gyvų teliko apie šešios dešimtys. 
Iš tiesų, lengvesnio darbo neieškojo 

- eidavo ten, kur daugiau moka.Pra-
mokęs kalbos, Pranas ėmė treniruotis 
imtynėse,- sekėsi labai gerai. Lais-
valaikiu ypač mėgo pasižiūrėti žirgų 
lenktynių. Viskas puikiausiai sekėsi, 
tačiau Amerikoje jam nepatiko. 

Amerikono sugrįžimas....

Sugrįžo jau į laisvą Lietuvą, dar 
prieš 1930 - ius. Su didžia energi-
ja ėmėsi tvarkytis ūkyje, kurį valdė 
palenktyniaudami kartu su broliu 
Juozapu.Vienas turėjo smagų eržilą, 
kitas - dar smagesnį, vienas turėjo 
dailiai išmargintą lineiką, antrojo  
numarginta buvo dar nuostabiau. Su-
gyveno , sumaniai ūkininkavo, sma-
giai švęsdavo  šv. Jono šventes 
kelias dienas, tačiau Baltramiejaus 
atlaidai būdavę dar geresni : jau vis-
ko ūkyje priaugę, jau duona šviežia, 
jau mėsa jaunų gyvulėlių, jau alus tų 
metų miežių... Buvo beveik šešiasde-
šimties, kuomet ėmė jau visai rimtai 
pačios dairytis. Jodavo  pas savo my-
limąją net už Šventosios, į tolimą Mi-
lokiškio kaimą svėdasiškiuose. Ten 
ir subrandino savo meilę bei apsis-
prendimą, prieš pat karą vedė Emiliją 
Gimbutaitę. Jau vokietmečiu vienas 
po kito gimė broliai Bronius ir Vytau-
tas, kiek vėliau -  sesuo Aldona.

Gal tik geras Budreikos būdas, bi-
čiuliškas sugyvenimas išgelbėjo nuo 
tremties. Kaip stambūs ūkininkai, jau 
buvo įtraukti į sąrašus, Bronius prisi-
mena, kaip lemtingą dieną klūpojęs 
prie kamaraitės langelio ir žvelgęs į 
vieškelį, kuriuo turėję  atvažiuoti pa-
imti, bet neatvažiavę. Sako, kad tyčia 
ar netyčia sumaišę- išvežę miestelyje 
gyvenusių Budreikų šeimą. Nors tė-
vas buvo pasakęs: ,,Aš savo sibirus 
jau atbuvau, jei pamatysiu išvežt at-
važiuojant - tai miškan...“

Nenuilstantis Braniukas

Kiek įdomybių būdavę - lakiota 
laukais su bičiuliais žaidimus žai-
džiant, čiužinėjantis ant užlietas lan-

Apie Plytničią ir Budreikos jautį...
Kas gi bežino, kas gi parodys,kur kadaise buvo didelis ir garsus 

Plytničios vienkiemis? Surašymo duomenimis, 1923 metais buvę 
net du Plytničios vienkiemiai -  kiekviename gyvenę po penkis 
gyventojus. Prie Debeikių, kažkur tarp Stepanavos, Ąžuolynės, 
Kurtinių, kur stačiais skardžiais stūksančia dauba teka nedidu-
kė Kiliavos upelytė, kur buvo namai, šlamėjo milžiniški medžiai, 
gyveno daug žmonių. Daug energingų, kupinų gyvenimo džiaugs-
mo žmonių, tokių, kaip iš to kaimo kilęs Bronius Budreika, kuris 
nuolat prisimena apie naujosios Debeikių bažnyčios statybos rei-
kalams senelio paaukotą jautį.

kas sukausčiusio ledo, nuo pat ma-
žens pagelbstint tėveliams darbuose, 
einant į mokyklą  pažinti, lavintis, 
siekti. Traukė technika -  kolchoze 
teko padirbėti traktorininku, po to 
armijoje prie Vladivostoko ,,atpylė 
du metus ,,.raketčiku“.Traukinuku iš 
Trumbatiškio stoties daug prisivaži-
nėjo, kol baigė mokslus Panevėžio 
hidromelioracijos technikume ir įsi-
darbino Anykščių MSV mechaniku. 
Smagus, bendraujantis vyras, ieš-
kojęs kur įdomiau, nuo 1979 metų 
darbavosi DOSAF pirmininku, ten 
buvę daug veiklos - jaunimas mokė-
si šaudyti, važinėti, organizuodavę 
įvairias lenktynes, net ant ežerų ledo. 
Po dešimties metų išėjo inžinieriumi į 
automobilistų klubą, o po trijų metų -  
į profesinę mokyklą ,kurioje jaunimą 
mokė ir tebemoko metalų technolo-
gijos pažinimo, suvirinimo, šaltakal-
vystės ir vairavimo... 

Pirmąją patranką kartu su bendra-
minčiais pagamino. Buvo tai tuome-
tinio mero, o gal jau šaulių kuopos 
vado Sauliaus Nefo sumanymas. 
Anykščiai be patrankos - Anykščiai 
be ateities. Paprastą vandentiekio 
vamzdį Ukmergės ,,Vienybės“ gamy-
kloje apliejo metalu, po to iš Arklio 
muziejaus gavo ratus nuo gurguo-
lės vežimo, meistrystę suprantantys 
padarė medines detales, Bronius, 
kur reikėjo, apkaustė. Ir trinktelėjo 
patranka didžiojoje šventėje, visus 
nustebindama ir pradžiugindama. 
Sunkoka buvo karo vyrams sutarti, 
perbėgo tarp jų nesupratimo šešėliai 
ir ėmė patrankos ir šlovės nebepasi-
dalinti. Tuomet Bronius pasidarė dar 
vieną patranką - truputį mažesnio ka-
libro, truputį šventiškesnę, puošnesnę 
ir abu su broliu Vytautu daugybėje 
švenčių žmones pradžiugina,  ne tik 
Anykščių krašte, bet ir aplinkinių ra-
jonų šventėse trinkteli. 

Vienkiemio istoriją atvertus

Kas ten buvo kadaise, niekas nepa-
sakys, bet, matyt, ten, kur dar ne taip 
seniai būta žymios gilios daubos, buvo 
kasamas geras, labai jau plytų gamy-
bai tinkamas molis. Gal tą molyną 

eksploatavę ir plytas gaminę Aknystų 
dvaro ponai, gal tą valdą nuomavę 
verslieji žydai, tačiau vėliau, XIX 
amžiaus pabaigoje, čia jau buvo vien-
kiemis, vadinamas Plytničia. Valdė tą 
ūkį smagus vyras Budreika. Šeimoje  
augo gal dvylika vaikų  - kaip tų apaš-

Pripažintas meninės kalvystės meistras, tautodailininkas Bro-
nius Budreika   nukalė puikiausią saulutę paminklui prie 
Aknystų globos namų.

Plytničios vienkiemio savininkas - ,,ameriko-
nas“ Pranas Budreika.

Smagusis ,,amerikonas“ vedė gerokai jaunesnę 
merginą -  Emiliją Gimbutaitę nuo Svėdasų.

Šventė Debeikiuose: istorinę patranką užtaiso Bronius Budreika.
 Autoriaus nuotr.
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Linas bITVINSKAS

Šiomis dienomis gyventojus 
pasiekia pranešimai, kiek jiems 
teks mokėti už turimus žemės 
sklypus. Vienas pažįstamas 
žmogus pasidalino, kad gavo  
mokestį, kuris šiemet sudaro  
172 eurus,, pernai buvo  132 
eurai, o prieš

16 metų  - 7 litai 2 eurai. Štai 
kiek pakilo mokesčiai ir padi-
dėjo žemės vertė per 16 metų.

Žinoma, valdžia nuolat kar-
toja, kad reikia mažinti šešėlį, 
kad reikia mokėti mokesčius 
ir išlaikyti savo valstybę. Buvo 
sugalvoję net ir bedarbių išmo-
kas apmokestinti.

Tam pažįstamam anykštėnui 
nepasakysiu, kad moki daug, 
pasakysiu tiek, kad moki kaip 
Seimo narys. Seniai sklandė 
informacija apie mokesčių rojų 
ūkininkams, bet patvirtinimų 
aiškių nebuvo, tai ir negalėjai 
suprasti, ar čia diskredituoja 
politiniai priešai, ar šiaip kokie 
nedraugai nori pakenkt.  Tačiau 
dabar VMI pateikė duomenis 
ir  jau galime pažvelgti, kaip 
moka Seimo nariai ūkininkai. 
Sužinojus tiesiog, liaudiškai 
sakant, „stalčius neužsidaro“. 
Štai pranešė, kad Seimo narys 
ūkininkas, „valstietis“    Petras 
Nevulis pernai sumokėjo net 
156 eurus mokesčių. O pajamų 
jis gavo 273 tūkstančius  eurų. 
Taigi, vos  0,06 procento. Sei-
mo narys liberalas  Juozas Bau-
blys sumokėjo dar mažiau - 129 
eurus  nuo 184 tūkstančių eurų.  
O štai konservatorius, buvęs 
žemės ūkio ministras  Kazys 
Starkevičius, gavęs 300 tūkst. 
eurų pajamų, sumokėjo soli-
džiai - 4792 eurus mokesčių. 
Tiesa, tai sudaro vos 1,6 proc. 
sumos. Bet pasakysite, kad 
žmonės dirba, užsidirba. Bai-
kim juokus, didžiąją dalį jų pa-
jamų sudaro Europos Sąjungos 
išmokos, o ūkininkavimo paja-
mos tėra kaip šalutinis uždarbis 
prie tų dotacijų.  

Žinote, šitie politikai, gau-
dami šimtatūkstantines paja-
mas, mokesčių  sumoka ma-
žiau, negu eilinis anykštėnas. 
Ir būtent jie kasmet virkauja, 
kaip valstybė turi remti žemės 
ūkį, nes tiesiog tragedija kaip 
jiems sunku gyventi. Ir jie kil-
noja kasdien rankeles už tai, 
kad kelti jums tokį mokestį, 
didintis dar šitokį mokestį, ir 
būtinai reikia apmokestint jūsų 
surūdijusį „golfą“ ir jūsų butą 
ar namą.

Tai ar reikia mokėti mokes-
čius? Reikia, sutinku sumokėti 
per metus 129 eurus nuo  184 
tūkstančių eurų, kuriuos man 
išskirtų Europos Sąjunga.

Leonas ALESIONKA

Jei pavadinčiau prezidentę 
Dalią Grybauskaitę Amerikos 
(JAV) interesų tarnaite, vargu 
ar už įžeidimą atsidurčiau teis-
me. Niekam  ne paslaptis, kad ji 
tvirta euroatlantizmo šalininkė. 
Ir kad ne kartą yra viešai pasi-
sakiusi, jog vadovaujantį vai-
dmenį Vakarų pasaulyje turėtų 
užimti JAV. Buvęs prezidentas 
Rolandas Paksas mano, kad tokio 
D.Grybauskaitės ,,tarnavimo”,  
(gal tiksliau Vašingtono  interesų 
,,aptarnavimo”) rezultatas Lietu-
voje yra aršus kainų kilimas po 
euro įvedimo ir gyventojų soci-
alinės atskirties didėjimas Lietu-
vos visuomenėje. ,,Lietuva moka 
dvigubai: JAV nesuteikė Gry-
bauskaitei pasirinkimo,” – teigia 
ir pavyzdžiais teiginį iliustruoja 
politologas V.Olenčenko.

,,Dabartinės Lietuvos prezi-
dentės D.Grybauskaitės karjera 
klostėsi tokiu laiku, kai ji ilgą 
laiką dirbo Tarptautiniame Valiu-
tos Fonde (TVF). Tuo metu TVF 
dominavo būtent JAV. Tai neiš-
vengiamai darė įtaką ir, darytina 
išvada, kad būtent tokio poveikio 
pasekmėje būsima prezidentė ab-
soliučiai viešai nebeslėpė savo 
euroatlantinių pažiūrų. Ji esanti 
įsitikinusi, kad Vakarų pasaulyje 
būtent JAV turėtų būti pagrindi-
nių idėjų generatoriumi.“  Ir ne 
tik Paksas, bet ir kai kurie kiti 
Latvijos bei Estijos politikai pa-
žymi, kad D.Grybauskaitė esanti 
proamerikietiškosios politikos 
vedlė ir kad ji dažnai veikia naci-
onalinių interesų nenaudai. ,,Pa-
menate Mažeikių naftos gamy-
klą? Parduota JAV „Viljamsui“, 
po to „Jukos“, po to lenkams. 
Stumta į bankrotą, vėliau kiek 
atsigavusi, dabar sumažinusi ga-
mybos apimtis taip ir nepagamina 
naftos produktų tiek, kiek jų ga-
mino TSRS laikais. ,,Subankroti-
nus“ šią gamyklą Lietuva netektų 
vieno iš pagrindinių savo biudže-
to pajamų šaltinių ir kurą turėtų 
pirkti iš kitų šalių. Kaip elektrą. 
Ir, ko gero, būtent iš JAV, tai daro 
dabar su dujomis. Taip jau susi-
klostė, kad dujas mes perkame 
iš Rusijos dar nuo TSRS laikų. 
Per 27 nepriklausomybės metus, 
vykdydami aršią antirusišką poli-
tiką, už dujas mokėjome net 30% 
brangiau negu Vokietija. Dabar 
tos kainos kritę. Politikai teigia, 
kad būtent Dalia Grybauskaitė, 
vykdydama proamerikietišką po-
litiką, verčia nutraukti bendra-
darbiavimą su Rusija, prioritetą 
teikdama žymiai brangesniam 
variantui. Energetines medžiagas 
(naftą, dujas) mes perkame ne-
palyginamai brangiau. Jei pirkti 

Įklimpus tarp 
pasaulio didžiųjų

dujas iš „Statoil“  40% brangiau, 
negu iš „Gazprom“-  štai tau ir 
,,dujinė nepriklausomybė”! Užsi-
sakėm, bet nusipirkti nesugebėję, 
laivą ,,Independence” iš Norvegų 
tik išsinuomavome ir per jį per-
pumpuodami atvežtas suskystin-
tas gamtines dujas iki saugyklų, 
tapome gal ir laisvesni nuo Gaz-
promo vamzdžių, bet prisirakino-
me kitomis grandinėmis. Latviai 
ir Estai į šį lietuvišką „šedevrą“ 
niekaip nesivelia. Patys, lietuviai, 
prisivirėte  putros – patys ir srėb-
kite. Bet čia ne viskas! Išlindo 
,,amerikietiškosios ausys“. Su-
skystintos dujos per visą Atlantą, 
Lamanšą, Šiaurės jūrą ir Baltiją 
jau plaukia iki Klaipėdos iš JAV. 
O kai žinai, kad būtent JAV ir 
prezidentas D.Trampas spaudža 
Europos Sąjungą nebeįsileisti 
antrojo dujotiekio per Baltijos 
jūrą, nebepirkti pigesnių dujų iš 
Rusijos, nes JAV nori padary-
ti Europą savo dujų pardavimo 
rinka ir gautais milijardais eurų 
kamšyti milžiniškas valstybės 
skolas paklusnių vasalų sąskaita. 
Na, ES tik tiek 
bus JAV vasa-
lais, kiek pa-
tys leisis. Vien 
amerikietiškų 
- antirusiškų sankcijų vykdymas 
Europai atnešė didžiulių nuosto-
lių. Argi mes, Lietuvos Respu-
blika, esame tokie turtingi, kad 
pirktume brangias suskystintas 
amerikietiškas dujas ir šitaip sau 
kenktume? Na taip, buvo mūsų is-
torijoje tokie laikai, kai Vytautas 
Didysis Čingischano totoriams 
– mongolams duoklę mokėjo... 
Argi tie laikai dar nepraėjo? Ar 
visokios mums primestos vykdy-
ti sankcijos, darančios žalą mūsų 
varganos valstybės ekonomikai, 
nėra tik naujoviška duoklių for-
ma? Duoklė „amerikietiškam 
Čingischanui“? Sakoma, kad 
Amerikai nereikalingi draugai. 
Jai tereikalingi tik vargani ir pa-
klusnūs vasalai. Argi?

Man įdomūs ir kiti sutapimai. 
Štai prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė prieš pat rusų – baltaru-
sių eilinius karinius manevrus 
„Zapad“ viešai paskelbia, kad 
Vladimiras Putinas jai Krem-
liuje 2010 m. įteikė kietų reika-
lavimų sąrašą. ,,Nuo pat pirmo 
susitikimo su ponu Putinu aš 
gavau sąrašą reikalavimų, ką 
Lietuva privalo padaryti: nesta-
tyti atominės, būtinai bendra-
darbiauti su jais, tas ir tas. Tai 
nebuvo pasiūlymas draugauti 
arba bendradarbiauti, tai – arba 
tu atsiklaupi ant kelių ir vykdai, 
arba esi priešas. Tokių santykių 
aš priimti negalėjau.“ Rusijos 
pusė paneigė D.Grybauskaitės 
teiginius, kaip neatitinkančius 
tikrovės. Dar daugiau: Kremlius 
pasiūlė Vilniui viešai paskelbti 
to susitikimo ir pokalbio vaizdo 
ir garso įrašą, kuris aiškiai pa-
neigtų Grybauskaitės teiginius 
ir parodytų, apie ką iš tikrųjų 
V.Putinas  su D.Grybauskaite 

kalbėjo. Iki šiol jokios reakci-
jos nėra. D.Grybauskaitė, kaip 
ir Užsienio reikalų ministerija, 
tyli. Tyli ir mūsų šaunioji lais-
voji žiniasklaida. O kodėl? Ko-
dėl nepaskelbus to susitikimo 
pokalbio įrašo ir neatskleidus 
tikrosios tiesos? Rusai kikena... 
Ir, matyt, turi dėl ko. Jie pabrė-
žia, kad tokie provokaciniai pa-
reiškimai, neturintys nieko ben-
dra su realiais faktais, nedaro 
garbės Lietuvos vadovams. Tai 
skelbs tą įrašą ar ne, po velnių?

Toliau – dar gražiau. Tiek mė-
nesių buvome intensyviai gąsdin-
ti, net instruktuoti, kiek konservų, 
kiek kitokių maisto, kuro, van-
dens atsargų turime sukaupti kie-
kvienas, kad išgyventume, kol at-
eis NATO ir mus išvaduos! Mes ta 
„agresija“ jau beveik patikėjome. 
O prezidentė palieka tautą, vals-
tybę, žmones pavojuje ir išskren-
da į Niujorką! Kariuomenė lieka 
be vyriausiojo vado! O vadas… 
Na, vienas vadas mūsų istorijo-
je, prezidentas A.Smetona, apie 
vidurnaktį, su vienu apsaugos 

karininku, ba-
sas, pasiraitojęs 
kelnes, perbrido 
(buvo nelega-
liai pervestas)  

Lieponos upelio brastą ir, taip kir-
tęs Lietuvos sieną,  aplinkiniais 
takais pasiekė Vokietijos pasienio 
postą Eitkūnuose. Va taip!

 Na o A. Paknys, („Lietuvos 
ryto“ televizija) rašo, kad „šalia 
Lietuvos prasidėsiančių karinių 
pratybų „Zapad“ laukiama su ne-
rimu. Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė pratybas yra pavadinusi 
,,Rusijos pasiruošimu karui su Va-
karais“. Tačiau pati šalies vadovė 
per pratybas išvyksta į Ameriką. 
Tokia jos komandiruotė vertina-
ma skirtingai. Prie Lietuvos sie-
nų Rusija ir Baltarusija jau tel-
kia tūkstantines karines pajėgas. 
Rugsėjo viduryje prasidės prieš 
Baltijos šalis nukreiptos karinės 
pratybos „Zapad“.  Kad situaci-
ja regione įtempta, kalba daug 
politikų ir gynybos ekspertų.“ Ir 
ką gi ji daro – dezertyruoja? Vos 
ne kaip A.Smetona per upelį? 
Nejaugi vyriausioji ginkluotųjų 
pajėgų vadė grėsmės akivaizdoje 
neturėtų likti su tauta?  

Vykti į Niujorką tik tam, kad ke-
turioliktąja tą dieną pakalbėtumei iš 
Jungtinių Tautų tribūnos? Ir tik tam, 
kad pasakytumei, jog: „ Kremlius 
niekaip nesugeba pažaboti savo ne-
apykantos Vakarams ir kad vienas 
to įrodymų – Rusijoje ir Baltaru-
sijoje vykstančios didelės bendros 
karinės pratybos „Zapad“. Pasak 
prezidentės, šiomis pratybomis 
„Kremlius moko savo kariuome-
nę pulti Vakarus“. „Grybauskaitės 
kalba buvo labai silpna,“- parašys 
Kęstutis Girnius. „Nors šių metų JT 
Generalinėje Asamblėjoje daugiau-
sia dėmesio skiriama Šiaurės Korė-
jai, Iranui ir rohinjų musulmonų si-
tuacijai Mianmare, D.Grybauskaitė 
ragino pasaulio lyderius atsigręžti 
ir į Rytų Europą, kur Rusija taiko 

„šantažo, patyčių ir agresijos meto-
dus“. Įsivaizduoju, kaip „susidomė-
ję“ pasaulio valstybių atstovai klau-
sėsi šios „keturioliktosios oratorės“ 
ir ką apie ją pagalvojo. „Jei ten, tavo 
šalyje, taip pavojinga, jei rusai (su 
baltarusiais!), nutaikę progą tik op -  
ir okupuos, kodėl, prezidente, tu esi 
čia!? Kodėl ne su tauta?!“ Matyt, 
tiek prisimelavai apie tuos rusus vi-
sokių ten JAV kongresmenų, „karo 
vanagų“ su vėžio graužiamomis 
smegenimis diriguojama, tiek pri-
gąsdinai savo valstybės piliečius, 
kad pati tapai tos antirusiškos pro-
pagandos auka. Melas veja melą. 
Jei pamelavai vieną kartą, tai bus ir 
antras. Sakė mums prezidentė, sakė 
premjeras, ir kas tik mums nesakė, 
kad įvedus eurą kainos nekils! Kai 
įvedė eurą, mano pensija (žiūrint į 
skaičius) tapo 3,452  karto mažes-
nė. Ar už ją aš galiu nusipirkti ly-
giai tiek pat prekių ir paslaugų, kaip 
galėjau litais? Niekaip ne. Diduma 
kainų, jei ne visos, išaugo tuos pa-
čius 3,452 kartus ir skaičiais  prily-
go toms kainoms, kurios buvo litais. 
Ne rojus pensininkui buvo ir prie 
lito, o dabar kur dėtis ? Kiek kartų 
mes, pensininkai, likome apgauti ir 
apvogti?  O kad tylėtume, iš bai-
mės drebėtume ir neprieštarautume 
karinių išlaidų didinimui, provaka-
rietiškieji propagandistai paleido 
melą: „rusai puola“. Per manevrus 
„Zapad“jie tikrai užpuls ir okupuos. 
NATO, gelbėk! Bet „Zapad“ praėjo, 
o rusų nė kvapo. Susimovė propa-
gandos asai.

Bet čia, kaip visada, laiku at-
eina slapta informacija iš Wiki-
Leaks įkūrėjo Džuliano Assanžo: 
,,JAV demonizuoja Rusiją, kada 
jiems naudinga.“ Jis saite viešai 
pateikė dokumentus, kuriuose 
kalbama apie galimą rusiškos 
kompanijos „Peter – Servis“ 
bendradarbiavimą su Federali-
ne Rusijos federacijos saugumo 
tarnyba (FSB) ir Vidaus reikalų 
ministerija, kartu kuriant sekimo 
technologijas. WikiLeaks savo 
saite paskelbė 209 kompanijos 
„Peter – Servis“ dokumentus nuo 
2007 iki 2015 metų. „Spy Files 
Russia“ – „Rusijos šnipų failai“ 
– taip pavadino prancūzų, vokie-
čių ir kitos žiniasklaidos priemo-
nės šiuos dokumentus. Daromos 
išvados, kad JAV tik tada demo-
nizuoja Rusiją, kai tai jai nau-
dinga saviems tikslams pasiekti. 
Demonizacija tėra tik priemonė. 
Kokiems tikslams? Ar trijų, išsi-
vaikštančių ir išmirštančių, prie 
Baltijos prigludusių valstybėlių 
gąsdinimas pulsiančiais rusais 
irgi yra viena iš „Rusijos demo-
nizacijos“ apraiškų? Kokia čia 
rolė paskirta D.Grybauskaitei? 
Tikslai gal du... Vienas -  didin-
ti karinį NATO biudžetą, per tai 
gaunant didesnį finansavimą iš 
JAV biudžeto kariniam – pra-
moniniam kompleksui, o kitas -  
skatinti emigraciją iš „nesaugių“ 
Baltijos regiono valstybių, kurias 
agresorius tuoj - jei ne šiandien, 
tai rytoj, puls? Tūkstančiais emi-
gruojama kas mėnesį! Ar yra dar 
ir trečiasis tikslas, kurio aš šian-
dien neįžvelgiu? Ką gi, reikia to-
liau gyventi, kad pamatytumėme. 
Kas turi įvykti, tas ir įvyks. 

Įklimpome čia mes tarp tų pa-
saulio didžiųjų kažkaip… Nei į 
priekį pavažiuosi, nei atgal pa-
duosi.

...Sakoma, kad Amerikai 
nereikalingi draugai...
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įvairūs

gimė

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.

Perku šiaudų ritinius. 
Pasiimu pats. 
Tel. (8-686) 86702.

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

V.Baliūno įmonės gyvulių skerdy-
kloje, Paežerio I k., Panevėžio r. 
kiaulių puselės 2,30 Eur/kg;  
kiaulių subproduktų rinkinys 5 
Eur.
Tel. (8-656) 80339, nuo 8 iki 17 val.

UAB „Jonroka“ organizuoja A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  katego-
rijų vairuotojų kursus. 

Renkama nauja grupė 2017 m. lapkričio 2 d. 17 val. 
Taip pat organizuojame papildomus vairuotojų kursus pažeidusiems KET 

arba praradus vairuotojo pažymėjimą.
Dėl  A2, A1, A, B, BE, C, CE, C+CE  kategorijų vairavimo kursų kreiptis 

telefonu (8-657) 72987 arba UAB „Jonroka“ Liudiškių g. 29, Anykščiai. 
Dėl papildomų vairuotojų kursų kreiptis tel. (8-657) 68156 arba (8-698) 70127.

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

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

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 - įvairų mišką arba miš-
ką išsikirtimui.

Tel. (8-613) 74861.

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

Tel. (8-600) 63820.

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

Tel. (8-686) 86702.

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

Tel. (8-670) 37592.

Automobiliai

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

Tel. (8-646) 17715.

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

Tel. (8-628) 07656.

Gyvuliai

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

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

Atjunkytus mėsinius buliukus 
nuo 5 mėn. auginimui.

Tel. (8-640) 33383.

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.

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. 

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

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

Kita

Grūdus. Atsiskaitome iš karto. 
Išsivežame.

Tel. (8-680) 85841.

parduoda
Kuras

Nebrangiai beržines, alksnines 
malkas kaladėmis, skaldytas. 

Tel. (8-630) 57490.

Sausas ir nedžiovintas malkas. 
Turi lapuočių, spygliuočių ir miš-
rių. Nebrangiai, pristatymas ne-
mokamas.

Tel. (8-613) 11010.

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.

Malkas.
Tel. (8-608) 51317.

Kita

Ūkininkas - svilintas kokybiškas 
SKANIAS kiaulių puseles ir su-
bproduktų rinkinius. Greitai atve-
ža. 

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

Kviečius, miežius, avižas, žir-
nius, kukurūzus, įvairius pašari-
nius miltus, sėlenas. Atveža.

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

Išnuomojamas vieno kambario bu-
tas J. Biliūno g. 6.

Tel. (8-610) 60399.

Buitinės technikos 
remontas

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

Tel. (8-644) 45610.

Paslaugos

Veža krovinius iki 1,50 t Lietuvoje ir 
ES šalyse. Teikia perdraudimo pas-
laugas.

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

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

Tel. (8-612) 36705.

Kavarsko seniūnijoje

Gražina Anelė BANIENĖ, gimusi 1944 m., mirė 10 28

Monika DEVEIKYTĖ, gimusi 10 23
Liepa STUKAITĖ, gimusi 10 20
Luknė BILIŪNAITĖ, gimusi 10 23
Agota GRIGALIŪNAITĖ, gimusi 10 06

siūlo darbą
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anekdotas
lapkričio 1-2 d. priešpilnis

mėnulis

šiandien

lapkričio 1 d.

lapkričio 2 d.

lapkričio 3 d.

Benignas, Mąstvilas, Tanvilė, 
Liucilė.

vardadieniai

Žygaudas, Milvydė, Andrius.

Gedartas, Gedilė, Valentas, Va-
lys.

Hubertas, Martynas, Silvija, Vy-
dmantas, Norvainė.

oras

1

5

MOZAIKA

redaktorei nežinantNNN sprintas

horoskopas

AVINAS. Keista laikas, nes 
kai kas gali pasisukti kitaip, nei 
tikimasi ir planuojama. Galima 
pasijusti kvailio vietoje. Bet ku-
riuo atveju, nesusipratimai, ap-
kalbos, intrigos įneš sumaišties. 
Būtų geriau, kad kol kas nedary-
tumėte jokių išvadų.

JAUTIS. Realių rezultatų ga-
lite tikėtis iš bet kokios veiklos. 
Regis, malonu bus pabendrauti 
su draugais, ir viskas klostysis 
neblogai, jei tik sugebėsite neį-
sižeisti dėl jų pastabų bei pata-
rimų.

DVYNIAI. Geras laikas turėti 
reikalų su autoritetingais žmonė-
mis. Pravartu mėginti sublizgėti 
talentu, žiniomis, stiprinti savo 

įtaką. Tik svarbu būti tolerantiš-
kiems ir nemanyti, kad kiti turi 
sakyti tai, ką norite girdėti.

VĖŽYS. Nors turite didelių 
ateities planų, kol kas nederėtų 
nertis iš kailio, forsuoti įvykių. 
Sukaupkite vertingos informa-
cijos, pasimokykite, atidžiai su-
tvarkykite dokumentus ir kt.

LIŪTAS. Palanku apsvarstyti, 
ką ir kaip ketinate daryti dalyki-
nėje, finansinėje srityse. Turite 
pagalvoti, kaip išvengti finansi-
nių sunkumų, išlaidų, nuostolių. 
Pravartu apsidrausti. Pasitarkite 
su reikalą išmanančiais žmonė-
mis.

MERGELĖ. Bendraujant gali 
iškilti šiokių tokių kliūčių. Jeigu 
pasitikėsite savimi, būsite santū-
rūs ir korektiški, pasieksite ilga-
laikių, naudingų susitarimų bei 

pagerinsite santykius su gyveni-
mo ar veiklos partneriu.

SVARSTYKLĖS. Galite tikė-
tis jums naudingų asmenų palan-
kumo, dėmesio. Tiktų imtis ini-
ciatyvos, norint kažką pataisyti, 
patobulinti. Bet tik tuomet, jeigu 
jaučiate, kad užteks jėgų ir gali-
mybių pradėtam projektui tęsti.

SKORPIONAS. Šis laikas-
turėtų būti šauni. Nuo pat ryto 
jus lydės sėkmė ir darbe, ir san-
tykiuose. Regis, pavyks įneš-
ti ryškesnių spalvų į asmeninį 
gyvenimą. Tačiau vakare galite 
susivokti, išleidę kiek per daug 
pinigų.

ŠAULYS. Kas ilgokai buvo 
neišsakoma garsiai, kaupiama 
savyje, staiga gali išsilieti nuos-
kaudomis, priekaištais. Dėl kaž-
kokių priežasčių jūsų asmeninis 

gyvenimas gali labai parūpti ap-
linkiniams.

OŽIARAGIS. Pravartu ne-
vengti kontaktų, nes galite gau-
ti informacijos, kuri jums bus 
naudinga. Tiktų apsilankyti kir-
pykloje, grožio salone. Apskri-
tai rinkitės aktyvesnį gyvenimo 
būdą, labiau rūpinkitės savimi.

VANDENIS. Labai rūpės tur-
tiniai, piniginiai klausimai. Gal-
būt esate numatę kažką įsigyti ar 
parduoti. Neblogas metas derė-
tis, apžiūrėti, kas ir kaip naudin-
giau, pigiau. Galbūt susitarsite 
dėl kredito ar pan.

ŽUVYS. Nors būsite labai 
emocionalūs ir jautrūs, su visais 
dienos iššūkiais tvarkysitės gana 
sumaniai. Ir vis dėlto vėlai vaka-
re šiek tiek graušitės, kad atliko-
te ne viską, ką privalėjote.

- Vyrai, laikraščiai neseniai rašė, 
kaip atrodo ufonautai, tai aš ką tik 
vieną po beržu pamiškėje mačiau. 
Jų stovėsena tokia, kaip mes tupi-
me, akys ant kaktos išsprogusios, 
veidas raudonas raudonas ir kažką 
mykia. Žodžiu, ateivis, ir tiek.

- Ai, tu Petrą matei. Jam viduriai 
užkietėjo.

***

Atsibunda vyras po gero pach-
mielo ir šaukia šunį:

- Reksai! Ateik čia.
Šuo pribėga prie šeimininko lo-

vos. Šeimininkas papučia tiesiai 
šuniui į nasrus ir sako:

- Reksai, ieškok!

***

Jauna šeimyninė porelė laukianti 
šeimos padidėjimo atėjo į konsul-
taciją pas gydytoją. Vyras klausia:

- Daktare, o kaip su seksu nėštu-
mo laikotarpiu?

Gydytojas:
- Pirmą trečdalį laikotarpio jo-

kių problemų, o jau antrą trečdalį 
- tiktai šuniuko poza, o trečiąjį - tik 
vilko.

Vyras:
- O čia kaip?
Gydytojas:
- Guli prie guolio ir staugi.

***

Du girtuokliai kalbasi:
- Žinai, kas kartą, kai pareinu 

namo, žmona reikalauja, kad pa-
pūsčiau... Visai manimi nepasiti-
ki...

- O tu mokykis iš manęs: pūsk 
kuo smarkiau!

- Ir ką?
- Nugrius be sąmonės!

Krepšinis. Anykščių krepšinio 
komanda po pertraukos, grįžo į 
Lietuvos pirmenybių trečiąją lygą. 
RKL B divizione Anykščių “KKSC-
Elmis” sezoną pradėjo dviem pra-
laimėjimais išvykose. Penktadienį 
anykštėnai 65-79 nusileido “Kupiš-
kiui”, šeštadienį - 63-80 Vilniaus 
“Lietuvos rytas - 2”. Pirmųjų rung-
tynių protokolas nėra paskelbtas, 
o antrosiose - Anykščių komandą 
tempė Tautvydas Jodelis (23 tšk.) ir 
Žygimantas Žiukas (10 tšk., 11 atk. 
kam. ir 7 rez. perd.).  RKL koman-
doje “Kaišiadorys-Savinge” žaidžia 
du Kaune besimokantys anykštėnai 
- “centras” Mykolas Bitvinskas ir 
įžaidėjas Gytis Asačiovas.  

Šaškės. Anykštėnas šaškių meis-
tras Valdemaras Veršulis savaitgalį 
laimėjo du turnyrus. Šeštadienį 
Daugpilyje (Latvija) jis laimėjo 
tarptautinį komercinį šaškių tur-
nyrą, kuriame tarp moterų pergalę 
šventė anykštėnė Zita Sriubienė. 
Sekmadienį V.Veršulis Deltuvoje 
(Ukmergės raj.) iškovojo Švento-
sios taurę. Šiose masinėse šaškių 
varžybose dalyvo 55 žaidėjai.  

Anykščių mieste pridygo prak-
tinių mažosios architektūros ele-
mentų, spiralės formos dviračių 
stovų iš blizgančio metalo. Vy-
resniems žmonėms, gyvenusiems 
tuo metu kai Jurijus Andropovas 
ir Michailas Gorbačiovas kovojo 
su degtine ir “Anykščių vynu” šie 
stovai primena naminės degtinės 
aparato aušinimo spirales.

Priminsime, jog technologija 
buvusi tokia: ugnis kaitina talpą su 
vandeniu, iš šios talpos mvamzdžiu 
garai keliauja į brogos kubilą, iš šio 
kubilo spirale susuktu vamzdžiu 
garuoja “samagonas”. Spiralė dar 
vadinta šaldytuvu. Mieste įrengtos 
spyralės dviračiams senoliams ir 
primena tuos šaldytuvus.

O gal tai iš tiesų šaldytuvai. Kas 
žino, gal statybininkai šalių šių 
įrenginių įrengė rūsiukus, kuriuose 
paslėpta broga. Policijos pareigū-
nai turėtų akylai stebėti ir uostyti. 
Žiūrėk išlįs kada iš po žemių “įši-
lęs” partizanas. 

Mieste įrenti “samagono” aparatai? 

Gal šie įrenginiai atlieka dvigubą funkciją?
Vidmanto ŠMIGELSKO nuotr.

   

Nuo ateinančių metų Saudo
Arabijos moterims bus 
leidžiama lankytis sporto 
stadionuose

Nuo kitų metų pradžios Saudo 
Arabijos moterims pirmą kartą bus 
leista lankytis stadionuose vyks-
tančiuose sporto renginiuose, pra-
neša BBC.

Šeimos galės patekti į trijų pa-
grindinių šalies miestų - Rijado, 
Džidos ir Damamo - stadionus.

Tai - dar vienas žingsnis sutei-
kiant daugiau laisvių Saudo Ara-
bijos moterims, kurios susiduria su 
griežtomis lyčių segregacijos tai-
syklėmis. Naujausias leidimas pa-
skelbtas po neseniai joms suteikto 
leidimo vairuoti.

Šie žingsniai žengti princo Mo-
hamedo bin Salmano (Mohammed 
bin Salman), siekiančio moderni-
zuoti šalies visuomenę ir suteikti 
impulsą jos ekonomikai, iniciaty-
va.

Saudo Arabijos sporto agentūra 
pranešė, kad trijuose minėtų mies-
tų stadionuose netrukus prasidės 
parengiamieji darbai, kurie leis 
užtikrinti, jog juose šeimos galės 
pradėti lankytis nuo 2018 metų 
pradžios.

Kad šeimoms būtų patogiau, sta-
dionuose ketinama atidaryti kavi-
nių ir restoranų bei įrengti ekranus, 
skirtus stebėti rungtynes, pridūrė 
agentūra. Iki šiol Saudo Arabijos 
stadionai buvo skirti tik vyrams.

Garbaus amžiaus britė 
persikėlė į senelių namus, 
kad galėtų rūpintis savo 
80 metų sūnumi

98 metų amžiaus moteris per-
sikėlė į senelių namus, kad galė-
tų rūpintis savo 80 metų sūnumi, 
praneša laikraštis „The Daily Mir-
ror“.

Britė Ada Keiting (Ada Kea-
ting) ir jos vyrenysis sūnus Tomas 
(Tom), kuris niekada nebuvo ve-
dęs, kartu praleido visą gyvenimą. 
2016 metais jis persikraustė į se-
nelių namus Liverpulyje, kadangi 
jam jau reikėjo daugiau priežiūros 
ir pagalbos. Po metų ten persikėlė 
ir Ada.

Garbaus amžiaus moteris labai 
džiaugiasi, kad dabar kasdien gali 
palinkėti savo sūnui labo ryto ir la-
bos nakties. „Negalima liautis būti 
motina“, - sako Ada.

Tomas taip pat džiaugiasi, galė-
damas gyventi šalia motinos. „Ji 

manimi rūpinasi. Ir kartais sako: 
„Elkis padoriai!“ - pasakojo vyras.

Į invazinių augalų ir gyvūnų 
sąrašą Lietuvoje įtrauktos 
dar 34 rūšys

Į Lietuvoje paplitusių invazinių 
augalų ir gyvūnų rūšių sąrašą, be 
visų žinomo Sosnovskio barščio, 
įtrauktos dar 34 invazinės rūšys.

Į pirmąjį Lietuvoje naikintinų 
rūšių sąrašą 2001 metais buvo įra-
šytas vienintelis Sosnovskio barš-
tis, o dabar jų jau 35. Augalų šiame 
sąraše - 18, gyvūnų - 17 rūšių. Pas-
taraisiais metais su kai kuriomis 
iš šių rūšių (gausialapiai lubinai, 
kanadinės rykštenės, uosialapiai 
klevai), aktyviai skatinant gamto-
saugininkams, žmonės jau pradėjo 
kovoti.

Pasak Aplinkos ministerijos lei-
dinio „Invazinės rūšys Lietuvoje“ 
konsultantės, ministerijos Gamtos 
apsaugos ir miškų departamento 
Gamtos apsaugos skyriaus vyriau-
siosios specialistės Lauros Janulai-
tienės, svetimžemių rūšių plitimas 
ir jų invazija dabar yra antra pagal 
svarbą grėsmė daugelio pasaulio 
regionų biologinei įvairovei.

Tulūzos miesto pareigūnai
nesutinka naujagimiui suteikti
vardo Džihadas

Tulūzos miesto (Prancūzija) sa-

vivaldybės civilinės metrikacijos 
skyriaus darbuotojai pasipriešino 
vieno naujagimio tėvų siekiui savo 
vaikui suteikti vardą Džihadas (Ji-
had), pirmadienį naujienų agentū-
rai dpa patvirtino miesto savival-
dybė.

Skyriaus darbuotojai dėl šio var-
do kreipėsi į vietos prokuratūrą. 
Savo sprendimą jie motyvavo tuo, 
kad toks vardas kenks vaiko inte-
resams.

Pagal Prancūzijos teisę, proku-
roras turi teisę šį klausimą perduo-
ti svarstyti Šeimos reikalų teismui, 
kuris nuspręstų, ar toks vardas ti-
krai prieštarauja vaiko interesams.

Jei būtų priimta tėvams nepalan-
ki nutartis, teisėjas jiems nurody-
tų parinkti kitą vardą. Jei tėvai to 
nesutiktų padaryti, vardą parinktų 
teisėjas. „Džihadas“ - iš arabų kal-
bos kilęs žodis, reiškiantis kovą 
arba pastangas. Islamo religijoje 
jis gali būti vartojamas religijos 
vardu vykdomam šventajam ka-
rui apibūdinti, tačiau taip pat gali 
reikšti ir asmenines pastangas būti 
pamaldžiu ir teisingu.

Džihadas - palyginti dažnas 
vardas daugelyje arabų šalių, ne-
turintis jokių konkrečių politinių 
konotacijų.

Remiantis oficialia statistika, 
nuo 2006 iki 2015 metų Prancū-
zijoje vardas Džihadas (Jihad, 
Djihad) buvo suteiktas 289 berniu-
kams.


